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premiera Cyrankiewicza I ministra Minca·
Moskwa PAP. Agencia PAP donosi,
że 26 lutego rb. generalissimus Stalin
przyiqł premiera Józefa Cyrankiewicza.
W czasie rozmowy obecny był min.
spraw zagranicznych ZSRR Mołotow
oraz ·minister przemysłu Hilary Minc.
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słuchaniu gen. Markona zapadła jednomyśl-~
nie. Delegat Wielkiej Bryton:t zastrzegł sią~
Minister Mlnc
jedynie, i~ pr~esłuc:on:e ge~ .. Ma:k~~a h~el
ozr.acza_ .t:znama p.z~z Komis Jl" 0 • mit po. m11nm111111mmnlll!lTl1111n11111r1111111111n1mfi11n11ilTI111111111m111
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wystąpienie

Bevilia w Izbie Gmin

• .
W brytyjski~] złe nie przyśpieszą rozwiązania probie-

1:0NDYN (Obsl. w.ł.) Jzbt~ Gmm toczyła ~Ię deb~ta ~ spra~1e
Pa]estyny. J?~bat~. zaga1l ~m: Bevtn,
kto:Y, podkre~llł, tz rząd ~1elk1ej Bry:
. w dalszym ciągu szukac
taml /est gotow
łozw ązanla tego trudnego problemu
PrZ«hodząc do sprawy Imigracji Bezarzuvłn wysunął szereg poważnych
tów ' w stosunku do Stanów Zjednoczo.
nych, twierdząc, Iż deklaracja paździer
nikowa prez. Trumana, domagająca się
imigracji 100 tysięcy
nałychmiastowej
żydów spowodowała zaostrzenle sytua.
icjl. „Na tereni~ amerykańskim sprawa
palestyńska stała się wówczas objektem
rozifYwek przedwyborczych, co nie
przyczynlło się bynajmniej do uproszcze
nia sprawy - konkludufe mówca. „żą
ifanfa Trumana popsuły całą sprawę powiedział z irytacją Bevln. Dobrze by
było, aby Amerykanie pamiętali, ie man
dat nad Palestyną sprawuje jeszcze wiei
ka Brytania".

i

ma być przesłuchany przez komisję śledczą ONZ

lONDYN (obsł. wt.I. Jak donoszą z Salonik
~Komisja Sledcza ONZ uchwol:ła przesłuchać
. ;dow6dcE1 grec.kiej armii powstońi:e~ gen. ~o~
. Premier Cyrankiewicz
.mJlllllllUJllllllłUIUllUlllllllUUlllllllllllllllUllllliHlfllt:lllOlll!HllUllllftlllllfftlllnllllOUlllłlliiiikona Jiik°: świadka, ~ącego .-fu.zyć "'Y1c;ł
kowo woznymi lnformoqoml. Uchwała o prze
~

mu. Obecnie de<:yzja należy do ONZ,
ale ONZ oka ie się również bezsilna jak
Wielka Brytania, jeśli w Palestynie nie
zapanują nastroje umożliwiające prowa
dzenie polityki, z którą się zgadza rząd,
kongres I naród.

,

•

W _pewnych ~olach amerykansktch
przemowienie Bevma zostało nazwane
„obrażającym atakiem na Stany ZjednG
'
czone".
„Biały D<>m" odmówił narazie jakichkolwiek komentarzy go wystąpienia
min. &wina.

nosi, lz w Brukseli m.oły m1'91sce w dniu
wczorajszym poważne rozruchy na łle demon
stracfi byłych b.elgijsklch Jeńców wojenn;·~h.
Około 50 tysięcy byłych jeńców demonstro-·
wolo przed parlament.em belgijskim, domagajqc s:ę wypełnienia przez rząd obietnic• polepszenia sytuacji materialnej byłych ~ńców
i traktowania ich na równi z byłymi wląźn."omit politycznym! i zesłańcami.
Demonstranci wznosllł okrzyki przeciwko
rządowi. ,

I

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mu1111111111111111111111111111111

Moskwy
do
drodze
w
Marshall
liczy 80 osób
Delegacja
amerykańska

Na odłrytej we wtorek konferencji pra
LONDYN (Oooł. wł.) - Według donie
slenia z Waszyngtonu amerykański se.. sowej Marshall oświadczył dziennikakretarz Stanu Marshall ma opuścić dzi- rzom, że delegacja amerykańska w Mo
siaj Stany Zjednoczone, udając się na skwle liczyć będzie 80 osób.
Marshall poinformował równie! dzłen
konferencję do Moskwy.

Apel

byłych więźniów

politycznych

. dQ ministrów Wielkiej Czwórki

LONDYN (Obsł. wł.) - Prasa l:irytyj
ska, komentując przemówienie Bevina na
WARSZAWA fobsł. wł.) Tymczasowy Ko- naród niemi9cki - współodpowied:i!!:iolny z
temat Palestyny wypowiada się w spo- m:tet Wykonawczy M:ądzynarodowej Federa- państwem niemieckim za ogrom cierpień i
sób niejednolity. „Manche.c;ter Guar- cji ó. Więźniów Politycznych wystosował zniszczeń, wyrządzonych m:lionom ll!_dz!, wj.
nlen u:ścić pełne odszkodowania w wyzna<łian" nalega na zrzeczenie się mandatu, wezwanie do ministrów spraw zagranicznych czonym terminie, co da kratom zniszczonym
Czwórki'.
„WiellcJiej
,,Daily Worker" domaga się wycof,ania
przez agresję możność szybkief odbudowy.
Komitet domaga się przeznaczenia pewnej
W wezwan:u tym Kol'!l{tet Wykonawczy,
wojsk brytyjskich z Palestyny oraz zło
mandatu Radzie Powierniczej występując w imieniu organizacji reprezentu- część. odszkodowań dla wysiedleńców, byżenia
jqcej b. więźniów politycznych 18 krajów łych więźniów pol:tycznych, rodzin zmarłych
ONZ.
europe jskich oświadcza, iż celem zopob:eże-1 w:~źniów polify~znych oraz dla instytucji oW}"ltąplenie min. Bevlna wywołało z~ nia odrodzenia sill imperializmu niem.eckiego, piekl nad inwot:daml.
s'fTonf „New York Herald Tribune" uwa
gę: „Bevin jest nietaktowny". Autor artykułu twierdzi, że o§wiadczenle Bevlna
'świadczy o przemęczeniu i irnlewle miLONDYN . (obsł. wł.). Jak donoszą z B9rli-, celowano _wśr_ód _bezrolnych l m~łorolnych
nistra brytyjskiego. Ton j~o nikomu
na dowódco radzieckich wojsk okupacyjnych chłopów n1em1eck1ch Około 475 tysięcy chłoz t
d ·1 · d b
•
a~zu ~ wy- w, N:emczech marsz. Sokołowski podał do pów poraz. p~er'Yszy uzyskało możność upra•
nie wyrzą Zl ntc .o reg-o.
sunięte prze.z B~vma ~rz. yczy?tą się do wiadomości, iż w ciągu 1946 roku powyżej I wy własne1 z1em1,
\
lQ.Z&',Of.Y.,CZCDia .wielu Q.SQb i .w zadn.Y,m ra 2 milionów hektarów Z:emi .uQr.o.woei rozRa(„ ~.

Parcelacja

majątków

junkierskich

nikarzy, iż stanowisko Stanów Zjedno·
czonych odnośnie traktatów p_o kojo.
wych z Austrią I Niemcami nie uległo
zmianie I że rząd amerykański zacho•
wuje stanowisko, sprecyzowane przez
ministra spraw zagranicznych
byłegh
Byrnesa w jego przemówieniu, wygło.
szonyni w Stuttgarcie.
11111111mm111111111111111111111111111111111:111111111111111111111111111111111111111111

Krwawy mord NSZetowski
WARSZAWA !PĄPJ. Dnia 22 h.itege rb.
bondy NSZ „Roli" i „Zimnego" dokonały ohydnego mordu, mrożącego krew w żyłach,
We wsi żaby Borowe gm. Tuchola, -;>o.w.
Łomża, uzbrojone bondy uprowadziły Modze.
lewskq He1'9nę z 2-giem dz:eci w wieku S J 8
lat, Myśllńskq Stanisławę z trojgiem dzieci w
wieku Y, 10 i 15 lat i Zanieckq Józefę oraz
w pobliskiej lłn;; Tuchoły zamordow-:iły Modzelewskiego Aleksandra.
Natychmiastowe śledztwo wykazafo,
mE:żowie zamordowanych kobiet -zostali za. ·
mordowanl przez band!! NSZ · jeszcze w maju
1946 r. Byli to również członkowie organlza„
ej:, którzy postanowili zerwać wiązy organi~
zacyiną i 1Nrócić do DOm1aloeQQ Żlc;i~
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Ilia Erenbur

~Pieszą się ludzie nie tylk-0 na Brodwaytt. ale i na wsi vstkich a venue i ulicach Nowego Jorku, na wszystkich avenue i ulicach innych miast amervkań·
skich. ~pi.:sza sie dniem i nocą. c;pieszą
się m'.!-żczrźni. knhiety, ·dzieci. ::;tarców
mało jest w m iast:ich: widnc7,nie .ludzie
spieszą się również do śmierci.

Styl

poś:i;ccbu

Zanim znalnzłem Si•P w Ameryc·e. mvże Ąmerybnie robi-11, w<:zy<:tkr
o wklc szvhcicj. niż Furonejpycy. A
tymcz.asem tnt:ii .iest i i.;rzel,anie ~ię w
papierkach i odpowiedzi .. nrzeirwmy,
weźmiemy pod 11wa1:1:e" i o~nnki w 11rzed·
pokojach i .l!'adanina hez sensn. Tutaj 110woli oprachwt1ia rlnny. nr1woli przygotowują sie do ich rea 1izadi . a Je kiedv sprawa dochodzi wreszcie cln seryjnej produkdi. wtedy Pracufa szvhko. A śpie
szą się Amerykanie zawsze. nawet wtedy, kiedy próżnuia lub wypoczywaj.a, taki jest styl życia.
Kilku Fran cuzów spierało siP. rllaczet{o wszyscy Amerykanie śniesza si'f• <lokadś; postann,,·rn Przrkon;ić się.
Jeden
Francuz wypatrzył zwykkizo Ameryka·
nina, kiedy ten o dziewiątej rano wyskoczył z gankn swego domu. francuz
pośpieszył w fol!'o śl;idv.
Zasnnany z
przejecia Amerykcinin kupił gazctP. na·
stępnie nie otworzvws7y je:i. k11111ł w locie cyga ro. doc; fa t sh' do metra. M·ZPVch<ihc ws7ystkich: próhowat za.irzeć do
gazety, nie udawało si•P jednak - wyraź
nie był wzburzony obawą, że sie spóźni;
wyszedłszy z metra
pomkna.ł w strone
fodm~go z drapaczy chmur:
wbaczywszy, że winda ma właśnie mszyć w 11;óre, przeszedł z kłusa w galop; dt>jechał
wreS"zcie na swoje 63 ~ietro i pośpiesz.nie
otworzył drzwi swofog·o bittra.
Drzwi
były oszklone: Francuz mógł śledzić
wszv·stko. Amerykanin w gora.czkowym
poŚ'.Piechu T>-Owiesił na wieszaku marynarkę-. nsiadł na kr7.eśle.
za pa !ił cygaro.
rozwinał gazetie i od razu usna,ł. Nie miał
fadnych zajęć ..~'}ieszył si~ hdvnie dlatego, ż 0 nie nminł nie śpjes7~'Ć się.
._..fokłon dolarowemu bożyszczu
W Ameryce istnieje bardzo wieb zarejestrowanych wyznań. ale najpoważ·
niejszą religi1ii,1jei;.t oddawania czci dolarowi. Dolar - to nie tylko pieniad~e,
dolar - to bożyszcze, błogosławieństwo,
mic;terium.
Pewien krytyk prndstawiaja.c mi mło·
dego artystę. nied0słyszalnie powiedział
jego naz.wjsko, za to wyraźnie podkreś
lił: „Trzy tysiące dolarów". Kieclv pragnie się powiedzieć znaiomemn komplement, mówi siP: .. Wygląda pan dzisiaj,
fok milion dolarów".
Zaproszony zostałem na ohiad do f}ewnego poste1powego stowarzyszenia. Me.
nu bvło normalne: kompot z majonezem.
norda olhrzym;ej knry. która z znp:!łnlł;
słusz.i.ością można było nazwać pierzastym hipopotamem, lody: zanii;rno to
mrożoną wodą.
Najhardziej mai ętn; goście siedzieli na pndniesieniU. Kiedy
wszyscy już przełknęli lody. przewo<lniczący uderzył T>O ,c;tole drewni;rnym mlot·
kiem i pocz•ii,ł mówić o wyższości pokoju nad wojną, ściślei. cnrtał n::i;>isany
przedtem referat; to i:;imo nc7ynih .czte·
r·e:i następni orat0rzv. Z kol!!i do mikrofonu nodeszła śpiewaczka i odśpiewała
sentyme.n talny romans. Po nid, wy~ta?il
pa.stor - specjalista od zbierania nienNl·
ozy,
f
~lał.:m,

Minister Smits wzrusta szc?odrośc'ą

Wszvscy wiedzą. że pa!';torzy umi·e~a
zbierać ·Pkniądze daleko lepiej od inżyme
rów, lekarzy czy 9ziennikarzy, dlatego
pastorzy maja specJalny zarobek .- ,co
wieczór w czasie rozmaitych obiado~
zbierafa pieniadze to na PTY'-;'atny umwersytet, to na chińskich misJonar.zy. to

7 zbfeia~lic~aant~~~~a:eęgo p~d~~~~~
~:mania;~e~~pokoju".
przemawiał harclzo domo
śle i namiętnie , silnie gestvk11l11iac..

ty~rzz~~eł~1~r~~J:;ys~~"te~"~;~i~~~r~z~rz;i~

1

Obok kultu doląra istnieje ba rdzo rozllowsz;-chniony kult powodzenia. Jednakowy zachwyt budzi powodzenie senatora i i.;winzcly filmowej, ho'ksera i .gangstera. Tstnide tntai niespntvlrnna 11 europejskie.i hnrżUazji poP;::irda dln przeszłnści
można zbnnkrntować. flpaść na same dno
ale kśli sie człowiekowi znowu powiedzie i jeśl i znowu wypłynie, witają go
iak zwyciezcę.
Konferansier w ka nareci~ kom11nik11fo
p11hliczności:
„Wśród mis znajduje się
znany ros~· j.!'!.Jd nisarz". Oklaski. Naste> pnie bnferan~der komuniku.ie. że na sali
z,najcl nją si•P inni znakomici goście: senator, słnwna śniewaczka i nidaki Davy.
Czvm wsławił sie ów Davy?
Posiadn masrnzyn sprzętu ·elektrotechni
cznego i .,od zak0ńczenia wojny trzykrot
nie zwiększył swoje obroty". Owacje.
Tnkie samo podłoże ma lubowanie się
w rekordach.

Zjednoczenie

klub6w „optymistów"
nie-dawno „tydzień optymizmu„. Optymiści, a także ich znajomi
Pesymiści otrzymali pocztówkę, na któ·
rej wydrukowano filouifi•P oT>tvmizmn w
interpretacji m. Larzona. Wśród manifastów optymizmu znajduja sie takie zdania: .,Przekonakie waszych przyfaciół.
że oni nic nie znaczą!". „Zarrnmniicie o
niepowodzen ia ch przeszłnści i myślcie
j.:dynie o szc1.ęśliwej przyszłości".
Tstnidą kluby o hardzie.i specJalnym
charakterze. jak np. kluh .,miłnśników
kóz doliny San Fernando". W czasie próh
z bombą atomowa, na Bikini. jiak wiadomo, zginęło kilka kóz. Członkowie wspamnia.nego kl11h11 postan()wili upcić to tra
g-iczne zdarzenie opusz,cz.:niem tlag i od·
prawieniem stvny. ·
zorganizowało

„Teraz

możesz

mn'e

I

noc~ło'lfac„

Amerykanie nmieia zarnbiać pieniadze.
nie umida .i:!dnak dotychczas wvdawać
Śniadan·e wśr6d rvczacvch lwów
ich. Nie chcę przez to powiedzieć, że sa
Amerykanie Jubia klnhy: kupiec. a tak sk.:wi: nie. tracą n;eniadze szyhk-0 i ener
że Pr7CC';etnv inteligent. m11si być człon- Q:iczni~. ale raczej hez 7astanowienia sie.
kiem jakiegąś klnhn. inacz·ei nie będzie Pracują z daleko większym talentem,
miał poważania. Poza tym klub służy ró niż bawią si'?. \V kinie uderzyło mnie. że
wnież sprawie „bussines1J"
można ludzie sa ()durzeni, dr7emi.a,, a nagle wytam wygodnie sprzedawać lub kupować. bnchaią głośnym, jakbv mechanicz.nym
Kluby organizuja co tydzień w jednym z śmie-chem.
hot"li hanrllowe śniada!'lia: raz na rok or- . Młodzieniec zaprosił do kina dziew·
ga·nizn}ą ohiady. na które prz;ychnclzą c 7 yne, odprnwac'7.::i j.ą i przed gankiem
C7łonl<owic klt 1hJ.1 ze flwoimi małżonka- swoiego domu dziewc7vna niezmi,.,„nie
mi. Tstnie .i<'I kluby „Lwów", „Jeleni", oow·t~rza \vynczoną formułkę: .. Teraz
„Optymistów"
i t. p,
Opowiem o śniadaniu
w klubie Lwów" rnożesz mnie pocałować i do widzen.ia".
w jednym z miast na . południu. Zebrali
Pewien Amerykanin powiedział mi: si ę szacowni kupcy. każdy na piersi no- „Posiadamy moralność J>nrytańs~ą. lecz
sił kartonik z napisem, czym i !?'dzie han- łagodzi I3, nadmiar whisky". Rzecz.ywidluje.
Przewo<lniczą,cy,
zastukawszy ście, vifa tutaj wiele, piją, aby zapomnieć
młotkiem. krzepiącym serca głosem krzy 0 hamulcach. Kiedy zbiera się młodzież,
knął: „Jak Sif! macie lwy!". Wtedy wszy TlO godzinie lnb dwóch. 'vielu jest pijascy kupcy powstali i czterokrotnie za- nych, szcze11;ó!nie dziewczęta.
wyli: „U!u!u!u!". Przestraszył.:m sie. ob
Gazety kUPtd~ dla głupich historyjek
iaśniono mnie, że jest to naśladowanie podanych w formie kolorowych rysunlwiego ryku.
. I kńw. Dwa miliony ludzi spogląda codzie
Z kolei przewodnicz.11,cy Przedstawił nie na olbrz.y ie reklamy z żarówek e.Jezebranym dwóch nowych c~łonków kin- ktrycznvch na Broadwayu: ktoś kogo~
but „Oto oosn nowe lwy. Niech Pan J>O- hi;e ludzie śmie:ia sk 'Rzuca}a monetę
· ·1ac k: J~
· k się
· P.an c hce. naz:vwać
w tfo·• ' aparatcr mecfrtmiczTJć"go
·
wie.
'·
wró?h;ty,

rzy, ale i sam Pan RM \V nl<11licv N.. Or
leanu wid7iałem wśrńd świetlnvch rek·
lam cytaty z biblii. W !';nhnfnich numerach R"azet mowinciMnlnvch nrz:vn-aimnieJ dwie kolnmnv 1~im11fa o!!-łoszenia
różnych ko~ciołów i sekt. fri"•;gaiacych
ludzi na c;woje nabożeństwa. Oto cvtatv
z dwóch ogłoszeń: .,Naho7.eństwo uroz·
mnicone pie.kria m111vka. Komfort. Bufet.'
Alho inne: „Po nahożeń<:twie wyśw;ette
nie koloroweg-o filrrn . n0ka7"':icezo wej-_
śc ir' <inra,uiedliwvch do nieba".
Wszechwładna

krolowa-reklama

Redaktor jednej z naiwi<'kszvch l!:atel
Ameryki zaprnsił nas na śniadanif'. Dumnie pokazał nam mzkosznv gabi et, oz1dohiony licznymi fqtografhmi, w§rócł.
których wiclniaf portret Mn<isqlinie~ z
czułym attt0grafem. Potem
zasiedli'Sm-Y.
do stołn. 'Z1miast whisky luh coctailn otrzvmaliśmv Pieknie wydrukowana morllitwe. która mogliśmy powtórrzvć Nzed
jedzeniem. Nad modlihwi, znajdowało si;"
':'danie o tvm. ~clzi~ mie~ci si1P, g:azeta -:mPdlitwa była wi•ec i pamiątką i rek1a•
mą.

Reklama r>osiada swoich kr6T6w. Re·
kbm.a nie brzydzi sie rekhimą i Dou.glaf'ł
Li.gila <>J:>OWia<l.a wszysfklm. źe Jeg.O
świetlna wYwiesz:ka na 42 ulicv składa
się z najwieks7ych w świecie liter. T(az•
dfl. Htera ma 50 stón i ]e~t wvMka na 5
pieter. a całe og1os-zenie za11111de 2 tys.
stóp kwadrat-0wych i ważv 40 ton.
Włą~'\.7WSZ~ dnśnik radiowy usł:trszy~
my ni.:uniknienie w czact:e mu:cyt' sym„
fonicznej, że koncert złożony z utwor<'i'WI
Bee thovena Z•am6wionv ZO<ltal d!i:? · S7..a•
nownych słuchaczy Przez firme. wyra•
hiaj.11,ca naiłaR"odniejsze · a :r,arazem na:T•
ąkuteczniei clz-iała.iące środki na przec'l.Y·
szczenie. Przy tym ws7,yRtkim reklama
cz;ęsto wys~pje P<>d -parawanem apelów dobroczvnnycJi; taf< np. wezwanin o
pomoc dla zniszczonei f'nmov albo dla
cierniacych wskutek wofov rodaków po~hod1a od firmy j11hilarskie:i. sknpujące.ł
brylan 1v
51 StJS~W firmr H~ 1ttr
ty!llł·'l.roSme?
·1·0sq;v1~y
g~n~;~r~f
P~b::
który pr7i~1>0wiada sn\<ces w interesach i
W
licznych
m\as\.acn a.mM,·'-<·\~.,,~~c~
zia • ,, zczes iwy . ru 1 .r
"ł ~ •
miano „Lekkonogi".'
niepowodume w mi o. c!.
• 11 widziałem nastwrdacl!l, re1<1ame: „"!'!nn
Przewodniczący zakomunikował, ze Kandydat na senatora pah „Chesterfrefdy milionów Judzi na ŚWll'Cie dodnie Os'lJiak Przyj•ęto. w śnia9ani11 bierze 11dzh:il
p 0 łowie a niekiN'ly i trzv czwarte czedzajcie! Heinz - r;,7 so"lfiw'" Firma:
iako ~ość prelegent: Jest to proiesor eko
•
.
kl
· R kl
f-lein? proc1nknfo n::iirozrri"itqz„ Je""'ąernomii, ~powie on •• l\~om'I o bledach Wa- ;1palt ~azet zaJm111a :e am;v. e amn- wv, S7<'n"0'6ln1e chlnhi ą!o <!'1•0ln1l !i7 <:()•
szvngtonu. Prnfesor wystąpił z ostrym J·q. wszystko:. 11zdwwiska. i • marc~e~.
„
oskarżeniem:
Waszyngton. to znaczy książki i akcie, obrazy UtnHo 1 nabozen- sami.' Nie mogłem wviEc ze 7.d 1 •mir>nia·~
Biały Dom. opiekuje si•e spółdzielczościa., stwa kościelne. Drogi amervkańskie w no dlaczego do o~ólnol1 1 dzkiej s.0Pc1-.„„o~d
przynosząc tym samym szkody inic:iaty· cy sa jasne od reklam. Ohok pomarańc7Al wzywa firma wvrahi:-ii:ic!I so~') Ponziewie prywatnej. „Na tej dro?ze. łatwo mo- wego smoka zachwala:iąceR"o kielhasę, liłem sie swoimi watpl;".'flśri"mi z przeżna stoczyć sie do europeJs~ie~o h~;ba· widnieje portret kandydata na senatora. wodniczącym izby hanrlln"'"i '":.v mic~de
rzyństwa, to znaczy do socJahzmu.
Przedwyborcza ProPaR"anda nie wiele .J::ickson. Z 1<nlei on i"' mArrl nn'.'lnowa~
Wzbur.zone .,lwy" zaryczały. • • •
się różni ~d reklamy: rzadko mówi się o zdumieni;i, 7.e nil' noim11:i·P bi< elemenZałoba po kozach Z Bikini
programach, 0 zasadach. za to wyborca tarnej sprawy. Powiecłzial do mnie~ \"f\T Amervce istnieje :ł!)O klubów ,,opty dowiaduje sie. że kandydat jest o:icem „nJa Heinza wvP-nrlna fost. ws1·,lb r::>1<-famistów". W niektórych miastach ,,opty- czworga anielskkh .maleństw. że do wszy ma. W tym okresie on prowad7i hllm::inimiści" co tydz.ień śmiej::1 'Się. podobni~ stkieg-0 doszedł o własnych siłc•ch, ż~ w tarne dziefo. Gd:vhy to nnrlni<ial hkiE ~e
fak ,.lwy" ryczą. ~apytałem pe~·ne~o swym domu ma lodówkę na;inowszej nator luh inny polityk, ni!(t hv nie uw1e„optyn;istę" z ne,tro1t, czymO wyra~ad ~ 1 , konstrnkcii, że p~li .. Chesterfieldy". że rzył, a Heinz )est 7nany jako h1rdro ~
optymizm c.złonkow klubu. t d~owie zia _ iest dobry, jak rodzony dziadek, a przy Prln:i firma. za.<ifogufoca na zal!fanie i fe,,Słtc:~amy się zt odwdagi!\. pa rz1.ee i·ąwd„perzn~ tym oszcziedny.
l1ei.nz; m6wi, że Chific7~rcv g:lo-d1da .....
szosc a poza vm aJemy P n „
.
.
lk
t
• · t t
,_,,„
'
· · d. · s·e ty"
Re·klamv potrzebU1ą nt~ tv o sena o- t o 7n:'lr'7V ze
1es (l pra11
.
h
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Niepodległość dla Indii, . Burmy, Ceilonu,
LONDYN (Obsł. wł.) _ p 0 zakończeniu kongresu Partii Komunistycznej
Wielkiej Brytanii roz~częła się wczoraj
w Londvnie pierwsza konierencja Partii
Komunistycznych Imperium Brytyjskie-

Malty i Palestyny

go. W konferencji. bierze udział. ~8 dele·
gatów, reprezentu3ących 11 l<ra1ow.
W referacie, wygłoszonym prz~.z ?'.a·
$fępcę_sekretarza gener~!ngo Parto Ko
munistycznej W. Brytann ZQ<>tal wvsii.

nięty postulat natychmiastowe~o ogło·
-zenia niepodległości lndit, Burmy, Cey.
tonu i Plłlec;tyny, udzielenia pełnyi:h

oraw obywatelskich ludności Cypru i
\1altv jak również posiadłości koloniał·

M.IP'l·dzynarod owy Fu ndus• z Wa I.ut owY

riych, gdzie ruch
ieszcze poziomu,

prz syta spec. aIną delegac1ę do Polsk

ciuset dolarów. Ud~}11,1c zd7i\\~ienie. Pastor
WARSZAWA (PAP!. Dnia 5 marca rb. przy.
Ykrzvknął
Mister
Sm1ts
wzrus7.
a
w . "· · ·.
'' d ·ością
•·„lko co oz- jeżdża do Wars zawy dyrektor międzynaro d o
mnie swOJ3, szczo J
'.Y
1
W
to i
najmiono mi. że ofiarowuje tysiąc dola_- I wego funduszu wolutowego w
aszyng n e
rów!" Odezwały się przyja7ne oklaski. dr. I. Mładek.
mister Smits wstał, kłaniając si•e ko kiePodczas swego pobytu dyr. Miodek prze.
teryjnie. Potem. past?r ~rzes~cdł ~o prowadz: z przedstawicielami Min.sterstwa
tych , ktńrzy• da 1· lhYie<:ce
· •11 1 '1·n\\"
sze"'lg
, ,
. b.D Z1''. ·""' k-ir b u Naro do we go. . BankL· p 0 1s~•eg1J
.
1.k,
wł cz.e.tak. ]<r-a.7.vłv wsrod sto.1 ow I z iera konlerencil na temat prac, związanych z dzia
y CZ·e 1.

.

lalnościq wymienionej :nstytucji tinansowe1
· · z ogólną sytuac·1ą naszego
oraz zapozna się
kraju

. , .
.
I ra~fai.<;i d r Mł'lPo krotk1.m pobyc'.e w Beg
~.
r
dek udał. się obecnie do Pragi C~esk1e1. s~ fprzybędzie do 'Narszawy w .ow.arzyst .
noczelnego dyrektora C?-<;iC'hoslowackieqo bo
l Ch
ku narodowego p . .
me 1a.
t

I

ludowy nie osiągnął
który pozwołiłby ria·

wyc;unięcie żądania pełnej

nłepodległo.

-

ści.

800 przestęp có :v n:emieckicb
wvdano Polsce
BERLIN (PAPJ.

Z Dachau odprawiono SOO
wojennych,
którzy
1o~tonq wydani Poisce. Przestępców tych es·

,dem·eckich

przestępców

kortuje oolicia ainsrykańsKo do Dziedzic.

Nr SS
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Gorszące wid.owis
Wojska hitlerowskie w angiosaskich strefach wciąż jeszcze ćwiczą i paradują

I

W prowincji Schl_czwig-tfolstein, .Po- i w stosunku do niemieckiej ludności cy- Niemcom tnaktatem wcrs.alskim. wyrn~łv
Kon~erencja zastępców ministrów spr.
-tag!amcznych w Londynie dobiegła koń- zostającej również pod z.arządem władz wilnej są., niewątpliwie, wysoce uprzy· w ciągu· niewi~h1 lat wielomilionowe. po
na roz·
zę·by uzbrojone lwrdy, które ca i niewiele już dni <lzieli nas od chw:li brytyjskich. zgromadzono około 1 milio- wilejowani.
Trzeba znać psychikę niemi~ck!ą:. by kaz „ w-0clza" - ogniem i mieczem spu·
ot~ai:cia konforencji moskiewskiej, na na żołmerzy i oficerów niemieckich,
kt?reJ ~ade.cydowany bedzie ios hitlerow. którzy nie s~. bynajmniej traktowani jako zrozumieć, jakim Pokrzepieniem jest dla stoszyły Europę. Z milib:irnych „rezerw"
hitleryzmu. chronionych nie wiadomo PO
sk1ch N1errnec. Uregulowanie wszystkich jef1cy wojenni. Noszą oni nadal dawne
kwesti~ Politycznych i gospodar.czy;::h, mundury i dystynkcje, odbvwafa ćwicze- niej - w nastroju klęski - istnienie co przez czynniki brytyjskie. w tempie
składaJących się na wielki kompleks ·za- nia, korzystają z wyżywienia według zwartych, zdyscyplinowanych i silnych bez porównania szybszym zrodzić się
gadnienia ni~mieckieg-0, powinno stać się norm armii angielskiej, nawet - awan- liczebni-a formacji wojskowych. które pod może nowe zagrożenie pokoju i bezpiedowództwem własnych oficerów masze- czeństwa świata. Ostateczna i wszechpodsta~ąi trwałego pokoju i skutecznym sują i otrzynrnja urlopy,
vy najwię-kszym porcie wojennym rują, ćwiczą. śpiewają.. i zewnętrznie nie stronna demilitaryzacja Niemiec stanowi
z.ab_ezPJ.eC?~nicm przed możliwościa noWeJ agresji. Zdaniem pow~zechnyrn, o- Niemiec - Kilonii, z11a,id1ijc się kilkadzie- czynia bynajmniej wrn;i;cnia armii poko- jedną z najgłówniejszych podstaw przypartym na doświadczeniu · historycnym, si·a1c tysięcy marynarzy i oficerów b. fio- nane]. &rcc rośnie w bi.lrgerach niemiec· szłego trak ta tli: bez tej podstawy ·jego
zwłaszcza tych narodów. które sąsiadują ty hitlerowskie;j, ·którzy formalnie tworzą kich na widok tych zastępów, którym klauzule zawisłyby po prostu w Powiebezpośrednio z Niemcami, realnymi !Jl'·ze- tzw. „Niemiecką Grupie Połowu". obsłu- tylko dać br.oń do re.ki, a wyrusz.a zno- trzu.
Wykrycie szeroko rozgalę;zionej orga.
słapkami takiego zabezpieczenia muszą, gująca poławiacze min i inne statki że- wu na podboje, rzeź i rabunek.
·W przededniu obrad moskie\vskich te nizacji niemieckiej, która chciała l)Od
być: demilitaryzacja. odhitleryzowani~ i glugi przybrzeżnej. Ustrój wewnę.trzny
tej „Grupy" nie różni się niczym od <law- marsze, ćwiczenia i parady b. rycerzy groźba użycia broni bakteriologicznej
demokratyzacja Niemiec powojennych.
Demilitaryzacja jest, oczywiście, wa- nych zasad organizacyjnych. Marynarze Hitkra mus7:a1 sie wydać szczególnie ra- przywroc1c ustró.i hitlerow~ki w Niemrunkiem \vstępnym i nieodzownym. N;em- niemiecey. których liczehnóść n:ze\VYŻ- żącym paradoksem - bo trudno zroz.u- czech i zdobyć ponownie Śląsk ; Prusy
Wschodnie, i która miała swoją. główną
com musi być -odjęta wszelka możli'vość sz.a wielokrotnie zapotrzebowdnia władz mieć i wytłumaczyć, dla iakich celów za- siedzibe. w strefie angielsko · amerykań
organizowania· armii, zbrojenia si~. resty- okupacyjnych co do usuwania min ilP. politycznych czy strategicznych pr:ic. - korzysta.ią z daleko ichi.cej swobo- chowują do dziś drtia władze brytyjskie skiei. rzuca nowe światło na alarmujący
~uowania przemysłu wojennego. !}O stan rzeczy w zachodnich strefach oku·
Jak świadczy przykład czasów powersal· dy, mają własne kantyny i kasyn:i, pod- tak Potężne niemi ec kie ,.rez.erwy".
D._
B._
1 pacrhwch Niemiec.
Z'J stutysięcz. nd armii, pozostawionej
forysdykc.ii wojskow~j
tym le_Q;ają własne.i
pod bra-1-_.....,..._.
razie niedostatecznej
skich - wenergij
__________. ..._ _ _ _
__..._._.._....,..
_ _ _ _ .._.._._._.__._............_.._
....... ...,..._....,._....,.....__._,
zwycieizców i przy
wz.ględem

-~~~r'~~r~i1~~{i'E0!~\~T:~i~'~:~ Ni euczciwi .ki erowni cy skIepów rozdzieIczych
ponowme grozie sw1atu

katastrofą.

;voJen

Niestety, dotychczas powie<lzieć nie
111ożna. ie Proces d~militaryzacii ~iem;ec
pr,:eprowauz::lfly jest we w 'ąyi;;\ki ch strefach ok1ip:i.cyjnych z równa stJ110\·;c;zością i zdec'!,'dowaniem. lnformac.ie ze
stre1y brytyjskiej wskazują na ni =zrnzumiał.ą. j niebezpieczną tolerancji(} władz
sojusznicz.ych w stosunku cio :Pokaźny.eh
je~zc~, :na~z co b~dź:

P-OZ-Ostałości

Wobec sl\'Tierdzenla li,..:;:nych wypadków
pob?aranir; 11le::qodnycil z przopiscmt cen za
wyroby Pai1stwow~go Monopolu Snirytusowego w sklepach rozdzielczych PSS. Delegcrtuta Komisji Specj.alnej w Łodzi przeprowadziła cały szereg kontroli, w wyniku któ-

a:

sięcy łóżek.

rych stwierdzono,
dziekzych PSS nie odlicza z ceny zakupu
wartości !łaszek zwracanych ~rzez klie».lów.
Ponad to stwierdzono w wielu wypadkach
pobieranie wyższych .cen z::x wódkę. :1a ogól·
ną liczbę 300 sklepów rozdzielczych PSS na

r.ielic:;:ny odsetek - oko•
!o S prr.:c:ent - "c1 1 ir"'c: przy zakupie spby·
lusu i wódki G zł za ;:wró:::o11.'· tlaszkę Iitrową, 4 zJ. za póllitrcwq i 2 - 3 zł za twierć•
litrową.

Jak stwierdzono w poszczególnych wypad·
kach, zarobki płynące z upr.awlanla tegc
procederu przez kieiowników sklepów wy•
noszą miesięcznie od 30 do 40 tysięcy złotych (l). w loku piZeprowadzonej kontroli
Delegatura Komisji Specjalnej w ł.od~l zatrzymał.a około 60-ciu nle~tczciw~·ch kierowNOWOCZESNA FABRYKA TLENU w
nikóvr sklepów, między innymi tqerownika
WAŁBRZYCHU
Najbardziej nowoczesna w Polsce wytwór Spółdzielni PracOW;)i!•ów Przedsi~biorstwCl
nia tlenu mieści się w Wałbrzychu .. Prctduk- Transportowego w Łodzi przy u~ Wólcz.ań
cja miesięczna wynosi obecnie 25 tys. me· skiej 71, który z tego nieuczciwego proce·
tr6w sześć. ttenu. Plan produkcji w roku 1946 daru „zarabiał" miesięcznie 30 tysięcy zło·
mimo trudności technicznych, braku wyszko- tych do czego zresztą sam się przyznał.
'
ofiarą nieuczciwi;r;o
Trzeba podkreślić,
!onego polskiego personelu oraz surowców.
dli w
•
d · l
kl •
1
·
•
ln
wype iono w 121 proc. Ur!!qdzenia wytwor persone u s epow ro:z zie czyc ' pa
ni „Gar - Tlen" są najbardziej nowoczesne . lwiej części ubożsi •:ousumenci. których r.ie
stać było na spożycie alkoholu w sklepocl?
Proces qtrzymywania tlenu uproszczony. r
biorcami tle,11u sq huty, przemysł włókienni· i h-mach upowb~nionycb do wyszynku.
Delegatura Komisji Specjalnej stwicrd:d·
czy i węglowy, cukrownie i kolejnictwo.
ła, że następujący kierownicy - Jan i3ocianowski, kierownik sklepu PSS przy ul. Le•
REALIZACJA PLANOW TRANZYTOWYCH
Porty nasze uzyskały nową partię towa- glonów 71 oraz Rożek, kierownik sklepu na·
Iów tranzytowych - większy transport me leżącego do Zw. Zawad. Pracowników Skartali półszlc;rchetnych i stopów, przeznaczo bowych przy ul. Piotrkowskiej 191 pobierali
nych dla Czechosłowacji. które maja nadejść 200 zł z_':J pól !ilra wórli..:i mir•st 150. „Zareb·
z portów USA. W rachubę wchr:idza towary I 1ti" tych pc:nów sięgały okolo 103 tysięcy
w ilości ca I.OOO - 2.000 ton. miesiecznie. W z?otyc:h mie:;ięcznie:,
Nlem:zdwi kierownicy sklepowi, ~erujący
sprawie pozyskania tranzytu węgierskie~''
zostały nawiqzane l:ontakty z miarc c'c: jnyrn na lties:i:eni kcnr.umentów vyrnbó•tf PMS po·
czynniko:mi węgierskimi. Towc:ry w !mnzy· niosą naleiytą ,,c.aprałę" :i:a lego rod7.etiu
cie dla Węgier przychodzić mają ze Szwecji. „pomys!owe" wzbogacanie się .

...- - _ z 'k ra1u
li' •e
.;:, ._.
•

nie-

ni-czdemobilizowane jedn-0stki arm:i. i fi.o·, Tl-O"'ibawi·onl wnra\"dzie
ty n iemi'""lr;e
1 "" ""
„. ,v
t:
..,.... u
działania. lecz zab rojnego
możliwości z_
::howują.ce w pełni organizację i charak·
ter wojskow-y.
Na zachodzie stre'iy brytyjski.d istnie.
je wciąż tak zwana „grupa armii Północ",
w której skład wchod~ korpus generał.a
St-0ckhausena i gen. Witthofa, JiczącĘ> po
lQO tysięicy ludzi_. Ta -0lbrzymia mc:sa
żołnierstwa utrzymywana jest w scisły-ch r.amach dawnej organizacji \V ~hrmachtu i posiada wszystko, czego ten sy• stem ·organizacyjny wymaga: od sztabów
okręgowych i lokalnych, poprzez jedn-0stki' rói>i1ego rodzaju broni, ni~ \'/Ył4czając pancernej i lot.nic~ej, aż do sieci
szpitali polowych, obliczonych na 20 ty·

h

" I Jk

"

OC S~ę na••• DU e
że wi~kszość sklepów roz- tere11ie Lodzi !yl!<o
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m1eckieJ siły zb.roJ?eJ.
Dr.astycz?·~ vr:zeiawy .te.1 i?le!anCJI
Jarmowaly J~Z mera~ OP!llię swmtową I
SZKOLENIE 300.000 AKTYWISTÓW RUCHU
by/y prz~m10t.e:ąi ozywionych rozpraw
ZAWODOWEGO
'Y _łome ahanck~eJ Rady. Kontr:oli w ~erW dniach 17 i 18 bm. odbyły się w Warlm1e. ~a~t~m Jest bow:em, ze j)OlliJ1:110
~apewmen.1 przyrze.cz.en, ~k~adan~c~ ~u.e- szawie dwudniowe obrady zjazdu dyrekło·
prz~ czynniki bry~yJS~:e, rów wojewódzkich szkół organizowanych
JOOOOkrotm~
na poąJeg~J.ącyeh 1.131 <>1?S~ar.~ch N1em1e~,
zna·iduJą się 'PO dz1s dzien silne hczebme

b Ogaci•1•l

.Jl •
W 'Ia..OoZI

i najazdów.

pizez XCZZ dla działaczy ruchu zawodowego.
Omówiono szczegółowo zadania wojewódzkich szkół związkowych oraz podzielano ogólny zakres szkolnictwa na trzy szczeble. Pierwszy obejmie szkolenie mężów zaufania, którzy zostanq powoła.ni w najbliższym czasie na podstawie nowelizacji dekre
tu o Iadach zakładowych do pełnieni.a funk·
cji ścisłego zwiqzcmia załogi z radq zakładowq. Powyższe kursy będq się odbywały
przy zakładach pracy. Drugi szczebel stanowić będzie szkolenie członkóv1 rad zakładov1ych i czlonków oddziałów zarzc.ydów
Zwia;zków Zawodowych w wojewódzkich
szkołach związkowych. Wreszcie trzeci szcze
bel. najwyższy, stanowić będzie Centralno:
Szkoła Zwiq~kowa w Łodzi , gdzie ksztalce·
nie obejmie przewodniczqcych i sekretarzy
związków.

I

i*

l

! wił

tylko ~ tej !to.Iii, że tam se;+ h!de den, dwa, trz~, cz ter;, pi~ć, szesc„.
: wody bagienne, a poza tym nic oso- po czym zoczy11c:1 od nowa - [eden,
trz,v. cz.te.ry; Pięć; sze.ść„. - Był
~ t~ j bliwego n.!e+ · zauważył. . No . i . or.„ tej I dwa,
(1
wodv bagiennej do~lał z1mn1cy. Czte- to nodormo 1ak1s profesor.
,Teu i)!~l(;gumrz mab ze s1d~v nie
ry razy w roku miewał napadv go~
U
rączki: na Wszystkich świętych, na wyskopzvi widząc że ten chory oni
świ~ty Józef, _na. Pio~r::r„i Pa.wła i T~e rusz nie m?że dostać się dalej niż do
światowej
Wmebowstąpieme Mam Panny. ', k szóstki, wi.ęc zaczał naprzód po do~
go ta gorączka złapab, to wszvstk1ch
(Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego)
bremu i prosił, zeby chory powiedział:
· k . t b
ł t k ·
·
1u d z1 pozncrwa a samo l ::r 1 V, rad · · · d · · , Al
, d
._ Wkopałem się w ładne świństwo bee całej tej procedury nikczemnik cio
Nawet w tramwaiu zac---iuwał s1e 'i!m, os1em, z1ew1ec z1e~1ęc. • e
1
. "' 1 qd7.Je aml Ten profesor ant myslał
.
· .
.
przez swojq nieostrożność Służyłem zachowywał się zupełnie biernie, przy . - ,
1
0 0
1
w 28 pułku, zaraz przeszedłem do Mo- puszczając widocznie, że chodzi o ja- o.~ bli .ed ~ ~ , ze gdo zna, zek s ~ n.z-- słucb::rc':" Siedzi sobie w kąciku l liczy:
ł ć•
t
t
d
d
worcu • o e1owvm
cie w1 zie i na
skali i raptem daję się tak głupio zła- kie·ś tajne znaki spiskowców. .t'otem w
- ..1e en, . wa, r.zy, cz ery. p ę ,
Wiedniu.
szesc.„ - 1 znowuz: - Jeden, dwa:,
pać. Melduję się Moskalom, że oójdę Szwejk zaczął walić pięścią we rirzwi,
jako patrol.„ Służyłem w szósf~j dy- a gdy wartownik zapytał go. czemu Wszystkich ludzi, iakich spotykał n::i +rzy czrerv. oięć , sześć.„ -- Zgntewa·
A w którym rosyi- robi awantury , zażądał po czesku i on ulky, widywał bądź na dworcu w Me· to te nielegnim.~a wreszcie tak bar:
wizji kijowskiej
skim pułku służyłeś ty, koleqo? Tak niemiecku, żeby natychmia+ wezwa- dic•lanie bądź też siedz~ał z nimi w dzo że skoczył do swego pacjenta
m; się zdaje, żeśmy się gdzie·ś w Ro- no lekarza, ponieważ ten człowiek, styryjskim Gratzu, , w piwniczcs rady l i ddł mu '"' łeb, gdy tamten rzekł:
sji spotykali. Ja znałem w Kijowfr, wie- którego wprowadzono do jego cell, mieiskiej przy winie. feśli w 0h-:.vili „szeć;.ć" Masz - pawia.da siedem, a
lu Czechów, którzy szli z nami na zaczyna bredzić w gorączce.
napadu qorączki siedział akurot w tu os 1em, a tu dziewięć, a tu dziesięć.
Oczvv•iście, nie zdało się to na ni.c, qospodzie, to od razu wszv~tkich Co liczba lo w łeb. Chory złapał się
front, gdyśmy przeszli do rosyjskiego
wojska, ale nie mogę sobie w tE!i bo po człowieka tego nikt się nie qości poznm'lał. wszystkich w 1W{vvai za ~~""·~,i' :ovtrxł ~dz\;. jest. Gd~ slę
chwili przypomnieć ich nazwislr i nie śpieszył. Pozostał więc w c.e li i qleh • do"' J .• -::lzta . .ze u c ... ub„ow, ł odz\•
·
. , skal
"orvm ~c a 1
s t.c tlcu , l·t
czv- +.o na t.y.r.
pamietam skqd pochodzili, ale tv pa- dził o Kijowie„ dowodząc, że Szwejka d w
:C"Zvt0mnosc : or?.y;:;omn1-:r so01e do"
d . . d -.
„
enecn czv q zie in z ie i "!!..ie ".l·:l kłarinie . 7.? <"!ostał sic do wariatć „- z
o
miętasz niezawodnie nieiedneqo, ?; widywał t..rm z pewuośrl ~t iak masz9to n'.e był? _ż'.ldnej. ra.dY t~lko ed~a, powodn jakiejś '6:ome ly, gdy wyliczał,
którym miałeś do czynienia. Chciał- rowa1 z żołnierzami rosyjskimi.
- Musiałeś bratku, opić się wodą a m1an~w1c1e. ta, iaY:1e1 uzył P~w 1 :n że· ukaże s ;ę ona 'N roku przyszłym 18
bym wiedzić, kto tam jest z naszego
baqna - - rzekł Szwejk - jak mło- no\'TV p1elęgmarz u Katarzynek Pie- lipci1 o q'1dzlnie szóstej rano; ce inni
z
28 pułku.
Zamiast odpowiedzi, Szwejk -iotknal li dy Tv.neckv z naszych stron, człowiek '.ęq:1iarz,ow1 temu odd:::mo ~od :J:~~~ke astronomowie mu . dowiedli, że jego
Jego czoła; potem zbadał mu pul~·; a na c_}gół całkiem roztropny Ale razu 1ak1egos cboreqo oomvlenca . .l{tor1 kcirnełG c:rr 11t0 s1e już przed kilku
wres?:rie pr>clt'" wrrd7.P qn klJ -,,„.emu ;:>ewnAqo wyruszył w świat 1 dostnl PT7e7 r-;fv Q -.:hi . rl?:ień nic n ic:i robP ·nil iu.C.Ofo! lUl. '
(D. C. O.)
okienku i kazal wysunąć język. Wo- sit: aż do Italii. Też c niczym nie mó- tvlko Sledz;ul W kqt:ie i liczvł: - le
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Oje ość młodzieży

Sport jest domeną młodych i wi,i;ksz.ość (,,Tiger Jack"). Zdawało by si•ę, że sta- długo do me~zn się przygotoWYWał. Zdltio
więc będą sprzeczności powodowane Po·
chodzeniem społecznym. Dla zbudowania sportowców to właśnie młodzież. Po- n-0wisk-0 Dempseya na tronie bokserskim jąc sobie sprawę, że usr~l'uie znacznie'
takiej Polski, w które.i b'-"dzie zapewniony ziom sportu jednak w porównaniu z utrzyma się bardzo dług-0. Jedneg-0 za Przeciwnikowi w sprawności fizycznej,
równy start dla wszystkich, potrzebna Prudwojennym -Okresem, zmienił się u drugim, nokautuje ,,Tygrys" swoich r>rz.e- rozumiał, że wyv;rać może z nim jedynie

jest jedność całej młodzieży, Jeśli przej. nas na gorsze i dlatego pozwalam sobie ciwników tak, że coraz ~ większąi trud- pr:iez zastosowanie odpowiedniej takty- .

rzeć programy różnych organizacji mło· napisać ten artykuł z niedalekiej przesz· ności•<łJ znajduje si1ę; Przeciwników, którzy ki. Gene Tunney obserw-0wał wszystkie
dzieżowych to przekonamy się, że nie ma łości, który mógłby służyć naszej mł-0- by odważyli sir stanąć z nim do walki. niemal walki Dempseya i poznał wszystzasadniczych różnic ideologicznych, któ· dzieży, interes1de1cd sie boksem. jak-0 Przeciwnik taki zgł-0sn się jednak sam. kie jego słabe strony. jak zbytnią pewre by Uzasadniały odr~bność organizacyj. Przykład umiejętnego rozwiązywania nie- Gene Tunney nie reprezentował sobą tak ność siebie, nbdocenianie przeciwnika
uą. młodzieżowych organizacji demokra- których problemów. Było to w tych czia- wysokich walorów fizycznych j;i k nemn- i br~ki techniczne. Dempsey nie krył si~

sach, kie·oy na .Iingach amerykańskich sey. Nie był wprawdzie ułomkiem, ale
.
tycznych.
Wszystkie . demokratyczne organizacje królował Jack Dempsey. Po słynnym ·nie posiadał ani imponnjącej muskulatury
młodzieżowe chcą P()11skl silnej, Polski Murzynie Johnsoni·e, znaleźli Ameryka- ciała, ani odporności na cios, ani sz,yhkoludzi szczęś.Jiwych, Polski, w której nie nie godnego następce,, Dempsey, bokser ści słynn~go „Tiger Jacka". Ak Gene
będzie wyzysku człowieka przez czło• o herkulesowej wprost sile, odznaczał się Tunney był stupentem prawa i posiadał
;wieka. To jest cel podstawowy. Są i in· również, obok nadludzki~] wytrzymało- coś, co nigdy dotychczas w walkach bokne wspólne wytyczne programowe, jak ści, niezwykłą szybkością i ruchliwością. se_rskich. ~ie był-0 brane pod uwagę - a
n.i>. pozytywny stosunek do zaszłych która zjednała mu Przydomek „Tygrysa" mianow1c1e inteligencje,. Gene Tunney
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
przemian ustrojowych, do pracy w szeregach budowniczych Nowej Polski. O rze·
.czach tych mówią w swych deklaracjach
czy ideą,wych O. M.
progr~łl!owych
T. U. R-owcy i ,,Wiciowcy", z. W. M-ow·
W każ.dym bądź razie kol. Koperski,
Fabryke „Scheiblera i Grohmana" zna
cy i członkowie Z. M. D.
M.. wierzy,
koła
Prnewodniczący
Pami•eta
łódzki.
robotnik
młody
każdy
Różnica zachodzi tylko w siormuło·
ją dobrze z lat przedw-0iennych: czy 'to że zwyciięzoaJ beidzie Z. W. M-owiec. Wi3:waniach - cele są te same.
ze strajków, w których brał udz!ał ojciec, ra kol. Koperskieg-0 jest poniekad uzasadNiewątpliwie występujrą jeszcze mi!l·
z teg·o, że ktoś z rodziny mi.cszkał niona. W poprzednim ·etapie również
czy
dzy organizacjami pewne różnice w pojdomach. Zmieniło ZWM-owcy zajętli cz-0łowe miejsca. Fa,,Scheiblerowskich"
w
m-0waniu dróg prowadz.ących do celu.
Fabryka ,,Schei- bryczne koło ZWM, liczące 280 członPolski.
oblicze
dziś
się,
zai
przeszłości
z
si~
Różnice te wywodzą
się P. z. P. B. Nr 1. Zmie- ków, był-0 głównym organizatorem WYnazywa
b!era"
• nikają dziś we wspólnym działaniu. Or·
ranizacje młodzieżowe oddziałowufa na niła się nie tylko nazwa. Już '1iC tam nie ścigu.
Koło ZWM jest w fabry:e bardzo poma do powiedzenia fabrykant. f'abryka
~iebie wzajemnie I ucZią sil} wzajem od
siebie. Codzienna praca zespala je i łą Przeszła w ręce państwowe. Współrzą- pularne, czego d-0wodem jest ch-0ćby fakt,
czy ich osiągni~da we wspólny dorobek clzą w niej robotnicy Jloprzez lhde, Za- ża gdy przechodzimy przez sale fabryczFabryka ne, kol. Koperskiego witają zews 7 ąd
kładowi:i,. Rośnie produkcja.
I
młodzie-iy polskiej.
wyprodukowała "' roku 1945 2.:!.'.J5.fJOO kg uśmiechy i pozdrowienia. 1 ie dziwnego.
Idea jedności młodzieży demokratycz· przPidzy i \1.705.000 mi!trów niater1aln, a
nej nie jest nowa. Młodzi postępowcy w roku 1946 - 5.490 OOO kg pr·7-''1dzy \ Prócz akcj\ og6\no11aństwow-ych, 5ak np.
walczyli przed wojną przeciw reżimowi 22.550.000 metrów tkanin. Dwa razy wie- Wyścig Pracy, ZWM·owcy prnwadzą -0·
sanacyjnemu. W latach okupacji zacieś· cej.
żywionia,1 działalność na innych polach.
niły s!ę węzły braterstwa w szeregach
We wzroście produkcji jest też i ni'e- Sekcia dramatyczna, licz.a.ca 30 osóh, daPolski Podziemnej.
mały udział młodzieży. Młodzi robotni- ła szereg przedstawień (w s~mym tylko
Po odzyskaniu niepodległości otwarły cy P. Z. P. B. Nr 1 brali i bi-0ra udz\ał w okresie przedwyborczym 23). Działają
się nowe, wspaniałe perspektywy przed Wyścigu Pracy, który przyczynia s:e do również sekcje turystyczna i sportowa.
demokratycznym ruchem młodzieżowym. wzrostu wydajności pracy. Trndno jest Jedyną bolączką koła jest może zbyt maPolska p<>trzebuje wsPółbudowniczych - dziś jeszc1e powiedzieć, kto będzie zwy- ły aktyw. Mamy nadtZieję, że Zarząd
obyw.ateli odda.iących krajowi swą twór- cięzcą w nim. Może 18-letnia tkaczka, Koła potrafi jednak wciagnąć do pracy
cz;ą, pracę, energii:, i entuzjazm. Wycho- kol. Andrzejczak Krystyna, wykontt)ąca więcej ZWM-owców niż dotychczas.
.wać ich jest szczytnym zadaniem organi· 168 procent normy produkcyjnej, a może
Praca pó}dzie wówczas napewno lezac;}i młodzieżowych. Musimy zaszcze- 19-letni tkacz, Kamela Józef, który wy· Pitii jeszczie niż teraz.
p.ić w sercach i umysłach młodzieży ide~ konuje 156 procent normy.
J. f.
....,..._,.~....,.
....,.
...,......,.
Pi>ISki Ludowej. Musimy wciągrt11ć do ....,.....,.....,.....,.....,.......,..._......_..
twórcze.i pracy dla Ojczyzny masy mło
dzieży stojące dotychczas na uboczu. ,
~łodzież ta będzie z nami, gdy zobaczy
ak współpracujemy zgodnie, oż!-wieni
duchem umiłowania Ojczyzny. Idea jedności mło(lzieży doJrzała. PokaoZała to
akcja wyborcza; wykazały wypowiedzi
łódzkiego pracują
czołowych działaczy młodzieżowych w
Do Z. W. M. należy młodzież robotni- zfalnej, w nowym duchu i zmienionych
prasie; przekonywują o tym rozmowy
z członkami poszczególnych organizacii. cza. wiejska i szkolna. O kołach szk-01- warunkach Polski Ludowej - organizuje
Wydz,iał
Silniej jeszcze zespólmy nasze szeregi nych Z. W. M. wie się iedmik bardzo mało Zarza,.d Wojewódzki ZWM we wspólnej, twórcze.i Pracy dla kraju, i dlatego zwróciłeJ11 siei do kol. Breitera, Młodzieży Szkolnej. Z t1ą1 chwilą praća
kierownika Wydziału Młodz. Szkolnej w na terenie szkół potoczyła się nowymi
a do stojących na uboczu krzyknijmy:
Zarza.µz,ie Wojewód'llkim ZWM-u, aby. o- drogami.
Chodźcie razem z nami.
Reaktywowaliśmy stare koła i zory;aJ. f. powiedział mi o rnzwoju j działalnośd nizowaliśmy
szereg kół nowych: w Ło
kół szkolnych na terenie naszego wojewiczu, Skierniewicach, Radomsku, '.omawództwa.
- Zaczęliśmy nasziąi działalność w bar- szowie i innych miejscowościach. 'lnnat KRMU
opowiada czyć należy, że do wstąpienia ZWM na
dzo trudnych warunkach Przy ZG ZWM powołano do życa porod- kol. Breiter. Na terenie naszego woje- teren sz.kolny, istniały inż tam inne orgaPoradnio przeznaczono jest wództwa nie było w szkołach ani jedne- nizacje młodzieżowe, jak ZHP f PCK
r.!ą ·zawodowa.
dl:l młodzieży, k:óra potrzebujl3 pomocy w go k-0ła ZWM i nauczycielstwo czynnie których działalność iednak ograniczała
sprawie wyboru zawodu. Korzystać z n:ej mo częstokroć przeciwstawiało się zakłada s!ę do imprez sportowych i rozrywkoże również młodz:eż niezrzeszona. Poradnia
niu takich kół. Przyszło nam wprawdzie wych. Dopier-0 ZWM, po przez char:tr.ter
udzi sla wskazówek·
pomocą kurat-0rium, wydając -0kólnik, swej pracy, związanej ściśle z dziełem
z
li o warunkach pracy w różnych zawona działalność ZWM '.1:1 te- odbudowy kraju, zdołał wciągnąć pozyzezwalający
oach;
21 o szkołach ogólnokształcących i zawo- renie szkolnym, ale, ni~stety, zarzadzenie tywną cz·eść młodzieży szkolnej w nurt
to nie było honorowane przez niektóre życia społecznego i zainteresować Ją
(!owych;
3- bada uzdoln:enie zawodowe.
dyrekcje. Nam zaś brakło instruktorów. tym, co si~ u nas w kraju dziej~ i twoAd~e5 poradni: Warszawa, Dworkowa 3. dużą przeszkódę. stanowiło -0ddalenie od rzy.
1'rzed wkroczeni~m
Młodzież. która
poszczególnych ośrodków. A jednak u·
Z ŁODZI
dał-0 się ·nam już w marcu ub. r. zorgani- ZWM na teren szkolny, było. na.i:rnpeł
W sobotę dnia 22 bm. w lokalu dzieln:cy zować kilka kół szkolnych, w tym jako niej bierńa i obojętna, oddalona od spraw
ZWM Sródmieście Lewe odbyło się akad'3~ia je·dno z pierwszych koło szkolne w Ra- natury społecznej i politycznej - dzięki
z 'okazj i dwuletniego istnien:a dzieln:cy. Po dom$ku. które r.ozwinęło tywa„ · działal naszei akdi związała się z młodzieżą roprzernówi9niu przewodniczącego kol. Klejsly, no <ć kulturalną i -0światową. Jednakże botnicz,a. i chłops~::i, rozpoczynając szernktóry scl' araktoryzowoł dwuletnią działalność
foai akcie oświatow::i i kulturalną. po przez
dzieln:cy, . o ;•Fmawial: · przedstawiciele PPR w czasie wakadi koła ul:!gły rozsypce i referaty, dyskusje i vrelekcJe. Sz .~reg kół
początku.
od
zaczynać
musieliśmy·
znów
oraz Zarządu Miejsk:„go ZWM. Rozdane zoD-0ceniając wagę pracy oświ;i.towei i wydaj·e obecnie gazetki ścienne, inne
którzy
~tały dyr'.omy pamifJtkowe kolegóm,
wśród młodzieży gimna- Zinów zorganizowały wzorowe §wietlice.
wvch-0wawczej
wvróżr.ili się pracą w akcji wyborczej.

łodzi,

scheiblerowc

przodują
z. w.

..........

I

....................... .......................

oła

na terenie woiew.

Kronika organizacyjna

nieomal że zupełnie. ·Ufny w swn1 siłę„
zwykł był rozstrzygać walki w dru~iei

lt1h trzeciej rundzie przez k. o.; Prz.eciw·
ników zaś lekceważył sohie całkowicie.
Miato to s\ę na nim zemścić. Historyczny ten mecz trwał 15 rund. Bvło to zetkni1e,de się dwóch -0drębnych typów,
dwóch systemów: , najwspanialszego na
świecie boks<!ra, uosobienia siły, szybkości i wytrzymałości. z b0kserem, które~()
atutem był spokói przytomność umy~'11 .
a przede wszystkim inteligencja. T 111~cz
potwierdził raz jeszcze wyższość rozu·
mu nad siłą. Dempsey został poko.m1.11y,
choć Gene Tunney okupił to zwycięstwo
.
trzema tygodniami szpitala.
Nawiązując d-0 naszego boksu i naszych bokserów, musze1 zaznaczyć1 że nie
ma u nas, a wła~ciwie jest bardzo :nało
umiejących
bokserów inte!igentnyt!:J,
przystosować się do każde~o przeciwnika, rozłożyć swe siły umiejętnie i roz- ·
wiązać taktycznie problem walki. Nailepszym świadectwem tego jest Sowiń
ski, który doskonale walczł\C w Szwedi.
przegrał wysoko w Warszawie z zawodnikiem czeskim, może wca.h• nie /erJszym
od Szweda, a\e wa\cz.ącym w odwrotne)
pozycji. Byli i u nas bokserzv inteligentni, jak np.: Zbyszek Kowa\ski, forlański, czy obecnie Pisarski, ale to byhr
wyjątki. A Przecież wielkość boksera
-0piera si'ei przede wszystkim na umieięt
nym rozwiązywaniu problemów taktycznych, wynajdywani!\ 11 przeciwnika slabych stron i narzucaniu mu swojego systemu wałki. I to właśnie należy wpajać
stawiającym swe
młodym bokserom,
Pierwsze kr-Oki na macie. Ty.ł!co ujecłe
problemu w sposób powyższy umoiliwi
nam wyszkolenie młodych, wartościo·
Góra Władysław.
wych bokserów.
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coraz akty\v11iej

Młodzież szkolna ZWM w okre,ie akdl
wyborczei .stanoeła ramię Przy ramieniu
z młodzieżą chłopska i robotnicZ<l, walcząc o realizację tego wielkiego, naszego
celu, jakim jest jedność całej bez wyjąt
ku młodzieży.
chodzi o Wydz.iał Młodzieży
Jeśli
Szkolnej, to ten w miarę swyi::h skromnych możliwości Pomagał k-0lom szkolnym, wysyłaj•ąc swych instruktorów w
teren, utrzymując ścisły kontakt z ko•
!ami i koordynując ich pracę. W projekcie mamy plan zorganizowania · całego
szeregu nowych kół na terenie szkolnym.
Nie chcąc sam wydawać s:-idu o r~zulta·
tach naszej pracy - kończy kol. Breiter
- pozwolę sobie powołać siP na stanowisko nauczycielstwa, które Uległo o8tatni-<>
zdecydowanej przemianie. Nauczyciel·
stw-0. dotychczas w znacznej swej cz·!lści negatywn!e ustosunkowane do dzia·
łalności ZWM. po zapoz,naniu się z konkretnymi wynikami naszej Pracy, poczę
ło doceniać jej znaczenie kultur1Jne i wy.
chowawcze, uważać naszi:i, dzia1a!ncśc za
bezwzględnie dodatni!l. Obec:iie nauczy.
cielstwo nie tylko że nam nie Przeszkadza w naszej dziablności, ale nawet zaczęło pomagać. Po przetam:i ni u tycti
pierwszych lodów ·nieufności, przypusz·
czam, że otworzy si E7 dla nas perspektY,-o
W. (j, .
\va włelkiego r-0zwoju.
1
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OSOBUWY NARÓD

*

NAUKA JAZDY

* SPO-

.KROSCIĄ .
zYJe na naszej złe·t
Wiele narodow i ras
. h .
•ó
. .
•.
..._,
uu-s_taruszce .osobnwosc1q .ws-r .d me 1es.
:narod szo1e.row. Pochodze~1e te1 rasy ludzi
nie zostało ieszcze dokładnie przeż ucz~nych
ustalone. Istnieje jednak koncepc1a. ze sq
• to potomkowie :i.bójców i piratów morskich.
Nie wiem ile w tym jest prawdy, ale w każ·
ól
i 1
. .
j
azi
(!
r d ~ m~ q z :.1m1 Iw ee b ..wsp ~1ego.
taraw zie nk; hgra :a:. a eh ro.z ~J~J~ s1!q;
.
oki
po. szero i7 goscmcac. , ia
~~c~ uh~ach ~ 1 ~s t.. Znar;1 i::n~qo ta 1e;~·
roz ~se i. na t~~1 E! om~ w tez
t et Y s
a ro zone1 n;a i .szacune s .rac.
o en
Pije on, ben.zynq ~arm1on~. Jak smok. Sia~a
po'lym za k1erowmcę, wal!„ na cate~o I ruc.
Maszynę na proszek rozb11e, pasazerów {t.
zw. „łebków") na tamten świat poodpra~a.
mzdr'0 1·cały do domu przychc-dzi (1e·
·
.. „
. .....~
~ sa
sll oczy>~iście mil!c1i nie uda się go złapać~
co się az ~byt czesto .zdarza). Nawet, chole
ra taka ' nog nie złamie.
.
..
Pewnego razu .p11tśmv z tym moim zna·
Jomym szoferem, dz!eki czemu nabrałem
nagle ochoty do nauki jazdy.
Proszę bardzo, czemu by nie z ochotq zgoC!zlł się szofer.
Skrdamy do kabiny i jazda, po kawaler·
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* STWIERDZAM z PBZT-J: Łódź jest brzydkim
opinia utarła się wśród
T~Nl.A ~R.ZYJEMNOSe

SOB HAMOWANIA

*
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Dziś, kiedy panowie fabrykanci :zost~ 1
miastem. - taka
szerokich kół na- przegnani ze swoi<:h J,nksusowycb .s1edz.b.
przystap;!y do
'st'"a. Sam J·estem .. ule- nowe władze
P ł
s
R
k.
.
. mieJSki~
zego s o eczen „
z,'~Z
tutejszy" i dobrze· pamiętam, że wszys- usunięcia za~awnionych, bra o'!".
cy znajomi, którym op0wiadałem, i.a za- o~zywista, .z~ .dla wY'.rownan1a °"s~y:st·
mierzam osiedlić się w Łodzi, krecili no- kich zaległosc 1 1 nadama naszemu miastu
prawdziwie nowoczesnego wy~1::i.1du, yosem i mówili: brzydkie miasto.
. ·„ 4 dzie by- trzeba będzie wielu lat. Już ob~cnie Jed..
p
rz~lrznam się, ze po .PrdzYJr-„~wdy n"ie nak Zarząd Miejski w miare swoich
ł
po
·
. .
T
h
k
em m1 e rozczarowany 1 011 ~·
dostrzegłem jakoś td ,.brzydoty". Nie s. roi;in~c 1 ~~z kwosci, ~ta;a ts1ę .. o
urażajac jako~ ncznć 'lokalnego patrioty- mnazcni~ ~ c:sc1 s ~~c~(i~v 1 171:.rn a;:i: ~v :s~zmu trze·ba stwierdzić obiektywnie, że s~ym m1esc1e, za \ aJ~C Je d n~ ~'; . nasz'e miasto nie należy do gr-ol'!a ładnie kd1ch wolny! eh placy ac . na. aJącyc się
•
•
o tego ce u.
urbanistycznie dobrze
zabudowanych
~Prawdzie pa~Ują J~Szcze teg1e r:ir.o·
zaplanowanych.
Łódź budowała się w szvhkim tempie, zy I na spacery Jest nieco za wczes:n~,
dźwigana przez prywatny ·kapitał. który, ab może jnż za miesiąc .rozpocznie
d11iyl do wybudowauia fok najwic;kszej się sezon przechadzek przy wios.::l)nym
wytwo-1 słońcu lub - jak kto woli - przv księ·1 ",·. b I . k' I m·eszk~ń
1 · ·-< ' 'ab~r
0
Id k
k' I
•
'
•
lOSCl ye Ja IC 1
Amatoro:v ta 1c1 Prr;c 1;~ z~
rzyć skupisko taniej siły roboczei, prze- zycu.
znaczonej do eksploatacji i wyzysku. Re- ucics~y niew~tphwie wi.a~o.n:<;sc. ze w
z111tat: wspaniała pałace fabryk,inckie chwih obecne] Zarn·d M1c~sn JCSt w trJ.k
: ,o.d Centre•
· ·
· przeJmowan.::i
„,
.
. . Zarz"·
. ' lne~o
otoczone obszernymi· parkarm.· o h. o k Y. ą- cie
"kich lu liczek i tandetnych kamieniczek. du Przemysłu Włok1enrncze.g~ p1~c111 dawv!Yodzie ludności nie było komu my- wnych patków fahryka.i~k1~h.: Parku
śleć ·dlatego szwankuj'e kanalizacja, wo- Leonarda przy ul. Pahiamck1eJ. parku
docla,gi, bruki, a skwery i zieleńce są Qeyera przy ul. Napiórkow~kie~o. oarkU
Herbsta przy ul. PrzPdzalrnane:i. Parku
rzadka oaza na łódzkim terenie.
i n111:1'1:1m l'~'lll'l'l lll·r:u1u1111:11.1t1.1 Pu u1.n1Hn111,-n,.::.1111.1.1111111•111F11111·1:11•m·:i.1„1.,1:11111111.111111111111:11t1111.1,11111.1111
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:r~· d~:że~ ;:;,c:e gid~:~;:o~~~~rz~w;~k~ ~~~
Jaśnl'a mi co, jak i dlaczego.

Z

ar s

c
. Ri ler·
1 K"I". 1.
~c ;
1 :.n" "~l:!n. 1.
ro mana Przv n·
171ana przv 111_. Smwww?J. ktnre, 111z '\.he.
zacym sezo1ve zo. tana oddane do 1. vtku
k •
·
. •
. .
m1·~sz anc 6w...
Przy ~kaz~1. ~odz1 sie pr7:YTlt1n1!1'C'C
Zarządowi ·M 1eisk 1emu o zamedh'.lff\~ch
terenach nad brzegiem rzeki ł',ódki. ktora
w te.i chwili sa śmietnikiem dla wszystkich odpadków, zwożonych z całej okolidl
.
T
ercn~ teb oczysćzc7:one 1 n7~rza łrncy.
~JC
w~nlk~. mog -S: Y}t.a ~1~ en<; at
\\:1e tego m!asta 1 m.1eJ>:crm ,wy c~;)!'~ma dlah oko!1ckzn~rc\ m:eszka~co~ f' 1ec1~z. ak?est sy w1cJa d Tanmy do rze
s?wa Z?rza u M1~JS i.ego. pr~y e ~c.yCl_!:! budzztowym s·e5aiąc~m wielu. rr~1ho·
n0w z}otych. U waza my Jednak. ze iam,
gdzie chodzi o zdrowie obywateli, fundusze powinny się znaleźć.
• h
•
.
Zapewne, ze wobec mroznego wie ~u
zacina}<iczgo lutowym mrMcm. nikt me
myśli ohecnie o p]a7,y i k11nieJach słonecz
' ·
· · m1'ł osmcy
·
'· •
'? I1 żv
nyc h . T vm memmei
słońca. i pływania z radośri_ri dowiedzą.
sie 0 nowym kąpielisku mi~Jskfm. które
b~dzie oddane do użytku w bieżacym sazo.nie letnim. Będzie się ono mieściło.."'.
Rudzie Pabianickiej (w parku dawmeJ
Stefańskiego) i wyposażone w~ wszyst-

G h

·t

Jd

y, d stęp ~i~J1~~t~~c~~d~;~~~dzenia

dla pJyw:inia
Na razie jednak musimy
na ka piel ach ... w wannie. Zarza d Miejski
_ To, uwa:żacie, hamulec jest. żebym setstopniowo rozszuza sieć miejskich zaW
1>18 na godzinę odwa l a ł , a 1a
. k gcr.1: wy ł aczę,
~
kładów kPriPielowych. Niedawno odda:10
<J nnqq w ten deseń na ten pedał nacisnę,
Wszystk"ie pqrty polskie zostały unie-1,\łiłos.'nicy sport.u m. otocyklowe,go. urzą- do Użytku odburlov.-any 6-ty zn kład kąpieb i ść di bl' bie om i mctszyna
t
~ (lhwniej
Iowy przy ul. Żeromskieuo
I
r
a i
0 zara szy .~o
,.,
ruchomione i zatarasowane przez olbr.1,y- dzaJą. zawody w f1:egu na prze.a1 po o·
stoi jak ta lo;la.
Sieć zakładów kąpielowych :jest
Royal).
Sopot.
do
Helu
z
dzie,
- Nie wiNze - powiadam - można
'e!c za szczupłą w stosnnktt
dniu wczorajszym w Gdańsku i jednak o
się mie zwały lodu. Ruch okr~to~y z~tał
\)rzeciez wykopyrtnqć.
całkowicie wstrzymany, a statki, zna1du· Sopotach była niesamowita zadymka do potrzeb 1 be,dzie, miejmy nadzieje,
- Ani, ani... Zaraz zobaczycie,
face się w portach uwf(}zione przez IM. śnieżna i całe miasto leży zasypane w ulegać dalszej rozbudowie.
Nic pomogły moje protesty„ Rozpędzi!
~wił.
. . . . . . .. .
, ..
.. . .
.
.
Morze zama~znięte jest na 6 km w głąb. śniegu.
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Poprzestać

polsk1•ch

do porto'

w

1

brzozę.

Ocknqłem s\ą
'P~'Z'f&-z.edl

w szpitalu. Na drugi 'dzień
oczywiście
mnie -

c;,_dwiedzić

zdrów i cały.
Więc jak to fest z tym hamowaniem?'
._ pytam go. Kiedy chce się maszynę za·
trzymać to trzeba. jakieś drzewko najpierw
upatrzyć sobie?
- Nie, n!e musowo - oapowlaaa - moż
• a.:1 2 bez drzewka.
Żwły żartami, ale ilekroć wychodzę z ·do·
mu, eona żegna mnie czule: „A nie wpadnij tylko pod cuto". Brrl Przejść przez życie,
a bać się przejść ulicq? Nie chciałbym zro·
bić przykrości naszej dzielnej skqdlnqd' Milicji Obywcrte1sk\e\, ale muszę powiedzieć,
ze nie umie dać sobie z szoferami rady. Do·
stanie takl jeden z drugim pare „kawałków"
· qxzywny i już. A on się z tego śmieje. Co mu
tam te kilka złotych. Przewiezie dziesięciu
pasażerów z narCl!Żeniem życla (pasażerów,
a nie swojego) i już zarobi sobie na grzywnę.
'trzeba by kary zwiększyć, czy co ..,
Tak samo i z tymi figlarzami, którzy stra:Z
pożarną dla rozrywki alarmujq. ·Złapali jedJ!ego takiego wreszcie i co? Dostał mlesiqc
aresztu i 5.000 zł. kary. Jaka to kara?
Ja sam chętnie posiedziałbym i zapłacił
gdzieś z
się
~Cl przyjemność przyglqdania
b1amy ogromnie napewno śmiesznym mi·
nom strC!żaków wyrwanych ze snu.

•

•

Ministerstwo Kultury i Sztuki nie ustaje w
zabiegach i pracy, lby odzyskać zagrabione
i wywiezione przez./ Niemców skarby i zabytki naszej sztuki.
Akcja ta daje pomyślne wyniki.
W zeszłym roku odzyskaliśmy 40 wagonów zbioxów, wywiezionych do &awarii i
Austrii.
Obecnie czynione sq poszukiwania w
strefie brytyjskle1, gdzie odnaleziono cenne
archiwalia, głównie z Pomorza, oraz „omen·
ta-nysko" polskich dzwonów kościelnych pod
Hamburgiem. Delegat Ministerstwa Jan Morawiński zidentyfikował przeszło 3000 dzwonów, z czego ponad 1.100 posiada wartość
zabytkowq. Władze brytyjskie gotowe sq
zwrócić nam dzwony, poważnq jednak prze-

Antoni Sledz, -.ódź, ul. Stokowska 10.
Jeżeli w Wydziale Aprowizacji m. Łodzi
2!'ałatwienie tak prnstej sprawy napotyka na
trudności. wynikać to może z opieszałości, za
Przedstawłatwiającego sprawę urzędnika.
cie Waszq sprawe urzędnikowi hlerarchlcz.
nie stars.zemu, w tymźe samym biurze, bqdź
też zwróćcie się do naczelnika wydziału, lub
jego zastępcy.
~obotnicv z firmy „cewka".
Na skarbonce w waszej świetlicy był na·
pis: Kółko Przyjaciół firmy „Toepfer" a nie
Jak mylnie wzeczytaliście: „Kó.lku Przyjaciół
Toepfera" Dochód z tej imprezy był przeznac:zonv na świetlicę.
Prosimy o zgłoszenie się do Redakcji w
godz. rannych " - 11 do tow. Beatus.
Tow. Antoni Olczyk - pracownik llbazple
czalni SpoleczneJ:
Waszq sprawę skierowaliśmy do tow. Ste
fańczyka Ryszarda, lchPownika wydziału per
sonalnego Komitetu PP"! Dzielnicy Górn"j Pra
Wej.

Ob. Hullok Heruyka. AJąksandrów Łódzki,

lll. Ziel"no 24: Qruk Morko Twcina „Przygody

Tomka Sawyera" został ukcńczony, ewentualnle brakujące egze npi<ł·ze mrżacie otrzymać
W Adm:nistracji nosz~g0 pismo. mieszczocei
$ię na ul. Piotrkowsr.iei 86.

I

szkodq w rychłym ich sprowadzeniu, stano·
wiq trudności transportowe.
W strefie brytyjskiej poszukiwane sq zbło·
ry gdańskie i wielkopolskie, a przede wszystkim bezcenne zbiory waz antycznych z Głu
dhowa, majq;ce sławę światową.
Kustosz Muzeum Narodow'-'go, Stanisław
Gepner, odnalazł z Czechosłowacji zbiory
muzealne z Nysy Śląskiej. oraz zbiory mu·
zealne i biblioteczne z Cieszyna.
W strefie amerykańskiej, odnaleziono w
Bawarii 150 skrzyń z obiektami Państwowe
go Muzeum Archeologicznego w Warszawie,
dwie kolekcje gobelinów z XVII wieku z katedry na Wawelu, sporo obrazów ze zbiorów warszawskich, kolekcję szkła i ceramiki
z muzeum gdańskiego, militaria z Waw~lu,
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qd
Do kradziona

wędr· uje

bawełna

z fabryk

łód~kich

kolekcję broni myśl/JNsklef
ska„ jakoteż części zbioru

•

z Muzeum Wof
oryi;· 1alnych ry
sunków wielkich mistrzów włoskich z XVI i
xvn wieku, który przed wojnq znajdował sle
w warszaws'.Jej „Zachęcie".
Znaczna część naszych dzieł sztuki ! zabytków znajduje się ta~e w strefie francuskiej, gdzie rozpocznq s\ę poszukiwcrnla do
plero po zawarciu odpowied:·'ego układu z
'
Francjq.
Ministerstwo Kultury i Sztuki wychodzqc ze
słusznego założenia, że ogromne straty, po·
niesione przez naszq kttlturę i sztukę, ·nie
mogq być traktowane jako odszkodowania
gotówkowe, wysunęły na ko:lferencji pokojowej następujqce ·żqdanla:
Odszkodowania I straty, poniesione prze
naród i Państwo Polskie w dz'.edzinie dorobku kulturalnego, nie mogq być spłacane w
formie pieniężnej.
Odszkodowania te nie mogq llyć ujęte w
formie -ekwiwalentów natury gospodarczej,
a jedynie w formie ekwiwale:1tów o charak
terze kulturalnym, artystycznym i naukowy;r;
oraz ekwiwalentów, służqcych produkcji naukowej ł artystycznej.
Ekwiwalenty winny być u~yskane w takiej liczbie l w takiej jakości, aby pozwoliły narodowi polskiemu odtworzyć zniszczony
nrzez Niemców dorobek kulturalny.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Deleiratura Komisji Specjalnej odnio-, Zachodzi Podejrzenie. że samochód nateżał do jzdnej z fabryk łódzkich.
stw-ierdzon1m powyżej wypadku
Zalo_wa: .Józefa P~1:;ę. Paw}a Posp1eszyła 1 St~nisł~wa_ Misiaka, ktor~y prze- dostarczenia krad1ionej prztedzy z Pań·
chowywalt u s1eb1e przędzę, pochodząca, stwowego Zakł. Przem. Bawełn Nr J9
ilość
poważna.
dość
o
chodziło
J
z kradzieży.
Jak w toku Przeprowadzonego ~Jedz- przedzy. którą paserzy zelowscy ocenili
twa stwierdzono, prz·edza ta pochodzi z na 900 tysięcy złotych i fyle za nia zaPaństwowego Zakładu B:iwełnianego Nr płacili.
Faktyczna wartość prz 0 dzy ]est ~acz19, dawniej St~igerta w Łodzi.
[)ostarczona została ona przez niezna- ni3 większa od sumy, iaka, zapłacili paW Gdonsku rozstrzygnięty został ·konkurs
ny bliżej samochód. którY' podobno ,,ob- serzy złodziejom. Zatrzymani paserzy ·Ligi Morski.9j no no;lepszq mapę Wybrzeża.
Pierwszą nagrodę przyznano uczniom m:ej.
sługiwał" i innych „odbiorców" z Zelowa. rzekomo nie wiecl:r.11,. od kogo imiennie o(Dz) ski9go instytutu kształcenia handlowego w
Szofer samochodu nie został przyłapany: trz:vmvwali •• dostawy" przedzy.
Chorzowie, Bieniakowi :· Rumpfeltowi zo plas-
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dzieł
eNieniiec
zt
Zrabowa
do Polski
powracaJq z

sła nielada sukces. sch:vytawszy paser~w
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Kronika kulturalna

ro ces
Przygotowania do rozpoczynajqcego się
w Warszcrwie w dniu 11 marca br„ procesu
Rudolfa Hoessa, komendanta obozu oświę
cimskiego sa na ukończeniu. W dniach najbliższych zostanie Hoessowl doręczony akt
oskarżenia (w tłumaczeniu niemieckim), zawierający wraz z uzasadnieniem około 100
stron maszynopisu.
Rozprawie przewodniczyć będzie sędzia
pre
Najwyższego Trybunału Narodowego zes Eimer, oskarżenie wnoszq prokuratorzy
NTN dr. Tadeusz Cyprian i Mieczysław Sle·
wierski. Obrońca bedzle wyznaczony z urze
du. Do sprawv powolClllo około 50 świadków,
_.

Hoessa
wśród

ców.
Aby

których znajduje

się

tyczną mapą Wybrzeża.

W Kotowicach otwarta zostało wystawa
prac członk6w miejscow9go związku artystów
na kt6rq złożyły się prace 19 ma.
wielu cudzozlem plastyków,
larzy t grafików.

uniknqć przewlekania procesu, który
trwać będzie nie dłużej aniżeli 3 tygodnie,
prokurat..1ra zrezygnowała z wielu, masowo
zgłaszajqcych się świadków i zamierza przed
stawić Trybunałowi jedynie najbardziej esen
cjonalny materiał dowodowy. Mimo jak najściślejszej selekcji, rozmiary tego materiału

Towarzystwa Przyjaźni Polsko.Radzieckie1
w Krokowie urządziło koncert wspókzesMi
muzyki rosyjskiej.
l-o Croi du Nord w lilie, zwróc:fo sią z we:
zwaniem oo spol9czeństwa francuskiego o skła
danie książek medycznych dla polskich studentów i lekarzy.

sq jednak olbrzymie.
Ro.zstrzygniąfy został konkurs językowo.lite
Posiadane przez prokuratora dowody prze
rażajq swojq wymowql, slanowłqc jeszcze 1ra.c~i. ogłoszony przez departament literatury
ministerstwa kultury i sztuki
.
. .
.
.
·L k
je d en dokument hanby narodu ruem1eck1ego,, Spos'ro'd 176 uczes t ni·k,
·ow ~on urs11 pierw"
• •
k t Ó ry z łona swego wytiał na1w1ększych
mor sza nagrodo w sumi·e 10 """ -•
orzvznano
~- · "'·
"
·
·
· ś wiata.
j Q'. k'1ch zna hi, s t ona
·
d ercow,
· Mieczysławowi Ziembie.
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a
z
·ny ywiez·oo prZez okupanta
oraz u
fabryczne z tytulu
·
ządz8nia

.zoslajq

P-0 Powrocie z.e swej podróży służbowej d-0 Nie.miec Óyr. Biur1t Re,vind. i Odszkodowań Wojennydl, inż. Wiśłic~.i, }Joinformował przedstawiciela PAP o pracach, związanych z przyw-0z~m naszych
Urządzeń technicznych z tytułu rewindykacji i reparacji, przysługujących· Polsce.
Ostatni-0, po demarch<'! Przedstawicieli
naczelnych władz polskich
władze

odszkodowań

spro~adzone

dzenia 9 fabryk:· jednej fabryki chemicznej, 7 fabryk mechanicznych, które w okresie wojny prcdukowały cześci do motorów i samolotów, jednej fabryki i sztancowni wyrobów z grubej blachy oraz jednei iabryki do nawijania cewek etektrycznych.
Łacz.nie transporty te obejmą około
2.500 maszyn, znajdujących sie w bardzo

I

z ,Niemiec do Polski

dobrym stanie, jakkolwiek rnz:montowanych.
fabryki te s;1) bardzo cennym nabytkiem dla naszej gospodarki przemysło
wej. Maszyny zainstalowane b~da w now-0wystawionych budynkach w różnych
częściach kra ju. Obecnb odbywa się pakowanie i ładowanie maszyn, Czuwa nad
tym 14 inżynierów polskich. W naj.bliż-

sz.ym czasie zaczną nadchodzić pi·erwst.
transporty.
Towarowe dostawy reparacyjne ze
str ::fy radzieckie.i sa w pełnym toku. Dotychczas wartość przybyłych towarów,
na które w większości składają si·~ chemikalia i surowce chemiczne, przekracza..:.
ią już sume: 5 milionów marek przedwojennych.
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fonstadt. gdzie Niemcy zgrupowali znaczne
maszyn wywiezionych z Polski
a zwłaszcza ze znajdnJ11,cy<:h si<;'. w tamtym ohe,gu zakładów „tt~rm:um Goering
\i\Terke", uzyskamy liczne maszyny. Vvrócą również maszyny, JJrzywiezione w
czasie okupacji d-0 Polski. o ile były za·
kupione za polskie pi·eniądz~.
Spodziewamy się więc nadejścia zna~nych dlośd cennych giaszyn wvw.iezionych z Warszawskiej Fabryki Wa~w
nów z ul. Bema, z Warsztatów Koleiowycit
Warszawie, z Zakładów Ostrowieckich z. Pruszkowa i wielu innych.
Ro zpoczęta
wstała
również
akcja
sprnwadzania z Niemiec masz.yn, należ
nych nam w ramach -0dszkod-0wań woj.ennycll. Jak wiadomo. Polska otrzymuje
15 procent ogólne.I sumy odszkodowań,
przypadafacych na rzecz ZSRR ze strony Niemiec. .
Pierwsza transza odszkodowań jest
już przyznana. Składają si~ na nią urz.ą,-

1111

il-Ości

_-

35) Sląska 39; 37) Perla 5; 38- Pogonowskie- I na 14; 136) Struga 27; 137; Wermińka 28
~o 21; 39J Gda11ska 30; 40) Nowotki 63; 41) 1138) Kcrrr;enno 8;
141) Kopernika 25; 144)
Zg1srska 85; 42) Jęczm1enna 31; 43) Przę- Sienkiewicza 56; 145) 6 Sierpnia 78; T46)
dzalniana 31; 44) Napiórkowskiego 65; 45) Przędzeln:ana 62; 147) N. Zarzswka 8; 1491
Murarska 15; 46) Kil:ńsk:ego 153; 47) Siera- Teresy 30 a; 150) Ciasna 10; J5iJ Tuszyńska
kowskiego 70; 48) Targowa 19; 49) Pryncy- 117; 152) 'v\fólczar1ska 72; 153) Rybna 8; 154)'
polna 51; 50) Rzgowska 150; 51) Plk. Więc- 1 Różyckiego 13; 171! limonowskieg0 51; 1721
k?wskiego 61; 53) Admiralska 14; 5.:fl Nowot- Ks: ~rzó!:k:. 84; 1781 Kopem.ka 55; 179) Płk.
kr 131; 55! Sanocka 24; 57) Sta!ina I; 58) Sre. Wieckowskiego 38; 180) Dolna 29; 189) Nabrzyńska 91; 59) Abramowskiego 14; 60) Na- piórkawskiego 114; Ks. Młyn 14.
ją ważność.
Jednocześnie Wydz. Aprowizacji i Handlu rutowicza 25; 61 J Lutomierska 27; 62) Wap:enSpołem Zw. Mleczarsko-Jajczarski
komunikuje, ż.e karty żywnościo,we z m:es. na 42; 63J W:leńska 33; 64) Jan;ny 52; 65! Lill Piotrkowska 141; 2J Struga 3; 3) Rzgowmarca na mleko świeże „Dz. 3"; „Dz. 7"; manowskiego 207; 66) Gdańska 150; 67) Tu„M" : „Ml." tak miejskie jak i Min . Komuni- szyńska 81; 70! Rzgowska 216; 71) Wólczań ska 67; 4) P:otrkowska 13; 5) Nawrot 24~
kacji, należy rejestrować w niżej podanych ska 228; 72) N. Zarzewsko 40; 73! Rokici11- 6J Gdańska 11; 7) Sta lina 62; 81 Piotrkow.
punktach rozd7ielczych. Karty „Dz 3"! dla ska 13; 74! Kresowa 31; 75) Pooraniczna 44; ska 294
dzieci do l r··ku życia naieżv rejesirować 76) Odyńca 24; 77! Bi·aterska 34, 781 Wó'.Spó!dzielnia w R•!dzie Pabiani.::kiej
w miejsk:ei sieci rozdzielcze! albo za okaza- czańska 119; 79) Bandurskiego 24; 81) Da1) Staszica 89; 5J Rudzka 59; 9J Finansoniem metryk: urcdzenia w 10 Stacjach Opieki szyńskiego 55; 82! Karolewska 11; 83) Czar- wa 38; 18! Staszica 108; 25) Staszica 23:
nad Matką i Dzieck:em. Rejestracja odbywać neck:ego 33; 84) Folwa~zna 33; 85) Spół
Spółdzielnia w Radogoszczu
do dnia dzielcza l; 86) Południowa 11; 88J PL Z.wy1111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111H11111111111111111111111111 się bedzie od dnia 26 lutego br.
lJ Hetmańska 42; 2) Zgierska 153; 3) Tra'K.
cięstwa 12; 91) Sosnowa 20; 92) Jarosława Dą.
6 3 1947 wlqcznie.
browskiego 216; 93) P:ekarska 16; 94) Kątna torowa 15; 4J Zgierska 217; 5) Krakowska ~S;
Dzień Związkach
84; 96) ludwika 7; 97) Szopena 22; 100) Gdań 6) Telefoniczna 15.
PUNKTY ROZDZIELCZE PSSt
11 Piotrkowska 292; 2J Rzgo.wska 59; 3) ska 27; 1Ol J Rzgowska 53; 102J Sienkdewicza
Spółdzielnie zarobkowe inwalidów oj.
Pabianicka :34; 4- · Przędzain ~cna 91; 5) Za- 34; 103) TramwaJowa 13; 104) _Nawrot 38;
1J Nawrot 2; 2) Wysoka 29; 3J 6-go Serp~
menhofa 17; 6) Wojska Polskiego 112; 71 105) Przędzalniana 97; l 06) Piramow:cza l O; nia 20; 4) Narutowicze 12.
ZWIĄZEK ZAWODOWY METALOWCÓW
11 listopada 86; 8) lokatorska 11; 9) Abra- 107) Jesieniowa 2; 108J Przędzalniana 42;
Również 25 lutego odbyła się konferencja
Spółdzielnia Pracowników Miejskich
mowskiego 36; 10- Radwańska
11) lipo- 109) Senatorska 34; 1IOJ Zagajn:kowa 35;
1J Piotrkowska 130; 2J Zachodnia 44; 7)
Rad Zakładowych fabryk metalowych zwo- wa 63; 12) Nap:órkowskiego 77;47;
13) Senator- lllJ Łąkowa 12; 112) Wólczańska 71; 113! Grabowa 27.
łana przez Z-:Jrząd Oddziału. Sprawozdanie
ska 20; 14! Jarosława Dąbrowskiego 16, 15} Zeromsk:ego 3; 114) Kątno 50; 115) Kilińs\cie
z posiedzenia Zarządu Głównego :złOiył tow. Rzgowska 101; 16- Kilińsk:eqo 160; l!J Zs,rom go 40; 116) Napiórkowsk:ego 237; 117} KoSpółdzielnie mole
11 Sp. w Retk.'n(; 2! Sp. w Kot!łianówlw;
Gór$ki. Ze sprawozdania wynikło, ie Zarząd skiego 49; 18) Rzgowska 32; 19) Woltzanska pernika 47; 1181 Jara czci SS; 119/ SierakowGłówny na swym ostatnim posiedzeniu zająl 130 1 20) !e\igowslciegą 13; 211 Kątna 3~; sk;ego 36; 120) Strzelców Kaniowskich '22; 3\ Rokicińska 111.
122) Radwańska 19;
się sprawą Umowy Zbiorowej dla pr.acowni- 23- Felsztyńskiego 12; 24) Piękna 41; 25) Li- 121) Żeligowskiego 42;
ków umysłowych zatrudnionych w przemyśle manowskiego 115; 26! Marszałkowska 16; 123! Piotrk-0wsk'a 152; . 125! Kilińskieqo 227; SKASOWANIE 'L.\N\\ 'r1\AMWAJOWEJ Nr Z
Dyrekcja Miejskicb Zakładów Komunika·
metalowym. Owa Umow.a obowiązuje luz od 27) Rab:eńska 14; 28) Nowotki 6; 29) Długo 126} Perla 9; 127) Statna 54; 128) Kilińskiiesza 14· 30- Drewnowska 48; 311 M:ekzarska go 105; 130) Połudnaowa 341 1311 Wchodn:a cyjnych podaje do wiadomości. li z powodu
bieiąr::ego miesiąca i wprowadza wiele zmi~u
5; 32)' 11 Listopada 151; 34) Wschodnia 70; 42; 132) Gazowa 9; 133) Okrzei 18; 135) Spor----~...-.,~- chwilowego braku taboru, wynikłego na skudla pokrzywdzonych dotąd pracowników umysłowych.
lek us:;:kodzeń technicznych, spowodowanych
Następną sprawą, j.akq zajęła się konfep1zez wyjątkowo niepomyślne warunki atmo·
rencja, to sprawa kartek żywnościowych
sferyczne, linia tramwajow.a 2-ga zostaje
kat. „C" Tow. Górski wyjaśnił, źe na skutek
wycofana z ruchu całkowicie, natomiast trarocporządzenia Ministerstwa Przemysłu kartsa linii 12-ej zostaje przedłu~na przez uJ.
ki ,C" będą wydaw.ane tylko tym firmom, któNarutowicz.-:i aż do Radiostacji.
re przedstawią imienny wykaz ciężko praPr~ez, funkcfon·a riusza Delegatury K-0-, Ł-Odzi. . Prz~- zatrZY~nan~.i znaleziono P~Powyżs:te zmiany wprowadza się at do
cujących
zatwierdzony przez Inspektorat
misji Specjalne:i w Łodzi zatrzymana zo- kunek 1 w~l12y, zaw1er~Jące. 140 Par pon- odwołania.
Pracy Związki Zawodowe i odnośne Zjednostała \\' <lniu 2:1 bm. Piegiel Sabi.na, za- czoch. rad10, futr~ i w1ele 11111ych \Yartoczenie.
mieszkała w ;Łodzi przy ul. Retkińskiej ściowych przedmiotów.
ZAPISY NA WSTĘPNY ROK STUDIOW N~
1
Ponadto tow Górski zakomunikował, ze 16. fie.1;iel Sabina, która je&t 50-procenfiegielowa próbowała Przekupić funkPOLITECHNICE LóDZlUEJ ·
Związek Meialowców otrzymał n.a. zasadzie
!OWP,' volksdeutschką, żył· a niezgorzej
z cjonariusza Delegatury Komisji SpecjalRektor
Politechniki ł.ódz.kiej podaje ao
ogólnoz.wiązkowej
umowy z cechem krawuprawiania regularnego „sz.abru". 'kursu- nej, oiiar-0wując mu za l)l!Szczenie ici na wiadomości
zainteresowanych. posiadajqców pr;i:ydział na uszycie 32 garniturów mie·
jąc stale mi€.dz.y Ziemiami Zacllodnimi, „w-0lną, szabrow.a,i stop~"„. snm? 200.000 cych zaświadczenie Państwowej Komisji Wesi~cznie .
crdzi·e
- ,,t·iaby\\rała" towar, i Łodzia.• miej- złotych. Jednak nie udał sie ten figiel ryfikacyjno - Kwalifikacyjnej dla k andy d a.-W obsze;'.lej dyskusji radni wysuwa'i ko- ~scem
,,·e,.·
i od·' ·• pobytu. Proceder ten Fiegicl Fiegi elowej, 1f11nkcjonarius7- Komis.i
d b
" · tów dla szkół wyższych, uprawniające ich do
niec:s:ność wp•n"' adzenia pewnych zmia.i w
uprawiała z pow-0dzeniem do czasu, to stawił fiegie ową wraz ze .. z o vczą
1
istniejącej Umowie Zbiorowej dla przemysłu
· · l?rzez· ·200 t ys1ącam1
·
· z ł o t yc h ao
' K om1·s Jl
· · .c; IJ cc- wstępu na rok wstępny studiów, ii: - wobec
znaczy do. d.nia zatrzymania iei
metalowego. Post.ancwiono zwrócić się do iunkdonariusza Kom~sjj SpecialneJ w jaJ.inj.
(Dz)
znalezienia wykladowców i uzysk ·nia od;:ioCentralnej Komisji Związltów Zawodowych o
wiednic'h pomieszczeń na .prowadzenie wyzawarcie regionalne) umowy dla metalowkładów i ćwiczeń z.apisy na rok wstępny
ców m. Lodzi ze względu na specyficzną sy·
lłl•Jpadki
kradzieże ·
studiów przy P,olitechnice Łódzkiej przyjmutuację w łódz,Jdm ptzemyśle metalowym.
POŻAR W TRAMWAJU
mu Nr. 1 przy ul. Przejazd, na trzecim pi~- je Dziekanat Roku Wstępnego od czwartku,
Dziś o godzinie 10-ej
rano posiedzenie
Na ulicy Zg:erskiej wskutek krótkiego spię- t(z_e pękła rur~ wodociągowa„ _zalewaiąc ,nie dnia 27 bm„ do środy dnia 5 marca rb.- wł.
Wydziału Kobiecego przy Związku Metalow- cia zapal:! się motor w tramwaju.
.
t'>'.lk? mie~zkan1e _Le\".ando.wsk ..e1, lecz. ro.w.
' ców w lokalu Związku. Na porządku dzienWezwa ny na miejsce wypadku Jeden od- n1ez połozony pod nim \oKal na drugim P.Ię- w godzinach od 10 - 13-ej,
nym sprawa obchodu D!lia Kobiet 8-go mm- dział straży ogniowej zażegnał niebezpie- trze.
.
.
.
.
O
czeństwo.
I
Pogotow.e strazy ogmawe1 wypompowało ZEBRANIE NAUKOWE FARMACJI t. DZKIEJ
ca.
Ofiar wśród publiczności na sz.częśc:e niP- wodę.
O godzinie 15,30 zebranie ogólne robotni.
.
,,
W ub. niedzielę 23 bm. w lokalu łódzkiej
. W obu mieszkaniach częsc rzeczy została okr. Izby Aptekarskiej odbyło się zebr~nia
ków t-my Veigt, przy ul. Senatorskiej 7/9, o- było.
raz robotników Państwowej Fabryki Ap.<:irazniszczona.
sekcji naukowej Farmacji łódzkiej, poświę·
POWóDż W MIESZKANIU
lów Elekirycznych, przy ul. Przędzalnianej 71.
cone szeregowi zagadnień, nurtujących obec·
OD
PIECóW,
RUR
i PRZEWODOW
W mieszkan:u ob. lewandowskiej w donie świat lekarski i farmaceutyczny. Punk·
S
traż
ogn:owa
wezwana
była
wczora
i
do
•www
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
trzech pożarów , sp<.iwodowanych zbytn:m tern wyjścia dyskusji nauko-.;•ej, był refera~
PAŃSTWOWYC:tł
ZWIĄZEK SKÓRZANY
rozgrzani.em pieca, złym przeprowadzeniem
Jutro tj . w piątek, dnia 28 :1m., o godzinie rur ; wadliwą budową przewodów komino- prof. U. Ł. d-ra F, Modrzejewskiego o no·
Zwiazek odwołuje niniejszym wszystkie
wych badaniach ncd folia digltalis, w dysku·
walne ~ebrania Kół Związkowych aż do spe- 16,30 plenarne posiedzenie Zarządu Sekcji wych.
Kulturalno - Oświatowej. Na porządku dziencjalnego. zawiadomienia.
U ob. Annv Bed narczvk przy ul Gdań sji tej poruszane były także problemy· braku
nym sprawa org1111izacji fabrycznych Sekcji sk:ej 17 spaliło się łóżko z pościelą, u ob. leków i środków zastępczych, W dyskusji zaZWIĄZEK CHEMICZNY
Aleksandra Szancera przy ul Piotrk<lwsk:ej 192 bierali głos prof. dziekan dr Muszyński,
Kultur::Ilno - Oświatowych.
Dziś 0 godzinie 17-ej posiedzenie Z.crrz-:du
sool'ła się ściana. a u ob. Zofi! KaczorowSEKCJA DZIEWIARSKO - POŃCZOSZNICZA skiei przy ul. 11 listopada 24 bslka pod po- przedstawiciele wydziału lekarskiego U. ł.. ,
Odd:ziału. Sprawy bieżące.
zebrani licznie aptekarze z prezesem Izby
25 lutego odbyło się posiedi:enie Zarzą dtogą.
du
Sekcji.
Na
porządku d:.Uennym stale: spraFarmaceutycznej mgr Słowińskim na czele,
ZWIAZEtr KONFEKCYJNO'-ODZIEŻOWY
wa wyborów nowego za1zqdu Sekcji. UstaZA WALIŁ SIĘ SUFIT
reprezentanci świata iekarskiego itd.
"
ODDZIAŁ ł.0DZKI
lono,
że wybory odbędq się 2 m<:Itca, a do
t'rzy
ul.
.Kamiennej
18,
w
slarym,
zrujnoDziś, o godzinie 13,30 ogólne, spraw~zda~
SKORA Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ
cze zebranie załogi Ośrodka nr 2 oddział „c Zarządu wejdzie 11 członków i 3 zastępców. wanym domu zawalił się sut;1
Pogotow:.s straży ognlowej po~stemp\oDo Ziednoczenia P rzemysłu Skórzanego w
(dawn .. „Tempo"), ul. 6-go Sier~nia 25. ~a Dotychczasowy · zarząd liczył bowiem tylko
wało sufit, zapobiegając "'4 ten sposob gro- 1 Krakowie. nadeszły 22 wagony rÓżnego roporządku dziennym spr::iw~zd.ani-, ~ady -.a- 7 członków.
Delegaci wybrani na zebraniach labrycz i·oce mu niebezpieczeilstwu.
I
kl.'Jdowej i Dyrel<cji. Z ramienia 7.w1qzku b~
· Ne szuęsc:e w mieszkaniu nikogo n;e bv-, dzoju skór, jako pierwszy transport skór 2
dq obecni: tow. Tomalak i tow. Wawrzyn· nych winni zgłaszać się po mancl"'IY najpó:i:
Io, la k że obeszło się b'ez ofiar.
Ameryki Połud~iowei.
niej do piątku bieżącego tygodnia.

'v

Wydziat Aprowizacji i Hand lu Zar ządu Miejsk:ego w Łodzi' podaje do w:adomości, iż
przedłuża się ważność "kart żywnośdo,wych na
mleko z m. stycznia br. (Miejskie oraz Min.
Komunikacji) dla Dz. 3 oraz karty żywno
ściowe z m. lutego
„D.z. 3"; „Dz. 7"; ;,M"
(macierzyńska), „Ml." (dla chorych- do dn:a
10 3 br. Z dniem 11 3 br. karty żywnośc:owe
na mleko z mies. stycznia i lutego tracą swo-

w

zawodowych
---------------------

50-100-procenlowq
procentowa
Niemka
szabrowniczkq

i

I
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ZAKtADY GRAFICZNE

:ADRIA (ul. Marsz. Stolllla - Glilwna)
„OJCOWIE i DZIECI"
·
BAŁTYK ul Narutowic:l:o 20ł
„LUDZIE i MANEKINY"
BAJKA (ul. Franciszkańska 31)
••TWARDZI LUDZIE"
GDYNl/\ luf f)oszyński~:JO .l)
„SIEDMIU SMIAŁYCH"
HEL {ul. legionćw 2-4)
„SYMFONIA MŁODOSCI"
MUZA (Rudo Pobionlckal
„ZAKAZANE PIC>SENKI"
„OSWIATOWE'' {Rzgowskc 9'J
NIECZYNNE
POLONIA fPiotrkow~ka 87)
„J<'.LATKA SŁOWICZA"
PUEDWIOSNIE (ul. 2'.eromskiego 7.;-78)
„NIEUSTRASZENI"
ROBOTNIK (ul Kilińskiego 178)
„POJEDYNEK"
ROMA (ul. Rzqowsko 841
„ZUCH DZIEWCtYNA"
REKORD (ul. Rzgowska 2)
„A IMIE ICH MILION"
S1YLOWY (ul. Kilińskie.,io 123}
„"/;AJAZD NA ROZDR02:U"
„SWIT" (Bałucki Rynek 5)
„SYN PUŁKU"
l'ATRY (ul. Sienkiewicza 40)
„KAPRYSN.A EKSPEDIENTKĄ"
Tł;CZA (Piotrkowska 108)
„NIEUSTRASZENI"
WISŁA (ul Daszyńskiego 1)
„KONCERT"
WŁOKNIARZ (Zawadzka 6)
„SYMFONIA MŁODOśCI"
WOlNOSC !ul Nooiórbwskl=ao l~
„TWARDZI LUDZIE'·
ZACHĘTA (ul. Zqierska 28)
„ELWIRA MADIGĄN"

ŁODZKI

Powszechna

podaje do

§

=
=

S~ółdzielnia Spożywców
Łodzi

w

::

E

~

skarpet mę ski ch
oraz
ubr~ń ochronnych
reflektujące

ZARZĄD

J

223~29

156-81

przez rarHo

PROGRAM NA CZW ARTEK 27 LUTEGO 1947
6.00 Sygn::il c:>:osu. „K:edy ranne :" i kalend:
histor:; 6.05 Dz ennik; 6,20 Gimnastyka; 6.30
Muzyka; 6,57 Sygnał czasu, aud. na „DziP.ń
dobry"; 7,05 Muzyka; 7, 15 Wiadomości por:m
ne oraz przeg!qd prasy; 7.35 !z Łodzi! Prn.
gr::im nc dziś; 7.40 M11zvka · 8.30 /„formocj~
ogólnopG!skie; 8.40 Skrzynka PCK; Fl 50 Przer-

;nuch

ul. Piotrkowska Nr 31 1-sze p. 1u Sekretariacir. z podaniem
ilości zatrud-niongch mężczyzn.

·

usłyszymy

Co

na skarpety i ubrama

206-42
223-29
223-Ge

®=======@

płócieIJngch

ko1Hericą

Instytucje i zakhd11 nracH

Centrala
Nacz.'3lny dyr.
Techniczny dyr
Sekretariat
Wydz. Gosp.

=

że rozpo~zęlo sprzedaż

po c e n a c h

§

Telefony:

..
wiadomości,

drelichorngch i

INSTYTUT WYDAWNICZY

Spółdz z odp. udz.
ŁóDż, UL ŻWIRKI 17

I§

~iacki~j

w

K~akowie;

12.05

Audyoja

dlo

:; 1, sw1stl.c robotni czych: 12.35 Utwory w.olon! czelowe w wykonaniu T. Goclfiwskiego 1

l 12.50

Pogadanka szkolna: 13 Ofl Audvcio dla
Transmisjo z soli „Romó"; 1400 Iz
dzil Pogadanko aktualna p:óra L Łę•ow 0 ~iego
p. t „Wielka wcznico"; 14 10 Iz Łodz·l W ra!111
.
I modr Skrzynki Pomocy Z.mowei - Pngadan.
Dyrekcja Państwowego Monopolu S · t
.
.
.
ka dyr. B. Kruka p. t. „Opieka nad dzieckiem
sowsgo zam:erza zakupić:
p;ry uFirmy zrnrteresowane wmny składać ofer- I obowiqzki9m społecznym"; 14.15 (z Łodz'l
ty no wyżsj wym'enion e rcdz!ljP odzieży • Schubsrt - Fragmenty z Kworie"J D-moll
3.000 por trzewików z brezentu,
e,
• d
"
ł
44
tych skórą na drewnia 11 e·i podeszwie,· obszy - ochronnej do dnia i3 Ili 1947 w Kancelor:i „~~1icrć
'. ziewczyn? (p ytyl: 1 0 Iz ł ~7 '
·
·
DPMS
W
l
rl
Kron
.ko
i komun.koty;
1145
(;o: todzt)
. 3.000 par rękawic jutowych, z jednym lub Głó ;:ne1
W
arszawie, u·1 eszno 1• 1.Ko~cert reklamowy; 15.00 M17yka; 1525
dwoma palcami.
pokoi 111.
.,5 minut poezji"; 15.30 (z łodzi) „Polska Rodz!na Radiowa" - · poaadar:ka red. J. PioUwaga!
l tro"vskieg'.l; 15.35 „Ze -świata mrlin"; 1'i.40
Uwago I
Instytucje Społeczne i Rody Zakładowe!
' Ar:e i p ' eśn' Masseneta w wvkonaniu R N::iSPóŁDZIELNIA PRACY
wińskiego; 16.00 Dzien„ik ; 16"n KMcert C 111)..
KONFEKCYJNO - BIELlżNIARSKIEJ
ru R. P. pod dyrekcja J K'.lh<:7k"ws.k'r>r0;
116.45 Komentarz gospodn~czy; 16.55 Ai;r/vcjo
, d!ri młodzieży; 17. 1O „Mozaika 0 zmtf'">:chu";
17.45 „Polska wi<Jś" - „No Z:em·;ich Odzyz wałkiem długości 64 cm
skanych"; 17.55 Z żyda kulturalnego; 18.00
'Z odp. udz.
Rec:tol klarnetowy; 18.30 Nauka przy glo~ni
Ł6di. u\. Jaracza (Cegielniana) 6
ku"; 19 OO Audvcja dla wsi: 19.15 (z I 0rl· il
tel. 135-22
Komunikat CRDK; H.30 (z Łodzi) Piefoi •
przyjmuj9 do szycia bietznę męską,
Szymanowskiego w wykonan·u Ksen: Tarchnlz taśmą papierową addition
fartuchy i odzież ocnronnq najmniej
s~ief (sopran).
Przy fortepionio W. Kl:mowi100 sztuk. Wykonanie solidne i punktu1
czowa;
19.50
Iz
Łodzi Chwila muzyki z płyt;
a\ne.
Ceny
umiarkowane:
}
19.57 Sygnał czasu; 20.00 Dziennik; 20 25 Dru
Przy wlększych zam6wienlach rabat.
1
ga Audycja Polsk:ego Towarzystwa Muzyki
kalkulacyjnych
WspółczesMj; 21.00 Słuchowisko p. t. „Głos
człowieka"; 21.25 „Nasze p eśni" ~ Jan G::ill;
OFERTY PROSIMY SKŁADAC w ELEK·
21 .45 „Pokrzywy nad Brdą"; 22.00 Kwadrans
PAŃSr'NOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO
prozy; 22.15 Progom na jutro: 22.2.5 (z Łod~i
TROWNI ŁÓDZKIEJ; WYDZIAŁ Jl.DM!·
Dziś przedstawienie „Krakowiaków i GóKoncert życzeń; 23.10 Ostatnie wiadomości
rali" o godzin:e 18 sprzedane. Passe-par
NISTRACYJNY;
ŁÓDŻ; UL. DASZYfl•
dziennika radiowego· 23.30 (z toaz·J Program
tout i ulgc.:w.s bilety- r.ieważne.
no dz:eń jutrzejszy; 23.33 (z Łodzi) Zakończs.
SKIEGO 58; POKÓJ 53
TEATR TUR
nie audycp i Hymn.
·
Dziś !. 'dni no~tępnych dwie świetne !<o.
media obyczajowe klasyków sceny rosyjskiej:
„Ożenek" Gogola i ,.Oświadczyny" CzechoKOMUNIKAT
KIEROWCY SAMOCHODOWI z
pełnymi
\':'a w nowym p! zekładztc.i A. Grzymaly-Siekwalifikacjami, prow9m jazdy i praktyką Zarząd Miejski w Łodzi Wydział Komun'.DYPLOMOWANYCH
'
o\ec\<.i.ego, w reżyserii H. S.zletyńskiego, de- kocii podoie do wiadomości, że przedłużono
poszukiwani. Zgłaszać s:ę z podaniem, ży.
koracjach O. A.xero. Udział biorą: Macharska,
ciorysem : odpisami świadectw procy. codzien
będzie
na
czas
n;sokreślony
ważność
legityŁuczycka, Rochwa\sl<.a, Pietraszkiewicz, Bogucnie do k0rce!arii Kerr.endy Straży ~ożcrnej
ki, Lsszczyński, Kaczmarsl<.i, ~wi.derski, łabędz macyj, upoważniających do. powożenia po- 1
m. łodzi, ul. S:enk:eW!CZa 54 W godzinach od
ki, Jezierska, Ordon, Zelwerowicz, Tymowska, ;azdami konnym: (prawo powożenia!, wyda- I
8-ei do 12-te;.
nych w roku 1946.
~zlet,yński.
wykwalifikowanych
tokarzy,
ślusarzy
W związku z tym wszy51:.y zainteresowani
TEATR KOtAEDll 'MlJZYCZNEJ „LUTNI~"
Ostatnie dni. Dziś o godz. 19 operetko w wlnni zgłaszać się n:ezw;oczne do Oddziału I
malarzy pokojowych przyjmiemy od za.
J
•
WEZWANIE
-,
3-ch aktach , Hrabia Luxemburg". Udział b:19. Ruchu Drogowego ui. Piotrkowska Nr. 64
raz.
Zgłoszenia kierować „Gentleman",
1
DO SKŁADANIA OFERT
rze cały zespó1 artystyczny, chór, balet i wie/ front, li piętro, pokój 144, w godzinach od 9
Łódzkie Towarzystwo Elektryczka or~iestra „lutni". Bilety wcześnie do na- do 12 celem uzyskan:a przedłużenia wyżsj •
Łódź, Limanowskiego 156, Wvdzioł Per·.
bycia w księgarni przy ulicy P:otrkowskiei wymienionych legitymacyj.
ne
(Elektr~wnia Łódzka) r,,;zywa
sonalny.
.
192 a, a od godz. 17.30 w kasie teatru.
do zgłaszania ofart kosztorysJ·
-Łódź,
dnia
26
lutego
1947
r.
Już
wkrótce najpiękniejsza egzotyczna
'"'YCh na dokr.manie
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI
operetko F. Lehara „Kraina Uśmiechu".
_,___________________________
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•111111111111111111111111111111111111111111111111111
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,szkół.

O"lO ZENIE
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2 maszyn do pisania

II

do liczenia

4 maszyn

I

2 maszyny do ob lic z el\

Teatr, muz ka i .sztuka

1
j

------------------------techn\ków-chemików,
techników-mechaników

I

TEATR KAMERALNY DOMU 2'.0ŁNIERZA
(ul. Daszyńskiego 34)
W sobotę premiero nowej sztuki amery.
leńskiego
autora T. W:lli,ams'a „SZKLANA
MENAżERIA".
Udz:ał biorą:

Jerzy Duszyński, Irena ·f;o.
recka, Janusz Jar011 j Zofia Mrozowska. Reżyserio: E. Axer. Dekoracjs: J. Kosiński.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Ostatnie dni operetk; F. Lehara „Hrabia
Luxemburg". Udz:ał bierze cały zespół arty.
styczny. Bilety wcześniP-j do nabycia w ks:ę
gorni przy ul. P;otrkowskiej 102 a, a od godz.
17 w kosie teatru. Początek o godzin:e 19.
Już za kilka dni najpiękniejsza egzotyczna
operetko F. Lshora „Kraina Uśmiechu".
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
Dz:ś i codzienn'e komedia Henequina
i
Vebera pt. „PAN+ PREZESOWA" w opracowaniu i z piosenkami Jsrzego Jurandota z muzyką Franciszki leszczyńskie! : Mieczyslawa
Porwita. z gościnnnym występem w roli tytułowej Heleny Buczyńskier:· z udziałem całego
zespołu „SYRENY"
TEATR „GONG", Kopernika 1'6.
Ostatnie dni I
Doskonały program karnawałowy ,,Tylko
C:l!a dorosłych" z Olą Obarską i Gierasień
sk:m.
Początek o godz. l Q.30.
TEATR !ALEK „FARAMUSZKA."
gro w sali . Związku Po1skich Artystów Plastyków, ul. Piotrkowska 65, li p. w każdą sobotę o god1in'.e 16 i w n'edzielę o godz. 14.
W programie „Siedzi sroczka na p\ocie"
J. Porazińskiej, „Czerwony Kapturek" L Wiszniewsk:ego, „Zaczarowana skrzynka" według
baśni ludowej.
Prz,sdsprzedaż b:letów w Soółdzielni Plo$Wków, P:otrkowsko 102 a.

I

..,.

Zatrudnimy NATYCHMIAST

NILIMIJ

l(Jfl;GOIWl'CH

I
I

GENERALNEGO R E M O N T U

lokomotywy na tor normalny, na
pędzanej silnikiem spalinowym.

Reflektanci mogą się zgłaszać
po bliższe informacje i celem
Zgłoszenia: Biuro Sprzedaży Produktów Organicznych Łódź, Sienkie·
obejrzenia obiektu do Oddziału
wicza 55, pokój Nr 1
T:::ansportoweqo
Elektrowni (wel1 ście z ulicy Kilińskieg':'l
72).
Oferty kosztorvsowe z podaniem terminu wvkonania orosimy składać do Dyrekcji Ł6'dzkle
go Towarzy:-twa Elektrycznego,
i eharze
PRZYBŁĄKAŁ SIĘ wilk czarny podpalony du.
· ul. Dr:iszyńskiego 58, w terminie
Dr. KOWALSKI MIECZYSŁAW spec chorób ży. Wiadomość Łódź, żeligowsk:ego 16 m. 10.
til do dnia 5 marca rb. sub
„Re·
wen<Jrycznych i skórnych. Al. 1 Moja 3. Przyi- Lohale
~ mant lokomotywy".
muje od 8-10 i 4- 7 Tel 212-88.
z

prak~yką

I

OGLOSZE IA DROBNE
~~~~~~~~

Dr. RATAJ-2'.URAKOWSKA. specjalist!<a chorób skórnych i wenerycznych u kobiet, kosmetyko lekarska. Piotrkows'.<a 33 godz. 12-1 i
3-5.30.
Dr. med. KUDREWICZ ZYGMUNT, specjalisto
chorób wen.srycznych i skórnych, 0 iotrkowska
Nr. 106. - Przyjmuje od 7-10 i od 3-7.
Dr. MARIA WILKOWA, choroby oczu, przyj.
muje od 4-tej do 6-tej - Swiętokrzyska 6,
te). 179.80.
__ ____
Dr. med. LUTOWIECKI Jerzy, choroby skórno:Neneryczne, legionów 9, tel. 156-10, przyj mu1e 3-6.
-

GABINET dla lekarza i współpraca w Zakło
dzie fizjoterapii. Oferty PAP, Łódź, Piotrkow
ska 133 sub „lekarz".

-..„„„„„lll!mm:it„„....„„„

Zaoliarowanie pracq

W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM

łJ§11niech••ii

sie!

POTRZEBNE są trzy wykwalifikowane maszynistki, wymagana dłuższa praktyka. Waruflki
dobre. Do Centralnej Szkoły PPR, Al. Kościusz
ki 65, Wydz. Personalny: Zgłaszać się w godz.
od 8.ej do 17-tsj
PAŃSTWOWA Wytwórnia Aparatów Rentgenowskich r Elektromedycznych „ELEKTROSAN"
Łódź,
ul. Swiętokrzy$ka 11 /13, poszukuje:
l J inżyniera-e!sktryka 2) buchaltera, 3) krefku'pno • sp zedaż
lślorzy, 4J mogozynierów.metolowców. Poda.
E~CYKL~~EDIĘ (duży komplet) .kupię okazyjnie. nia nroz. życiorysy należy składać w biurze
W1adomosc do red. sub Ostptme wydanie.
Wytwórni.
iiłóżne
Zoąubione dohu.nentq
ZDJĘCIA legitymacyjne. reprodukcje - ·najta- ZGUBIONO zwolnienie z wojska no nazwisko
niej i najszybciel „F010MATON", Norutowi- N.epsuj ~ozimierz, Moszczenica koło Piotrko- Czy to zebro jest czarna w b:ałe pa•
cza 8.
wa, lipowe i~
ski, czy biała w czorne paski?.„

1

Str.,
zącla nartll

Z

Nr 5B

Gf;OS JlOBOTNICZT

Ze sportu ·

ZEBRANIA SEKRETARZY
_ W piątek 28 lutego o godzinie 18 odbę
dzie się zebranie sekretarzy dzielnicy baJucStaromleJsklel przy uJ. Nowomielsklej 6, Spra
wy bmdzo watne. Stawiennlci.wo obowiązko
we.
, Tego samego dnia o godzinie 16,30 odbę
dzie się zebranie sekretarzy dzielnicy B:a.łuc
kleJ w lok.olu własnym przy ul. Zgierskiej 71,
.
ZEBRANIA KOł.
_ W dniu dzlsie!szym w celu wybrania se·
kret.«rzy l egzekutywy odbędq się zebrania
sprawozdawczo - wvborcze kół w następu
lących dzielnicach:
1łUDA

PABIANICKA:
O godzinie 13 Kolo PPR firmy „H~blg",
GORNA PRAWA:
O godzinie 16 Koło „Fabryki· Tkanin Ażu
rowych" I 11Wlke",
O godzinie 15,30 Kolo PPR f-kl lm. „Strzelczyka",
1
LEWA GORNA:
O godzlnle 18 Koło PPR „Koiporter6w'',
O godzinie W Koło PPR I. „Warta" Nr 1,
O godzinie 16 Koło PPR f. „Warta" Nr 2;

'.\'IJDZEW:
O godzinie 15 Koło f. „Miller'' I Koło „Cen·
Iran AprowlŻacjl Przemysłu Włókienniczego"
O godzinie 17 w lokalu dzielnicy Armil
Czerwone! 38 Terenowe koło Nr 2,
SRODMIEJSKA PRAWA:
O godzinie 16 Koło PPR f. „Karolewska
·
Manufaktura".
O godzinie 15 Koło PPR I-kl Monopolu Ty·
toniowego,
O godzinie 13,30 Koło PPR L „Gutman",
O godzinie 17 w lokalu dzielnicy Gdań
ska 75 koło Piekarzy.

Po mistrzostw o grupy
w niedzielę

sięgają

pięściarze

llS-u

z tym, że pię
Do niedzielnego meczu z Ra to rym ło
na Sią·sku, jak dzianie Przygotowuj.ą się jednak bardzo
starannie. ~lązacy są bowiem przeciwZreszitią!, meczem niedzielnym ŁKS - Ba- to mów1a,, powinąć noga.
Tymczasem, powimo jeszcze inny:::h, niki.:!m groźnym nie tylko u siebie, al~ ł
tory (Chorzów) interesować się będzie
cała Polska. gdyi zadecyduje on o pier- niesprzyjających okoliczności, iak sę na gruncie obcym mogliby łatwo sprawszym miejscu w drugiej grupie druiy- dziowanie meczu w ringu przez dyr. Za· wić gospodarzom przykrą niespodziankę,
g·dyby łodzianie, od.irzeni niedzielnym
nowych mistrzostw Polski.
Ubiegłej niedzieli łodzianie walczyli płatkę, który, jak wiadomo. łodzian nie wynikiem, zba.ga teliwwali sobie niedzielz Batorym w Chorzowie. Przed wyjaz- obdarza wielką sympatią - mecz w Cho- ne spotkanie rewanżowe. Ale tak nie
dem różne stawiano horoskopy. Brano rwwie zakończył sie wynikiem rJmiso- jest.
pod uwagę, że mecz odbywa. się na ~lar wym 8:8.
Skład niedzielny 1Ye:idzie się ni~co rćZ
ŁKS pozostał nadal na czele swej grusku, ie SC}dzdowie w wielu wypadkach fanił od składu, który walczył w Chorz<Y
woryzują bardziej gospodarzy i wresz- PY i wbrew opinii niektórych .,sp_eców"
mówi nam zas.tępca kierownika
wie cie, że zawodnicy łódzcy nie be.clą mieli, z ·Warszawy, jest foz kw~stiiąi niemal peŁKS-u, p. Okulowicz
pięściarskiej
sekcji
sobie
pozwoli
rzecz zwzumiała, takiego „doppingu", <lo wną, ża miejsca tego nie
beidzi~ najsilniejszy,
pewności.ąi
z
ale
jakieg_o przyzwyczajeni sa. ~ siebie. Rea~ ju~ :wydrzeć ani Batoremu, ani tymbarchwili będzie stać.
dane:i
w
nas
jaki
na.
IiCP.
dz1eJ
n:;J
na.wet
przee1w,
wszystkie
te
sumuJąc
- Najprawdopod·obniej bE}dzie on wyStasiak, Pawlak,
g!ą·dał następuja co:
Marcinkowski, Kierus, Olefoik, Pisarski
Żylis i Niewadził.
· Pod uwagię. są brani również - doda·
je nasz; rozmówca - Zawadzki, Kosiń
slanęli
ski i Ja.nicki.
Łodzi
przybyć
Nie 'Potrzebujemy chyba dodawać, że
w ramach tego meca:u odbędzie się k:lka
Po kilkudniowych wyczekiwaniach wczo· 1nas ocze)9wać.
Jak się dowiadujemy Jeszcze wczoro) wie- ciekawych pojedynków, na które wypadraj wieczorem K. S. ZRYW otrzymał depeszę
z Budapesztu od pięściarzy węgiersldch tre· czorem wyjechał delegat Zrywu na spotka- nie nam może nawet niekiedy długo cze·
nle Węgrów, klórzY' n.lljprawdopodobnlet je- kać, aby je Ujrzyć txmownie. Spotkań taśc.i następującej:
kich, jak Nowara - Pisarski, czy ~'awet
_;_ Z powodu opóźnlonltgo otrzymania wiz szcze dzisiaj przybędą do Łodzi.
Mecz „Csepel" - Zryw odbędzie się za• Kubica - Niewa<lził nie ogląda si~ niewyjeżdżamy z Bud11pesztu we wtorek. W śroProsimy tem w piątek o godzinie 18.
dę staniemy na granicy polskiej.
stety, codzhmnie.
optymiści liczyli si~
Nadchodząca niedziela, jeśli chodzi o
Łódź, beidzie stała pod znakiem boksu. ściarnom łódzkim może się
wi1ęiksi

I

czoraj pięściarze węgierscy

na granicy polskiej, a dzisiaj po·
do
winni

z Praqi

Odqlosą
LEWA SRODMIEJSKA:
O godzinie 16 Koło f. „Atelleur" i Koło Okręgowego :':arządu Kin l KEŁ,
O godzinie 12 Koło PPR firmy „Ditzel" Nr 1
O godzłnle 15, 30 Koło „Fabryki l'.apelu1zy",
O godzlnle 16,30 Koło PPR L „Fenum".
Jakkolwiek wielkie dni hokeja światowe 2:2. G'.dyby Polacy tak'strzelali jak naciskali,
go mamy ju,ż poza sobą, to jednak ciekawi nie wiemy, czy hokeiści Nowego Swiata u·
SRODMIESCIE:
O godzinie 16 Kolo PPR sp. wyd. „Ksiql- jesteśmy wszyscy wszelkich odgłosów do- zyskaliby 2 punkty. N~ Polakach widać, że
ka" koło Hr 1, Koło Banku Handlowego l Ko- chodzących do nas z Pragi zwłaszcza, gdy zyskali na skuteczności. Doskonały jest MaPalus, Czorlch i
tycząi one występu naszych hokeistów. Oto ciejko w 'bramce. Kolasa,
ło Dyrekcji Poczt l Telegrafów,
przytaczamy wyjątki z prasy czeskiej po me- Skarżyński są właściwymi ludźmi na właściO godzinie 13,30 Koło PZPB. nr 20,
wym miejscu. Porównuja;c pierwszy występ
O godzinie 19 Koło PPR redakcji „Ciosu czu USA - Polska.
„SLOBODNI SLE>WO"
Polaków w meczu z Austrlq i dzisiejszym, wiBobotnlczego",
„JenCl'Le w 9 minucie m tetc\t wynik l:inmt dtlmy, jak wielka zaszła zmiana".
O godzlnle 17 Koło PPR Sp. W. „Czytelnik"
-------------------------------~-l Kolo Centrali maszyn Rolniczych,
O godzinie 15,30 Koło PPR Centralnego
Zarządu Przemysłu Papierniczego,
O godzłnle 15 Koło PPR Centralnej Szkoły
Związków_ Zawodowych,
O godzlnle 14 AZWM.

Co pisali Czesi po
Gałecki
ale

n~e

„pali

Jakieśmv 'już donosili, 'd o Łodz: powr6cit
z Anglii doskonały nasz piłkarz Gałecki. Gatecki zgłosił się do ŁKS-u i Jak nas informuje
d
r
w:ceprezes klubu, P· KIimcza k• „pa 1 się 0
KOMUNIKAT
gry".
W piątek 28 lutego o godzinie 1; odbę
- Zdaję sobie jednak sprawę ze swego
llzle się zebranie kobiet członkiń PPR I sym- wieku
liczy już okóło 40 lat (Gałecki
patyczek, dzielnicy Lewe! Sródmlelsklel w Io· przyp. Red.J - !YYraził się popularny pił-

18 Koło PPR f. „Naprzód".
O godzinie 15 Kolo PPR f. „Buble",

własnych Południowa

OFIARY

'Z okaz!i

*

*

*

imłenfn Tow. Aleksandra Koloradz-

19-ej.

Zarzad

Czyński, Rokicińska 53
Bartoszewski, Piotrkowska 95
Rowińska Koprowska, Plac Wolności 2
Stanielewicz, Pomorska 91 .
Slniecka, Rzgowsko 5
Dancerowa, Zgierska 63

Slnłecka _. Rzgowska

S

.,,
TEtEFONYt
Pogotowie Ratunkowe Miefslde Pogotowle PCK Pogotowia IJb.~zp. Społeczne{ Stra~ Pożarna 1
~Juro numerów -

104-44
llY-11

(134-15

8
199-00

gimnastycy Zrywu ·

karz - to też tylko w tym wypadku będę
Z dniem 18-tym lutego rozpoczęły się tregrat, gdy nie znajdę lepswgo od s:ebie,
młodszego kolegi.
ningi sekcji gimnastycmel mlodoclanycb. d·
- GdJ'. takiego znaJdę - to us„tqp'.ę mu
miejsce, a sam poświęcę się karierze tre- bywaJą się one w sall Zqpądu MteJ1klego
nera.
ZWM. przy Placu Zwycięstwa Nr 13 we wtor•
Jak się dalej informutemy, Gałecki trenokl 1 piątki w godzinach od 18 do 20·eJ.
walby oczywiśc;e drużynę swego klubu i tylko on jest na to stanowisko przew;idziany.

Trzej

* * *

----

młodociani

Zarząd ŁKS-u zawiadamia wszyst- do sekretariatu klubu w godzinach 9-20.
Atrakcją Olimpiady londyńskiej, która oa•
kich członków sekcii kolarskiej i motosię w przyszłym roku, bądz:e start dru
będzie
cyklowej, iż z.ebrania tych sekcji odbypanow~e
lndonęzyiczycy, blorqc:,
indonezyjskiej.
żyny
wają się w nowym lokalu przy ul. Piotrniedzielę
kowskiej 67 (lewa oficyna, I piętro), dla
po raz pierwszy udział w :grzyskach Olimpif•
Niedz:elny mecz ŁKS - Batory sędziować skich. Wystąpią oni w szermierce, pływofl:iu,
kolarzy w każdy pi.ą,tzk . o godz. 18,30, a
w ringu Kowalski (Poznań}, na punkdla motocyklistów w kaMą środei o godz. będą:Lotowski
(Poznań}, Usowski (Warszawo} i koszykówce, p:tce flóżnei, strzelaniu i girnn~•

ktego to.warzysze i sympatycy PPR z biura
Obecność wszystkich członków sekcji
Łódzkiego Instytutu Wydawniczego sktadaią obowi'li.izkowa.
na rzecz RTPD zebraną sumę zt. 1.010.
Jednocześnie zraząd ŁKS-u zawladaODCZY1
Dnia 28 ll br. godz. 19 w lokalu Tówa- mia wszystkich zwolenników sportu ka!"zystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Piotrkow- jakowego o powołaniu do życia sek~ji
ska 272 b, Mecenas Józef Litw;n wygłosi od- kaja'kowej. Zapisy przyjmuie si~ codzienczyt p. t. „Małżeństwa i rozwody prawa ra- nie w godzinach od 9 do 20-zj w se-kreta.riacie klubu, ul. Piotrkowska 67.
'dziecki.sgo",

Dviurv aptek

do gry Uwaga

------------------lndonezyJczycy
swych członków, którzy są, w posiadaLKS donosi ...
niu własności klubowej, <> zwrot takowej
na Olimpiadz·e

11.

Koło PPR przy Państwowvch Zakła·
dach Przemysłu Wełnianego Nr 4 (daw•
niej Allart i Rousseau), z okazji wyboru
nowych władz koła ofiarowuje zł. 5.009
na sieroty po towarzyszach poległych w
akcji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.

się"

„MLATA FRONTA"
· „Nie brakowało wiele, a Ameryka zeszlaby po raz trzeci z pola pokonana. Jest rzeezq
podziwu godną, d'o jakiego wyczynu mogq
się poderwać Polacy, gdy natrafiają na forytowanego przeciwnika. Wid<.ieliśmy to ju'i
w mec-z.u ze Szwedami, a wczoraj po połud
nJu jedynie nieudolność strzałowa, granlc-zqca: z uleumlefętnośclct pozl:>a'Wiła Ich zwyc!fistwa nad Ame$o,. V..o.c\e\'11:.o bi:on\ ba:-tMo
dobrze~ pierwszy atak lepszy niż drugi, Najlepszy Czorlch i Skarżyński".

rezygnuie ze stanoY1iska trenera

BAŁUTY:
O godzlnłe

'calu

Polska.?
A
mecżu US
I

*
* •wzywa

ŁKS-u

w

L. przy ringu

ty:
lewickii (Pomorze}.

Jugosławia,

sfyce,

Hiszpania

i pµchar Davisa

-

WICEMISTRZ POLSKI W KOSZTKOWCE

Jugosławia złożyła

formalny protest przeo:Wko dopuszczeniu do rozgrywek o puchar
Davisa HiszpanU i przeciwko wyłączeniu z
rozgrywek Rumun:i, Węgier, Bułgarii i Włoch,
t.j. państw, z którymi Jugosławia podpisała (uż
wszystkich traktaty pokojowe.

KSIĄZKI

NADESLANE

Opinłcr, Parlament,
Arkona Gród HENRYK JABŁOŃSKI SWIRSZCZY1'1'SKA Prasa. Wstęp do badań oplnll publlc:inej
Swiętowita - Z dziejów Słowiańskiej Ruw epoce rozkwitu kapitalizmu. Str. 362.
gil - Powieść dla starszej młodzieży.
Wyc)awca: Państwowy Instytut WydawniWyd. „Książtki" - 1946, str. 233.
czy. Warszawa 1947.
UPTON SINCLAIR - Nafta, Tom II, przełoży
1946, WIKTOR KRZYŻANOWSKI - O polskości Slq·
ła Anna Sokolicz. Wyd. „Ksicvźki" ska, Warszawa 1947 r. Państwowy Insty- Dniiyna leńska 1ekcll gier sportowych 2rystr. 322.
Wydawniczy, str. 66.
tut
Dawne Dobre Czasy - Opracował Adam Powu, która na mistrzostwach Polski w Krakolewka (Zbiór dawnych dowcipów, aneg· ADOLF RUDNICKI - _Wielkanoc: ._. Wy'd. 'wie zdobyła wlcemlstrzostw>0 Polski w ko•
„Książka" 1947 r. str, 48.
dot I safYr), Wyd. „Ksiqżka" ' l947 r. str. 85.
szykówce.

ANNA

Wydawca1 Woj. Komitet PPR w Łodzi. .Komitet Redakcyjny. Red 1 Adm. Łódź, Piotrkowska 86. Telefony: Redaktor Naczelny 216-14. Sekretańot 254-21. Reda·kcja nocna 172-31.
D 015019
Prenumerato zł. 45.- mi.<3slęczl')ie.
Zakł. Graf. Sp. Wvd. „Łódzki Jnstyt1Jt Wydawniczy".
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