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Umberto · uciekł . przed
RZYM, (Obsl. wł.). Dzienniki połud
niowe włoskie donoszą sensacyjne
szczegóły ostatnich wydarz eń włos
kich. Według tych doniesień ostatnie
rc1zruchy w Neapolu sprowokow ane i
przeprowa dzone przez gwardzistó w
Umberta - miały być ogólnym sygnałem do
przewrotu monarchist ycznego.
Jeszcze podczas Zielonych Swiąt Umberto ud.a wal ch\lrego i rozmawiał l
pi:emierem de Gasperi
tylko telefoniczn ie.
Była to jednak tylko mistyfikacj a. Taką samą mistyfikacją był zapowiedz ia
ny przez monarchist ów „Marsz na
Rzym" - mający na celu „przywróc enie" władzy królewskie j we Włoszech.
Monarchiści włoscy uplanowal i cał
kiem inną akcję, bez „Marszu", który
był zgóry skazany na niepowodz enie.
W dniu 11 czerwca miało wybuchnąć w najgłówniejszych punktach kraiu
powstanie

odpowiedzialnością

ile by udało się zniszczyć dowody referendum ludowego, monarchiści spodziewali się uzyskać unieważnienie te
ferendum.
„Powstanie " - wybuchło lednak
tylko w jednym mieście - w Neapolu,
gdzie doszło do otwartej w.alki z gwardzistami Umberta.
Powstanie to jednakże zostało tegoż
samego dnia

cze w czwartek wieczorem przygoto- czekać, a:t Sąd Najwyższy poda „osła·
'
wano samolot pod Pizą, a w piątek o teczne" wyniki referendum .
W proklamac.ji tej Umberto uc:;Uuj e
świcie Umberto poszybował w stronę
winę za rozlew krwi zrzucić ~e siebie
Hiszpanii.
na „republika nów".
Lądowanie odbyło się
Wczoraj w południe premier d:<! Gas·
pod Barceloną
peri ' przemial przez radio do narodu
.
•
.
.
.
gdzie Umberto nabrał benzyny 1 ruszył włoskiego.
we
a
wewnętrzn
sytuacja
Jakkolwiek
·
w dalszą drogę do .„Madrytu.
jed·
to
odprę:teniu.
uległa
Włoszech
Przed ucieczką, we czwartek wieczór Umberto wydał jeszcze jedną pro- nak
w Neapolu
klamację do narodu, w której podał w
wątpliwość legalność posunięć rządu specjalne oddziały wojska patroluJą w
włoskiego, uważającego Włochy za re dalszym ciągu miasto. Burmistrz l Rada Miejska Neapolu podały się do dypublikę.
Według Umberto należało Jeszcze misji.

I

stłumione.

Kraj nie odpowiedział na taJne wezwa
nia Umberta. „Ekskról" - osiadł na Iodzie.
W przewidyw aniu, że teraz nadeśzła
ostatnia chwila postanowił uciec. Jesz-

za rozlew krwi w·>Neap·oiu

I
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Wspóhla akcja uświadamiająca Polskiej Partii Robotniczej .
1 Polskiej Partii Socjalistycznej przed Gl-sowanię ~ :. ·Llldąwy;n

mieli przede wszystkim
p oruczony atak na siedziby komisyj
głosowania ludowego i zniszczenie policzonych głosów.
Poza tym, 0 ile by się to udało _
„powstańcy" mieli zająć lokale partii
lewicowyc h, wymordować przywód. b d "ć
I o sa ZI
có w
urzędowe oraz koszary.
budynki
Zamachow cy spodziewa li się tylko
częściowego sukcesu - chodziło im
jednak 0 to że wł.adze alianckie

I

•

·
Wspólna akcja obu bratnich partii 'o · · Podkreślono konieczność' śclslel
Sprawa głosowania ludowego, któuzgodn.l ore u;.awnić ma prawdziwe oblicze na• bejmie organizację szeregu wielkich współpracy i wspólnych
woJew6dz•
czym
przy
wystąpień,
nych
zereferatów,
wieców,
,
zgromadzeń
ży
mrzonki
przekreślić
i
szego Narodu
swoJq
wione przez kola reakcyjne o restaura- brań na fabrykach i warsztatac h pra- kie Komitety PPS i PPR wyraziły
współ
rzetelnej
ania
kontynuow
wolę
afiszów
broszur,
odezw,
cji władzy obszarnikó w i fabrykantó w cy, kolportaż
h z pozo- stała się obecnie zagadnieni em na- propagand owych i materiałów wyjaś- pracy stronnictw robotniczyc
cznymi i
demokraty
partiami
stałymi
obywate
prawa
i
czelnym w naszym życiu politycznym . niających obowiązki
• ).
. wszys tk"1m1. ż yw i o ł ami. pos tępowynu.
. d z~ni eob y d ~u K om1l" wspo· 1ne _pos1e
w. dniu wczoiajs~ym ~db~ło ~ię I 1•.
WoJewódzk i Komitet
zgrows polne p~sledzeme . wo1ewodzk1c~ tetow ~stahło termmy zwoł~n~a
1 na ter-I Polskiej Part.ii Socj.a listycznej
Łodzi
w
h
publicznyc
~adze~
wład~ party1nyc~ PPR 1 PPS. w Łodzi,
na ktorym omow,.ono szczegołowo do- me woiewództ wa, wyznaczyło dokładKomitet Wojewódzk i
tychczasow e prace związane z akcją nie zakres działania dla każdego ogni„zap;owadzą porządek"
Polskiel Partii Robotnlcz~ j
i ujmą administrację w swoje ręce. o przygo~wawczą. Przedyskut owano i wa partyjnego .
11111111111111111111111111111111111111111111u11.11
1111111111111111111111111
i11111111111111
w
Partii
obu
członkowie
Wszyscy
skoordyno 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 uzgodniono szereg spraw,
wano plany pracy obydwu organizacj i myśl instrukcji otrzymany ch· od cenw zasięgu wojewódzk im, zmierzające tralnych władz partyjnych wezmą jak
ł
Komitet Łódzki PPR zawiadami a. że do rozwoju takiej kampanii uświada- naj.aktywn iejszy udział w miarę swodziś w sobotę, dnia 15. 6. 1946 r. o go- miającej, która gwarantowałaby jak ich sił i zdolności we wszystkich praPrzychylając się do lic:znyc;:h p ropodzjnie 17-ej odbędą się zebrania dziel- najszerszy udział głosujących w Refe- cach. związanych z głosowaniem ludo- zycji i zgłoszeń naszych Czytelnikó w
wym dla zapewnien ia zwycięstwa o- - z dniem 16-ym czerwca rb. „Głos
nicowe aktywu partyjnego , pracujące rendum.
go w Komitetach PPR Obwodów Gło
Wedle ściśle przygotow anego pla- bazowi zjednoczon ej demokracj i pol- Robotniczy " wprowadz a system
sowania Ludowego w lokalach włas nu wyruszą w teren brygady aklywis- skiej.
prenumera ty zbiorowej.
nych na wszystkich dzielnicach par- łów partyjnych PPS i PPR, które dotrą
Postanowio no zwołać w najbli:tszym
fabryk, urzędów, insty•
Pracownicy
łyjn-y eh m. Łodzi.
wszędzie ze słowem prawdy, przed- tygodniu naradę aktywu partyjnego tucJi społecznych itp. mają m'lżność o·
Porządek dzienny:
stawią należycie znaczenie odpowie- PPR i PPS w Łodzi, któr.a będzie wstę
ia naszej gazety z dostawą
1. Sprawozda nie z ostatniego ple- dzi mas ludowych na postawione w pem dla rozpoczęcia masowej propa- trzymywan
pracy za
miejsca
do
num KC PPR,
gandy na rzecz referendum ludowego.
Referendum pytania.
złotych miesięcznie
30
2. Zadania naszej partii w akcji do .... „„„„.„ .. „ ... „„ ......... „ ..........„„„„„ ... „„„ .........„ .... „„ ... „„„„.„ ....... „ ... „ .. „ •...•.. „.„„„ ...... „.„.„ .. „.„ .. „ .. „„„„„.„ ...
o ile zaprenumerują „Głos Robotniczy
Referendum Ludowego.
zbiorowo.
Referować będą tow. tow.:
Prenumera ta zbiorowa umożliwi na·
1. dzielnica Sródmiejsk a Prawa Czytelnikom-~!,;1;ymy wani e ga•
szym
Loga Sowiński, członek KC oraz Miszdalszym ciągu.
w
zety
~
ie
stadion
na
17-tej
e
godzini
o
m.
b.
17
Dnia
~
czak,
E
1 złoty za egzemplaJz.
cenie
po
~
E
Tymiei
ego
Lewa
a
Kiliński
ulic
2. dzielnica Sródmiejsk
~ sportow ym przy zbiegu
wątpimy, że ta ulgowa prenumeNie
Tomaszew ska oraz Kozłowski,
~ nieckieg o odbędzie się wielkie zgroma dzenie E rata zbiorowa naszego pisma spotka
3. dzielnica Górna Lewa - Burski,
w sprawie
się z uznaniem szerokich rzesz naszych
członek KC oraz Bogdański,
Czytelnikó w.
4, dzielnica Górna Prawa - Mijał
Re#e rend un1 Ludo weqo
Rady Zakładowe , Koła Partyjne win·
oraz Osiński,
nej
Central
e
awiciel
przedst
zająć się zorganizow anie m spisu
ny
będa;
Przemawiać
5. dzielnica Widzew - 26łkiewstci,
torów na swoich fabryka ch
prenumera
Koej
Okręgow
i
wych
Komisji Zwia;zk ów Zawodo
Pszczółkowski oraz Kaczmarek ,
ie listy rr.: ~ r.:~ać ir-';
odpowiedn
a
misji Zwia;zk ów Zawodo wych.
6. d zielnica Bałutv - Patorowa, Minaszego
najprędzej do administra cji
nor oraz Wróblewsk i,
Łódź, Piotrkowsk a 86.
pisma
się
7. dzielnica Rud.a Pabianicka - Mo
Prenumer.a ta pof edyńcza - wynosi
•
• mecz pi·1k•1 noz• się
• o db ę d zie
p zgroma d zen1u
.
czar, członek KC oraz Głąbski.
zł. miesięcznie z dostawą do C:omu
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Wzywamy wszystkich towcrzvszy ~
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mi
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Konferencja czterech ministrów
rozpoczyna

ORGAN STR. PRACY PRZECIW ~ENATOWI
Stro nnictwo Pracy, jak wiadomo, wypowie·
aziało si ę - co prawda bez peeselowski e j mo·
tywizacii politycznej i w o wiele bardziej ost·
rożnej formie - za Senatem. Wydaje s i ę jednak, że nie ,wszyscy członkowie . Stronnictwa
Pra cy akcept u ją tę uchwałę. W każdym razie
faktem jest, że bydgoski organ tego Stronnie·
twa - a właś nie na Pomorzu posiada ono
pewne wpływy - wypo,w iada się kategorycz·
nie przeciwko Senatowi. W niedzielnym numerze „Ilustrowanego Ku~iera Polskiego" znajdu·
jemy artykuł wstępny p.t. „Se nat, a program
NPR". W artykule tym czytamy m. inn_:
interesy i dążenia
szlachecko • kapitalistyczne, zdołały Senat
przeprowadzić. Senat stał się drugą Izbą
Parlamentu. Samo jego istnienie zaprzecza
poniekąd zasadzie parlamentu, jako wyrazu
woli Narodu. Przecież wola Narodu nie mo·
żą mieć dwóch odmiennych, a często sprzecz
riych wyrazów.
Przypomnijmy sobie, że druga Izba w sejmach polskich odgrywała zawsze rolę opóź·
niającą proces ustawodawczy. Formalizowa·
nie i zwłoka w działaniu mogą, tak jak w
naszej przeszłości, wyrządzić wielką szkodę
społeczną. Szczególnie w okresach przeło·
mowych, jakie przeżywaliśmy i przeżywamy,
trzeba działać na polu ustawodawczym szyb
ko i stanowczo, a regulamin wewnętrzny Sej·
mu pozwala wystarczająco zabezpieczyć
wysoki poziom jego prac ustawodawczych".

PARYŻ {PAP). Dziś, w sobotę 15 czerwca,
po południu w Pałacu Luksemburskim rozpocznie się konferencja ministrów spraw zagranicznych. Pierwsze posiedzenie będzie
poświęcone
omówieniu porządku obrad.
Formalności,
związane z otwarciem konie·
rencji, zostaną zredukowane do minimum,
ponieważ:
obecna sesja uważana jest za

się

dzisiai w

dalszy ciąg poprzedniej. Sprawy proceduralne i plan posiedzeń pozostanie prawdopodobnie niezmieniony.
Zastępcy ministrów spraw zagranicznych
zebrali się w czwartek po południu w celu
omówienia następujących spraw, stojących
w związku z traktatami pokojowymi dla
Włoch i Rumunii: 1) raport komisji eksper-

Hall u1ecza1nu!
Uczeni radzieccy wynaleźli lekarstwo
na tę straszliwą chorobę

„Koła reprezentujące

MOSKWA, (PA). Dwóch uczonych radzieckich, prof, Mina Klujewa i prof.
Gregory Roskin, po długoletnich bada·
niach wynaleźli preparat nazwany
przez nich inicjałami ich nazwisk „KR"
który rozpuszcza nowotwór raka, nie
naruszając zdrowej tkanki orga1;1izmu.
Nowotwór rozpada się w drobne fragmenty i ustępuje miejsca świeżej tkance łącznej. O eksperymentach swoich,

przeprowadzonych nad 13 tysiącami
zwierząt prof. Roskin złożył sprawoz·
danie na posiedzeniu prezydium ra·
dzieckiej Akademii Nauk Medycznych.
Referat jego wywołał wielkie zainteresowanie wśród najwybitniejszych u·
czonych radzieckich, którzy stwierdzają, że wartość naukowa odkrytego ·pre·
pt1ratu biologicznego „KR" jest nieoce·
niona.

Paryżu

łów hydro-elektrycznych w sprawie podzia·
lu między Francję i Włochy energii elek·

trycznej z dolłny Roya, poloioneJ w pasie
granicznym, 2) sprawozdanie gospodarcze,
dotyczące Rumunii, 3) sprawozdanie gospo•
darcze, dotyczące terenów, które majq być
przyznane Włochom na _zasadzie ttaktatu
pokojowego, 4) wyrzeczenie się przez Wio·
chy zadań wobec państw sojuszniczych,
5) sprawozdanie komisji ekspertów w spta•
wie mienia włoskiego na terenach naletą
cych do narodów zjednoczonych, 6) sprawa
demllltcuyzacji Sardynii i Sycylii, 7) pro)ek\
traktatu pokojowego z Rumunią.

W

rocznicę

stracenia komunardów
PARYŻ

(PAP). Uroczystości przed murem
cmentarza Pere Lachaise, gdzie rozstrzelani
zostali przed 75 laty ostatni bohaterowie ko·
muny paryskiej, przybrały w roku bieżą.cym
charakter potężnej manifestacji jedności.
Paryskie i podmiejskie sekcje okręgowe par•
tii socjalistycznej i komunistycznej demonstro•
wały pod wspólnymi transparentami.
Zebrane tłumy wznosiły okrzyki: „żądamy
jedności".

W pochodzie brała udział grupa przyjaciół
francuskiej partii robotniczej tj. partii, która ma
powstać w przyszłości w wyniku organicznego
po~ączenia socjalistów i komunistów. Demon•
strancl manifestowali przeciw „monachijczyko·
wi" Daladierowi, wybranemu ostatnio do kon•
stytuanty.
- chcą narzucić światJI swoją kontrolę
Polacy brali udział w demonstracji wspólnie
NOWY JORK (PAP). Na posiedzeniu ko· 1amerykańskiej wezwał wielkie mocarstwa z kombatantami francuskimi, niosąc sztandar
misji ONZ do spraw energii atomowej szef by zrezygnowały z prawa veto w dziedzinie 3 batalionu brygady międzynarodowej im. Ja·
delegacji amerykańskiej Bernard Baruch zarządzeń ONZ dotyczących energii atomo- rosława Dąbrowskiego.
wystąpił z propozycją zniszczenia już istnie· wej. wysunql on również projekt zorganizoW
jących bomb atomowych i zaprzestaą.ia dal- wania w ramach ONZ międzynarodowej in·
głosuje 3 razy ••TAK"
szej ich fabrykacji, co jego zdaniem dałoby stytucji badań nad energią atomową. wypo-

Amerykanie

proponują

zniszczenie

bomb atomowych

ale

Pismo wypowiada pogląd, że byłoby wska·
:zane powołanie drugiej Izby o charakterze doradczym (bez g łosu ustawodawczego). Jest to
zdanie podobne do opinii ,wypowiedzianej
przez ostatni e plenum KC PPR. Natomiast „IKR"
stanowczo wypowiada się przeciwko jakiejś
drugiej Izbie o chara kterze ustawodawczym.

PSL

Kamieniu

się uskutecznić z chwilą powstania odpo- saionej w prawo kontroli nad całą produk· ~)-~ ::i~ęd~;'yYpC:r~yjnJ.::,-, P~~~~:z~~~y~:~I=
wiedniego systemu kontroli energii atomo- cją energii atomowej we wszystkich jeJ la·
-t
•
K
3 1 maja 1946 r. w amien1u, przedsta·
w sto·
.
„Wprowadzenie Senatu jako drugiej Izby wej i opracowania sankcyj karnych
.
zach, począwszy od zdobywania surowcow. wici~,e PPR-członkowie Komiłetu Po
•
•
•
•• o składzie zbliżonym do pierwszej, jest mało sunku do tych, którzy by naruszyli postano-I
. i
St
.
z·
d
Inslytucja
ta, według projektu Barucha dys- •wiaiowego
tow.• tow. Dylik, Kabzmslu.
R
d
zą
anow 1e noezo• _
•
celowe i sprzeczne z naszymi wieloletnimi w1en a kontro1ne.
założeniami programowymi. Dlatego my sto· czonych byłby gotów na takich warunkach ponowałaby całkowicie tajemnicą produkc\i} 1 Wo1c•~chows\u, ~PS-przewodniczą•
cy Komitetu Powiatowego PPS tow.
rzy NPR·owcy, wychowani na starych tra· zniszczyć tę broń wojenną. Szef delegacji energii atomoweJ.
•
\Rojek, sekretarz tow. Milewski i tow.
dycjach Narodowej Partii Robotniczej, odpo·
Polec oraz SEKRETARZ ZARZĄDU PO·
wiadomy również na pierwsze, jasno posta·
WIATOWEGO POLSKIEGO STRONNIC
wione pytanie głosowania ludowego grom·
TWA LUDOWEGO ob. BONISZEWSKI
lrJm: „TAK".
pożar
CzechosłowacJ·i
w obecności wicestarosty ~~wiaiowe
go ob. dr. Tufmana uchwahh na wszyZrehabił
głosują
PRAGA, (Obsł. wł.). w miejscowości
Jak przypuszczają ogólnie pożar nie I stkie trzy pytania Referendum Ludowe
WARSZAWA (PAP). w związku ze zbliżają· Krdova wybuchł olbrzymi pożar, który był dziełem przypa _-ku lecz wznieca- go odpowiedzieć: „TAK".
cym się terminem głosowania ludowego osoby zniszczył pona_d ~OO d~mów mieszka~: ny został przez hitle -·owskich wilkołaZebrani '!" imieniu. repr~z~nłowa•
:zrehabilitowane przez komisje obywatelskie na nych. W płomieniach 1 podczas akc11 k.
kt.
_
. __ ~ • •
d
nych stronnictw zobow1qzah się prze•
0
ziemiach odzyskanych, a drogq sądową w ratunkowej zginęło kilka osób. Ponad ow, • orzy c .az _< -~cieJ _P noszą prowadzić wspólną akcję uświadamia
reszcie kraju, są upoważnione do wzięcia u· 1000 mieszkańców pozostało bez da· głowę I dopuszcza1ą >1ę aktow sabota jqcq w postaci wieców, odczytów l ze·
działu w referendum.
chu nad głową.
żu oraz podpalań.
brań pod hasłem „Trzy razy tak".
A rtykuł kończy słowami:

itOWani

Wilkołaki podpalają WSIe
w
Olbrzymi
I
I

I

111)

Jaros/aro Base,!_

Prua~~J ~~~r~a~ w~iaka Siw~jka
podczas wojny

- Melduję posłusznie, panie lajtnant odezwał
się
jednoroczny
ochotnik, - że chcialbym powiedzieć
panu coś w cztery oczy. Niech profos
poczeka za drzwiami.
Gdy życzenie jego zostab spełnio
ne, jednoroczny ochotnik rzekł poufale:
- Dawcrj, bracie, papierosyl
Co? Takie lichutkie palisz? Jako
lajtnant nie masz nic lepszego? - pytał ochotnik, widząc, że porucznik daje mu papierosy „Spart". - No - trudna rada. Zostaw nam zapałki i idź z
Bogiem.
Marne papierosiny - rzekł po odejściu porucznika z wielką pogardą
ochotnik. - Ale dobra głodnemu psu
i mucha. Kurz, bracie, na dobranoc.
Jutro czeka nas sąd ostateczny.
Zanim jednoroczny ochotnik uło·żył
się do snu, zaśpiewał sobie jeszcze

światowej

twora, nie miał bezwzględnej racji,
bowiem pułkownik Schroder miał szacunek dla sprawiedliwości, a szacunek ten ujawniał się osobliwie po wesołych nocach, które spędzał w hotelu w stałym towarzystwie. Gdy taka
noc zadowoliła, bywał nazajutrz najmilszym człowiekiein. Inaczej bywało
gdy się towarzystwo nie udało.
PodcŻas, gdy jednoroczny ochotnik
poddawał

życie

pułku

miażdżącej

krytyce, pułkownik Schroder siedział
w hotelu w towarzystwie oficerów i
słuchał
opow1esc1
nadporucznika
Kretschmana, który wrócii był z Serbii
z chorą nogą. (pobodła go krowa).
Nadporucznik opow : adał jak razem
z całym sztabem przyglądał się atakowi na pozycje serbskie:
- Tak jest, wybiegli z rowów strzeleckich. Na całej długości dwóch kilometrów przełażą przez przeszkody z
drutów kolczastych i rzucają się na
melancholijną piosenkę:
Góry, doliny i skały wysokie,
nieprzyjaciela. Ręczne granaty za paTo moi przyjaciele,
sem, maski, karabiny pod pachą, go'.A smutki, moja miła dziewczyno,
towe do strzału, do ataku. Kule gwiż 
Nie zdadzą się na wiele„.
dżą. Pada jeden żołnierz w chwili wyJednoroczny ochotnik, przedstawia- łażenia z rowt~ strzeleckiego, drugi
jący pułkownika Schrodera jako po- pada na szańcu, trzeci pada nieco

dalej, ale ich. towarzysze pędzą na-1 gia? Pierwsze i drugie powołanie two•
przód i krzyczą. Hurral Dym i kurz rzy armię operującą, trzecie powoła·
dokoła.
A nieprzyjaciel strzela ze nie pełni służbę na tyłach armii.„
wszystkich stron, z rowów, z lejów od
Kapitan Spira huknął w stół:
granatów i wali do nas. z karabinów
Landwera pełni służbę w kraju po-d:maszynowych. Znowuż padają żołnie- czas pvkcjul
rze. Gromadka ludzi rzuca się na niePewien młody oficer, siedzący ko„
przyjacielski karabin ~- ::rszynowy. Pa- ło pułkownika, starał się przekonać
dają wszyscy. Ale towarzysze pędzą go o swojej wojskowej
bezwzględ
naprzód. Szykuje się coś okropnego. naści i głośno pouczał swojego sąsia·
Znowuż pada całv jeden pluton. Sły- da:
chać nieprzyjacielskie karabiny ma- Suchotnicy powinni być wysłani
szynowe: ratatatata ... Pada„. Ja ... prze- na front, to bardzo zdrowo dla nich, a
praszarn panów, ja ... dalej mówić nie a następnie le:piej qdy giną chorzy, a
mogę, b'o jestem pijany...
zdrowi zostają.
I oficer z bolącą nogą zamilka, kiPułkownik uśmiechał się, lecz nagle
wa się na krześle i tępo spogląda spochmurniał i zwracając się do ma·
przed siebie. Pułkownik Schroder u- jora Wenzla, rzekł:
śmiecha się łaskawie i przysłuchuje
- Dziwię siq, że porucznik Lukasz
się,
jak kapitan Spirq, siedzący nas unika. Od chwili swego przyjazdu
wpobliżu, grzmoci pięścią w stół, jak- ani razu jeszcze nie był między nami.
by się chciał kłócić, i powtarza coś, co
Pisze wierszyki - ironicznie cde·
jest bez znaczenia i czego w żaden zwał się kapitan Sagner. - Natych·
sposób nie można zrozumieć. Nikt nie miast po przyjeździe zakochał się w
wie, o co temu człowiekowi chodzi i pani mzynierowej Sc.h reiterowej, z
co znaczą jego słowa:
którą spotkał się w teatrze.
- Proszę uważać. Mamy pod bro.Pułkownik okiem ponurym spoglą·
nią
austriackich ułanów landwe1y, dał przed siebie.
austriackich landwerzystów, bośniac- Podobno umie śpiewać kuplety.
kich strzelców, austriackich strzelców,
- Już .w szkole wojsko•.vej wyśpie1ustriackq piechot~ węgierską pie- wywal ładne kuplety - odpowiedział
chatę, tyrolskich
strzelców. cesars- kapitan Sagner, - a co za anegdoty
kich, bośniacką piechotę, węgierskich znal Paluszki lizać.
honwedów pieszych, węgierskich huDlaczego nie bywa między nami,
zarów, huzarów landwery, strzelców nie wiem.
konnych, dragonów, ułanów, artylerię,
Pu '.k~wuik smutnie. potrząsnął głotabory, saperów, sanitariuszy, mary- wq.
·'
narzy. Rozumiecie panowie? A Bel(d, c. n.)
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Dyrektor noczelny „Państwowych Zakładów
Włókienniczych" tdawnlel Barciński} ob. Ed·
mund Kralkowski pracuje w tej firmie od 1912
r<'.'ku.
- Zacząłem od pracy „chłopca do wszyst·
kiego" - od chłopca do ważenia przqdzy I
l'rzeszedlem poprzez wszystkie. działy aż do
kierownika przędzalni I manipulanta w 1939
roku. Nie łatwa to była droga . M i ałem mo·
żnych
konkurentów, krewnych w łaś ciciela i
synalków innych fabrykantów.
- Nie wszyscy wiedzą jako iest kolosa!'1a
różnico w podei<d u do robotników dz'sie1·
szej dyrekcji pań <1 wowej fabryki. Ko h v zdoi
ny i uczciwy ro botnik czy pracownik może
się wybić z łatw')Ścią . Nie ma żad • v( h trudności wprost odwrotnie: mom v r a ~ m:
władz, by wszelkimi sposobami dopomóc zool·
11ym robotn:kom w ich pracy wzwyż
Ob. Kralkowsld zaraz 19 stycznia 1945 r.
stawił się do pracy w swej fabryce i został
r.oczelnym dyrektorem.
„Nie jestem wielkim poNtykie.m - odpowiada ob. Krolkowski na nasze pytanie w
sprawie referendum - jednakże według mnie,
my wszyscy, robotnicy i pracownicy Łodzi po·
winniśmy na wszystkie trzy pytania odpowie·
dzieć: tak. Nie trzeba nam w dzisiejszej Pol·
sce dwuizbowego parlamentu. Senat był za·
wsze reakcyjnym nawet w stosunku do sław·
nego sejmu przedwr:z;eśn ; owego. Istnienie se·
natu w praktyce znaczy nadmierne i niepotrzebne obciążenie biurokratyczne. Obecnie
musimy procować sprawnie i szybko. Wszystkie
zamierzenia władzy demokratycznej muszą
być szybko realizowane. Parlament, w któ·
rym
najlepsi synowie narodu, to
dzie ciało odpowiado;ące dzisiejszej rzeczy·
wistości, sprawne i elastyczne. Argument, że
Panowie starsi wiekiem powinni kontrolować
dz:a/alność parlamentu nie wytrzymuje kry·
tyki. Doświadczenie wskazu;e nam, że dzisiaf
• d h 0
bk' ·
·
t rze b0 nom Iud zi· m10
yc ,
szy 1e1 onen·
r ii
d
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·
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h
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·
d
ł0 k
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a os
czonyc · !JZ O zw a powodui'e niepowetowane straty. Ustawy 0 reformie rolne1· I unarodowieniu przemysłu są
tego dobitnym przykładem. Gdyby dwie iz·
by zoczęly wałkować, chłop do dnia dzi·
siejszego czeka/by no ziemię, a fabryki były·
by w rękach fabrykantów".

zasiądą

bą-

?

zy

•

Ze idziemy ku lepszemu, świadczy nowo runków robotników f poprawę we własnym
Jadąc często służbowo na zachód spoty• .
umowa zbiorowa, właściwie protokół do sta- zakresie. I no to pytonie odpowiemy tok.
komy wiele pamiątek narodowych świadczą.i
re! umowy w przemyśle włókienniczym. To
Chyba nie znajdziemy takiego obywateł-0, cych o tym, że te ziemie są nosze.
umowo - trochę zawiła i dlatego nlezrozu· któryby na trzecie pytanie referendum ludo·
Złożymy obywatelski egzamin. Robotnicy ł
miała jeszcze clio wielu robotników test wego nie odpowiedział twierdząco.
pracownicy „Państwowych Zakładów Włókien.
bezwzględnie
lepsza od starej i wydatnie
To są ziemie zrabowane nam przez tych
polepszy warunkf robotników. Upaństwowienie samych agresorów, bandytów, którzy napadli niczych" (dawniej Barciński) w dniu 30 czer•
przemysłu daje nam możliwości ciągłego roz· no nas w 1939 r. I zakuli cały nasz kraj w wca na trzy pytania referendum ludowego
woju produkcji oraz poprawę ogólnych wa- niewolę.
odpowiedzą trzy razy tak".
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i wyrobów masars1<ich pozwala postępująca zniżka cen
Powinno to być zrobione jak najszybciej.
Tednym z najważniejszych

ży

zagad- ny, zależnie od okręgu, przy czym naj- najmniej ekonomicznego

ca!

walici)cr sI~
165 za

nień dnia dzisiejszego jest uregulowa- wyżej kształtują i;ię w Łodzi 160 - · w hurcie w zakupie od 150 -

nie cen artykułów pierwszej potrzeby 175 zł, Nierogacizna bita po oczyszcze- kg. w sprzedaży 170 zł. za kg.
i dostosowanie ich do budżetu świata niu waha się w hurcie od 220 - 226
Wołowina zakup bity 165 185 w.
pracy.
zł. za kg.
w sprzedaży detalicznej 195 zł. za kg.
Do tych podstawowych artykułów
Do każdego kilograma aochodzi
Istnieje ogromna rozpiętość
cen
należy mięso. Ceny na ten artykuł koszt transportu, 22 zł. podatku obroto
kształtujq się w wojewóJztwie łódz- weg9 od kg. uboju i 9 zł. od sprzedawkim obecnie następująco: od 135
cy.
175 zł. za kilogram żywca nierogacizCeny cielęciny, mięsa sezonoweqo i
n 1111111r1111111111111111111n1111.1:rn111111111tn 1n111:11n111.1.1..u1.11.J,1.n1111:1·1•11.111.111.111 .1.11
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Zwracam się do Redakcji Jako klerowni·
ctwa r.;ajpoczytnlejszego pisma w ł.odzi z
uprzejmą proibą 0 łaskawe poru1Zenle na
łamach „Głosu" piekące) sprawy:
Zakrawa wprost na skandal, że mk·ło
przeszło półmilionowe nie posiada w ogule
spisu abonentów telefonicznych (istniejący
spis z roku 1945 jest dziś chyba tylko mate·
rialem do starych dziejów Łodzi).
Tyle się wydaje w Łodzi mnleJ lub więcej

·
abonentów

rogacizny między żywcem a towarem
bitym. Ceny żywca wynoszq 85 - 95
zł. za kg. lecz za 100 kg. żywca, po od
rzuceniu skóry, odpadków - wycho·
dzi 38 procent mięsa, ze sztuk specjał•
nie tuczonych 54 procent, przy czym
zaznaczyć należy, że na rynek rzucane
sq w
mierze sztuki

dużej

małoproduktywne.

wyjałowione,

potrzebnych druków, a takiego najpotrzeb·
G
·
łównq bolqczkq rynku mięsnego
niejszego, w codziennym życiu nieodzownego nie ma.
jest potajemny ubój. Zajmujqcy się potajemnym ubojem nie ponosząc żad·
Toteż nic dziwnego,
łe
biuro numerów
nych świadczeń, okiada1'q państwo,
jest pizeciqione l dla zwykłego człowieita,
k
k'
nie dysponującego wolnymi kilku godzina· wyrzqdzają milionowe straty ws ute
ł
d
·
m: w czasie pracy, wprost nieosiqgaln•.
marnowania odpadków
sprze aiq
z wysokim poważaniem towar, nie dajqcy ża~nej gwarancji,
STAŁY CZYTE\.NIK czy nie jest on szkodliwy dla zdrowia.

Chorzu emer••c1· w bfndnum n„ole

W uboju potajemnym tworzy się cano drugie py anie
ły łańcuch pośredników, powodujqcy
ob. Krolkowski, pracownik firmy Barcińskiego
Jl
U
zwyżkę cen - zanim mięso dojdzie od
od 1912 pop:ero cyframi z ocalałej księgi
Jestem emerytem państwowym jako b. kie- I
Wobec tego zwróciłem się do Izby Skar- chłopa do konsumenta.
produkcji z okresu przedwojennego.
rownik 7-io kl. szkoły powszechnej Nr. 4 w bowej z prośbą o zgłoszenie Jmerytów. I tu
Oczyszczenie rynku z tajnego uboju
My po te; woinie w zdewastowanej fo- Łodzi. W szkolnictwie powszechnym praco- mi odmówiono, nadmieniając, że niema jebryce i w straszl iwych warunkach, ale świa· wałem 39 lat, z czego 26 lat w Łodzi. Mam szcze warunków do wydania zgłoszenia e· powinno stać się jednym z najważniej„
darni, że procujemy dla siebie i dla odrodzo- 74 Iata i od kilkunastu lal cierpię na cukrzy. merytów państwowych do Ubezpieczalni Spo· szy~h zadań władz, prowadząoycn
nej ojczyzny doprowadziliśmy przedsiębior· cę, która to choroba wymaga stałego i ko- łecznej.
walkę z lichwą i spekulqcjq.
stwo w ciągu roku . do rozkwit'-!.
sztownego leczenia.
Ministerstwo Opieki Społecznej i Skarbu
Mimo tych stron ujemnych łiandlu
• po tam·
Otrzymuję zaledwie 7!39 zł. miesięcznie e- d
t
j
j
A !'ok ta sa ma f a b ry ka Vv'Y9 Ią d 01a
1
1
o e pory n e opracowa y eszcze warun· mięsem, zarysowuje się wybitnie tentej wojnie? Począwszy od 1919 roku aż do merytury, co przy obecnej drożyźnie nie WY· ków do ustawy o leczeniu emerytów pańwybuchu drugiej wojny były wszystkie lata starcza na niezbędne potrzeby.
stwowych.
dencja zniżkowa. Na ostatnim posie"
przeplatane bezrobociem. Robotnicy pracowali
Według Dziennika Urzędowego (ustaw(I)
Jesteśmy w błędnym kole, gdyż jeżeli jest dzeniu komisji cennikowej, przedstam
całymi miesiącami po dwa dni w tygodniu i emeryt państwowy ma prawo leczenia się na ustawa to znowu nie ma warunków do wy· ciele cechu rzeźnicze-wędliniarskiego
zarabiali grosze.
koszt Państwa bezpłatnie, ale de facto nie konania ustawy.
w Łodzi zwrócili się z postulatem wpro
W roku 1921 wyprodukowano przez cały ma po.mocy l.ekarskiej. ~dy zwróciłem się do
rok 232 tysiące kg przędzy, a w roku 1928 Ubezpieczalni Społeczne1 z prośbq o wydaNiedopatrzenie czy też niewłaściwy sto$u· wadzenia stałej kontroli cen wszyst~
1
369 tysięcy kg.
'I nie karty porady do lekarza, urzędnik odpo· nek pewnych urzędników Izby Skarbowej kich przetworów mięsnych, ustalenia
· d z1a,
· ł ze
· Ub ezp1ecza
·
lma
·
s po ł eczna me
·
powoduje, że ja i szereg innych emerytów godziwej marży zysku.
Ob
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.
ecnie p1e~wszy ro . po _w~1nie w_ t~ wydaje takich kart, gdyż tutejsza Izba Skar- nie może korzystać z pomocy lekarskiej. Czy
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60 ty, 1ęcy m1es1ęczme, czyli 720 tysięcy kg
.
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Karol Brzeziński
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przędzy rocznie. O bezrobociu mowy nie ma. b
.
Łódź. ul. Piasec:ma Nr. 3 ceny s omny i mięsa spa y
o
z •
Jest spory zapas surowca, a zapotrzebowanie oweJ).
•
za kg. W marcu słoninę płacono 340
takie wielkie, że gdy wyprodukujemy 10 razy
zł. dziś 280 za kg.
więcej, jeszcze rynek nie będzie nasycony.
Jak zapewniał nas przewodniczqcy ce
Również nie można porównywać sytuacji
li
chu rzeźnicza-wędliniarskiego na wo•
robotników.
jewództwo łódzkie ob. Pawłowski dq•
Prawdą jest, że jest jeszcze wielki nieDo redakcji naszej zgłosiło się w
Tak skar:ty się nam ob. M z Bałut, żeniem cechu jest dalsza obniżka cen
dostatek. Jednakże ·iuż 1·est lepie·1, aniżeli w dniu wczorajszym kilka matek w spra· której odmówiono wydania kartek dla kt.
.
.
.
t
.
wie, która wymaga 3'ak naJ'szybszego dzieci z powyzej wyłuszczonego powoora u1awma się PIZY us a 1amu nowe„
maju 1945 r. i wciąż idzie ku poprawie.
go cennika
załatwienia. Chodzi mianowicie o to, du. Tak skarży się jeszcze kilka innych
·
Mamy obecnie wiele takich zdobyczy "" u- że na niektórych punktach rozdziału matek, które spotkała ta sama smutna
Zniesienie świadczeń rzeczowycłi
stowodawstw1e społecznym, o których po kart - matkom p1·acującym odmówio. przygoda.
niewątpliwie w najbliższym czasie
tamtej wojnie mowy nie byfo, a do których no wydania kartek zywnościowych dla
Naszym zdaniem zaszło tutaj jakieś wpłynie na dalszy znaczny spadek
obecni~ iuż zdążyliśmy ·się przyzwyczaić. dzieci.
nieporozumienie. Nie zawsze tak bywa żywca, tak jak to się już stało ze zboNo przykład stołówka fabryczna. Pamiętam
- M~ż nie pracuje. Co tu dużo ga- w życiu, te dzieci s::i, na utrzymaniu oj. żem. Ale już dotychczasowy spadelC
czasy. gdy robotn ik przynosił sobie do procy dać - lubi sobie popijać i włóczy sif) ca. B~rdzo czę~to ~~tka spełniać musi cen żywca pozwala wysunąć pod ad•
garnuszek wczorajszego jedzenie zimnego i po rynkach, w poszukiwaniu _„intel'e· rolę Je.dyneg? .zywrn1ela, ~ w wypad- resem Komisji . do Walki z Lichwą f
niekiedy sk:stego. Jaka by nie było nasza sto- su". Bywa tak, że jeszcze ode mnie WY· kach, !nedy ?JC1ec uchyla .su: od pracy, I Spekulacją i Cechu Rzeźników
· 'i
tówka, taktem jest, że codzień robotnik zjada musi część mojego zarobku na pijań· zwala3~c cfęzar utrzymama na :tonę i...
•
•
• rewiz1
1
tolerz świeżej. cieplej zupy. Nie dostrzegamy stwo.. M:im z ?Iim ~.rzyż pański. Już nie można karać za winy ojca dzieci, o..,ecneg? ceni: k.a 1 dokonania nowej
już w naszej fa bryce dobrodziejstwo żłobków były Jakieś og1oszen~a w sprawie pr~y- i to dzieci chodzące do szkoły, których wydatne1 obnizki cen.
W.
warsztatów szewska-krawieckich, które od musu pracy. - ale mkt go do 11r1!-cy Ja- matka od rana do wieczol'a pracuje cif)· lllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllflllllllO
roku u nas istn ieją ; przynoszą wielk!i po-1 koś me. zab1er:i. A teraz na dob!tek - żko 'l'. fabryce, h7 spe_ł~ić ~zczytne pof
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Twierdzącą odpowiedź

Dz1ec1
• • bez kart zywnosc•owyc
•
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odmówiono m1 kartek :tywnośc1owych
zy e ro ni . o m.
. .
.
d]a dzieci. l\fam przynieść zaświadczeJ~~zc;:e w'.el e nom brok 1 V:1ele trzeba nie, że mój IDllŻ - „~ywiciel rodziny",
zrobic .. Powo li ws~ystko zdobęd~, em~. Morny pracuje, bo jak tego nie dostarcię, to
w plonie urzą d zenie zak 1,adu fryz1erskiego, ką- mogę otrzymać kai·tki tylko ją, a dzie·
pieliska i przedszkola w naszej fabryce.
ci za ojcem nic nie otrzymąją..
. t k
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słanmctwo matk1-żyw1cielk1„

N a uchylających się od pracy ojców
są inue sposoby, .niż ka1•anie dzieci odbleraniem kartek żywnościowych - w
wypadku, gdy matka jest ż'ywicfefom
rodziny,
IL R.

0 g a iz t

i wybitna siła kierownicza
przyjmie poważne stanowisko w instytucji,
lub przemyśle. Ofertę pod „Wszechstronny"
do Administracji.
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ROBOTNICZY

Nagle pan kom:sarz Hanke rzucił cygaro
Sprawa cofnięcia zapomogi była zołat- nie stało miejsca i tłum rozsypał się po jezdni
No Matejki robito sią istne piekło. Motki
Właściciele sklepów zasuwali z hukiem ża- Prawą ręką, odzianą w białą jak śnieg ręka
przybyty z dzieciakami na rękach. Długie o-· wiona. ~
Pan kierownik stał w oknie i ocierał chu- luzje. Na wyższych piątrach zamykano okna. wiczkę, że wydawała się ręką trupa - uiął
gcny Judzi na ulicy, gwa'rny rój kobiet na
podwórzach i stłamszona ciżba na schodach- steczką spocone oblicze. fotem wychylił się Stróże ryglowali bramy domów na żelaz,1e gardą szabli. Zręcznym ruchem wyrzuci! ostrze ku• górze, ku pochmurnemu niebu i za·
z okna i krzyknął w kierunku wysokiego ko· kłódki.
oż się trzęsły Qd oburzenia i gnie.wu.
Kobiety dyszały ciężko. Pan wojewoda to kołysał nim trzy razy. Potem wsunął szablą do
misarza, stojącego samotnie pośrodku uprząNie odważą się ·psiekrwie!
nie byle komisarzyna, co każe tluc kolbami pochwy i zeszedł na bok. Trzech granatowych
tniętego podwórza.
- Kombinatory, złodzieje!
- Panie komisarzu Hanke, proszą na g6rą niewiasty, krzyczące o zapomogę. I Piotrkow· ludzi ustąpiło mu miejsca. Za chwilę był już
Matkom zapomogę odbierać! A niech
ska ulica 'o nie jakaś tam zasmarkana Ma· za murem policjantów i szedł spokoin:e w
na szklaneczką herb'atyl
ich krew zaleje!
Pan komisarz Hanke poszedł na górą, na lejki. Tutaj domy pod same n'ebo. Tutaj pełno kierunku gmachu województwa. Jegomość w
Ale jeszcze niedowierzano po trosze. Może
. komuś naprawdę na tym zależy. żeby na· szklaneczkę herbaty. Obaj panowie zasiedli ludzi inteligentnych, uczonych. Tu co krok 'to grubym futrze nacisnął melonik no uszy i
ród podburz~ć?. ~hol er~ ich wie! Prz~cież to ł w . wy_god~ych fotelach. N~ krągłym stoliku obcy konsulat. Nie, tutaj dadzą nam spokój dreptał mu po piętach.
* * *
leż Polacy, c1 mm1strow1e w Warszawie, więc po1ow1\o s1ą pudełko wykwintnych ~yiar. • . tl:ltaj wysłuchają naszych żąda"i. Tutaj się nikt
Tłum zastygł w śm:ertelnej ciszy.
- Uf, go'.ąco b_yło - wyk~z~w1ł olesme nie odważy proć nas po plecach.
jakżeby tak mogli biedne kobieciny pokrzywNagle do uszu kobiet doleciały odgmsy
Te w pierwszych szeregach wsparły się
dzić? Każdy wie, ca to takiego zapomoga! twarz pan kierownik. A~e z .n'.m 1.to zawszę
Toć to powolne konanie! A jakby tClk i te tak! Czy rozporządzenia ministrow to dla ,wzajemnie _ramionami. Kt~ra był~ b_ez dziecka~ tętentu końskich kopyt. ".".szys_tkie ocz! były
parą zlomanych groszy odebrali, to powieś ~ich n:c? Dawaj tylko i dawaj. A skąd rząd pomagała innym, brały s1ą wspolnie pod pa· skierowane ku Zawadzk1e1 ulicy, gdzie zni·
chy, żeby się nie dać czasem rozerwać. Te knęla wysmukła sylwe•ka komisarza Hanke, a
się kobieto, powieś się z dzieciakami od razu, ma wziąć?
Pan komisarz Honke przyciął wonne cygaro, w pier.wszych szeregach wsp'nały się na palce, nikt nie patrzył w kierunku Placu Wolności,
bo chyba pod kościół!
kościół! - zahirmo się :'łożył ':" wg~iut~ie, granatowego koloru usta żeby zobaczyć jak dużo kobiet stoi murem za skąd w pełnym galopie parł na zebrane tłu·
- Hale, pod
w spuchniętym na cały chodnik szere;JU ludz- 1 • 70 pnlił. ~iebieska smuga dymu rozeszła niemi. Wszystkie tu miały przyjść, wszystkie my długi oddział konnej policji.
Na przodzie cwałował na bułanym koniu,
miały zademonstrować przed pałcem pana WO•
kim.· Będzie nas tu bab jakie trzydzieści ty· się po poko1u.
On, Wąsacz, poskromiciel łódzkiego robot- Ja wolę moje , Egipskie" - uśmiechnął jewody na Zawadzkiej...
sięcy, to jakbyśmy poszły wszystkie pod koś·
Nagle przed murem kobiet, na pustym od- niko. Błyszczące od alkoholu oczy śmiały się
ciół? Chy.ba z pielgrzymką· do Częstochowy! się pan kierownik. - Ale, ale, panno WieNiechno pani wyjmie z „Akt Za- cinku Piotrkowskiej, od skrzyżowania z Zawadz· do „bitwy". Co chwila oglądał się na swoich
' Jeszcze raz odezwały się śmiechy w sze- siuńku.
regach Nopewno bujda z tym wstrzymaniem ło.twionych" tę butelczynę. Trzeba przekąsić ką i Południową, w pó!nocnym kierunku, uka- „chłopaków" i bódł ostrogami brzuch ogiera.
zapomóg dla matek. Przyjdą panowie urzęd· czymś. Upadam ze zmęczenia, a pan, panie zała się smukła sylwetka komisarza Hanke. Tłum był tuż„.
* * *
Blady był jak zwykle: „śmierć na chorągwi"
nicy. wypiią uroczyście herbatę, przekąszą komisarzu Hanke?
Ciężkie rumaki zawahały się przed skokiem
- Ja również - wycedził granatowy do- mówili o n:m robotnicy. Szedł wolnym krokie!"'l,
ciasteczkami. Utrą pulchne usta, jak ten pan
jakby zupełnie obcy przechodzień, jakby te .w rozwrzeszczaną ciżbę. Policjanci zdarli U"
Krauze czy Wilmański. Pan kasjer wysmarka stojnik.
„Wiesiuńka" nalała kieliszki. Kierownik zbite tłumy kobiet nie obchodziły go wcale. zdami końskie pyski ku górze. P:erwszy szereg
nos w wielką chustkę. Otworzą się okienka.
Potem przy9$anąl i zeszedł na jezdnię. Wy· zakołysał się. Konie poczęły rżeć, tańczyć w
Całkiem jak zwykle, całkiem jak codzień. Po- żachnął się.
- A trzeci kieliszek gdzie? A pani to co dobył z duży~h k:eszeni ptaszcza porttabak. fali ludzk'ch nóg, piersi, ramion i brzuchów.
tern granatowy policjant jak nie huknie - „Nie
Jak jJż należymy do spółkii to musimy wychy- Popatrzył przez chwilą na ciemny ksztalt cy· Szyby tramwajów, uwięzionych w tłumie, po·
pchc;ić się do jasnej cholery!".
gara. wziął w usta przycięty koniec i zapa 1it. !eclały w szczerby. Konie tańczyły n:by uje·
A potem położy się różową książeczkę na lić razem ten kieliszek.„ goryczy.
zaciągnąwszy s:ą potężnie dymem, pod- żdżone cyrkowce. W powietrzu migały srebrne
Potem
PodW pokoju rozległ się wesoły śmiech.
okienku. Wezmą ją w ręce panowie urzędnicy
f pan kasjer da ci pięć złociszów na rękę. niesione do góry kieliszki stuknęły srebrzystym niósł przegub lewej ręki do wysokości oczu, klingi pałaszów, leciały butelki. Ktoś objął
spojrzał na zloty zegarek i powiedział cichym, nogę policjanta, podniósł ku górze 1i wysajuż dźwięk:em.
Gdy poczujesz forsisko w garści dzil jeźdźca z siodła na ziemę. Gdzieś roz·
Nagle drzwi otworzyły się z trżaskiem i przyduszonym głosem:
cię nie ma. Pędem do domu! Pędem do skle·
Proszę się rozejść w przeciągu p:ęciu legi się .wystrzał, potem drugi, i nagle grzmot·
bębny stanął w nich pokryty kurzem przodownik.
Przestaną
piku po krągty chlebek.
nęla nierównym ,nerwowym huk:em salwa.
- Panie komisarzu, melduję, że kobiety nie minut!
'
skamleć od głodu.
Krzyk nieopisany buchną! fontanną ku po·
Kobiety zawyły histerycznym śmlechem.
poszły do domów, tylko zbierają się grupkami
Zapor:iogc ! Zapomoga! Zapomoga I
- My się nie rozchodzimy, my nie chcemy chmurremu riiebu. W Południowej ulicy zoczę.
na ulicach. Chcą iść na Zawadzką, pod woje·
* * *
Nagle otworzyło się okno i pan kierow· wództwo. Na ulicach kręcą się agitatorzy., gadać z policją! My do pana wojewody I My ły j<ączeć karetki pogotowia. Tłum fa'ował,
cofał się, zostawiając co krok strotowa'1e tło·
'lik stanął w nim w całej okazałości. Oisza Rozdają bibułą. Melduję, panie komisarzu, że chcemy zapomóg, zapomóg, zapo'Tlógl
Zawadzkiej wyskoczył nagle wysoki pan mok· ludzkie.
iP},lertelna zapadła wśród zgromadzonych nie wiemy co robić.
S,..,r:itariusze w białych kitlach uwi(ali się
Pan komisarz Hanke postawił kieliszek na w ciepłym fułrze. Poprawił me'onik PO glewie
tłumów. To przecież było coś tak niezwyklestole. Strząsnął popiół z cygara. Namyślił się i powiedział coś na ucho do kom:sarza Honke. tuż za „g aratową konnicą" zbierając ran·
go, że serca ludzkie zabiły trwogą. ·
Potem stanął za „władzą" i spoglądał wy- nych i ładując w karetki. Kałuże krwi pasy·
-Na mocy rozporządzenia ministra pracy chwilę .
pywano piaskiem. Utica pustoszała. Masakra
- Dobre ma pan cygaro, panie kierowni- straszony na zbite morze głów.
I opieki społecznej zarządza się wstrzymanie
Pan komisarz Hanke znów podniósł lewą dobiegała końca.
zopomóg dla członków rodzin, jak matki, ku. Pan pozwoli, że wezmę jeszcze jedno. Za* * *
powiada się robota i nie będą miał czasu ręką do wysokości otzu i znów powiedz,iat
córki...
W tych dniach spotkałem pana e'(komisapod nosem:
Kierownik nie doczytał już następnego sio· wejść do trafiki. No, dowidzenia I
Proszę się rozejść w przeciągu dwóch rza Hanke na przystanku u zbiegu ulicy PiotrPo jego wyjściu kierownik „Pośrednictwa
wa. W. pochmurne niebo podniósł się las za·
kowsk:ej i Zawadzkiej. Stał prawie, że. na
ciśniętych pięści. Krzyk straszliwy buchnął w Pracy" spojrzał na pannę Wiesiuńką wystra- minut!
Dwie minuty upłynęły jak dwie sekundy. tym samym miejscu, co w owym roku 1929.
otwarte okno kierownikowskiego pokoju. Kią- szonymi oczami.
Powiedział, że kobiety idą pod woje· Kobiety p:erwsze z brzegu ujrzały teraz prze- Co prowf-Ja nie w granatowym płaszczu i
twy, krzyki, pogróżki mieszały się na przemian
wództwo? Do diaska I Coś mi to zaczyna pa- dziwne M1idowisko. Oto z bramy kamienicy bez cygara w ustach.' Tylko był tak samo
z histerycznym płaczem.
Gepperta wysunął się nowy. drugi tego dnia blady jak wtedy.
To tak? To taka sprawiedliwość? To chnieć niedobrze!
W chwi!i owej masakry dziesiątki tysięcy
wąż granatowej policj'. Byli to starsi, o tę* * •
już mamy zaroz, od dzisiaj umierać śmiercią
Na Piotrkowskiej tymczasem tłum rósł i pę· j pych twarzach, niby dawni ni3;-nieccy pałka- I robociarzy, ich żon i matek przysięgto zemstę
żeby chociaż na miesiąc z góry
głodową?
pow:edzieli, żeby chociaż psiekrwie ostrzegli, czniał. Od Zawadzkiiej w stroną Placu Wolno· rze. Trzymali się w postawie nieco pochylonej I p. komisarzowi Hanke. Winien jest śmierci i
.że zapomogi odbiorą, toby człowiek jakoś ści pusto było jak wymiótł. Ale za to w kie- do przodu. Równo, jak pod murarski sznurek kalectwa wielu uczciwych Polek ·i Polaków.
Jak. taki typ m?że chodzić be7karnie w
inaczej radził. Kto ma gdzieś oliskiego na runku południowym - trotuary roiły się zbitą wykwitła przed ich granatowymi m•Jndurami I
Henryk Rudnicki
f robotniczej Łodzi?
poszedłby sobie robić na roli. Piu· masą kobiet. Potem już na wąskiich chodnikach srebrzysta smuga bagnetów.
wsi n ąłby na to mi a sto p rzeki ęte. A kto jest sam 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
jak ten kołek na świecie to by też gwizdnął
na ich zapomogi i poszedłby gdzie oczy poniosą. Cholery. skurczybyki, kombinatory.
· Tłum dyszał oburzeniem. W dusznych sa lach wypłat poczęto patrzeć na drewniane
przepierzenia. Trzasnęły przygniecione szyby.
z wypomadowanymi wargami
Urzędniczki
Zatwierdzony ostatnio przez Prazy- stołówki korzysta 500 osób, za•em war r!:żnica między normą ustawową, owrzasnęły jak na komendę. Plot od Matejki
KRN dekret, nowelizujący przeui- tość wyżywienia na jedną osobę przyj- bowiązującą w danej miejecowości, a
dium
naporu.
z:achwiał się od ludzkiego
Nie idziemy do domu! Nie ustąpimy! sy o podatku od wynagrodzeń, wcho- muje się w wv.,sokości 600 zł. miesięcz- kwota fa :tycznie zapłaconą przez pra
Zapomoga, zapomoga, zapomoga!
cewnika.
dzi w życie z mocą obowiqzującq od nie lub 20 zł. dziennie.
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Szczegóły
Jak

* * *

Nagle z sąsiedn:ego podwórza wysunął się
granatowy .wąż policjantów. Szli równym
krokiem, pochyleni nieco do przodu. W rę
kach trzymali nowe karab:nki z dziwnie krótkimi bagnetami. Przyśpieszyli kroku i poczęli
kierować się w sam środek ciżby ludzkiej. Ko·
biety pierwsze z brzega odskoczyły na boki.
W dole ulicy, hen ku cmentarzom widoć było
grupki uciekających matek.
A granatowy wąż parł prosto na wywaloną już teraz bramę. Gdzieś tam zafurkotal
kawo/ cegły. „Granatowy wąż" policjantów
stanął. Lufy podn;osły się ku górze i nagle
wśród piekielnego wrzasku kobiet rozległa się
salwa ostrzegawcza.
Tłum zafalował. Bezrobotni darli się na
płoty. chyłkiem pomykali ku bram:e, aby· prę
dzej wydostać się z niebezpiecznej pułapki,
aby s:ę wyślizgnąć, aby ujść straszliwego
ciosu kolbą przez plecy.
„Granatowy wąż" rozsypał się na mnóstwo
granatowych punktow, które uwijały się te.raz
'po wszystkich kątach, po klatce schodowej,
po salach wyplat.

nowego dekretu o a

obliczać wartość pieniężną

dnia 1 lipca 1946 r.
Przy ustalaniu wartości piemęznej
świadczeń w naturze, wymienionych
w dekrecie, Ministerstwo Skarbu stosuje następujące zasady:
Wartość wyżywienia w stołówkach
w formie posiłków, wydawanych pracewnikom oraz członkom rodziny pracownika w miejscu pracy, ustala się w
wysokości sumy, ponoszonej przez pra
codawcę.

posil ów,

wy· r 'zeń

m;,esz.~ 1~ ·a, świa

W przypadkach, gdy i.; talanie wyso-1
ponoszonych prZ"lZ pracodawcę
kosztów wyżywienia jest utrudniam~,
lub gdy dzienny koszt przekracza 60
zł. na osobę, korzystającą ze stołówki
-wartość codziennego wyżywienie ustala się w wysokości 60 zł. dziennie
na osobę.
Przy wydawaniu przez pracodawcę
tylko obiadu, wartość tego posiłku
przyjmuje się w wysokości 50 proc.
kości

wartości całodziennego wyżywienia,
Przykład ipierwszy:
Pracodawca ponosi na rzecz stołów- przy wydawaniu zaś kolacji lub śniaki opłatę w kwocie 10 zł. dżiennie na dań - 25 proc. tej wartości.
Wartość pieniężną bezpłatn9go mie·
każdą osobę, korzystającą ze stołówki. Wartość wyżywienia dla tej osoby szkania służbowego przyjmuje się weprzyjmuje się w wysokości 10 zł. dzien dług obowiq.zującveh "w danej miejsca
waści ustawowych norm komornego
nie.
za mieszkania podobne. Vlf razie udzie
Przykład drugi:
Pracodawca wpłaca na rzecz sto- I lenia przez pracodawce mieszkania
łówki ogólną sumę 300.000 zł. za pe-1 służbowego w formie odpłatnej wewien okres czasu, np_. za 1 m~esigc. ~ dJ~g cen niż_szych, doliczeniu p~dle<Ja

ai

opałn?

Warto§ć pieni"!ż::::-,: ~whtł::t nrzyjmuje się wedh..:q z:.1życia i o':iowiq:::ująceJ
w d nej miejscowości c0ny energii e·
lektrycznej lub gazu; w razie niemoż
ności usta.lenia wa tości światła w spa
sób wyżej wskazany, wartoś;5 jego
przyjmuje sie w wysokości 30 zł. mie„
sięczni9 o~ 1 izby.
Wartość p':miężT", q opału orzytmuje
sie w wvsokości GO zł. mi3.,.i~cznie od
jednej faby w okresie pełnego roku
Warto<Jć pieniężną użyt~rnwania roli

przyjmuje sie w sumie, odnowiadają
cej 2 kwintalom żvtcr, z 1 ha ziemi orn8 1, li<""z,,.::: wed~ug mie:z~owych cen
wolnego rynku.
Wartość pieniężną ordynarii, wydawanej w granicach norm układu zbiorowego uracy pracovrnilr.om, zatrudnionym w gospodarstwach rolnych,
przyjmuje się w wysokości 50 procent
miejscowych c~_n w~l~ego _r~
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\A/ZROST I USPRAWNIENIE WYDOBYCIA
WĘGLA

Kopalnie polskie wydobyły w ciągu pierwszych miesięcy bieżącego raku ,17.427 tys. ton
węgla, przy czym dzienne wydobyc:e. które
decyduje o wysokości produkcji w styczr'liu
wynosiło 1326 tys. ton. A w maju - 161,2 tys.
ton wzrosło w ciągu pięciu m'esięcy o 2i .6~/o.
Utrzymanie poz;omu wydobycia dziennego z
miesiąca maja gwarontuje wykonanie pań;t
wowego planu produkcji ustalonego w raKu
bieżcąym na 46 mil. ton.
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o w PPR

dzielnicy Lewej Górnej przy pracy

T?warzysz Boro.wczyńs~i ~raz z in-I .Dość. duży~ ~in~1sem w. pr:icy o.zn~t·
nym1 towarz;\·szami 01·~amzuJą na tere- nrny ;iest os·rabieme ws11ó<c1z1ałama z
nie 1rnszczególnych posesji zebrania PPS. Zeln·anie Komisji porozuP1iewaw·
wszystkich mieszlrn1'1ców, na których czej PPS i PPR nie odbyło si() już dość
referują wszystkie sprawy, zwi~zane z dawno. Nie bez winy jesCtutaj Komi·
nadchodzącym głosowaniem ludowym. tet PPR Dzielnicy Górna-J,ewa.
Niekiedy olwjmuj~ te narady mie<>'.l,ka/1Natomiast na kołach sprawa ma sifl
có~v dw.<',ch i więrej ~on:ikó'!'• nrzelrształ- 0 wiele leniej. Ostatnio odbyło się
eaJąc SH}ć w. masów.k1 1() wwce.. Trzeba wspólne "eb1·a 111·e Irół PPS 1• PPR u
'
przyzna', ze i_>o~es]~ 'Y h~Yodzie .Nr.1~2 Scheihlera. Dobrze wsrółoracują ze SO•
to w prze~aza.~~~eJ •1 loś~1 domlo ~ale, bą kora na Reducie i u Zajberta. Wsl>ół·
al? !em memn_rn.1, m~ u el!a w~tnhwo- praca obyrlwu hratn:,..h partii robotni·
ści, z~ t,e doświadc:i1ema mo.żna 1 trzf'~a czych na dz:elnicy Górna-Lewa winna
przeme~ć. do centrum mrnsta, ;:!'dzie jednak pTzybrać jeszcze ściśle:iszy cha·
p~zew.aza1~c~·m. typem budy11k<'iw są rakter. Te"'o wvma!!a powaj!a chwili!
wielkie kam>enrne.
.
·
· •
•
Praca dzielnicy Górnej-Lewei w dzie- . Pra.cuJ:>C w Łorlz! ---:- mówi. tow.
dzinie akcji prooaJrandowo-te~hnicznej Sta:~u'lsk1, sek!etm·z rlz:P.1mcy - ~.ie za•
jest mocno niedostateczna. MAT-,O WI- J?oi_i~mamy, am na cJ,w1lP, ••o tym, ze ob·
• fV
DAC W DZIET,NICY A FISZOW I ;ięl1s1~y ~zetost.wo ~11<1 powwtl'm r.ado~n·
4
LIKWIDACJA BANDEROWCóW pc;-1:::PUIE ns "'~'. w pw·:}:~mn~<>niu z 1{.oTT!;;' ~· . J· pJ,AKATOW. ZUP"';f,NJ~'"J NIE WI- szcza~.1sk.1m. l.V c1~".·u dwóch ni.edzH•!
NAPRZóD
., o:!cw11, w kt;lry<'h don•ach 1stn· <' ·• -ą.
J '•
b ł
1ś
t O'
t
1 "~
. .
.
,
.
z:•i?lter~so'"'anie kq„frnh· sui";'lw. no DAO MAT,OWANYf'H Jl ASEl', ANI o s u~v
.1 my "'.4 "·!11 ;n:v e~o. t>m"ia u. 1
. W P0\'-'1ec1e leskim '?ddz10 •.v WP O"l' , , b., ,..,~vm ~per.;~lnil' 7 ~{,d <>'" tnr• fl<-m~pni NA l\IURACH, A1"I NA PŁOTACH, w Jla~ 1 lhższą n •eclzH'<f! 7-Mitame 12 gmm
Baligrodem, a Wolkowy1ą troł1ły na ly1:irl~ u- 1 ś .• 1 • •
: · 1 • ; li. •
·~ • „ ' ANI NA CHODNIKACH.
obslnzonvch po raz wtóry.
kroińskich nac·1onalisto'w spod zno'<11 u~P <tó- I 1 w•ac ampn~c Il' e"7.'' ,,.. '" 1 P 't>,l, 0 •
"TYNIKI NA"'l'7..,,T PRA"'Y W PO
"
1
•
'
/ •
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Poważny.
m
bl"akiem
J"est
niewywie" 1
..... ,,„,.
,, S G•
rą w toku walki cześv:owo rozriły bi·)rac do! war·za111c r"zv sn.1so '"" .„, ""Z'""O ne
niewoli przywódcę tej bandy. Następn(e ria nm·iułv z w•lmi•,.. n•:. PM''l~"lie prn- szenie na wielu donrncłi ualenek, wska- WIECIE AA TlUPO~U.TĄf'E. Zi\., Ili)
podstow1q jego zeznań wykryto skład br':l•i 1PIJ'<' V<1m:frt P.P.11. ,., ( 'moflzie Nr. 60, zu;i:ic~·ch, do któ··e!!o 0,1wodu 'Yybor- WPJ,YW()W NASZPJ PARTTT ZWIF:·
i amunicji ~yizie znaleziono 3 ckm' -S rkm -ó;~ "'{~adaj~cy sie -i 11 o<>lilJ. Ci towarzy- cze•"o dana posesja naJeż:v.
KSZYI~ ~rp, POWA:':\rTV. W WIELU
oraz dużą !lość .wanat_ó"'." ;i. am~_nkii
Te niedopatrzenia mnszą być nie- GMIN ACH
no UR'"';A nzONYf''!-{
1sze przefl~fo wili ~ omitetowi DzielnicoPodo~ne1 częsc~owe1 l!kw1dac11 .bondy UPA. wemu PROTOi\fH', w któr~vm uwidocz- zwl-ocznie och'o~1ione, 1 o fłzień e;łosowa- PRZFZ NAS WTBCACl! J?OZROSt,Y
l~b~~~~ł~;kl~. 0$4~1~~ch'~~~~l:~~~~h~ogdzfe0;; nj_ono, kfo za .i~ką' c:r.e~~ olJ~odur odno- ni'.l lu~owego jest 11 'ecla.leki. Do~ć f!a· STii} KO"f'.,A PA ~TY.TNE. w fNNYCH
rozbic;u bandy ujęto kilku jeńców , z których Wl;>d?. Plm·mez w 0 1nvf'fl 7 •e Nr. 1!'!2 lezv, ze nPwet w Komitetach 01!wou?- MTĘ.TSf'OWO~'"'TAf'fJ, NIE BAf'Z<\Q
jeden był seketarzem rozbitego oddziału i w Komitet Obwodowy P.P.R„ które~o wych P.P.R„ k.tó.re clobrze ~ucu:i~, me NA TF.RROR RRA RCVJNY. BRZPO·
toku zeznoń, wskazał znajdujący się w pobliżu Jlrzewodnicz~cym jest tow. Bm·o,vP.zyń· wszyscy oartv1.niacv! zam1e~zlrnh na S'R~nNIO PO Wl"fi:f'?TJ ZfHASZAI I
sklod broni i żywnośd, jaki mieścił s;ę w oko- sld. nrzeiawia żywą dzh1falność. Komi- danvm obwo<lzrn. h1 ortt Pdz•ał w praIF.
NAS f'HT- ' ''~'I- P,RÓsz'A" '
0 ,
0
licy wsi Stare Sio/o.
fot ten zliier~ sił) re~ularnie. protokóht· "ach swoich komitetów. Temu stano'1"i '8 1
'
'
•C
W miarę opuszcz~~ia terenów wscho?nich ie przelJieP' ohrad, snr:iwozdal'ie z wy- rzeczy należv nofożvć kres. A ~I ,JF,. PRZY.JECIE DO PPR.
pr~ez ludnośc ukramską, bandy z .kazdym konvwanych prac. jest go.snodarzem i n:RV PAR'r'V,TNl A fr NTF. J\-f07,~ J>O.
Skutecznie ł;iczy organfaacja nasza
dniem tracą swe bozy oraz znaczenie. Usz.
. · •
•·
•
Z081'.\ C PO'l .\ RA'\(_.\ ~„n ORWOTlO- przygotowm1ia do głosowanja ludowerĘo
czuplone i zdezorientowane łatwo ulegają mnITYzszą mstancJa oartv;inf! obwodu. WFGO KOMJ'l'ETU p;0 .R I MUSI z zae;adnieniami masowego werhunlru
rozb;ciu.
DziPki temu, praca jest orlnowiednio P 0 • SOJST„Ę WYKO'l'Y,VA~" ?;AUANIA do nartii. Refer'.' 1 1dum przyniesie ·1ie
dzielona pomiędzy towarzyszy i każdy PRZEZ KOMITET ZLECOi~E. Te11:0 tylko klP,skę reakcji, ale jednocześ1'iie
LIKWIDACJA BANDYTóW Z WIN-u
penerowiec ma konkretne zadania
wymaga elementarna dyscyplina par- wzmocni naszą partię - czołową parti-'ł
Powiotowy Urząd Bezpieczeńst wa w Stocz- wykonapi.ą i praca rozwiia się owocro
tvjua.
Indu oo~skiee;o.
Lemiesz.
ku został powiadomiony, że w jednej z restau· 11-1111-1111-1111-1111
1111-\llllmlilillllll~llll-1111
1111-1111-1111-.1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-111 1-1111-1111-11
racji. w Przyrynku znajduje się grupa bandy·
tów WIN pod dowództwem Mazankiewicza,
pseudonim Czerny, który dokonał napadu w
lutym br. na Urząd Bezpieczeństwa w Łukowie.
lokal został natychmiast otoczony, a bandytów wezwano do poddania się. W odpow:edzi
bandyci dali parę strzałów przez okna i drzwi.
a następnie zaczęli uciekać, ostrzeliwując się
z automatów.
W starciu padli pod kulami pracownik wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z lublinia Przydatek i członek ORMO. PoPrzed paroma miesiqcami podano do lwwania o układach z „poszczególnymi przyjacielsku", lecz - wprost przeciw,
nadto zostali zabici: jedna kobieta i 12-letni
wiadomości decyzję Rz<1.rln Brytyjsl-ie- przedstawic>ielami
p111'1stw malajskich nie, korzystając z obecności wojsk an·
chk,p'ec, którzy znaleźli się przypadkowo w
obrfjbie bandyckich strzałów. Zabłąkane ku 1e go zjednoczenia dziewięciu pn ństw P1'1ł- „toczyły sic; w ,atmosferze uprzejmości gielskich, stosował presjt).
P111iRtwa te znajdo- i in·wjn7.ni".
Sprn,va zaczęła mieć posmak skanraniły kilkanaście osób. Zorganizowano natych- wyspn l\Ialakka.
Zdawało się, że wszyRtko poszło jak daln ·i wzbudziła zainteresowanie opimiast pościg za bandytami, w trakcie którego wały sie dotychczas p1)d protektoratem I
zastrzelono przywódcę bandy Mazankiewicza, lJrytyjskim i form:llnie nchodziły zał najlepiej i że Anglii n<lało sie hez szcze- nii puhlicznej. Były Wysoki Komisarz'
niezawisłe. Propohycja brytyjska prze- gólnych ktopotów zaoh·::i,glić kszcze \.Vysp Malajskich - Cecil Clementi zaZatrzymano 7 podejrzanych osób.
\Yidywała utwo1»rn11 ie t. zw. „Zwif1zku l roi: hę swoje posiadłości kolonialne. mieścił w dzienniku „Daily Telegraph
ZJAZD SĄDOWNIKóW WE WROCŁAWIU
Malajskiego", zależneD.o od korony hry- Jednakże wkrótce zjawHy sie w p1·asie and l\forning Post" artykuł, w którym
w dniach 23 i 24 bm. odbędzie się we ty:iskiej. Na Malaje wysłano przeclsta- doniesienia, świadcz~ce o tym, ze nowi demaskuje istotny sens udzielonych
Wroc/awiu w pierwszą rocznicą podjęcia przez' wiciela rz!=l,dU, Harolda ~fac :\file'a, któ- poddani angielskiej korony wca~e nie l\fac l\Iile'owi instrukcji o usuwaniu
sądy polskie pracy na Dolnym Sląsku, ziazd remu polerono podpisu-ć z sułtanami, pafaią pragnieniem wejścia w sze1·egi skompromitowanych namiestników.
sądownictwa z terenów Ziem Odzyskanych, z stoja,cymi ri:l rzele tych państw, odpo- ucis 1-anych narodów brytyjskiego impe„Sens tych instrukcji _ pisze on
udziołem ministra Sprawiedliwośc: Henryb wiednie uldndy. }\fac :Mile otrzymał rium kolonialne.im. Zarówno poszcze_ polegał na tym, iż w wypadku,
Swiątkowskiego i wicemin. Sprawedliwośoi le- szerokie peh1ornocnictwa, w szczególno- gólni Jlrzedstawiciele pa1'1stw malajgdyby jakiś namiestnik malajski
ono Chojna. W zjeździe, który będzie prze- ści „prawo nsnwnnia kierow11ików, któ- skich, jak i malajskie organizacje sponie był skory do zgody, to byłby
glądem dorobku pierwszego roku pracy są- rzy skomprolllitowa li się współnracą z foczne ostro zaprotestowały przeciwko
zastąpiony przez innego ,.malaj.
downictwa polskiego na Ziemiach Zachodnich .Tap01'tczykami w czasie okupacji".
POC'lynaniom wys:i.annika brytyjskiego.
skiego działacza", który okazałby
wezmą udział delegaci wszystkich sądów i pro.
'Ykrótce rwrl angielski opuhllkownł
Na znak prote~tu sułtani paf1stw masię bardziej ustępliwym.„ Wsz:v!l·
kuratur Ziem Odzyskanych, oraz szerokie bla Binła ]Z'<;i~gę. w~·clrwah;i:>,f'a, idee stwo- lajskich odmówili wzii:cia udzinłu w cecy namiestnicy malajscy, maj~e
społeczeństwa doino-śląskiego.
rzenia Zwia,zkn \fa lajskiego, który ja- remonii, towarzysz~cei objeciu stanoprzed soba,. perspektywę dymisji
kol)y orlpowinrlał i11teresom miej1:wowej wiska ~ubernatora Zwi:izku Malajskiew wypadku niezłożenia swego
JESZCZE 200 MIL PAPIEROSOW AMERYKAŃ· ludności. Ale jednocze~nie w Białej go, .któl"a odbyła si() w końeu marca br.
podpisu
na
wykropkowanym
SKICH PRZYBYŁO DO GDYNI
Księdze nmrierlziai10, że stworzenia ta- w K1rnla Lumpur.
miejscu, podpisali układy".
Poza nadestanymi do Gdyni w:elkimi iloś kiego zwfrrnku wymn,r.?;aj::i, zarówno
1\lab.jczyry urza,{łzili w dniu te:1 cePodobne rozważania <;nuje na. łaciami papierosów ameryka 11skich, przybyło w
1_.
• _.,
;J
• k
• 1·e110nii demonstncję antvb1·ytyjsk~. a
l ] ·
'l
T'
" R' h d w·
„sto'>un10
rri1~:1zvn~r'luov.~
)~
1
cała
ludność
wyszła
na
lice
miasta
w
mac1 czienm rn. „ 1mes
ic ar
m11
ostatnich dnioch jeszcze dwieście milionów
~vz~lędy hezpie~ze!ł~t'l':a 1 mne białych przenaskacb żałobnych na do- stead, byłv radf'a generalnv przy Masztuk. Są one zmagazynowane w skład zie
interesy ,!l1·ytyJskJeJ Wspólnoty wi (na wschodzie kolorem żałobnym lajskim Państwie .Tol1ar. ZamieAcił on
„Społem" i czek9ją na rozdział przez ministerNarodów .
jest biały).
również w czasopiśmie ,.8pectator" arstwo Aprowizacji i Handlu.
Po Białei KsiPrh:e orrnhlikowano ra-,
Sułtan Kedahn przesłał mini~trowi tvkuł pocl wymownym tytiiłem ,.Os'l:n•
i
•
1
„
stwo n:i 1\fal;i1„ ...h". Komentn~ąc twierWARSZAWSKA ORMO w AKCJI
port :\Iąc l\file'a, kt<'iry w rniP,c,zyczasie co spraw kolo1111 pismo, w którym dzenifl Białe"i V<>iPgi,
że rl"wna adminiW końcu ub. tygodnia odbyła się w War- powrócił do An:rl.ii. '" raporcie tym stwierdza. Że Mac Mile, dąża,c ,10 zawar- Rhacja na łifahiiach była „onieszała",
wysłannik hrytv;ski z11newniał, że ro- cia układów, postępował wcale nie „po
szawie, przeprowadzona przez ochotników 1111111111111111111 11n1 1111n1111'1'11 •1111111111111 111111111 nn Pt 11111T11n 111111 11·11111111111 'Vinstead niszf\, ·że t;:i kie twierdzenif' nie
ORMO, wspólnie z funkcjonoriuszami M.O. i Czy'e~nicy
;.SZ(I
·
może hyć W:vstarcz11.j~ca. 11oilstaw~ ilo te.
władz bezpieczeństwa, zakrojona na szeroką _ _
~-0 - ~
go, aby .. zav:arn~ć n1e'7,'IT<";<i~e n:> "c:+-.yo
skolę obława na elementy przestępcze w st0„ I
orwr. p;raM~ i non~·ł'IĆ M~l:>·le'T.yków".
!:cy. Zatrzymano szereg osób posiadających
ProteRt-- 1\ffl]a-irzvków i krvtvczl'le
nielegalnie broń oraz wielu spekulantów, przy
"' I
ałosv a11..,.'.2l<;kiei "rrninii pnhli<':,;11~; nie
1
których znaleziono większe sumy pieniędzy i
W ubiegłym roku w gminach, obecnie przy· nabyć kosztownych aparatów opryskujących.
pociąrrneł:v zn sohą ż::idnyrh l"''"'Sf'KWP?'l·
waluty zawoniczne.
łączonych do Wielkiej Łodzi, zjawiło się kilku
Panowie ci, zaopatrzeni w upoważnienia cii. Przemnwini::ic w brvtvis16i;ii J7.h1e
·
panów z upowa żnieniami Izby Rolniczej dla I-by Rolniczej zażą·dali odpowiednich sierłzib, G .
' •
l .. ,... J t.
·
h
·
• ,
'
· rl ~~!FC:. KANIA I MEBIE ... m111. '.1,FIRt"nrn l\f1'11strn Ko ()1111 • ·. 0•1NOWY OBóZ TRANZYTOWY DLA
prowa d zenia wal ki ze sz ko d ni kam1 w naszyc
--· ·- ""'lr;rPt~"' it
" 7
.
nes o8wi·Hlr7.:vł. i·i; rz;:id w1l!ielfl1'i. nie
REPATRIANTÓW POLSKICH
sadach podmiejskich. Nie chodzi w tej chwili OTRZYMALI„. I WSZYSTKO POSZŁO OD RAZU
o większych ogrodników, którzy taką walkę N ZAPOMNIENIE.
wy1·..,eknif' siP swei nolityki w i;tosunku
W Lubece otwarty został staraniem UNRRA,. na własną rękę prowadzą. Chodzi o właścicieli
Czekamy na zapowiedzianą akcję bez sku- do z,viązkn Malaiskiego.
nowy obóz tranzytowy dla Polaków, pow~a- mały~h. ogródków, liczc:·cych po kilka czy kil- tku .iuż okr?gły_ rok. Ja?łek u nas w ty~ ~e:
„Nie ~est to irnnnłJ1.Hzm _
cajacych drogą morską do kraju. Nowy oboz, kanasc1e drzew owocowych.
zonie prawie nie będzie z powodu w1elk1e1
·•
1
:zw'arty z kole' urządzony specjalnie dla re-1 .. Pa.nowie ci obwieścili w gminach uro~zy- ! hści s:!:ko_d~ik'1w!
.
.
twierrlził cynicz11ie Jołmes - lecz
patrian'ów
Z drug1e1 strony wiemy doskonale. ze PAi!~tenfo do snmiennel';'J wynełnfe.
70 •trefy brytyjskiej obliczony jest SCie. ze PRZYBYLI W CELU WYTĘPIENIA SZKO· 1
1
. 7
'. 3 5
,
'
nia zobowiazań W· dziedzinie eko•
0 b0 : 1 DNIKóW DRZEW OWOCC>Vv'YCH. Zapowie· NOWIE Cl, NIE OPUSCILI NASZYCH TEREna pomi.es cze rw 5. 00 osob. Pobyt w
.z.e dzieli, że BEDĄ PRZEPROWADZALI MASOWE NóW, ŻE MIESZKAJĄ SOBIE DALEJ WYGODnomieznej".'
w oczekiwaniu no statek ;rwa od 2 do 4 ?n~.
OPRYSKIWANIE. DRZEWEK, żE SĄ SPECJALI- NIE! CHCIELIBYśMY WIĘC USlYSZEć ZE I1
.
,
.
Według przewidywan włodz bryty1sk,ch, l STAMI że za minimalną opłatą beda wyko- STRONY IZBY ROLNICZEJ JAKIES SŁOWA
. \V zw1ązlrn z powyz<;zvm o~w1adczerirzez port w Lubece będzie przepływać tygod nywali ;woje prace itd.
· 1WYJAśNIENIA, 80 TAK PRZECIEŻ „PRAC0-1 mem nasnwa Rię stare fr;pnu<>kie przviowo około 10 tysięcy uchodźców powracLJ· J Radość była wielka wśród właścicieli ma· WAC" NIE MOŻNA!
słowie: „Kto się uspravn.edliwia, ten si~
,cych drogą morską do Polski.
łych ogródków, gdyż nie są oni w możności I
lZYdor Beczkiewkz
oskarża".
L
Dz1elnica Górna-Lewa podzielona jest
na ?9 obwodów \l·yhorczych. Chocia:~ :inż
dosć dużo czasu upłynęło od chwili wydania dyrektyw o organizowaniu Komitetów Obwodow:rch P.P.R„ do dnia
dzisiejszego stworzono tylko 24 Komitety. W dndatku pewna liczba komitetów na razie nie moze wykazać się akUCZNIOWIE - RABUSIAMI
pracą. k 'l'e t Komitety,
które
Wojewódzki Urząd Bezpieczeń stwa Publicz- dtywną
<:.J. d...._·
+
ł
· · już
ne:„ w Lublinie zlikwidował 19-osobową bandą 0~\j "'"'kno u ons y,uowa Y się 1 prodywersyjno-robunkową pod dowództwem Czer- wadzą a tywną dzia~alność, mają pie,knego, należącą do grupy Orli ka.
ny dorobek. W ohwodzie Nr. 57 stoi na
Banda składoła się z uczn":'-w qirnn'1zjów cze'p l\omit<'t•i P.P.R. tow. Janowski.
lubelskich. którzy występowali ;,-. 1,0 nr - , ,,, icv Jh;:~'-:i nr~~Y "<t~Z~'ch towarzyszy, udaWoj. Urzędu Bezpieczeństwa Ptd1' ~-, "',-:, bq- ~o 8'e ''':V kn•ć ws• isach wvborczvch
dąc w posiodaniu podrobionvc'i Jo!:.•m0 .i:>w l!wM·h Pk„<th';c(c,,., 11nrzywil~jowan~ch
Urzedu Bezpieczeństwa.
. . .
w ""'"S;t> okur1H·.H. i ~ednego vo!ksdeuMłodocioni bandyci dokonali 9 ci" m01- : ts!•!;".
derstw i 22 napadów rabunkowych.
W r.';·"oF';-,:e :'~,. :l~. K(>mitet np q,,
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Czyli jalt emisariusz brytyjski pod groźbq bagnetów
wymu za podpisy u bezbronnych tubylców
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Onia 21 czerwca br. ro~rpocznie się cikowski, prezes I:r;by Karnej Sądu Nal
~ Poznaniu proces przeciwko Arturo- wyższego - Kazimierz Bzowski, sędzia
wi Greiserowi, byłemu gauleiterowi Sądu Najwyższego - Stanisław Emil
kraju Warty. Proces . odbędzie się w Rappaport, wlceprezs Sądu Apelacyjspecjalnie na ten cel przygotowanej i nego w Poznaniu ~ Witold Kutzner,
przystosowanej dla celów. uqdowych prezes Specjalnego Sądu Karnego w
auli uniwersyteckiej.
Proces budzi zrozumiałe zainteresowanie zarówno w szerokich ko!nch spo
łeczeństwa, które dobrze teszcze pamięta okrucieństwa Grei~~:ra, jak i w
sferach~prawniczych, które żywo komentują sprawy, związane z 1').roblema
W Nr. 17 Dziennika Ustaw R.P. została o·
lyką procesu.
•
. głos::one rozporządzenie Rady Ministrów w
'Przypomnieć należy, że p?oces Grei-: Sl?raw'e trybu. postępowania P,r~y p;zejmawa•
•
niu przeds1ęb1orstw na własnosc Panstwa.
lera jest pierwszym z cyklu µrocesow
W tym celu tworzy się gtówna oraz woje·
przeciwko wydanym Pols!:e przez wódzk~e komisje do spraw upaństwowienia
•
•
•
•
przeds1ęb1orstw.
abantow zbrodmarzom woiennym.
Główna Kom;sja działa
przy Centralnym

Krakowie -

J\lfred Fimer oraz nastę
Grajek, Zygmunt Piękniewski, Longin Szymański,
Jerzy Nowacki, Zymła Fr.anciszek, Marian Lityński, Eugeniusz Kembrowski.
Oskarżenie wnosić będq prokuratopujący ławnicy: Czesław

rz imowanie
a

rzy NTN - Siewierski l Sawicki.
Na rozprawę, która potrwa przype.
szczalnie kilkanaście dni, powołany
został szereg znawców prawa między•
narodowego, prawa niemieckiego l e·
konomli spośród profesorów nrawa.

przedsiąbiorstw

własność państwa
Gospod. Spółdzielni „Społem", oraz Zwieizku
Samopomocy Chłopskiej.
Wojewódzkie Komisje działają przy Urzędach Wojewódzkich na obszarze każdego województwa, przyczem Warszawa i łódź pósia·
da oddzielne komisje.
Wojewódzkie Komisje właściwe są do
przeprowadzenia postępowania, dotyczącego
przejścia całego szeregu przeds:ąbiorstw na
własność państwa, lub osób prawnych prawa
publicznego.
Główna Komisjo rozpoznaje: zażalenia i

odwołania od postanowień wojewódzkich

fo;;i

misji oraz sprawy, nie podlegające kompeten.i
cji komisyj wojewódzkich.
Urzędy Wojewódzkie
(w Warszawie I
łodzi Zarządy Miejskii·eJ oraz Izby 0 rzemy.i
słowo-Handlowe obowiązane są do bezzwłoc~
nego sporządzenia wykazu przedsiębiorstw,
położonych na ich terenie, oraz do przedłoże~
,
.
. d
Urzędzie Planowania i w skład jej wchodzą
nia tych wykazów własc;wej komisji wojewódz~
· Greiser ~dpowiadać będzie, mię zy delegaci ministerstw, Krajowej Rady Narado·
ki ej.
innymi, także i za współud. iał w agre- wej, Komisji Centralnej Związków Zov.:odoNo podstawie tych ,wykazów przewodni„
. i
· k. ·
p
k p
•
wych, Związku Rewizyjnego R.P., Związku
czący komisji wojewódzkiej bezzwłocznie spo.;
1
Sł1 n emiec ieJ na os ę. o raz pierw 111rn11111111111111111111'111111111:up1111111111111,11111.1111111111111111m1,11111,111<111111m111111111111111111111111111111;111·1111111111111111'11111111r~1111t.11i:11111111·1 11111'•'11111111i'M11111.11nrn1~111111111.111111:1i:111 rządza spisy przeds;ębiorstw, pod!egojqcycri
przejęciu przez państwo, lub osoby
sży w historii sąd polski będzie rozpaprciwne
prawa publicznego.
trywał zagadnienie wojny napastniWszelkie władze, urzędy, Instytucje pońoi
Może za pośrednictwem „Głosu Rc!Jotni- kilka godzin by otrzymać upragniony kwe· siwawe, samorządowe, wojewódzkie rady no.i
czel l zamachu na byt niepodległy Pol
czego" odpowiednie czynniki wejrzą w spra· stionariusz.
rodowe, Izby Przemysłowo • Handlowe, osoby
ski z punktu widzenia praw.a karnego. wę,
którą nas tak bardzo dotyka! Chodzi mia·
kwestionariuszem trzeba wędrować znów prawne prawa publicznego itp. mogą sktadać
Również jeżeli chodzi o sprawę Gdań nowicie o POBIERANIE KARTEK .2:YWNO$CIO- do domu, wypełnić, podstemplować i na dru· do wojewó~zkiej kom:sji wnioski o wszczfłcie
gi dzień odbyć tę samą pielgrzymkę powtórnie. p_ost~powan1a, dotyczącego przej.kia przed.i
ska - pozbawienie Polski na tym te- WYCH.
Nie mamy w zasadzie żadnych zarzutów
jednej strony jaka szalona strata czasu, a s1ęb1orstwa na własn?ść państwa, lub osóo
renie uprawnien, wynikłych z umów co do samego systemu „PODWOJNEGO" wy· z drugiej strony chodzi nam również o ..• go· prawnych ,Pra~'? pub.l17znego. Przewodniczq.;;
dawania kart żywnościowych RAZ PRZEZ tówkę. Przejazd tramwajem podmiejskim w o- cy wo1~wo~zk1e1 kom1s1i ogłosi w Wojewódz.;;
międzynarodowych rozpatrywane PUNKTY
ROZDZIELCZE, A POTEM ZNOW bie strony kosztuje 16 złotych, trzynastka tylko kim pz1enniku Urz!l~fowym wykazy ~ającycn'
DROGĄ ZAMIANY TYCH.ZE KART PRZEZ ZA· 2 złote (dla pracujących), a więc jedna po· · prze1sć na własn?sc Panstwa, l~b osob praw•
będzi·e jako przestępstwo.
KŁADY PRACY. Maże to jest ca~kiem słuszne! dróż 18 złotych! Takle dwie podróże na mie· nych. F?raw_a publ1c~n?go przeds1ę1:>·orstw, usta•
Grelsera przewieziono Już do Pozna- Ale w tej chwili nom, mieszkańcom Radogo· siąc wynoszą 36 dotych, co r6wniei nie jest naw1a1~c .1ednoczesn,e, nadzćr par\stwowy w
nla, gdzie wręczony mu został akt 0 • szcza, Helenówka i innych, północnych dziel- bagatelką~
przeds1ąb1orstwach: ktore dotychczas nie były
nic miasta, CHODZI O MIEJSCE, W KTORYM
Jednym słowem _ my, mieszkańcy północ- pod rarządem panstwo"."ym.
. ,.
ska.-żenia. Oskarżonemu umożliwiono MIE$CI SIĘ NASZ PUNKT ROZDZIELCZY.
nych dzielnic miasta, domagamy się jak naj· kaz a Płaeswnego rodz::i1u przeds1~o!;:irstw ~„
porozumienie się z obrońcami z urzęProszę sobie wyobrazić sytuację człowie· szybszego stwort:enia jakiegoś „podpunktu" w
. Y 0 g za w „Monitorze Polskim włakiwy,
ka pracujqcego cały dzień w mieście.
He· naszej okolicy, by nie trzeba było tracić dwu minister.
.
'.
.
du - adwokatami: HeJmowskim l Krę- lenówka trzeba jechać tramwajami dojazdowy dni w miesiącu na PIELGRZYMKĘ PO KWE· . Przeprowad;:ane pr;e.z. wo1ewódzk1e komi•
gleY(skim.
mi prawie osiem kilometrów do Bałuckiego STIONARIUSZE 1 KARTKI ZAMIENNE. Zaosz· ~-tłe l,l;!Sic!powa111e. wy~<nr:iiotące, 00109..:i na do•
Rynku, potem trzeba się przesiadać na „trzy· czędzi to w sumie olbrzymią ilość straconych "' a nym zbadaniu cało.kształtu ~prawy prz'!
W skład Trybunału, który sq.dzić bę nastkę" i jechać znów cztery czy pięć kilome- d „
k
b t
d
• pomocy przeprawadzema postępowarua dotrów ulicą Łagiewnicką, by wreszcie, po go- _nio.we 1 a nam z Y e;znego
enerwowanra wodowego.
dzie Greisera wchodzą: pierwszy pre- dzlnnej podróży, dotrzeć do „punktu", gdzie się 1 słusznych narzekon.
Od ~ostan.owiania wojewódzk:ej komisfi
zes Sądu Najwyższego - Wacław Bar- trzeba wyczekiwać w długim ogonku znów po
Następują podpisy!
prz:xsługu1e. zainteresowanym prawo złożenio
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-1111-1111-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 w ciągu dm 4 (w pewnych razach - 71 odwo~
• .
łania, które rozpoznaje Główna Komisja.
Ostateczne orzes~enie o przejściu przedsifi•
b1orst.wa na włas~osc Państwa, lub osób praw~
nych prawa publicznego, wydaje właściwy mi·
nister, względnie właściwe ministerstwo.
Przejęte w ten sposób przedsiębiorstwo
Długo i O:erpfiwie znosiło Państwowe Przed-1 która otrzymała z województwa poznańskie· dy i motocykle. Nic więc dziwnego, że w te· przechodzi na własność Państwa, lub osób
siębiorstwo Traktorów i Maszyn
prav:inych. p:awa publicznęgo, z, dniem ogło.
Rolniczych go, ze stacji Jarocin znaczną ilość traktorów, renie traktory były czynne w 50 proc.
P.
krytyczne uwagi prasy demokratycznej. Na stwierdziło, iż przybyły one w stcrnle mocno
W Rzeszowie fabryko należqca do PP.T i szenia mtms, ro w „Monitorze Polskim".
łomach
prasy
również
wielokrotnie zużytym, ukompletowane prowizorycznie i zu· MR wyposażona w niezbędne maszyny dla
wskazywaliśmy na niedbalstwo rozp.rzężeni~ pełni~ . ni~przygot~wone do akcji ~i!'wnej. produkcji części wymiennych produkuje przedNa1·młodsze
spółdzielcze
i dezorganizację panujące w aparacie PPT 1 Z dz1es1ęc1u traktorow zdolcmo uruchom1c tylko mioty, nie mające z traktorami nic wspólnego .
• MR. Kierownictwo tego przedsiębiortstwa nie trzy.
Jesieniq rokq ubiegłego na teren!, prze•
dementowało .wysuwanych oskarżeń.
I'
Stacja Myślibor otrzymała 19 traktorów [
KOSZTY REMONTU DWA RAZY WYŻSZE
szło 130 szkół z terenu województwa ł6dzKilka dni temu Ministerstwo Rolnictwa i Re- do d~ia 2 kwietnia nie został oni jeden uru·
Wielce ciekawe są również koszta remontu kiego zapoczątkowano akcję przygotowanicr
form Rolnych ogłosiło w biuletynie rocznym chom1ony.
,
.
•
w niektórych warsztatach PPT i MR. Tok np. młodzieży do samodzielnej pracy w spółdziel
sprawozdanie z dzi;ałalności PPT i MR, które
Z 16 trak!o;ow, otrzymanych przez pow~at warsztat Nr. 5 w Gdqńsku za remont traktora niach uczniowskich.
nadal milczy na temat tych zarzutów.
Pe,rzyce w L1p1nach (Po~O[Ze Zash.) z wo1e- nr. 625513 wvstawit rachunek ,w kwocie 71.400
Wyęilek całej pracy szkoleniowej z~stal
„Gazeta Ludowa" nie będąc ,w stanie po- wodzh'<a lubelsk.ego, om 1eden nie :iostoł u· zł. a za średni remont •innego traktoru-39.000 skierowany na to, by młodzie;!; w drodze sy„
chwalić peeselowskiego kierownictwa PPT i MR ruchomiony.
, .
.
zł. podczas gdy Spółdzielnicr Maszynowa w stematycznej nauki zai:>oznać z ~deoloai~ xu,.;
za dotychczasowy jego mizerny dorobek stara Dlaczego brak c:xęsci :"'ym1enn>.'ch?
,
Gdańsku wykonuje takie remonty o połowę chu . spółdz~e~czeg<?, zasadami orgcmizacyjsię rob;ć dobrą minę do złej gry i umieszcza
Centrala PPT I MR, 1ako na 1ed,ną z ~low- tanie[.
.
.
.
. „
~~~~zi~1!x;11~~~~~~~kieJ~az rachunkowości14
sprawozdanie pod gromkim tytułem , T ro kto- ~ych przyczyn zie~o sto.nu traktorow w~ a.zu:
. Nic więc dziwnego, .ze przy takie1 met<;>·
Młodzież sama powinna prowadzić swojq
1
ry i maszyny rolnicze będą praco,wac coraz 1e na brak .c~ęsc1 wymiennych. ~rzeds1ęb1or dz1e pracy traktory PPT I MR zaorały do dnia tp6łdzlelnlę, korzystaJąc tylko w trudniej•
lepiej".
s~wo to istn1e1e przeszło rok. W,1emy, co W. 10 maja b.r. 493.831 ha, wykonując plan w 37 szych wypadkach z porad swego opiekuna,
,,Dyskrecja" pisma dla wszystkich
ciągu roku. dokonano "! pr~emysl?. Zadlodz! proc. Pozostanie również tajernnicq PPT i MR Tylko wtedy pr_zygotuje się do przyszłej pra~
Organ PSL wo!i nie anal:_zować dotych,- I tedy pytanie, co .u,czyn1ł? k1erown;ctw? P?T, ! na ja~iej, podstawi,e obliczył.o ono, że d~i.enna cy w szeregach ruchu spółdzielczego.
czasowych ,,sukcesow" kierownictwa PPT i MR 'MR,, ~by zapewmc sobie odpo~1edn1!=1. ilo~c yvyda1nos~ trak~orow wyn.os1 3,05 ha. Jesl1 P?T
Prcica nie była łatwa - cel jednak został
z po nem Danielem na czele. Jest jednak rze- 1 częsc1 zaposo~ych? Są wprawdz.e częs.c1, kto- 1 MR. posiada, 1ak to wynik9 ze spra~ozdan.1a, osiągnięty.
czą charakterystyczną, że przv.taczając spra- :e musz.ą byc sp~owadzone z ~agramcy, są 6 tys1!'lc~, czyn~ych trak~o~siw1 to dzienna 1.ch
Przez szereg miesięcy „Zespoły konkur„
wodonie aż do „najdrc:>bniejszych szcz?Qółó"." Jednak 1 ta~ie, ~. tora f!109Q bYC: wyprod~ko· wyda1nosc, pow~nna wymesc przeszło 18 tys1ę- 11owe Spółdzielczości Uczniowi.:'.~iej" uruchc„
„Gozeta Ludowa pominęła w zupełnosc1 na1- wane ·"! kra1u. K1~rowntcłw<? PP! 1 MR W ciągu cy ha: JesJ;, zas traktorx rozpoczęły pracę ~ mione przez Spółdzielcze Kurey Korespond~n-i
ważn;ejsze dane, wskazujące jaki obszar trak- roku m~, poc~ynrło odpowiedm,c~ krok?w, by 1P?łow!e n:i?rca, to powinny on.~ były zaorac cyjno - Związku Rewizyjnego Spółdzielni R.
tory zaorały w czasie akcji siewnej.
I zapewn1c sobie otrzymane częsc1 wymiennych nie pał miliona ha, lecz cały milion.
P. uczyły sią z dostarczonvch wvkładów,
Ta d skrec·a"
isma dla wsz stkich ·est . od przemysłu.
.
,
.
Sprawozdanie podaje, że prz~dsiębiorstwo przesyłając - opracowane pr~ez siebie ćwi." Y
dl . P J k b
. Y
d lt
Jaka zresztą moze byc mowa o planowe1 otrzymało kredyty na prowadzenie prac wio· czenia - tydzień za tygodniem.
zupe
me
uzasa mona.
a
·· 1es
, 'I'1 en t ra Ia PPT ·1 MR po d zis
„
• · 740 m1·1·1onow
·
.
.
d .
PPT .owiem
MR prze
, ,s tla- pro d uk cp,
sennyc h, w wysokosc1
złotych.
Viysifrk młodzieży i ich oplekun6"1 został
1
wia się. sp_r~woz orne
w swie e dzień jeszcze nie wie ile obrabia nek i maszyn
uwieńczony pięknymi rezqltatqmi.
rzeczywis!os~i?
.
przedsiębiorstwo to pos:ada w terenie. Jeśli
NADMIERNE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
PrzE'z 6 dni począwszy od 30 mr.rja b ;.,
• ~rzedsiębiorstwo to r;iosi~da 268 warszta· zaś ma ·1akieś dar:e, to przy pierwszym skonG d
• · k
k d
młodzież zdawała egzaminy przed .vomis1·q,
t
d
ap
t kto ow 1 maszyn oraz dy
o
zi
się więc zapytoc, JO te re yty za~
ow ? n rav:iy r? ', ~
. ,
. - frontowaniu odbie"'a1·ą one daleko od rzeczy·
ł
k
ó
h d
składaJ'ącą się z przedstawicieli Kurato.o
"
stoy wy arzystcmev 0 t ż z otrzymanyc
o- rium, Inspektoratu Szkolnego, Zwi,.,zku
dconule Powa z ną 1losc1ą mechanikow ob1az - wistości
Nem·
·e
z·
e
obsłu:Jia
trak
·
tychczas
500
m:Jionów
zł.
PPT
i
MR
wydat·
"'
SJ
d
łob
h
W
owyc ·
Y owa
Y
.•
czycielstwa Polskiego, Centrali i Okrę"IJ
kowala
na
materiałyJ"'dne
38
proc.,
no
tran"
t aro'w pow·111 na b yc' po staw1·ona na o pow1'ed ·
K ORóW N "PRAWIONO
"
.
po 1
· m·
w 1·stoc·1e·iednak prac"'" war •
ZAMIA 5T TRA T
"I
.
sport 6 proc., na pro ukc'1"' CZ"'Ści wymiennych Zwiqzku Rewizy1·nego Spółdzielni R. P.
nI m
z 0 Je.
MOTOCYKLE
"
"
Przeszło 650 l:lczestników zespołów - ucz
sztatów cechuje dezorganizacja, brak plano·
I utrzymanie warsztatów 18 proc„ natomiast na niów szkół powszechnych, gimnazjów oraz u„
wości i nadzoru technicznego, kwalifikująceTak np. stacja Tczew (woj. gdańskie) wed· koszty adminisracyjne aż 38 proc.f
ceów z terenu Łodzi i województwq zdało
go przydatność odremontowanych traktorów , ług danych Centrali posiada „kilka" obrabiaK~esti~ ~ontroli nad pol!tyką dlnonsowq ":' egzaminy, wykazując calkowitą znajomość
0
do procy. Przytoczymy tu kilka faktó':"', ilu· rek.
.
• .
.
.
PP! 1 MR. (UZ .da.wno s~ano~i prze ml.ot. 1' ':"az: zasad ideowych, organizacji, crdministracji
strujących pracę PPT I MR na tym odcinku.
Po zbadaniu na m1e1scu stwierdzono, ze ne1 • troski oprnit pubhczneJ. . Czas Juz ""'.' 1elk 1 oraz rachunkowości spółdzielni ucznlow•
Oszukańczy remont
znajduje sie tam 15 tokarek, 3 frezerki, 3 he- skonczxć z k~rygodnym brakiem kontroli w :okich.
Decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Mi- bierki , 5 szlifierek, 12 wietarek, a więc urzą- aparacie PPT 1 MR oraz ze ~kandallcznym f<?k-1 Młodzi spółdzielcy praktycznie i;tostlfCI
n'.strów z dnio 22 stycznia br. skierowano po· dzenie ca/ej fabryki. Przy pomocy łylu maszyn t~m masowe19~ zakupywama przez przedsię- wiedzę nabytą, starając się przekształcić
ważną ilość traktorów z województw cen· . możnaby wyrabiać części zapasowe ni.e tylko b1orstwo częs~1 zapasowych u ... swoich włos· swe spółdzielnie na wzorowe, zgodnie z za·
tralnych na Ziemie Zachodnie. Przed odtran-1 dla własnych ,potrzeb, ale i dla okolicznych nych pracowników.
sadami, propagowanymi przez ruch spółdziel
spartowaniem traktor'{ miały być odremonto- ! stacyj. Przy takim wyposażeniu stacja posiaZ j?~iego to :tródła pracown1i~y PPT 1 ~R. czy.
wane i doprowadzone do stanu używalności. '. dala w pierwszej dekadzie kwietnia - 38 czyn upraw101ący ten l?roceger 7~eri:i1q ~e częsd?
Życzymy lm jak najlepszych rezultatów w
Oddziały PPT i MR w Krakowie, Rzeszowie, : nych traktorów z ogólnej ilości 86, ,w drugiej Któż jednak ma się tym. za1ąć, 1ezeh som dy· ich pm<:y i przypu:>zczamy, że śladem ich
Lublinie i inr.e stwierdziły w swych wykazach, : dekadzie kwietnia czynnych było 27, w trze- re~to.r naczeln.y, P: Daniel, będący n;i-wiasem pójdzie z poczqtldem nowego roku „zkolne..;
że naprawy zostały dokonane i traktory są · ciej dekadzl;e - 30, zaś w pierwszej dekadzie ~ow1ąc powazn.ą figurą w PS~ ~akup~Je u swa go setki szkół, które wykształcą na terenie
„datne do eksploatacji.
, maja ... aż 26.
. 1e~o . sz~fera. Ptetruslaka częsc1 zamienne zo województwa łódzkiego tysiączne rzesze
O wartośoi tych zapewnień może świad· 1 W Lig nicy, stwierdzono, że warsztaty PPf dz1es1~tk1 łystęcy złołych?
•
• najmłodszych dz1a1aczy z peid tęczowego
r:.zyć fakt, że stacia traktorów w Bytomiu, i MR remonto.wały zamiast traktorów samocho·
Edward Nab1elsk1 sztandwu.
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;,Pll;KNA PŁEC"
„WISŁA" (Przejazd 1)
Nowy film produkcji angielskiej
„PŁOMIEŃ NIE ZGASŁ"
„BAŁTYK'" (Narutowicza 20)
„POWROT O SWICIE"
„GDYNIA" (ul. Przejazd 2)
„DOM BANKOWY"
„STYLOWY" (Kilińskiego 123)
„ZEW PUSTYNI"
„WŁóKNIARZ" (Zawadzka 16)
NOCY"
„co MóJ MĄŻ ROBI
„HEL" (ul. Legionów 2·4}
„DOM BANKOWY"
„ROBOTNIK" (ul. Kilińskiego 178}
„AKTORKA"
„PRZEDWIOSNIE" (ul. %eromskle90 74-76)
1,FORTANCERKI"
.,TATRY" (Sienkiewicza 40)
„A.8.C. MIŁOSCI"
„REKORD„ (ul. Rzgowska 2)
,,PEWNEJ NOCY"
„BAJKA" (Franciszkaftska 31)
„PEWNEJ NOCY"
„WOLNOSC (Napiórkowskiego 16)
.,MOI RODZICE ROZWODZĄ SIĘ"
„ROMA" (Rzgowska 84)
;,BLAGIER"
„ZACHĘTA" (ul. Zgierska 26)

w

„SKŁAMAŁAM"

„MUZA" (Rudo Pabianicka)
„LEGIA HONOROWA"
„ADRIA" (ul. Marsz. Stalina 1 (Gt~wna)
Nowy film produkcji angielskiej
,.„„
„PŁOMIEŃ NIE ZGASŁ"
„SWIT" (Bałucki Rynek 5)
,,DZIECI KAPITANA GRANTĄ"
Początek seansów w dni powuednle o
godz. 16, 18, 20. - W niedzielę i święta u
godz. 14, 16, 18 I 20.

„Przedwiośnie"
„Adria",
„Hel",
Kino:
„Romo" rozpoczynają seanse o pół godzi·
ny później tzn. w dni powszednie o godz.
16.30, 18.30 l 20.30, w niedziel~ I święta
pierwszy seans o godz. 14.30 itd.
Przedsprzedaż biletów do kin: Rekord,
Wolność i Roma dla członków Zw:ązków Za·
wodowych (zgłoszenia zbiorowe zgłaszać
w Rodzie Zakłodowej fabryki Geyero (Piotr·
kowska 295) od godz. 10-13.
Celem uniknięcia natłoku prosimy o przy·
chodzenie no wcześniejsze seanse.

ł

Państwowa

Wytwórnia Radiotechniczna
Lomżyńska

ul.

8112

przyjmie natychmiast

1 Technika kalkulatora

2. Tech ni ka do

działu planowania

3) Technika na stanowisko kierownika wyk.
Procy i Płacy.
4) Magazyniera technicznego

!5,

Prezydialny Zarządu Miejskle~o
w Łodzi podaje do wiadomości, że stosowŁ.
nie do uchwały Miejskiej Rady Narodowej
Nr. 193 z dnia 27 maja 1946 roku, poczynając
DYREKCJA Ł. W. E. K. D. podafe DO WIADOMOSCI, że czasowo została
od 1 czerwca 1946 roku Zarząd Miejski w
wprowadzona taryfa ulgowa 50°/o obowiązująca w niedzielę i święta, aby
pobiera następujące opłaty admini·
Łodzi
umożliwić ludziom pracy wyjazdy do okolicznych miejscowości.
stracyjne:
W związku z pogorszeniem się stanu finansowego przedsiębiorstwa zmuszeni jesteśmy znieść powyższe ulgi i z dniem 16 czerwca 1946 r. w niedzielę
A. 1. Tytułem opłaty od podania należy
·
i święta obowiązywać będzie taryfa normalna.
uiścić zasadniczo:
Jednak, chcąc przyjść z pomocą ludności pracującej, zostają wprowadzone
1. w każdym przypadku - zł. 25;
przejazdy grupowe (25 osobowe) z ulgą 50°/e. Zainteresowani winni zgłaszać się
2. po zł. 2 od każdego załącznika, jado Wydziału Ruchu Ł. W. E. K. D., ul. Piotrkowska 77, gdzie mogą nabyć odpoko też od każdego egzemplarza I.ub
odpisu podania, wraz z nim złozo·
Ł.
wiednie bilety.
nego. Opłata od załącznika należy
się bez względu na to, czy jest nim
01yginał czy odp s 1 czy od nlogo
uiszczono już pop ~adnio j<..akai·ol·
wiek opłatę czy nie uiszczono;
S. po zł. 5 od każdego pokwitowan~a,
wydanego na żądanie osoby zain·
stwierdzającego
a
teresowanej,
przyjęcie podania.
2. Podanie ponowne, przy którym jedy·
nie zostają złożone załączniki, po•
trzebne do załatwienia pierwszego
składzie duży
Posiadają
podania, nie podlegają opłacie; od
załączników opłaca się jednlłk po
i
zł. 2 od sztuki.
S. Podanie, wniesione przez dwie lub
więcej osób, albo przez ustawowego
11\llllllll\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\1111111111111111111111111
zastępcę lub pełnomocnik<:' dwu lu.b
więcej osób podlega opłacie pole.dyn·
czej tylko wtedy, gdy po.chodzi od
wsp6łwłaścicieli i dotyczy ich mająt·
ku wspólnego lub jeżeli wyrażone w
podaniu żądanie opiera się na iden·
tycznych tytułach pr~wnych. W braku
powyższych warunkow oplata b~d~ie
pobierana w tylokrotnej wysokości, ila
osób wymieniono w podaniu w cha•
południe
w
12-ej
godz.
o
br.,
czerwca
W niedzielę,
rakterze petentów.
4. Od podania, tyczącego się . dwu lub
w Miejskiej Galerii Sz:tuki (Park Sienkiewicza) w Lodzi
więcej spraw, kwalifikujących się do
OTWARCIE WYSTAWY KONFEKCYJNEJ.
ptzez
załatwienia bez wykorzystania
Zarząd Miejski uprawnienia z art. 17
Ws:tęp na otwarcie :tylko za zaproszeniami.
Rozporr:ądzenia Prezydenta RzeczypoOd godz. 15-ej wstęp dla wszystkich za normalną opła:tq.
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. o po·
stępowaniu administracyjnym (D:i:. U,
R. P. Nr. 36, poz. 341), oplata będ:i:ie
OGŁOSZENIE
pobrana w wysokośc.i taki~j, Jak gdy·
O PRZETARGU OGRANICZONYM
NIE NISZCZCIE CENNYCH SUROWC0W1
by w każdej sprawie wniesiono od•
dzielne podanie.
Centralne Warsztaty Umundurowania i
Ekwipunku, Łódź, ul. Szterlinga 26 - ogła
Swiadectwa i poświadczenia, wyd~
B.
szają ograniczony przetarg na sprzedaż odwane przez Zarząd Miejski, podlega1ą
padków z umundurowania wojskowego i
opłacie w wysokości zł. 100.
obuwia. Odpadki podlegające sprzedaży są
Od podania, wniesionego o zmianą
1.
C.
do obejrzenia na miejscu w godz. 9-13.
(odwołania,
lub uchylenie decyzji
Oferty składać w zalakowanej kopercie
Łódź, Południowa 44, tel. 187-41
skargi incydentalne, o wznowienie podo godz. 11-ej dnia 21 bm.
stępowania) zasadniczo ' zł. 25.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12-ej.
KUPUJE w każdej ilości szmaty i WS?.'~1podania o zmianie decyzji w
Od
2.
Centralne Warsztaty Umundurowania I
kie odpadki włókiennicze, płaci na1wyż
przedmiocie wymiaru podatku lub
Ekwipunku zastrzegają sobie prawo wybvru
ceny.
sze
opłaty miejskiej (odwołanie):
oferenta !. unieważnienia przetargu.
przekracza
sporna
suma
a) jeśli
•. „„.„„„.„.„„ .. „„.„.„„.„ ... „„.„,,„„„„.„ ••.•.. ,.„„„„.„„„.„.„
zł. 50 a nie przekracza zł. 100 Wydział

W. E. K. D.

,,MASKARADĄ"

Łódź,

OGŁOSZENIE

KOMUllKAT

1

),POLONIA" !Piotrkowska Nr 87)
Romantyczny dramat filmowy
„TĘCZA" (PiotrkoW&ko

Dyrekcja

aństwowe Zakłady

Wielka Wystawa
Konfekcyjna w

"SORTSZMAT''

Uwaga stołówki
Groch Victoria i zielony

polny dostarczamy do stołó
wek po najniższych cenach
SPOLE/lf
Oddział

L6dź,
PAŃSTWOWA

NieruZarząd Miejski w Łodzi chomości Opuszczonych i Porzuconych po• daje do wiadomości, że w klatce schodowej
Biura Centralnego, Piotrkowska 100, wywieszone sq wykazy przyznanych dzierżaw
ogrodów, działek i placów.
Ci ws.zyscy, którzy zlożyll podania do
'dnia 1 czGrwca rb. i ni"S zgłoszą się dla zaodebrania umów
formalności
łatwienia
dzierżawnych do dnia l lipca rb„ stracą po
tym terminie ptawo do otrzymania dzierża
wy, zaś obiekty przyznane zostaną innym
ubiega;ącym się o nie.
Reklamacje po dniu 1. 7. 1946 r. nie będą
uwzględniane.

dnia 14 czerwca 1946 r.

Łodzi

16

Rolniczy
Pio:trkowska 54
tel. 146-18
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Zarząd

Ceramiczne

wybór k a11 I
na
sz amot owyc h barwnych kwadrateli.

~ a głą maszynistkę

OGŁOSZENIE

W• E. K. D.

d. f-ma Jan Krause wAndrespolu pod Łodzią

6l #ysoko wykwalifikowanych ślusarzy narze::iz1owców
·11 Ra diomonterów.
Warunki do omówienia

Łódź,

Str. 1

ROBOTNICZY

DOWA,

KOMUNIKACJA

ODDZIAŁ

OKRĘGOWY

SAMOCHO·
KIELCE

przyjmie od zaraz:
1)
2)

Sekretarkę. Wymagane: wykształcenie
średnie, pisanie na maszynie.
kancelarii. WymagaKierowniczkę
ne: długoletnia praktyka kancelaryj-

na, pisanie na maszynie.
samochodowarsztatu
3) Kierownika
wego.
4) Monterów, mechaników, elektromonterów.
5) Chłopców do warsztatu i stacji obsługi.

6) 2 maszynistki.
7) Siły biurowe z
nim .

wykształceniem

śred

zł.

MECHANIK obeznany z chłodnictwem zostanie przyjęty na stanowisko lderownika-mechanika do chłodni przy Państwowym Browarze Nr. 1 w Łodzi. Podania z odpisami
złożyć w
należy
świadectw i życiorysem
Dyrekcji Państwowego Zjednoczonla Prze' mysłu Piwowc:rsko-Slodownlczego w Łodzi

.~~~.~.~~.~.~~..•~.~.~~~~:„ ..•• „ •. „„.„„ •• „.„ ••••• „ •.• „,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MASZYNISTKA zostanie przyjęta do
przedsiębiorstwa w Łodzi. Podania z życiorysem składać pod „Brosłód" do
Redakcji dziennika.
BIEGŁA

poważnego

OGRÓD ZOOLOGICZNY :IA ZDROW .U
(dojazd t.amwajem Nr. 9)
Otwarty codziennie od 9 rano do zmroku
MIEJSKIE MUZEU~ ETNOGRAFICZNE
Plac WolTJoścl 14 'est otwt rtt: die
zwiedzających -'i dni pow5zi,dnie z Wy:.,.:kiem poniedziałku od godz. 11 c!o 1- w nhdzielę I świeta od 10 do l:?
w

5;

suma sporna przekracza zł. 100
a nie przekracza zł. 300 - zł. 10;
przekracza
sporna
suma
c) jeśli
zł. 15.
zł. 300 3. Od podania o rozłożenie na raty zao przyznanie
ległości podatkowych,
ulg w odsetkach za zwłokę, o umorzenie danin publicznych i o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania,
gdy kwota należności:
a) nie przekracza zł. 150 - zł. 15;
b) przekracza zł. ł50 - zł. 20;
c) przekracza zł. 300 - zł. 40;
d) przekracza zł. 600 - zl. 60;
e) przekracza zł. 1.000 - :l. 100;
rozpoczęte
następne
każde
!) za
zł. 200.
zł. 1.000 Od podań innej treści, dotyczących się
podatków i opłat miejskich - zł. 30.
5. Od podania o wydanie zaświadcze·
nia o stanie materialnym oraz innych
dokumentów
lub
zaświadczeń
zł. 30.
6. Za numer rejestracyjny metalowy (dla
pojazdów, rowerów, psów i t. p.) zł. 100.
Lódż, dnia 14 czerwca 1946 r.
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI
b)

Łodzi,

jeśli

........................................................„ ............„ ...................,......................_........_„..............,,,_......................................_.........,......................._
f_ekarze
Dr. KONDRACKI specf a!istC! c-·:orób żołqdka,
kiszek, wątroby. Naruto~vicza 35, tel. 2 ~ -99.

OGŁOSZENIA

ZGUBIONO palcówkę, dowód tożsamości konia Kołoszek Józefa, oraz palcówkę Kobszek
Janiny i dowód tożsamości konia Kubickiego Henryka, wieś Czyżeminek, gm. Gospoaarz, pow. łódzki.
- - ZGUBIONO dow6d tożsamości konia Pachol·
skiego Józefa, Wola Kazubowa, gm. Kruszów, p~w~6dzki.
ZGUBIONO kartę rozpoznawczą i legii. Zw.
Zaw. Marciniaka Władysława, Czerwona 1.
y~a-;;1·~ pracy Kruszyńskiej
ZG"BION-0 legit-

DROBNE

Dr. med. E. MIKULICZ, lekarz-dentysta, spe- LÓD do sprzedania w dowolnej ilości po ce- POTRZEBNY wykwalifikowany szofer-mechacjalista w leczeniu dziąseł i jamy ustnej, ulica nach przystępnych w Państwowych Zakła- nik. Zgłaszać się: Al. Kościuszki 65, CentralZawadzka 17, tel. 144-45.
dach Włókienniczych. Teodor Steigert, Łódź, na Szkoła PPR.
SZWACZKI-:-di°iewiarki poszukiwane. ZgłoMilioncwa 35-37, tel. 208-47.
Dr. HENRYK PROCHACKI, choroby skórne i
dla przemysłu cu- szenia: Dziewiarnia, Olga Maib, Gdańska 12.
weneryczne, ul. Legionów 17, przyjmuje 12-1 OLEJKI eteryczne i esencje
kierniczego i mydlarskiego, barwniki żywno- POTRZEBNA manikurzy~tka oraz fryzjer męi 3-6 PP:..·--- ściowe poleca „FARBOCHEMIA", Marutowi- ski zdolny. Zakład fryzjerski, Traugutta 5.
"'
"
cza 24, tel. 214-30.
Dr. MIECZYSŁAW KOWALSKI
K~EROW:NIK SPÓŁDZIELNI (sklepu) e~er-1 Józef.Banko~a 25. __ - -- - - - ___ _
.....,,specjalisto chorob skórnych I wenerycznych Z
a„ •aroUJan1e pracą g1czny .1 rutynowa~y kupiac na ~tanow1sko ZGUBIONO zwolnienie z wojska z R. K. U.
przyjmuje 8--10 3-6 Al. 1~§!.0aio 3_. _
PRZYJMUJEMY tkaczy na krosna angielskie, w Łodzi - p~szuk1~any. O!etry p1~emn,; do Lublin, legii. służbową M. O. i zezwolenie na
broń, wyst. przez Komendę Wojew. 6dzką w
DR. ZOFIA SKONIECZK'\. lekarz szpitala Ko- zwijaczki (!rajberki) oraz urzędnika do biura Głosu Robotmczego pod „Spółdzielca .
· obrachunkowego. Zgłaszać się firma Józef
h
Zaąubione dohu.uentq Lublinie, Gwiazda Jan. Uprasza się o zwrot
chanówka. Spec. chorób n""rwowyc , przyi- Babad w Łodzi, Wólczańska 239.
do najbliższego Komisariatu M. O.
muje 4-6 Piotrkowska 16. Leczenie elektro- - ---· PRZYJMIEMY majstrów tkackich i tkaczy na ZAMIENIONĄ przypadkowo walizkę w auto- - - - wstrząsowe.
krosna angielskie i przewlekaczy ze znajo- busie Łódź-Końskie można odebrać u Zyg- UNIEWAŻNIAMY skradzioną pieczątkę pomością przykręcania. Na przędzalnie prząd- munia Adamczaka, Łódź, Pomorska 52. dłużną „Życie Włókiennicze", Redakcja,
Hupno i !iiprze d aż
Łódź, Strzelecka 2 , tel. 176-38.
ZESZYTY, teczki, skoroszyty, koperty, papiery ki i flajerki. Zgłaszać się w godz. 8-10, ul. m. 16.
jn_y_,- 1-e-gitymaSKRADZIONO palcówkę, legii. fabryczną, ZGUBIONO - dowód-rep;;\;ia~ylistowe, kancelaryjne, powielaczowe, ołówki Wodna 23.
poteca hurtowo „Polonia", Cegieln'iana 1. tei., POTRZEBNY jest kierownik, względnie kie- 2 kartki żywnościowe i legi!. Zw. Zaw. Rojek cję zw. Zawodowych i z. w. M. V/yrzykowskiego Bronisława, Pabianice, Plac Dąbrowrowniczka na oddziały szwalni. Zgłaszać się Marii, Rydla 10.
257-32.
RADIOAPARATY - lampy radiowe - aparaty ' do Wydziału Personalnego firmy L. PLIHAL, ZGUBIONO palcówkę i kartę rejestracyjną z ;;;s;;:k:.;ie:..:g~o;,_:3..:..·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
R. K. U. Pawlaka Zdzisława, Zygmuntow- UNIEWAŻNIAM zgubioną legitymację roczKrzemieniecka 2.
fotograficzne, projekcyjne 8 mm. I 16 mm. ną na tramwaje podmiejskie, i legitymację
filmy. Kupno - sprzedaż. „GNIADKOWSCY." PRACOWNICA domowa z gotowaniem po- r.](C' 1~.
m-ce nieparzyste
ZGUBIONO książeczkę wojskową, książecz- na tramwaje miejskie
trzebna. Mielczarskiego 4 m. 9.
Łódź - Piotrkowska 50, tel. 105-17.
umowq i metrykę urodze- - Dorota Dymitr, Piaskowiec, Romana 7.
z
damsko· kę terminatorską
-f~yzjar
li°ib
fryzjerka
POTRZEBNA
---•
gips murarski l dentyKREDĘ MALARSl{Ą,
nia Przyrowskiego Tadeusza, Kazimierz, ul. UNIEWAŻNIA SIĘ zg~biony bilet tramwajostyczny, farby, po~ost lniany i syntetyczny, męski. Sanocka 23. Zakład fryzjerski.
wy ulgowy na tramwaje podmiejskie i legit.
lakiery olejne I nitrowe we wszystkich kolo- POTRZEBNA wykwal!fikowan~--maszy;t;ik~, Sienkiewicza 3·
tach poleca „FARBOCHEMIA",' Narutowicza na matryce. Zgłaszać się: Al. Kościuszki 65. ZGUBIONO książeczkę na zasiłek emeryta!- szkolną Kowalskiego Witolda, Kazimierz,
ny Marciniaka Szczepana, Rzgowska 106/6. Paderewskiego 22.
Centralna Szkoła PPB .
?4, teL 214-30.
-~~-~~~~-
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CAŁONOCNA ZABAWĄ

W Domu Propagandy PPR, Łódź, ul. Piotr•.
kowska Nr. 262 w sobotę, dnia 15 czerwca br.
o godz. 21.00 odbędzie się
. CAŁONOCNA ZABAWĄ OGRODOWĄ
Wyborowa orkiestra, program artystyczny,
tani bufet! W razie niepogody, zabawa odbę·
dzie się w gmachu. Cena biletu wstępu 30 zł.
RYTMIKA I PLASTYKA w c. R. D. K.
Centralny Robotniczy Dom Kultury _ TUR
w Łodzi przyjmuje zgłoszenia dzieci robotniczych na lekcje rytmiki i plastyki. Bliższycn
informacji udzieli sekretariat C. R. D. K.
TUR, ul. Piotrkowska 243 od godz. 8-ej do
19-ej tel. 112-57.
WYPOżYCnLNIA SZTUK TEATRALNYCH
w· c. R. D. K. _ TUR
.
D
K lt
TUR'
I
c
entra ny Ro b o t niczy om u ury w Łodzi,
ul. Piotrkowska 243 ~oda.ie do wiadomości, że czynna jest codziennie wypozyczalnio sztuk teatralnych. Centralny Robotniczy Dom Kultury - TUR skupuje również
sztuc~ki teatralne.
LEKCJE CHóRU W R. C. D. K.
Centralny Robotniczy Dom Kult•·ry - TUR
w Łodzi, ul. Piotrkowska 243 przyjmuje zapisy
no lekcje chóru zorganizowone(:]o ''a terenie
Centralnego Robotniczego D.omu '.~t•:tvrv TUR. Bliższe informacje w sekret • ::ic1e C. R.
D. K. w godz. od 8-ei do 19·ei lei. 112-57.
UWAGA, PIEKARZE!
W dniu 15 czerwca br. o ąodz. 18-tej odbędzie się w lokalu Cechu w Łodzi przy ul.
Curie-Skłodowskiej l /a Nadzwyczajne Zebranie Informacyjne w sprawie cen chleba wolno-rynkowego. Stawiennictwo obowiązkowe.
POWSZECHNE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE
Prof. Jan Muszyński wygłosi odczyt p.t. „Wa
rzywo i przyprawy w Polsce" w niedzielę dn.
16-go b.m. o godz. 12-ei w gmachu Uniwersytetu Łódzkiego. ul. Narutowicza 68, Ili p„
salo 61. Wstęp dlo kształcącej się młodzieży
5 zł. dla innych 10 zł.
WIELKA WYSTAWA KONFEKCYJNA W ŁODZI
W dniu 16-go czerwca b.r. w Miejsk!lej Ga·
lerii Sztuki w Łodzi {Park Sienkiewicza) nastą
pi o godz. 12-ej uroczyste otwarcie wielkiej
W 1stawy 'Konfekcyjnej.
Na wystawie przedstawionych będzie szerea ciekawych eksponatów, ilustrujących dotychczasowe osiągnięcia Polskiego Przemysłu
•
l'Y'"11recin. Celem wystawy, która zorąa
n;zowona została staraniem Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego jest między
innymi zapoznanie szerszych rzesz społeczen
stwa z obecną polską produkcją w dziedz,inie
ubrań gotowych, bielizny itp.
. .
Wstęp na otwarcie tylko za zapr<?szen1am1
potem dla publiczności od godz. 15-e\ za nor-

•

•

-e

I...

Jak burza

znokautowała

Impreza sportowo zapowiadała się nieniem, czy deszcz czekał na nich. Ale
wspaniale. Nie tylko na afiszach figu- g_runt, że. rozporzęli. jednor.ześnie. Starowały najgłośniejsze nazwiska naszych siak powiewnym, Jak zefo·ek pląsem
pięściarzy, a le w rzeczywistości wszys- wokół osł11pfr1łe~o nieco lubliniaka, a
cy oni przybyli do Łodzi. Przedsprze- des7.cz drohniutkimi kropell·ami.
daż biletów szła pomyślnie. Na godziW miare, jak rozkręcał sie łodzianin
nę przed zawodami publiczność poczęła i coraz częściej pocza,ł trafiać okrecaja,już ~ezbrana, fal~ napływać przed l~as.y cego się wzdhlż swej osi lubliniaka stad10n_u ŁKR:u i zwolna przesa,czae SHJ krople stawały się cora7. h11rclziej rzeprzez 11cz11e flltry kontrolerów do swo- siste. Nadomiar tego, oślP11iaj::i,ce hłys· l
· · . N'!·t ·
'ł
ł
d
·
· ć
~c 1. nue.~s_c. ~ t ' me unosi.
g ~wy o 1rnw1ce poczeły ra7. po raz przecina
y, n!l,t 1~1~ zdaw?-ł sobie ~p1 awr z szary niehosłon. Ale na to nikt teraz
mebczpJecze••" wa, wiszącego Jak miecz nie zwracał uwagi. \Vszyscy wpatrzeDamoklesa nad ich głowami.
ni byli w ring, na kt<>rym rozwijała si.e
'l'hnny nn~i±ywa-ly coraz liczniej i roraz hardziej 7.llCiekła walka pomiędzy
coraz geście;j poc:r.ęły wypeł11irir wszel- Sta"lialdem, a Krzyżanowskim.
kie sieclz.1:ire i nie-sieclzace "'. ·isca.
Krzyżanowski, nie pierwszej młodo\Vszystkim udzielała 'się nt• 10sfera ści już hokser, chwi1::1mi dla łodzianina
wiclkie-go meczu i wielkich s1>onowych hvł niebf'7DiP"7.TIV. Si.lnv cios, niezłe
wyclarze1L Na pół godziny J11'zed roz- blokowanie cioRów i F:nokój - to najpoczęciem zawo<low, nikth:v nie 'T;dołał więki;:ze jego atutv.
St:isiak i.nic~atyuloko1r:1ć nawet 87.nilki w obrębie nie- wy nie wyDllF:7.rzał jednak ani na chwi"\Vielkirgo c;;taclionu hokejowego, bez na- lę ze s"7<'h rnk i w rez11lta<'ie wygrał
raźenin si.P, nri pr7.ykrą uwagę ze strony niezn11rzTJic, ale zac:;łużenie. Bvł o wieswego sn,siada.
le S7,vh"l7.V- r"•ęściei atakował i cześciej
Siizare, wstręte chmurzyska nadcią- czv"to trafi"t.
gały tymczasem nieubłaganie nad same
Dt>F:7cz nflrla c01'n7. wit>kszy, ale 0zarnasze głowy. Ten i ów z przerażeniem necki i .n-J'ZY'''OCZ wrhodza .na rin~.
spogląda w górę, ale nikt nie chce wy,..,nm1mo. :i.e norlczns tf'J wa lln r<?zmówić złowróżbnego słowa i pociesza srn lała sit> iuż 11 leivn, że woda strnmie. w d.ur l n1 - w1a
. t r rozpę d zi,
• dl acze- niami <'iel„łfl 7'1 l:o"1
'--.1 erze p łaP.zczv i• masię
gohy miało akurat teraz padać. I rze- ryn:uek <ho hvli i tnrv optymiści poczywiście 7.Rczeło padać nie teraz, tvlko 1.rndv) nikt nie zwr::icał n<i to uwae:i.
alrnrat wtedy, jak ·weszli na ring 8ta- Walk:i ("znr1w"1:i„go z Gr7.ywoczem
siak z Krzyżanowskim. I nie wiadomo, porvałn WR7.ystlnch.
czy chłopcy ci czekali na deszcz, gd:;rż
Ło1faim1in już 0rl daw11a marzył o
na ring weszli z dość znacznym opóź- spotlrn11i11 siP 7.P Rla7'>kiem, który za1mJ1111111J1111111JJJ11J1J1111111111111111111111111111111111111111111111111J111111111111111111111111J1111111111111111111111111111111111J1111111111111J111111111111111111111J111JJ1111
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imprezę

brał mu tytuł mistrza Polski kilka miesięcy temu. w ~o.dzi, zc1ai1ier_i1 . iego 1:1iezbyt sprawiedlrwie. To też JllZ od p1erwszych uderzeń. widać byio, że Czai:Pe-.
cki spotkanie to traktuje ja ko rewanż
za mistrzostwo.
·walka jest cieżka. Ring staje się
jakby pokładem miotanego bmza, statkn. Sl::i,zak ślizga c;;ie często i ki11rnkrotnie pada nawet na deski. ale za każdvm
razem wstaje i wa 1czy da lej. N'
..c ie wiP e
jednak może zdziałać. Łodzianin walczy znakomicie, jeszcze w takiej forn 1 ie
nie oglądaliśmy go chyba po wojnie.
Każdy jego cios jest dokładny i doskonale obliczony. Przecina powietrze ~
szybkością coraz częstszych błyskaffi(1
i przeważnie dochodzi do rnieisC"a p1":"'znaczenia. Grzywocz jest jf'<lnnk jnż'
klasą. \V momentach najmnif'j spodziewanych potrafi zaatakować przcciwnika i zaskoczyć go swym zrywem. Od•
czuł to na sobie kilkakrotnie C":-'lrnecki,
w sumie jednak łodzianin był tl'~o dnia
lepszy od mistrza Polski w:v;zra~ walkę
bezsprzecznie. Dla tej samej walki war·
to było zmokna,ć.
Wśród ulewy walczyli jeszcze \Voź
niakiewicz z Mazurem. \V trzeciej rundzie w które; 1\foryc" wuraźna miał
·' przechvni.
już ' przewacrę.• " nad
swym
idem nikt nie posiadał z nas na sobie
such~j nitki. Obaj zawodnicy parskali
,,·odą i z trudnością utrzymy"·ali sie na
śliskich deskach ringu. Stało się niemożliwościa
fizyczna,
kontynuować
dalej zawody. Nie padł już ani jeden
okrzyk protestu ze str o 11 y pn b] i czności,
chociaż pozbawiono ją takich walk jak
Nowary z Kolczyńskim. Stolca z f"zortkiem i Niewadziła z Kłoda"lPffi. Wszyscy teraz tłumnie podiiżyli do wvjść i
spotkali się z niespodziank11. \Vszystkie w;v:iścia z wyjv.tkiem wąskiej furteczki h;d:v zamknięte. RozJłOf'Z(\ł się
więc szturm do wszelkich możli"·ych
wyji!;~ na :r.ewnn,trz stndionn. Łamano
pm·kany. 'VYTI·ażano Tlramy.
Str1d1on ŁKS-u długo pewnie nie zn.pomni tej imprezy i długo właściciele
jego bed/1- musieli pracownć, aby 1irzy.
prowadzić go do wyglądu poprzerlniego.
Kr.

skiepo, która w świetnym wykonaniu: Czengery, Kos<;obud7kiei, Puchniewskiei, Łapick:eqo,
Codziennie początek przedstawienia 0 Łapińskiego. Pąqowskiego. Skulskiego, Wołłei
godzinie 20-tej nowonapisanej aktualnej ko- ki. i Woszczerowicza (w popisowej roli Skapemedii w trzech aktach pióra Jana Rojewskie- nal, reżyserii Wyszomirskiego, oprawie dekogo p. t. „Prodr•{cja Pana Brandta". Akcja ko- racyjnej i k"stiurnowej O. Axera, z ilustracją
medii toczy się współcześnie w Łodzi. Sztu- muzyczną M"erzęjewskiego jest wielkim sukcekę reżyseruje Michał Melina. Dekoracje pro- sem artvstycznym Teatru Powszechnego. SZELjektu Otto Axera. W skład zespołu wchodza: MOSTWA SKAPENA ustępują miejsca na nfiMichał Melina w roli przemysłowca szu sztuce Tadeusza Rittnera WILKI W NOCY.
Brandta, Teresa Marecka - w roli Haliny,
TEATR NA PIĘTERKU dziś i jutro, w niedziecórki Brandta, Jerzy Duszyński - w roli le ostotenie dwa razy kapitalna komedia
Ryszarda Opalińskiego, narzeczonego Hali- Cwojdzińskiego FREUDA TEORIA SNOW w
ny, Hanna Bielicka - w roli Zuzanny Mako- niezrównanym wykonaniu Jan,i ny Romanówmarskiei,
gwiazdy teatrzyku „Przebój", Femalną opłatą.
liks Żukowski - w roli robotnika Pawła ny i Jano Kreczmara.
Walczaka, i Maria Kaniewska - w roli słuTF.ATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
KOMUNIKAT
żącej Brandtów.
Dziś o godz. 19 ostatnie dni cieszaca się PIĘśCIARZE ŁKS-u WALCZĄ DZISIAJ ZE SKR.Ą
W zv.fązku z zakończeniem akcji pomocy
Kasa czynna od godz. 15-ej.
wiel.kim powodzeniem „WIKTORIA I JEJ HUO godz. 18 na stadionie ŁKS·u walczy dzi:zimowei M eiski Komitet Opieki Społecznej wzyZAR", operetka w 3-ch aktach, muz. P. Abrawa wszystkie firmy i instytucje, które _adekluTEATR W. P. codziennie o godz._ 19 punk- · hama, z Elną Gistedt w roli tytułowej.
siaj ósemka ŁKS-u ze Skrą (Zebrze). W dru·
I 1rowały, a nie wpłady catkowitei sumy no ok tuolnie sztuka G .B. Shaw'a UCZEN DIAB.ŁA
Udział bierze cały zespół artystvczny, żynie śląskiej walczyć będą między innymi
cję pomocy dla najbiedniejszych do uregulo- w przekłcdzie Floriana Sobien:ewskiego, rezy- chór, balet i wielka orkiestra „Lutni".
Grzywocz i Sztolc.
wania zaległości w terrnin!c. d? dnia 15-go bm. I' serii Wł. Krasnowiecki~go, .dekoracjac.h i ko~
VJkrótce operetka E. Kalmana „Marica"
Grzywocz zmierzy się z Marcinkowskim, a
M1e1sk1 Kom. Op. Spoi. stiumach Wł Daszewskiego 1 w obsadz.e: Choi z udziałem Elmy Gistedt i Lucyny Messal.
nacka Górska. Zomkow, Borowski, Damięcki
Bilety wcześniej do nabycia w księgarni Sztolc z Kowelskim.
ODCZYT PROF. STIEBERA
Jrolo tytułowa!, Hańcza, Krosnowiecki, Kwas- przy ul. Piotrkowskiej 102 a, a od godz. 17 w
UWAGA CZŁONKOWIE ZRYWU!
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego 1kowski. Pietrc;szki~w:cz, Pilors~i'. Przyjem~ki i kasie teatru.
Zarząd Klubu Sportowego ZWM Zryw za·
urządza w sobotę, dn. 15 czerwca r.~ . o godz. I Sró~ka. W nie?z1elę o g1C'.dzin1e 11 min. 30
TEATR „SYRENA"
18-tej w gmachu Państwowego Uniwersytetu , Popis szkoły tanca MIECZ) NSKIEJ.
w Tentrza Letnim ,;Bagatela", Piotrkowska 94 wiadamio, że ze względu na przypadające w
Łódzkiego przy ul. Lir;die'(a 3, salo 22, <;>dczyt
TEATR POWSZECHNY TUR. dziś przedstaOSTATNIE 2 DNI program „WIOSENNE niedzielę Swięto Wychowania Fizycznego, od·
prof. Uniwersytetu Łodzkiego dr. Zdz·isława ! wien;e zamknięte
SZELMOSTW SKA PENA. REWIERENDUM", w środę dnia 19 b. m. pre- będzie się w lokalu klubu, Łódź, Rooseve:ta
Stie?,ero, ?·!· „J.ĘZYK. WAc;,ŁAWA POTOCKIE-, Passepartoute nieważne. W nied;;;iel~ i do śro miera „Żołnierza Królowej Madagaskaru" 17, w sobotę 15 czerwca o godz. 18-ei ogói'le
GO . Gosc1e mile w1dzan1.
dy włącznie ostatnie przedstawienia arcyza- z Mirą Zimińską i Ludwikiem Sempolińskim
zebranie sportowców. Jednocześnie wzywamy
bawnej komedii Mol:era SZELMOSTWA SKA- na czele zespołu „SYRENY".
wszystkich członków do wzięc:a udziolu w dePOPIS SŁUCHACZY SZKOŁY MUZ}CZNEJ „ PENA w prze.kładzie Tadeusza Boya-żeleńPoczątek orzedst. o godz. 19.30.
W dniu 16 b.m. o godz. l l w sali „Bałtyk.,' P..""'!!'!',"!'lll'!l'~r.:"
~~~!.ft;:!\PI!!'.~~~.• <
filadzie i biegu w dniu 16 brn. Zbiórka na boNarutowicza 20 odbędzie się doroczny popis j ,··,„·~
isku o godz. 14.00.
słuchaczy Państwowej Wyższej i Sredniej "-':
w dniu 13 VI 1946 roku rozstał się z tym światem mój
Szkoły Muzycznej w Łodzi.
.
syn i brat
DZlś IDZIEMY WSZYSCY NA OTWARCIE
W _POpi~i~ wezmą udział klasy: fort~p1anu, I
śtp
śWIĘTA W. F.
skrzypiec, sp.ewu solowego, . ka!Tler~lne\, ko- .
U L JA N K Q S I N
pelmistrzowskiei, <'.!"kie,stro':"'~I 1 choru, oraz
Kom;tet Organizacyjny Swięta Wychowania
orkiestra Filharmonii Łodzkie1.
przeżywszy lat 45.
Fizycznego organizowanego przez Mieiski KoWyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w dniu 15. VI 1946 r. o godz. 6 p. p.
mitel WF. w Łodzi przy wspótudziale Kurato·
UWAGA PRACOWNICY PIEKARSCY!
z domu żaloby przy ul. Polnej Nr. 25, na Stary Cmentarz Katolicki, o czym zawiarium Okręgu Szkolnego Łódzkiego, Orga~;za·
W niedzielę, dnia ią-go. b. m. ~czwarte!<) .
damia poęJrążona
w głębokim smutku
ZONA 1 RODZINA
cyj Młodzieżowych i Okręgowych Związków
Cl godz. 10-ej ran.o od~ędzJe. się ze~ranie praco."'- , .
,
ników z wszystkich piekarni w sah Domu Zw1ąz
Sportowych podaje szczegótowy program po·
ków Zawodowych, ul. Strzelecka Nr. 2.
ODZYSKANY SZTANDAR SZKOLNY
ZJAZD PRZEWODNICZĄCYCH LIGI MORSKIEJ kazów, rozgrywek i zawodów zorgonizowa·
Ze względu na ważność poruszanych spraw
Odbył się zjazd przewodniczących ohwo- nych w dniu 15 i 16 czerwca w ramach sw·eta
prosimy o liczne pr1ybycie.
Publiczno Szkoła Powszechna Nr. 11 9 w dów i oddziałów LM. województwa łódzkiego. W. F.:
_
~PD
Łodzi odzyskała swói sztandar, zabrany przez Zjozdowi przewodniczył wicewojewoda St.
Sobota dnia 15 c:cerwca w godz. 17.20 na
ŁANCUCSH
TOFl_AR NAk. KOkłLOdNIE ł
OOO_ okupankl i wywieziony niewiadoma dokąd.
Szudziński.
Postanowiono zakładać oddziały .; pływalni ŁKS-u odbe.dq się zawody plywackia
Kurator t. ro1anows i s a a z. . .
. d Pł
h
dk h
no rzecz Kolonii organizowanych przez Rob<;>t:
Sztandar zawędrowa! z Łodzi o .aszczo- kolo we wszystkich większyc ośro ac pro- z udziałem zawodników zrzeszonych Okręgonicze Towarzystwo Przyjaci~ł J?zieci w Łodzi 1 ! wa pod ~r?kowem gdzie w mag.azynie k~le- cowniczych w całym województwie.
wych Związków Pływack"ch. zawod.1ików nie
·10 wym, wsrad szmat do czyszczen.1a wagonow,
Tegoroczne Swięto Morza ze względu na
Wzy „ 1a ob. pik. LO:'"' Sowin. skie~o, _b.b mgr.!
d
Ref
end
zo
tało
p
zełoz·
one
·
odb„dz1·e
zrzeszonych
i z mi„dzvszkolnego Klubu Spor·
1
Józefa Kielera, ob. dyr. Z. S~weck1ego, o.; yr. znalazł go w roku 1943 magazynier ob. Franer
urn,
s
r
"
" •
Ginsberto i ob. nacz. Bron.sława Słotwinsk1e- ciszek Piekarz, zam. w Krakowie.
się w dn:ioch 21 - 28 lipca.
towego. Zawody organizuje Łódzki Okręg0wy
ł . .
r
ten sam cel
Okręg Łódzki wysłał duży jacht-kuter dlu- Związek Ptywocki. w programie zawodów:
go d o z ozenia 0 Jary no
·
Pragnąc uchronić godło polskiej szkoły gości 8 m do ośrodka szkoleniowego nad Gobiegi na 25 JTI„ 50 m., 200 m.. sztafetowe skoprzed poniewierką i zbeszczeszczeniem, o b . płem.
kii, pok.:Jzy ratownictwa.
Dzlś DYŻURUJĄ APTEKlr
Piekarz narażając się na niebezpieczeństwo,
W Kolumnie otwarty został ośrodek wypoT
. d .
d
S d' .
Wagner - Piotrkowska r
zabrał 'sztandar i przechowywał go do końca czynkowy L. M„ dla młodzieży i robotników,
egoz ria w go z. 1720 na to ioni 9
Rytel _ Kopernika 26
którzy święta i niedziele będą mogli spędzać fKS·•J odbędą się pólrinałowe mecze piłki noż1 ~
wojny: .
.
. b p·
_I no świeżym powietrzu.
nej :l:użyn ;Zko'~vch: Gimnazjum DuczyrnińKon - Ellac Koście ny
Dzięki obywatelskiemu czynowi o · ieko I
Zarząd Główny L. M. organizuje w Łodzi od k.
G"
.
, ,. , ·~
K· ·
Homburg - Główna 50
rza szkoła odzyskała sztandar, za co nauczy· 1połowy czerwca bezpłatny kurs instruktorski dla s i ego, . imnaz1um .~-. ~·"' - Jego z sui.z~go
Groszkowski - 11 Listopado 15
ciele i uczniowie. szkoły. wyrażają mu najser- d~ioła~zy L. !'11· Szcze~óły w sekretariacie Ligi, Mł~na, Szkoły ~ echni~zno - P'zemysłowe1 1 li
Raczyński _ Kątna 54
deczniejsze podz1ękowome.
al. KoSG1uszk1 85.
I Pans1wowego G1mnoz1um.
TEATR KAMERALNY DOMU

Daszyńskiego 34

z.
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CEi'-lY OGŁOSZEŃ Drobne: za wyraz petitowy poza tekstem -

5 zł. Inne .o~l~szenia: za milimetr szpaltę poza tekstem 1 sw1ątecznych 50 procent droże1.

zł.

14. w tekscie - -zł. 21. -

W numerach niedz1elny.-1·
D OB<l.05
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