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PO.LS.KIEJ PARTII ' . 
ROB.OTNl·CZEJ 

ROK III ł.OD:Z, SOBOTA 29 MARCA 1947 RÓKU Nr 88 (639) 

Nie mcy muszą , zapłacie 
za straszliwe ~~iszczenia !'oje~ne. - Dyskusja Zgon marsz. f edorenko 

nad• _wysokoSCIQ reparaCJI WOJennych lrwa . MOSKWA (PAP). Po dłuższej choro-

LONDYN (obsł. wł.) - Na wczoraj- d~klaracjj krymskiej o Niemczech.'' i ie słu 1iok-0jo\vego, da pracę ludności niemi ee bie zmarł marszałek wojsk panc~rnych 
szym P·OSiedzeniu Komisii Ko.ordynacyj- wstaj.e ona zawarta „zgodnie z uchwała- kiej i pomoże w przeiwy.ciężeniii trud- .Jakóh Fedorenk'o, j~den z najwybitniej~ 
nej delegaci zakończyli dyskusję nad ·mi krymsiklmi". ności okresu Powojenne·go. ·szych dowódcó"I.'' armii radzieckiej '1Itó
w.n1oskamj, wniesionymi na Ra.az.j.e Mi·ni- W S:i·er•pniu 1945 r. tj. w okresie konk- . Wyszyński podk~eśl:ił również u zasad- r~ stał ostat~io na czele sił panc~~Bycb 
strów Spraw Zagranicznych w związku rencji P·oczidamskiei, nświadczył Wyszyń mone' wsz.zchsiwnme prawo m-0r::ilne. p.o- . . · · 
ze sprawozdaniem Sojnsz.nricz2j Rady Kon ski - nie można jeszcze było mówić o lity;czne i jurydyczne Związ:k11 Radziec- 1 zmotoryzowanych ~SRR. 
troli. produkcji bieżącej, gdyż przemysł nie• kiego ·do reparacji. „Naród rnd?.if.!cki, któ f - 0 - . . . 

Najbardziej ożywioną dyskusję wywo- miecki był jeszcze sparaliżowany, Obec- ' ry ut~~cił .7 milionów ,ludzi . ~V walce.<? Roczn;ca po ws tan :a narodo...: 
lała sprawa odszkodowań-iak również nie jednak przemysł odradza sią. rozwa- w-0lnosć me tylko swoJą, ale 1 o wolnosc - , 
S!Prawa tymczasowej organiza~ii po\ity- tana nawet jest sprawa -Podniesienia jego swoich sojuszników oczekuje, iż sojusz- wego w Belaradzie 
cznej Niemiec. Delegacja radziecka pod- Poziomu. Wykorzystanie produkcji · bie- nicy ci wykonają swoje zobowiazania ~ . . . , 
kreślila; iż rząd ZSRR przywiązuje spe żącej dla odszkod-0wań przyczyini się. do/ i że żądania ZSRR zostaną w całości za- _B~L~RAD ~p ~P). Dzl·2nmki Jugosło-
cjatną. wagę . do sprawy 1'2'Parncji, uwa· szy.bki-:~go podniesieni·a poziomu przemy. spok()jone". . w1ansk1e pow1ęc~!y artykuły -~vstępne 

~if.~:~~~ Gen· Karo1 ·s· w-1·e-rcz .. e· wsk„1· ~~~!~f~~i:=~~F:i:~=E 
wań, 2) ustalenie odszkodowań dla ZSRR • Prasa stwierdza, ze dzlSlaJ . dzień 27 
w sumie 10 miliardów dolarów. 3) wyko· · · marca upływa pod znakiem odbudow;r 
rzystanie na pokrycie odszkodowań tych „ ł d k I f t"" k · • - k• b · 
urządzeń przemystu niemieckiego, które zganą O U aszys OW U ra1ns ·IC i realizacji pierwsze.~o · s-1etniego ·P1an1„ 
nie są nieodzownymi dla rozwoju g~o-, l{ospqdąrczego. , .. 
darki pokojowej Niemiec, jak również·wy Komunikat Ministerstwa Obrony llarodowei 
tworów bież·acej produkq,jf 1Przemysło- Dnia 28 marca bież. roku około godz. 10 rano w czasie inspekcji służbo· 
wej i aktywów niemieckich za granicą. wej zginlłł od skryfobóiczych kul -Ukraińsk.i~ faszystów UPA na drodze Sa-

ł) zakończyć wYwożelłtie urządzeti na łJ&k - . Waligród gen. broni Karol S wierczewski, 2-gf włcemmister." Obiqny 
t>Oeżet re1>racji do dnia 1 lil;>ca 1947 r., 5) ~arodowej, były dowódca II-ej Armii, bohater walk 6 Niss~ Łużycką. 
ustalić, iż zobowiązania reparacyjne Nie· Zwłoki zostaną. sprowadzone samolotem do Warszawy. Data. pogrzebu 
miec winny być wykonane w ciągu · 20 zostanie p00ana do wiadomości. 
lat. mliiiiiiiiiii-lliiiiiiliiiilliiiiiiiiiiiiiiil--••-••---------
" Prn~dsfawjdele Stanów Zjednoczonych •••••-•••••••••••••••••••••••!!! 
i Wielkiei Brytanii uchylili się od ·dokł.a-d- Dnia 28 marca zginął od kul faszystowskich skrytobójców UPA poseł 
neigo o-k"teśleni.a . glo.balnych sum repara-1 
cyj,nych i s-przeciwiH się sumi.e 10 milio- na Sejm Ustawodawczy 
nów dolarów dfa ZSRR, jak ·również ko
rzy.stania :przy oblic;z.aniu oclszkodowań 
z bieiiącei pro<lukc}I przemysłowej. 

' 
DeJ.egacja francuska zarezerwowała so

bre prawo późniejisz.ego zre1erowania 
swofog-0 st.anowi.ska. 1 

KAROL SWIERCZEWSKI 
generał broni, wi~e-minister Obrony Narodowej. 

Delegat radziecki - Wyszyński Podikre Cześć Jego Pamięci! 
ślił, iż uchwałę o wypłacie re:r>ara:cji z I M ł k s . Usta odawczego 1 
Prodn·kcji b-jeżą;cej stawi-a j•ako nieodzo·- 3f5'Za e e1mu W 
w:ny warunek j1edności go1spo-dar~0ej Nie- - r 

KO fitUNIKAT PREZY.lllQ,„M ...... ~ ..,,. ................... 
RABY -MIKISTRDW ''':' „ · 
• ' ' I ~ ' • ~ 

Dnia 28 Q1arca zgincił . na PQSte· 
'runliu generał broni 

KAROL. 

:Sw·ietczews·ki 
wiceminister Obrony Narodowej, · 
dowódca il-ej Armii WP., któ· . 

· . ry okrył sję chwałą w walce o · 
wyzwolenie Polski. 
. Cz~ść Jego pamięci! 

Józef Cyrankiewicz 
Prezes Rady Ministrów R. P. 

miiec, i domag.al: się by w sprawozdaniu 

zazna:czon-0, iż del-;g.acja radzie·cka 'obsta- Zator pod z. a-kroczym1·e.m· r· u· SZ· ,. ·1. -je przy sumie 10 miliardów dolarów od- .. 
szkodowa:ń dla ZSRR · i :wyikorzystaniu 
PI<'<lU~cH bioeżąooj. 

W dal.szyim foku argumenta·eii Wyszyń 

ski poJ.zmizowa·ł z :Pr~e·dstawicielem Sta- w dolinie sochaczewskieJ" w od a st o pn i o w o o li ad a. Na -innych rzekach s-ytuac·1·a 
nów Zj·edtHX.~zonych, usHufacym 1Pr.zed- I' 
stawić spraWJi)j .W' ten Sposób, jafcoiby UC•h· poprawiła się znacznie .. , 1 1 

, 

wałY Poczdamskie a;nufow.a:ły uchwałY · · · 
krymskie. Wyszy.ń.slci zawaczył, iż w u- WARSZAWA. · - Niebezpieczny zator I się ruszyć z mie.isca. . W dolinie socba-J Na <:Mrze płynie drobna kra. SYtua-
mowJ.e poczdamskiej p0dkreślono, iż „ce lodowy pod Zakroczymiem - dzięki usil czewskiej - zalanej powodzią - wody cja na. lnnych rzekach polski~h :nie prze~ 
lem niniejszej umowy jest . wypełnienie nej pracy lotnictwa i saperów - udało stopniowo opadają. stawia specjalnego niebezpreczeń:st\Va. · 

. Most pod Krosnem został. . czas~wo 

-sp· ·r·awa Grec1··1 ·1 Turc1·1· przed'. ONZ zamknięty . dla komu,iikac.ii. Proces morderców z· Lidie· 
PRAGA . (r) 16 morderców niemieckich 

Wniosek. członków ko11is1·i spraw zagranicznych senatu amerykańskiego klórzi dokonali podczas okupacji zn,iszczeni~ 
i wymordowania ludn-ości we wsi L!diĆe : sta. 

:WASZYNGTON PAP. - Wielu c·złon· 3) . Należy udzielić P.oParcia wszelkie., 4) N 1 . t „.ć • · • - 1 • ~ nęło przed sądem w Pradze. Sq to wsz:ystko 
k ' k ' .. . h . t ' mu "'"1"·„ow1· długoterminoweJ' n"'mocy dla a ezy US anowi Jak naJSzY,bC eJ S1 wu· · f' · SS 1 ow om1sr1 sp.r.aw zagramcznyc sena u "!"-'°' . · . . 1 łfV ł li . • ,zis1 o 1cerow1e gestapowcy. , .„li! 

zaleoJł.<> realizowia·nłe p"Omocy dla Grecji Grec1I. . Y ~o CYJ,ne Narodów ZJednoczonycb, ,---------------. 

1 TurcH, Pod k00:tr0Ja· ON~. 
Przewodniczący k-0mis-ji Va denberg 

I>r.zyłą.czył si~ <I.o z,aJeceń Clarka Eichel
bergera, kier.ownika amerykańsk-iego to
warzystwa iprzyjadół ONZ. :EicheJ:Oer.ger 
proponuję ·l'last.\)lpujące ·rozwią"Zanie: 

i.) Rząd Stanów Zjed.noczonycb pow.i
nlen stale informować' ONZ· o swej akcji 
w Grecji I Turcji. 

2) Rada Bezpieczeiistwa J>.Owinna utrzy 
mać na stałe komisie śledczą. na Bałka· 
nacb-

.--------------------------------------------------------KOMUNIKAT 
Wydział Propagandy Komitetu Ló.dzkiego 

zawiadamia, że ·dżiś dnia 2~. 3 .. br; o godz. 15-ej 
w ś'wietlicy . Komitetu Łódzkiego .ul. · Sienkie
wicza 49a, · odliędzie się 

• ZEBRANIE KO~A LEKTORóW 

Ob'ecność wszystkich członków obowiąz"Kowa ! 
Wydzfał · Prop. K. Ł. PPR 

. '. 

KOMUNIKA·T 
KOMITETU NIESIENIA POMOCY ". 

POWODZIANOM ' · · 

~ą~itet Niesienia Poią~cy,. P.o • · 
w~dz1~om .mieśei się pizy '.ul: 
P10TRI(QWSKIEJ 104, t9J.; 14S~os;" :· 

Konta bankowe do wpłaCcłń.la· . 
ofiar w K„K.O. na konto . 377. 

I w Banku Związku ~pólek Zaroti. 
. kowych Nr konta 1400, ..._ ...... _____________ ~--..--.....11 ___________ ,,.,.,...,J 



Str 2 

JP s 
doma Ją I 

' WARS~AWA (obsł. wł.). Wczoraj w 
l6-ym dmu rozprawy ptzeciwko Rudol
fowi Hoessowi, przewodniczący uddelił 
gł?su .Prokuratorom Cyprianowi i Sie
w1ersk1emu, którzy wy,l{łosili mowy 
oskarżycielskie. · · · · 

Prokurator Cyprian w 2-godzinnyrrt 
przemówieniu podsumował całoltszt• łt 
zbrodni oskarżone~o i . ośwl11dczył że 
Hoe~s by.ł najlepszyrn wykonawcą· nis~
czyc1elsk1e,go· planu, stworzonego prze~ 

Na llDarą nesie --• $ 

ary· 1 ni - ar 
W swoim czasie dołe ;lośr.a byla hl1łorla· 

mięsa irlandzkiego, kt6re - w llołcl około 
1.500 ton lloslalo ofiarowane Pol•~e. Trteba 

GtOS ~OBOTNICZV Nr ft 

Komunikat a Towarzyst o Przyjaciół Zołnlerza, 
oddział w Lodzi apelu je do Rad Zakłado-

• 
I rei d 

c I 
wych I Dyrekcji przedsiębiorstw w Ło<lzi prokuratorzy ypri n lewl r kl o zgłaszanie zapro zeń dla grup żołnie-

hitlerowców dla zaj;(łady milionów lu„ Hoessn, oczekuJt! z napięciem !!!prawi • rzy t~n ,Swl ~.cone urządzane przez I>:a
dzi. clliwet{ó wy1•oku. Pó ogólnej charakte~ cowrnkow ~rzed~l'i,biorstw. ,Przeds1ę· 

Nł\ takołicie11ł~ pi·ok. Cyprian zqdn- r. atytti o!!kttrżoneJ,(o prok. Siewlcrs\d blorstwa, ktore me urządzajł) swlęcone
jąc wy1·oku śtttl rei dla Iło"ssn powłn- podktcAlił, iz prz ·d lutłzkośtiq stoi wkl· JlQ mogq ewcnlu a lnie zaprosić żolnierzy 
dziltł, iż mie1·c Ho~ lila nlo wyrówntt klv zatiauit! - !!tworzenie tu.klei atmo- na zebawc; świąt czną w świetlicy. Zgło 
nawet w dl'obnej części ogromtl zła, któ- sfery i podnieslmie kultury do takiego szenie winno zawie~ać dokładny termin 
regu Ho "' był praw ą. stopnia, nbv nwtodv hitlerowokie z~i· lmptezy

1 
adr s świetlicy I Ilość zaproszo 

~ast~pnle ,za?rał głos prok. , si:wie~~ nęly z powierzchni ziemi i nigdy się nie nych iołni<!rzy. / 
sk~, .ktory ~swiadczył na wstP,p1e, , rn powtórzyły , Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Grodz• 
~p~mo. pubhcznn ~s~ystkich .-0n~odow~ \ . . Nn znkol't~i~nlu. prok, Sluwł0r!lkl in· 1 ki<-go TPZ w Lodzi, P!otrkowska 97, 
ktorych przedstaw1c1ele byh ofiarami zadał kary sm1erc1 rlla Rmlolfa Hoessa. telefon 263-73 w godz. 8-15. 
ll 1MPl 1: l '1ll!! l l' l , l'ł lll.llil l il l l l 1 ł 1 Lll, l l !l1lill l ll'll .IM lil l, l I lł'l l l I Hl 1111111'1111111'11'1"11 '1111'1111111' 1111"11'1'1 I l"l I l ' l ll:ll't:'l llllllll l 1 hJ 'll'l M l' l>l l"liJ.ll l' l ,lll l-'lll l 'l l1Hl 'l i l'll'lliil'lł'll'l''l'l'l i' l"11111U,ll 

Tur s • J.e • iem 
nieszczęścia, :Ze przewóz iywnoścl nanotkal Dolary moaa. nrzy~ąć 
po drodze - mianowicie w Anglll - ua. wl•l· I 6 i• 

ale kontrolerów amerykańskich - nie! 
kle „trudności trc111spor1owa", w rnullci~I PARY.Z PAP. - .Tak donosi 7' Anknry 
mlę•o pozo1talo w Anglii, ku icrdowolenhi '.1g ~ ncfa france Presse. w turcck :ch ko
mlejscowych konsumentów, ltlórty nie odeiu. łach rzqdowych stv;icrclzn slQ, żo nąd 
waJą byna)mnleJ nadmiaru trodków aprowl. turecki ;,ywl powaźne zitstrzożcttln Wo· 

bee t>roJel,tu ko11trołow1111tn pria1. w.'• 
Sła11nlków USA zużycia funduszów ame
rylu111skiclt PW3Z Tl1rcj1:. 

ci\yi;d1Htw 1c do Or ej!, Turda cieszy się 
zupełnie zdrowa sytuacją finansową, co 
c1.ynt 7.hr,duym obecność kontrolerów i ob 
scrwah l'ÓW zal?ranicz'nych. Tnrcja 'Prz~;rj 
111le 11atoniiast 7' zndowoleniem pomoc 
tccl!n ik6w i spcc;iu\istów w róimych dzle
d7.inach przemy ht \ robót pąbllciinych. 
T3aw!:\CY obcc11ie w Waszyngt-0nh am
bai;:itlor USA w .Tu,rcji Wilson, został po· 
i11for1t10\ •any 'Przed wyjazdem o stano
wisku tureckim w tej sprawie i będzie 
móitł uświadomić kongres o pragnieniu 
Turcji ko11tvnuównułn swego rozwoju go 
spodnrczcgo bez lnterwenc}I za~ranlcz· 
ucJ. Pewne koła stolicy T11rcji oświadcza 
in nawet, że gdyby Stanv Zjednoczone 
zechciały narzucić Turcji warunki n1c da 
Jącc siQ pogodzić a troską tego kraju o 
zachowanb nf ezaleźności, pro-ponowana 
PQmoc amerykańska mogłaby S1p-0tkać się 
w TurcJ1 z p0wat.nym oporem 
1,111l'i l11lll1'11111'11'1 M 1lll !l I I I I I I I I 111 1111111 I I I l1llla 

zacy)nych. A my - mut!lellśmy obeJść się 
smalllem. 

Powtórnie pr:rykry sawód l}HJllcal fll!ł\l· 
111aw4ą, klóra - wobec powu2ny r:h nladobO· 
rów żywnościowych - irwrćcila alę o p!)DlOc 
do zasobnych Sianów ZJednoczonych. Dostaw 
zbożta krótko 1 wężlowa!o Jugosławii odm6. 
wlono, priry1na110 natomla1t pewna Ucikl 1lera 
nlaków i załadowano Je na dwa okręty. Nie. 
stety, zanim okr.ty doplyll•ly do portów ju
gosłowiańskkll, dy1ponencl zmienili zcnnlar, 
przeznacza)qc ładunek zlamnlaków na w1po. 
moflonte „głodu)ąeych" - Niemców. Bo -
lak 1twlerd11ł podobno p . . Hoover - Niemcy 
chudną 1a1trcr11ajqcc, wl4c nie wolno do
putcić dd katastrofy głodowtj w kraju Hitlera 
i Himmlera. 

Są Jednak kral•, a 1ac:11J rsqdy, które w 
~czach moinych tego świata ana)du)ą o wie. 
le więcej w111lęd6w I uznania, 111.t m"exone 
przez naJa:td niemiecki Pol$ka czy Jugo11lciw1c1. 
Właśnie Stany Zjednoczone, z Inicjatywy prez. 
Trumana, po1tanowlły pray)łć 1 pomoc:q -
Grec)! I Turcji. Przeznaczono na ten cel- anac1 
ną swn• 400 mlllonów dolar6w. Jale Wfjałnll 
w senackltJ kOmlstl USA wlcemlnl1ler Clay.' 
ton, Grecja otrzyma 1 tego 300 rnlllon6w, Tur. 
c)a 100 milionów. 50 milionów dolar6w pól· 
dzie na potr1eby go1podareze re1tmu grec• 
kiego, reszta - na uabro)enle I wyek'Wlpovnr
nle a1mil JKM Jerlego U. Co do TurcJi, cala 
•wna 100 milionów dol. obrócona będzie na 
cele wojskowe. Zał najbcrrdzlej fod11)'1b uwa. 
gl Jest to, le 1110 mtllon6w dla QrecJl l 100 
milionów dla Turcji r1ąd UIA traktUJ• Jako 
BEZZWROTNE DARY. razygnu)qc ze zwrotu 
tych 1um. 

PrtrJla polska 1· 1aoranlc111a, ill• wyłącza• 
iąc ameryltailsklej, wy)ałniły do1tatec::a11l• kuli 
ty politycz11e tej wspanlałomyłlnołc:l. NaJ. 
wnościq było by mniemać, ~e szlachetni olia· 
rodawcy nlellcaą l1totnlt na ładne rekompen 
1aty ze strony obdcirowanych. :Zał rekompen-
1aty bywają r6tnej na:t\ry l obllc:zane są ni• 
tylko w gotówce. JHt r aczq bard10 kor1y1tt1ą 
m!•ć w pewnych lcrajach rządy na wewnątrz 
słabe, lecz ulegle 1klnloniom ol:lc:ych roz. 
kazodawców. I opłaca •l• dla ptwnycb celów 
wesprzeć te rllqdy gotówką, aby pr1y ttJ po
mocy mogły „zr6wnowatyć" brak zaufania 
u własnych narodów odpowiednią ilościq 

nowocn1nego 11pr1ętu wOl•kowego. Aby zał 
udało się ubić interes, trzeba wmawiać świa
tu uporczywie, 7,e monarchistyczno - łaszy. 
stowlkl rząd grecki to inlHłomny ba1tlon 
„zachodniej dtmokretc:Jl", er c:o do Turc:ll -
to po prostu )Ht ona rajem wolno6c:i I 1wo
bód obywatelsklch. 

Oczywlścle, Pollkct, Jugosla'Wict l wlele ln-
11ycJi krajów Europy nie chcą się w taklo dwu 
tnaczne transqkcja wdawać. I dlalego włał
llie nto m1af ą azc1ętcla do aamorskl~h „darów" 
przypominających zres:dq żywo dary dgn'aJ· 
slde. Mięso t krutolle, zl1>lo l dołcuy - ow
szem, są to u1eczy cenne l godne poł.qdanla. 
Nie do tego jednak 1topnla, by za ich cłnfł 
wyrzekać slę praw nle~awlslołcl, 1pcrdciJąc 
do ,rzędu naJn:Jlów obcych lmperiall.2tnów. 
Wła1ną pracą 1 energl~ musimy odrabiać 
siraty i szkody dotułno, bodqc• prostym na
stępstwem zamo11klch niechęci. Nlel!atwe to 
zadaniG l na dł\li11q metę obllcaone. Ale 
gdy wykonamy Ja Jak nalety, udziałem na
sr:ym będą nie tylko trwał• tuketsy politycz
ne, ale i wyaokci 1<11y~lakcja moralncr, pocho
dząca ze świadomoic:i. te za ml•klł l\lto 
ornas1czonol aoel! włey nlo prilehandlowa
llśmy tego, ce mlefsclft'!Y w palęelach: nieza
leżnołć l godnoflć narodu. Taka saty1fakcja 
okupi może wltle pri: llclowych 1·oacllcnowań 
- i o tym na cbwll• nit 1crpominamv. 

1. D, 

Poclkreśln sin,, w Ankarze, że \V prze-

t ecil n yc 
Poci ochronce bry1y·j kich bagn lów,- ma· 
owe aresalowani i m~rdy d mokr .lów 
MOSKWA PAP. - Aicncja TASS do kollt\110 ma<i 1"1 \\'YCh :lres7.towań. Arcszto

no~i z At~n. ie terror w OrecJI \V'zmaga wn110 tam :r1 czołowych przcdstawici()li 
się z każdym dniem. Minister porzi1tlk11 ortani.t.acji EAM W Atc11nch odbywa str, 
publicznego Zervas, otwarcie ozna.imił codzlonnle kllknrJzle, ląt m'i!sztowmi. Pod 
przed wyja~dem do Salonik. 2i: Policju czas ohchoclu 26 rocznicy wyzwoleniu z 
powlnm1 Przygotować ~tę do zllkwldowg. niewoli tu,rcckiei. ]}Olicja areszto .... vałn 
nia całej lewicy, fala terrorn wzmocni- wlelu -0bywateli, k'lórzy rnzdawall ulot
la SI~, zwła zeta w tych okolicach, ~dzlo kl .EAM oraz wzywali naród do zgody i 
bawił nledaw1no Zervas, do zaprzestn:nia w<>foy d<>mow~J. Wed-

W rejonie Salonik bonda monarcblSty. ług ostatnich urzęd<n.·ych doniesień z Pe 
czna tatrzymała I P-Oddała okrutnym I loponezu, bandyci monarchistyczni zamor 
torturom mieszkańców. W Kawalla do- dowali ostatnio 60 osób. 

.. Mi_eszkańcy Łodzi! 
Kraj nnsz nawiedziła żywiołowa klęska ~owodzi. Niepamiętna od 

wielu dziesiątków lat katastrofa dotknęła niespodzianie tysiące ludzi. 
Niektórzy z nich znaleźli śmierć w nurtach wody, inni zostali pozbawie
ni wszystkiego. Cały ich dobytek pochłonął nieposkl'Omiony żywioł. Ol
brzymie połacie kraju zalane zostały wodą, a wielotysięczne rzesze roda
ków pozbawloRe najelementarniejszych środków do życia. 

Obywatele! Od nas samych zależy zmniejszenie rozmiarów tej klę
ski. Solidarność ludzlta działa cuda! Nikt nie może pozostać obojętny wo
bec nieszczęścia swych bliźnich. Każdy musi pośpieszyć z pcunqcą swym 
~sp~łrodakom. W momentach wspólnej niedoli, tak w czasie wojny, 
.iak i obecnie w okresie pokoju, musimy wykazać naszą spoistość i so
lidarność! 

Apelujemy do sumienia każde~o z Was, sumienia, które nigdy nie 
zawodziło w dniach próby. Składajcie natychmiast na rzecz dotknię
tych powodzią pieniądze, odzież, , żywność i lekarstwa. Cierpienia bliź
nich wymagają natychmiastowej pomocy! Pamiętajcie! Pomoc" im rych
lejsza,- tym skuteczniejsza. 

Łódź, 27 marca 1497. 
ŁODZKI KOMITET OBYWATELSKI 

POMOCY POWODZIANOM 

2 miliony zł. na powodzian 
W dniu wczorajszym odbyło się 17-te 

plenarne posiedzenie WRN, któremu 
przewodniczył ob. Lorek 
Przewodniczący Lorek powitał obec

neJ(o na sali ministra Rolnictwa i Re
form Ro1nych ob. Jana Dąb-Kocioła, 
przyczym podkreślił dotychczasowe za
sługi Ministra w walce o wolność naro
du, i następnie zasługi gospodarza i ad· 
ministratora w czasie pełnienia obo· 
wiązków wojewody w naszym woje
wództwie. 

W dalszym ciągu WRN po wysłucha-
' niu sprawozdania Komisji Społecznej o 
wykonąniu budżetu przez Wojewódzki 
ZwiązC'k Samorządowy uchwaiiła prze
knzać na r~ce min. Rusinka 500.000 zł. 
z budżetu Związku Samorządowego dla 
powodzian i jednocześnie poleciła wpła 
cić na ten sam cel od Rad Powiatowych 
minimum po 100.000 zł. i od Rad Gmin
nych w stosunku do m9żliwości finan„ 
sowvch poszczególnych gmin. 

W sumie przyniesie to ponad 2 milio~ 
ny złotych dla powodzian. 

Jarostaw Basek 316) Gdy chodzi o takie drobiazgi, to -
Pr i J a ~ ~ J ~ ~ ~ r ~a~·. w· ~ . 1· ~·t ~ S ~w~ 1· K 'la ~:~~;;,~~~z d:d;a:grn~:o2:g;o ~~~t~~= tów, to nikt o takie rzeczy nie trosz. 

czy si~. 
- Ale u nas zaginqł ten wasz mun-

POd CZBS Wojny światowej dur - dod~ z gestem tragłeznvm 
(Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego) Waniek, wysysając szpik z kości t 

- Jesteś m~goł nienctiarty - rzekł 

1 
llczyć się za ten mundur z l:)rygaaq, et wygrzebując go zapałkq, którq przed

do :Salouna - żarłbyś cr2: do potów, tymczasem wasz mundur znalazł się tem dłubał w zęba.eh - i dla takiego 
a gdyby ci da.ć pocigarlanek dla nad-

1 

na grobli sto.wu, 0 czym już rexporto- drobiazgu na pewno zjedzie się do nas 
pon1cznłka, tobyś z nimi migdalił na wałiślny brygadzie przez kancelarię komisja inspekcyjna:. Kiedy staliśmy w. 
schodach. batalionu. W mojej ewidencji jesteście Karpatach, przyjechała: do nas inspe· 

Kuchnia rnicda teraz całkiem inny za 19 . ak t . d . k keja dlatego, :i:e jakoby nie dopilno-
wyglqd. Sierżanci rachuby bqtalionów . p any 1 0 u opiony po czas .q- waliśmy rozporządzenia, aby ze 
1 kompanii obżerali slę według stopni ~1e1~

1' więc 
6

W. obgió;e nie powłd nn~śicie· zmarzłych żołnierzy ściągano buty 
swoich i zgodnie z pla,nem opracowc;- y 1 w~a;ca 1 ro c nam tru noso z bez uszkodzeni<l ich. Sciqgano Je te
nym przez kucharza Juiojdę. Pisarze ~o~wó~nym n_iu~du~em. Wy nawet po dy, jak się dało, ale w dwóch vrr. 
z batalionów, telefoniści z kompanii Jęcia me macie, Jak eh trudności ncxro- padkach PO'Pękały, a w jednym bytV 
kilka szarż chciwie pożerało rozrze- biliście batcrli?nów„. Każdtt częś6 wa- już poda.rte za życia żołnierza. I stała 
dzonq polewkę podgarla.nkowq z za- :ze?o ~unduru jest u n~s za.pisana 1 się bie~a. Przyjechał do nas pewien 
rdzewiałej miednicy. nai~uie się w moich spisc;r.ch mun~u- pułkownik z intendentury i qdvby nie 

ć-w 1ako przyrost. Kompania m.o. o 1e- · t t -
- Nazdarl - zawołał siułant ra• den pełny mundur wiącej. 0 ~vm z:~· to, ze na ychmias po przyjetdzie do-

ehuby Waniek do wchodzącego Szwej żyłem raport bata.lionowi. Teraz otrzy- stal rosyjską kulą w łeb i stoczył się' 
ker ogryzając . jednocześnie kopytko. mamy z bryga.dy zawiadomienie, że w wąwóz, to nle wiem, co by z .tego 
- Był tu przed chwilq nasz jednorocz· dos.tallście tam nowy mundur. Ponie- było. 
niak ' Marek i . doniósł na.m, że już waż batalion tymczasem melduje w - Czy śeiqgnęliśoie z niego outy? 
wróciliście i macie na sobie nowy wyka,Zaeh przyrost jednego komple· - zapytał Szwejk z wielkim zaintere· 
mundur. Wpakowaliście mnie teraz tu mundurowego„. Już" ja to znam i sowaniem 
w ladnq bryndzę. Trzeba będzie roz- w:iem, że z tego może bvć rewizia. I lD. c. n.} 
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Trudności ·aprowizacyjne będą ·pokonane 
~oniżej podajemy w. otszernych minowania elem~ntów spekulacyjnych był w stanie spełniać społeczne wytycz-,go, jak również ustanie doraźnie d~iała

wy1ąt~ach artykuł zamieszczony w ze stosunków wymiennych między uspo ne polityki fiskalnej. jących w mare~ l?rzyczyn, -~ ~torY:ch 
osta~~1m numerze „Trybuny ~ol- łecznionym . sektorem a rolnictwem, Faktyczne zasoby towarowego zboża wspomni~no W:"(ZeJ, P~~yczymc się Wl;_n
noś.c1. · Artyku~ te!l rzeczowo i po- przez szybkie rozszerzanie wiązanych na wsi obliczamy na 400-500 tysięcy ny do większe] stabihzac]i stosunkow 
wazme_ omawi.~ isto~e el~m~nty transakcji wymiennych; będzie to z ko- ton. W najbliższym już czasie państwo na rynku zbożowym. Jest to tym pev:-
obecne1 sytuac1i aprowizacy3ne1. rzyścią dla obu stron i umożliwi coraz rozporządzać będzie znacznymi rezerwa niejsze, że masa towarowa, ~tora znaJ

Na rynku krajowym wzrosły ostatnio 
ceny zboża. W całym szeregu okręgów 
pa.wstały trudności w zakupach żyta. 
Gd_zi.eniegdzie ujawniły się nawet tiud
nosc1 w za~patrzeniu rynku w chleb. 
Ten fakt 1>,robowała wykorzystać speku
lacja, by P?dnieść ceny niektórych arty 
~ułów spozywceych. Zasługuje jednak
ze na !-!Wagę, że np. ceny mięsa i tłusz
czu w1eprz<?weg'? na ogół nie drgnęły, 
a ceny nabiału i niektórych artykułów 
n;łecznych, w związku z sezonowym 
w~rqs~em zaopatrzenia, nawet spadły. 

Jakie są przyczyny tych trudności? 
Jakie perspektywy pokonania trudno
ści? 

Zakupy na rynkach światowych utru
dnj.ł tegoroczny nieurodzaj we wschod
niej i południowo-wschodniej Europie; 
Stany Zjedń.oczone zaś próbują często
kroć .wykorzystać swe zasoby zbożowe 
dla c~lów, które nie zawsze są zgodne 
z suwerennościa narodów - kontra
hentów. Mimo tych trudności tegorocz
ny.;import pokrył już ponad połowę de
ficytu zbożowego Polski, a zapowie
dziane dostawy w :rp.niejszym lub więk 
szyto stopniu pokryją pozostałą część 
deficytu .. Rozmiary tej części deficytu 
zależą jednakże w całości od właściwe
go i umiejętnego drenażu rynku we
-wnętrznego. 

1Wiele przyczyn złożyło się na to, że 
w!eś niechętnie odsprzedaje swe zasoby 
zbo~owe, a zamożniejsza jej część zboże 
nągromadza i przechowuje. 

1Wlirew łifaaoleniu „Gazety Ludowe]" 
i .PS'f ncµ~źY. stwierdzi.ć, że róW1lowaga 
wymienna między uspołecznionym prze 
mysłem a rolnicty.rem zos'taJa naruszo
na na korzyść wsi. Rezultatem tego jest 
poważny wm:ost zamożności wsi, a 
zwłaszcza bogatszej jej części. Wieś 
średnia, a szczególnie zamożna jest 
obecnie w stanie jedynie ułamkiem swe 
~o dochodu pokryć wszelkie zobowiąza 
nia i swe zapotrzebowanie; jest więc w 
stanie część swych dochodów tezaury
zować, bądź nawet inwestować (600 no
nowo wybudowanych'. młynów w cią~u 
roku jedynie na Lubelszczyźnie). Zboże 
zaś jest dogodnym artykułem dla tezau
ryzacji. Przywrócenie właściwej równo 
wagi wymiennej jest jednym z warun
ków ustabilizowania rynku w ogóle i 
wydooycia istniejących zasobów zboża 
ze śpichrzów. 

Nie. sprzyjało staoilizacji rynKu zb'o
żowego również. naruszenie właściwej 
równowagi między cenami zhoża a ar
~ vkułami hodowlanymi. Zasobnej czę

:.::ci wsi opłacało się zboże spasać (pomi
:in.my pędzenie bimbru). Pozytywnym 
lezu1tatem tego jest fakt, że liczba po
-:;lowia trzody chlewnej przekroczyła 
1)oziom przedwojenny na jednego miesz 
kańca. Stąd bezowocność wysiłków spe 
kulacji w ciągu ostatnich tygodni pod
niesienia ceny mięsa i tłuszczu wiep
rzowego 

IstnieJący system po.datkowy rów
nież nie stanowił dostatecznego bodźca 
dla dostatecznej części wsi do odsprze
dania swych zasobów zbożowych. W 
przeliczeniu na dochód z 1 ha ziemi po
datki wynoszą jedynie połowę stopy 
przedwojennej (8 pro-::. miast 16 pFoc.). 

Na ostatnią zwyżkę cen zboża wpły
nęły wreszcie trzy dodatkowe, lecz już 
krótkotrwałe przyczyny: 1. trudności 
transportowe; 2. rachuby zasobnej czę
Gci wsi na wzrost cen na przednówku; 
i 3. wzmożone zakupy państwa, poprzez 
młyny i sieć handlową, zboża na wol
nym rynku, w celu pokrycia kartkowe
go zaopatrzenia. 

Utrudnia jeszcze sytuację niedosta
teczna organizacja aparatu handlowego, 
która umożliwiła spekulacyjnym ele
mentom wedrzeć się w stosunki wymien 
ne między miastem a wsią i zgarniać wy 
bvjałe marże zysku. 

Sprawa obecnych trudności na rynku 
zl)ożowym jest więc fragmentem wiel
kiego zagadnienia właściwej organizacji 
i równowagi wymiennej między mia
stem a wsią . 

bardziej właściwą i niezbędną pomoc mi zboża, zarówno z dokonywanych duje się w rękach państwa, ~est znac~
biedniejszej części wsi. I obecnie zakupów, jak również z awizo- nie więkśza niż w jakimkolwiek okresitt 
Niezbędne stają się pewne korektury wanych transportów z zagranicy. Jeśli poprzednim. .. 

polityki podatkowej, uwzględniającej więc w marcu istnieć będą pewne trud- Wszelkie zaś rachuby spekulac1.i wy
zarówno zróżniczkowanie wsi, jak rów- ności zaopatrzenia w chleb poszczegól- grywania przejściowych trudności dla 
nież jej nowy _stan z,~ożności. Pociągał n:ych grup korzystających z zaop~trz~- tuczenia ~ię kosztem r_nas pracujących 
to za sobą komecznosc dalszego uspraw- ma reglamentowanego, to w kwietniu muszą byc bezwzględnie łamane. . . 
nienia prac aparatu skarbowego, aby zarówno wzrost zaopatrzenia kartkowe- A. L. 

sw1at--pr-a<;y-so11ctarny 
Akcja pomocy powodzianom trwa 

PRACOWNICY ZJ~DNOCZENIA PRZEMYSŁU 1 Przędzalnianej 20 złożyło sumę złotych 7.410 I PRACOWNICY P.Z.P. DZIEWIARSKO • POl'ł-
DZlt:WIARSKIEGO I w gotówce, a poza tym ofiarowało na rzecz CZOSZNIC2:EGO Nr. 3. 

Pracownicy Oddziału VIII Państw. Zjedn. j powodzian 21 dużych i 8 małych flakonów, Pracownicy Państwowych Zakładów Prze-
Zakł. Przem. Dziew. w Aleksandrowie za po-1 zaw:erojących pastylki do odkażania wody. I mysłu Dziewiarsko-Pończoszn:czego Nr. 3 .w 
średnictwem „Głosu Robotniczego'• ofiarują na Koło PPR przy tamteXszych zakładach wpłaciło I łodzi uf. Si.gnf<Jewicza 82/84 (kiet!arki C skład) 
po.wodzian zł. 9.800.- i wzywają wszystk:e przy tym złotych 500.- zebrali. na p<iwodzian zł. 3000 (trzy tys:ąceJ 
oddziały do wzięcia udziału w pomocy dla ! l i wzywają inne oddzi:iły o dalsze składanie 
powodzian. PRACOWNICY P.Z.P. DZIEWIARSKIEGO Nr. 2: ofiar. • 

PRACOWNICY F-MY KOTONIARZ" Próco.wnicy, zatrudnieni w Państwowych ! . 
Sekretarze koła PPR i 'pps f..rmy „Koto- Zakł<:dach P;z.emy~łu Dziew:arskiego_ Nr. 2 y1 I PRACOWN~CY _PZPD. ~r • .2 

niarz'', żeromskieg<i 52 zebrali od pracowni- łodzi Al. Koscwsz~1. 23/25 na ze~ramu w dni~ , Wszyscy pracownicy zatrudmem w Pa~-
ków sumę 3167 zt. na rzecz powodzian 27 bm. post~now1lt bezzwłocw e przekazac siwowych Zakładach Przemysłu Dziewiarski.-9. 

· · no pomoc ofiarom powodzi 2 proc. od zarob. go Nr. 2 (dawniej H:rszberg i Wilczyński) w 
PRACOWNICY. F-MY „P!JDEŁKO" ków swoich za miesiąc marv;,c. Niezależn;e Łodzi, postanowili opodatkować się na fun-

~a,?a .Zakladowa 1 _ prac.o:vnrcy f .. rmy ,,Pu- i od ~ego ~y/o~ony _w t~mtejs~y~h zakłada~h dusz p<imocy ofiarom powodzi .w wysokości 
:!~IKo L;,r:owa 83 pr„ekaz~1ą ze~raną s_umę j k~m1te.t za1ął. się zbreran.em ~3iod pr~cowm- 1 2 proc. od całom:esięcznego zarobku w mar
_„ _z~z, se, etarza koła PPR tow: Zurawskiego I kow firmy ohar w naturze. Rownoczesnie dn .• cu - co uczyni około 70.000.- (siedemdzie-
M.rnc1·a na pomoc na powodzian. 27 bm. Kom.itet ten wptacil do Narodowego siqt tysięcy złotych). 

OFICEROWIE ; KURSANCI CENTRUM Banku Polsk„s~o sumę złotych 71.244.- na Niezależnie od t.sg<i wyłoniony Kom:tet 
WYSZKOLENIA SANITARNEGO W. P. rzecz powodzian. zajqł się, wśród pracowników tych Zakładów, 
W zrozumieniu tragicznej sytuacji ludnoś- zbiórkę ofiar w naturze. Ofiary będą prze-

d polskiej, okręgów dotkniętych ży.wiotową PRACOWNICY PAl'>ISTW. FABRYKI PRZEMY- kazywane Łódzk:emu Komiteto.wi Niesienio 
klęską powod:ó, tak cal.ego społeczeństwa jak Stu WEŁNIANEGO Nr. l. · Pomocy Powodzian~m.* * · 
i czynników rządowych Odrodzonego Państwa Z inicjatywy kołakPPR zebrano wśród ro. 
Polskiego, którzy wszelkimi rozporządzanymi botn:ków i praco.wni ó.w Państwowej Fabryki Wobec konieczności niesienia szybk5G: 
środkami, niosą pomoc n:eszczęśliwym powo- Przemysłu Wetni~ego Nr. 1, przy łódzkim pomocy ofiarom klęsk: powodzi - Polski 
dzianom oraz w odpowiedzi na apel Prezy- Zjedn. Przem. Wełnian~g?· ul.. Kopdński.<3.go Czerwony Krzyż apeluje do społeczeństwa o 
denta Rzeczypospolitej Ob. Bolesława Bierula Nr. 31, .zl. 13.000 (trzynasc1e tysięcy) dla ohar składanie ofiar w naturze (bielizna, odzież, 
i Naczelnego Dowódcy WP Ob. Marszałka · powodz„ I żywność) i gotówce w biurz9 PCK - Łódź, 
żym:erskiego. PRACOWNICY P.F.P.W. Nr. 2 ul. P:<itrkowska 236, parler, w godzinach 8-15 

Ofkero.v6e i kursanci Centrum Wyszkole- Z inicjatywy kola PPR i PPS i Rady Zak!a-
nio Sanitarnego W.P. postanowili złożyć do· dowej przy Państ~. Zakładach Przemysb PRACOWNICY ~JEDNOCZENIA PRZEMYSŁU 
raźny dar na pomoc dla of.:ar dol knię ych W~łnianego Nr. 2 im. Norberta Barlićkieg-0, . POl\!CZ<?SZNIC:ZEGO . 
powodzią, a to: !w.rki 19, zebrano od p;acowników na rz.<;icz ProcO\~mcy Ł_odzk1ego Z1ednoczei;1a Prze-

Oficerowie - ~ażdy conajmniej po 100 zt. powodzian zł. 10.000 (dziesięć · tysięcy} mysłu Ponczoszmczego - zebrani dnia 28 bm 
Słuchacze Kursu Doskonalenia Ofic'3rów-- · uchwalili dobrowoln·:e opodatk<iwać się w 

3.000 zł. łącznie KLUB SPORTOWY „ZRYW" wysokości 10 proc. od poborów za miesiąc 
Podofkerow:e - po 50 zł. Klub sportowy Zryw ZWM przeznat;:a zł. marzec. 
Szeregowi _ po 10 zł. 5.oOO (pięć tysięcy) na powodzian. Kwotę · w wysokości 65.QOO.- zł. przeka-
Apelujemy równ<icześnie do ogółu społe- zują na akcję pomocy dotkniętym klęską po-

czeństwa o jak naj.wydatniejszy udział w ak- I U~ZNIOWIE I KLASY LICEUM Ili PAŃSTW. wodzi. 
c;i składkowe;. GIMNAZ)UM Ponadto, zsbran: postanowili, aby zaosz-

Klasa I Licealna III Państwowego G:mna- czędzone przez pracowników fundusze prza. 
KOŁO PPR DZIELNICY SRóDMIEJSKO- zjum im. St. Żeromskiego no rzecz powodzian znaczyć w kwode 40.000 zł. na powyżs'l>{ cel. 

LEWEJ zebrała zt. 1.300 {tysiąc trzysta). Niezależnie od tego rozpoczęto na tereni.<;1 
Koło terenowe Dzielnicy Sródm:eskiej le- Zjednoczenia akcję zbiórki odz:eży, artyku-

we·1 na zebraniu swym w dniu 26.3.47 r. samo- ROBOTNICY p z p B Nr 9 ł • · • · ~~h i ś dk • dk · · h . . • . . o.w zywnosciowyc ro o.w o aza1ącyc , 
rzutnie złożyło sumę 2.540 na rzecz pomocy My- robotnicy przy f:rmie P.Z.P.B. Nr. 9 w które już częściowo zebrane odesłano do 
die ludzi doJkniętych klęską powodzi. łodzi na ogólnym zehraniu w dniu 28.III. Komiietu Nies:enia Pomocy Powodzianom. 
PRACOWNICY F·MY „DZIEMBOR 1 S-ka" 1?47 r. z i~kiatywy PPR i PPS .w J?Orozumie- Równoc~eśnie .Łódzkie Zjednoczenie Pr::-

Pracownicy firmy „Anna Dzismbor i S-ka" l~~- ~ DyreKc1ą uchwalamy nasrqpu1qcą rezo- myslu Po~czoszniczeg? wezwało wszv:srk!e 
Łódź, ul. Zawadzka 16 wpłacają w ramach 1ę · . . . . podl~głe. firmy do mezwłoczn.9go pod1ęc1a 
akcji pomocy pow<idzianom zł. 6.500.-. w, solidarnym ~ą~'.'lru~, wraz z całym sp<i- I podoone1 okqi. 

leczsnsfwem, do mes1ema pomocy poszkodo- l 
ŁODZKIE ZJEDNOCZENI_E PRZEMYSŁU WĘŁ-1' wanym powodzią i zrozumien:u ich ~ad wy·, KOŁO PPR PRZY DYREKCJI PRZEMYSŁU 
NIANĘGO ODDZIAŁ li FABRYKI Nr. 11 raz ciężkiej sytuacji, deklarujemy na ten cel ! WEŁNIANEGO 
tódzk:~ Zjed~oczenie. Przemysłu Wełnkl_n.s wpł'J'.'ł!Y z op<idatkowanio 2 proc. zarobku Koło PPR przy Dyrekcji Przemysłu Welnia. 

go Oddział II-g1 Farbyki Nr.· 11 przy ulicy m1es.ęcznego. nego składa na rzecz Pomocy Powodzia'.lom 
vmi!rr1;·mrm1:rr1:1':rnmn. 1nt1!1 ro 1 1. 1 1·1~:1 1 r r1 1 u 1;11 .: 1 n1r~11 1 n1m1:: 1 1: 111u11 11 1 · 111 1 11 1 11 1 n 1 n 1 H 1 1· 1 ~ 1 · ·1 1!1rn1 11 1 . 1n 1 11 1 1:1nrr.11~ur :;i i:[, !:!lill i!m1 1 11 · 1111 ° 1' l 1~ : 1111·111 Utilt..1"J.1lil"l'il:111 16.000 zł., co stanowi 12 procent całkowi tej 
lnterpelac1e_ naszych C~!!,~el~•how pensji m:..,,sięcznej i wzywa kota partyjne in-

K111lk ł 11 d f • nych Dyrekcji Branżowych do aktywneg<i u-l a s ow o· pewnego ryz1era działu w akcji niesienia pomocy. 

Jako stłały czytelnik „Głosu Robotniczego" f oprawione nawet w ramki. Wobec tego pytam 
przyłączam się do wielu głosów robotniczych pana fryzjera z ul. BadwańsldeJ 45 w Jakim 
piszących o swych r6'mych sprawach l do celu chowa za piec zaw!adomienle, a od pra
redakcil kieruję ten list. cujących iqda podwójną cenę ze slrzyża-

Ulgi dla nas pracującrch to rz:ecz spra- nie? Czy to nie dlatego, by wśr6d robotników 
wiedliwa. Niestety, nie wszystkim się podo· wywołać niezadowolenie z powodu rzekomeJ 
bają. W sobotę ostrzygłem się u lryzJera 1 lak drożyzny? 
zwykle z-apłaclłem cenę ulgową, - „Obu- Wzywam tą drogą wszystkich pracuJących 
izony" szef zakładu zażądal ode mnie 100 zł. do czujności na k~dym kroku. Nie pozw61-
tlumacząc mi, te w soboty nie obowiązują my r~nym panom spaczać ustawy wydane 
ceny ulgowe. Można się z tym zgodzić - dla dobra pracujących. 
ale skąd my robotnicy mo'źemy o tyin wie- Panu fryzjerowi z ul. Radwań11kiel radzą 
dzleć? Na mole pytanie dlaczego \VObec te- wywiesić wszyslkie zarządzenia na wldocz-
go nie ma wywieszki na drzwiach - butny nym miejscu. B • .A. , 
pan fryz:jer ściągnął z pieca zawiadomienie · robotnik z firmy „Pudełko" 

Ziednoczenie Energetyczne Okręgu Łódzkiego 
zakupi 

PRACOWN!CY WOJ. BIURA DLA SPRAW 
PRODUKTYWIZĄCJI LUDNOSCI ŻYDOWSKIEJ 

Pracownicy biura Kom:sariatu Wojew. po
stanowili opodotkować się na pomoc dla 
ofiar powodzi w wysokości 2 proc. od pobo
rów. 

CECH PIEKARZY 
W zrozumieniu powagi sytuacji, jalią wy. 

wolała klęska powodzi na naszych zi.smioch, 
członkow:e łódzkiego Cechu Piekarzy, dając 
przykład swego wyrobienia obywatelskiego i 
solidaryzując się z poczynaniami Rządu, ma
jącymi na celu niesienie pomocy powodzia
nop1, złożył na ręve Prezydenta Miasta Ob. 
Eugeniusza Stawińskiego czek na złotych 
100.000. 

F-MA E. KANTOR 1• ZIELIŃSKI 
W dniu 25 bm. ob. Kantor w :mieniu firmy 

miastem a wsią. 

maszynę do pisania 
z wałkiem szerokości 46 cm. 

Zgłoszenia kierować, Łódź, ul. Daszyńskiego nr. 58, II piętro, 
pokój 72, Wydz. Administr. 

Stąd konieczność · zastanowienia się 
nad całą dotychczasową polityką cen, 
która umożliwiała przenikanie części 
dochodu uspołecznionego sektora na 
wolny rynek, i stopniowego v.rpro~a-1 
dzania niezbędnych korektur w głow
nej mierze na odcinku wymiany między 

Stąd oowtóre - konieczność wyeli- 1111„--------•111mm11 ______________________ _ 

E. Kantor i H. Zieliński, Łódź, ul. Piotrkowska 
72 wręczył Ob. wiceprezydentowi M:asta Sto. 
nisławowi Duniakowi subę złotych 200.000.
na pomoc dla po.wodzian, którą to kwotę 
przekazano na konto Nr. 377 K.K.O. m. Łodzi. 

DARY NA POWODZIAN MOŻNĄ SKŁĄDĄć 
ROWNIEż W NATURZE 

łódzki Oby.watelski Komitet Pomocy Cito 
Powodzian komunikuje, iż oprócz ofiar p:e
niężnych przyjmuje również i dary w naturze, 
które można składać w każdym Komisa;:acie 
~.O., gdzici uruchomiono specialM ounktv od, 
b1orcze. 



Na jesieni roku 1945 demokratycz.ne nadmniejszym stopruu nie zapowiada ł ne jest szeregiem zastrzeże·ń. czYniących zasadą, prz;yjętą \V bry1yijSki-ejj strelfie 
koła austriackie wysunęły ża,:aani,~ prze- prawdziwej reformy rolnej. ani pozytyw z prOjektu komedię. A więc wywłaszcze- okupacji Niemiec. O ile by !projakt ten 
prowadzenia reformy rolnej, przy czym nego roz\vi<\zania problemu gospodarstw nie z części gruntu może nastąpić tylko został przyjęŁy. to większość mająt
doma'gały się konfiskaty majątków 1)bro- wiejskich. w wypadku. gdy takie •• odcięcie" - "nie ków austriackich pozostałaby n1etknłt}ła. 
dniarzy wojennych. wywłaszcze,nia (z Projekt reformy rolnej. przedstawio- naraża możliwości produ'kcytinych całe-- Widzimy więc, że żaden z ~Owyż-
zalrwarantowaniem odJpowiedni<!go od- ny !parlamento\Vi pod nazwą "ustawy o go majątku". szych projektów nie stawia sobie za c'et 
~zkcaowania) majatków pOwyżej 100 ha osizdleniu" nie przewiduje wywłaszcze- Tego typu .,z,bawien.ne" - dla obszar- przeprowadzenia reformy roln~;J - w 
I nadania ziemi chło'Pom. W ód'powiedzi nia obszarników, 1ecz jedynie .. octc.ie- ników ·- formutki i zastrzeżen ia pozba- jakimkolwiek zakresie. Nie 'PrzynoSzą, 
na. te p05}ulaty ka;nclerz Fiegl już w gru- cie" od wielkich posiadłOści ziemskich wiają cały proiekt znaczenia praktycz- one ani likwidacji majątków obszarnl. 
d~lU ~9'1:J !. obiecał przygotować odpa- 'Pewnych części gruntu i to pod warun- nego. Projekt ten uzyskał mimo to po- czych - tej podpory ekon()~lcznei fa: 
wledm J>ToJeiJ<:t reformy rolnej, kiem. aby dana poSiadłość m.jała 'Ponad parci" partii ludowej. Przedstawiony szyzmu, a:ni też nie rozwiąZUJ!\! paląca-J 

. Od. tej chwili minął przeszło rok, a 0- 50 ha dobrej ziemi Il'Pr awn ej (nie wlicza- przez .... partie, socjalistyczną kontr-projekt kwestii nadzielenia chłopów zieI}lią i pod 
b-~etmca kanclerza nie została dotąd speł- jąc w to pastwisk górskich i lasów). P.o- przewiduje parcelacje majątków, liczą- niesienia w ko<nsekwencji p~zlOmu au
mona. W pras!e austriackiej ukaznja, sie I nadto cwent'ua!ni' .. odci~.cie" obwarowa- cych ponad 500 hektarów - zgodnie z striackiej gospodarki wiejs'kieJ. 
od ~zasu do czasu artykuły, mówiące o I fllIlIlI",III"IIII1~IIIIIIIIIIIIIIIIIII!!III1I11I11I1II11Ił1'lI!lIl11l1l1l1l1l1l1l1l1l11l1l1l1l11ll1ll1l1lllllllll11I1111111111ł1łIlII1ll1ll1l1Ilłlłlllllllllllllllllllllłlł"IIIII1III1t1111111111111111111111111111111111111111111II III łIł"IIII11I1I1U 1II1111111111111111111ł . 
~oil1l'ec~ności i donios}.oŚci reformy rolnej,l No lodzhllch ekranach 
Jedl!akze organy kierowniczo pahij ludo- ' -- n J 

~.eJ "o/YP?wiadaią się ,przeciwko parcela- ·'1'21 ~ 
Cli. wl~I~lch !11ajatk(>w obszarniczych. a ii ., 

II. 
• II 

dZlenl11kl SOCJalistyczne nawoł<1Jją do za- S f'l . k" h . . chowania ostroz'nos'cl'''' Tl t . ą l my w toryc gramca mIędzy dzieci . Nieszczęśliwa dlatego, że dzieci ., , I ", rzes rzegaJą d . . d h t b' przed .,zbytnim pośpiechem". : praw Zl\vą sztuką a łatwym I banalnym orastają, wy<: owawczyni przes aje yc 
ąhzcnie zagadnienie reformy rolnej kiczem jest płynna i tru<lna do uchwyce· pot:zebna i idzie znów,do innych ,domó\~. 

znow wy,płynę~o .na porządek dzienny - nia. Takim właśnie filmem jest "Kobieta do mnyc? "'.'ycho\Vanko\~. ~a j< wl~cze SIę 
~ ra~em .wmeslone przez samych chło- sama", Temat bowiem ślizO'a się po tV'I_ bolesne I niepotrzebne zyCl',~ kobiety sa-
pow ząd3Jących uregulo\"an'a '" '" 1'- in"'" kobl'et złaman ser Ob er d'. }' ', ' ,y. l ~pra\vY,chyłej drodze 'łatwe· czuł06-tkowości sub ,,~ •.. y o ym ,eu: s ,-
na. z~~.ow .. Pod lclI nacIsklem zaczęto J " •• I. ..'.. wując ją Jednak trudno oprzec Się trzez-
m?"Y1C o tel sprawie i w parlamencie. a telnosc zas l maestrIą typoweJ rezysern wemu pytaniu' Dlaczego piękna subtel-
mInisterstw l' t . ł f k'" l" ., ' . • k' .0 ro 111C wa .wmos o pod dy- rancus lej me pozwa aJą zelSC mu wy- na Luiza obiera świadomie ciernistą dro-
s llSJp;. proJekt rdormy. który zresztą' w łącznie na te d{)ść zawodne tory. Temat O''''~ Ok' .' "." t " 
tli 1/!1I1111,1 .1 II 11111 1Iłllll\!\I1 II/IfIII Ul III III II IH"!I I 1HllllfłlII I' IIlHlI\l \III I I .. , . . . . ",,"l:"' cze Ulą J<l prze'Clez SWle ne propo 

M -k . . 1 Je.st Jednoc~esnle trudny I łatwy. "Koble- zycje rnałżellskie które by zaspokoiły jej nrOnl a kll~ ura~~~ ta sama" jest filmem poświęconym wszy instynkt macierzyński \V sp-osób najbar-
, , ~ ~ilt;g stkim kobietom, które nie mając swoich dziej naturalny w miłości do własnego 

. Zespół pionierów czytelnictwa przy Spół. dzieci wychowują inne. Tematem jego dziecka. Dlaczego je odrzuca? 
d1:1~lnl Wydawniczej "Czytelnik" zorgan!zo- jest wię<: nieszczęśliwa miłość do cudzych Albo dlaczeO'o wybiera sobie zawód 
wal dotychczas 500 występów recytatorsko_ I'R 1111'\"1 rf,'I'I,~nl rtr.l'Tcf:r:I'lf'!'l!!flrn·r.rIl'''t~::Frn II f,rlnm:II" / 11'11 UU;!' / I~ 11;1111 /,111 /1 '/ \1 / I1I1 H/IITI' 
muzycznych w szoregu miast województwa p-'" - I ' d- lS II 
ślq;sko - dąbrowskiego. Speclalnie uroczysty IOCIO· e ni an ra· 10 Y , 
charakter posiadał występ jubileuszowy w 'f" >~ 
sali gimnazjum męskiego w Katowicach, na Przed wojną w Zwiqzku Radzieckim bylo 
który złoi;yły się produkcje słowno - muzycz_ 11.000 radiowęzłów, które obsługiwoły 5,8 
ne, pleśni ludowe oraz utwory literackie. 

l« miliona punktów głośni~ov.'Ych. 

W obserwatorium astronomicznym Uniwer- Na obszarach okupowanych Niemcy znisz 
sytetu Pcznańskiego czynione są przygoto- czyli doszczętnie wszystkie radiowęzły i linie 
wania do udziału w międzynarodowych ob. nadawcM. W r. 1945 odbudowano 700 radip-

I 
h węz/ów i ustawiono 730.000 głośnik6w. W r. 

serwac oc nad ruchami absolutnymi gwiazd. 1946 ilość węz/ów radiowych zwiększyła się 
Poza tym prowadzone są obserwaCje wi- o dalsze 800, i lość zaś głośników o 700.000. 

zualne nad małym! planetarn!, ob_erwaeje W " .. .,. . zakrycia gwiazd ki' b Wleli<lch miastach sIec radiowa nleustan 
prz7z Ił ęzyc, oraz o ser-, nie wzrasta. Moskwa liczy obecnie 800.000 

wacie nlekt6rych gWIazd .zmlennych. Prace pu nktów głośnikowych. leningrad - ponad 
teorolyczne w obserwatollum obojmują ba· 350.000. Szybko odbudowuie się i rozwiia s ·eć 
dania n.ad rucham! komet okresowych oraz rodiowa w Kijowie. Charkowie, Rostowi.~ nj 
parabohcznycq, nad biegiem księzyca, zja- Donem i inych. 
wiskami przypływowymi etc. Zgodni,g z planem pięcioletnim w roku 

1950 łqczna ilość punktów głośnikowych w 
ZSRR dOjdzie do 10 m:lionów. 

T ak masowy r<>zwój radiofonii przewodo· 
wei wymago równoczesnego rozwoiu prz-s
myslu radiotechnicznego. Przemysł radziecki 
produkuie obecn:e wielką ilość pm~wodów, 
wzmacniaczy wielI) typów - a przede wszyst 
kim głośników. kt6re stalą się coroz doskonal 
sza i tańsze. 

Nie mnil9j szerok: jest rozwój radiofonii 
bezprzewodowej. Specialne fabryki produ
kują obecnie szereg nowoczesnych typów 0-
paratów' lampowych, których wyproduk. w r. 
1946 około 300.000 sztuk. Pr7,.~widvwana pro
dukcja lampowych aparatów radiowych do 
końca planu pięcio letn: ego ma wynieść 3 mi
liony. 

wychowawczyni w domach prywatnych. 
gdzie każde rozstanie jest nową tragedią.. 
Dlaczego nie staje się matką dzieci osie
roconych, ·których tysiące czeka na opie
kę.R.eżyser na to pytanie nam nie dał od
powiedzi. I tym samym s.prawił, że film 
jest trochę nieprawdziwy trochę melo
dramatyczny i bardzo. nieaktualny. Tu 
tkwi żródło, że "Kobieta sama" zamiast 
wzruszać - dziwi, a jej niewątpliwie 
szlachetny liryzm przez brak logiki za
mienia się się chwilami \V nudną czułost
kowość. Aby nie ulec jej zupełnemu· 
wrażeniu trz.eba na to było niezawodnej 
ręki francuskiego reżysera i artystki tej 
miary co Gaby Morlay grającej rolę 
tytułową, artystki dyskretne.i, subtelnej, 
o grze wyzbytej łatwizn i gierek. R.eży
seria uporać się musiała z poważnymi 
trudnościami. Daleko jest łatwiej bowiem 
skomponować akcję j€<lnolitą nie rozbie
gającą się wielotorowo. niż zbudować 
film z komplikacją szeregu różnych sytu
acji i różnych nastrojów. Twórcy udało 
się jednak dać całość zgraną zarówno 
reżysersko, autorsko i technicznie. Jak 
zwykle, a raczej jak zawsze w filmie 
francuskim reżyser potrafił pokazać, że 
nie istnieją role t. zw. drugorzędne. wszy 
stkie zagrane poważnie i dyskretnie są 
świetnym tłem dla h"órców ról głów
nych. 

(H' dwóchsetną rocznicę urodzin} 

I kizów i gran-dów. Pchają się do jego pra dużo. rOZSianych po całym świecie. 
cowni. Malll'}~ królowę i jej kochanków. Jedna z serii - obrazów GOYl - prze
Jeśli kogoś kocha, 'POtrafj :ic~o postać ge- dziwnym zbiegiem losu i okoliczności 
nialnie wyczarować w obrazie - jeśli znajduje sie u nas w Polsce. Przywiózł 
nie;nawidzi - czyni to nieśmiertelnym ją do kraju przed stu laty poeta 

- Mój syn-świniarek, kr3Jdtrie Alonso
wi wQgiel drzewny i rysuje na wszyst
kich ściana'Ch, aż wsty<l.! 

Mnioh podniósł się: z przYZlby. Wy<Cią.
gna.ł ręke dO' chłopaka i \powi.edział w 1>ro 
roczym ulniesieniu: 

- Bę.dziesz wielkim artystą! Pójdzie@lz 
do na'szego klasztoru. do ValIadotid i bil;
d-zi'esz sie uczył malować naszYlCh wiel
kich śWiętycb. Bę.dziesz sława Aragonii, 
sławą Hisz;panii t . 

Stary. wędrowny mnich zahrał małego 
Praneiska ze sobą. Było to dokładnie 190 
lat temu. Francisko Goya został rzeczY
wiście wiel1dm i sławnym malarzem. o
promienił swą chwała Hiswallię. Nie ma
lował iednaiJ<; świ~tyoh, malował królów 
i zwykłych ludzi. malował rzeczY za 
kt6r.~ czekał gO wielokrotnie stos Świe
tej InkWizycji. Zakonnicy klasztoru z 
Valladolid do dz.iś nie mogą p.rzz.boleć ·tak 
tu, że .,w;Prowa<lzi1i" w świat - naj
wię,kszego swego wroga na ziemi. 

Fran.cizko Goya _ Autoportret W czternastym roku życia Prancisko 
Goya przenOSi się do Saragos'sy, uczY 

Mały świ,niarczyk dostawał nieraz w się malarstwa - i jednocześnie ŚlPi·~wa 
Skórę od sąSiadów-za rysowanie 'Prze- serenady ;pod oknami piękń.Ych dziew
różnego rodzaju ipOtworów - na bielo- czyn, KPi sobie w żywe OCzY' ze wszyst
nych ścianach domostw. Stary 'W rgla rz kich i wszystkiego. Już w dwudziestym 
Alonso zaklilnał się na madonne z Leridy roku życia ma za sobą dwa wyroki śmier 
i Saragossy. Ż~ oberwie uszy zu- ci. wydan·o przez Ink\V'izy~. Ucieka z 
chwaJc{)wi, ld óry mu porywa naiIep~ze Saragossy. ueieka i Madrytu. In1cwiZ-Y
kawałki węgla, tak pracowicie wypala- coja jest 11a jego śladach za straszliwe 
nego z gałę·zi pam,plo11skich sos~n. Ojciec .,paszkwile". za wyszY'Cizanie głuipoty, :la 
musiał płaci ć słone kary szlachetnemu kpiarstwo bezlitoSirle. Ukrywa si~ pod 
Panu Mun::ii - gdy gromadka świń, po- prz~;branyminazwiskami. W Barcelonie 
wierzonych opiece małego Pranciska - wal;:;zy z bykami. w roli torreadora. 
wpadała z kwikiem w pole kukurydzy. Tymczasem 'Zaś malu}~. rysuje. rżnie 

Pewnego słonecz.n<!'go dnia. na przyzbie w drze\\"ic. Sława jego sie~a daleko DOza 
d()~1U Sta~e-~o G?yl usiadł wę,dro:vny gra~ iCe kraj u. K~rol IV-ty dowiaduje si~ 
mmch z "\ a\.ad?ltd D~żą chu'stką OCierał o mm w Rzyr11le. dokąd dotarła sława 
spOcone czoł\> I praWił bez przerwy o jego obrazów. Król wZyWa go dó siebie. 
świen:ch, lttórych podobizny sprzedawał przyrzeka b~1.karność. W roku 1780 Pran 
aragonskim wieśniakom. I . cisko Goya jest jui członkiem akademiij 

Nagle wzrok mmcha padł na dziwne San Fernanda. Po sześciu latach otrzy
rysunki, widni~jąc~ na bi'elonej ścianie Illu.ie zaszczytny tytuł .,Pintor deI Rey" 
domostwa GOY1. - malarz. królewski - z wysoka. gaża. 

- ~1;f) to rlJSował1 Goya rozchwytywany jest przez mar-

\V . bl'"Lydocie. Każdy pOrtret króla czy Gustaw Zieliński i ofiamwał TowarzY
królow<!j - to obraza majestatu. stwu Naukowemu w Płocku. Jest tych 

Dziś doprawdy trudno uoz:umieć. dla- obrazów 80. "Caprichos" powstały w la
czego ci możni !panowie hisz.pańscy nie tach 1795 - 1797. Ośmiesza w nich Goya 
darli w strz~iPY jego ohrazów, lecz płaCili wszystko zło, jakie wydał świat: roz
za nie bajońskie sumy. więziość oDYCzajów, przekukstwo. ciem-

Franci'sko Go.ya - to tytan sztuki. to notę. zabobon... ' 
malarz. który obnażał i wysŁawiał na .• • • 
'POkaz i na szyderstwo zakłama1nie, wszelObrazy Goyi - wystawiooe sa,. obec
ka świętoszkowatość i pruderie. nie w Muzeum Narodowym w Warsza-

Nie łatwo było w tym czasie walczyć Wlie. Miejmy nac.lJz.iejE'", że przyw:~drują 
samotnemu człowiekowi. cho6by był na- one wkróto~ do ŁO'dzi, że zobaczymy na 
wet Qlbrzymem. Takie obrazy jak "Wy- własne oczy dzieła wielkiego Hiszpana, 
znanie wiary" •• ,Cud krawiecki", .. Nikt nas który zdarł maskę z hisz'Parlskich gran
nie rozłączy" - godziły w 'Podstawy dów i obłudników, że zobaczymy dzieła 
bYtu ówczesnego świata - w świętość .. wielkiego samotnika - rewolucjonisty", 
tajemnicy dogmatów. w nierozdzielno'ść, jak go określił kiedYIŚ Yriarte. 
ma~żeństwa. J·est tych prac dużo. bardzo Henryk Rudnlckł 
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Niedawno odbyło się zebranie Rady 
Głównej Ligi MorskleJ, . na l tórym dokonano n a n O Wy C h dr o· g a C h _ 
wyboru nowych wiedz na okres dwuletDl•I , 
kadencJI. . . Na Zfoźdz~e Reprezentantów Izb Rzemie- ZWIĘKSZENIE OBROTÓW RZEMIESL· SPóLDZIELNIE POMOCNICZE 
. W wyniku głosowania do Prezydium Ra- ślniczych poruszo.noszer-eg;problemów i- NICZEJ CENTRALI ZAOPATRZENIA Obsz·zrny referat na temat tzw. Sp6~· 
dy Głównej weszli: I " . ' I ZBYTU , dzielni Pomocniczych rzemiosła wygłosił 
Admirał Adam Mohuczy, Pre es Rady Głów stotnl'.'ch i:Ila roz"'.'OJU rz.emiosła w ramach Szeroko omawiano sprawę <lostarcze- ob. mgr. Andrzejewski. . 

nej, wiceminister Ka7 irr.1erz Petrusewicz, wi·. naszeJ gospodarki. R h 'ł<l · I śród rzemiosła na "' nia rzemiosłu surowców niez~.dnych dla uc spo zie czy w . . . . -ceprezes, ' manister Tcrdeurz Jasiuk, sekretan, ! Przedst:awicicl ministerstwa }JL . ... ,„_ b ł h "'O ostatn1e3 w0Jn1e i W " ' jego produkcji po cenie zapewniającej ra rozmac u " . . m·agister Wito!~ Wenclik, zastepca. . . 1 słu, ob. dyr. Ehrenberg stwierdził konie· ' . . , ' . „ O · dniu 1 lipca ub. roku na terenie rzem1o-
Do Zarzą~u Głównego wybram • .zestal!: I czność skoordynowania współpracy po- mozl~wośc. zdrowei kalknlacJJ. becme sła działało 400 zorganizowanych spó!-

dyr. dep. Mm. ~dm. Stefan Szudzi?ski, Pre- I między organizacjami samorzadowymi rz.:m11osło iest zaopatrywane ~rzez Rze· dzielni. Nadmienić nal·~ŻY. że 'Przed woJ
zes Zarządu G!ownego, ppłk. Stamahw Ki- . . . · . mieśłnicza Centralę Zaop~trzema i Zb"'.tu, ną w roku 1937 w całei Polsce było tylko 
ryluk - sekretarz generalny, wicemh ·~1 ~r dr 1 rzem ;osła a mieJSCOWYmi ;vtadzamj mini króra czyni to w zakresie zbyt W~·Sk1~1. 100 spółdzielni rzemieślniczych. 
Józef Salcewlcz - skarbnik, profesor Jan No· sterstwa przemysłu. Wspołpraca gospo- w lJrz'yszłości Centrala Zaopatrzenia OstJtnio r-0zwijaj'ą sie zwraszcza spół
wak - wiceprezes, dyrektor Czesław Zagór- cLarcza polegająca i11a intensywniejszym winna zwiększyć dziesieóokr-0tnie swe d'Zielnie pomocnicze, , które dają rzem1e~l
ski - wiceprezes, red. Jerzy Bogusz - za. zaopatrywaniu prywatneg0 rzemiosła obroty i objąć swoja akda wszystkie nikowi nast r.puface korzyści: pozwalaJą 
•lępca skarbnika, dr. Aleksander Szymankie· przez przemysł Państwowy, podjede gru'])y zawodowe. Tym samym usunięty na korzystanie z kredytu, umożliwiają 
wicz - zastępca sekretarza. - 'I . · k ·· d ś . · d zostanj.e łańous7~ek DOŚI'~·dników P-Omh~r zakuip materiału i sur-0wca -po cenach go 

Kapituła odznaczeń: poseł inż. Eugeniusz "'.'"po neJ a_ ~Jl os~czę. no ci?weJ na 0 - dzy przemysłem JJaf1stwowym a rzemio- dziwych, ułatwiaja zbyt własnych wy
Kwiatkowski - prezes, plk Sęk-Małecki Józef cmku admimstraCJI, iest niez;hę.d.ne dla słem, na skutek czego rzemieślnik będzie rabów, pozwalają na korzystanie z .m~
- wiceprezes, wiceminister Jastrzębski-se- prawidłowego rozwo'iu rzemiosła i ku- w stanie produkować po cenach dost~;p- szyn i narzędzi zakupionych wspolme 
kretarz. piectwa prywatnego. niejszych dla świata 'Pracy, przez członków spółdzielni. 
f!lllkt 1 ·n111T11nn111.rnTlł'll'l" I n 1rn 111n1111uun1:11n11 nrn :1.1 nrnn·u1T1· 1:rr~1lllll'nRrn1:n1·11n·•F1T1·:1·1r1·1,l'TI:·"'' ' "' '·111,rm:r.Tr'l!rn'111·11n1:11 1•mm n111n 1•·1 Pl Spółdzielnie pomocnicze są więc zrze· 

n a ujawniła 
Dnia 2~ bm. otrzymaliśmy wiadomość I Wraz z dowódcą Leśniakiem do Punk· wództwa bandy wezwali W5zyistkich nie

z Punktu Amnestyjnego w Łodzi przy ul. tu Amnestyjnego st.awili się: Zygmunt ujawnionych członków bandy, by natych-
19-go Stycznia: „„.Za 15 minut przybę- Klimczak, pseudonim „Synek", stndent miast ujawnili się, i by również w imieniu 
dzie do punktu grupa bandy „Lalka". Uniwersytetu Łódzkiego, który pełnił w dow·ództwa bandy „Lalka" zapewnili że 
Udaliśmy się tam natychmiast. Po bandzie funkcję zwiadowcy, Zieliński Sta ujawniający się nie ponoszą żadnej kon

chwili oczekiwania, przed siedzibę Pun- nisław, Józef Wojciechowski, pseudonim sekwencji z tytułu zbrodnicze.i przeszło
ktu Amnestyjnego zajechał samochód „Jeleń", Tadeusz Dębski, pseudonim ści. 
ciężarowy. Wysypała się z nieg'o spora „Artysta" - krawiec z zawodu, Ostrow· * * * 
grupa ludzi... uzbrojonych w broń krótką ski Zygmunt, pseudonim „Groźny". Ogółem do dnia 27 bm. w wojewódz· 
i automatyczną. Broń tę przybyli złożyli Wszyscy wyżej wymienieni zwrócili twie łódzkim ujawniło się ogółem 1.121 
prze<l budynkiem na skwerze. Po czym się z prośbą do przedstawicieli prasy, był osób, przy czym złożono 321 sztuk broni 
wyciągnęli z wnętrza samochodu znaczną w imieniu dowódcy „Lalka" jak i do· palnej. 
ilość broni maszynowej. 

Przybyli stanowią dowództwo bandy 
„Lalka ". „Lalek" - to pseudonim do
wódcy bandy Franciszka Leśniaka. Przed 
·kilkoma dniami dowództwo bandy wysła
ło do Punktu Amnestyjnego niejako „na 
próbę" swych czterech ludzi. €i po zor
jentowaniu się, że nic ujawniającym się 
nie 1grozi, że ustawa amnestyjna jest 
wobec nich' w całej rozciągłości stoso
wana, wrócili do Brzezin i ą:iowiadomili 
o tym dowództwo. W dniu wczorajszym 
„Lalek" wraz z 5-ma kolegami wyruszył 
z Brzezin, zabierając ze sob!!. znaczną 
<:zęść broni wszelkiego kalibru i amunicji. 

Na szosie koło Strykowa członkowie 
bandy zatrzymali na drodze wóz dężaro· 
wy, załadowali go po brzegi bronią,\. po 
czym - powiadomiwszy Punkt Amne· 
styjny ż~ za piętnaście minut przybędą 
na miejsce, udali się w drogę 

Z sąd~ 

Bandyci przed sądem doraźnym 
Przed paroma tygodniami -donosiliśmy wa Jai1skieg-0. Trup jego znaleziony 

<> ujęciu :przez wład:ze lbezpi,ec:5eństwa iprzez Milicję na tor~e Łódź - Olechów 
groźnej bandy składajiącej siei z 10-ciu na Chojnach ułatwił ujęcie bandytów. 
osób, która to banda dokonała 15-tu na- Zabili oni Włościańskiego, poniewa.-.i do· 
Padów we wsiach nas~zgo województwa wiedzieli się, że jest on poszukiwany 
i w mieście Łodzi. przez .Prokuraturę Gdańską za przeste;p-

W dniu wczorajszym w Okręgowym stwa popełnione na Wybrz.;tu i obawiali 
Sądzie Karnym rozpaczął się pr-0ces ban- się, że wyd.a on reszte członków !bandy. 
od.ytów, którzy za swoje przestępstwa od Bandyci z bronia w ręku w ·zmiennym 
Powiadiafa w trybi:e doraźnym. Ro·z„ skłiadzie osobowym grabi1i i terroryzo· 
prawie, przewod.niczy sę-dzia Kramer, wali spokojnych mieszkańców wsi, :poda
oskarża prokurah>r Kubik. jąc si~ za funkcjo.nariuszy UB. / Łupy 

Proces ten :potrwa 3 dni. Z·~?Jnawać be:- dzielili między sprawców, którzy bmli u
dzie około 30 świadków, poszkod<>wanych dział w na•padzie. 
przez bandytów. W 'Pierwszym dniu rozprawY' zez.na-

Na ławie oskariionych zasiedli: Stani· wali oskarżeni, którzy przyznali si~ do 
sław Jański, Henryk Jański, Edmund winy. 

szeniami dr-0bnycl1. samodz: eJnych war
sztatów. Zrzeszenia te spełniafa dla u· 
dz.iałowców pomocnicze czynności go
spodarcze. 

W wie,kszych miastach tworzą się spół 
dzielnie branżov.re, w małych natomiast 
miejscowościach drobni rz.emieślnicy 
różnych zawodów wspólnie organizuj•a,. 
jedną spółdzielnię. 

WCZASY DLA UCZNIÓW 
Rzemizślników jest na ogół mało -

i w niektórych zawodach brak ten jest 
katastrofalny. Wszyscy wiemy, jaką trud 
ność sprawia dzisiaj uszycie garinituru 
nawet u prywatnych krawców. Toteź 
pr-0blem wykształcenia nowych kadr rze
mieślniczych fost Palący. W ciągu naj
bliższych trzech lat zanlanowano dodat
kowe przeszkoleni~ 100 tys. starszych 
rzemieślników Qraz wyszkolenie nowych 
200 tys. fachowców. 
Rzemieślnicy szk-0!1:1cy uczniów stw:ier

dzaią. że młodzież, która przychodzi do 
nauki odznacza siei bardzo często złym , 
stanem zdrowia, jest n i edożywiona i cho
rowita. Sa to skutki ostatniej wojny, kt6 
ra odbiła się kata strofalnie na zdrowot
ności nasz.;j młodzieży. 

W bieżącym roku 'Postanowiono :Przy· 
stapić do organizowania wczasów dla ucz 
niów rzemieślniczych. W :pierwszym O· 
kresie akcją tą zostanie objętych 2 tys. 
uczniów, którzy wyja d<\ do domów wy
wczyinkowych, znajdujących sie, pod za
rządem organizacji rzemieślniczych. · W 
-przyszłości przewjduie sie, rozszerzenie 
tej akcii dla objęcia nią jak naiwie:kszej 
il-Ości młodzieży. 

świt. 

Leśniak Franciszek - „Lalek" w cza· 
sie wojny należał do organizacji AI(, po· 
t,:,m już w Polsce wolnej przyłączył się 
do bandy „Wichra" działającej na terenie 
powiatu brzez..if1skiego i lęccycide•go, 

Szczepański, Marian Stanisław Stelma- Poruszenie· na sali wywołały cy.niczne 
sfak, Stanisław Kapłaniak, Antoni Wa- zeznania 23-letniego Stanisł-<rwa. Jańskie· SPROSTOWANJE 
wszyk, Stianisław Dobiech, Hemyk No· go, który bez żadnych skrupułów opisał Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnio•! 

Po wzbiciu „W·ichra" - .,Lalek" 
corganizował nową bandę i stanął na jej 
czele. Banda „Lalka" liczyła Z5 osób z 
nośród których większość jwż się ujawni· 
1a zbiorowo lub idywi<lualnie„ Dowódca 
bandy wzywa wszystkich pozostałych 
członków, by nie zwlekając dłużej, ujaw
nili się 1 przystąpili do pracy. 
1l!itim"1tll'11'1nt111111· 1i•1 · mumn1,,,,., •1111au1u1 :1· 111~::1e1t11111~··1::M111i1111111nmnwrnui 

Agenci faszystowscy przed sądem 
doraźnym we Wrocławiu 

Wojek9wy sąd rejonowy we Wrocławiu 
rozpalxywal spra.wę 7 członków nielegalnej 
organizacji mlodzie.żowej, występującej p. n. 
„Młodzież Wielkiej Polski". Oragnizacja ter, bę 
dqca zakonspirowanym w kraju organem 
Stronnjctwa Narodowego w Londynie sta
wiała sobie za zadanie obalenie demokra. 
tycznego ustroju w Polsce. Dla zrealizowania 
swych celów organizacjC11 werbowała mło
dzież szkół wyższych. Fundusze na wroga 
państwu, działalnc.ść organizacja „Młodzież 
Wielkiej Polski" ptrzymywała z Londynu. Na 
ławie oskaI'żonych jako główny oska;żony 
zasiadł student politechniki wrocławskiej Ze
non Komander ps. „Dobosz" kierownik dol-
1:1.oślqskiej grupy „MWP". 

Poza Komandexem na ławie oskarżonych 
zasiedli studenci politechniki: Józef Boczar 
l Jan Hempel, Stanisław Trojanowski, uczeń 
liceum komunikacyjnego Józef Dziurzyński, 
uczeń liceum Czesław Falaska i stud. pelit. 
Aleksander Troianowski. 

W wyniku rozpraw wojskowy są!d rejo. 
nowy skazał osk. Komandera na 9 lat wlę· 
'&lenia, Hempla na 8 lat więzienia. Pozostall 
oskarienl skazani zostali rl-a kary więzienia 
od 3-ch do 6·clu lat. W stosunku do oskar-
zOllycb zastosowano amnesllę. 

wakj, Stanisław Kiełcz;ykowslki i Józef szczegótowo napady. w których brał u- Warszawa, ul. Smulikowskiego 4 zawiadamia, 
K że termin nadsyłania proc konkursowych na arpł~niak. r diział i zabójstwo Włościańskiego. powieść dla młodzieży uptywo z dniem 1 

Gło\y·ny . organizator. bandy Ed~1und W~rok w tej sensacyj,nej sprawie za- czerwca 1947 r„ o nie 1 kwietnia jak mylnie 
Włościansk1 -został zabity przez Stamsła· Padnie prawdopodobnie w ponki<l·ziałek. podoła część prasy. 
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Zaprzykła em P.Z.P.B r. 8 
organizujmy koła przyjaźni polsko-radzieckiej 

Jedną z najwmnlejnych spraw dla nas 
Polaków jest zgoda l przyjaźń ze wszv.atklml 
narodami świata a w szczególności z naszy
mi bratnimi narodami. słowlcniskiJnl, na któ
rych czele stoi Związek RadzłeckL 

W ł.odzl, w marcu powstało nowe koło 
Przyjaźni Polsko ..,..... RadzteckleJ w Pcnistwo
wych Zakładach Przemysłu Bawełnianego Nr 
8, przy ul. Kilińskiego Nr 2. 

Pracownicy nast rozumieją, źe przyjaźń 
polsko-radziecka Jest ~oniecznościq dziejową 
l podstawą niepodległości Polski - to tez 
gremialnie wstępufą w szeregi Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W ciągu kilku 
dni kolo przekroczyło liczbę stu członków 
l codziennie przybywą kilku nowych. Między 
Innymi w szeregi Towarzystwa PrzytaZni Pol-
1ko-Radzlecklej wstąplli: dyrektor naczelny, 

19.972 ·osoby zwolnio_no z więzień 
14.902 osoby ujawniły się 

Jak inioxmują nas czynniki miarodajne, 
do dnia; 25 marca, tj. w clą:gu pierwszego mie 
siqca od ogłoszenia ustawy amnestyjnej, 
zwolniono z więzień 19.972 osoby, ujawniło 
się ogółem 14.902 osoby. 

W ciągu ostatnich 5 dni, tj. od dnia 20 
marca uja.wniły się 4.372 osoby, a więc ilość 
osób ujawniających aię rolinie z dnia na. 
dzień. W dniu 25 bm. ujawniło się 1.171 osób. 

W wo.j. lubelskim ujawniło się około 5.000 
osób. Między innymi z kierownictwa organ!· 
zacji WiN ujawnili się: 

1) Szczepa.1kiewicz Franciszek p1. „Dru. 
gak", „Kagur!", prezes. okręgu lubelskiego 
organizacji WIN; 2) Bartoszewski Konrttd ps. 
„Wir", „Szymon", szef sztabu okręgu Lublin; 
3) Swieżawski Stanisław p1. „Motor", „Roso-

mak'', kwatermistrz okręgu Lublin; 4) Gniew
kowski Józef ps. „OrszCIJ", ;,Narbutt", byl~ 
inspektor obwodu chełmskiego - ostatnio 
wchodził w skład kierownictwa okręgu lu
belskiego WIN; 5) Malek Jan, ps. „Zrqb", 
„Zawada", inspektor inspetoratu Chełm w 
okręgu lubelskim i inni. 

W woj. białostockim w pow. łomżyńskim 
25 bm. ujawniło się 266 członków organizacji 
WiN, z inspektorem obwodu ps. „Bruzda.:• i 
zastępcą jego ps. „Wyrwa", Wśród' ujawnia~ 
jących się jest 41 osób spośród kierownictwa 
organizacji. Ujawniający się zdali większą; 

ilość broni, we tej liczbls 6 karabinów ma
szynowyc'h oraz radiostację, apteczkę polową 
I 2 powielacze do dxukowania ulotek, z zapa
sami papier~ 

·dyrektor administracyfno·hcmdlowy l wiele 
pracowników biurowych. Tymczasowy Zarząd 
fest przekonany że w dobrze poJęteJ sp~ 
wie własne! 1 OJczyzny, wszyscy pracownicy 
PZPB Nr 8 wstąpią w szeregi Towarzystwv 
Przyfaźni Polsko-RqdzleckleJ. 

W najbliższym czasie po ukonstytuowaniu 
się stlałego Zarządu Koła, urządzimy pokazy 
filmowe, odczyty, pogadanki, · o celach 1 za
dańiach Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Ra
dzleckleJ. Inicfatorem organizacji naszego ko. 
la Jest tow. Puchnlarskl Józef, ldóry nie usta. 
je w werbowaniu nowych członków. 

W dniu 27 bm. na terenie PZPB Nr 8 od
było się ogólne zebranie wszystkich pracow· 
ników. Po referacie wygłoszonym przez tow. 
Boka wszyscy obecni jednogłośnle przysląplU 
do Towarzyałwfa Przyfaźni Polsko-Radzlec• 
klej. 

Sądzimy, te za przykładem pracowników 
PZPB Nr 8 pójdą ze1poły innych fabryk łócb:· 
klcb J. P. 

Pracownik PZPB Nr 8 
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ODCZYT 
W sobotei ·dnia 29 marca '47 roku w lo

kalu Ligi Kobiet, Andrzeja 1, odlbędzie 
się o godz. 18-ej odczyt ob. Elżbiety, 
Warharskiej pt. „Pielęgnowanie chorych 
w zwykłych warunkach mieszkanio· 
wych". 



Sir _ ....... 1,__ _________ ......;;_ ______ '!G~t::...· !!O~L,.!..Q.._!! O T N· I C Z Y.:...,,. __________________ Nr 88 

Dzień w Związkach 
zawodowych 
łłOWY ZABZĄD ODDZIAŁU PRACOWNIKÓW 

SŁU2-BY ZDBOWIA 
Zarzqd Oddiiału Zw~qlzku Zawodowego 

P.racowników Służby Zdrowia w Ł_odzi, wy
brany na walnym Zebraniu delegatów Od
działu :W . dniu 16 lutego 1947 rok~. ukonstytu
owal się (25 lutego 1947 roku) jale następuje: 

Przewodniczqcy - Ob. Dr Ludwlk Dz.ius 
I Vice-Przewodniczqcy - Ob. Sul~a Wła: 
dysław, II Vice-Przewodniczqcy - Ob. Dr 
Czajkowski Leon, Sekretarz - Ob. Lek: Dent. 
Minc Tadeusz, Ska~bnik - Ob. Michałkiewicz 
Stefan. 

50 proc, ULGI KOLEJOWE DLA URLOPOWI.N. 

Okręgowa Komisja Z,wiqzkÓw Zawodowych 
:- Fundus.z Wczasów Pracowniczych w Ło
dzi, zawiadamia iż decyzjq Ministerstwa Ko
munikacji z dnia 18.go marca 1947 r. zostały 
przywrócone ulgi kolejowe 50 proc., dla pra
cowników, uda.jqcych się na urlopy wypo. 
czynkowe d'o dowolnych ~iejscowości. Ter
min ważności zniiiek upływa z dniem 30 kwiet 
nia 1947 r. 

OGŁOSZENIE WYN. KONKURSU SWIETLtCOW. 

~ojewódzki Komilet I-go Ogólnopolskiego 
Konkursu Ochotniczyclf Zespołów Artystycz
nych Zwiqzków Zaw.odowych przy OKZZ w Ło 
dzi powiadamiał że w dniu 30.!II br,. o godz. 
11-foj w sali Teatzu Robotniczego ul. Połud
niovra Il zos!anq ogłoszone wyniki konkur. 
su w skali wojewódzkiej oraz nastąpi wrę
czenie n'Cigród zespołom wyróż.nionym. 

W części ar\ystycznej wystqpią .następujq. 
c;e zespoły: 

Orkiestra 1 zespól teatralny KEŁ, orkiestra 
- Elektrownia chór i zespół i:ceniczny PZj.'B . 
Nr I, oraz scliści: Ob. Majkowska - Centrala 
Tekstylna, Ob. ~-zuflet - .Państwow<> Za
kłady Samochodowe, or.az Ob. Dębski (skrzyp 
ce) - PZPB Nr 3. 

Odpowiedzi Redakci.i 
Prenumerator Spzawa będzie wyjaśniona 

' załatwiona. 

Ob. Niewiadomski Czesław ZdUiaslca Wola 
~arzuty Wasze odnośnie wspomnianego przez 
Was referenta rolnego, okc:rzały 1ię niesłusz
ne, bo według zebxanych p:1:ez nas infor
macji człowiek llsn wykonuje nienag<Innie 
swoje obowiqzlti. Może Wam raczej cltodd 
nie o jego pracę zawoaowq, a: o nie.życzli
wy stosunek ao inkas;ent~w chłopów? Jeśli 
tak - podajcie konkretne p!zykłady. Odnoś

nie administracji majątków w Łowickim uwa
gi Wasze są słuszne, i my takiG jesteśmy ze: 
tym, a.by sprawę tę rozwiq;zać według Wa
szych wniosków. Niestety, jl:!szcze często brak 
nam fachowców. Po.dajcie konkretne dane, 
który to ze W!pornnianych przez Was urzęd
ników „żyjq ponad miarę", a zarazem ·na
rzekają, że jest nie dobrze, iż& ,tak nie zo
stanie, oraz bliższe szczegóły ·dotyczące lu
dzi, którzy piszą; podania do władz vrojewódz 
:dcłi o pracą i nie otrzyn;.ujq .na.wet odpowie
dzi. ezekamy na list albo na W<iszą wizytę 
w Redakcji. 

JAK SJLIĘ UBR.AC 
Wiosna przynosi konieczność odświe

ż e nia naszej garderoby i wprowadzenia 
do niej akcentu nowości. Stanowcze o
cieplenie się temperatury pro'Wadzi z·a so 
bą koni eczność rozstania się z ciepłym 
~kwipunkiem zimowym. Wiosenny 

wraca do łask w tym sezonie wiosenno
letnim. 

Sukienka wełniana uszyta z lekkiej 
wełny, odda nam usługi wio.sną. Nosić ją 
jednak bę<lziemy napewno i w chłodniej
sze dni lata, jako sukienkę .spacerową . 

Suknia zapinana jest z tyłu, kołnierzyk 
biały o długich końc_ach stanowi fach o
we wvkończenie . 

Przód spódnicy rozszerzony plisami 
które w górnej partii stanowią kieszenie. 

Druga sukienka jest niezwykle odpo· 

Ob. Dol~ińskt Stefan poczta l!&ała kolo ZMIANA DNI BEZMIĘSNYCH W OKRESIE · ,dlu w związku z nadchodzącymi świętami Lekarze przyjęci ncr kurs o!rzymujq sty-
Zglerza. Nadesłany prz!l:: Was projekt odbu- SWII~TECZNYM Wielkiejnocy zewoliło na sprzedaż wyrobów pendi;r w wysokości 10.000 zł.. Kurs ro:opocz-
dowy wsi polskiej nie podlega dyskusji - W7dział Aprowizacji i Handlu Zarządu c~klerniczych w piątek d11ia 4.4. br., a na nie się w ~olovrie kwietnia br„ O dokładnym 
Jest dobry, i nawet jest już realizowany. Co- Miej!!klego w Łodzi podoje do wiadomości, mocy decyzji Prezydenta Miasta dzień' ciast- terminie rozpoczęcia kursu zostaną przyjęci 
prawda projektowane przez Was niemieckie ze ?.arzqdzenlem . Minintra J\prowizacji l Han- teowy został przesunięty poza tym z n!ed:i:ieli kcmdydaci o:;óbno powiadomieni. 
drużyny budowlane - trudno było by zorga· dlu z dll. 21.3. 1947 r. w okresie śvtlątecz.nym S.4. rb. na czwartek 3;4: 1947 r: Podania -o przyjęcie na kurs wraz z ży. 
nizować, bo Niemców pozostało niewielu, a b • - d"' l'llo t h h dl Wobec tog· o w tygodniu pr:::edświątecz- , ciorvsem izc::wioraia.cym dane o miojscu 1 • „.: t 1. h i . k . redzsi' o owtą,zu1q w prze s.ię rs wac an o- . 
1.tyca, ~o pozos. a 1• c ce~y 5 ~ l~. naip · 

1 
wych następujące dni ntłę!me: poniedziałek nym obowiqzyvtJć będą tylko dwa dn! bez. dniu uzyskania dyplomu, przebiogu dotych

z Polski ~ozbyc. ~aleźy ~apevr,nic pracę ~et 31.3., wtor&k 1.4., c:r.varlek 3,4, piątek 4,4, SO· . ciastkowe, a mianowicie: wtorek 1.4., l śrada czasowej pracy i zajmowanym stanowisku, 
wszystkich Polakow rozprnszonyc~ P~ ~Wle- bota 5.4., l sobota \2.i. rb: 2.4. br. Pozostałe dni tego t7goduia są wol:•• nalei~y przmzłcr.ć do 10 kwie!ni·a br. do Se
cie. Pny .zwózce m~teri lu prac:u1e -_nie1ed~en I w związku z tym zakaz sprzedaży mi!lSĆI od ograniczeń handlu wyrbmni cukl~rniczy- kretaria tu Kursu Przeciwgruźliczego, ł.ódź ul. 
samochód, a.le całe ich kolumny, ktore pr„e- obeJµiie dnii Brode 2.4. poniedziałek 7.4. wio- ir,t. 1

1 
Moniuszki 7, - Centralna Poradnia Przeciw-. t · ł plac budowy" - czasem · ' . ' wozq ma enc:: na " . . · sek 8.4„ środę 9.4., cu\•;;rtek 10,4„ oraz piątek 1 gm:i:nicza, <Jdzie równie~ udziela się bliższycll 

po 20 km oP, stacji kole1owe1. . 11 4, rb. KUB::; PRZECIWGRUŻUCZY DLA LEKARZY ! informacji. 
Plan Wasz. jest rea~izowa_n~, al.e na razie w :takladach gastronomicz1wch, gospodCich W ŁODZI 

tylko w okoh~ach naibardzieJ zmszczon!c.h, l w stołówkach dni bezmięsne pozoslaJq bez Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia azga- . AKADEMIA fOśWIĘCONĄ SOLIDĄRNOśCI 
a więc w okolicach'. na. przy~zół~ach woie·:· · zmiany. nizuje Wydział Lekarski Uniwersytetu Pań- , ~IĘt..NłóW POLITYCZNYC~ . . 
nych, w naszym wo1ewodztw1e --:-; ~a terenie stwowego w Łodzi przy współudziale Wydzia-1 'N,. dniu 30 ma.reo 19~7 r. o godz.nie 10-~\ 
poligonu iaieradzkiego. Oczywiscie wobe~ DNI „BEZCIASTKOWE" W ORRESIE PRZED· 1 lu Zdrowia Zarźqdu Miejskiego w Łodz i -1 w sa:r .~ eat ru '0'0 1ska Po.skiego. ul. J c: r~cza . 2; ' 
ogromnych zniszczeli jest to niewiele. Robi SWJATECZNYM 8_ . t d . " III d k t 1 a· y ku 5 z. okaz1 : trwa nia Tygodr,!a ~ohdarnosc1 W.ęz-

. 1 p 1 k · ~st wiei · · nuo ygo mow.' . '. 0 . 5~ ~ ~ iąc r. ma Poli tycznego odbę dzie s . ę uroczysta Aka· się ws~ystl:o, co. w m.oc.y, C! ~ 0 -s a l~ • Niniejszym podaje iię do publicznej wła· dla lekarzy w dz1edznue klm1k1 1 społeczne) • de mia . 
ka i me ma wsi gdzie by nie . był? zn;sz_czen domelści, lt Mini:aterstwo Aprowizacji i Hem- walki z gruźlicq. Wstęp wyłączn ie za zaproszeniami. któ· 
i gdzie by na pomoc państwa me c~ekano. • . S k · · z · . . . re olrzvmywo c mozna w e retancic. 9 wiąz. 
Piszcie do nas częsc1 e1 ° Waszych sprawach. H'•.• .aadl~i i kradzieże ku ul. Ja r3;cza 3 front I pię tro tel. 165-11, 

I 
~iii"' • Szczegoly w prog ra mach. 

Zatrudnimy na stałe 1dolnych I inł~IL ZAGADKOWA śMIERC: l ski"lgo 127 zosta ła ra~ na wskutek zderzen!a 1 • 

gentnych grafików-malar~y ~o .wyKo - 27 bm. około godziny 5-ei p rzy uL W ó! - I i przevri eziona przez pogotowie do szpitaia ·1-1 _._..,,,. _______ E>aw...,.,..,„,..,..,,__81! 
nywania wystaw itp. Zgiaszoc się do czo(1 s ~ i ei 249 w kanale znal9zio no człowieka , Anny-Mor:i. Szdera zatrzymano.. REDAKCJA 
Wydziatu Pe rso nal?ego ~entra !n 9 j Szk? I nie dającego oznok życia. Dochodzen:a wy- GŁOSU ROBOJHICl~GO"' ły PPR przy Al. Kosd uszki 65 w godz . kazoły, ·że są to zwłoki Czesława Ma mosa, BELKA TEZ NIE LEPSZA ., . „ 
9-12, 1-17. ll<;it 34 . . zarnieszk0!.ego przy ul. Rzgowskie j N r. 26 bm. p·rzy posesji nii ul . Rzgowskiei 28 poszukuje 

3: Przyczyny śmie rci nie ustalon:l, doch :Jdze- przeieżdżaj::ce auto . ciężcrowe Nr 082.~9 a I( W i z y t Q r 0„ W 
n. e w toku . prowadzone prz~z Bo.kę Jerzego zderzyło się I , - · • I z tra mwo jern N r. 5 W na st ę pstwie wypadku n " .k'hry ch WC!ru ri,rach. 

ZATRUDNIMY ZNOW NIEUWAGA SZOFERA a uto zostało kompleln ie rozbite, tram wa j częś z ł 
' tki 271 l)m. o godz. 11 rano samochód wr:i'1sk.o -1 ciowo. moto r !ramwa'1u spoi ::iny, of:ar w lu- 9 aszać się codziennie wykwalifikowane maszyn1s • d :"\ · ł o ł , 1 · 

d I P wy Nr. 1582 z To maszowa Mazowieckiego ·, dzioch nie było. Ca ł kowi:q odl'owiedzia l ność o uZlO U g oszen u.1ca Zg łaswć się w Wv zia .e e,rs~:ma,·~ym t I k s f B k d i · p · t k k "5 ! ·d Ce ntralnej Szkoły ?PR AL Kosciu~ZKI 66 i zderzył się p r~y zbiegu u.ie Ki i ń s . iego ; . ta ~ I po ~ osi, szo ~r e l a . g yż. ~isi owal on. wym: · 10 r ows ·a ~1,, ront, parter, o 
, ,1 rgodzinach 9- 12, 13-17. 1 !i<':: z tramw'<qe 11 Nr. 5. Przc ch<Jdzą ca cl1od- 1 nqc 1-::wq mon a tra mwai 1 caąc w kierunku qod;;:in'.' 11->?. i do 14 ej. 

11i k: e m 1 3 ~ 1etnia Anita G los ia m. ul. Ki l iń- t,Choie r~ 

/ 

• 
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KI N A 
'.ADRIA (ul. Marsz. Stalina - Głó:wnq) 
· ,,RYWAL JEGO KROLEWSkial MOśGI" 
MlTYł\ (ul. Narl.lłowioi11 20) 

MARSYLIANKA 
BAJKA (ul. ~tanclszkal\ska 31J 

„KLATKA SŁOWICZA'' 
GDYNIA (ul. Daszyńskiego 2) 
PAWEŁ I GAWEł. 

HEL (tri. Le~łonów 2-...4) 
„ELVIRA MADIGAN" 

MUZA (Ruda Pabianicka) 
SĄ/v\OTNY %ĄGIEL 

OSWIA TOWE (Ul. R2:go\fłRet 94) 
NIECZYN~E 

POtONiA (ul. Płotrkowaka 81) 
„KOBIET A SAMA" 

PRZEDWl09Nle ful. 2:eromskreg11 74-78, 
„ROBERT ł BERTRAND" 

ROBOTNIK (ul. Kłlltltklego 17~ 
„ZEZNANIE SZPIEGA" 

ROMA (ul. Rtqow~ko 84! 
„ZAKAZANE PIOSENKI" 

Rł!!KORO (ut. Rt~Ow!kft 2) 
„ONA BRONI OJCZYZNY' 

STYLOWY, (1.11. KllłllJklego 123) 
PAWEŁ I GAWEŁ 

' SWl'r l811luckl Rynek 5) 
uNJEUSTRASZENI•' 

TA'TRY (ul. Sienldewleza 40} , 
,,W Ol<OWACH LODU'' 1 

~CZA . tul. Plotrl(ow;'ka 108) 
oROBERT I BERTRAND11 

WIStA rui. Da$:zyńsklego n . 
„RYWAL JEGO KROLEWSICl!J MOśC111 

. 

WŁOKNIARZ (ut. Zawadzka 6) 
„ROBIN HOOD" · 

WOLNOSC, Iul. Ncr11ł6t!Cowsklego. 1d1 
„LUDZIE I MANEKINY'' 

l.ACHETA (ul. ZqJer1ka 28) 
. „ZAKAZANE PIOSENKI" 

Teatr, muzyka 1 sztuka 
';A'ASTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO 

DzH o godz. 15 min. 30 zamknitite przed
stcw!.-anle „Krckowioków i Górali.". Wszystkie 
bilety zakupione _przez Kuratorium Okręgu 
Szkolnego. Passe-Partout nlewatne. 

TEATR POWS?eCHN\' TUR 
Dziś i dni następnych kGmedio obycza1owa 

~:z:olo.weg-0 przedstomlel'l\Cl po\sk!ego reper
tuaru rna\islycznego Wt Perzy6sklego „Szczę 
'śde Frania'', Reżyseria L Pietraszk:19wicza, 
'dekoracje T. Kalinowskiego. rJcfdoł biorą: Br. 
Bronowska, K. De!mek, K. Les7.czy"sk:1 WI. 
Nawrocka, B. Rachwc1ska, J, Swiderski ł z. 
Jymowska. 

TEATR KOMEDII MUZYCZl'iłEJ „1.UTl'iłlA'' 
Dziś o gc·dz. 19 w dalszym d•gu piękna 

operetka F. Lehara „KRAINA t!ISMIECHl!J" z 
udziałem całego zespołu artystycznego. 

Bilety wcv:iśn!el do nob~da w ,księgarni 
)'rzy ul. Piotrkowskiej 102a, a od goi:lz. 17.30 
w kasie teatru. 

TEATR KAMERALl\IY DOMU %0ŁNll:RZA 
ul. Daszyńskiego 34. 

Dziś ł e<>dziennie o godz. 19.lS ~wtetno 
sztuko amerykańska Włlliams'a „SZKLANI\ 
MENA%ERIA'' w znakomitym· wykonaniu1 ·ou· 
szyński, Horecka, Jaroń; Mrozowska. 

Reżyseria - Et\Yin Axer. Del<brac1e 
Jan Kosiński. 1 

Kasa czynna oo 10 efo 12-.91 ł od 1S·et. 
T&1. .123·02. 

TEATR „SYRENA" Traugutta 1 
Dziś ł codziennie komedio Hennequln11 ł 

Vebero pt. „PANI PREZESOWA'• w oproco· 
waniu i z piosenkami J.arzego Jurotidoto z 
muzyką Franciszki lesztzyńskiei i Mleczysłowa 
PcrwJta~ 

Pacz. przedst. o gocłz. 19.30. Kasa czynna 
oa godz. 10-13 ~ od 16. tel. 272·70. 

TEATR DOMU KULTURY MILICJANTA 
ul. Nawrot 27, tel. 160·07. 

W sobotę dn!a 29.11!. i w niedzielę 30.111.47 
roku, o godz. 18.30 urządza Wieczór Arty~ 
styczny, udział biorą: Hanka Bielicka, Janusz 
Golc, Natalia lers~o, Jo Barends, Apolinary 
Pindras :I chór rewe\~1s6w Zycha. Wieczór 
Wieczór zapowiada sfę atrakcyjn:e. / 

Bilet\' w cenie od 30 zł. do 200 zł. naby
wdć w Kosie. 

TEATR „GONG" 
Teatr „Gong" gra dz!§ I cod.zfen:pfe rewfEt 

pt. „Golo, lecz wesolo". Odział błorq: Ro· 
muald Gierasieński, Alino Janowska, Ziuto 
Kryniczanka, Zofio Wilczyńska, Ino Wolska, 
Jerzy Szwaicer. 

TEATR KUKIEŁEK RTPD ul. flłowrot 7.1 
'Codziennie % wyjątld~m J'Oniedzlolk6w 

Widowisko :zamknlE1le dlo dzfecl szk61 pow· 
szechnych o godz. 9 lub 11. W kożd!ł niedzle 
IEl 1 świąto widowisko ołWorto9 o godz. 12 tef. 
Sztuka p16ra l. Krzemłeni.ecldel p1Ł1 ;,Historio 
c:ała o nl'ilbleskich migdałach", 

TEATR MŁODZIEtOWY ł OZ\ECIĘCY 
„SZAROTKA" - Kopernika 16. 

· Wystawia w ni.sdzielą .dn:;i 30 marca. o 
godz. 11.30 deszqce sią. w1elk1m i:;iowodzen1e:n 
wśr6d młodocianej pul:ilicznośc1 wschodme 
·barwne widowisko J. Worneckiego z opr. mu 
zycznym J. Pawlowsk:.'ilgo ,„Drogocenny no-
s:zvinik". •

1 8 
• 

Udział bierze 20 osobowy zespo ~ ursJC.q, 
re:!egrini. Chorzewskim •• Koszelą, lesiewlczetn 
tobuńsk:m, Stokowskim i Slqzaklem na cze!/3. 

Koso czyMa od godz. 9.30 rano. 
WILE"'SKI TEATR ŁĄTEK 

w Teatrze Nowym - Kopernika 1~ 
W l'liedzielEl, 30 b~._ o gqdz. 14 rn. ~ql 

doje przedstawienie ba1k1 A~derse.na „Stov.;~»< 
Przedsprzedaż biletów w lmęgarril „Prasa -
Piotrk~wska 1Q2a. 

• 

Z A R Z Ą, D Z E N I E 
o przymusoy;ym tępieniu szczurów j myszy no terenie m. Łodzi 

Ner poi:i1tawio art. 10 uat. n lit ,,ó" ustu- go rodsafu :zakłady p:rzemy11łeiwe, aptchrze, 
wy 11 'cinit! 21 lułogo 19!18 roku o zapoblcigd. młyny ota! wuellde lkłady. 
li.fa chorobom zakalinyril ł o łoh !!walcłanlu Xosnr odsaC11Urzt1nła po11011q w11:1jcleie•, 
(Dz.URP Nr 27 poz. 198) oraz § 7 rczporzqdze le Wzglęcfnie zarządcy wszystkich obiektów 
nici Miniattcx Opieki SpołeGi11nej z dnia 26 wne pOdl~qdJttaych odHdlllrlt!n!u. · 

i UWA::6LD=l~:i:~;,.~~ 
KONFEKCYJNO ~ BIELl2:NIARSK1EJ H 

,,Astra'' ~ 
4nltt ' 11105 roku o un~ymattiu p_or11qd'ku i 1nys 
!ości w mltjDOi:tch J:>ubl!cznych i nieklórych 
nl1oJaottch r>rtwainyoh (Oz · URP ·Nr '18, p1::1z1 

- z 'odp. udz. ~;·=· W okresie wyło±ema trutki nalezy wszyst- -l:.ódź, ul. Jaracza (Cegielni.ana) 8 • 
kie swl~tlqła ddft'IO\lfe trzymać w· zamknlę- l\'b 

476) zarząd.zam ciu. , tel. 135-22 • 
z .mioJ11c dosr~p11yoh dler iu~t 1 1wler1qt, PRZYJMUJE DO SZYCIA bi~- i praynutsowa łfłplenlo sza1urow i my11y 

~rH:ll f odllóc:co.ne i jednolite wyiołon1o tt\l• 
olzny na teronie tn. tel~! w dnlctah: 11, 18, 
19 i 20 maJcr 11147, przy czym umrlam, te ft'la 
być wyło:łonu t'fucinlcr aoslatozona ptU:t 
CC1t1tr111ny Zakłc:td. :Ocnatyzcroyjny w hdz!. Trut 
kę flttl'li:t do1tarc:zy 01obom c;bowlqzattym do 
wy10~1n1ct na mlajsoo prze~ upowa~nionyoh 

butki ntt d1deli winny by6 p1zc121 tobowtqza- li~nę mE'!!!kCf, fartuchy, pijamy, 
nyoh u1ut1!ęto i wyłctono· wloo1orom. odzież oohronnq najmniej 1 OO 

Właściciele względnie Zćl!zt'.td'Oy niorucho. situk. Wykonanle solid~e i J)Un-
rno·•ot obowtc.tzc:in.i sq do dtlła 111 mcslct 1047 ro ktuaJne. 
ku doprowcrlhio da nttleiłyi&I ollyitoAot 11woje Instytucjom społecznyll:l i pali- . ~ 
t:io11tctdł0Aet, ło fetJł wywte~ć zttwartotd •młot stwowym przy większych zamó· 

do i1tgo prai:iow11Ucdw, 
. Ko1<1ty oduotUtlll'tnltt wynonc:.t.: . 

n!kćw, doł.dw lłloa111ttych, u111111.c:i6 odpadki 
fi .... , aby szczury "' okrHlo łitj)l~nia pozbawto wieniach ud2!ielamy raba.tu. 

J:' ~~„~~· 
1) dla domu :miae:z:kalpl!!'lfo l.rod.1!11nogo 

bez zahudowaft goe13c:iaarozyeh 11ł. M.~ 

he były zeru. ' ~ . 
Do czasu wylo.żenia · trucizny należy wszyst ~10tłltttt1u1,„ •• „.,„.„„.„„„ •. „„.„„„ltłlUUUUłUłlllUll,lłUUllUllł11! 

kie ptepruaty do•tarczt\u, p111•1 C•ntta1ny za ~ Płaszcze - 'Garnitury ! 2) dla domu mieszkalnego 1-rodidnnego 
I zgbudowaniami gospodarczymi zł. 50.

:3) dla domu mioszltctlM90 zaml.es!kałego 
kład DerałyzaoyJny pr:11eohowywa6 w mie!s· g Polecamy na sezon wiol!\enng E 
cu suchym ! odpowiednio !ał:ln!pioozonyin. E · d kl 30 60 roc wełny 1 

pmu: 2 do 5 rodzin zł. 70.-
4) dla demu mieszkalnOi;Jo zamleszketłciqq 

Nioałosujqcy 111ę da pow>1/1bt!tqo zar:tądte ~ płaszcze ams e -od 5~00 do 8500 ~ 

'nia będq pociią(lńiąci do 1::1dp0Wl.ed1lcslnośd i_· inodele 9500:===== :====:=:: pt1az '\lflęo•l nit 5 rodtin zł. 100.
(katdq oficyńit uwct:oa 11!~ za d~m). 

karno-adrnlnietraoyjnef 2 c%rl. 22 cytowane! : prochowce rnęalCle 3800 - SSOO 

5) ' dla wszystkich. przedlll•bloratw hctncl!o. 
wyoh, jcik aklopy, zakłady fryzjeukL, qrnłro 
nomiczne itp, które obowiązane 1q wyło:kyć 
huohln!ł _n! zaloznie od właficioiela względ• 

uatczwy przawltiuJą:ooj Jca~ę do 9·mlH14tCY § regkmy męskie 8900 
cr.roHtU i do 30.000 11:łotych <Jr1yvłny, lub j•d· ~ ubrania nięskie od 5500 do 8500 
nq z 1YOh kc:lr. , ~ ubrauia mę11kie dobry.gatunek 

Mdt, dh!~ ~g maree 194'1 t~ku. ~- od_,_9~~0„ d~_. 1~~00°0 
Ilio zarzqdoy <:lomui 

a) przy Jodny.rn pom!o11eunłu Ił. 80,-
b) przy dwóch pomieszczeniech zł. 120.
ci) przy trzech 1 wl1toej pom1Hllezen1ach 

zł. 150.-

ubrania chłopięce . - „_ 
(-) Eu~eniua;J AJnenld•l / e apodnie od 1100 =.=:§=== 

Wioepro1yd.tnt m, ł.od1i ., ~ bryczesy 1800 

•~„ w~ałfówlt.,. 12:jQ ...,._ ___________ ,_'!".-"I · Z~ązkl Zawodowo otrzymujq :mlikl 

KUPHOt - hSPRZEDAZ ·==_I J. STANKIE.WICZ ._1=~ 6) dla obiektów prz~myełoWydh i tnttga. 
zynów opłata b.ędżle zale:!:na od iloiol wy
łotonej rucitnr, llczqc na kail!dy metr. kwad 
ratowy powłerzehnł. jedntt trutką ~ 1 złoty. 

u yw~nve -opon PIOTRKOWSKA 1s-sktep w podwórzu. 
samocbo do wycłl •tUUUlłłlllllłUłllll~JlłlllłllllłlllłlllłllHIHlllll f łlllUlł,llH111UIHłllłłłllłlł• 

Odnozur1,anitr podleg'ają w11zy!ltkie posittd 
łośei publiczne l. prywatne, sklepy, wszelkie 

ł.ódf, W6lacn\1kct 27 OTWARCIE WYSTAWY - TKANIN I 
„WULKANIZACJA" ARTYSTYCZNYCH 

mw~~~~~n:'Wi:lfi't:n~RJ~r.K:~ . wm~~·: ammrl·,.11_ ·:m· m,~ ... l!Z, =-~. ~ .. !łll. f!t!"R~-11~.,.m\iammw;i 
i 1\~J 

1 2_„LETNIA . . 

lODZKA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA 
Łodź, ul. Piotrkowska 45 

ro_zpoczqna kurs „„ kwietnia 6r. 
:Warunki przyjęcia: wł k odlB_-30 lat, ukończone głmnazjmn '(lrl~ 

· ła matura), dobry stan zdrowia. 

Nauka i internat z· pełnym utrzymaniem - , bełlpla.tne. 

Zapisy przyjmuje kancelctria w godz. 9-15. 

~~ 

I 
~ 
f*~1 

OGŁOSZENIA DROBNE „ ...... „„„„„„„„„ ... „mll!' ............ 

Leharze 
lekarz dentysta MINTZ Tadeusz. leczenie z~· 
b6w i jamy ustnet ,zęby sztuczne. PnyJmule 
Poludniowa 46, tel. 268.91'. 
Dr. RATAJ·żURAKOWSKA. spectolistka cho
rób skórnych l wenerycznych u kobiet, kosme. 
tyko lekarska. Piotrko.ws'.<a 33 godł 12-1 1 
3--5.30. 

SZYBKO! Toniol Solidntel Naprawo Wiecz
nych piór. Piotrkowska 21, Il podwórze, I p. 

TŁUMACZ przysięgły cng?elskiego, rosyjskie
go, froncus~iego, niemlecld'ego - Norutowi. 
czo 74. tel. Z16-18. · 

FACHOWA ndpraMTa zegarków. Worsztat 
Zegarmistrzowski Miszćza. Kosmider. Pomor· 
ska 22. 

w Mieiskiel Galerii Sztuk Pfostyczych W ŁoCłi 
ul. s:enkiewlcza 44 1 JParkJ zorganizowanej 
prtez Biuro Nadzoru Estetyki Produkcii Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki orai Dyrek<:ję Jed
wabniczo-Galonteryinego Centralnego Zarzą 
du Przemysłu Włókienniczego Minlst.':lrstwa 
Przemysłu. odbędzie sią w dniu 30 mareo 
1CJ47 o godz. 12-ej Jod godz. 12-14). We!ście 
ze zaproszeniami. 

Galerio ot.warta w dni powszedn'.e od godz. 
~0-13 i od i;Jodz. 15-18. W dni świąteczne 
od godz. 10-18. 

ZARZĄDZENIE 

Prezy'dento m. Łodzi :r: dnia 15 marca 1947 r. 
Na podstow:e ort. 16 ust. 5 ustawy z dn. 

28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym 
(D-z.U.R.P. Nr. 51 poz: 396) zarządzam co na. 
stępuje: 

§ 1. Ustalam miesięczną wartość wynagro
dzenia w lólOturze niże! wymienionych kate. 
goryj pracown:ków jak następuje: 

9) pracowników zatrudnionych w ·zakład;ich 
gastronomicznych {restauracje, jadłodaj
nie, cukiernie, kawiarnie :tp.) - 1.200 zł. 

b) muzyków zatrudnionych w zakładacfl 
gastronomicznych - 600 zł. 

b) pracownic domowych stałych - 900 zł. 
dJ pracown'.c domowych :przychodnich 

700 'Zł, ' 
e) dozorców domo.wych - 80 zł. 
§ 2. Zarządzenie _niniejsze wchoózi w fy· 

cie z dniem 1 kwietnia 1947 r. R6wnocz~śn .e 
tracą moc wszelkie zarządzenia sprzeczne z 
niniejszym. 

WSZELKIEGO rod:!!o)u uszkodzoną garderobę, 
Dr. rned. LUTOWIECKI Jerzy, choroby skórno. kilimy, obrusy itp. ceruje bez śladu. Arty. 
weneryczne, legionów 9, tel. 156-10, przyfmu. styczna Cerownio, Stefanio . Pawlikowska, ul. ZA PREZYDENTA MIASTĄ 
je 3-6. Piotrkowska 7, front, II p. m. 9. 

Dr. med. KUDREWICZ ZYGMUNT, spectoflsto NAPRAWA rodioodblornlków wszel~h typów, Wiceprezydent Miasta I 
(-) Stanisław Ouniak 

chorób weMrycznych i skórnych, l?iotrkowska montaż nowych, dorabianie fal .kr6tldcn. Pod •--------mm=um1mm11mlll!ll11&1111 
Nr. 106. - Przy]muie od 7-10 l od 3-7. kierownietwem zagranicznych sił Jactiowych.

1 
d .1:, Sprawdzanie lamp . . Szybko - tanio - faeno. 

f!,.upno • !!iiprze Ge. . · . wo. Kupuj~m" stale wszelki sp:zE}t radiowy. 
KUPUJEĄW srebro !złom monety) w k.azde1 „Precisious-Radrio", Sienkiewicza 2 
ilości. Płacimy . najwyżs~s ceny. laboratorium PRZYBŁĄKAŁ się p·:es Wilczur żółty 
chemiczne Pl. Wolności 2 m. 2. _ zgłaszać się ut Łogiewnick,a 223 m. li Jerzy 
KUPIMY maszynę do pisonio w dobrym stanif3 Kulpiński. 

z 1lługim lub krótkim wałkiem. Oferty pro•imy Znoliarowanle nrocą 
klirować do Wydziału Gospodarczego, Zjedno POTRZEBNY m:strz na maszyny osnowowe 
czenia Przemysłu Budawy Maszyn Włókienni. (ketenstuhle) do Państw. Zakładów Dzie.wiar
czych - Łódz, Plac Zwyc:ęslwa 2 2532 skich Nr. 1, Łódź, Krzemieniecka Nr. 2. Wy-
NAJKORZYSTNIEJ kupisz, sprzedasz, zamie. dział Personalny. . ' 
n:sz obrączki, zegarki, pierśdonld w sklepie Poszuhiwanle r:'Odzln 
Il-go Listopada Nr. 3. · EMIL CWETLER poszukuje: Motię Cwetler 
3.000 SKRZYNEK sosnowych ze skrzynką bla:. z domu , lank · oraz ojca Edwarda I matkEl Hen
szanq wewnątrz 63x21xl6. cm, Wymiar waw. rykEl Cwetlerćw. Informacji udzieli Władysław 
nętrzny skrzynki sosno,wej 67x26x21 cm. okute Szczawiński teatr „lutnio" w Łodzi. 
na zawiasy, 2 zamki zatrzaskowe z 2-ma u· Zaą1ibf!one dOl!ćunientę 
chwytami sznurowymi, do sprzedania w W. ZGUBIONO kort!'! lekarską wyd. przez Ko
P. B. Stolarnia M<:!chaniczno w Łodzi, ul. Wierz misję w RKU-Łódź-pow. Czechowiczc:i Ma. 
bowa 20, tel. 107-44. riana, Wi.sś Stanisławów Story gm. Bab1~--
ZEGARKI, biżuter:a : Kupno - sprzed~±-B. ZGUBIONO zaś.wiadczenie wojskowe wyd. 
Kowalski, Łódź, Piotrkowska 3. . przez RKU-Kutno na nazwsko Pawlak Wac-

_ ,_ - ław Kutno, Raszewska 4a · . 
KUPIMY wagę niemowlecq, która było repe. ' - - - ·. _ -
ow na w sklepie Ros~ak'' Piotrkowska 111 SKRADZIONO p_ali::6wkę, 2 legtt. tramwa1owe, 
r . a " ' , . z 1 ·, legit. PSS, kartki zywnośdowe za m·c kwie
d_ma 25.Ill.47 r. Cena do omóWlenia. g os.c , cień Walendzik Anny, metryki urodzsnia Ha. 
się tel. 198-93. w~wn. 30 Beatus. · liny i Jadwigi Walendzik, 0roz wyc:icm z 
Różne ksiąg ludności Jury Zofii, Malborska 16 . m. 2. 
PRACOWNIA FUTER, Mariqn Sabat j ZGUBIONO p;lcówkEi_i . leg:t. PPR no nozwi
PIOTRKO:WSKA 92, m: 67, tel: 216·54 sko Grabowskiego Józefa, ,Gazowa 5. 

I 

Niestety, w miłości nie ma jui no.• 
wych wrażeń! 
· - Najdroższa, jestem J!Ofów zadowo_• 
lić się starymi! 
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GLOS ROBOTNICZY Hr 88 

Ze $portu _ 

Pięściarze polscy zwyciężają Szwedów 10 : ~ 
Zwycięstwa odnosz~: .Bazarnik, Woźn~a~iewicz. Kol

'Jak Łódź Łodzią jeszcze chyba żadna 
impreza sportowa . nie „ wzbudziła tak 
ogromnego-zalliteresowania,- .jak wczo
rajsze piąte z kolei spotkanie w boksie 
Polska - Szwecja. Już od godzil)y 19 
na rogacłi ulic, gdzie są zainstalowane 
głośniki-radiowe, -· poczęły się zbierać 
tłumy, aby posłuchać tran.smisji z hali 
Wimy._N~estety ze względów technicz
nych Polskie Radio nie mogło przepro
wa'dzić transmisji bezpośrednio z me-

Z żęcia partii 
K-ONFERENCJE DZIELNICOWE 

Dziś o godzinie 14-eJ odbędzie się konfe
rencja dzielnicy StaromieJ11JdeJ w celu wy
boru komitetu 1 dęlegatów · na konferencję 
mleJskq, 

* • • 
W nledz1elę 30.3. o godzinie 9,30 rano od-

J:ięi:lzle się konferencja dzielnicy LeweJ Sród
mlejsldeJ. 

ZEBRANIE KOŁA NAUCZYCIELSKIEGO PPR 
W Die-dzielę 30.3. o godllnle lO·eJ w lokalu 

Łódzkiego Komitetu PPR przy uL Slenklewi
Clla 49 odbędzie się zebranie kola Niauczy. 
clelsklego PPR w obecnoid tow. Trojanow
skiego. Ze względu na watność omawicmych 
spraw obecność wszystkfch członków obo
wiązkowa. 

UWAGA PRELEGENCI DZIELNICY GORNEJ 
W poniedziałek 31.3. o godzinie 17-el w 

lokalu pizy ul. Piotrkowskie! 282 odbędzie się 
zebranie prelegentów Gómej LeweJ. Sprawy 
b·ardzo ważne. StawleDDlctwo obowiązkowe 
tJOd rygorem pmtyJnym. 

ZEBRANIE CZŁONKlrł PPR LEWEJ C:ORNEJ 
Dziś o godzinie 16.-eJ w lokalu dzielnicy 

przy ul. PlotrkowskfeJ 282 odbędzie się ogól
ne, zebl'anle kobiet - czlonklA · PPB GórneJ 
Lewej. Sprawy bardzo watna. ' 

ZEBRANIE Kót; 
W dniu dzisleJszym odbędą 11lę zebrania 

kół w następuJqcych dzielnicach: 

BUDA PABIANICKA 

czyński, Szymura i Klimecki 
wami. Po odegraniu obydwóch hymnów 
państwowych na maszty zostają wciąg
nięte flagi szwedzka i polska. 

czu, jak było planowane, gdyby mecz 
odbył się w oznaczonym terminie, tyl
ko ciekawsze momenty poszczególnych 
walk nagrano na płytę i nadawano je 
około godziny 22. 

Pomimo to tłumy nie opuszczały 
swych placówek przy głośnikach ulicz
nych czekając na nadanie chociaż wyni
ku spotkania, tamując ruch tramwajo
wy. Gdy speaker ogłosił zwycięstwo 
Polski, huczne oklaski rozbrzmiewały 
na rogach ulic. 

A W HALI WIMY„: 
Już przed godziną 17 hala Wimy po

częła wypełniać się publicznością. Spo
tykali się nietylko znajomi z Warszawy, 
czy Krakowa, ale nawet z \Vrocławia 
i... Jeleniej Góry. Przy pierwszym wej
ściu na dachl,l dumnie powiewały dwie 
flagi: błękitna z żółtym krzyżem Szwe
dów i biało-czerwona Polski. Przed ha
lą zastajemy wzmocnione kordony mi
licji pieszej i konnej. Porządek panuje 
wszędzie wzorowy. 

Godzina 18. Coraz dłuższe o~onki pu
bliczności formujące się przy obydwóch 
wejściach sprawnie posuwają się do 
przodu. Na dachu kończą ostatnie przy
gotowania technicy Polskiego Radia. 
Film zajmuje swe stanowisko wewnątrz. 

SZWEDZI PRZYJECHALI 
Niedługo, wśród widzów dopalają

cych na świeżym powietrzu swe papie
rosy, powstaje poruszenie. Pada okrzyk 
„idą Szwedy" i wszystkie głowy zwra
cają się w kierunku z taką niecierpliwo
ścią oczekiwanych gości. 

Na przedzie kroczy starszy „gentle
man" w okularach, za nim jak sztubacy 
„gęsiego" podążają pięściarze. Blady 
~przebytej powietrznej chorobie Pers-

son w żółtej wiatrówce i w kapeluszu o 
kresach szerokich jakie noszą · zazwy
czaj duchowni, za nim Ahlin, Kerlsson 
i mni. Pochód zamyka „Czerwony Wąż" 
- Sundin z gołą głową i do figury. 

Obchodzimy jeszcze wszystkie wej
ścia do hali. Porządek nigdzie nie zosta
je zakłócony. Publiczności przybywa co 
raz więcej, ale wszyscy bez trudu przy 
pomocy studentów pełniących funkcje 
porządkowych (uprzejmie i ofiarnie) od 
najdują swe miejsca i wyciągają „wa
łówki", w które ź'aopatrzyli się przezor
nie w domu. 

SZYMURA OMAŁO SIĘ NIE SPÓŻNIA 
Punktualnie o godzinie 19 drzwi hali 

zostają zamknięte. W obozie polskim 
powstaje konsternacja. Okazuje się, że 
brak jest Szymury. Po chwili jednak 
wysoka sylwetka poznaniaka przeciska 
się wśród "widzów. 

N a ringu oświetlonym snopem reflek 
torów stoi upominek dla pięściarzy 
szwedzkich, przewiązany wstążką biało
czerwoną, a -w rogach spoczywają obie 
flagi oczekujące wciągnięcia ich na 
maszt. 

Pięć minut po 19-tej; burza oklasków 
towarzyszy wejściu na ring ósemce 
szwedzkiej ubranej w niebieskie dresy 
z żółtym krzyżem na pie~siach. Nie 
mniejs;::e brawa towarzyszą naszej re
prezentacji wkraczającej na ring w bia
łych koszukach i czerwonych spodeń
kach. 

PRZEMÓWIENIA I HYMNY -
Utrzymane w serdecznym tonie prze

mówienie przedstawiciela PZB Bielewi
cza, jak również kierownika drużyny 
szwedzkiej i prezesa ŁOZB p. Stępnia 
publiczność przyjmuje burzliwymi bra-

„CZERWONY WĄŻ" OLSNIEWA 
SWYM TATUAŻEM A KLIMECKl 

ZADZIWIA AMBICJĄ 
Przed opuszczeniem ringu przez dru

żyny cbserwujemy uważnie naszyc~ 
przeciwników. Wszyscy są wysocy 1 
młodzi, jaśni blondyni, jak przy
stało na synów Północy. Najpotęż• 
niejsze wrażenie czyni jednak prze
ciwnik Klimeckiego „Czerwony Wąż" 
Sundin. Jest on najmasywniej zbu
dowany z całej ósemki i olśniewa 
swym tatuażen\ na obydwóch rękach. 
Szwed wygląda groźnie i zapewne nie 
wielu z widzów dawało szanse na zwy
cięstwo Klimeckiemu. Klimecki jednak 
chociaż przekonywująco nie pokonał 
swego przeciwnika, pokazał wczoraj tak 
wielką ambicję, że to wczorajsze spotka 
nie z pewnością będzie mógł zaliczyć do 
swych sukcesów, tymbardziej, że zade
cydowało ono o naszym zwycięstwie. 
NAJLEPSI: BAZARNIK, GRZYWOCZ 

I l{OLCZYNSKI , 
Najlepiej z naszej ósemki wypadli . 

wczoraj Bazarnik, Grzywocz i Kolczyń
ski. Grzywocz chociaż walkę przegrał, w 
pierwszej rundzie zademonstrował wy
soką technikę i dał pokaz pięknej walki 
z Ahlinem. · 

CZY WYNIK 10 : 6 
JES'f ZASŁUŻONY? 

A teraz ogólny wj'nik. Czy jest on 
istotnie zasłużony? 

Naszym zdaniem winien on brzmieć 
8: 8, gdyż dwa punkty w wadze ciężkiej 
pow.inny mimo wszystko przypaść w 
udziale Szwedom. 

Sz zi· prowadzili już · 6: 4 
V/yniki walk od wagi muszej do ciężkiej O godzinie 11-ej zebranie kola oierwszeJ 

zmi'any F. „Zylke". WAGA MUSZA 
Persson - Bazarnik 

_dzo Poznaniak. nadziewał się niemal na każ-1 wielkq wolą zwycięstwa. Sundin był feanak 
dy cios. o wiele szybszy i agresywniejszy. Pomimo GORNA PRAWA 

O godzlnle 13-eJ zetircmia kola Ubezpie
czalni Społeczne!. 

O godzinie 13,30 zebranie kola Fabryki 
Tkanin Ażurowych. 

O godzinie 18-ej zebranie kola Szwalni Nr 
24. 

O godzinie 19-el zebranie kola pracowni
ków Szkoły OficerskieJ. 

GORNA LEWA 
O godzinie 12-el zebranie kola F. „Bamlsch 

i Miller". 
O godzinie 13,30 zebranie kola „Rzemieśl

nik Polski". 
O godzinie 14 zebranie koła „Kwas Wę

glowy". 
O godzinie 16 zebranie terenowego kola. 

SRODMIEJSKA PRAWA 
O godzin~e 14-ej zebranle kola F. „2elbe!" 

oroz kola „Kartoncu;;i:e", 
O godzinie 13,30 zebranie kola F. „Imas" 

oraz ko!a „Cepeń". 

SRODMIEJSKA 
O ogdzlnle 13 zebranie koła „Elektroscm" 

oraz koła WojewóCtżkiego Urzędu Ziemskiego 
O godzinie 13,30 zebranie pracowników 

Dyrekcji Przemysłu Miejskiego. 
O godzlnie 14-eJ zebranie kola „Zjedno

czenia Maszyn Bolnfczych". 
O godzinie 15 zeti~ie kola Zjednocze

nia Przemysłu Pończoszniczego. 

WIDZEW 
o godzinie 18-eJ zebranie kola Stoki -

Slkawa. 
O godzinie 18-eJ zebranie terenowego ko

ła 2abien1ec. 

KONFERENCJA AKTYWU KOBIECEGO PPR 
Wydział Kobiecy przy Komitecie ł.óclzkfm 

.PPR zawladamla, 1!e w dniu 29-go marca br. 
o godzinie 13-ej odbędzie slę ogólno·l6dzlm 
Konferencja Aktywu Kobiecego w Domu Pro
pagandy ul. Piotrkowska Nr 262. Sprawy tiar
lfzo wame. StawleDDlctwo otiowlqzkowe. 

:Wydz. Kobiecy ł.. K. PPB 

Szwed nie walczył czysto. W drugim star
ciu otrzymał napomnien·ie za bicie otwartą 
rękawicą:. Bazamik był cały czas mocno do· 
pingowany przez widownię. Szwed był jed
nak b. agresywny i ciągle pa.rł do przodu. 

Zwycięży! na punkty Biom. ciężkich bomb jakie musiał zainkasować, Kli· 

Klimecki. 

W trzec.im starciu Persson zna 
lazł się na deskach do 8 i od 
tej pory odd'aje całkowicie 
inicjatywę w ręce Polaka. 

Zwyciężył na punkty Ba· 
z arnik. 
WAGA KOGUCIA 

Ahlln - Grzywocz 

WAGA Pół.$REDNIA 
Ahnelofl - OleJnłk 

S.zwed doskonale zapamiętał sobie sys· 
Iem' walki Olejnika, który walczył z niiil w 
Szwecji. Szwed długimi swymi rękoma nie 
dopuszczał do zwarć Polaka a sam dosko
nale operował swymi dyszlami z dystansu. 
W drugim starciu Olejnik poszedł na tempo. 
Szwed jednak wytrzymał je i nawet na chwilę 
posiał Olejnika na kolano. W trzecim stC11'ciu 
Olejnik ni$ wytrzymuje już swego tempa, 
idzie odkryty i dużo inkasuje. Pomimo ostrze 
żenia jakie otrzymał Szwed w trzecim star
ciu zwycięstwo tym razem przypadło w 
udziale jemu. · 
WAGJC SREDNIA 

W pierwszym starciu Grzy
wocz prowokował tylko Szwe 
da do ataków. Gdy Szwed 
rzucał się do przodu, Polak 
doskonale potrafił unikać je- K'atlsson - IColczyńskl 
go ciosów. Ahlin nie może Kolczyński rozpoczął demolować Szweda 
trafić Gnywocza niemal ani już od pierwszej rundy. Z lewej i prawej obi
razu. W drug.im starciu Szwed ja mu żołądek i od czasu do czasu atakuje 

1 jUi cór~ częściej dochodzi górne partie W drug.im starciu obraz walki 
do głosu, a w trzecim już jest ten sam, z tą różnicą, iż.e Szwed coraz czę 
wyraźnie zdobywa przewagę ściej klinczuje Polaka, za co otrzymuje ostrze 
nad Polakiem. iżenie. Na początku trzeciej rundy Karlsson klę 
Zwyciężył na punkty Ahlin. czy przez chwilę na deskach. Kolczyński upar 

WAGA PIÓRKOWA cie szuka okazji do wypuszczenicx swej pra 
Pahmp _ Woźniakiewicz wej <Ile Szwedowi udaje się tej „przyjemnoś-
Woźniakiewicz od'razu za· ci" uniknąć. 

Zwyciężył na punkty Kolczyński. sypał swego przeciwnika lawiną ciosów. 
Szwed chowa się za podwójną gardę, ratuje WAGA PÓŁCIĘŻKA 
się ucieczką i jest wyraźnie zaskoczony „fu. Friedell - Szymura 
riq" Polaka. Na każdy cios Pahmp'a Woźnia- Szwed już od pierwszych ciosów okazał 
kiewicz odpow.iada trzema ,lub czterema i ani się groźnym przecimikiem dla Szymury. Był 
przez chwilę nie daje mu wytchnąć . aż · do szybki w ataku i dobry w defenzywie. Pozńa· 
końca walki. niale w drugim starciu nadział się na bardzo 

Zwyciężył Woźniakiewicz. niebezpiec.zny cios z prawej _i wyraź~le osła 
biorty skonczył rundę W trzecim starciu dopin 

WAGA LE'KKA · gowany przez w~d'ownię poznaniak !trafia 
Biom - -Gorączniak po raz pierwszy niebezpiecznie Szweda, ale 

W pie~wszym starciu Poznaniak wypadł I nte potrafi go zwalić z nóg. Walkę kończą 
nie źle. Podobał nam się jego lewy sierpowy, obaj bardzo zmęczeni. 
którym często potrafił trafić swego przeciw- Zwyciężył b. nieznacznie Szymura. 
n·ika. Od połowy jednak tego starcia Blom WAGA CIĘŻKA 
zyskiwał Już z kCl'żdą chwilą coraz większą Sundin - Klimecki 
przewagę, ex w trzeciej rundzie osłabiony bar Poznaniak walczył niezwykle ambitnie 1 z 

mecki chwilami sam potrafił zaatakować swe 
go przeciwnika i trafić go skuteczn~e. W 9-ru· 
gim starciu Sundin prawym sierpowym przy. 
giął Klimeckiego do ziemi, ale w tej ciężkiej 
sytuacji przyszedł Polakowi z pomocą gong. 
W trzecim starciu Szwed przez cały czas po
lował na k.o. Klimec;ki jednak niemal auto
matycznie bił i co dziwniejsze trafiał swego 
zapeżonego przeciwnika dość często. Pomi· 
mo to jednak zwycięstwo Klimeckiego nie 
było naszym zdaniem przekonywujące i skłon 
ni byliśmy raczej dać je Szwedowi, choćby 
za większą agresywność f atak. SędzioWie 
przyznali jednak zwycięstwo Polakowi. 

Wczorajszy mecz sędziowali: w ringu p. 
Kubiak, który za częst~ może interweniował, 
zwłaszcza podczas zwarć, "CL na punkty sędzia 
szwedzki, polski (p. Plewicki z Warszawy) 
i jako neutralny sędziq_ CZi!ski. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Co nowego w Z W M 
ZAKON'CZENIE TRYMESTRU ZIMOWEGO 
W niedzielę dnia 30.3 odbędzie się w Io. 

kalu Akademickiego ZWM „Życie" ul. Piotr
kowska 48 - 10 rewia satyryczna poświęco
na zakończeniu trymestru zimowego. Po częś
ci artystycznej całonocna zabawa, przy uClzl.a 
le doborowej orkiestry. Obficie zaopatrzony 
bufet. Początek o godzinie 18-tej. Wstęp 100 
zł- Przed'sprzedaż biletów codziennie w go
dzinach 12,30 do 14 w sekretariacie „Życia", 

Ilość biletów ogl'aniczona. 

„SOCJALIZM HUMANISTYCZNY" 
Akademicki Związek Walki Mlodycli • .'l..y. 

cie" zaprasza wsżystkich zainteresowanych 
na dyskusję na temat: „Socjalizm humani
styczny", która odbędzie się w sobotę dnła 
29. 3. o godzinie 19,30 w lokalu własnym przy 
ul. Piotrkowskiej 48 - 16. 

Na dyskusję przybędzie z Warszawy tow. 
redaktor Jan Strzelecki. ' 
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