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. W~A1RSZAWA (·r). "\F dniu '"''CZoraJ· szym w Belwederze odbyło się. P.ierwsze. J.ms1cdzeme N a~- przyjął wcwraj ministra spraw ,zagrani· 
:tt: ··v n p 1 k b B 1 ł . cznych Austrii - dr. Grubera. z którym 'wyzszej Rady Państwa pod przewodnictwem Prezydenta H.zeczyp ospohteJ 0 s Ie.J 0 · 0 es a''a odbył 4H-minutowa rozinowi:. Po tej roz-

B' t mowie dr. Gruber oświadczył, iż żywi 
ieru aW. posi·edzeni'u wzi'ęli udział Marszałek Se.J·mu ob. Kowal~5ki, w.ice. m.arszałkowie Szwalbe i Zam ~'.rn<lziei~. że traktat z Austrią wsta!Jie ~ 

browski - oraz P.rezes Na.iwyższe .i Izby Kontroli ob. Henryk Koło dzie.is~:I. Ra::ly i\linistrów. . · 1 IPracowau:v ;jeszcze w toku obecneJ ses11 

Przy rozmowie był obecny polityczny 

Powstańcy greccy · ata "j 1~~~;:w;~:r:;:;0w:·~:::pan~; 
W Sparcie ·walki· rozgorzały na ·nowo .Be.RUN PAP .. - z Franktu~tu ctonosi 

. · . . , tuem1~cka agencJn prasowa, ze według :ATENY. (r.) _ w Sparcie o~działy _Kilku p~eJel~tów i wyzszych naczeli'r1-1 W Dedicy ·oddz1~ły powst~ncze zaat~- w~adon~ości otrz:sn11anych w k:vaterze 
wojsk demokratycznych przystąpiły do kow. ga~mzono~v. otrzymało. _z .At~n _tel?- llhowaly stację kolejową - bwrąc do nie 1 głowm:1 sił zbro?ny.ch USA..: Martin Bo~
nowego generalnego natarcia przeciw graficznie dymisje, za opozmt~la 1 rn~ woli oddziały żandarmerii, policji i' w1Jj- \man, zastr.pc~ .Hitler~, uwaza11v z~ zab1· 

• k f t k·m wydanie rozkazów natychm1astowe1 tego, w Berlmrc 194a r., był widziany w WOJS om aszys ows I • kontrakc .i. . ska. Hiszpanii. . 

Naipewnieisza 
droga. 

Sojusz, wi~j, bo braterstwo robotnika 
I chłopa polskiego wytr.zyJnało nOIWą 
próbe. • 

1 
. 

Klęska Powodzi, która spadła rown ez 
I na nasz ll;raj, dotk~a przede wszyst
kim wieś. Tysiące gospodarstw cbłoP· 
sk\ch znalazło się wskutek powodzi w 
ci~ż'kiei biedzie. Dawniej w wyniku takiej 
żywiołowej klęski tysiące chłopów szło 
na żebry. 

Tym razem jest inaczej, 
Znlszcz-0nym powodzią. rolnikom przy

chodzi z pierwszą J>Omocą rząd, asygnu
jąc 100 milionów złotych. 
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R'Z"f!"'"""'""'"I"'"'""" c aj et do ż s 
Zalor pod Zakroczym.iem ulega redukcji . · 

W ARSZA "\V A (r). Sytuacja powodziowa na terenie całego h1.·a- 'Na ~drze poniżej Szczecina lód jesz-
. cze stoi. 

ju ulega stopniowemu polepszeni u. Zator prz~d Zakro~zym1e~1 ~1- . W obecn~j chwili pod wodą znajduje si(, 
1 t · · d 1kcJ·1· Wody napływaJ· !łCe z Bugu 1 N arw1 me ieszcze 101>0 ha. - na terenie D<>brzyko· ega s opmoweJ re t • ·z wa pod Gostymnem oraz 1300 ha Pod 
zdpłaja poczynić większej szkody. Szeruniem. 

~ Z terenów zalanych wodą ewakuowa-
Most na Wiśle pod Toruniem - prócz j czono jednak ruch pojazdów w obawie no 202 rodziny. Wał pnd Suchodniowem 

kilku izbic - został uratowany. Ograni- Podmycia filarów. został urato\\·any. 

ti::iap~~~f~\~~~! ~d!~~~t. !t~r:ia:: sp r a·w a wy s· •• e· d Ie Dl. a robotnicza, odezwał si~ cały świat pracy. 
Robotnicy ; robotnice, praoownicy i 

pracownice, oficerowie i żołnierze, doro· iemców 
śn i młodzi niezwłocznie składają. się na z Polski, Czechosłowacji i Węgier - rozpatryw~na .iest na konferencji moskiewskie.i pomoc powodzianom. 

Nie przypomina ta zbiórka w niczym MOSKWA (obsł. wł.) - Wczorajsze I siedlania do Niemiec przy uzyskaniu na 
zwykłych filantropijnych zbiórek miesz- posiedzenie Komisji Koordynacyjnej od- to z.gody paf1stw zainteresowanych. Wno 
czańskich, gdzie się daje pare, groszy było się pod przewodnictwem wice-min. sząc ff' Propozycję d~lega~ fra1:cuski Al~
„na odczepne". Nie. Robotnicy, ludzie Wyszyńskiego. Na posiedzeniu tym oma-, hand J)rzytoczył zdanie mrn. Bidault, kto
pracy sami ciężko wiążący koniec z koń- wiano w dalszym cia,.gu sprawę przesie- ry oświadczył, iż daisze przesiedlanie do 
cem odejmują sobie i swym dzieciom od dleńców i uchodźców. Komisja rozpa- Niemiec zagęści jeszcze bardziej zalud
ust i dają tyle, na ile ich stać, dają. nie trzyła projekt francuski dotyczący wy- nienie Niemiec i tym sa.mym wzmocni ich 
z musu, a z własne.i woli, dają z całego siedlenia Niemców z Polski, ~zechosło- . Potencjał wojenny i wzmoże niebezpier 
serca, dają, bo wiedzą, że dają swemu wacji, Węgier i Austrii. . cz.e11stwo nowej a~resji dla sąsiadów Nie. 
bratu chłopu, temu, który iYwi i wsipół· Jak wiadomo, Plan Sojuszniczej Komi- nuec. 

\Vyszyński podkreślił, iż stanowisko 
Sojuszniczej Rady Kontroli i~st całkowi
cie słuszne zarówno z punktu widzenia 
bezpieczeństwa jak i politycznego. Obe
cnie chodzi jedynie o przesiedk~n~e . <lo 
Niemiec 1 miliona Niemców co nie zmieni 
w sposób istotny sytuacji w kraju, zamie
szkałym '.Przez 66 i pół mi)i{)lla ludzi. ,,Nie 
widzę niebezpiecze[1stwa wynikającego 
~ IJowi·e kszcnia liczby 66 i :Pół miliona o 
Jeszcze jakieś 1 - 1 i IJół miliona. Liczy. 
my przecież na rlemokratyczny rozwój 
Niemiec i to ma stać się najlepszą gwa. 
rancJą, że wo.ina agresywna nie powtó· 
rzy sje,. 

tlłe z nimi broni kraju. • sji Kontroli prze.widuje. wysiedlenie z Au· .. W.ic•~·min.ister Wy;ozyńs.ki P<>w.iedzia_ł, 
Ten poryw serdeczny wyróżnia obec- strii około 1 miliona Niemców, co dotych I 1z. me nałczy prz':s~Kadzać pr?-esre<ll<:n•.u 

ną akcję zbiórkową. Dokumentu.ie te głę- czas nie ~stało wykonane. . . ~1~mcó~ -. „::dz1es m~szl!' się P<lmres: 
bokie pr.zemiany, jakie pocfa;gnęły za SO· DelegacJa francuska wy.pow1edz1ała cie ludzJe mo'"Y1ą~y po mcm1ec.ku. Co stoi 
bą demokratyczne reformy ustrojowe się za tym. aby zaprzestać dalszego prze- na przeszkodzie ich powrotowi do domu? 
dokonane w naszym państwie, utrwalając 
solidarność. podstawowych. twórczych 13 miliony metrów ziarna siewnego i 
warstw narodu - robotników i chłopów 2.280 tysięcy metrów ziemniaków do sa
oraz inteligencji, _ dzenia. Zwią.zek SamoP-Omocy Chł01Pskiej 

Poryw ten nie może osłabnąć ani nal stwierdza, że obecnie państwo potrzebuje 
chwilę, pókJ nie zaspokojone będą J>O· tego ziarna aby z kolei dopomóc in· 
trzeby wszystkich ofiar powodzi. nym rolni,lmm - powod2lianom, repatrian 

• * • tom. osadnikom na Ziemiach Odzyska-
W tych dniach Związek Samopomocy nych. Autorzy stwierdzająL że rolnicy 

ChłoPSkiej zwrócił Się z odezwą do rol- r dłużnicy, którzy zwrócą swoją należność 
ników. Odezwa przyuomina, że w cięż· do dnia 15 kwietnia 1947 r. nie płacą żad
kich pierwszych powojennych Jatach nych kar za zwłokę - przewidzianych w 
państwo przyszło z pomocą najbardziej skrypta~h dłużnych. 
zniswzonym wojna rolnikom, rozdając Odezwa Zwi~zku Samopomocy ChloP· 
na skrypta dłuższe lub bez.płatnie prawie skiej wzywa poza tym rolników, którzy 

posiada.ią nadwyżki w zbożu i ziemnia· si~ rzeczywiście powszechną . 
kach, aby sprzedali ie spółd~iełniom Po I Jest w tym rękojmia szybkiej odbudo· 
cenach wo~norynkowych. gdyz i>:<>trzebne ~vy. gospodarczej kraju i poprawy poło
one są panstwu, aby obsiać kazdy bek. ze111a zarówno robotników jak i chło· 
tar na Ziemiach Odzyskanych i poprawić Pów oraz intełlgencji. · 
aiprowizację lu.dności. ~Y. 11~perówc.r, chociaż świadomi je· 

Odezwa Związku Samopomocy Chłop. stesmy, ze droga ta nie zawsze jest PO
skiej, za którą - nie wątpimy - nast:wi Pularna, apelujemy do sumienia i świado. 
ofiarny czyn chłopski - świadczy o mości obywatelskiej. do ofiarności rooot
wzroście poczucia obGwiązku obywatel· ników, gdy chłop jest w potrzebie, bo 
skiego wśród rolników-chłopów do nie· w SOłidarnoścj tych p00.stawowych 
dawna Pomawianych o egoizm. warstw narodu widzimy trudna, ale uaj. 

Trzit:l>a. aby światlomość solidarności pewnieJszą drogę do silniejszej, bogat• 
interesów robotników i chło.pów stała szej, szczęśliwsze.i Polski. 
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Na skiutek rdormy rolnej znalazło si-ę 
w PoJsce parę tysięcy „rozvarcellow_a
nych" dzied!ziców bez przy:dzi,a ł~1. nie li
cząc tych, ·którzy ju1ż w r. 1939 wzię~i no- I 
g[ m :pas i ws•tę.gą zales7...czyckiej szosy 
odjpłyne,H z siuiym hagaź"m za granic~. 
Rzecz jiasna, że „roiz:parcclowani" obszar
ni·cy, Clhoć niejedino unieśH z swych dwo
r&w i pałacÓIW, musieli jed·nak l}Omyśleć 
o·nowych źr6dłacb diodwdów. Jedni -
1>0iWJkładali knai'PY i sk1\epy po większych 
miastacłL, jako prawd•ziwi „sy;nowi~ WIS.i" 
'I; stąipfli do pantii IJ. Mikołajczyka i P<r 
cz,ęilii. wieść całkiem wygodne i do tatnie 
tycie. Drugich - WYiS-Oki protektorat, w 
czasach swego mini&terialnego urzędlOwa
nia, · ponaws.a<l1zał do m'!Zędów ziemiskicl1 
i mająbkóiw pi.1f1&ltwowyd1. aby mogJ.i si~ 
tam wyżywać dó sy1ta ze swoich si.:;1-
skich bęstlmot, ocze'kinjąc nia jakąś „zimia
nę". 

A~e is.tniek jeszcze trnecia kaotegoria 
e.'C-d•ziedzi•ców, bardzi;::j krewkich, ruch
liwyich, z.amaszystyic'h, którzy nie chcą 
stać za ladą ani szynkwasem, nie cbC3. 
też sieid1zicć za biurkiem. wolą natomiast 
zaja,ć siiei „akcrją bez;pc.śrcd1nią", w mnie
maniu, że tą. drogą doj:dą najszy1bciej do 
wiiadomy·cJi celów. 

W wofowóldzl'wie bii1ało5'tocil<lim, w cfa,
giu ostatnich tY'godini, d'ok•onano szeregu 
naipad,&w na spółdzie~111ie i zamachów na 
fu'l1'kcJonarh1szy MO. Poszrkodowani z~ 
zinali przed władzami, że te przesteur 
s•twa są d:ziełern d1wóch, nielk2.1nyich zrc
wtą, band i że bandy składają się z b. 
obs7,arników, którzy mieli oogi mrająltki i 
fołiwarki w tyc"h okoHcach. 

Oc:zywiśc:i e, ta jaśniZJP•n ńska „party
?1a111tka" nie he,1elzie- tr.;-ala dlu·go. Rabu
netk skile,pów S!Półd!ziieliczydi i &trzektnie 
do milicja1ntó1W - takie 'WYC'ZYlflY nie za
w.rócą pr.zoci·:::ż ws1ec1z biegu polskiej hli.· 

, 

GLOS ROBOTNICZ\' 

i 
niemieckich „oddziałów sł11żbowychu do dnia 31 grudnia rb. 

LONDYN (obsł. wł.). Z Moskw~r dono- 1

1 
nych „Grup Roboczych", istniejących <l~

szą, .iż wczorai w p-0ludniu min. Bevin tychcza-s w brytyjskiej strefie okupacJi 
przesłał ministrom spraw zagranicznych• Niemiec. . 
pis:!mne oświadczenie w sprawie robo-1 W oświadczeniu min. 'Bevina, powie
czych oddziałów niemieckich - tak zwa- dzi :'llO, iż rząd hrytvJski zaminza roz-

Zmiany w gabinecie brytyjskim 
spodziewane są po Wielkiej Nocy 

wiązać ostatecznie te oddziały do dnia 
31 grudnia 1947. Należy sie jednak liczyć 
- zaznacza Bevin - z tą ewentualno
ścią, że likwidacja „oddziałów robo
czych" potrwa do p0ezątku roku przy. 
szłego, gdyż grupy te wykonywują 
specjalne prace - jak na przykład usu
wanie mjn u Wlrbrzeży Niemiec, wobec 
czego całkowite zastąpienie . ich przez 
odpowiednie grupy cywilnych Niemców 
m<Y.le nastąpić dopiero po Prze..•rikołeniu 
większej ilości Niemców. Min. B~vin u-

.LONDYN (r) Mimo zdementowaula pogło• 1 Wielkanocnych naatqpiq ledlfak większe vrzed·za, że okoł-0 5 tysięcy wykwalifi
ki o ustąpieniu ministra Bevina - dzi8l1Dlk przesunięcia w łonie gabinetu bryłyJsklego. kowanych sipecjalistów Z obecnych 
„News Cluonicle" podaje, że po łwlętach „Grup Roboczych" będzie wykonywało 

, dłużej od innych dotychczasowe funkcje. 

ąłuz. ba WOJ.Skowa w Czechosłowac1·1· \V o~wiadczeniu min. Bevina Powie-dziano d:ilel iż w wypadku, gdyby „od· 
dzialy robocze" nie zostały całkowicie 

k z\ikwidowane d() dn\a i\1. ~u\\n\'il, \~ T'l.'i\Ó. nie będzie zredukowana do czasu polłpisan\a tra tato brytyjski za.wiadomi o tym uprzednio 3 

pokojowego Z Niemcami mQ~:rst~:~0~~':~ii:e·dekiaracii powie-
PRAGA (r.) Generał Ludwik Svobo~a we.i do czasu zakończenia · konferen.cji diziano. · iż z.daniem nądu brytyjskiego 

obwieścił wczoraj na konferencji praso pokojowej i podpisania traktatu po ko· używanie tych „grup roboczych" nie stoi 
wej, że Czechosłowacja nie zamierza jowego z Niemcami. w sprzeczności z postanowieniami pocz· 
zredukować dwuletniej służby wojsko· damskimi (!) 
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IJH'aqa, Radą Zakładowe! 

Artykuły spożywcze na św· ta już ą 
Robotnicy zoslanq na świttla zaopalrzeni w mqktt 

silorii i nie WY'ITIO.Szczą uherbowanym 8pr:nva nak;i.yte-go 1...aa,prowidowania w<idzonej kam'Pa11ii zaopahzeniowej, lu<l
„pa11tyzantom" ·dróg do utraconych bez- w okresie Przedświ{\.tecznym. lu<lności na ność naszego miasta zostanie zao:patrzo
PQ\Vlrotnie rezyde:1cji. Jaśniepanowie z szeg<> miasta \V dostateczną ilość arty- ·.na we wszelkie te artykuły, które stają 
lasu przekonają, sit::: \vkrótce i namaca!- kllłów $pożywczych ani na chwilę nie się podstawą ja<lłoSf}iSu świątecznego. 
n~~. że akity terroru, d-olmnywane po dniu przestaje zaprzątać uwagi 7.a·równo in- Nie zabraknie nam ani tłusze7,ów, ani 

Ażeby ta mąka skalkulowana po cente 
znacznie niższej od wolnorynkowej do
tarła \V por~ do r·ą1k odbiorców Rady Za 
kładowe powinny zgłaszać jak najszyb· 
cie.j zaPotrzebowania na P-Otrze.bne ilości 
mąki, która w ich zakładzie pracy ma 
być rozdzielona do Rejonowej Centrali 
Aprowizacyjnej, Pośyiech jest konieczny, 
gdyż jest to warunkiem szybkiego i 
s:prawnego przeprowadzenia tej akcji. 

5 lwtegio, nie p•odlegafa 11s.tawie amnestyj. st~'tncji pµf1slwowych, do •których zadań mięsa. ani cukru, anJ m~ki, ani jaj. 
nej, że są i będą ·karane z całą snrowo- nale.i,y czuwanie nad do0stat~cznym za- Ażeby ułatwić robotnikom łódzkich fa· 
ścią. Złożyć broń i jąć się r>racy - oto opatrzeniem rynku jak i :Partii 'POlitycz- bryk zaopatrzenie się w mąkę - we 
jedy!na rzecz roz<ią•clna, na kt6r~ zd-0być nych i Związków Zawodowych i spół- wszyst!iich zakładach pracy zostanie 
się po1winnoi <:i, którym nie calki·;::m jesiz- dczielczości. Na poświ·~.conej siprawom a- mi~zy zatrudnionych rozdzielona mąka 
cz,e ~mądł się :iaśinieł1ań:ski rozmn. prowizacyjnym konf~rencjj stwierdzono pszenna 80-procentowa, w oenje 59 zł za 

B. D. wczoraj, ie w wyniku intensywnie pro-1 kilogram w ilości po 2 kg na osobę. 
1111-1111..-...i111-1111-=t1mlS!i!Dl1111.-1111ll!!lll!IJl1111a!d2!1111~1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1•,_11 

OC i arom p wo Zi 
Wczorajsza konferencja przedstawi· 

cieli spoie<:zeństwa łódzkiego, na· której 
powołany został Obywatelski Komitet 
Niesienia PQmocy Powodzianom, obfi'kl· 
wała w caly szereg podniosłych momen· 
tów. 

Zebrani przedstawiciele zgłosili licznie 
w imieniu reprezentowanych przez nid1 
związków i organizacji pierwszą doraź
ną pomoc na rzecz powodzian. . 

Zgromadzenie Kupców zadeklarowało 
na konferen<: ji sumę 200 tysięcy zlotych 
na dotkniętych powodzią. 
Związek Literatów Oddział w lodzi 

wpłacił na ten cel 5 tys. zł. 
Izba Aptekarska w Lodzi 50 tys. zlo· 

tych. ' 
Zarząd lzby Lekarskie.i 15 tys. złotych. 
Wojew. Zw. Ogrodniczy ofiarował IO 

tys. zł. 

* * * 
Na konforencJi dzielnicowej d:1.iGl.::ticv 

9r6dm1•l•ka - Prawa zebranl d•l9flacl kÓI 

fabrycsnych i terenowych złatyll sumę 
zl. 10.600.-

na rzecz ofiar katastrofalnef powodzi. 

jakie spowodowała sza·Jejąca obecnie po
wl!dź. -powołały komitet celem niezwło
cznei.;o niesi·enia pomocy powodzianom. 

Jeclnocześnie młodzk·i i nauczyciel-
Młodzież szkolna stwo szkoły wzywa całą młodzież szkół 

Mlodzi·eż i nauczycielst\vo Gimnaz.ium średnich na terenie m. Łodzi do niezwło-
. L' . . . , . cznego 'Podjęcia podobnej akcji, 
1 . lCettm 1111. magistra St. D11czy;mmsk1ego Dyr. Gimnazjum 
biorąc P-Od. nwage, ogromne ni~szcz~,ście, (-) Jankowski 
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Komun·k I r. 3 
I 

L11Clność terenów dof'kuie,tych powodzią 
straoiła wszystko ~ącznic z przedmiota
mi bez~Jośreuniego użytku. Brak jest garn 
ków, misek. ły·żek, noży it1>. 

W7ywa się cal.z społeczeń'ltwo do skła 
da hia ofiar w tych Tirze.dmiotach. 

Zaofia ro\\'a ne iprzedmioty składać na
leży w \Vydziałach Opi>ek'i 5P-Ołcczne:i 
\Vojewód7lw. Zarządów Mie.iskicli. Sta
rostw Po11 iatowy.ch i Urzcdów Gmin·· 
nych. 

Urzędy na t·c renach dotk1fr' tych powo
dzią z11żyfo zebrane przedmioty na wła
.rmych te~enach. 

Urz r,dy terenów niedotkniętych powo
dzią prześlą zebrane 1Jrzedmioty do U
m :,dów Wojew<><lzkich c·el~m skii:row;;i
nia ich na tereny dotknięte pbwodzią. 

Wzywa się młodzież organizacji: OM 
TUR. ZWM. WICI, Harcerstwo i ,\1ło
dzież Demokratycznti <lo pomocy w tej 
akcii '.D.J'.ze.z ol'~nfaowanie zbiórek. 

Ze względu na okres świątecz11y lud
ność pracująca zostanie zaopatrzo.na w. 
przydziale kartkov.rym na I dekadę kwie
tnia w ;pieczywo pszenne w ilości 1 i :pół 
kg na osobt-. 

\V obrocie wolnorynkowym zaopatrze
nie ludności we wszelkie artykuły bę· 
dzie dostateczne. 

Powszechna SpóMzielnfa Spozywców 
dysPonuje poważnymi zapasami nie tyl
ko a·rtykułów Pi·erwszej potrzeby, ale i 
wszelkimi innymi artyknłami, które przez 
gospodynie w okresie świąteczne s~ po
sznkiwane. 

J aika' już leżą w. skła-dach.J.. są do na
bycia \V skle.pach spółclzielczyclJ, więk
sze ilości masła zostaną, należy sie SPO· 
dzfawać, w pore, przez .,Społem" do· 
starczone. Pozatem ocet, <lrożdże, kawa, 
herbata, słodycze, czekają na naby.wców. 
Zwiększyła się podaż i ceny sprzedaż· 

ne TJrndnccntów mają wyraź.na. tend,e nci~ 
zn.iżkową. Moment zwiększo1nego popytu 
Przedświątecznego na artyknły sp0żyw
cze nie ~dzie mógł by(:. wykorzystany 
?rZ:!Z spekulantów, gdyż zao-patrzenie 
ZY\\'nościowe miasta jest dostateczne a 
równocześnie czu1na akcja kQntrolna' u· 
daremni wszelkie zakusy elementów a· 
SWłecznych na kieszenłe ludzi !Drac:v.. 
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Tysiące powodzian: dzieci, ko~ iet, mężczyzn czeka na .naszą pomoc I 
• m 

, Szc_zodrz~ - płyną ofiaryll - AkcJa zbiórkowa zatacza ·coraz szerszy krąg 
Zw;ązek Włókntarzy lszej akc)i, która powsta1a z inkja.tywy I poborów miesięcznych w celu przy~ia I Młodzież Akademicka wyis:iych u· 

Na wezwanie Zarządu Głównego zw" Dyrekcji i Rady. Zakładowej. z pomocą ludziom dotkniętym powod'!ią. czelni łódzkich zebrała na ten cel w 
faw. Włókniarzy Prezydium Zarządu Pracowmcy firmy „E!<o" Zapoczątkowując powyższą akcję \V przeciągu Je<lnego dnia sumę 20 tys. zł. 
Związku Zawodowego Oddział w to<lzi W związku z apelem naczelnych Prze~yśl~ Dziewi·arnkim . wś1;ó<l ~la~y Funkcjonariusze MO w Lodzi wpladl" 
uchwaliło wyasygnować na ipowodzian władz państwowych i apelem „Głosu Ro-jPr,ac;ijąceJ, wzy~amy ft.rm~ „Se1de , już 10 tys. zł. 
zł. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy). Prezy- ootnkzego", którego jestem _ stałym Ł°.~z. ~I., No""'.otk1 _6~ oraz firmę „Dau- Dyrekcja Lasów Państwowych zebra 
diurn wzywa sekcję Dziewiarsko-Poń- czytelnikiem, ofiar.uję na dotkniętych be , Łodz, Wolc~am;~a 128 do dobro- ła 50 tys. zł. 
cro~znicz.ą, sekcję majstrów i sekcje ki>L~ .powodzią - 30 s~t. reform damski<:h . w~lnego skla<lama ofiar na rzecz powo- Niezależnie od tych doraźnych wpła 
gmvych, by w miarę możności finanso- i 2000 zł. dz1an. przedt.Stawiciele o'rganizacji i związków 
wyoh deklarowali sumy na rzecz powo- Pracowrfcy firmy „Rex" Zwfazki, 1nsi'Jil!Cie, młodzież rę_prezentowanych na konferencji wystą 
dzian. pili z wnioskiem dobrowolnego opodat 

z inicjatywy Kierownictwa i Rady Związek Nauczycielstwa Polskiego - kowania się na przeciąg kilku miesięcy 
Rytownicy Poznańskiego Zakładl()wej firmy „R E X" w Łodzi, Oddział w Łodzi zadeklarował jako po- w wysokości od 1 _ 3 procent zarobków 

!';tacownicy rytowni przy PZPB Nr 2 Al. 1 Maja 31-33 wszyscy robo1:nicy i moc natychmiastową 5 tys. zł. 
ul. Ogrodowa 17, wpłaca.ią na porno~ pracownicy uchwalili dobrowolne opo- Zw. Zaw. Przem. Konfekc. wpłacił su- Organizacje. ~ł.odzież~~e ZWM! ~~ 
Ula nowodzian zł. 1000 (tysiąc). datkowanie sie w wysokości 1 proc._ 6d ~ 30 tys. zł. TUR •. Z~D, W!c1 1.„ZHP :przystąl?1ą J_u_z 

1.' _ ~ w na1b!Izszą rnedz1elę do masowe3 zib10r 

o~:,~~~i:~0~~~:'~~~~~i~~dn!:!n~:!~ię K"mmtet Ptnmocy Po nd' ~;~nom~ ki ~~::\~~d~~t~~~ywś~~;~ud;or~~f~~, 
f,gJ klęską po,wodzl oficerowie, ~doficerowie U U · U U /.bi A ·· · 'A~drz.e)a~ podkreślił wielkie znaczenie 
żołnierm 1 pracownicy cy.wilni I Centralnych , te1 zbiorki. · 
Warsztatów Remontu Samochodów, zade!<la- j U ż p p; a C· 11 ~ e .„Sami nie. wiele posia<lan:y -:- ~-O~i 
ro.wali: 

1 
. . 

1 
.. . . . ~ 

1 

W b , .. 
1 

. K ·t t fo,v. Andrzejak - ale powodzianie me 
1. Of:cerowie - minimum po 100 zl. każdy Ce ~m UJęcia a '.CJI mesiema porm?Cy Y .rany_ został scis ~J~Z~ 0 11'.1 e . w posiadają nic. Każda pa·ra obuwia cho 
2. Praco\vnicy cywilni - po SO zt każdy do·'.kn~tym pm~odzią Vf formy o~gamza- sikladzie 2r prze.dstawicie.lI. Związ.ko"'. ciaż zniszczonego, czy odzież, -która 
Sumą tą ~stanowiono przesłać na konto cy1_ne, odbyła .;~ę -~ .<lmu wc2?ra.iszy~ w I Za~?do~y~h, \.yo JSka P~lskicgo, or~an 1 nam nie jest potrzebna i tylko zawadza 

pówo.dzian. sah \)brad M1~Jsk:e1 Rady Narod?:V~J W. zaCJI .Po,ity~zn)ch, ~q. _PC~, Stov. arz. w szafie, mają dla tych lu-dzi, którzy czę-
Je-clnoel'Ześnie Je-dnostka apeluje i wzywa Łodzi ~onf~re~cFł z przedstaw1~1€"am1 K~tt?C~W, Izoy .R~em1eslmcze1! pr:c<Jsta- sto nic prócz życia nie uratowali, wiel-

inne Jednostk: do ~dobnei inicjatywy. :vsz.y.s·tk1ch 1st.me1~cyc}1 na t~ren.~e wo- w1~1~1t du.ch~~1enstw~, orgf?tza~JI mł:>- kie znaczenie." 
z-ca o-cy do ~praw Pol.-W}'ch. Jewodztwa z.w1ąz.kow 1 orgamz.?CJ'.· d~1e~o:vych t mn., ktory ,Po:oenqe ak<:H 1 Celem uJe<lnolicenia i uproszczenia 

(-) Pachucy kpt. Prze:;vodmczący konfore.nc11 pre~:r- m:s1ema pomocy dla dotkniętych po\\O- a:kcji niesienia pomocy pieniężnej dl;i 
Szef 1 Centr. Warszt. Rem. Sam de~t mias·!a .- tow. Eugeniusz Sta.wm- dz1ą. . . . powodzian, otwmie zostało w KKO w 

[-} Wendt rn\r.. skt w ~<:otk1c~ słowa·ch przedsta:v1ł .o:: . Praca Kom1te1tu skupi .s~ę :V dwu ~k· Lodzi konto Nr. 377. 
Pracownicy Miejscy grom zmszczen spowodowan:yc? :i:y:v10- c1ach -:-- Propagandowe.i 1. F1~ansowe1. 5.000 zł i 1 tuzin skal'\Pet zło.żyli na po-

k
- !em oraz dotychczasowe wyniki wysiłku Z dmem ukons.tyfuowama się Obywa- wodzian !Pracownicy firmy ttandelsman 

N:i ogolnym zebraniu pracowni ów społeczet'istwa l9dzkiego, śpieszącego z telski Komitet Nieoienia Pomocy Powo- u!. Kilińskk~go 16. ' ' 
\Vy<ll.fału Opieiki Społecznej Zarządu pomocą powodzianom. G_elem u.sprawnie dzianom przystę,puje do akcji zbiór.ki pie I PC' 
Miejd.-:liego w Łodzi, odbytym w dniu 27 nia i podniesienia skuteczności tej porno- niędzy, odzieży i butów dla dotkniętych U • . 
mare1 1947 roku, z inkjatywy Kół Par- cy zositała ona ujęta w formy organiza- powodzią. Ob. UTEK Wacław wpłacił na pówo· 
łyfllJ--~J PPR i PPS - uchwalono nastę- cyjne - w dniu 27 bm. ;zawiązany zo- Niezależnie od tego na wszvstkkh pia- ~zian zł 200. 
pującą rezolucję: stał Obr.vatclsld Komitet Niesienia P-0- cówkach pracy robotnicy i pracownicy Firma Kiełbasa, Piotrkowska 89, wpła 

„Klęska powodzi, kt-Ora w bieżącym mocy Powodzianom. Do Komitetu tego I opowiedzą się za opodatkowaniem swych ciła na powodzian zł. 1500.-
roku objęła szerokie połacie naszego wstąpili wszyscy przedstawiciele repre- poborów na rzecz powodzian. Pomoc Ob. Tarnowski Jan, Łódź, W.oJtowska 8 
Kraju, jest katastro'fą żywiołową -0 naj- zentowanych na konferencji organizacji dla do·tkniętych powodzią m• być na- - piekarz, w.płacił na :pomoc dla powo-
większych rozmiarach z tych, iakie do· i związków. tyc!t!frstowa! w•n dJliari 1.500 zł. 
tknęly N a ród Polski. Dziesiątki tysięcy 
Judzi utradły swe mienie i dach nad gło
\Vćf. W solidarnym dążeniu wraz z ca
łym społeczeństwem do nieisienia porno~ 
cy poszkodowanym Rodakom i w zro· 
zumieniu ich nad wyraz ciężkie.i sytuacji 
zgr<>mad"Zeni w dniu 27 marca 1947 ro
ku· pracownky WY'działu Opieki Spo
!eczn.ej Za.rządu Miejskiego w Łodzi -
jednomyślnie deklarują na ten cel .5 1pro
cent swych po·borów służbowych w 
kwietniu br. oraz po 2 proc. w następ
nycli 2 miesiącadi. 

Straż Miejska 
Stra-ź Mie.jsl(a na odbytym w dniu 27 

bm. zebraniu, .postanowiła przyjść z po
mocą poszkodlQwanym przez powódź. 

W tym celu prncownicy Stra.ży Miej
skiej joednogłośnie postanowili opodatko
wać się jednorawwo, a mianowicie: 

Oficerowie po zł. 200, fl'O<lo'fk-erowie 
po zł. 150, szer·egowi po 'Zł. 1 OO. 

Rllhotnicv PPR~owcy 
Koło PPR firmy Otto Kampf, Sienkie

wicza 63, zebrało od praco ;vników na 
pomoc dla powodzian z!. 5.500.-. 

Pracownicy Łódzkiego Instytutu 
Wydawn;czego 

W dniu wczorajszym na każdej sali 
U\V ukazały się wywieszki z wezwa
niem: pomóżmy powodzianom! Apel nie 
pozostał bez echa i już w godzinach po
południowych wpłynęło na rzecz powo
dzian od pracowników ŁIW 37,435 zł. 
Dalsza akcja w toku. 

Pracownicy fahrvke konfekcyjnei 

ak zorganizować pomoc powodzianom 
Komunikat Nadzwyczannei Komisji. Rzqdowej 

KOMUNIKAT Nr 2 Dla lud-0ści ·dotkni·ę;tej ipowodz.ią. 1est to I tabletkami w naibliższyoh wydz.iałach 
Normalne źródła zaoipatfY'Wania 1udno- sposób najczęściej niemożliwY. Jedynym wojewód.zkich Opieki Społec•ZJnej, Staro

ści ,w wodę do !P.icia na terenach zalanych sposobem łatwym w użyciu w tej sytu- stw.ach, Zarzą.dach Miejskich i Urzędach 
nie istnieją - zostały 'Zlniszczon~. acji Jest użycie środków· -chemicznych. Gminnych. Urnędy terenów dotkniętych 

Woda :pochodzenia rzecz;nego jest '.La- Do tych należą tabletki. z paczek amz- :powodzią zachowu•ią te tabletki do użyt-
każona i uiy~anie ~ei gr.oz~ ei>idemią ty- rykańskich z napisem: „Por Treati1ng ku na własnym terenie. 
fusu ()raz innych C'horób zakaźnych. Water ·in Canteens" w: mały-eh flakonach. Urm:1dY z terenów wolnych od powodzi 
Zwalczać :niie:beZiJ)iecz,cństwo grożącej Wszyscy, którzy otrzymali 'Pacihi i>rzekazuia zebrane tabbtki Młnisterstw11 

®iidemii mozna !Przede WSZY'Stkim przez UNRRA. posiadają w domu tabletki nie- Zdrowia w Warszawie, '111. C11ocimska 2-1, 
Jirzestrnega,ni-e• używ.ania wody oczysz:- zużyte. Naoze1ny Komitet <lo W-alki z fipidemiami. 
czonej i odkażonej. I Wzywa stei wszystkich obywateli do Sposób użycia tabletki: na 1 litr wody 
Odkażać wod~· można :prz·eZ gotowanie. składania wspomnianych flakoników z używać od 2 - 4 tabletek. Po dwóch mi

nutach naJ.eży wo<l!ęi <l<>'kładinie wymie
szać. Woda nad.aj.~ się do użycia po 30 
minutach od chwili wrzucenia tabletek Apel do wszystl<ich kupców 

KOMUNIKAT Nr 4 
Prezy~ium ?arządu Zgromadzenia Kupców I ;>fiarodawców nie powinno zabraknąć ani Do orr.-::rn izacii s.n'."J ł:!cznych, niosacych 

m. łodzi z dniem 27 marca 1947 r. powołało 1ednego członka zrzeszonego kupiectwa. pomoc powodzianom. · 
~o. życia Podkomitet Nies~enia Po~ocy Powo;- ludzie poszkodowani przez powódź znaj- !\pel Rządu o pomoc d:la powodzian 
aztanom przy Zg:o;nadze~iu. Kupco,w m. ~od~. 'dują się w stanie oplakanym, potrzebują tej rozszedł się dalekim echem wśród szero-

1 Zc:damem wyz.91 _ wyrr:iemo;i~go .Podk~~1- pomocy natychmiast, w:ęc nie możemy uchy- kich warstw społeczeń·stwa. 
te.u. 1est przeprowadzeme ws~od. ~szyst~c~ lać się od ni-esienia koniecznej doraźnej po- Aby i'ednak s'kładane ofiary doclcra,..,., 
sw.~1ch cz:<mkow zrzes~on7go i<~p1ec1wa aKc11 mocy w myśl zasady „kto szybko daje _ dwa iy 

z~1orkowe1 celem sp.9łmenta k:imec:znego obo razy daje". możliwie jak najszybciej do osób naibar-
.w1ązku oraz zadokumentowanie swego spo- . . . . . dziJj 'J)otrzebu.iący.ch pomocy, należy je 
łecznego stanowiska w tak ważnej akcji zmie Ohary przy1mowan,e. są codzienme od 27 składać w Starostwach Powiatowych, 
rzającej do niesif~nia pomocy tym, którzy m<:rca 1947 r. od goaz.ny 9-tel d~ 15· w po które kierują w ter.en ży1wność i zaoffa· 
wskutek k1ęski powodzi stracili nie tylko swoja ko1u Nr: 6 w !okc;lu Zgron:~dzema Kupców row.ane Przedmioty. 
mienie, ale często nawet dach nad glową. m. Łodzi przy ul. P7otrkowskte1 Nr. 40 - prze 
Wobec tegd Prezydium Zarządu Zgromadz'3- to zrzeszone . ~up1.~ctwo ostrzegamy, ~by Udawanie się organizacJ.i s.polecv1ych 
nia Kupców m. Łodz: zwraca się do wszvst wszyscy wptac1h . of.ary .tylko za P?sredmct- W teren 'bezipośr-zd1nio .i iPrz.ekazyWa:iie 
kich swych czlonków z gorącym apelem, oby .wern Zgromadzenia Kug_cow m. Łodzi. of.iar z omini1ę1ciem Starostw Powiato-
niezwłocznie wpłacili do Kasy Zgromadzenia ZARZĄD ZGROMADZENIA KUPCóW wych powoduje zamie.szanie ~ nierówno· 
Kupców m. Łodzi ofiary na rzecz Podkomitetu m. Łodzi mierny roz.dział, skutkiem czego niektóre 
Niesienia Pomocy Powodzianom, gdyż wśród Łódź, dnia 28 marca 1947 r. 'ter·eny mogą 'być za@atrz-0ne obficie, ill· 
11:"111t1 ... 1B1!!:ml.:m1EB-1111111il!ID!l'llll1Emlillllli:ma111111ll!lllll111:m„11111i111DE12D11E1'1111151!1:i:!llllm111IZ!llllll!U1Z11111m:1-1111i111a n e zaś pozbawione pomocy. 

li ednoczenie En e rgetyczn ~ Okręgu Łódzkiego I KOMIT~~~~~~A!OMOCY 
POWODZIANOM zakupi 

Dnia 25 bm. pracownicy fabryki kon
fekcyjnej „Ośrodek Nr. 3" oświadczyli 
jednogłośnie, że przyj<lą z pomocą po-
szkodiOwanym powodzianom, wpłacając maszyno do p1·sanwa Komitet Niesienia Pomocy Po 
na ten cel po 50 zł z najbliższej wypła•ty. '! 1 · wodzianom mieści się przy· ul. 
Jest to czyn godny uznania, dlatego Zw. z wałkiem szerokości 46 cm. PIOTRKOWSKIEJ 104, tel„145-06. 

Zaw. Prac. Przem. Konfekc.-Odzieżowe-1 Konta bankowe do wpłacania 
Zgło!':zenfa kierować, Łódź, ul. Daszyńskiego nr. 58, II piętro, I of· KK O 

go apeluje, abv pozostałe firmy poszły - iar w · • • na konto 377. 
śladem praco-..rników „O~roii-ka Nr. 3" pokój 72, Wydz. Administr. w Banku Związku Spółek Zarob-

pn0~zaj~ ~ę oolidarni~ ~ ~wyż- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~-k_o_w_y_c_h~N-r_k_o_n_ta~l-40_0_·~~~~~ 
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(Od specjpłneqo /korespondenta ,.Głosu ·11obotniczeqo66) 
W <lniach, kiedy cały świat stoi pod Eumpa, a przede wszystkim Państwa bitne ich -plany si ~ ~ala daiej. gdyż widzą 1m:esunii:..cia polskiej Unii granicznej na 

t nakiem Pokoju, kiedy czołowi me,ż,owie sąsiadujące z Niemcami mogĄ. czuć sięi oni już Niemcy w pr7-yszłości, jako pań- zachód, gdy.i przebyte woje-nne doświad· 
, stanu obradują w Moskwie naO. tym, aby tak długo bezpieczne, jak długo Niemcy stwo nieledwie prz-odui<-ice w układz ie sił czenia zmusiły nie tylt!o to Państwo, ale 

s•osunki między ludźmi i państwami uło- i>owstaną państwem pokojowym., 7Ai<>t- mi~-Ozy wschodem a zachod~ m Europy. i Inne Sl!Sladujące z naml narody do 
ż:riy się w atmosferze pokoju, nie gdzie nY'IU do samoish1ego życia, ale nie do W tej panującej wciąż jeszcze w Niem znalezienfa solidnej gwaraJ1cji, 1.abez~~ 
'. ndzi·~i jak właśnie w Niemczech rozie- agresji i do zbrojeń. czcch atmosferze miraży i urojeń rzadko czającej je przed nowymi próbami agre· 
'ły si~ wołania: „chcemy walczyć!" Potwierdzają to mhoo woli sami Niem· odzywają się głosy świadczące o trzeź- sjl ze strony przys7.ł~.:cb Niemiec". 
Łatwo si-ę. domyślić, o co tu chodzi. cy, skoro pjszą z bólem: wości, głos:v. w których chciało by si e. Więc może jed0nak - nareszcie zroz,u-

'~iemcy nie mają foż na myśli· wałki w „Gdy p0myślhny, że Polska wzięła w widzieć zalążek nowej, kiełkującej istot- mieli? .Może ,lQjęli tr, nie1.aprzeczoną 
.nwartym polu, gdYŻ do tej są Przynaj- swe posiadanie nie tylko Śląsk. ale i cały nie demokratycznej myśli niemieckiej. prawd~ że przez p{lwrót swój na ziemie 
mniej (i na sz.czę-ście dla ludzkości) na obszar za Octrą 1 Nysą włącznie 7..e Szcze Nie każdy działacz polityczny ma od- nadoor-zańskie Pol&ka nie zam1erza by· 
lat parę dziesiątków niez<lolni, natomiast cinem, to staje się jasnym~ że tak długo wagę wysfą'I>ić przeciw ogólno-ni,emiec- _najmniej zniszczyć Niemiec jako pań
prowadzić chcą walke ukrytą, manewro- nie można liczyć na dźwb>;nl~cle się Nie- kiei fali, obawiając się, że go okrzykrra, stwa, ani nie ma też naim.niejs1~go za· 
\1t~. naj·eżoną polityczmymi intrygami i miec, dopóki te obszary nie wstan&. nam ,.z~rajcą". Nie- każdy dziennik odważy miaru podcinać bytu ich ludnoścl. Polska 
szantażem, której ostrze WYmierzone- oddane". się wystąpić do walki o zatwieridzenie (i to w głębi ducha Niemcy rozumie~ 
,est głównie przeciwko terminowi: Odra Dź . • ci . Nl . 1 Rozważmy linii Odra - Nysa, aby nie posądzono, że doskc>nale) pragnie tylko zapewnić za· 
- Nysa. wtgmę e 81~ ei~iec. służy „obcym interesom". A jednak uczy. równo sobie, jak i swoim najbliższ:rm 

Do tej walki z p0dziwu godną je<lnoś- dobrze ukryty sens tych słów. nił to ostatnio dziennik „Berlin am Mit· sąsiadom POKOJ. 
cią podaly sobie ręce w obliczu konferen- ~zyż Po to pławił sJę we krwi cały tag". daj11c w spoSób wcale nledwuzna.1 Nie ten, o którym sie. mówiło :Prze<l 
cji moski;;wskiei W\Szystkie mniej i wię-1 świ~t, ~by finowu Niemcy ~ogły się czny do zrozumienia, te up0rczywe trzy· wojną, oparty jedynie na -pa'Pierowym 
ooj demokratycime :partie niemieckie. dźwi.gn~c. al!:t' zuowu m~gly kiedyś za· manie s~ polityki agresywnej w stosun- traktacie z podpisami ,,filhrera" i Becka, 
Można zaryzykować twierdzenie, że 'l:rozić ~OWYJ?' • pokoleniom - odrodzo- ku do Połski jeszcze teraz. w dwa Iata :ile Pokój ruczywisty ' i trwały, oparty 

zjednoczenie Ni;;miec Powstało już fak· nowym impenahzmem? vo kł~ce, może narazić naród niemiecki na wzajemnym zaufaniu. 
tycznie na gruncie walki o granice. za- Mówiąc o podiwh~nięciu się - niemiec na niepowetowane szkody. · Najbliższe miesiące pokażą, czy nowe 
nim formalnie b<;d-zie prz.eprowadzone cy P'Olitycy na pewno nia mają na myśli Dziennik ten sformułował sprawę jas- Niemcy staną się godne tego zaufania z 
w Moskwie. Niejednokrotnie już miał;;m tylko J)()le'.Pszenia ·:,- ~nrnków życiowych no i treściwie: „Nikt' tnny, jak właśnie naszej strony. · 
możność stwierdzić. że Niemcy, mimo wo i rozwoju przemysłu pokojowego. Am- tvlko Nie111()y spowodowali koni~zność Berlin, w marcu 1947. iennych i powojennych d'°świadczeń, nie _____ _.._..._,....._. _____ ...,.. _________ _....__ ___ ......._. ________ . _____ __ 

odzyskali jeszcze w p~łni równowagi 'PO- DO • 1 • d ' • '1 
litycznd i umysłowej, a co najważniejsze m1 1ar ow r i -dla nich nafaorsz.e, nie potrafili dotych-
czas wYcią-gnać odp-owiednich wniosków 
z; całego okresu hitlerowskiej polityki, za 
kończonej niebywałl'I: w dzidach teg-0 na· 
rodu kle.s'ką. 

Niemcy chcą .. walczyć". 
wydatkuje w tym roku Zwiqzek Radziec • 1 

„Pierwsze pudełko zapałek wzięto lui 
znowu do kieszeni, aby zapalić beczkę z 
prQcltem w EuroPle. Żródłem wszelkiego 
zła .iest linia Odry i Nysy". 
Oświadczenie t-0 wygłosił ntemleckł 

minister Hnansów w rząd2'Jle Westfalii -
Franz Bfiicher, a w twierdzeniu swoim 
nie był bynajmniej odogobniony. 
Mały ,,dyktator" i pupil Angłil dr 

Sclmhmac'ller powiedział jeszcze wyraź· 
meJ, że w sprawie granic wschodnklt 
„będziemy walczyć o katdy kłlomełT kwa 
drat-owy ziemi dotychczas rdzennie nle
młeckłej", 

Maria Sevenich. osławiona nietnieC'ka 
awanturnica - z Partii Chrześcijańsko-' 
Demokratycznej, usposobiona jest nie· 
mniej \Vofowniczo, gdy pisze, że ,,no-wa 
granica na Odrze i Nysie nie ma ~dnej 
pod~tawY prawnej", a jut rekord Poli· 
tycznego matactwa p0bił Kaiser, 'Przewo
dniczący CDU, :Porównuj·qc o'becny roz.. 
biór Niemiec z„. dawnymi r<>z-biorami 
PoJgki. 

Kaiser I>rzyznaie łaskawie. ż-e rozbio· 
ry te były „niesprawiedliwe i gwałtow
ne", toteż aipeluie otl do Poczucia spra
wiedliwości ogólno-europejskiej i 'POl·Skiej, 
aby w stosu.nku do Niemiec nie :powta
rzano •. historycznych pomyłek". 

Roi się w prasie niemi,e<:kiej od uwag 
i notatek na temat wschod·niej linii granic. 
Gdy się je uważnie czyta, nabrać trzeba 

1 niewzruszonego przekonania o słuszności 
tezy polskiej. ustalającej granice na O
drze i Nys.ie, jako linię bezpieczeństwa 
europejskiego. 

J a:rostaw Basek --------

1 Zagadnienie Podniesienia poziomu oś- p0nad 108 mtnardów rubli i zajmuja dru· 
wiaty i umasowienia knltury jest troską gie miejsce Po wydatkach C'Zynlonych na 
każdego państwa, którego ustrój oparty rozwój go.<Jpodarstwa narodowe~o. i -
jest na podstawach demokratycznych. rzecz warta zaakcenł<>wania, przewyż. 
Niezwykłą wagę do tego zagadnienia szają o 60 Procent wYdatki na obronę 
przykładano zawsz~ w zwjązku Radzie kraju • 
ckim. W ciągu lat wojny w Rosji siłą fa- Znamiennym jest, ż·a Podczas gdy glo
ktu zagadnienia oświatowe choć nigdy balna suma wYdatków budżetoWYch Zw. 
nie zostały zepchnięte na pozycj.e kopciu Radzieckiego na rok 1947 w porównaniu 
szka, jednak musiały nstapić na plan dal- z r<>kiem ubiegłym wzrosła o 21 procent, 
szy wobec pierw.szop)anowych J>Otrzeb l to wydatki na cele spokczno - oświato
wysiłków czynionych przez paóstwo na w·~ wzrosły o 33 pr<>cent. 
odcinku iprz.amysłu. proclukcji i ty-och po- Analizufac poszczególne poz~je tych 
trz~b. tkóre dyktowała wojna. Dziś Ro- wydatków widzimy stały ich wzrost we 
sja Radziecka postawiła znów jako zaga· wseyetkich działach i to wzrMt hardzi) 
dnfonie Pierwszo.planowe sprawy oświa- J>Oważ,ny. Wydatki na cele czysto ośwla· 
towe. Asygnowane w budżecie radzie<:· towe wzrosty w stosunku do roku 1945 
kim na rok ]947 na te czle sumy wynoszą dwukrotnie. Podwojeniu uległy także w 
lllllllllłllllllllllllllllllłllllłlłlllllllłlllllllllllllUlllllllllllll ltlllłlłllllltllllllllllllłllllłłltlllilRlllllllllllHłllll llllllllllll!llllllllllllfllllllllllllllllllllll 

Kro . lka kulturalna 
Wojewód:dd Zwiqzek Samorządowy prze. 

znaczył na cele zorganizowania: wypotyczal
nł kostiumów teatralnych 300 tysięcy zł, ota% 
100 tysh,cy zł, jako nagrodą w konkursie na 
najlepiej wys1awionq sztukę przez zespół a. 
matorald. Konkurs ten zostanie niebawem o. 
głoszony. 

• 

W 46-tq rocznicę hłatorycznej premiery 
„Wesela" Wyspiańskiego, która odbyła się 

w Teatne Miejskim w KrakovTie w dniu 16 
ma:ca 1901 roku. W dniu 16 marca 1947 to· 
ku, odbyło ałę w Teatne Im. Słowackiego u
roczyste przedatawienie „Wesela" w reżyae. 

rli Tadeusza Bittłkowakiego • 
. - . . 

Błbltoteka Miejska w Gdańsku podjęła . 
piękną akcJę organizacji · 1lblioteezek mary. Polaki Caerwony Xrzy.t przekazal Bibllote-
narsklch. KO!±dy stalek, plywafqcy pod · pol· ce Jagiello~skłej kelęgozblór, zawierajqcy 110 

. skq banderq, będzie miał możność zaopatrz&- dzieł w języku angielskim, wydanych w An
nia się bezpłatnie w takq biblioteczkę. Głów-1 glii ł Amoryce, k1óre otrzymano wśród innych 
nym tródłem ksłqżek będzie Biblioteka Gdań· ,dCJ?ów od Międzynarodowego X'omitetu Czer· 
ska. w~ego _Krzy~a w G'enewie. . 

315) 

Pn11~0 ~~~r~!~ w~i~t~ S~w~ita 
Szwejk opowiadał dalej całkiem 

spokojnie o tym, Jak następnie doszło 
do pociechy religijnej i f ak pan major 
spał w f ego objęciach. Potem świetnie 
obronił brygadę, do której został wy
prawiony, gdy batalion upomniał się 
o niego f ako zaginionego. Wreszcie 
złofył kapitanowi SagneroWi doku
menty, z których ·okazało slę, ~e przez 
tę wysokq instancję został uwolniony 
od jakiejkolwjek odpowiedzialności 
i oczyszczony z podejrzeń. 

podczas wojny śwlato\veJ 
(Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego) 

- PosłuszniG melduję, te chcieli 
mnie rozstrzelać za to, że miałem 
zdradzie najjaśniejszeqo panal 

- Jezus Maria, Szwejku! Co te~ wv 
wyqaduiecie?I - krzvknqł nadporu
c:mik Lukasz blednqc. 

- Posłusznie melduf ę, !e to bvło 
tak, panie oberlajtnant... 

I Szweik zaczqł szczeqółowo opo
wiadać , iak to się stało. 

Wszvscv spoqlqdali na nieqo oczv
ma wytrzeszczonymi, on zaś nie za
pominał o nafdrobniejszych sZ'czeqó
taeh i przytoczył nawet takie spostrze
żenie, te na groblł . tego stawu, nad 
ld6rym przytrafiła mu się owq przy
goda, kwitły niezapominajki. Potem 
wymieniał nazwiska tatarskie Łych lu
-izi. z Jdórvmi spotkał stę podczas 

swej wędrówki, jak na przykład Hali· 
mulabalibej, a do tego nazwiska do· 
dal ~ały szereg nazwisk zmyślonych: 
Walłwulawaliwej, Mallmulamalimej 
itd. Nadporucznik Lukasz nie wytrzy
mał i zawołał ner Szwejka: 

- · Ach ty bydlę głupie 1 Gadctf krót
lco i zwięzła, bo cię kopnę 1 

Ale Szwejk mówił dalej z wielką 
szczegółow·ościq, a gdy doszedł w 
swym opowiadaniu do sądu polowe
go i mówił o sędziach, dodał, że ge
nerał zezował na le\'TO oko, a major 
miał oczy niebieskie. 

Dovródca dW'Unastej kompanii, Zim
mer.man, rzucił w Szwejka qarnusz~ 
k"iem, z którego pił moenq wódkę ku
powanq u Żydc::. 

- Pozwalam sobie posłusznie za
meldować - zakończył swoje spTa
wozdanie, źe pan lajtnant Dub znajdu
je si~ w bryga.dzie ze wstrzqśniętym 
mózgiem i wszystkich panów kazał 
pieknie pozdrowić. Proszę ~ołd i pie~ 
niądze na tytoń. 

Kapitan Scrgner 1 na.dporucznłlC Lu
kasz wymienili z sobą pytające spoj
rzenia, ale w tej chwili otworzyły się 
drzwi i żołnierze wnieśli w dużym 
kociołku dymiącą polewkę podga.rd
lankowq. 

Był to poezqtek wszyiłtkieh łycli roz
kc Pzy, jakie czekały teqo wieczoru 
zet..ial\vch na plebanii oficerów:. 

tym czasi~ wydatki na ·iJ::iństwowe ubez
pieczenie społec7,ne i zapomogi dla ma
tek posiadających małe dzieci. Trzykrot
nie w stosunku do okres:1 przedwoj ~nne
go wzrosły sumy wydatk-0wane na labo
ratoria i zakłady naukowo - badawcze. 

Sumy Przeznaczone na oświate stano
wią w Związku Radzieckim P-Ołowę ogól 
nyc11 wydatków czynionych przez Dań
stwo na cele społ.eczno - oświatowe. Po
ważnie wzrosła w stosunku <io stanu 
Przedwojennego, 110 {l 2S procent, il-0ść 
młodzieży stu d i ującej 11a uni :versytetach, 
ilość dzi~ci uczących się w szkołach pow 
szechnych i średnich sięga cyfry ponad 
:n,n miliona. I1o~ć dzieci w J>rzedszko
lach wzrosła o 30 Procent. 

Niezmiuny nacisk położony został w 
Związku Radzieckim na zagadnienie 
szkolenia kadr fachowców koniecznych 
dla rozbudowujące.go się przemysłu. Na 
te cele istnieje odrębny specjalny bu
dżet Ministerstwa R..;zerw Pracy i WV· 
sokość sum Prze~naczonych w tym roku 
na cele szkoleniowe wzrosła w stosunku 
do roku ubiegłego o 80 procent. · 
Zwiększenia wydatków budżetowvch 

na c~Je ~połec~n9-oświato~e w Związku 
Radzieckim daJe w efekcie 696 tysi~Y 
studentów wy.iszych uczelni, któriy w 
bliskim foż czasle zużytkują nabytą wie
dzę dla dobra .państwa i społeczeństwa. 
Przemysł zostanie zasilony 800 tysiącami 
wykwalifikowanych specjalistów. O jedna 
trzecią wzrośnie ilość istniejących szpi
tali, ci<:Jmów położniczych i żłobków dzie 
cięcych. I. K. 

- Ach ty przeklętv włóezęq..'.)l -
zawełał kapitan Sagner, będący w 
c9romnle dobrym usposobieniu przed 
~astojqcymi uciechami. - żebyś so
bie zapamiętał, że cię uratowała: tylko 
ta świńska wyżerkal 

- Szwejku - dodał do tego na.Cl
porncznik Lukasz - jeśli stanie ci się 
Jeszcze coś podobnego, to będzie z to
b1 źle. 

- Posłusznie melduję, że ze mną 
musi być źle - zasalutował Szwejk 
- bo gdy człowiek jest na wofnie, to 
powinien wiedzieć i rozumieć„. 

- Zniknijl - ryknął na; niego Jiapi
tan Sagner. . 

Szwejk znikł i ze$zeał na aół efo 
ktJ.c:hni. Wrócił tcnn tak:lle zgnębiony 
Baloun i prosił, a.by mu pozwolono 
obsługiwać przy uczcie nadporuczni
ka Lukasza. 

Szwejk wszedł <Uurat w cli'Wili, g(iy 
rozpClczynała się polemika między ku
charzem Jurajdq a Balounem. 

W sporze Jurajda używał wyrazów 
dość niezrozumiałych. 

(0. c. n.) 
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- oś "7iadcza Anloni Nawka - narodowy działacz łużycki 

1 • • 

<>iawiając·e sie. -0d pewnego ~2l3Su w I kształciła się już za Hitler:.i w zwi::izek zwyciF>5kie od<lz.iały Armii q.zerw?nc_j. j nyd1. 1/l\\ n!;:~ .„Dornowi na" WYJ?Owie
sie p()!Skiej 'wzmianki, ja'koby Serbo-· wszystkich Serbów łużyckich. Jako taka dobitnie zaakcento\„·ali swoJ~ dązenia działa SH' of1ci:ilmc za ta kontepcJą .. To 

wie łużyccy mieli ZT;!zygnować, względ- staczała zaciekłe walki z władzami hitlc- słowami: ,.Pójdziemy buqować woli10ść stanowi;<;ko „Domowiny" źle 'POJę,~·e 
nie zrezygnowali Już '1:- nie.Podlcglości, rowSkimi, które zamierzały z ,.Domowi· ludo\vi swojemu! i błc,dnie interpretowane -. s~a~o się 

• wY'Wołały zamęt i konsternację w prołu· ny" zrnbić ,.Związek Ni.cm;;ów, m<iwia- KQlet'c ; ... ki'mi· tocz\'ła 'sie. politvka o- widocznie .przyczvnn z:uzucen1a ieJ „zre 
. k' h h 1 . k • . . ·'" . ' . . . ' dl ł I. .„ w r1.1~-
zy·c ie szeregac spo.ccze(1stwa pcis ·ie c~rch p-0 łużycku' i tym s:um'm zepchnać g6Jno-ś ~·iatowa. od której również zależ- zygn~wa~1~ z mePo. ei.: -0::.c1: . . ni;c 
g<>. cały naród ł11żnki z słowialiskości 'do na_ je. t polityka ~nżyc, .zmu~iły „n?m.o- c~yw1s_tosc1 kon~eP:-ia .J~tl1nosc1 N~~1 eh 
'Vychodząc z założenia, że roli „nowon:cm;eckicgo" iub _,\vandalii- wme." <lo wyhraira spcc.1alne1 taktyki. Ja- nie ?rzesądza l!~nrumn~e1 ~ P~!~ez~b-
1) szkodzi ro niezmiernie sprawie łu- .skiego" szcze·p:11. Twn rdo hro1:itd „Do- ka. ~n.[}ewnić h1;· 11101.;ia tnż:vcz~no~~ mo2 ~r~ ~.t~ach .~O~\·e ~ I< zcs7;>-:, ktor.a~ 1 , ~ z ·e-

'życkiej, m0wina" swojej łużyckości, z:l co Niem· 11 Qs•' ko.nkrr·tn~J J)r·e1·c·· w terenie I:ikty- sz,\111 sł0\\1ansk.ch ł'.11,.\ ~ mozto b:i,1_; ? 
2) · .~ • ' w ·' • • 1· · l) I k st,,.ptllaC 
· dot:qd nikt z ~z-0ł-0wych kierowni- cy Ją rozwiązali i w ślad ża ~ym 7,dns!li ka ta pozostawała w znpclnc.i zgotlz'.c z dnocz,onn. po 1tyczn1~. o 5 a wy. " · ń-

ków „DomoWinY" nie 1.abrał głosu by całe ży~e kmHuralne Łużycza:1. Tyiko linia postep-0wania władz okupacyjnych z ta sa~1ą koncepcJą ~o do formy _Da 
WYfo·śnłć sytuacfo {zresztą d &lałacz~ na przegrana ~o.ina 1111i~możliwiła Niemcom radzieckich. ja'k i wlac!.z innych nal1stw stwowe.1 swego sns1ada ~ac!wdnieg?. 
Łużycach faktyc~nie nic mają możiiwo- 7.lłl'Petne wykonanie szata11skiego planu słowi;ińskich, od kirirych Łużyczanie o- przecież a.ni na sek1111dę. me rezygnuie 
ści śledz:enia prasy polskiej), zgładzenia naro<lu słowiai1skiego. czekn.!a i spodziewają sic nnleżytcgo po- ze swoich .Ziem Zachodn1ch! . 
' 3) jako wdowHy Łużyczanin, od mło- Po wojnie zma'rhvychwsfała ,.Domowi- parcia i Pomocy. To był J·edcn punkt .newra!gic~ny._ kt6· 
jośc' stoi l d ś i · " 17• . · • •· • _. R P' spowodował tyle we.porozum1e11 1 ktć 
· . 1 .ąc w wa ce na ro <YWO c owe;1 z na stawia sohie <>bok pracy ku:turalneJ . n.ie·dy. w1e.c p:.111stwa sio\\ ia11sk1€.' z o r~' hl.cz\· się z dru~im, mianowicie ze 
~1emcz-y1!ną, 'PO skońc.zeniu woinv aż do j oświatowej wyraźnr cel: \Vy~woboclze- i:;Ją Sowreckn na cze].~ uz,nały za stos.o w- -. · ,

1 
: n 0 ·nv" w pewnYch <J· 

!;stop.ada,, u•b. r. Pr.acuiąc_ w ce_nt.rali •. _Do- nie 11ar-0d11 luż"ckiz,,.o z niewoJ1· niemiec- ne rvsta·)·en· J'edn()śC'" przvsztych \\SPO piacą " om wi · 
o B d " " . ~ · '1 1 

.;
1e z_a ·. i,, ·~; · · • kresach i \V 1icw11rch za~ac.lnic.niach z 

m wmy. :V u z1szyme, sf:\•KaJac SJf z kiei. \Vracający z niemieckiego wfo;-:ie- N1em1ec, a \\. .ęc ipso fac,o Przcc.w s~- „,... .. .;~„"t „,., 1 parhi iedno~ci (SED). 
wszystk1m1 warstwami nar-0du łużyck<)- nia <lzia!acze łużycc~'. wyzwoleni przez stemowi niemieckich naństw frdcracyJ- ·. """''.'~ ·- ~ 1..:· 1 ą. ' '" · ; . .,, . 1 . ( . 
serbskiego, znam dDbrz::! Położenie na Ł11 11 n n:,,, n 11n11H 1ni1 1•1•J.1•1.1" !cr-1.1•1 r·1.i111w1"i11ą1•n.1~:n:11.1n1· n'n'l"l 1•1·11111111T1111r1n1111n; Prz, · zyn 1 rnn11dc k teJ "· Po Pl acy wy 
ż.ycach, 1 

;:'c·in!e 11 a pnl11 zwnk;za·nia faszyzmu, ale 
z-ałf.eram gł-os. by naświeilić S}Jr.a'\,,:, l W ; ; M ~ m ; 'łP O ~ _ ~ l ;~;~~iy na .110!11 n;1:0.do,~·-0_-Poli_tyc~ll~m). 

fak; jak się istotnie przedstaw!a i tym ~ 6 a. r§i[~ i& Ml A ·:·ł , 3.: i ~ć nal::zv w Wi<'71101'CI r>ohtyk1 SED 
samym l)rzysłużyć się swemu narodow1 : p0~:t~"ki -0~;·,1no-stowiaf1skiei w sprawie 
i zwłas~za opinii o nim w oczach Pola- Rady Wydziałów Mechanicznego i Ele-I Mur:r:a··M11cha. Lech Zy~n1unt Nawro· :·ccdukac.ii Niemców. abY ukrytym faszy· 
ków. _ ktrycznego Politechniki LódT.k-ie.i nadały 

1 

czy1iskl, Jan Nowicki, f..falina Okołowicz· storn nniemożli\\'ić szkodliwe działanie . 
. „Don:iowina", Związek Seroó'.w Łnży..-:- ostatnio, już p9 raz trzeci w ciae;u pół· Halicka. Jerzy Tadeus7 Pindcra. Marian Żadnym słowem nic zr:.:zygnowały ani 

bch, J•est .nacz:elną Qrganizacja, narodu forarocznej działaln<>ści Politechniki: sto. Piotrowski. Zbigniew Skoczriisld, Wła· I kierownictwo „Domow;ny", ani ogół Łu
łużycko-se·rbskieg-0. Założona w- r. 1913 pień magistra nauk technicz.nych. inżynle· : dy~ław Sohcn·riski, Bo~umll Ec1ward żvcz3M z 11rogr::un11 woli1ości. Kiero,irnicy 
.iako związek t-0warzystw łuiyckich. :Prze ra mechanika. St<:>pień ten otrzymali: Sta11L zcwski. Andr1.e.i K0n~ta11ty Stra- „[)on:ow:ny" - s:id1.ac po ich postawie 

Sa erzy 
„Głos, Ludu" słusznie podkreśla, że w wal

ce z powodzlq szczególnie odznaczyli się 

saperz;, l1órzy wykazali nlezwykłq ofiarność, 
poświęcenie i brawurową odwagę. 

Pny obronie mostu w Chełmie 1apeny 
1ledlie!l na Izbicach, broniąc go zacie
kle. Jeden saper :tglnql, drugi 1ostał ran
ny - most Jednak 1osfał urałowauy. Z na
tatGntcm tycia saperzy przeprowndzall 
ewakuac)~ ludności t Ich dobytku wszę
dne, gdzie klęiJka powodzt po1baw'lła 
ludzl dachu nad głową. 

Saperzy wyltazall w akcl\ pr:edwpo. 
woc:lziowej uaJlepsze cechy polakiego tol
nt.erza, gotowego Iść w ogleil 1 wodę, 
gdy zachodzi potrzeba obrony !:raja przed 
wrogiem - takte tywiołowym. 

Cf spośród nich, kt6rą w akc:fl powo
d:zlowef złol?'yli w ofiene awoje iyc:le, 
notnr JE NA POLU C!łWAł.Y, JAK.O 
OFlAl\ł; tlAJWY2SZEGO POSWll;CENlA 
DLA SWEGO LUDU l SWEGO KRAJU. 

VYBORY DO WŁADZ ZWIĄZKÓW ZA W. 

,,Trybuna Robotnicza" omawi.ejqc toc-;::q. 
·q się obecnie kam?crnię wyborów O.o in
:tancji zwiqzkowych słusznie stwierdza, tie 
jednym z centraJ,nych zadań tej kampanii jest 
zacieśnienie vrepólpracy obu pan!! robomi. 
czych PPR i PPS: 

Jest rzeczq pleYwszorzednej wagi, by w wy 
bo~ac:h były 'Vlystawlone w1p6lne U11ty, u:. 
qodntone przez oble partte robotnicze l bez· 
partyJnych. Trzeba, by na łych llatacll, obok 
popezowc6w i pepesow•ców byll bHpartyJnl, 
były kobiety ł :mlodlrleź. Tylko lale wybrm1e 
zarządy będą ito:prawdę reprezentować c:alq 
załogę, będq alq d&1ayć fef zoufanlem. po
trafią poclqgnąć wszy:Jtklc:h mbotnlków do 
vralkt z trudnościami, z którymi borykamy się 
dotąd, do WC!l'k! o le zodC"da, l!łóro na kai
tl.yni zaldadzie pracy s~oją pn:ed cr.:dą za
ogą. 

Tylko tak przeprowadzona lcampQ11.ła wy
.,.,.orc:za, bo:o: walkl wovmętn:nej, be;i: rywali:i'.ac: 
Jl Hat, W%filocnl aily klasy roho!nkze), ~jed
nocą Je Jeszciie l)ardzleJ ł po::woll azybc1el 
s;óJść naprzód w wnlce o słuszne cele mas 
praculąc:yc:h, o zbudowanie Polski Ludowe!. 

Marian Wiktor Balu!. Anatoliusz filip wiński, Jerzy Henryk Swat. Bohdan ici.eowc;i. 110 ich całym charakterze. po 
Bednarczyk, Bohdan Ciszewski. Jan Sta· francisrek SzPaderski, Wacław 'l.\iier7· skladanvc.h j117. od wielu 13f dowodach 
nislaw Cyrański, Michał Godlewski, Zbl· bicki, Romuald Stanisław Wołk, Stani- bezinteresownej pr:icy i ofiarach na oł· 
gniew Patrycjusz Gorzkowski, Wacław sław Radosław Zieliński, tarzu -0.iczyz.ny - ni~ zrezygnują z <ląże
Jaśkiewicz, Ra.1mund Edwartl Kaczy1\ski, oraz stople1i magistra nauk teclmicz- ni a do niepodległości na wet wtedy, gdy
Kazimierz Władysław Kodym, .Jerzy nych, inźyniern elektryka - nadan-0: hy - nie 7. ich win» \l:ylaczyć m':ino Ł11-
Kose.wskl, Zbigniew Wład~1sław Kowa- Bole.sławowi Knabc, Walerianowi A· życe z ~ronn \Wdnycli i niepodlcgłycb 
lewskl, Ludwik La-szkiewicz. R:vszardl lojzemu Limanowslriemu, Zbigniewowi Pn1istw sl-0wiaf!skicll. 
Mik<>łajczyk, Janusz Mordasewicz, Paweł Wlśniewskiemu. I Ant-Oni Nawka 
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' '' To piękne hasło na . ~cianle świetlicy bylo okroślajq cyfry wrzesień J 946 r. 26 kół - 62911946 r.) rozpccząła prace oświa1owo-xu1tura1• 
mysią przewodnią pierwszej Konlerenc:ji członków, marzec 1947 r. 40 kól - ll60 człon- nq l rozwin 'a jq dość dobrze przez tak król
PPR-owców Zarządu Mle!sklego. • ków. 108 członków zostało przeniesionych do kl okres czasu. lstn!e} sekcja Gumok~ztalc -

Spra•Hozdanie sekretarza koła tow. Wala- lnn1ch instylucji. niowa, która odbyła kllkcrnaście posiedzeń. 

szczyka Edwarda obejmuje okres oEmiu m!E>- W akcji prowadzonej przed rafer1>ndum i Wygłoszone referaty obejmujq podstawowe 
slęcy - wrzesień 1946 - marzec 1947. Bez w kctmpanii ptzedwyborczai do Sejmu Usta- wiadomości o śv:iecie i o Poleca, zagadnie. 
zarzutu opracowane sprawozdanie daje oce· wodawczet;Jo znaczna część towarz"szy bra- ! Dla polityczne, gospodcrcze. i inne. !sinieje 
nę. pracy PPR-owców samorządowców od I la aktywny udział. Na fundusz wyborczy ze- j iui ch.6r, sekcja dramatyczna .jest w stadium 
dnia oswobodzenia Łodzi. brano 3ÓB tysięcy złotych. OrganJzcrcja Par- 1 organizacji. Czynna jest blblloteka. 

Trzeoo przyznać, :l;e towarzysze samon:ą- tyjna ~rządu Miejskiego wraz z otwarciem j Dyskusja nad spr~wozdaniem była treści· 
dowcy zrobili wiele. Wzrost organizacyjny swej świetlicy im. Marlona Buczka (grudzień' wa i szeroka. Przeb;Jała z niej troska o u-

_________ .,.,....._„ • ._ I sprawnienie aparatu administra-cyfnego przez 

Powstają ·nowe adry • • 1 • k , ; wyeliminowanie nierobów i szkodników, 

rzem es n Ow tzoska o dalsze pogłębi'ilnie pracy Ideolo-
~ ·· · : gicznej wśród członków partii, oraz rozszerze-

. nie pracy oświatowo-wychowawczej wśród 
Straty w materiale ludzkim jakie poczyni- nuje się przeszkolenie 24 tysi\!CY rzemieślni- pra~oymlków bezpartyjnych 

ła wyniszczająca polityka okupa.nta przyc;zy- ków Akcję szkolenia pneprowadza 14 ist- Wysunięte 1 uchwalone prZP.Z konferencję 
nHy s!ę do powstonia luk w k<:rdrach fachow- niejc;c;ych w tej chwili na terenie Polski Na. wnioski, by do 1-go maja organizacja par-' 
ców wszelkich braDJi Olbrzymie siraty po· ukowych Instytutów Rzemieślniczych. tyjna Zarządu Miejskiego powiększyła swe 

wstały w szeregach rzElmlosla. straty które I W porównaniu z osiqgnięciami jakie W ro- szeregi do 1500 członków, oraz by udostęp
zdawałoby się nieprędko zostaną wyróVorna. ku 1936 - uzyskały zotganlzowane wówczas nila bezpartyjnym pracownikom możność ko-
ne. kr6tkotermi;;owe kursy szkolqce rzomiaślni. rzystania z wszystkich utworzonych sekcji 

. ków - kształcące około 6 tysiecy ludzi - i bibliotokl, napowno będą zrealizowane. 
P~l!ty~a jak najsz.erszego ~zkolenia kadr obecne efekty szkolenia kadr . fachowych Na konferencji obecny był prezydent tow. 

rzemieślników, na róznorodnych kursach or- rzemieślników sq b. poważne. Nio wolno Stawii1ski Eugeniusz, który wygłosił serdecz
ganizowanyoh masowo we wszystkic'h CZ<}Ś· nam przytym zapominać, <że odbywajaca się ne przemówienia, wzywa.jqc PPR-owców do 
ciach kraju - dała w efekcie (według da· I w tej chwili systemotyczna akcja szkolenia- dalszej ofiarnej pracy dla dobra naszego 
nych cyfrowych z 1946 r.) - 15 tysięcy no.

1 
wa ma do pokonania: znacznie wiqksze trud- kochanego miasta i całej Oj~zyzny. 

wych rzemieślników, a na ·rok bieżqcy plo· ności ni:i: w okresie przedwojennym. B. Beatus 
LZSWWWł'W .,,_~--------------

• ~· 
r cy 

Do Jata }eszcze dal!'ko. Robotnicze To- Już od n kwietnia or~:in';;n:ir 'ię wi~c l :'?'or·ocrną liczlbą 400, na:Jw'.1111owni~j 
warzyst,vo Przyjaciół Dzieci robi jednak kursy szkolenio\ve dla., w:1chowawcó:v, I świ:idczy o dobrze rozwijaj1ącej siei or· 
.inż wielkie przy[.!;otowania. w celu umoż- na kMre mogą s!~· zgłos1c chłopcy i dz1e- gamzac.1i RTPD. 
liwienia tysiącom dzieci Łodzi spe1dzenia wczęta od lat 18. M.iejscem kolonii będą cztery ośrodki: 
wakacyfoych mizsięcy z dala od dusz- Kolonie letnie obejmą swoim zasl~~iem K:1n>ac1• J\\ierzeia Wiślana ·Wiśniowa 
nego miasta. - wśród pól i lasów... około fi.0(!0 dzicC'l. co w p0równnni11 z ze Gó i R I p e. ·l l i ' d tur . 
nr.m 11•1 • ..,i:,1 ,„, , .1 trn111;11,11"1.111.1.11;;1;111·11.M11..,., 1:11111111li1M '1·11•11111'1n1rnn·1"111111111u'M•1·1111111·1111"11, 11 ""''"1u11111"" ra Ost • rr. w cz, ane są wa nu 

.... ,,,,.. • 11.J' - sy ·po 4 tygodnie każdy • a Z B'\I Uczestnikami kolonii mogą b:vć wszy· 

TROJ;\CZKI W RZESZOWIE PRZYGOTOWANIA DO REPATRIACJI 
NIEMCOW 

sHdc dzieci Lo:izi. ktr'i1·c sil} 1głosza, prze 
de wszystkim zaś dzieci objęte opieka, 
R. T. ~. O. Aniela Czyż robotnica fabryczna Państwo

wych Zakładów Lotniczych w Rzeszowie uro
dziła trzech chtopc6w - dzieci żyją 1 są 

HOLENDERSCY J>ZlE?;NJKARZE WE zdrowe. . 
Z końcem marccr zostanie wznowiona dal· 

sza wywózka Niemców z województwa ol
eztyńsk,lego, przerwana z powodu mrozów. 
Liczbe Niemców podlegająt:ych repatrlacJI 
do Rzeszy, oblicza się jeszcze na ok. 40 tys. 
osób. 

Dla młodych dziewcząt z ukońcwną 
małą matura otwiera RTPD duie możli· 
\VOŚci. Organiznfo siP, mianowicie od P-O· 
łowy kwietnia kurs dla pielęgniarek żłob· 
ków, na który' przyjmowane SIĄ. zapisy. 
Dziewczęta z zamii-owaniem do pracy 
żłobkowej mają :pieJrne 'J)O!e <lo -PO'Pisu. 

WROCł.J\WlU Jesl <:"'na poza tym matką trzech synów w 
We Wrocławiu bawili przedstawiciele pra- I M'ieku 13, 12 i 7 lat. Matką i noworodkami ze· 

sy holenderskie! w osoba.eh przedstawiciela opiekowało siei liga Kobiet. 
agencji ,,A. N. P." 'i korespondenta brytyj- MUZEUM HANDLU MORSKIEGO 
skich i ho'lenderskich pism w Berlinie p. Knep- ~ NA WY!RZE2U 
lle orcn p. van den Berk przeds!aw!ciela ga- Pod eqldą Mlądzynarodowycb "rcn-g6w 
zety „Dziennik Ludu" z Amsterdamu. Wiele Gdańskich o:ganlzufe się na wybrzEi~u spe
sł6w uznania wyrazili dziennikarze holen- cjalno Muzeum Polskiego Handlu Mornldego. 
dsrnoy dla rzqdu po!ski0go, który w ciężkich Wystawcy targów przeznaczą część ekipo· 
warunkach powcionnych dokonał wielkiego I nat6w zwlą:tciny z eksportem lub zeglu!Ja 
c;lzleła xepolonizacji ziem odzy1tkanych. na 1aallellle Muzeum. 

KAMPANIA „ł.OSOSIOWA" 

Jesienna kampania łososiowa prowadzo
na przez Krajowe Towarzystwo Rybackie w 
Krakowie I !ego oddziały w Kalowicach i 
Wrocławiu dałC! dolychczas nionotowane wy
niki. W Poznowie na: Dunajcu uzyska.ne> 
6.040.00 ziarn !kry. 

Po „Historii całej " niebies'kich migda
łach", cieszącej się Jeszcze niesła bnąĆym 
Powo-dzeniem u młodych i starych miło~
ników teatru kllkicłkowc~o RTPD, z.oba
czymy nową, cick;"'":l s7tuk~ angielskie-
go autora „Dziwny Doktór"- S. 
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ytwó n· a aparatów Roenteena w Łodzi Dzień w Związkach 
Zawodowych 
UWAGA! DELEGACI N.A WALNE ZGROMĄ. 

OZENIE WtólCNIARZY Pod koniec rnbiegł·ego s tulecia fizyk 

1

, \\'Y, nłatwiający w znacznym stopniu wj1·kszenie person~] u faohowcgo d·O 270 Delegaci wybro ni no Waina Zgromadza-: Konrad Roentgen dokonał eij)Ok<>wego od trans port isurowców i materiałów niezbę- ludzi i zrealizowani~ drugiej umo wy pro- nie prosz.sni są o zgłoszen.e się w dniu 28 1 krycia, którei wyiwołafo rewoTuicfe, szcze- <linych do produkcji z hut Dolnego i G6r- dukcyfoej z MinisteriStwem Zdmwia o- 29 marca rb. do Sekretariatu Oddziału Związ-gó!nfo w medycynie. - nego ~lą1<>ka . bejmudącej zamówi~nia na 28 milionów ku Zawodowego Włókienniczego, Strzelecka Prz"fY\rowadzaJ·ąc badania nad fosfor"- q.occnic w fabryic_c pracude .na dwie zł, oraz pov.'i·ększenie parku maszynowe- Nr. 2, pokói 204 po odbiór mandatów. . """ . . • • J r,m1aw· 70 robotn:1•kow w tym J~d'lla ko- go i to ni~ drogą importu zza granicy, Zw. Zew. Robotników i Pracownikó·iV ZIUu~:ynn! suJ?st3:n~i.a~i odkrył on. nov;e bdeta. W na.jbliżiszyc.h dniach warunki !~cz z maszyn produkowa11yc·h w kraju Przemysłu Włókienniczego Pro ieme, .,n 1~widzial.ne W!P~awd~~e ~la :pracy nlegną znacroeJ Poprawie, b-Owiem w fabryce Cegi-elskiego. WALNE ZGROMADZENIE WŁOKNIARZY oka, przemkaJące-. wiele substa1!ica1 me- wytwórnia otrzymała 3-[>i·eitrowy budy- Państwowa \Vytwórnia „E:lektrosan" Na mocy decyzji Zarządu Gtównsgo P1'2ezroczy.s~ch, Jak skóra1 '.Pa1Pler~ drze- nek, który w ted chwili remontu1·~ się, svełnia wie.lką rolę - dostarcz.a niezheid- Związku Zawodowego Włók:ennic..zego posta\v'~, i;net~le it'd. Odkryiwcai naZ'Wał Je :pm- i[)rzys t-Osowutiąc go <l<l wy:ma·gań nowo- nych d-0 wy;krywania i leczenia chorób nawia zwołać ponowne Walne Zgromadzenie miernarn:i ~· . . . . . . czesnej hig.ieny pracy, Będą tam na try- .a;paratów. To jest j~j znaczenie bez1Pośre- delegatów wybranych .w fabrykach celem do· Prz.;mka•Ją·c orgamzirn fodzk·1 ;prom1eme ski, s1pecjalne sza:tnfe dla rnlbQltników', d:nk <lfa :po.dnicsienia zidwwotn<lŚC1i ca- konania wyboru Zarządu Oddziału. Roenfgena wyikazutia, zmiany, .zachodzące centra.Jn~ o.grzewa·nie •d >ll!Ża świetlica łcgo S'])-Ołeczeiistwa. Jej znaczenie wtór- Walne zgromadzenie delegatów odbędzie w..ni:I? i 'Yf· ten ®-Osób umożliwiają iposta- pełna światła i IPOWi~trza, sale ze sp~ TI.':l polega na tym, że szkoli fach<l\vcóiw, sią w sal: Centralnego Robotniczego Domu wierne d~agnozy, ;poz.atem leczą chorych cjalnymi ,,,...rdlllmchami na gaz 'PO'WiSta- których u nas prawie, ż~ nie hyqo, Poza Kultury (Piotrkowska 2431 111 dniu 30 marca br. b . · · tl k h 1- h ,„"' ·o godz. 9-e! w pierwszym terminie, o godz. prz:.':lz za !•Janie rnne' c omuov.ryc w ja,cy '.Przy 'llikJowani'll czie·~c1• aJParato'w. 1·-.m ;est wielkim QJSiągnie. ciem na polu g<l · ' · D · 1 \o::> •:r "' 10-tei w drugim termin:e. orgamvm1e. zisiaJ eczyimy tymi Pro- Brak tych urządzeń utru<lniał w znacz- spodarczym - przed wofoą lłowiem ro- Nadmieniamy, że Walne Zgromadzenie mi~ni.ami. WS!e.lkie n;0w.o~ory z:łośl.iwe, nym st-O'J)'niu do·tychczasową produkcję. cznie 10. milionów złotych szło za granicę odbędzie się bez względu na ilość przybyłych nas'W!etla1ąc Je 1Promiemam1 X. Na,•drngą !Połowę roku 1947 'kierownic- na zaik;up aparatów Roentg;:nowskkh - d<;llegatów. 
Prom~eni~ X ma1ą te!ż 'zastosowanie w two ~Vl-~vórni ;pr<JÓ·~ktuje. w z,wil;\lziku z I teraz p~niądze te zostafa w ~ra.ju. Zw. Zew. Robotnik?'! i ~recowników przermnsle - w badanru meta1i, ipr.zy od- Przemes1eniem się do noweige> lokalu po- M.. Zaleyska. Przemysłu Włoktenmczego . róii.flii.ani1u kamieni śzlac1he tnydh od nie- · ~li!m111!11 11 1tll1!1~1nl!llll1111!1m!!ll!lftllllllll1lłlllll lllllli'1111 1:m:1111 1u11~rn ·1nr.m~11111t11nmll1?1m1:m1111nr. 1m111n11: 111 1 111111:m11 11 1111 11 1 u1.11 " 1'1111M ·1· 1 !"'"'1T'l T' 'l"'l " l" 1 ~1·A · 11·111 1 1 1 1 1·F1 :1:1T 1 i T·1•r1w1 •1"1 11 1n 1 11 l!r1 •: 11~"1Pt:1~m11 1 11 1,1u 1 11 r" r.:1n1m1 .:1: 1 1 11 1 · , , 1 r '' '"' :mu1111.1:J 

szlachetnych'. a naweit 1Przyi wykrywaniu Z §tll9dÓUJ 
farszerstw obrazów. „ ~ 

T·an krótki wstęip, wy~aślliaJący zna- o · k „ • I k 
~t~~!·i~tk.~~~o~~ldi~~~= s arzyc1e --oszczerca s aza y 
Państwowej Wy;twórnio A'Paratów Roent- Przed :paroma tygodniami ;podaliśmy karą. na mocy amnestii d(} 1 i :pół roku. twierdzenia. Tym niemniaj Styczyński. g.':lnol\V~kich i Elektrome<lyczn~h „Elek- naszym ceyitelnikom szcz;egół<lwe spra- Krzymuski został 11.miewinniooy. . który w czasie drobiazgowego śledztwR irosan", jaka mieści· się w Łodzi !PrzY. ul. wozd:anie z tPr.ze'bi'egu procesu przeciw- z przewo·du: bowiem WYnikł-0, że Sty. · kilkakwtnie cofał swoje oskarżenie prze~wiie'tokrZY'S'kiej 11/13. - ko ipracownikom łódzkiego Ogrodu Zoo- czyń.ski w po·rozumieniu ze zbiegłym dy- ciwko dyr. Żahińskiemn - na przewo-Niemcy, jak zresztą we wszy<St>kich logiczmeg-0 - Zy•gnmntoWli Krzymuskie- rektorem łódzkiego Zoo Tomskim złożYł cl.zie sądowym starał sle• udowodnić, ż ;; naszych wybwórniach i t1ufaj zdowasto- mu i Właó.y.sławowi Si:Y'czyńskiemu. fałszywą skargę na dyr. Ża!bińskiego. Ża- zarzuty Postawione przez niego są 'Praw· wali iPrzed ucieczką sprzęt fabryczny i Sprawa ta była iprzerwana ze względu den ze ~wiadków nie stwierdził bowiem, dziwe. WY\Vi~źli surowie:c ;potrzebny do produk- na konieczność !Powołania nowych swiad- jakoby. Jak doniósł StyczYński, dyrektor Krzymuski zaś z·ostał uniewinniony . cji, Wytwórnia zaczynała prac(} w nie- ków. · ·, ~,. Żabif1ski miał hodować świnie dla Niem- bowfom rprz.ewód sądowy nie udowodnił zwykle tr.udnych war-unkach j'eszczc w W dniu wczorajszym odbył s ie. dalszy ców i utrzymywał towarzyski kontakt. z jego winy - udziału, czy pomocy w s'kh1 luty·m 1945 roku. W t:y'm !Pierwszym okre cią~ i zakończenie kgo in!iel!esującego N_i~m~am~ Również z~rzut, jakoby d~r. ~a daniu fałszywych doniesień wymierzosie 80 'Procent zajc;cia mboi'ników &tano- :Procesu. bliń•sk1 uuał zad·enunc~o"'.ać ~tyczynsk!e- -oych przeciwko dyr. żabiński.':lmu. Je.dywiły remonty maszyn ł warsztatów. P e r- Są.<l w składz,ie trzy<lsobowYrn uznał go ll_>r,zed :władzami :n!em1eckimi ~a posi~- nie Styczyńsk· zez.nał że Krzymusk' mu sotni był nrsłychanie szczupły - tylko Stypzyńskiego winnym zarzucanych mu danie broni - skutkiem czego ·Styczyn- 1 

• • 
1 

• 19 osób, trzelba 'byił<> szkolić ludzi, two- .Przestępstw i ska~ał go 1t1a karę łią.c~n:t ski miał być WYWiezi0iny do o:fozu kon„ pomagał, czem~.- 1ednak sąd ~ie. <lał wrnrzy'ć nowych htc:howców. Swoich robot- 3 lata w;ię,zienia, zmniejszając jednak tę centracvJnego - nie znalazł swego 'PO.- ry. Sąd u;z;nał, ze Styczyński miał skłon-ników dla uz•u1pełnienia faclmwego wy- · amść co do fałszywych oskarżefi. bowiem 

~5;~~c~ n~~·k,~i~p~~~;~o:~tv~::r~a ~!~: Uwaga I 11·ęz· n1·ow1·e obozo· w ~~: ~ r~k;j:!!~z~k:~~~~~~~hż~~i~~:1~~ 1112Je w Łoaz1 ,przy fal!Jr:vce a:r>arafow e- • galny handel węglem, 'kuipił sobie dom . lektry cznych ; do szkoły Technicznej. · Wskazał nawet dokładny adres tei 'PO-Pra'ktyczną czc;.Eć wiedzy pbtrzebną do W Bisingen i Veiningen. sesji. a okazało się, że dyr. żabi~ski ni c Jlracy przy budo wie aiPara tów isłużących z nią wspólnego nie miał. do f izyk<lteraiPii z.dobywają na miejscu W midscowości l(.ostatt. we Francji, l szczegóły życia w tych obozach winni Tak wię:c zakoń'Czony został proccY. 11raktycznie. toczy się onecnffe dooh<>dzenie przeciwko zg~osić się do Pr<_ikuratury, ~łac Dąbrow- iprz.eciwko !Pracownikom Zoo. Krzymuski 
Obecnie wytwórnia w 'Dierwszym rzę- członkom załogi niemieckich oboiów w S1kiego 5, .by .zło~yć .z.ezi~ap1a. d~tyczące został całkowicie zrebbilitowany, jak c.lzic "\vykonuti e zamówienia dla Minister- , . '. zachowania się niem1ec'k1e3 zało·g1 obozu. również i ten, 'J)rzeciwko któremu w~ ktorych Zl?;i'11f',.ło przeszło 30 tys, Pofa'kow. ws..-.1~kie zobrane .-l'an"' 1' d"'kti•m·e·nty ...,,;,,.rzone b ~ f łs d .:! • • r.vwa Zd·rowia, które zarwal1ło z nią: tuno- „ UJ"'~ " \.I '"' .v ,...,_,. ' Y10 a zywe •on.,,es1eme - -wę iproliiukcyjną na 20 miHonów zł. Pier- Wszyscy Polacy. wie:iniowde oboz6w Z<lStana. przesłane do Francji i katów dyr. Żabiński. Poszukiwania za zbic wszy rzut tej iprodllkc.ii> nastąiPi w maju w Bisi n~cn, lub Veiningen, którzy znaj•ą tych obozów SP-Otka zasłużona kara. głYm Tomskim trwają. 

bie,żące·go roku. Otrzyma;in, ju:l niezihędn~ 
aparaty szpita.1e w miastach i ośrodtki 
zdr-0wia na wsi. 

Wytwórnia· po.za tym, korzystafo z 14-
milionowego kredytu Ministerstwa Prze
myisłu, wykomde szer;:g remontów i za
mówief1 1dla szrr)itali Upez1pteczalni w ca
łym !kraju, zamówienia i·ndywi<lualne dla 
ośrndków zdrnwia poiszczegófaych m~ni
ster:stw, oraiz dla lekarzy [}ryWatnyc·h. 

KONSERWY Młl;SHO-JABZYNOWE ZAMIAST serwy mięs~o-jarzynowe w stosunku: zai 1 kg., rN części ortystycznei. udział wezmą: Wac.-

Wydział Aprowizacji t Handlu Zarzqau iarzynowych. . Bieltcka,. dyrektor ~.ow1cki Zygmunt oraz cnor 

KONSERW MlfiSNYCH I ~onserw mięsnych - 2 kg konserw mięsno- k~w. Domieniecki, siost,:v _Wiłkomirskie, Ha 111 ~n 

Miejskiego w Łoi:lzł pci:laje ni:n!ejszym tło AKADEMIA B. :WłĘżl'llOW POLITYCZNYCH ~~~- Spiew. „Echo pod batutą Karola t:Js-
wiadomo!ici posiadaczom kart żiywno.ścio- W dniu 30 mar~a 1947 r .. c godzini.9 10-ej Weiście tylko za zaproszeniami. Vi~rwszy aparat l(oen~genowski mimo 

szalo'llych trudno.5ci został zilyudowany 
j•wż w sie@ni111 1945 roku dla Ubezpieczal

wych na miesiąc marzec ro. kategorii. I, II W sali Teatru Wo1ska Polsktega; ul. Jaracza Zaproszenia otrzymać można w Sekrela-
i IR, że wobec całkowitego wyczerpania się !'fr. 27, ~ ?"kazji. trwan'.o Tygodnia. Sol.idarno- riacie Zwfązku, 

ni w Paibianicach. 
W dak ciężk·ich warunka·ch 1praco·\vała 

wytwórnia dowodzi fatkt, że do1Piero w 
iych d11iacl1 zdobyła samochód ciE>iaro---

• . sci W1ęznia Politycznego odbędzie się uro· za?as6w. konserw. ?1-ięsnycn tym. wszystkim, czysta akadem;o, na której przemawiać będą 
klorzy nie wykupili jeszcze. w bm, swo~ch w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Prezes 
przydziałów żywnościowych, wydawane _l5ę- ~ntoni lao, w imi9niu Zarządu Grodzkiego 
dq obecnie zamiast konserw mięsnych kon- v-ce-wojewoaa Wince-nty Stawiński 

lłląpadki i kradzieże 

POWSZECHNE WYKŁADY UNIWERSYTECKir 
W cyklu wykładów poświęconych omówi0 

niu zawodów i specjalności naukowych, do 
których można zdobyć przygotowanie w ra
mach studiów uniwersyteckich, wyk/ad p.t. 
PRAWNIK wygłosi Prof. Borys ŁANCKI w ni e
dzielą dnia 30 marca o godz. 12-ei w a u' i 
IJniwersytetu przy ul. Narutowicza Nr. 68 
Wstęp wolny. 

KRAl)NĄ DRÓB PRZED SWlf;TAMl I PECHOWY DZIEJ.li NA UL.-DĄBROWSKIEJ 
Z komórki Eugenii Bugaj w Ruazie Pcmia- · Tego 11amego Cinia również na ul. Dqbrow. 

ntckiej przy ul. Xonnej 27 amatorzy droo!u sklej nr. 28 nieznami sprcrwcy. skradli 7 pa-1 
wyprowadzili z kamórki 11 kur. sów skórzanych i S kręgów. drutów alumi

niowych na szkodę ob. Zelacza Stanisława. 
DRUDZY WOLĄ BIELIZNff zam. przy ul. Przędzalnianej 175. 

Zatrudn;my na sto.fe, zdolnych i inteli- i 
genh1.ych graffików-malarzy do wyko ~~ .• · 
nywania wystaw itp. Zgłaszać się do 
Wydziału Personalnego Centralnej Szko 

Dziś o godzinie 17 w pierwszym terminie, 
17,30 w drugim terminie odbętlzie się konfe
rencja dzielnicowa ZWM w lo~alu Dzielnicy 
ZWM Sródmieście - Lewo, Kilińskiego . Nr. 
l24. 

Ze stry.chu domu przy ul. Helskiej nr. 70 I 
nieznani sprcrwcy s!Crcidli różnq bieliznę na STBA'Z ZLOKALIZOWAŁA POŻARY 
szkodę ob. Marii Marciniak. Na ulicy Południowej 17 w przewodzie ko-

ły PPR przy Al. Kościuszki 65 w godź. 
9,..-12, 1-17. 

ZWM FIRMY POZNA~SKI 
Dzieś o godzinie 17 w pierwszym terminie, 

o gadzinie 17,30 w drugim terminie odbędzie 
się konferencja f"abryczna ZWM F-my Poz
nański w lokalu świetlicy, ul. Ogrodowa Nr 26. 

A JESZCZE INNI - MOTORY 
Ob. Jankowsjd Franciszek zameldował po

sternnkowi milicji, że z Jego stodoły mieszczq 
cej sią przy ul. D~rowskiej 24 nieznani sprcrw 
cy skradli motor sześciokonny do sieczkcn:ni. 

minowym zapaliły się sadze. Na ulicy Pił
sudskiego 42 w mieszkalnym ·dwupiętrowym 
oud.ynku murowanym zapaliła się belka od 
przewodu kominowego. Dzięki szybkiej akcji 
Straży Pożarnej oba pożary szybko zlokali-
z owano. 

KONFERENCJA WYDZIAŁU MI.ODZIE2Y I wodzi. Uzyskane ze zbiórki 3,500 zł. przekc:t-
SZKOLNEJ 

1 
zano Komitetowi Pomocy dla Ofiar Pov1ądzi. 

W nioclzielę. dnia 30.III. 1947 r. o godzin.ie 
15.30 w pierws?.:fm terminie, o godzinie 16-eJ ZAKOŃCZENIE TRYMESTRU ZIMOWEGO 

„SOCJALIZM HUMANISTYCZNY" w drugim terminie, odbędzie się w Zanądzie W niedzielę dnia 30.3. odbędzie się w 
Miejskim ZWM .p1, Zwycięstwa 13 Konferencja lokalu Akademickiego ZWM ,,Życie" ul. PiotrAkademicki Zwiqzck Walki Młodych „2y- Wyborcza Wydziału l'J.lłodzieiy SzkolneJ. kowska 48 - 16 rewia sa!yryczna poświę-cie" z:a;prasza wszya~kich zainteresowanych Obecność delegatów · obowiqzkowal eona zakończeniu trymestru zimowego. Po 

na dyskusję na temat: „Soc)alizm human.i- • • • części artystycznej całonocna zabawa, przy 
styczny", ldóra odbędzie się w sobotę dn. Młodzież zebrana na zorganizowanym w udziale doborowej orkiestry. Obijcie zaopa-
29. 3, o gadzinie 19.30 w lokalu własnym ramach Międzynruodowego Tygodnia: Mło- trzony bufet Początek o godz. 18-teJ. Wstęp 
::m:y ul. Pictrkowskisj 48 - 16: dzieży po przedstawieniu tecttralnym w Te- 100 zł.. Przedsprzedaż biletów codziennie w 

Nfct dyskusję przybędzie z Warszawy tow. I a trze Powszcch~ym !;1R w Łodzi zor~anizo- go:iziniach 12.30 do 14 w sekretariacie „ży-
redaktor Jan Strzelecki. , wała samorzutme ::b1ork~ na rzecz ohar P..O- cia", Ilość biletów ograniczona. 

ZATRODNIMY wykwa!itikowane maszy
nistki. Zgłaszać się w Wydziale Perso. 
nalnym Centralnej Szkoły PPR. AL Ko
ściuszki w godz. 9-12, 1-17. 

~lvżurv · ap~ek 
Rembieliński -- Gdańska 90 
Szymański - Rokicińska 8 
Zunde!ewicz - Piotrkowska 25 
Sz!indenbuch ..... Srebrzyńsko 67 
Kasperkiewc:z - limanowskiego l · 
Lipiec - Piotrkowska 193. 
Pastorowa - Łagiewnicka . 120, 

-o-
TElEFONYt 

Pogotowie Ratunkowe Miejskie - . 
Pogotowie PCK -
Pogotowie lJb~zp. SP,olecznef - · 
Straż Pożarna -
Bluro numerów -



Nr 87 GLOS ROBOTNICZY 

PR2ETARG 
Państwowe Zjedroczone Zo(.lady \ formie rskich'' w tsrminie>. do dnio 9.IV. 

Prze~ysłu Dziewiarskiego w. ~leksan- 1947 r. do godz. 10.tej w Sekretc;.rhc·e. 
drowie. ul. Ba_nk<>wa 6 og!osza 1ą prze-

1
• • Otwarcie ofert ncstqpl w dniL• 9.IV. 

PAl'olSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO r ul. Traugutta Nr. 17 w WIECZORZE HOMORU 
Dziś o godz. 15 min. 30 zamknięte orzed- i PIOSENKI. 

st.aw!enle ,,Krakowiaków i Górali". WsŻystkle Catkowity dochód z Imprezy przeznac;:ony 
bilety zakupione .Przez Kuratorium Okręgu jest na „Swięcone" dla sierot łódzkich. . 
Szkolnego. Passe-Partout nieważne. Sprzedaż biletów w Sekretariacie Pols\d.sj 

targ n1~ogram7Zony , no budową, oraz : 1947 r. 0 godz. 12-tej min, 30. 
!nstolaqą 10-ciu s!ołow lormlarsbch. ! . 

Szcz.sgólowe informacje oror. ś l epe .

1 

.zastrz:-aa ~1~ P.r cwo wyboru oferty, 
kosztorysy z rysunkami otrzymać możn<i oraz urnewozmen ~ przetargu. be.z il~-
w vVydziole Technicznym Zjednoczo- dart!? przyczyny I pon~1szema 1 0.,.~ 1. 

TEATR POWSZECHNY TUR YMc;A, ul. Moniuszki 4a, codziennie od 9 do 
,, . 21.e1. Tel. 153-77 I 142-14. 

DZIS i dm następnych komedia obyczajowa IP' Tl N Jl 
ezo/owego przedstawienia polsk:ego r.sper- „n. li .n. 
tuaru realistycznego Wł. Perzyńskiego .,Szczę ADRIA (ul. Marsz. Stalina - Główna) 

nych Zaktadów. ' kclw1ek ~osztow 
Oferty należy składać w źalakowoM j P~zy składaniu ofert pr?s:mv o wpfa-

ście Frania'•. Reżyseria l. . Pietraszk:lilwicza, „RYWAL JEGO KROLEWSKIEJ MOśCI'' 
dekoracje T. Kalinowskiego. Udział biorą: Br. BAŁTYK (ul. Narutowicza 20) 

kopercle z napisem „Oferta no wyko- c;enie wadium w wysokosc1 2 proc. od 
nanle oraz instalac!ą 10-c:u s tołów sumy oferowanej. 

Bronowska, K. Dejmek, K. Leszczyńsk:, Wt. MARSYLIANKA · 
Nawrocka, B. Rachwalska, J. Swiderski i Z. BAJKA (ul. Franciszkańska 31) "'""'O U.li 
Tymowska. „KLATKA SŁOWICZA'' ._, §Zl:JftlfJ przez. r 

TEATR KOMCDU MUZYCZNEJ „LUTNIA" G~X~~ (ul.GDaWszyŁńsklego 2) 6.30 Sygnał czasu, „Kiedy ranne„." f ko· „Odczyty w Związku St:inowczych Mąbte.k" 
Dziś o godzinie 19-ej w 'cialazym ciągu I A E lend, hlstor.; 6.05 Dziennik; 6.20 Gimnastyka - fe!. S. Grodzi eń~kiej; 19.25 Wielki Konce rt 

piękna operetka F. Lehara ,,KRAINA USMIE· HEL (ul. Legionów 2-4) 6,30 Muzyka; 6,57 Sy~nał czasu, aud. na Symfdniczny poświęcony twórczości K. Szy. 
CHU" z Heleno; Makowską-Modrzyńską i M!. „ELVIRA MADIGAN'' „Dzi~ń dobry"; 7,05 Muzyka; 7,15 .Wladomo,ści manowskiego Iw 10 rocznicę śmierci) wyk.: 
chałem Slaskim w rolach głównych. Balet w MUZA (Ruda Pabianicka) poranne oraz przeglqd prasy; 7.35 {z łodzi) Orkiestra Sylmloniczna P. R. pod dyr. W. 
układzie J. ~iesielskiego. Reżyseria B. Horaki, SAMOTNY ZĄGIEL Program na dziś; 7,40 Koncert Orkiestry P.R. Kafki-Rowickiego z udz. J. Dublskiej - skrzyp 
chóry. i orkiestra pod dyr. Wł. Szczepańskie- ONśW1EICAZTYONWNE (ul. Rzgowska 94t w Bydgoszczy pod dyr. A. Rezl~ro; 8,30 lnfor- c~ i J. Ekiera -- fortep. - w przerwie kon-
go, dekoracja J. Galewski i E. Grajewski. E . . macje ogólnopolskie; 8.40 Skrzynka PCK; cerlu - Dzięl'lnik z W~wy; 21,45 Radiowy 

Bilety wcześniej do nabycia w księgami POlO";'l.A (ol. Piotr.~owska 87) 8,50 Przerwa; 11,57 Sygnał czasu i hejnał z Uni.wersytet Ludowy; 22,00 Kwadrans prozy' -

P
rzy ul. Piotrkowskiej 

102
'CI a od d' 

17 30 
„l<OB1ETA SAMA Wieży Mariackiej w K ro}~owie; 12.05 [z Ło- „Popioły" S. żeromskie(:io; ?2.15 Program na 

' go z. ' PRZEDWIOt<NIE ( I ... 1.1 71 7tr1 dziJ W ramach oud. dh św! etlic robotniczych jutro; 'l?.,25 Iz łodzi ) Koncert życzeń; 22.50 
w kasie t 0 c:tru ;;;, u· 4 eromsn ego "I- "'' W O k A d · 1· t k P • N R „ · · „ROBERT l BERTRAND" - ystęp r iestrv Dętej K. E.Ł. pod dyr. M. u yc1a i fi rce ::i - „ oez1e . ostwo row-

TEATR KAMERALNY DOMU żOŁNIERZA ROBOTNIK (ul. Killt1skie!Jo 17g1 Niewiadomski-,go; Stawo wiążące W. Bog. sklego; 23,10 Ostat. wiad. dzi"°n ri ika radiowe· 
ul. Daszyńskiego 34, „ZEZNANIE SZPIEGA'' dańskiego; 12,25 d.c. auń. dla świetlic robotn. go; 23,30 (z ł.odziJ Program na dzień jutrzei-

1235 Pieśni w!elkopóstne w wyk H Warpe szy; 23.33 (z łodzi} Z ckończen!e audycji i 
Dziś f codziennie o godz. 19.15 świetna ROMA (ul. Rz~owska 841 h' k' · 1255 10 . . . wew-'"' a, • .,,,..,.__...,.""23...,...., __ "!' 

1ztuka amerykańska Wihiams'a „SZKLANA „ZAKAZANE PIOSENKI" c ows iei 1 
' •· minut poezji''; 13.o5 ' Mu-I 

\.1ENAżERIA" w znakomitym wykonaniu: Du· REKORD (ul. R?~owska 2.1 zyka obiadowa. Wyk„ Zespół instrumentainy n !~OMUNIKPAT 
• k H k J. Caimero z udz. M. Mil.sckiego - piosenki Zorząd Główny RTPD (Robotnicze To-

szyns l, orec a, Jaroń, Mrozowska. ..ONA• BRONI OJCZYZNY" 1• J. Karski·ega _ sl·,rzypce,· 14,00 (z Łodzi·) 
R · · E""·,., A D •~- STYLOWY ( I K'li • kl 123) warzys!wo Przyjaciół Dzieci) <>rganizuje 

ezysena - ''"vin xer. e,.,~racje - ' u· 1 ns ego Pog. spo'ł. p1'óra J. Zakrze"'s._'ej pt. ,,Romuold Ł d · 3 I · k dl I 
J K · • Id PAWEŁ r GAWEŁ „ "'- w o z1 m es1ęczny u.rs a pie "g-
on osms · Mielczarski - zasłużon~ pionier spótdziel. niarek żłobkowych „ " 

Kasa czynna oo 10 Cło 12...et I od 15-eJ. SWIT IB~łucki R •nek 5) czości'', 14,10 fz łodzi- '.odomo'cl sportowe·, 
T l 123 02 NIEUSTRASZENI•' • , Kurs rozpoczyna się dnia 15 kwietnia 

TEATR „SYRENA" Traugutta 1 TATRY ful. Sienl:iewic1~ 40) Czajkowska - sopran, H. Bartnikowski - flet. roku bieżąceqo i trwać będzie trzy 
e. · . „ 14,15 ' (z Łodzi) Koncert 3olistów. Wyk.: T. I 

Dziś f cod . n·. k di H I 1 .,W OKOWACH LODU'' W. Klimowiczowa - akomp.,· 14,40 (z Łodz' l \, miesiące, to 1est do dnlo i5 lipca rb. 
zie nie orne a enneąu na TĘCZA (cl. ?intrl<,.,wsko lllB) „ Kurs obejmuje wykłady i zajęcia prak. 

Vebero pt. „PANI PREZESOWA'' w opraco· ROBERT E ND Kronika i komunikaty; 14,45 (z ł.<1dzil Koncert a tyczne w szpitalu dziecięcym i żło~ 
waniu i z piosenkami Jerzego Jurandota z " i B RTRA " reklamowy; 15,00 Słuchow. dla dzieci star- bk 

k F • ki - \fi! f; ~ '~ (ul. Dm2\•ń5kieqo n h t p d T k S , ·och c!!a niemowląt. 
mPourzwy1_tąa. ranc1sz • Leszczyńskiei i Mieczysława „RYWAL JEGO KRóLEWSKlcJ MOśCI"' szyc P. " rzyga y om a awyera' wg. Nauka, internat i wyżywienie bez. 

Udział biorą: Janina Oraczewska Stefcia 1 · - ful. _a.w~ zka 6) leńskiego; 15,30 Pog. sportowa; l,~,40 Koncert WtóKN AP.z Z d twain'a; 15,25 „Przy głośniku" w <Jpr. St. Spo plarl». I 
Górska, St!ilfanio Grodzieńsl<o, Regina' Grobow .. ROBIN HOOD" muzyki religijnej; Wyk.: Ch6r Sw. Cecy:Ii z Wymagane kwalifikacje. mała matura, 
ska, Henryka Stankie.wicz, Zygmunt Chmie· WOLNOSC, (ul. Napiórkowskiego 16) Chełmży pod dyr. S. Dorawy; 16,06 Dziennik; w wypadkach specfolnych szkol pow-
1.ewskf Edw cl D · • k" M • D b „lUDZIE I MANEKINY'' 16,30 Aud. dla chorych w onr. ks. M. R"'kasa,· szechna . 

. • ar ziewons 1• arian ą row- ZACH"'TA {ul. z„. '.·erskcs 28) "' "' Wl k d I t 18 k ' h 
skf, Wadaw Jankowski, Wacław Kucharski, 4 ,., 16,45 „Głos Młodych''; 16,55 Audycja dla mło e - 0 a u onczonyc · 
Józef Matuszewski, Kazimierz Pawłowski, Je. „ZAKAZANE PIOSENKI'' dzieży; 17,05 „l'.J naszych przyjaciół" - oud. Podania należy kierować do RTPD, od. 
rzy Plchelski, Józef Porębski i Stefan Witas. Kino „Roma", „Hel" pocz. seansow-16,30: słowno-muzyczna; 17,25 !z łodzi! Aud. raz. dział w ładzi, ul. Piotrkowska 165. 

_ Pacz. przedst. o goaz. 19.30. Kasa czynna 18.30; 20.30 niedz. 14,30. „Gdynfa"-15; 17130; ry.wkowa w opr. S. Grodzieńskie! pt. „Syr.gna •·----,„„.,,w-!i"•':J:: ____ ąQlllllw __ ..,.__ •• 

oi::! godz. 70-13 i od 16, tel '272·70. 19,45; ntedz. 12,30. „Stylowy" - 15,30; 18; przed mikrofonem"; 17,55 z życia kulfurol· OTWARCIE WYSTAWY TKANIN 
20.30: niedz. 13 „Włóknfarz" - 16; 18; 20; nago; 18.00 Aud. wojskowa; 18.07 Muzyko; ARTYSTYCZNYCH 

TEATR DOMU KULTURY MILICJANTA' niedz. 14; „Wista' _ 16; 18; 20, n!edz. 14; 18,30 Poradnik językowy w opr. prof. dr. w. w Miejskie! Gałerli Szt11k Plostyczych w torJz: 
ul. Nawrot 27, tel. 160-07. „Tęcza"-3 seanse dzlenni.o:i-16,30, 18,30. 20.30 Doroszewskiego; • 18.45 Koncert popularny; ul. S:enkiewicza 44 !Parki zorganizowanej 

W sobotę dn:a 29.llJ. i w niedzielę 30.lll.47 n;edziela-14.30; „Przedwiriśn te"-16; 18; '.LO; 19,00 (z Łodzi) Chwilo muzyki z płyt; 19,05 (z przez Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji Mi~ 
roku, o godz. 18.30 urządza Wieczór Arty- „Adria" _ 16.30; 18.30 20.30; nledz: 14,30: todzll „W trosce 0 dziecko robotnicze" _ nisterstwo Kultury i Sztuki oro1 Dyre~cj Jed-
styczny, udział biorą: Hanka Bielicka, Janusz Pozostałe kina rozpoczynają seanS9 0 go· pog. mgr. Wł. ZowlstowskieJ; 19,lS (z Łodzi) wabniczo-Galonteryjnego Centralnego Zariq 
qok, Natalia Lerska, Jo Barends, Apolinnry du Przemysfu W.tćklenniczego Minisl43rstwc 
Pindros i chór rewelersÓ'ł( Zycha. Wieczór 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 um11111111111111m111111111111111111111111111111111u11 111111111111111111111111111111111111111111111111 Przemysłu. odbędzie się w .dniu 30 mareo 
Wieczór zapowiada sią afrakcyjn:e. , CENTBAE'A·TEKSTYLNA W ŁODZI 1947 o godz. 12-ej (od godz. 12-14). Weiście 

Bilety w cenie od 30 zł. do 200 'zł. naoy- ogłasza za zaproszeniami. 
woć w · kasie. PRZETARG NIEOGRANICZONY ~lerio otwarta w ani powszed?Le od godz. 

TEATR „GONG" · 10-13 i od godz. 1~18. W dni świąteczne 
ieotr „Gong" gra dziś i codziennie reWią no wy!Conanie robot: w Narodowym Bon·l<u l'oTsldm na racli'unek <:dz godz, 10-18. 

pt. „Goło, lecz wesoło". Udział biorą: Ro- li rob6t buaowlanydi „Centrala Tekstylna - Hurtownio Nr. 2'' a=·· 
muald Gierasieński, Alina Janowska, Ziuta 2J centralnego ogrzewania konto Nr. 871, w Łodzi. ..Technika-Mecha.,.;k...J• ł 
Kryniczanko, Zofia Wilczyńska, Ina Wolska 31 instalacj:. elektryczne[ Kwit o wpłaceniu waaium nole%y załą- eri.

11 u. 
Jerzy 5zwojcer. ' 41' transportera mechanicznego czyć do oferty. poszukuje 

lEl>.'TR KUK\ElEK RTPD ul. Nowrot 71 5J wipdy to,worowo-osobowei Otwarcie ofert nastąpi w 6filU 16 kwiet-
-Coaziennie z _ IN'/iątkiem poniedzlalkow w bu.dyn kach pofoorycznych (łódź, u!. Kątna nia 1947 r. w biurze Hurtowni f\1r. 2 w todzi 

wIC!owiska zamknięte dla dzieci szkól pow· Nr 3/51, przeznaczonych no magazyny ma. ul. Kątna Nr. 3/5 ad 1l f 2) o godz. 12-tej, 
szechnych 0 godz. 9 lub Jl. W każdą niedzle terialów włókienniczych. \ad 3), 41 i 51 o godz. 13.tej. 
\ę i święto widowisko olworf,g 

0 
godz. 12 tef. Sleey . kosztory~, v.:a~unki przetargo.w.9 i O~erty można s~łodać na wszystki~ robcly s k wszelk:e mfa.rmoqe mozna otrzymać w biu- łącznie lub na kazdą z robót oddzielnie, e: 

złu a pióra L Krzemienleckief P:ts i,Historia rze Hurtowni Nr. 2 przy ul. Kqtnej 3/5 co'-ł obo.wiązkiem rozbiela cen na materiały ł ro-
cało 0 ni~bieskfch migdałach". dziennie od godz. 11-tel oo 14-tei. bodzną oraz podaniem terminu wykonania 

' TEATR MtODZIEtOWY I OZłECtĘCY Do przetargu bę"dą 'dopuszczone tylfo fifmy w dniach roboczych. . 
• SZAROTKA" zarejestrowane. Cent;ala Tekstylna zostrZl:lga sobie ,prawo 

w self Teatru Nowego ul. Kopernika 16. Wadium, od złożenia którego nikt zwal- wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez 
Wschodnts widowisko w trzech aktach J. n1ony nie jest, w ,wysokości 1 proc. sumy ofe" podania powodu. 

Womeckiego „Drogocenny naszyjnik'' (12 go- rowane; nal.9ży wpfoc(t przelcł przetargiem CENTRAtA TEKSTYLNA 
dzin przygód). www =--

Codziennie przedstawienie zamknięte dla OGŁOSZENIA DROBN. szkół, w nie<lzielą I święta o godz, 11,30 przed 
stawienie otwarte dla publiczności. 

KONCERT W CRDK - TUR. 
W sobotę '29 merca br. o godz. 17-ej w sali 

CRDK-TUR. ul. Piotrkowska 243, śpiewać bę
dzie znakomity tenor polski Wacław Domie. 
niecki oraz tańce w wykonaniu Aliny Janow
skiej i Bogustowa Marlena. 

~Bilety w cen',e 30 zł. do nabycia w ka
0

sie. 

WILEŃSKI TEATR tĄTEK 
w Teatrze Nowym - Kopernika 16. 

W niedziel ę, 30 bm. o godz. 14 m. 30, 
daje przedstawienie bojki Andersena „Słowik" 
Przedsprzedaż b!letów w księgami „Prasa"
Piotrko,wska 102o. 

A. DYMSZA, HANKA BIELICKĄ, ĄNDRZEJ BO· 
GUCKI. t. ŁUKAS7.EWICZ, M. MIRSKA 
KAZIMIERZ RUDZKI i M. SUCHOCKI · 

wystąpią bezinteresownie w niedzielą dnia 30 
merca br. o godz. 19.30 w sali Polskiej YMC;A 

n11m1111111111111111m111111u111111111111111rutvmlll'l!!l1!lilllllllllllllllllllllllllfilllllln11111111111111 
~ , 

I Ksi go~ go I 
~ bil nsistę I 
- zatrudni Centrala Tekstylna. w leśnej ~ 
~-(·' k/Lubanip, Dc>lny Sląsk. Warunk: do ~ 

omówienia, mieszkanie zap.9wnione. ~ 
'; 'J 'W 

·· Zgłoszenia przyjmuje Wydział Perso- ~ 
nalny Central: Tekstylnej, łódź, Mo- ~ 
niuszki 3, pokój Nr. 1 w godz. od 10-12 f'. 

• 11m11111111111111111111111111111m11wu111111111mn111111uu11nuuu11111111HJJH1111u1111111v11111n111111 

1Lelta11"ze Zaolfinrowanie pracq 
LECZNICA-PRZYCHODNIA. Plotrkowsl<a 3, po· POSZUKUJEMY wykwalifikowanych tkoezy na 
rady ambulatoryjne i domowe lekarzy specja· krosna angielskie i kortQwe. Zgłosz.snia przyj. 
:is!6w. Analizy P:""yjęcia 10-12. fet. 216.48. mufa Referat Personalny Państwowej Fabryki 
Or. KOWALSKI MIECZYSŁAW spec chorób Przemysłu Wel'nianego Nr. 10. Gdańsko 80, 
wensrycznych i skórnych, Al. 1 Moja 3. Przyj. od 8-12. _ _ _ · 
muje od 8-10 i 4-'7. Tel 212.88. POTRZEBNY m:strz na maszyny osnowowe 
1€.upno • §przedaż lketenstuhleJ do Państw. Zakładów Dziewiar-
KUPUJEMY srebro (z.łom monety) w każdej skich Nr. 1, Łódź, Krzemieniecka Nr. 2. Wy~ 
ilości. Płacimy najwyżsw ceny. Laboratorium dział Pers<>nolny. 
chemiczne Pl. Wolności 2 m. 2. STOLARZE meblowi natychmiast potrzebni. 
KUPIMY maszynę do pisani~ w dobrym staniP. Zgłaszać sią do fabryki mebli Jaracza 42. 
z dtugim lub krótkim wołkiem. Oferty pro,;my Posz••hiwanie rodzin 
kierować do Wyd:iału Gospodarczego Zjedna 
czenia Przemysłu Buda\.yy Maszyn Włókienni. EMIL CWETLER poszukuje: Morję Cwetler 
czych - ł.ódz, Plac Zwyc:ęstwa 2 2532 z domu tonk oraz ojca Edwarda i matkq Hen· 
UWAGA! Tylko hurtowo sk6rgumy 3- mm, 4 rykę Cwetletów. Informacji udzieli Władysław 
mm i 5 mm kauczuk do korków i skór, glazurą Szczawiński teatr „lutnio'' w Łodzi. . 
bezbarwną, proszki atramentowa i kleje do Zaąubione dohunaentq 
dętek - kupisz najtdniej L. Rożniecki, Łódź, ZGUBIONO kartę RKO Strzelczyka J6zefa, 
P:otrkowska 31 VI podwórzu tel. 216-57. Pabianice, Orla 15. 

NAJKORZYSTNIEJ kupisz, sprzedasz, zamie- ZGUBIONO kartą z RKti i-l~git fabryczną 
n:sz obrączki , zegarki, pierścionki w sklepie Koralewskiego Zdzisławo. Pab'.onice Orła 42. 
11-go listopada Nr. 3. 
Rożne ZGUBIONO kartę -;:;;j~;iraeyjnąz RKlJ 1 kwit 

na przydzielenie drzewo w Sądzie!owlcach, 
TŁUMACZ przysląg!y cng:elskiego, rosyJslde- Gawrona Stan:słowa, Wieś Je!nio gm. Zapolice 
go, francuskiego, nlemiecldego - Narutawl. 
cza 74. tel. '276-1". pow. Łask. 
SZYBKOl - Tanio! Solidn'iel Naprawo wiecz- ZAGUBl?N~ ~ortę reJe~tracy\nq wyd, p~ez 
nych piór. Piotrkowska 21 IJ podwórze r p. , RKU-Skiermew1ce na nazwisko Rzeźnicki 
·· ---- - -- - - '...._ - - - ' - Bronisław Łódź ul Sródrniejska 1 m 33 
WSZELKIEGO rodzaju uszkodzoną gardernbę, .' '.-. ..:.. - - ':-·-
kilimy, obrusy itp. ceruje bez śladu . Arty- ZGUBIONO ks1ązeczkę Ubezpieczalni Spa
styczna Cerownio, Stefania Pawlikowska, ul. l łecznej Fijałkowskiego Zyt:;mun!a, ł.ódź, u). 
Piotrkowska 7, front, Il p. m. 9., J ymienieck:eao 20 

Państwowa Fabryka Kwasu Węglowego 
dawnieJ „Ag.sfko" 

w lodzi, ul. Senatorska 64, tel. 195·10. 
'""· ·'· .... ~;.,- 0•:tnika technicznego 

ReflektuJe się na siły rutynowane i do
śwlodczone. Warunki do omówia.,nio. 
Oferty noleży kierowoć do fabryki. In. 
formacfe telefon pod nr. 195-10 . „. 

OFIARY 
Procownicy Wydziału Socjalnego CZPWł.. 

zebrane w dniu imi9nin Naczelnego Dyrek
tora Administracyjnego CZPW . ob. Józefo 
Banasia zł. 1.000.- na kiwaty, przekazują, 
zgodnie z życzeniem Solenizanta. na akcję 
pomocy dotkniętym kląską powodzi. 

W dniu imienin DyrP.ktora ogólnego Zf. 
Przem. Wt. Fabryki Państwowej Nr. 2 w To
moszow:e Maz. tow. Mołojca Józefa, zamiast 
prezentu Imieninowego sktadoją 4210 z!olych 
na sieroty po poległych w walce o utrwalenie 
Demokracji w Polsce. 

Pracownicy blurowł fabryki Pa.nsłwowe1 
Nr. 2. 

Zł. 10.000.- (złotych dzias:ąć tysięcy) Fir. 
ma Mrozek i Domagafa, Piotrkowska 46 w 
Łodzi składa ofiarq na pomoc dla powodzian. 

IJśft"ieclulli się! --BASOWA KROWA' 

- Ile libów azlennfe 
krówka? 

- Prawie trzydzieści! 
- Hoho to ile z tego 

do micr.sta? 
- Pięćdziesiqtl 

dctje ~asza 

sptzeaafecie 
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• • Ili . • or -e1 
wylqdowali bokserzy szwedzcy :na lotnisku w Lublinku 

T. PERSSON 
lot 20. 

B. AHLIN 
lot 20. 

J. PAHMP 
lot 19. 

C. BLOM 
lot 20. 

T. KARLSSON 
lot 22. 

G. FRIDELl 
iot 23 

Mistrz Szwecji 

A. SUNDIN 
lot 23 

Mistrz SzwecF Mistrz .Szwecji Mistrz Szwecji Mistrz Szweq1 Mistrz Szw.9cji Mistrz Szwecji 

_ W cii:rf JU dwóch dni błękitna z lt.ółtym 
krzyiem flaga wywieszona przed „Grand -
Hotelem" na próżno · wyczekiwała przyj'.azdu 
swych rodaków. Pięściarzy szwed%kich lak 
nle bylo widać tak nie było. Gdy minął wto
rek nikt Je.szcza tak bardzo nie przejmował 
się tym opóźnieniem. Mecz wyznaczono bo
wiem dopiero na czwartek. 

KIEDY PRZYJAD,&? 
W środę od samego rana telefony z mias-

ta nie dawały spokoju obsłudze hotelu. 
- Czy Szwedzi przyjechali? · 
- Kiedy przyjadą? 
- Spodziewamy się Ich kcztdej chwili, po. 

kole trzymamy dla nlch przygotowane -
1>adała ciągle ta sama odpowiedt. 

A W WARSZAWIE NA PRÓŻNO CZEKAŁ 
AUTOKAR 

W Warszawie, przed hotelem Polonia !ut 
drugi dzieii oczekiwał na przylot gości au
tokar wys~any z Łodzl przez Łódzki Okręgo. 
wy Związek Bokserski. 

Wieczorem około godziny 19 zebrał się za. 
rząd ŁOZB„ aby naradzić się co czynić i:laleJ. 
Stało slę się Jasne, ie gdyby nawet plęścla
ne szwedzcy przybyli do Łodzi w czwartek 

'rano, to nle mogą sl'anąć tego samego dnia 
na ringu w hall Wlmy. Postanowiono zatem 
mecz przełoźyć na plqtek. • 

. JU2 SĄt 
WczoraJ w godzinach połui:lnlowycli mecz 

dzisiejszy nie był jeszcze pewny. ł.OZB nle 
\'l"L~1:1rm:·1:;i ,: 1i11r11 11 : 1i111:1;;1;:m 111111nnr1111. m•.1 ;: 1nlil~m11!rt11 1 11111 fl11:1111111rł1111 1un 

Piłkarze i tenisiści 
też chcą„. Szwedów 

Jak aonosi prasa warszawsko, korzystając 
z pobytu w Polsce kierownictwo pięściarzy 
szwedzkich z udziałem jednej tenisistki -
nawiązać za ich pośrednictwf.lm kontakt z 
tenisistami i piłkarzami szwedzkimi. 

Legia warszawska stara się jeszcze w tym 
sezonie sprowadzić do siebie tenisistów 
szwedzkich z udziałem jednej tenisistki 
przeciwniczki dla n6szej Jadzi Jędrzejewskiej. 

Rokowania piłkarzy, które pro.wodzi inż. 
Przeworski są też podobno na dobrei drodze. 

Uwaga piłkarze Zrywni 
Po dłuższej przerwie spo,wocfowonej ora· 

Idem soli do treningu, pierwszy trening sekcji 
piłkarskiej odbędzie się w niedzielę 30 bm. 
o godzinie 11 no własnym boisku w Parku 
ludowym. . 

Dojazd tramwajami 10 i 3. 

wiedział nic o przylocie gości. Dopiero o go-1 WSZYSCY ZADOWOLENI I PIERWSZE KROKI W YMCA 
dzinłe 14. otrzymujemy wiadomość z „Grand- - Są wszyscy w komplecie - mówi ura- p 0 przylocie do Łodzi cała ósemka szweda 
Hotelu", ze Szwedzi już są. Natychmiast łą· dowany ob. Stępień. W Warszawie goście k d 1 1 1 Wł • d p ki YMC" 
Zym · • OZB z t · s . . . . J a u a a s ę n ez oczn1e o os el ,.., c y się z L • as <!Jemy prezasa tępnia nasi przeSJedli się na drugi samolot, który . . . . _ 

który dopiero co powrócił z lotniska na Lu- ich przywiózl do Łodzi., gdzie wzięli kąpiel, p6źnleJ na obiad do 
blinku gdzie o godzir.le 13 z minutami wy- - Wszyscy wyd\:tjq się być bardzo zada· „Halki" i wreszcie wieczorem po próbnej wa. 
lądowali Szwedzi. wole:nl z przybycia do Polski. , dze udali się n:ct zasłużony odpoczynek. . 

c ony pomysł • y 
Na marginesie drugiego obozu dla naszych tenisistów 

Polski Związek Tenii;owy postanowił zor- , o kort uczestnicy obozu będą się „bill" l w I WydaJe się, ie PZT n!e docenia naletycie 
g~łzować w Gliwicach drugi obóz dla -te. re::ulf.-:rcie, aby nikt nie został pokrzywdzony, propagandowe,go znaczenia występu nas~•·h 
niststów. w dniach 24 bm. - 3 kwietnfu. Na każdy z u~estników obozu bę'clzie mógł z nie- tenlsis1ów w tak powaźnej imprezie jaką jest 
Obóz zostalo powołanych około 20 osób. go korzystać przez bardzo ograniczony czas. mlędzynarodoW1!' tumtej o puchar Davisa. 

Jakźeśmy jll! pisali w wywiadzie pnepro- Przygotowanie naszych ewentualnych gra- Skoro zdecydowaliśmy eię na przystąpienie 
wadzonym z Hebdą, obóz taki dla naszych czy „daviscupowych~' Skoneckiego i Hebdy do rozgrywek to powinniśmy uczynić wszystko 
tenisistów jest konieczny, ale w pierwszym do czeklajqcego ich spotkania z Anglią wy. t:~ leZy w naszych moinwoś;lach, aby nasz 
rzędzie dlia ewentualnych naszych reprezen- maga dużego treningu. Aby Skoneckt i Hebda plierwblszy powojenny występ nie zakończy, 

s ę amazem. 
tantów na mecz o puchar Davisa z Anglią złapali jaką taką formę muszą przynajmnlPj 
Tymczasem lak się okazuje ob6z tei:t pomy. nie schodzić z placu. przez kllkan.'aście go
ślany dla wszystkich czołowych naszych gra- dzin dziennie. W warunkach w jakich ma się 
czy. Nie mielibyśmy co do tego żadnych za. odbyć ten drugi obóz będzie to rzeczą nie 
strzeleń, gdyby w Gliwicach było ldlka kor- możliwą, gd~ z kortu będą chcieli korzysłać 
łów krytych, ale nleatety w hall pclabrycz- również, zresz\q z.u-pelu\e s\usz:n\e, po'?.os\a\\ 
nej jedne! z tutejszych hut znajdzie się tyll~o gracze, bo w przeciwnym wypadku co z:a cel 
Jeden lcort. Stąd łatwo wysunąć wniosek, że miałby Ich pobyt tulaJ? 

O mistrzostwo lodzi walczą zapaśnicy 
W niedzielę 30 bm. rozpoczynają się pierw wody zapowiadają się dość ciekawie ze 

Piłkarze Ł KS- u wyjeżdżają 
do Przemyśla 

Piłkarze łKS.u wy{etcfżo\q drJstcii o ,.;od:zJ 
nie 10,30 z Dworca Koliskie_go na mecz o 
wejśds do kl. pańsfwowei z Czuwoian. 

Łodzianie iodą w następującym składzie: 
Styczyński !Pisarski), Włodarczyk, Gołecki, Ko 
pero, Karolek, Pegzo, Sidor, ll:letn, r<0Kow1ecki 
Baran, Hogendorf. Rezerwa. Czyż:P-wski, Gro
cho,wski. 

sze po wojnie drużynowe mistrzostwo Łodzi w względu, że Kluby te wystąpią w swych naj- z v· t • • 
zapasach. w pierwszym spotkaniu walczyć silniejszy_ch składach. WIMA z mistrzem okrę. ryw ~ IC on a w rmgu 
będą K.S. WIMA i Milicyjny Klub Sporto,.,,,Y. gu Rasałą i Balwickim, a Mil. Kl. Sportowy z W nadchodzącą niedzielę urządza mecz 
Zawody odbędą się w soli Domu Kultury Mi- Matusiakiem i wicemistrzami Ignaszewskim, z K.S. Znrnr'• który odbodzie si" w sali WI 
licjanta ul. Nawrot '27 o godzinie 15-ej. Za. Kawałem i Bednarkiem na czele. 7w Ks" y' '1·c ··to'r1• " p"'zPB N " 8 K'I" '· · --------~· '-' ... „ o przy r. , 1 ms1:.1e· 

1 go Nr. 2, o godz. 18.tej. 

Program dzisie1·szvch walk Go~·~1aek"a~~cktys~~~~~ki. T~b~~;~~ó~dn1~r~'. 
· · J/I Mecz zapowiada się bardzo ciekawie, bo i 

W AGA MUSZA W AGA ŚREDNIA zawodnicy 'vW.:Z:w.K.S. &,Vidoria" iWYkozują 
T. Per&sori - Bazarnik. T. Karlsson - Kolczyńsk dużą ambicję i stale polepszający się poziom 

W AGA KOGUCIA WAGA PóLCIĘil(A techniczny. 
B. Ahlln - Grzywocz. r.. f fdell S -----------·---WAGA PlóRKOW A u. r - zymura: . 
J. Pahmp _ wozniakiewicz. WAG~ CIĘ?KA Mecz dzis!ejszv Pofska-Szwecia roz-

w AGA LEKKA A. 8?~din - . Klimecki.. • poczylf a sr' punktualnie o godz. 19. 
c. Biom - Gorączniak. ~UJą w rtngu Kubiak (L§dź), na I Hala o'warta b d . dl bi' • . 

W AGA PÓŁŚREDNIA punkty s~-Ozia szwedzki, czeski i Plewicki . ' ę Zie a PU ICZOOSCł 
S. Ahneli:if - Olejnik. (Warszawa). ! Od 16-ej do 18.45. 

z żqcia partii 
ZEBRANIE KOŁA NAUCZYCIELSKIEGO PPR 

W. dnlu 30 bm. punktualnie o goc!L 10-tej 
w lokalu Łódzkiego Komitetu PPR przy ul. 
Sienkiewicza 49 odbędzie się zebranie Koła 
Naucz. PPR w obecności Tow. Trofanowskie· 
go. Ze względu na ważność omawianych 
spraw obecność wszystldch członków obo. 
wiązkowa. 

GORNA - PRAWA 
10 godzinie 15.30 plenarne zebranie koła 

F. „Leonard". 
O godzinie 16 zebranie kola PlerwszeJ 

'{rajowej Fabryki Czółenek. 
o godzinie 15 zebranie kola F. „Dautie". 
O godlrinie 9-ej rano zebranie koła 14 kom. 

MO. 
ZEBRANIE KOBIET 

Dziś o godz. 17-eJ w lokalu PPR przy ul. 
Zgierskiej 71 odbędzie się ogólne zebranie 
Kobiet dzielnicy Bałut czlonkifl PPR i sympa
tyczek. 

W sobotę 29. 3. o godz. 16-ej odbędzie się 
zebranie kobiet członkiń PPB dzielnicy Lewej 
Górne). 

RUDA PABIANICKA 
O godtinle 15-ej zebranie Komlłetu fa. 

brycznego „Pierwszej". 
O godzinie 17-eJ w lokalu i:lzlelnicy Wie· 

nlawsldego 5 zebranie terenowego koła. 
O godzinie 13·el zebranie kofa: kuchni F.· 

„Horak". 
KONFERENCJE DZIELNICOWE 

W niedzielę 30.3. o godztnle 9.30 w lokalu 
własnym przy ul. Południowej 11 odbędue się 
konlerencJa dzielnicowa Lewar Sródmlejsklej 
w celu wybo1u komitetu i delegatów nic kon
lerenclę miejską. 

*· • * 
W sobotę 29.3.47 r. o godzinie 14-ej w lo-

kalu własnym przy ul. Nowomiejskiej 6 od
będzie się konferencia dzielnicy Starom!ej. 
skleJ. 

ZEBRANIA KÓŁ 
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania 

kół w następufqcych dzielnicach: 
GORNA LEWA 

O godzinie 14-ef zebranie koła „Kslęiy 
Młyn" oraz koła „Steigeri"„ 

O godzinie 16-ej zebranie kola F. „Hels· 
ler" otaz CZPB Nr 4. 

SRóDMIEJSKA 

O godzinie 18,30 zebranie kolh Szkoły 
Prawnicze). 

O godzinie 16-eJ zebranie koła Składnicy 
Dziewiarsko - PoiiczosznlczeJ oraz Koła D:v· 
rekcll Przemysłu Wełnianego. 

O godzinie 13,30 zebranie kola F. „Sto· .BAI.UTY 
tarow". 
PRAWA SRODMIEJSKA 

O godzinie 10 rano zebranie koła Sł!aiy 
Przem. Jedwabniczego. 

O godzinie 16 zebranie ka..'a Państw. :ta. 
kładów Gralicznych, Fabryki Nr 15 oraz koła 
F. „Finster''. 

O godzinie 18-ej zebranie terenowego koła 
Nr 5. 

UWAGA! SEKRETARZE KOŁ F. „HORAK" 
Dziś o godzinie 13-ej odbędzie się zebra. 

nie sekretarzy kół F. „Horak". 

O godz. 16-ej zebranie kola Zakładów Na· 
prawczych „Spolem". 

O godzinie 15 zebranie kola tkalJtł Państw. 
Zakiadów Jedwabnicze - Gallanteryjnych 
Nr 8. 

O godzinie 8·ej rano zebranie koła 10.go 
Komisariatu MO. 

ODPRAW.I\ SEKRETARZY BAŁUT 
Dziś o godzinie 16,30 odbędzie się zetira

nie sekretarzy dzielnicy bałucldel. 
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CENNIK OGŁOSZEKJ, Drobne oglosz. po zł 10 - za wyraz 1nojmnlejsze zł 100.-J, poszukiwanie pracy t poszukiwanie rodzin po zł 5.- za wyraz (nofmoleisze 50.- zł, za milimetr SZP.Oł 
ty zł 20.- poza te'.<stem za milimetr ~zpalty zł 30.- w tekście, za milimetr szpalty zł 15.- nekrologi. - W numerach niedzielnych 1 świ~tecznych ..... fJJ proc:enl drożeJ. 




