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dla Pol
szybko

I

wkroczyć
nam
udzielona przez Związek Radziecki - pozwoli
•
dobrobytu
I
na drogę pomyślności
~rezqdenta

Kon#erencja prasowa u
nam pomoc do tej chwili,
I gotów jest
Bierut,
KRN,

Bieruta

:Wreszcie w sprawie repatriacji otrzymaliś·
Spotykaliśmy się w tej dziedzinie z życzll·
okazać
przyjął
Bolesław
Prezydeltt
przyrzeczenie życzliwego potraktowania
my
sojuszników,
naszych
strony
ze
w dniu wczorajszym w Belwederze przed· kiedy będziemy mogli sami sobie w tej dzle· wą pomocą
postulatów.
naszych
kló·
pomoc,
UNRRA,
z
pomoc
Otrzymujemy
radzić.
dzinie
stawicieli prasy i zaznajomił ich - podob·
ra ma dla nas duże znaczenie, ala która Jest
nie, jak to uczynił Już bezpośrednio po po·
mimo wszystko niewspółmierna do nas:z. _ h
wrocie - z osiągnięciami przeprowadzonych
Państwa
Z dalszych wyjaśnień udzielonych prast•
potrzeb.
w Moskwie rozmów.
Zytracaliśmy się w tel sprawie do Zwląz- wynika, że wysokość pożyczki nie została
Z wielkimi trudnościami spotykamy się
od dłuż~zego czasu w. związku z tym, że nie ku Radzieckiego i pomoc tq otn:ymaliśmy ustalona. Przyjęta została zasada kredytu
długó W
I mamy zadnych zasobow walutowych w na- w okresie akcji siewnej Była ona dla nas otwartego. W najbliższym czasie nastąpi"l
j szym skarbie. Nasz skarb musieli" ..ny two- 11 po prostu r.atunklem, ina~zej nie zasielibyśmy pertraktacje, dotyczące umowy finansowel
I
Główne moment! ro_zmów zostały już o· rzyć na nowo,_ i na _ogół w. pi~r~sz~m okre· naszych pól w tym reku. Trudności te mogą i przy tej okazji będzie można ustalić pew·
g!~s~one w ko~umkac~e urzędowym. Po· I sie b~ły w _nim _dz1u~y. D~1ś JU~ mm. Dąb· jeszcze trwać przez czas pewien, postulaty ne cyfry.
m11a1ąc szczegoły w nim zawarte, podkre· rowski radzi sobie me na19orze1. ':Ile walut nasze w tej dzied;z:inie równie; spotkały się
Co do wyrównania tego kredytu, to nie
ślić należy, iż na pierwszym miejscu stoi : nie mamy. Gdyby Polska mogła szybko wy· z życzliwym potraktowaniem l możemy dziś stawiano nam żadnych szczegółowych termi·
=I być spokojni, że żadne niespodzianki gło· nów czy warunków. Licząc się z ciągłym
~prawa anulow~nia_ nas~ych dł~gów i wza. 1 rewindykować swo!e zapasy złota, ~ ~óre
1emnych zobow1ązan, ktore wynikły dla obu w bankach zagranicznych, to pot•at. 1byśmy dowe nas nie czekają.
zwiększaniem się naszej produkcji przemypaństw w związku z wojną. Pierwsze siły 1 sobie poradzić, w zaspakajaniu najpilnleJ·
słowej, będziemy mogli sami te rzeczy regu·
1
zbrojne polskie tworzyły się na terenie ZSRR 1 szych potrzeb. Niestety mamy trudności 1
lować I pokrywać. Pomoc pod tym wzglę·
dzięki pomocy ZSRR. Nasza Pierwsza Armia, I wyrewindykowaniu tych zasobów złota, kl6·
Ogromnie ważną dla nas rzeczą jest spra- dem ze strony Związku Radzieckiego jest
która dziś stanowi trzon Wojska Polskiego, ' re są bezsprzecznie naszą wł11snością - tego
dla naszego kraju pod każdym względem
tworzyła się na terenie ZSRR, została tam ' się nie kwestionuje - ale w praktyce nie wa rewindykacji naszych dóbr kulturalnych,
Dlatego tak cenimy tę pomoc,
korzystna.
Cur·
linii
·ronie
drugiej
po
zostały
które
mamy ich jeszcze we własnej kieszeni.
całkowicie wyekwipowana i zaopatrzona w
niewątpliwie pozwoli nam szyb<.:eJ
ona
gdyż
ży·
z
się
spotkaliśmy
również
tuta)
I
zona.
yspo...
możliwość
te~h·
nam
sprzęt
zaofiarował
ZSRR
wojskowy
najnowocześniejszy,
trudności, ugruntować
ąlczny. Pomoc otrzymaliśmy ównież gdy two
nowania zlotem z własnych Jego zas "-;>w c:clmym potraktowa.'llem sprawy i moiemy przezwy.:ięiyć wiele
naszej g~spodarkl
podstawy
mocniej
leszcze
I
caczasie
najbliiszym
w
ze
nadzieję,
mleć
w niezbędnych dla nas ilościach. Zbędne
rzyła się li Armia Polska już na terenie kraju.
na dro·
W związku -: tym powstały dość poważne byłoby dodawać, jak doniosłe ma to znacze- ły szereg cennych dla nas pamiątek hlsto· ogólno-narod~wej, wkroczyć szybcleJ
dobrobytu.
i
pomyślnoscl
gę
wróci
kslągozblorów
i
sztuki
dzieł
rycznych,
zobowiązania, które nie równowaiyły się z ty
nie dla naszych stosunków, handlowych.
Co do naszych dóbr kulturalnych, to
do Polski. Oczywiście, że I u nas znajdują
ml świadczeniami, jakie ze swej strony Pol·
się rzeczy, które mogą interesować naszy-h nie wchodzą tu w grę Jakiekolwiek ogra•
ska poniosła na rzecz Armii Czerwonej, prze·
żyw ościowa
sąsiad ")w. W Krakowie np. są uniwersały niczenla terenowe. Poruszona była np. spra·
Odpowiedni
bywającej na naszym terenie.
ludności
Chmielnickiego, które niewątpliwie mują wa sztandarów kościuszkowskich I innych
punkt komunikatu głosi o przekreśleniu tych
Na wiosnę tsgo toku !ftanęli~my wobó!c większe znaczenie dla naszych sąsiadów Ukra rzeczy, które mają dla nas znaczer'e hislo·
zobowiązań wzajemnych bez liczenia po czy·
91o:i:by głocilu. Na'sze gospodarstwa ińców niż dla nas. w tej dziedzinie - Jak ryczne. Sprawa ta jednak będzie wymagała
poważnej
wlą·
mniej,
czyjej
po
a
więcej
jest
stronie
Jej
czając w to również i te zobowiązania, które tolne nie były w stanie od razu sprostać się dowiadujemy nastąpiło porozumienie co szczegółowych prac.
__ ciąg na str. 2-lei}
___________________...,(Dalszy
„,..................
tych dóbr.
zaciągnął jeszcze pop1zednio gen. s1;.orski. potrzebom na skutek zniszczeń wojennych. do wymiany
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W jednej rozmowie

czechoSłOwacH
nowy parlament

Najbardziej godną podkreślenia rzeczą
Jest . fakt, że te korzystne dla nas decyzje udało się uzyskać w jednej rozmowie stosun·
zostaną
kowo krótkiej. Jeżeli to porównamy z naszymi
1
Rząd zgodził się na propozycję, że j.a k
ga:.ota
dorosi
Jak
(TASS).
PRAGA
przy
roku
ciągu
w
mieliśmy
kłopotami, które
próbach uregulowania naszych zobowiązań ! „Rude prawo" dnia 27 maja odbyło tylko zbierze ~ię Narodo-we Zgromaz tytułu wojny, wynikłych w związku • uzbro się nadzwyczajne posiedzenie gabine- t.•zenie Ustawodawrze i dokona wyjeniem i wyekwipowaniem tych wojsk poi- 1 tu czechosłowackiego. Minister spraw boru prezyC:enta - rząd poda się do
skich, które walczyły na zachodzie, jeżeli wewnętrznych - No. e!t złożył sprawo-,1dymisji.
Na posiedzeniu omawiano również
zważ!my, że w~iąż jeszcze znajdujemy się w li zdanie o wyniku wyborów do Zgromawniesiony przez min. Noska projekt
trakcie rokowan, które mają doprowadzić do dzenia Ustawodawc=ego.
Na podstawie posiad.anych w chwili uchw·ały rządowej o zmianie składu
podplsania konkretnej umowy w tej sprawie,
posiedzenia gabinetu danych człon· Komitetów Narodow-1 -h stosownie do
to ocenimy wagę tego punktu komunikatu.

·dokonane

l

Dalsze zaopatrzenie armii
Ważne znaczenie mają dla nas rów:'.!ież

przez

I

'\lsiawę

uchwalono.
PRAGA (obsł. wł.).

Według obliczeń

urzędowych podział mandatów w no-

wym parlamencie

czechosłowackim

czeska partia ko·
rmunistyczna - 93, słowacka partia
komunistyczna - 21, socjal-demokraci - 36, słow.acka partia pracy - 2,
55,
czescy narodowi socjaliści kowie rządu stwierdzi.li, iż na .:ałym wyniku wyborów do Narodowego partia ludowa - 47, słowacka partia
terytorium kra:ju wybory odbyły się w Zgromadzenia Ustawodawczego. Po demokratyczna - 43, słowacka parna
dyskusji nad wnioskiem min. Noska wolności - 3.
sposób zorganizowany i w spokoju.

potrzeby, które wyrastają w okresie pokoju
w związku z zaopatrzeniem naszej armii. Ar·
mia nasza jest na szczęście zajęta pracą pokojową i aby jak najdłużej tylko tą pracą
pokojową była zajęta, tym niemniej musi być
gotowa, musi mleć sprzęt wojskowy, dosto·
sowany do nowoczesnych potrzeb technicznych, musi być nale:i:ycie wyekwipowana.
Ale gdy byśmy musieli te potrzeby armii za·
spakajać drogą zakupów za granicą, gdyi
zbrojeniowego jeszcze
własnego przemysłu
nie mamy, musiałoby to zwiększać nasze
RZYM (obsł. wł.). Policja włoska wywiezienie zwłok samolotem jest matrudności. Związek Radziecki oświadczfł, że przeprowadziła
prawdopodobne, chociaż przyśledztwo w sprawie ło

będzie następujący:

I

Na rozkaz qen.Franco

kradzione

przewiezione

1
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Dziś

w numerze

Biblio eczka Szkolna
„G ł os u 11 ob ot ni czego"
Przyroda Martwa

przypuszczeń, że

zostały

skradziony w paniedziałek z lotniska w Mediolanie samolot wojskowy mógł być użyty d~ wywiezienia z kraju wykradzionych w
swoim czasie zwłok Mussoliniego.
Przypuszczenia te nasunęły się w
związku z urzędowym doniesieniem,
że samolot ukradli neofaszyści.
Gen. Giraudo, dowódca pierwszej
włoskiei strefy lotniczej, sqdzi, że

zwł· oki

I

Mussolinie o

porwanym samolotem do

tr szpanii

był Carlo Scorza, b. sekretarz włoskiej

partii faszystowskiej.
Wedł>lg ostatnich doniesień samolot
samolot mógł z łatwością
odlecieć do Francji, NiGmiec lub Jugo- ze zwłokami Mussoliniego odleciał w
kierunku wysp Balearskich u·wybrzesławii czy Hiszpanii.
k
.
Okoliczności kradzieży wykazują,
ży Hiszpanii. Całe to porwanie u ar·
że sprawcy w liczbie 5 mieli swych
wywiadowców na lotnisku, którzy do- towane zo~tak w p~ro:mmieniu ~ g~m.
starczali im potrzebnych informacji. Franco, ktory zwłoki protektora l 01ca
Radio rzymskie komunikuje, że we- faszyzmu chciał zatrzymać w Hiszdług niepotwierdzonych doniesień jed ł panii.
nvm z ludzi, którzy ukradli samolot, .

znaje,

że

Sb'. 2
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no~OTNI~ZY

kapitał

~

anglosaski pozostawia faszystów

MOSKWA (obsł. wł.). Z Hagi donoszq, iż w ostatnich dniach prasa holenderska zamiesrcza materiały o
amerykańskich i anqielskich spółkach
handlowych, eksploaiującvch źródła
surow~ów Hiszpanii, co zdaniem korespondentów, zmusza Amerykę i Wiel

rozmów
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Za cen

(Doko6czenle ze strony l·el)
Panorama Racławicka ma być zwrócona
wkrótce, a co do Ouollneum, to czynione
Jul są przygotowania 1 pierwszy trana;i. -yf
1 k1ięgozblorem powinien nadelłć 1toaunkowo w niedługim czasie.
Jeteli chodzi o udział Polski w konferencJi
poko)oweJ z satelitami Niemiec, to mo!e
być mowa o udziale w sprawach, które b ~dq
w laki czy inny sposób dotyczyly interesów
Poliki.

Ałmostera

----------------------

....

I. komunikatu urzędowego I wreszcie z o- ką Brytanię odwlekać rozwiązanie
liwladcze6 sterników naszej nawy państwo kwestii reżimu Franco. Obawiają się
we! zaakcentowania wymaga to, te ostatnie
rozmowy odbywały alę w atmo1fer...:e wza·
lemnego zaufania I poszanowania wzaJemneJ
nlezaletnoścl, co tylko umocnić może współ·
pracę między obydwoma narodami 1 ułatwić
nasze zabiegi, aby te pomyś 1 ne stosunki, lr:t6przybył
re ulotyły 1lę z naszym wschodnim sąsiadem
(PAP). W dn! · wczorajszym
WARSZAWA
rozwijały się w ten sam sposób z zachodnimi
przywieziono polskim samolotem wo)skowym
państwami.
na 1obdsD C>ąde dalszych 12-tu wojennych
przestępc:6w niemieckich. Są to członkowie
SS, wielokrotni mordercy, likwidatorzy obo·
Brytyjski minister opalu Shinwell udał się do
N:emiec celem przeprowadzenia inspekcji kostrefie
znajdujących się w brytyfskiej
palń,
okupacji.

y

a
hiszpańskich

u wadzy

Wszystkie rafinerie w Kaialonii na·
bowiem, że wraz z u!worzeniem reżi
mu demokratycznego w Hiszpanii ich leżą do amerykańskiego koncernu.
spółki mogq stracić poważne źródła Przemysł naftowy w Linhaareź jest eks
ploatowany przez Anglil:ów, kopalnie
surowców.
Korespondent dziennika „Het Freie między Rio-Tinto w całości należą do
Volk" donosi, że dwa nawiększe lot- Anglików.
niska w pobliżu Madrytu i Barcelony
znajdują się w rękach kapitału amepowrócił z Mosk y do Warszawy
rykańskiego.

Minister Minc

WARSZAWA, fPAP). Dnia 'l9 bm. powr6cil
ob. minister Hiiary
Minc. · Minister Przemysłu Hilary Minc wcho:
delegacji rzqdowe1
dził w skład oficjalnej
i pozostał przez pew:en czas po jej wyjeździe
w Moskwie, celem konkretnego rozpracowania zagadnień gospodarczych, omówionym
w radziecko - polskim komunikacie z dnia 26
zów i ghett: Goth Amon, Schurek Paul, Wyle· maja 1946 r.
zalek Emanuel, Pizdula Marlin, Wieck Hugo,
Pluszczyk Heinrich, Plsnlak Theodor, Zolmer
LONDYN, (obsł. wł.). Z Waszyngtonu doGustaw I Preuser irltz oraz kobi-:. · Felser noszą, iż w poniedziałek wieczór Senat ameMaria, Edel Margarelle i Barth Margorette. rykański przystąpił do dyskusji nad projektem
ustawy, wniesionym przez prez. Trumana w
sprawie zwalczania strajków. Jak wiadomo
projekt ten przeszedł w amerykańskiej Izbie
Reprezentantów. Jednaf<że w Senacie spotkał
się z ostrą krytyką ze strony przedstawicieli
obydwu stronnictw - republikanów i demo·
kratów.
Obie największe organizacje robotnicze
uprawnionych do głosowania.
zarówno konserwatywna „Amerykańsko FedeOkręgi wyborcze urządzono w ga- racja Pracy" jak i lewicowy „Kongres Przerażach, w bramach domów, a nawet mysłowych Związków Zawodowych" zaatakowały prez. Trumana za jego projekt, przewl·
poprostu na ulicach.
dujący między Innymi wcielenie strajkujących
Ani w lednym okręgu nie było zam- robotników do wojska i tym samym poddanie
wo1skowych.
kniętych kabin, wob~c czego nie moż ich pod rozkazy przełożonych
na było zachować talemnicy głosowa Przewodniczący Amerykańskiej Federacji Pro·
cy" - Green oświadczył, iż ustawa ta „jest
nia. W ka~dym okręgu wyborczym usiłowaniem
narzucenia pracy przymusowej,
z:· af dowall się pi'Z->dstawiclele orga- graniczącej z: niewolnictwem w duchu łoszy•
stowskim"nów policji.

•

rt z

n rz

.z Moskwy do Warszawy

z Niemiec do Warszawy

Niewolnictwo pracy w USA

W kilku wiersz eh ·

Humorys yczne wybory w Turcji

• • •

Urny na ulicach i w bramach domów

Zjazd chorwackich Związków Zawodowych
w imien1iu 55 tyslący Chorwató.w z
do ministrów spraw zagranicznych
STAMBUŁ (TASS). Dnia 26 maja w
„W.!elktef Czwórki", w której domaga się przy- ::ał_ej Turcji odbyły się wybcry do rad
łączen1ia Krainy Julijskiej do Jugosławii.

wystąpił
prośbą

miejskich. Według obserwacji dziennikarzy i według perwszych doniesień
prasy, znaczna ilość wyborców nie
wzięła udziału w głoi:owaniu.
wca, o ·ile do tego czasu nie zostar.ą uwzglę
Dziennik „Akszam" pisząc o udziale
dnione żądania robotników o podwyżkę pła mies=:kańców Ankary w wyborach,
cy roboczej.
stwierdza,.że liczba głosujących stano
• • •
~~ będzie nie więcej niż 40-50 proc.
się
rozpocznie
radzieckich
Na ekranach

• • •

donoszą, Iż związek zawodoprzemysłu naftowego zapowiedział przystąpienie do strajku w dniu 5 czer-

Z Venezuell
wy robotników

s ·•

u owe w

wkrótce wyświetlanie obrazu „Jugosławia".
Fi!m ten jest dokum~ntem boh~!erskiej walki I
\Vymianę i
•
Nakręcony
Jugosłowian w czasie okupac11.
radzteckiich,
został przez grupą operatorów
losów do Il·ej kl.
którzy bralt udział w walkach z najeźdźcą.
Autorem scenariusza tego filmu jest znany
nź rozpoczę~a kolektura
f
uroczystości
Progr~m
pisarz rosyjski llja Erenburg.
W dniu wczora)szym w łódzldej siedzibie ustalono program obchodu Swląta :;.udowego
• • •
O godzinie 9 rano nastąpi zbiórka orgaZ Bukaresztu donoszą, Iż w porcie ~on- W")ew6dzklch w!adz Stronnictwa Ludowego
stanza odbyło Slię uroczyste przekazanie ma- w Łodzi, odby!o się lnauguracyJne posledze- nlzac)I chłopskich na Placu Zwyc\ęs\wa, sk'ld
rynarce rumuńskiej statku szkolnego „Mirozo" nie Komitetu Organizacyjnego obcht"du Swlę- o godz. 10-teJ wyruszy pochód w kierunku
Łódź,
na . polecenie rządu radzieckiego.
Placu Wolności Kolejność pochodu ustalono
W uroczystości przekazania statku wzięli ta Ludowego w Łodzi w dniu 9 czerwca.
i
W zebraniu wzięli udział łódzcy starosto- w nasłępu)ący 'posób: piesi, banderie kon- \
Michał
rumuński
między Innymi udział król
wie grodzcy, starosta powiatu lódzld!',o, ne, wozy l samochody.
I premier rządu rumuńskiego Piotr Groza.
U nas padły wielkie wygrane:
Po rozwiązaniu pochodu na ulicach przyprzedstawiciele Wojska Polskiego, partii po- \
• • •
na nr
Zł
Król Michał rumu1'iski wręczył premierowi\ mycznych, Filmu Polskiego, Czerwonego leglych do Placu Wolności, przed gmachem
udadzą
uczestnicy
Wolewódzklego
Urzędu
Na·
Rady
Powiatowe)
I
Wolewódzkiel
rządu .rumuński~go„ dr .Piio!rowi Groza order Krzyża,
Za wierną słuzbę na1iWVzszej klasy. W dekrecie wymieniono foko powód odznaczenie rodowe!. delegaci Związków Zawodowych się bądź ~to do In, gdzie wyświetlane bę·
Zł
- ·udą specJatne bezpłatde seanse, bądź do _
i prasy.
- dotychczasowe osiągnięcia rządu Grozy.
lub
zabawy,
się
odbędą
gdzie
Ludowego,
ku
cztery
tycta
Zł
do
powołano
zebraniu
Na
* * •
rozrywkową tran- do ogrodu zoologicznego, do którego wstęp
organizacyjną,
Najwyższa rumuńska Izba Kasacyjna od- sekcje:
I wiele Innych'.
1
będzie bezpłatny dla chłopów powiatu łódzrzuciła skargi kasacyjne skazanych na śmier.ć aportową 1 porządkową.
1o1.
Po zebraniu ogólnego komitetu odbyło się kiego.
przez Trybunał l~do:-vr lona Anto.nescu, MtNie zwl9kaj, kup los, bo nlewlP-le jut
,...
chała Antonescu t innych członkow byłego
posiedzenie sekcji organizacyjnej, na które!
rządu Antonescu.
pozosfało.
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(Tłumaczył Paweł

Hulka Laskowski go i uśmiec~.::r
fqc się głupkowato, zwalił się na łóż
ko i zasnął jak pień.
Nad ranem frajter żandarmerii, lezący na łóżku naprzeciwko Szwejka,
zaczął tak mocno chrapać i gwizdać
przez nos, że Szwejk się ocknął. Wstał
potrząsnął frajtrem i położył się znowuż. TymczasEm zaczęły piać koguty,
a kiedy następnie wzeszło słońce i
przyszła baba Pajzlerka, która także
spała dzisiaj nieco dłużej, żeby sobie
powetować nocną bieganinę, to zanim
zabrała się do palenia w piecu, zastanowiła się nad tym, że drzwi były
nie zamknięte a wszyscy spali, jak zarżnięci. Lamnka naftowa w izbie straż
niczej ;eszcze kopciła. Baba Pajzlerka zrobiła alarm i ściągnęła frajtra i
Szwejka z łóżek. Do frajtra rzekła: Że też panu nie wstyd spać w ubraniu, jak nieboskie stworzeniel Żeby sobie przynaimniej zapiął spodnie, gdy widzi ko!Jietę.
Wreszcie energicznie roz'l{azała zaspanemu frajtrowi, żeby poszedł zbuZrobił

kleksa,

zlizał

96)

w~]·

llustracf e wykonał J. M Szancer)
pana wachmistrza, bo to nie ża
den po1ządek, gdy .ludzie gnijq tak
dzić

długo.

pan się dostał baba, zwracając się do
Szwejka, gdy frajter budził wachmistrza. - Jeden wielki pijak, a drugi
jeszcze większy. Przepiliby nos z pomiędzy oczu. Mnie już trzeci rok winni za usługiwanie, a gdy się upominam, to mi wachmistrz zawsze mówi:
- Milczcie, babo, b:;, was każę aresztować. My wiemy, że wasz syn jest
kłusownikiem i kradnie drzewo na pań
skim. - Więc się z nimi tak ,,.nduję
już czwarty rok!
Baba westch_1ęła głi.;_boko i mamrotała dalej:
- Osobliwie niech się pan ma na
baczności przed wachmistrzem. Słod
ki, jak cukierek, et tymczasem jest to
psubrat pierwszej klasy. Każdego tylko zasypać i aresztować.
Wachmistrza nie można było przebudzić. Frajter musiał go bardzo wytrzeba
że
mownie przekony- ·ać,
wstać, bo iuż dzień.
-

W

ładne ręce

mamrotała

„
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71395

Wreszcie otworzył oczy, tarł czoło i i żeby plótł piąte przez dziesiąte, to
dopóki nie

niewyraźnie zaczął sobie przypominać się utrzyma tak długo,

K~ szczegóły

ej

u S IEG~

uwolnią

już niedługo

to·
go kozacy. Bo
Nagle
wcrnrajszego.
dnia
mu myśl straszstrzeliła
przez głowę
liwa, którą wyraził, spoglądając na wszystko weźmie w łeb i b~dzie tak
jak za czasów wo;€n husyskich, chło•
frajtra z uczuciem niepewności:
pi pójdą z cepami na Wiedeń. Ze Ce•
_ Uciekłl?
·e taml T o parzą d ny cz ł o- sarz jest schorzały dziadyga, że rych- Gdzl
ło pairzeć, trzaśnie kopytami, że ce•
wiek.
sarz Wilhelm jest zwierzę, że temu
Frajter zaczął chodzić po pokoju,
aresztowanemu będzie pan posyłał
wyjrzał oknem, zawrócił, urwał kapieniądze do więzienia, żeby nie za•
wałek gazety, leżącej r.a stole, ugniaznał biedy, i dużo innych podobnycll
tał z papieru kulkę, jednym słowem
rzeczy„.
widać było, że chce coś rzec.
Frajter cofnął się od wachmistrza:
Wachmistrz spoglądał na niego z
- O tym wszyctkim dobrze pamięuczuciem niepewności, aż wreszcie
chcąc usłyszeć całą prawdę, którą za- tam, bo z początku byłem tylko trosz,·kę zawiany. Ale potem też się schla·
ledwie przeczuwał, odezwał się:
- Ja panu wszystko ułatwię, panie łem i nie wiem, co było dalej.
Wachmistrz popatrzył na frajtra.
frajter. Musiałem widać wyrabiać
_ A ja pamiętam _ oświadczy!
wczoraj ładne rzeczy.
Frajter spojrzał na swego przelożo- wachmistrz, - że pan mówił, iż w porównaniu z Rosją jesteśmy karzełka•
nego z wyrzutem i odpowiedział:
- Gdyby pan wiedział, panie wach mi i że ryczał pan przed tq babq: mistrzu, czego pan wczoraj nie wyga- Niech żyje Rosja.
dywałl Jakie rozmowy pan z nim proFraiter zaczqł nerwowo chodzić po
wadziłl
uokoju.
Nachylając się nad uchem waćhmi
strza, szeptał:
- Rjczał pan te słowa, jak ten oylC
- Wszyscy Czesi, mówił pan, i Ro~ - rzekł wach.nistrz. - Pc.i~em zwalił
sjanie, to jedna krew słowiańska, że się pan na łóż:co i zaczął chrapać.
Mikołaj Mikołajewicz na przyszły tyFrajter zatrzymał się przed oknem
dzień będzie w Przerowie, że Austria i bęhuiqc w nie oświadczył:
się nie utrzyma, żeby się tylko wszystD. c. n.
kiego wypierał orzv dalszym bada.niu
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'J regulować z.crr~blu - Cw::.zem. Kwes:1a uregulow_anl
romne, n1ewsp6lm1e.rne ió;.:.nke w nauie to roz-i<"gamy na żony niepia-1 k1 dla 1ego dul '->.!t ) crn':iud0wy. Wyj cujące, dzieci do kJ~ l!Hu 1 c!.z:~ci I nosi on SJ z ł. nu ::s1ęczn· :i nu. zo.uą 1 30 ola~ stoi przed nam: w skali ogolnc
chże z:aiobkach.
kra)owej. we v.:szystk~ch gałę7.1ac
zł. na członka rodziny.
_ Przeciwko omawianym ,punk- uczące się.
priemy~łu. Os,atn:o K~mitet.Wykona'
~r.e
Op~aty
ewenprzed
się
zabezpieczyć
Ażeby
że
okoliczność,
ta
i
pI?.emawiała
m"
~zy. CKZZ. wystqp1ł ~ za~an1en:i .powa
L
>bolil!cy Innych ga!ązi przemys!n, tua.ną zwyżką cen na artykuły przyoma do zyc1a spe-;1alns; kom1s1i. kto
3lifY I
I C.:z•alowe wynikłą ze zwyż1c1 różnicę
„
· ł
i · t 1 ·
·.,,' b
' ·
·
mocno pokrzyb yu kt
?. meta 1owcy
_ Wystepowały do teqo czasu róż- ra za].., ·a y s ę us a eniem cen i pa
. 1 pckrywać b„d~ie przeds:ębiorstwo.
„
-dzeni d ż . h
1
1
przemJ1ś1
w
uczyniliśmy
jaki
Kro'c
do' . g Y ic „pu~? Y iczy Y. się W tym wypadku bier7,r.:1my za podsta- ne nieporozumienia na tle t. zw.
>Ima.nie na gros~e ~o~zHo to w 1ed~ we ceny istniejące do dr.ia 1-go kwiet- 1 płat szkolnych, które pobierały szko- włókienniczym jest tym pierwszyr.
uregulowani<
-,ść kla~y robotnicze], ~twar~ało w l 9 l ni.:.1. Wiemy, że nu przykład ceny na · ly mimo ł:;tnienia de .:retu o bezplatno- krokiem na drod~a
węgiel kartkowy zos aiy zwię'.c szone. j ści nauczania W prak~yce wygiqdało palqccgo zagadnienia.
,nie sztuczne antago01zmy.
(Dokończenie na str. 4
jed.uakże robotnicy - z.adajemy Tę v1łatnio r6~.nicq dopłaca za!;ład •to lak, ż.e Komitety Iloc.zicielskie ustapzzecież w

'.odni~zqcego Zarządu Glównecąo Zw.
łókmarzy ob. B ..uskiego z prosbq, o

pewnym stopniu i samych tego pozbawieui.
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tvywiad z tmt1. Burskim

Droga 111ybrana przez polskiego rcbatnika jest
-

słuszna

14'.

„

(dokończenie)

Dobobyt robotnika opiera się me
ty1ko :11n je.;io zarobku. Składajq się
nań jego warunki socjalne, bytowe i
społeczne, kultura, oświata i świadcze
nia socjalne. Zdajemy sobie sprawę,
że
aby podnieść dobrobyt i poziom
życia świata pracy nie wystarczy drukowanie wciąż nowych papierków·
pieniężnych. Wprost przeciwnie. Mamy na to doświadczenie okresu po
tamtej wojnie - okresu szalonej inflacji, mamy doświadczenie innych
k r ajów, które dziś wstąpiły na tę śli
ską drogę, jak Francja, Węgry l inne,
która to droga doprowadził.a do pauperyzacji mas pr~cujących i katastrofy gospodarczej.

Nr

sprawdzajcie listy upowaznionych do
Jak postępują prace

Okręgowej

Komisji 1·znaczone wyłącznie dla wojska. Obwód nie
może liczyć więcej n:ż 3.000 ludności.
- Członkom komisji obwodowych trzeba
I było w celu ułatwienia pracy przydzielać obczącego Okrągowej Komisji Głosowania Ludo- wody tam gdzie m'eszkają lub w pobliżu. Nie
wego Nr 3 okręg m. Łodzi, tow. Trojanowskie- było to łatwa i prosta sprawa - mówi przego, w lokalu Okręgowej Komisji przy ul. Piotr- wodniczący Komisji Okręgowej - ale została
kowskiej 113.
·
na szczęście już pozytywnie rozwiązana. W
- Prace Komisji Okręgowej - zagaił kon- skład komisji obwodowych wchodzi 4 członferencją tow. Trojanowski postępują z każdym ków komisyj plus przewodniczący.
dniem naprzód, i idą właściwie dwoma równo- Przewodniczący komisyj i ich zastępcy
ległymi torami z pracami wykonywanymi w tym dostali już nominacje. Do 30-go maja powołani
kierunku i rozpoczętymi dużo wcześniej przez zostaną członkowie komisyj. Trzech zostanie
ZarząclMiejski.
powołanych przez Radę Narodową i jeden
Zarząd Miejski dokonał żmudnego mianowany przez Starostów grodzkich.
podzfołu miasta no obwody wyborcze przy- Jeśli chodzi o termin spisu uprawn;onych
dzielenie na przewodniczących komisji wybor- do głosowania - oświadczył dyrektor Prezyczych tych obwodów i ich zastępców i wiele dium Zarządu Miejskiego dyr. Ginsbert - bęinnych jeszcze spraw wymagających naprawdę dz,;e on dotrzymany. Uko11czony on zostanie
dużego wkładu pracy.
w przewidzianym czasie to jest do 31 b. m.
- Łódź podzielona została na 195 obw6- Na 1-go czerwca spisy będą sporządzone w
dów wyborczych wliczając w to obwody prze- trzech egzerT'plarzach dla każdego obwodu
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111

Głosowania Ludowego w obliczu zbiżającego
się referendum, było tematem wczorajszej konhrencji prasowej, zwołanej przez przewodni-

Myśmy obrali inną drogę ".:'"" dro-

gę ciągłego,

systematycznego wzrostu dobrobytu przez wzmożenie produkcji
naszego
przemysłu,
przez
stworzenie naszą pracą t·akiel ilości
Lud pracujący walczył o niepodległą i spra-1 się panu leśniczemu za wielką sumą dla robotdóbr społecznych, by można obficie i
wiedliwą Pol~kę. Jednakże są jeszcze tacy„ któ- nika i wypłacił mu tylko 3000 zł .Na skutek
najsprawiedliwiej rozdzielać między rzy lekcewa i.ą sobie przelaną: krew robotnika interwencji poszkodowanego
w nadleśnictwie
tych, którzy je wytwarzają.
~ c~lo~o. s~ j;s.zcz.e tacy ~anowi~, którzy ~~a: pan leśniczy "?'płacił _mu jeszcz~ 1.500 z. -

•
1e
I

rog

I
1·

I

głosowania

z czego po jednym spisie otrzymają przewodnf..i
czący komisji okręgowej i obwodowej.
- Duże trudności nastręczała również sprowa przydziału lokaii" Komisjom obwodowym,
co również należało do prac Zarządu Miej•
skiego.
- Ze 195 wyznaczonych !okoli, około 130
stanowi lokale szkolne, resztę świetlice, lokale
biurowe a nawet w dwóch wypadkach musiano skorzystać z mieszkań orywatnych. Mir'
sieliśmy się również trzymać zasady, aby lokale znajdowały się no terenach obwodów.
Gdy to nie dało się urzeczywistnić, w nielicznych zresztą bardzo wypadkach. musieliśmy
wyszukać j~ .w najqliższym sąsied?tw1e. •
V'( „termm1e od 3 do 9 czerwca w biurach
K?m1s11 obw~dowych będą: :w'fklad_ane codzi':nnte od godzrny 16. do 21 listy osob uprawnio•
nych do _gło~owant?·
Speqaln11 e wazną sprawą ·~ •oku prcro
przygotowawczyc:'i d~ głosowan1a. ludowego,
1est sprawa kart kopert Qłosow.!n•a. ~operty
będą sporządzone z papieru nieprzezroczystego i opatrzone pieczęcią Okręgowej Komisrt
z napisem...1 Okręgowa Komisja Gle:lsowonia Ludowego i numer - dla Łodzi 3 okręg miasta
Łódź, dla województwa zaś !ódzkiego 4. Karty
do głosowani-:i będą sporządzone z białego
papieru i opatrzone pieczę-;ią okręgowej ko•
misji.
Aby zapob:ec wszelkim n::idużyciom ilość
sporządzonych kopert i brt głosowania rr.usi
ściśle odpowiadać ilości uprawnionych do glosowania, w tym celu każda Okręgowa komisja
deleguje swych mężów zaufania których obowiązkiem jest przypilnować tego w drukarni,
w której koperty i karty głosowaniia drukują
się i po wydrukowaniu ich zabrać matryc;e.
Łódź, dla której koperty i karty głosowania
drukuje się we WiOcławiu. jak się dowiedzieliśmy już część ich otrzymała.
W najbliższych dniach dyżury w lokalu
Okręgowej Komisji Głosowania Ludowego przy
ul. Piotrkowskiej 113 (Ili piętro pokój 313} trwać
będą od godz. 8 do 16.

za11'!, ze w1es 1est taka ciemna 1ak dowme1 1 3.000 zł robotnik stracił. To nie rest wypadek
że można „chłopków" i pół chłopków ocyga- pierwszy, ani jedyny. Są jeszcze i inni pokrzynić. Taki właśnie wypadek wydarzył się w po- wdzeni przez p. Pruskiego jak ob. Hajduk lgwiecie rawskim. P. Pruski, leśniczy z Konewki, nocy, zam.
'
w Królowej Woli,
któremu również
zaproponował ob. Kowalczykowi Janowi wyp.
Pruski
nie
zapłacił
jeszcze
dotq.d
za zrąba
że ?wiązki Zawodowe spełniają to za
kopanie dołków pod sadzonkę, przyrzekając
wypłacić
mu
po
5
zł
za
dołek.
Ob. Kowalczyk nie 21 m sześc. szczap i ułożenie chrustu.
danie. Pomimo okresu przednówkowego obserwujemy ·pewne pociesza- z synem wykopał 1500 dołków. 7500 zł wydało
Jadczak Stanisław
jące objawy ożywienia handlu i zniż
ki cen na niektóre zasadnicze artykuły spożywcze. Tak na przykład 3 miesiqce temu mieliśmy szaloną zwyżkę
cen na tłuszcze i mięso, a od miesiąca
zaznaczyła się zniżka na te artykuły.
Bywają pożyczki i „pożyczki". Różne
Kto w porę daje - ten daje dwa razy fać się nie wolno pod groźbą zagładf naszeistnieją rodzaje pomocy.
mówi stare przysłowie. Pomoc Związku Ra- go niezależnego bytu państwowego ze strony
Takq samą historię mieliśmy Z ~ukrem
Odrodzone Państwo Polskie bardziej, niż najodpowiedniejszym, co podwaja jei wartość odwiecznego wroga niemieckiego. Ta elemeni chlebem.
jakiekolwiek inne, potrzebuie pożyczek i po- i wymownie świadczy o sile przyjaźni polsko- tarna prawda leiy u podstaw powszechnego
_ W związku ze zniesieniem ogra- mocy dla zabliźnienia strasznych ran woiny radzieckiei.
rozumienia, że raz zadzierżgnięte nici przyj okupacji, dla dźwignięcia z ruin
naszego
Przyiaiń Polski \ ZSRR przeszła przez naj- jaźni polsko-radzieckiej musimy dalej wzmac•
niczeń w handlu zbożem obserwujemy przemysłu, dla zagospodarowania kraju, dla ważniejszą próbę, próbę ognia i wojny, pró- niać, zacieśniać, rozwiiać.
w całym szeregu powiatów zniżkę cen wzmocnienia siły obronnej przeciw odweto- b~ wspólnej walki orężnej _z za_borcą hi::ero":"Łączy nas z ZSRR nie tylko jedność s\owian•
:oa zboże. Wpłynęło na to i otrzymanie wym dążeniom niemieckim.
sk1m. TOW. W!E?ŁA.W stw1erdz1ł bezposrednio ska, nie tylko braterstwo broni w wojnie, ktO•
I chociaż nasz wkład krwi i ofiar ponle- po ~.wym przy1e.zdzie do Wr:rszawy: „Pomoc ra dopiero się skończyła. Łączy nos poza tym
200 tysięcy ton zboża ze Związku Ra- sionych dla osiągnięcia zwycięstwa, był bodaj- Arn;11 Czerw~ne1 w stwor ~ entu odr?dzoneJ.o właśnie groźba wspólnego niebezpieczeństwa
dzieckiego i pewne ożywienie w dosta że stosunkowo największy, musimy z żalem Wolska P~lskiego, decydu1ą.ca rola,, 1aką 0 e-, ze strony Niemiec i tych wszystkich sił reok·
'\\'ach zboża UNRRA.
stwierdzić, że takiej pomocy nie otrzymaliśmy gra_.a Armia. Cze,rwono w -":'yzwoleniu .n~s~e.go cvjnvch , które wspierają odwetowe plany niedolychczas ani od kapitału angielskiego, ani krar~. od Niemc~w! wspol„a wa\_ka zo,niet zy mieckie. Dolsze utrwalenie przyjaźni polskoJak według Waszego zdania amerykańskiego. Wprost przeciwnie. Pewne Arm 11 C_zerwoner 1 vVo1sko Polski.ego - oto cdzieckiei - oznacza w tych warunkach ukształtulą się obecnie ceny n-a ma- koła wielkokapitalistyczne czyniły próbę wy- bkły . glowne mom~n.t~„ , ~cmen~u1ące w. tym 1~~mcc~ienie współdziałania obu państw, za. k
fk warcie na nas presji politycznej, spekull'jąc 0 resie naszą prz);'1azn, scisły so1usz pomiędzy równo w dziedzinie gospodarczej jak i wojłeriały włókiennicze W zw1ąz u z I - na nę~ ?_y, . która .groziła n? przednówku na- Polską: ~. nar~dam1 ZSRR". .
. .
skowej. Doskonale zdają sobie z tego sprawę
wfdacją „punktów"?
szym .a~ •.-:iom. Nie udało ~tę:
.
Dz1s1a1. kazdy. nawet n'!ib?rdz1e1 upr~edzo- najwyższe czynniki państwowe w Polsce, doMuszę rzede wszystkim stwierdzi'.S,
. Dz1;:ik1 pomo.~y, otrzyma~er ze .Zw1,q:zku. Ra- ny cz/owie~ mu~1 przyzna~, z~ gdyby ~1e ~o- brze 0 tym wiedzą również w Moskwie. Tylko
.
P
..
, , .
?z1ec~1~go, byl 1s~y .w stanie VjYZYWIC miasta mocna dłon _Związku Radz1e::k1ęgo, wyc1ągnię.: silna Polska, silna pod względem gospodar·
:!e zaobserwowahsmy w zw1qd.n z 1 zas;ac poi'!. Dz1Ejk1 p_onowne! P?mocy ZSRR. !a d~ Pols~1 w krytycznyc~ lc;'ti;ich . okuP?C!' c:rego rozwoju i zdolna do zabezpieczenia
tym sztuczną haussę na punkty towa- mam~ obe;-nie mozncs~ wzmozen1a _pra.c.Y na ~ 1 ,~01ny, nie !""ogło?y .z?.1stn_1ec nwzalez_ne Narodowi dobrobytu i kultury, będzie w stal
,
.
fron:1e oc!oucfowy kro1u, mamy moznosc za- i Panstwo Polskie, nie m1!?1tbysmy tych ostg- , nie wychować krzepką i zwartą armię owq
rowe. El emen t Y spe 1.{U acyJne, Cl ano- opatfzenb naszej armii w now;,czesny sprzęt gnięć, którymi się obecnie szczyr:itny.
niezbc:dna straż na zachodnich rubież~ch nie
nim owi kupcy sztucznie podnoszą ~.,,0jenny, a?y strzec mogla naszych granic j
Kto_ nie idzie. naprz~d . ten faktycznie tylk'o Po Is.ki, ale całej Słowiańszczyzny. Są to
ceny punktów.
1 poko1owe1 pracy.
cofa się. A my się cofac me chcemy, nom co- najistotniejsze przesłanki udzielenia nam wy· d
·
t t · C t l
datnej pomocy w rezultacie rozmów moskiew·
st w1er zam, ze os a mo
en ra a.
skich.
Tekstylna uruchomiła i ,rzuca na rynek
SKŁAD
c o na1'b ard z1e1
. • ud erza w wyni"kac h rozmow
•
•
•
•
znaczne zapasy wyrobow takstylnych
POrJSZECH~EJ SPOŁDZIEL
ŁODZI
moskiewskich - to całkowity brak tej atmo•
- większe bodaj niż kiedykolwiek do
· sfery p:zetargów i handl.u, która znamio!'uie
tego czasu.
ul. Armii Czerwonej (Roldcińska) 30 tel. l 'iS-30
ws~ystk1e
umowy, . zawierane . przez rnn!"
panstwa ze swymi słabszymi partneram1.
Wywiad przeprowadził S.Klimcz.ak
poleca w każdej ilości po cenach wolnorynkov..rych
W Moskwie panował inny duch. inny styl.
"łll!l'AP'l'l.'a'Q
Polska, aczkolwiek bez porównania słabsza
mJl'lllm11111nmnrnllllU1111!11'1r:111'1~11111:111rrn::1111'11m1:111:1,11n:il':l!1:11.11:r:l!!l·n
VII
l"i\11
. i biedniejsza,
była potraktowana iak równy
SMOLĘ
1 kontrahent. Nie żądano od nas, abysmy pła:dAPĘ
"C"JQ'l!.llll.l'Ą
cili złotem za otrzymane podc:r.as '~ojny uzbror
A
J;."A
VV
jenie. Nie zażc;dano żadnych gvJoranc7'.j ani
W czwartek 30 maja br. o ąodz. 17-ej w
CF.R
:!'I llU'l'JC7-NĄ
kon-:esy1 za obecną porno:. !Jawne wza1emne
1
lokalu Dz. śródmiejska-Prawa PPR przy ul.
.l.t
"""' c.Lii.•.il.~ •• 1
z.obowic-zanio skreślono . a te•ntin rozrachunGdańs!flej Nr. 75, odbędzie się zebranie l{oków za· nowe uzbrojeni::t zor!d od/oż•:my do
la Piekarzy PPR.
lepszych czasów. Tak zatatvqajq między sobą
u-1111-1111-1111
1111-1111.,._1111
1111-1111-=e1111!.Wll9D111tlt!IJllmlllllllilBlllt
1111-1111-1111llllll!:m1111-1111--1111mzm1111-11 sprawy tylko przyjaciele. k+ór:ry m".l!ą do siebie zaufanie i cenią do;1e slowo. W soiusi:u
polsko-radzied·im Państwo Polskie zajmuje
swe miejsce na zasadzie całkowitej równości,
na zasadzie pełnego poszonowanio naszej
"TELI
h 200
b
I
k
l
.
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.
I
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.
suwerenności
pań>hv~wej. Wyniki rozmów
WYJAZD REPATRIANTÓW - OBYW.n
serw mięsnyc ,
ton .mleka w proszku 1u
pre egent wy oza n1ez 1c1e po s o~c. op~rm-1 moskiewskich potwie,·d:dły i wzmocniły
t~ zaSZWAJCARSKICH Z POMORZA ZACHODN. skondensowanego, 600 ton mąki żytu· j, oraz ka. No dalszy program uroczystoso1 złozyły. od
Po'!1orz!" Zachodnie op~ściła ~ruga: grupa 32 tony mydła.
się deklamacje oraz produkcje wokalne chóru s ę.
.
repatnantow obywateli szwo1carsk!1ch, w
Ponadto ludność zniszczonych
akademickiego z Torunia.
Pomoc, uzyskana od naszego sprzym1e•
liczbie 70 osób. Szwajcarzy przed odjazdem
powiatów
r~eńca, je~t nader do!1i?sla. ~rzyczyni się ona
byli podejmowani przez PCK w Koźlinie na otrzymuje pewne ilości ubranicr i obuwia.
ZBRODNIARZ NIPAIECKI SKAZANY NA
~1e".rątpltw1e do przysp! ~szenia pulsu. 'laszego
terenie pow. kołobrzeskiego, skąd udali s;ę
$MIERć
zyc1_o ~ospodarc::i:e~o oraz .wz:moc;i• naszą
przez Poznań do Szwajcarii Jak dotychczas
UEOCZYSTOSCI KOPERNIKOWSKIE WE
S d S
· I
t
ł
Pl • k
armie. • omoc ta - 1ak wyraził się PREZYDENT
na terenie Pomorza Zochod~iego przebywa ja
FROMBORKU
ą .. pec1a ny r~l~d ry,~ah w R bonst u rrra- j BIERUT w przemówieniu na lotnisku warsza~.
t .
,
d
boi ..
h0 I .
\wę m1e1scowego v
s eu sc a o er a ina- I skim przyczyni się do tego aby jak na11eszcze repa r1anc1 szwe zcy, v gqscy,
en.
.
, . . . 1 • K
sa oskarżonego o udział w laoankach na .
· . ''
·
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Obecnie przed Związkami Zawodowymi stają zadania zwalc:zania na
każdym kroku wszelkich objawów spe
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Palenlslio I popielnik
Obejrzy) piec w mieszkaniu swym i w klasie. Widzisz
kafle oraz dwoje drzwiczek. Górne prowadzą do paleniska,

dolne - do popielnika. Gdy piec jest zimny, otwórz drzwiczki górne i dolne, obejrzyj palenisko oraz popielnik. Porównaj
ich wielkość. Zwrqć uwagę, że między paleniskiem a popielnikiem znajduje się ruszt, tj. kilka prętów z żelaza umieszczonych w pewnej odległości od siebie. Na tych prętach
w palenisku układa się materiał przeznaczony do spalenia.
Podczas sp a 1 a n i a się materiału opałowego powstają
gazy, które nazywać będziemy g a z am i sp a li n o w ym i. Gazy te unoszą się
w piecu, przedostają
się do komina i wychodzą
na zewnqtrz.
Dzięki gorącym gazom
spalinowym ogrzewa
się piec, a od niego
mieszkanie.
W czasie spalania
się cpału powstaje popiół,
który zsuwa się
między prętami rusztu
i gromadzi w popielniku. Stqd wyjmuje go
się co pewien czas.
Rys. 14
Drzwiczki od popielnika
Drzwiczki otwarte. Po rozpaleniu w piecu przymyka się
albo zupełnie zamyka drzwiczki górne, prowadzące do paleniska. Dolne zaś, od popielnika, zostawia się otwarte. Musi
być w tym jakiś cel.
Wiadomo jest, że przez drzwi wchodzi się lub wychodzi.
I wszystko fedno, czy to będą drzwi do mieszkania, klasy,
sieni, czy też do piwnicy. Czyżby przez drzwiczki pieca coś
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ona drog17 goracym gazom spalinowym idącym z pieca do
komina. W wielu mieszkaniach są piece z takimi zasuwami.
Obchodzenie się z nimi wymaga dużej uwagi. jeżeli zbyt
wcześnie zarnknqć piec taką zasuwą, tworzy się w palenisk u
znaczna ilość czadu. Wydosta ;e
się on do pokoju i zatruwa obecnych tam ludzi Mówi się o nich,
że
u l e g 1i
z a c z a d z e n i u.
Nie zawsze daje się ich uratować.
Jak postępujemy, jeżeli przy
piecu jest zasuwa? Najlepiej nle
zamykać jej wcale. A jeżeli chcemy ją zasunąć, to po przekonaniu, się, że w palenisku nie ma
już żaru.

Co kryje w sobie

wnętrze

pieca

iajrzyj do paleniska i wyszukaj w nim otwór na wprost
rusztu. Jest to początek kanału ciągnącego się do samej góry
pieca. Kanałów w piecu jest kilka. Przez nie przejść muszq
gorące gazy spalinowe, powstajqcG
w palenisku. W czasie tej wędrówki
gazy ogrzewają wnętrze pieca, tj .
cegły, glinę, kafle.
Rysunek 20 przedstawie środ
kowy kanał w niedużym piecu Usunięto z pieca ścianę z kafli oraz
drzwiczki, aby można było lepici
zob?czyć wnętrze . Gazy spalinow'3
idq tym kanałem do góry, ale n•e
wychodzą wprost do komina. Wę
drują one ieszcze innymi kanałami
w dół i w górę pieca. Przyjrzyj si•;
rys. 21. Mamy tu ten sam piec, a le
widziany z boku. Widzisz ·u zn;:ow1;
kanał, to dalsza drogo ga:z:ów spaRys 20.
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Dmgl'l 7f r7rr„ge f"~(hf('\sz 'a'kże ~pn''.1' w
nieco sposób Najr,ierw usu:1 ze słoika gazy spalinowe, po·
wstale ze spawnlo 'Jierwszej drzazgi Możesz to zrobić przez
mocr;O? por1; ~7<'>n i e '1ł0ikir-m kllkn mz ·{. op wdól i w górę.
Jfostęopnie zrób ma!y ot·N'.'>r w środku lel:turki Wetknij w ten
otwór drzazgę i zapnl !q. Wsuń teraz do słoika zapalonq
cłrzo7ge I potr?ymaj przez pewien czas. Drzazgę trzymaj w ten
sposób, żeby otwór słoika byl przykryty lekturą (rys 16 B).
Będzie to palenie jakby przy zamkniętych drzwiczkach.
Przykrycie ot„~·oru sloiko I zamknięcie drz,11iczek dolnych
;w piecu sprawia. że płomień gaśnia. Gaśnie bo został od·
cię'y dopływ powietrza. Palenie w piecu bez dopływu pcw~e
trza nie jest możliwe.

O paleniu przy mniejszym l

wtększym

doplywie powietrza

•1z

·sA;j

· sA~

„

rem "fTT'".!hrirr łw" 0 "'",;ę.

Gdy

ri1,..n·,,~9n

zcrcznłe

przygcr~rrć,

uni&.3 nieco sL'>'. do góry (rys. 17 B) . Trzymaj go v zez pewieo
czci: no takiej wy" 0 lrnści . jakiej tylko potrzeba aby świecz
ko aie zgrts· c. . Należy przy tym slój nieznacznie to podnosić,
to opuszcza\...
3. Uniej słój dość wysoko i przyjrzyj sią płomieniowi
(rys 17 C).
Uprzytomnij sobie, kiedy świeczka gafoie, kiedy pło·
rn~eń świec:.:.ki jc~t mary i wreszcie, kiedy pali się dlugo

1 dob rze.
Palącą się świeczkę możemy zgasić. możemy też pozwo~
Uć jej pal i ć się mniejszym lub wiąkszym płomieniem . Tak s".l•
mo zrobić można z ogniem w palenis1'u pieca . Gospodyni z;:ir.'.'l yka drzwiczki dolne zupełnie , jeżeli chce ogień przygasić.
Kiedy indziej uchyia te same drzwiczki mniej lub więcej, po•

Wykonaj następujące doświadczenia. Przygotuj świeci•
kę, szklankę oraz spory słój.
1. Zaf)al świec7.ke l nakryj jq szklankq. Obserwuj pło•
Jnień świecz.d \rys. 17 A).

Rys. 18.

"·~

[:J

•

•

•

~

Rys. 17.
Zopal -;;n-ów śwfo,..7l{ę i nakryj fq slojem Na dnie slofa po•
winna być ektur ko Ochroni ona słój od pęknięcia i okopca·
11ia. Porównai , jak długo paliła się świeczka w pierwszym
J:.>rzyoadlcu I jak dluqo w druaim.
2 U.rnń ze słoja qrny sonlinowe. pow~tałe podC"zns pa·
lenia się świeo::::zkl. W tym celu porusz sloh,m kilka razy . jak
to robiłeś w. doświadczeniu z dnazgg. Te.ru..z nakryi tym sio-

ll

woduJqc w palen!sl{u mniejszy lub większy płomień. W kucli„
ni widzimy najczęściej drzwiczki od popielnika zupełnie
otwar1e. W idocznio ogień ma być duży Powietrze dopływa
~ówczas w dużej ilości. Wchodzi ono przez pcpielnik i ruszt
do paleniska. W piecu drzewo pali siq jasno, z trzaskiem..
2apewne gospodyni chce pr_ądko ugotować obiad.

Jak

pos!~puJ~my

pny paleniu w piecu

Kto pali . w piecu, wie dobrze, ie drzewo na opal musi
być suche . Mokre drzewo nie chce się palić. A jeżeli uda się
je zapalić, Io prędko gaśnie, c;łowem - !sine utrapienie. To·
też gospodyni suszy drzewo, jeżeli jest mokre. Na podpalk'
saś gospodyni szykuje sobie smolne szczapki.
Nawet suche drzewo źle się pali, jeżeli nie ma dobrego
<io_EłXWU EOwietiza. Trzeba wi~c EIZed na~aleniem usunqć
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KI N A
.,,POLONIA" (Piotrkowska
„UKOCHANY"
„TĘCZA" (ul. Piotrkowska
„ZACZAROWANY $WIAT"
„WISŁA" (Przejazd 1)
,AKTORKA"
' „BAŁTYK" (Narutowicza
„BYŁO ICH DZIEWIĘCIU".
„GDYNIA" (ul. Przejazd
„PEWNEJ NOCY".
.l'STYLOWY" (Kilińskiego

108}

20)

2)

123)
16)

„ZEW PUSTYNI".
,,HEL" (ul. Legionów 2""
„PEWNEJ NOCY".
„ROBO YNIK" (ul. Kilińskiego 178)
„BLAGIER"
,PRZW '' OS"llE'" (ul. ?aromskl~o 74-76)
;,BLAZKI I cti:NIE ŻYCIA KOBIETY"
,, f Al .łY ' (Sienkiewicza 40)
Filr,1 o iw:a•~· wym roz9łosle

I

kroczyła liczbę

' (Franciszkańska 31)
I• francuskiej
,,
,M N IE BEM"
„WOL 'C ->ć (Napiórkowskiego 16)
„F R
'CERKI"
„ROMA" (Rzgowska 84)
„ZACHĘTA''

(ul. Zgierska 26)

„GRZESZNICY BEZ WINY"
„MUZA" (Ruda Pabianicka)
,,MANEWRY MIŁOSNE".
,,ADRIA" (ul. Marsz. Stalina 1 (Główna)
AKTORKA"
'' „SWlT" (Bałucki Rynek 5)
F: lm produkcji radzieckiej
„KURHAN MAłACHOV: >Kl"
Początek seans6w w dni powszednie o
godz. 16, 18, 20. - W niedzielę I święta s
godz:. 14, 16, 18 I 20.
Kino:
„Hel",
„Adria",
„Przedwiośnie"
I „Roma" rozpoczynają seanse o pół godziny później tzw. w dlli powszednie o godz.
16.30, 18.30 i 20.30, w niedzielę I . święta
pierwszy seans o godz. 14.30 itd.
Przedsprzedaż biletów do kin1 Rekord,
Wolność i Romo dlo członków Związków Zawodowych {zgłoszenia zbiorowe zgłaszać
w Rodzie Zakładowej fabryki Geyero (Piotrkowska 295} od godz. 10-13.
Celem uniknięcia natłoku prosimy o przychodzenie na wcześniejsze seanse.

„ .. „.„.".„„.....-___..••„ ...... „.„....- .....„ .. „."„„ •..........
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MIEJSKIE MUZEUM PRZTIIODNICZE
(Park Sienkiewicza)
Otwarte jest dla zwiedzających w dni powszednie z wyjqtkiem ponledzLłkćw od
godz. 11 do 17, w niedziele i ::.wle1c. od lO
do 1~-ej.
NOW.A WYSTAWA OBRAZOW W Ml~JSKIEJ
GALERII SZTUKI
W Miejskiej Galerii S?:tukl otwarto została wystawa obrazów Br. Kopczyńsklegc pod
tytułem: „600-letnia Warszawa w Przeddzień
Zbrodni Niemieckich 1939-1945 roku".
MIEJSKIE MUZEUM ETNOGRAFICZNE

w

Łodzi, Plac Wolności 14 '.est otwe>!te dla
zwiedzających w dni powszednle z wy;"łt
kiem poniedziałku od godz. Il do 1- w niedzielę i święta od 10 do 13.

..."„.„.•„„... „ ••••.--•• „.„„„.„„ ••.•••.• „„ ..•.•.„ .....•„ ...............
OGBOD ZOOLOGICZNY :JA ZDROWIU
(dojazd tramwajem Nr. 9)
Otwarty codziennie od 9 rano do zmroku.

OFIARY
Posterunek M. O. w Rąbien!u ofiarował na
odbudowę Kraju kwotę zł. 10.203.- (dziesięć
tysięcy dwieście trzy złote) jako całkowity
dochód osiqgnięty z imprezy publicznej.
-o-500.- (pięćset złotych) na Rodzinę Radiową ofiarowała Cyrulewska Leokc ·1a.
BOBOT„'CZE TOWARzySTWO
DZIECI

40

przedstawień.

„UCZEtił DIABŁA"

(ul. Rzgowska 2)

„HAL A''

PRZYJACIOł.

Pollklln!ka Dziecięca, Łódt, ul. Narutowicza 30 czynna w godz. 9 - 16 udziela porad
dzieciom do lat 15 we wszystkich specjalnościach. Lentystyka, Roentgen, Analizy lekarskie, Szczepienia.

l...ekarze
Dr. med. E. MIKULICZ, lekarz-dentysta, spec;::ilista w leczeniu dziąseł i jamy ustnej, ulica
Zawadzka 17 te l. 144-45.

sprzedaż

„LISTY CHOPINA" W TEATRZE W.P•
W niedzielę o godz. 12 w południe odbę
dzie się audycjo LISTY CHOPINA w wykonaniu: Małynicz, Kreczmara (recytacfe), Wiłko
mirskiej {fortepian) i prof. Stromengera (słowo
wiążące}. Będzie to ostatnio okazfa uslysze·
nic tej niezwykle interesufącej audycji.

amerykońsklego.

!lle1u11111111111111111111111111111 1 łłllllllllfl ł l ll łl111111111UlllUI UllUlllllllltll~

JEDYNY

WYSTĘP

ADY

s.:- -l

W

niedzielę dnia 2 czerwca, godz. 12-ta
w południe, wystąpi w Państwowej Filharmonii w Łodzi. z jednym recitalem znakomita
śpiewaczka koloraturowa-Ada Sari. W programie najpiękniejsze arie i pleśni.
Pozostałe bilety sprzedaje codziennie kasa kina „Bałtyk'", Narutowicza 20.

tUllllllUIUlllllllllllllJIHlllłllłllllllllllllllllłllllłlłlłlllłllllłllllłlfllllllllllllllllllllUłłlłllllllllllllllllłllHłlllHlllłlllllllłllllllllllllllllłllUUlllllllllłłłlłl

OGl.OSZENIE
Zarząd

Miejski - · wydział Przedsiebiorstw Miejskich podaje do publicznej wiadomości,
że zgodnie z uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Nr. 182 z dnia 16 maja 1946 r. opłaty
targowiskowe z dniem 1 czerwca 1946 r. wynasza:
1. za korzystanie ze stanowisk p.zygodnych
zł.
10 dziennie
a) od stanowiska mniejszego od 3 m. kw.
b) od stanowiska większego od 3 m . kw.
za każdy metr kwadratowy
„
3
c) wozu jednokonnego *)
50
d) wozu parokonnego *)
100
e) wozu frachtowego *)
150
2. za korzystanie ze stanowisk stalych:
a) od stanowiska na bazarach przy uprawianiu handlu z ręki, koszyka lub walizki
150 miesięcznie
b) od stanowiska w halach k r tych i bu dkacł
400
c) w Hali Północnej przy ul. Ogrodowej Nr. 4
od sklepów nr. 1 - 20
„ 1.000
od sklepów nr. 21 - 40
800
H
d) w Hali Poł udniowej pr " ul. Piotrkowa klej nr. 317
od sklElpów przy ul. Piotrk~ ws!d.i)j
" 1.200
od sklepów pozostałych
800
"
e) w Hali Wschodniej przy zbiegu ulic Łagiewnickie! i Wojska
Polskiego zależnie od powierzchni od zł. 700.- do
„ I.OOO
!) od stanowisk nieobj ą tv ~ h powyżej na pozostałych targowiskach
za wyjątkiem Placu Zwycięs twa
300
g) od stanowisk narożnych na Placu Zwycięstwa oraz położonych
wzdłuż ul. Armii Czerwonej
(art.

rolnika

KURS DLA INSTRUKTORóW MASZYN ROLNI·
CZYCH
Państwowe Przedsiebiorstwo Troktor6w I
Maszyn Rolniczych organizuje przy ")'Spółu·
dziale misii UNRRA w Polsce cykl kursow dla
instruktorów maszyn rolniczych celem zapoznania się z używaniem otrzymanego sprzętu

TEATR W SALI GEYERA.
Wykładowcami na kursie bądą specjaliści
W czwartek dnia 30 bm. o godz. 17 mln. 30 amerykańscy. Powyższy kurs odbądzie s~ę w
Sekcjo Sceniczna $wietlicy Robotnri czel Gey~r dniach 11 - 16 czerwca br. w Poznaniu w
doje arcywesołą farsę pod tyt. WUJASZEK Szkole Troktorowej PPT i WR.
Z GWADELUPY. Sztuka fo cieszy się niesłab
nącym powodzeniem I zalnteresowanrl em zwolenników teatru. Miejsca numerowane. Ceńy
miejsc popularne. Sala wentylowano.

W TEATRZE W.P.
W sobotę na afisz teatru W. P. wchodzi
sztuka G. B. Show'a w przekładzie Floriano 5obieniowsldlego UCZE!\I DIABŁA. Reży
seruje Władysław Krasnowiecki, dekoracje
I kostiumy Wł. Daszewskiego, obsadę stanoTEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
wią:
Chojnacka Górska, Hanin, Jezierska,
Dziś tylko jedno przedstawienie o godz. 19
Rachwalska, Zamkow, Borowski, Damięcki (rola tytułowa), Hańcza, Krasnowięckl, Kwoskow· operetka „Wiktoria i jej huzar", muz. P. Abra
ski, Pietraszloiewlczk Pilarski, Przyjemski, Sród- hama z Elną Gistedt w roll tytułowej. udział
bierze cały zespół artystyczny, chór, balet
ka, Urbański, muzy a M. Mierzejewskiego.
i wielka orkiestra „Lutni".
TEJl.TB UllEBALHY DOMU tOŁNlERZA
Ka11a teatru czynna od qodz. 14-tel.
Daszyńskiego 34
UWAG Al
Dziś rulła 30 maja 2 przedstaw. nowonapiOd soboty dnia 1 czerwca b. r. Progr,.,m
sanej aktualnej komedii w trzech aktach pióra Jana Rojewskiego p. t. „Produkcja Pa a Teatru „Syrena" „Wiosenne Rewlerendum"
Brandta". Akcja komedii tocz/ się współ przeniesiony zostaje do Teatru Letniego „Ba·
gatela", Piotrkowska 94.
cześnie w Łodzi. Sztukę reżyserował Michał
Pocz. przedstawienia o godz. 19,30 w nieMelina. Dekoracje projektu Otto Axera. W
skład zespołu wchodzą : Michał Melina w dzielę i święta 16,30 i 19,30.
Kasa „Bagateli" czynna cały dzień
roli przemysłc.:rca Brandta, Teresa Marecka
W piątek dnia 31 bm. z powodu prze~w roli Haliny, córki Brandta, Jerzy Dt· 3zyń
prowadzki Teatr nieczynny.
ski w roll Ryszarda Opalińskiego, narzeczo•
nego Haliny, Hanna Bielicka - w roli ZuKINOTEATR 02.WIATOWY O. M. T.U.R.zanny Makomarsklej, gwiazdy teatrzyku „Prze
bój", Feliks Żukowski - w roli robotnika Pa- Kopernika 8 - Reportaż z Cz:imego Lądu.
„OSW~ATOWY" ~odzlennif' o godz. li
wła Walczaka i Maria Kaniowska
w roli
służącej Brandtow. Początek przedstawienia i 18.30 w niedzielę i święta 15.30, 17.00
o godz. 17 i 20-ej. Kasa czynna od godz. 10-ej. 18.30 wszystkie m;ejsca po 5 • 10 zł.

oo

spożywcze)

(art. przemysłowe)
600
h) od stanowisk pozostalych na Pl. Zwycięstwa
(art. spożywc;le)
300
(art. przemyslowe)
„ 450
„
U w a g a: Oplaty od stanowisk stałych na targowiskach ood gołym niebem są
obliczone od powierzchni obejmującej 4 m. kw.; przy zajęciu większej powierzchni będą
pobierane opłaty dodatkowe w wysokości 1/4 opłaty zasadni-zej za każdy nastę„ .. y
metr kwadratowy.
3. od inkasa opłat . niew,.,laconych w termi ńie do kasy przez targujących ustala się
50
Łódź, dnia 29 maja 1946 I-ku
Za prezydenta Miasta
(-)Kazimierz Gallas
Wiceprezydent Miasta
*) opłaty od wozów obowiązują z dni em 15 maja 1946 r.
„„.„.„ .. „„ ... „ .... „„.„„„„ ...
TEATR KAMERJ!LNY flOMU ŻOŁNIERZA - DASZYŃSKIEGO 34,
DZIS
30 maja
DZIS
2 przedstawienia
aktualnej komedii w trzech aktach p. t.

j
-

Ił

Nciiskuteczniejszv

l
'

KREM

i
:

LEDA
przeciwko plego111

I

ł.6d:t,

ul. Andrzeja 31
Lab. L. KosesKa, Warszawa
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„Głosu Robotniczego" poszukuje współpracownika(czkę) z dobrą znajomo·
ścią języków obcych: rosyjskiego, angielskiego i francuskiego. Zgłaszać się codzien-

Redakcja

nie (prócz niedziel) w godz. od 12 i 16 - 18-ej.

14-ej

KURSY KSIĘGOWOSCI PRZEBITKOWEJ
Polska YMCA w Łodzi organizuje pod prze
wodnictwem prof. dr. Dziąqielewskiego dalsze kursy księgowości przebitkowej w ramach planu kont.
Informacji udziela I zapisy na kurn przyj
muje Sekretariat Ogniska - ul. Monlus'zkl 4a.
llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllll

Zatrudnimy natychmiast

INZYNIERO\'ł

I TECHNIKOW

jako konstruktorów przy budowle In·
stalacyj kotłowycb

oraz

K LKULATOROW
w Wydziale Produkcji na roboty kot·
larskie, mechaniczne i tłoczone.
BABCOCK -

ZIELENIEWStu

Sosnowiec
ul. Feliksa Perla Nr. 4
Wydz. Personainy
llllllllllllllllllllllll!:fi11TIIHTilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllR

ZJEDNOCZENIE

PRZ~MYSŁU

OBRABIARKOWEGO

Grupa precyzyjne optyczna poszukuje
wykwaliiikowano:
1 buchaltera bilansisty
1 kantorzysty z przebitkq
1 kalkuratora
2 konstruktorów narzędziowycb.
4 kreślarzy
2 frezerów
4 tokarzy na pociągówkl
3 tokarzy na rewolwerówki
2 ślusarzy narzędziowycr
66
„PRODl../H.C..IA PANA BRANDTA
I blacharza
1 drykiera
pióra Jana Rojewskiego
l ogrodnika
Początek o godz. 17-ej I 20-el
Kasa czynna od godz. 10-tej.
Zglasze1ć się: ł.ódi, ul. Wlgu1y 21

.-U:ą
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„OGŁOSZENIA
...........................„ ...„ ........_.......„ ......

MEBLE. Sypialnie, stołowy, sztuki pojedyń)r ZOFIA SKONIECZKA, lekarz szpitala cze gotowe i na zamówienie. Poleca !zdebKocha nówka. Spe c. chorób nerwowyc h przyj- ski, Piotrkowska 31-2, front, pierwsze piętro.
muje 4-6 Piotrkowska 16. Leczenie elektro-wstrząsowe.
KOMPLETY buchalterii przebitkowej finonsowej, listy płacy, magazynowej oraz skrzynki
DR. MARIA WlLKOWA
do kartotek poleca Z. Kuligowski, Piotrkow;ka
choroby oczu
przyjmuje od 4-ej do 6-ej - Swiętokrzyska 6 1 109, m. 8, tel. 267-1.1.
I
tel. 179-80
Z 0 0I IOrOWOft
e pracq
Dr. MIECZYSŁAW KOWALSKI
BIELIŻNIARKI na wykwintnq jedwabną blespecjalista chorób skórnych i wenerycznych liznę i tasiemkową potrzebne, t ... mże zdolna
przyfmuje ~10 3-6 Al. I-go Majo 3.
krawcowa, Kilińskiego 61 m. 4.

Kupno i

Hącik

Teatr, n1uzqha i !!iziuha
TEATR W.P. dzitś o godz. 19 min. 15 astatnie wieczorowe przedstawienie komedii Fre·
dry ZEMSTA z udtiałem Józefa Węgrzyna,
Grobowskiego, Tymowskiej, Góreckiej, Bog uckiiego I Swiderskiego. W sobotę po raz
pierwszy UCZEŃ DIABŁA B. Shaw'a. W nie·
dzielę o godz. 12 LISTY CHOPINA.
TEATR POWSZECHNY TUR codziennie o
godz. 19 mln. 15 arcyzabawna komedia Mollera SZELMOSTWA SKAPENA z Jackiem Woszczerowiczem, Czengery, Kossobudzką, Puchniewską, Łapickim, Łapińskim, Pągowskim, Skulskim i Wołłejką.
TEATR NA PIĘTERKU (Studio Muzyczne,
Traugutta 1) codziennie o godz. 19 min. 3U
kapitalna komedia Cwojdzińskiiego · FREUDA
TEORIA SNóW, która w kapitalnym_ wykonaniu Janiny Romanówny i Jana Kreczmara prze-

Nr 87)

„S~ŁAN.AŁAM"
„WŁOKNIARZ" (Zawadzka
Film prod ukcji amerykańsklel

1.Cf" :

Str. 1
................„ ....................__...........,,,,..........._........

DROBNE
.....,„...
am~„_.„

ZGUBIONO dowód kolejowy 579545
skiego Frnn c iszka, Koszubska 13.

Radwań

ZGUillO?łO km !"
ną Parysiewicza

tc p ;;i tria cy jnq i legit. ezkol•
Wi ' o!da, Aleksandrów Wia t rctczn ~ 11.

WYKWALIFIKOWANI tkacze (na krasi. . an- Łód zki,
gielskie) prządki (na przędzalnie baweł..1ia
ną cienkoprzędną) oraz uczennice na przę- ZGUBIONO legii. służbową Nr. 501 wyd. przea
dzalnie mogq się zgłaszać Wodna 2S w godz. Dyr. Okręgu Poczt l Telegraf. w Łodzi Regi•
8 _ 10.
ny Szc~upakowsk!ej Ostrowv k. Kutna.

Lohale
SAMOTNY i:ian poszukuje pokoju przy rodzi nie. Zgłoszenia do aqmlnistracjl pod „Wypła calny".
POSZUKUJĘ l lub 2 pokoi umeblowanych z
wszelkimi wygodami i używalnością kuchni.
Oferty do Głosu Robotniczego „W. S."

Sl<RĄ!Jo :.; h~~; O kart a rozpo zu..iwczq Kijo f1.1!iana, Klll ń " l · i- qo. 129- 51.
·
.
ZGUil!C.: J ka rt ą repatriacyjną Kuchle1 An·
ny, WF ,iio::ma 10 (Dąbrowa).
SKRADZ!ONO bilet miesięc :z ny 1ramw. ood·
miels k i· h. lc:1it. tramwajową
'. a jską, kartę
V1 y1~
·""tv;_zq, to re~·k ~ el•A' ?'. r:t nq b ordo i sza.
ry ż akL„..;i k Cy n..u Krv.; tyny No w y r.- ~· -.1 on
tów, \\'er~ a lBk a 32.

POTRZEBNY majster I zaawanso ·. ani pracownicy do wyrobów świec, "last. Fabryka Zaquhione dohu..,entq
EDECYDOWANT reflektant kupł działkę po- Swiec - Wytwórnia chemiczna K. Adlera,
wierzchni ca 7.500 mtr. kw. w granicach m.
ćd
k
UNIEWAŻNIA siE! zagubioną legit. szkolną
Łodzi. Oferty pod Nr. „2514" do Administra- Ł t, p 1otr owska 85• tel. l0 5- 9 I. _ _ _ _ Surmacz Zof!l, Piramowicza 2-11.
,
SKRAL:l .0i.f0 ksia"e c>.:ke woi skową, zaświad·
cji.
POTRZEBNE zdolne panny do pracowni S .lczenia na od rn".!cz„nlo: wo jskowe I kart ą eIGt.Y p o i"ic zoszni·c~e, dzi'ewi'arskie, cz„s' ..., . za-I kien, Sienkiewicza 37-11.
·
ZGUBIONO portfel z kartą rozpoznawczq wor-1 waku0 ·yinq I inne d okumenty Ma rchez Hen1
u
-. szawską, z dowodem z obozu z Niemiec i tyka. Uprasza się o zwrot ~a wynagrodzepasowe, formy -l e'..tryczne prywatnie lrnpl- POTRZEBNA pra cownica domowa . act a-! za~wiadoz~nla pracy na nazwisko Kuku? if1- niem 3-ch tysięcy złoty c h. Piotrkowska 17
my. Hełm, Sródmiejska 22.
ni„m. Mielczarskiego 4 m. S.
1k1 Eugernu„„ 2a.m . Łódt, ul. Barona 4 m. 19. Sklep Manulcxktury, Szewczyk Mi eczysław •

•
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CUKIER W DOWOLNEJ ILOSCI
W :iKLEPACH PSS
PO 180 Zł..
Powszechna Spółdzielni~ Spożyw
ców komunikuje. że wobec nadelścia
nowego transportu cukru w sklepach
Powszechnej Spółdzielni Spożywców
jest do nabycia cukier 1.JO 180 zł. za kg.
w dowolnej ilości.

MOŻNA NABYĆ

DZIENNIKARZE NA P02YCZKĘ ODBUDOWY
Zarząd Związku Zaw. Dziennikarzy R. P.
podaje do wiadomości
Oddzi ał w Łodzi
wszystkich swoich członków, że norma subskrypcji PPOK. dla dziennikarzy R. P. ustalona przez Zarząd Główny wy)losi: dla aplikantów 1.000.- zł., dziennikarzy 2.000.- zł.,
kierowników działu i red. techn. 3.000.- zł.,
sekretarzy redakcy.j 4.000.- zł ., zastępców
naczelnych redaktorów 5.000.- zł. i dla naczelnych redaktorów 6.000.- zł.
Ostateczny termin subskrypcji upływa 31
maja br.
ZE ZWIĄZKU DZIENNIKARZY
Posiedzenie zarzc(du Związku Zaw. Dzlennikarzy R. P. Oddział w Łodzi, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego odbędzie się
dnia 31 maja br. o godz. 16-tej w lokalu
„Kuriera Popularnego", Piotrkowska 68.

Z~ .R.
do
wyjezdzie
Hebda oi swym
sporcie
stagnacji w

I

Cy k I . s„ c1· z Pab ·1 an·1 c

bezwzględ:~E~K~u;E:;~:i:U~~:~zująca.

Łodzi

t:Jrządza ,we czwartek, dnia 30 maja br. w par-

ku Juliianów „Wielki Festyn Ludowy".
Początek 0 godz. 2-iej. Bufet i atrakcj~ na
miejscu. Wstęp 20 zł. Dochód przeznaczony na
Dom Wczasów Matki ii Dziecka".
"
POWSZECHNE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE
.
We c,zwa.rtek 30·go bm .. w gmachu Umwersytetu Łodzk1ego. lt:'Jarutow1cza 68 11.1 P· sal~
61) prof. Włodz 1 m1~rz • Dz"."onk?wski ,wygło~!
odczyt pt. „Pows.tan1e Sian?".' Z1ed~ocz~nych
(w 160, roczn. ntepodległoso1 Stanow Z1edno. .
. .
czonycn).
Wstęp dla kształcące1 się młodziezy 5 zł, dla
Innych 10 zł.
PAl\ISTWOWA FILHARMONIA
Program Wielkiego Koncertu Symfonicznego dnia 31 bm. obejmuje piękną symfonię
Dvoralfo ,.Z Nowego „Swiata". Znakomity wiolonczelista polski, Dezyderiusz Danczowski, odegra z tow. orkiestry koncert wiolonczelowy
Dvoraka. Dyryguje Zdzisław Jahnke i rektor
Państwowego Konserwatorium w Poznaniu.
Bilety do nabycia w kasie· kina „Bałtyk",
Naru_,w;cza 20.

•

białym

Wczoraj podawaliśmy o nadejściu zapro- wolnym rynku jedna piłk.i kosztuje około
szenia do Poństwowego Urzędu Wychowania 1.500 zł. Ską:d na to wziąść pieniądze?
- W Warszawie - mówi dalej Hebda
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego dla
Jędrzejowskiej i Hebdy na tournee po ZSRI<. graliśmy zbieraniną. Niemal każda piłka była
Termin pozostawiono do wyboru naszym te- innej marki.
Powracamy jednak do ewentualnego wynisistom.
w Łodzi jazdu naszego tenisisty do Związku RadziecŁączymy się z przebywającym
Hebdą. Gratulujemy mu zaproszenia i zapy- kiego.
Hebda jeszcze za czasów swego pobytu
tujemy czy z niego skorzysta.
- Nie pojadę bez treningu - zagaja na- we Lwowie stykał się już z tenisistami ZSRR.
szą tozmowę wielokrotny nasz reprezentant Brał nawet udział w mistrzostwach wszechrosyjskich i za1ął pierwsze miejsce.
w walkach o puchar Davisa.
- Poziom tenisistów ZSRR jest dość wysoki
- Dotychczas grałem wszystkiego trzy,
czy cztery razy. Po przyjeździe z Warszawy - mówi. Wszyscy posiadają doskonalą konrakietę z, . .viesiłem na kołku i zupełnie nie tre- dycję fizyczną, brak im tylko rutyny turniejonuję, gdyż nie mam piłek. W tej samej sytuacji wej i szlifu, którego się nabiera w spotkaniach
międzynarodowych.
znajduje się również Jędrzejewska.
W każdym bądź razie tenisistów radziec- Czy zwracaliście się w tej sprawie do
kich nie można lekceważyć, to też Hebda na
P.Z.L.T.?
- Polski Związek Tenisowy podpisał kan- razie dopóki nie będzie piłek nie myśli o wytrakt z firmq czeską „Tatra", ale piłek do tej jeździe.
Ponieważ obecnie znajcłiJjemy się w okrepory jak nie ma, tak nie ma. Tymczasem na
"""""„""'""""""""""'11"11""'"'"'"'111u•111""' ""''""„ •.. „.„.„„„.„„.„.„„.11„„„.„„„.„„„"""''"'""'""'"''"''"'„„„„„.„
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sie Pucharu Davisa, jednej z największych im·
prez tenisowych, obok turnieju Wimbledoń·
skiego, o charakterze międzynarodowym , py·
tamy byłego naszego reprezentanta co są:dzi
o tegorocznych losach tej słynnej na cały
świat wazy.
- Nie ulega dla mnie wątpliwości
że Ameryka PU·
twierdzi nasz rozmówca char obroni. Na zwycięscę strefy europejskiej
typuje Francję. Francuzi w fincile powinni sifł
spotkać z Jugosławią. Jugosłow ia nie będą niewątpliwie przeciwnikiem dla Francuzów groź•
nym, al~ ci ostatni posiadają więcej zawodni·
ków, o równej klasie, aniżeli Jugosłowianie.
Prócz tego Francuzi grali przez cały czas
wojny, a to również roa kolosalne znaczenie.
A teraz posłuchajmy, co mówi Hebda
o ewentualnych naszych szansach, gdybyśmy
zgłosili swój udział w tej imprezie.
- Nasza sytuacja byłaby w tym roku bez•
mówi nasz mistrz rakiety. Nie
nadziejna widzę poprostu pa11stwa, z którym moglibyśmy
wygrać. Może Monako... Ze wszystkimi inny·
mi .(ł!]'.eciwnikami przegralibyśmy do zera.
- Dopóki nie będziemy mieli piłek, nie
a tym
możemy myśleć poważnie o tenisie,
bardziej o spotkaniach międzynarodowych kończy nasz rozmówca. Tenis zdobywa dzl·
siaj coraz większą popularność wśród naszej
młodzieży i niewątpliwie można by było zna·
leźć wśród tych zastępów przyszłych naszych
piłek
ale potrzeba na to
reprezentantów.
i jeszcze raz piłek.
Skonecki, Olejniszyn, Bełdowski, Chytrowski ze śląska, oto nazwiska, tych którzy w
niedalekiej może przyszłości z powodzeniem
mogliby zastąpić naszych wysłużonych wete·
ranów białego sportu.
Z. Kr.

T t
·
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· ·
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I
D . . .
am en mecz
, z!s1.a1 zwo enn1cy p11 .'!, nozne1 . a. w. szcze- 1es:-:„::J n.a zie one1 murawie.
golnosc1 ,.!?wcy sensa.cy1 , .będ~ m1el1 mc:iz~ został un.ewazn1ony i zostanie powtórzony
1nową .okaz1ę do przezywania silnych wrazen 113. czerwca. Obecne, dzisiejsze. spotk::mi.e, będz1e . spotkaniem 2 ~undy, n!e.mn:el 1ed.n~k
. .
· na boisku p.łkarsk1m.
Jeszcze wszyscy mamy w pam1ęc1 sensa· rywal1zaqa obu klubow będzie niewątp\1w1e
cyjne zwycięstwo drużyny P.T.C. nad leade· o~t•a
W przewidywaniu, że dzisiejszy mecz ściąrem mistrzostw łódzkiej klasy A K.P. Zjednaczone w ubiegłą niedzielę l : O, a już dzisiaj gnie na stadion Ł.K.S.-u wielu w;dzów orgobędziemy świadkami niemniej ciekawego spot· nizatorzy i gospodarze boiska zwracają się
z prośbą. aby publiczność zechciała przestrzekan;a drużyny pabianickiej z t.K.S.-em.
P.T.C. z Ł.K.S.-em mają do wyrównania gać wskazówek porządkowych i m;ała wzgląd
niedzielę
sobotę,
łłie
roku. na trawę, nie tratując jej po meczu butami.
stara porachunki jeszcze z zeszłego
Zapowiedziany na sobotę mecz o mistrza·
Wozy ciężarowe, jak i osobowe należy stwo klasy A pomiędzy Ł.K.S.-em, a Centralną
Wszyscy zapewne pamiętają sensacyjną po
rażkę Czerwonych koszul w Pabianicach O : J 1. parkować wyłącznie za trybuną główną.
Szkoła Oficerską: ze WZ!=Jlędu na mecz bokserPoczątek meczu o godz. 18.
Od tej pory, obie drużyny nie spotkały się
ski Ł.K.S.-u z Trnavą (Czechosłowacja) zostal
przełożony na niedzielę na godz. 18.
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Jak

wykorzystać

•

15 min.

przerwę?

za. I byk•by bardzo wdz;ęcznym zadaniem pro„Długi gwizdek sędziego zapow:ada
wielotvtą
kończenie pierwszej części meczu futbolowe- pag_,wać lekką atletykę przed
go. Zmęczone grą drużyny opuszczają po!e siqc; r c; publiczri ;ścią. Nie mo;:na przev,idzieć
walki. Na stadionie następuje 15-::> rrinutow ~ iit.J Z'-"Olenników znalazłaby lekko atletyka
prze•wa. Przerwa ta wydoje się bardzo lc.rót- wśrór! tych zagorzałych amaf'.rÓw >ifki noż
kc: odpoczywa;ącym futbolisto:n, ale trwa wy· nej. Przecież wielu z nich nie przychocizilo
jątko'ł10 długo jeżeli chodzi o n.E>cierp\iwyr.h na inne zawody i dlatego stali się tak iedno·

Przed

rewią

aw

..•

najlepszych kolarzy

O absencji kolarzy łódzkich pisaliśmy w
swoim czasie. Obecnie notujemy pod tym
względem dużą poprawę. Co niedzielę morny
już jakąś imprezę.

W przyszłą niedzielę będziemy mieli okapodziwiać iui nie tylko najlepszych ko·
larzy łódzkich, ale również z Warszawy, a mo•
stronni w swych upodobaniach.
ama1orów futbolu.
że nawet z Poznania. Będą oni wszyscy starOTWARCIE SANATORIUM W TUSZYNKU
Poza tym trzeba przypuszczać, iz sami towali w wyścigu na 100 km o nagrodę przeNależałoby może wykorzy;;at t~ 15-o miitp.
skoczkowie
szybkobiegacze
lekko-atleci
chodnią „Dziennika Łódzkiego".
W czwartek, dnia 30 bm. odbędzie się uro- nuto'ł q przerwę i zorganizować jr:i~ieś c'ekawe zciwody lekko-atletyczne. Przy dobrej or· będą występować z większym zacięciem przed
Start honorowy odbędzie się o godz. 9.45
czyste otwarcie sanatorium dla płucna chorych garizacji możnoby nawet p ·z0r -cvv· dzić w pełnymi trybunami".
na Placu Wolności.
w Tuszynku, połączone z przem:anowaniem tym czasie biec; nc: 5000 metr )N, nie mów·qc
jedno llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllJllll
Tego rodzaju propozycję wysuwa
nazwy na ,,Sanatorium im. inż. Lucjana Szu· j•_,ż o szwedzk',;j sztafecie, c<.y l•egt1 na 4~'1, z radziPckich pism sportowych. Przytaczamy
ją, gdyż warto by może i u nas wprowadzić
Kasy bOG i 1500 metrów.
stra" b. długoletniego wicedyrektora
wideów ten zwyczaj. Piłkarze nic by nie stracili, a lek
ifość
Jck wiadomo największa
Chorych i Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi,
zbiera się właśr 1~ na meczarn pil~ noż nj. kootleci zyskaliby wiele.
Przewodniczący Okręgowej Komisji Głoso
który jako przewodn:czący Komitetu Budowy 11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-111 1-11 11-1111-1111-1111-11
wania Ludowego Nr 3 Okr~g m. Łodz·i podaje
Sanatorium, colą wiedzę swą i doświadczenie
do wiadomośc' następujący skład Okręgowej
włożył w dzieło budowy tej placówki.
Komisji:
mgr. Stanisław TrojaPrzewodniczący SWIĘTO ZUCHóW
nowski.
2. Król Barbara, Piotrkowska 31 - 1000 zł
związku z. prz~prowadzaną obe~nie na
Dnia 30 maja br. odbędzie sie w Łodzi
Kieller Józef.
Zastępca przewodn. Kucharski Edmund, RybarCzłonkowie: „Swięto Zuchów Harcerstwa Polskiego". W 1 terenie .m. Łod~1 . akc1ą zaprow?dzem.a po· grzywny.
3. Gosztawt Adam, Zachodnia 36 - areszt czyk Józef, Misiak Zdzisław , Siwecki Zygmunt.
imprez;e tej zaprezentowana będzie naj- rządk.u i czystc:isc1 wład~e adm1n,st~ac~1ne dokłada1ą wszel~1~h staran, aby wyn1k1 1e1 byiy bezwzględny 3 dni.
młodsza latorośl Harcerstwa Zuchów.
Zastępcy członków: - Garncarczyk Henryk,
Trojnar Stanisław, Matuszewsk!i Leonard, Pie·
4. Olejniczak Czesław, $ródmiejska 14
,
. O godz._ 9 odbędzie się Msza św. w ko- 1ak na1wydatnie1sze.
W stosunku do op_o'.nych, . ktorzY'. posiep-;>- i OOO zł grzywny.
czewski Stanisław.
ściele Garnizonowym na Pl. Wolności.
_1
,
wantem swym. u.trudma1ą dz1.a!aln?s.c wlauz
O godz. JO defilada.
Bi uro Komisji Okręgowej mieści się w lo5. Cwanek W/adv· nw, Piotrkowska 16
oraz przyczyn1a 1a s.ę do mozl1wosc 1 powstakalu przy ul. Piotrkowsk;ej 113, Ili piętro, po·
O go d z. 15 po kozy na boisku w parku
3 d ·
I d
b
•
„
.
.
n1.
nia ep1dem11 stosowane są surowe kary. areszt ezwzg ę ny
Poniatowskiego"
kój 313, tel. 193-41. Godziny przyjęć od 9-ej
6. Sokołowska Jadwiga, Zachodnia 28
Ostatnio pr7eZ Sąd Starościński przy Staro•
"
do 15-ej.
stwie . Grodzkin:t Sródmi~js.ko-Łódzkim u~arani •reszt bezwzględny 3 dni.
od
Przewodniczący przyjm uje codziennie
7. Krogulski W;ktor Mielczarskiego 22
zostali n::istępu1ą~y, adm1n..stratorzy domow za
10 do 12·ej.
'd ·
d
b
naruszenie przep1sow. sanitarno-porządkowych
Uwaga: Zwracamy uwagę wyborców na
areszt ezwzg 1~ ny. 7 n1.
na terenie ich posesyj:
ł
to, że w Łodzi znajdują się siedziby dwóch
8. Banert H1erontm, Grabowa 31 - areszt Okręgowych Komisj·i Głosowania Ludowego
l. ~.~aciejewski Stanisław, Pomorska 20 bezwzględny 3 dni.
Mini~terstwo ~ultury .i Sztuki mianowmo areszt bezwzględny 3 dni.
dla m. ~odzi Jwoj. grodzk•ie) przy ul. Piotr1
kowskiej 113 1 dla województwa łódzkiego
~
znakomitego rezysera 1 teatrologa Leona
Ogrodowa 15.
~
Schillera .. dyre~torem teatrów łódzkich - WojPrzewodniczący
ska Polskiego 1 Powszechnego TUR.
Okręgowej Komisji Głosowdnia
Wicedyrektorem Państ,w.owego Teatru WojLudowego Nr 3 - Okręg m. Łodzi
Wszystkie szkoły, organ1izacje i instytucje która będzie zaprowiantowana przez Miniska Polskiego - tak bowiem przemianowano
d<;>tychczasowy Teatr Wojska Polskiego został które mają zamiar urządzić w roku bieżą sterstwo Aprowizacji w czasie trwania akcji
mianowany mjr. Krasnowiecki. Kierownikiem cym Kolonie i Półkolonie , dziedzińce i ogrody letniej. tylko te Kolonie, Półkolonie, dzieciń
DZlś DYŻURUJĄ APTEKI:
jordanowskie z terenu m. Łodzi i województwa ce i ogrody jordanowskie będą mogły korzy·
administracji ob. Marian Meller.
Wólczańska 37.
Cymera
Teatr Powszechny TUR będzie posiadał łódzkiego a zamierzają korzystać z przydzia· stać z zaprowiantowania, które w terminie
Przejazd 19.
Bojarskiego zarejestrowały
oraz
własną autonomię gospodarczą - lecz wspól- łów żywnościowych po cenach urzędowych dokonają zgłoszenia,
ne kierownictwo artystyczne. Obie sceny bę· winny w terminie nieprzekraczalnym do 5-go swą działalność w Kuratorium Okręgu SzkolUnieszowskiego - Dąbrcwska 24.bdą korzystały z wymiany zespołów i dekoracji, czerwca rb. zgłosić swą akcję letnią w Po· nego lub Inspektoracie Szkolnym.
:>iotrkowska 225.
Epsteina Podaje się do wiadomości, że wszelkie
co w znacznym stopniu wpłvnie korzystnie na w:atowych Inspektorach Szkolnych:
Trawkowskiej - Brzezińska 56.
a) na terenie tego powiatu w którym ma subwencje na akcję letnią wypłacane będą
układ repertuaru i ekonomię budżetu. Zastępcą
Pomorska 12.
Pawlukiewicza kierownika artystycznego teatru Powszechnego siedz:bę organizator Kolonii (s zkoła. organi- wyłącznie za pośrednictwem Inspektoratów
Szkolnych, a ncl terenie m. Łodzi za pośred
TUR został ob. Mieczysław Stawski, dotych- zacja)
b) na terenie tego powiatu, na terenie któ nictwem Towarzystwa Kolonii ul. Piotrkowska
czasowy kierownik tej sceny.
Nr. 37 do których należy zwracać się o suo·
SZÓSTA
Polskiego rego akcja letnia będzie prowadzona,
Przy Państw. Teatrze Wojska
wencje przedstawiając szczegółowy budżet.
powstanie specjalny teatr objazdowy na ob- podając następujące darie:
PREMIOWA
AKCJA
Zarządzenie powyższe dotyczy akcji letal nazwa instytucji orqanizującej akcję let·
szarze D.0.\11/. Ponodto dyrekcja zamierza
DLA DZIECI CZYTELNIKÓW
niej organizowanej dla wszystkiej mlrv-J~ieżv
urządzać objazdy po większych miastach Pol- nią oraz jej dokładny adres,
b) dokładny a'dres oraz dojazd do miej- w wieku przedszkolnym i szkolnym do 18
„GŁOSU ROBOTNICZEGO"
ski z cenniejszymi i reprezentacyjnymi sztukami.
Dyr. Schiller rozpoczął już konferencje scowości w której będzie prowadzona akcja latf. Z braku wykazu instytucji i organizacji
projektujących akcję letnią osobne zawiadoz reżyserami, celem naszkicowCJnia w ogólnych letnia,
mienia o powyższym rozsyłane nie będą.
c) czas. trwania,
zarysach repertuaru na przyszły sezon.
W dn.iach najbliższych rozpocznie się andl projektowana l!iczba dzieci i personelu,
Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego
Wyciąć i zachować.
e) nazwsko kierownika (kolonii i td.)
gażowanie nowego zespołu. Spodziewane są
duże zmiany i przesunięcia.
Ze względu na ograniczoną liczbę dzieci, Łódź , dnia 27 maja 1946 r.
zię

Skład okręgowej

Ka1·y za nieprzestrzeganie
I
W.

Leon Schiller
• o"d zk"IC h
dyrekto rem tea trow

zg Ioszen•I e

komisji Nr 3

czystości

ko on•11• letnich

KUPON NR+ 22

CENY OGŁOSZEŃ Drobne: za wyraz petitowy poza tekstem -

5 zł. Inne ogłoszenia: zo milimetr szpaltę poza tekstem i świątecznych -

50 procent drożej.

zł

14

w tekscie -

zł. 21. -

w

numerach niedzielnych
D 08391
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