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9 MAJA 1946 R. ROKU

WARSZAWA, (PAP). Naczelne Dowództwo
Wojska Polskiego ogłosiło następujący roz-.
kaz na dzień 9 maja. Wojsko Polskie. Naczel~e Dowództwo. m. p. 9 maja 1946 r.
Rozkaz do wsz;i·stkich jedn:>slek Wojska
Polskiego.
. - 0 _I f;J.I I WU IW J3$'-.

Kto zagraża pokojowi, niech nie zapomina
OJczyzna aauza krwawi jeszcze lezliczonyml ranami wojny, spustoizen- ~ ogromne i o tym. ze nieuchronnie wszelki ncwa agreruiny kraJu przytłaczają nas jeszcze swym sjci podzieli los hitleryzmu.
ciężarem, Polska pragnie l pot!zebuje pokoPokój będzie obroniony, poniewa:i: siły
j.: bardziej, niż którykolwiek kraj na świe stojące na jego stra:i:y są whll!;Jze, ni:f. siły
cie.
podżegaczy wojeni1ych.
żolnierzel
1 Polska będzie bronić p„koju w braterDlatego umacniajmy obrc:nn"ść naszego
Mija rok od chwili, gdy r:: stóp waszych skim sojuszu z słowiańskimi nci.rodami i wszy państwa. Umacniajmy dyscyplinę wojskową,
sprzymierzonej Armii Czerwonej oraz so- stli:imi demokratycznymi ludami świata, a podnieśmy jeszcze wyżej poziom wyszkolejuszniczych wojsk na zachodzi~ legia potęga przede wszystkim ze Zwią:i:".·iem Badziecklm. nio bejowego.
hitlerowskich Niemiec. Mija rok od chwili, ll-llll-1111-lllll!EllBlllll-1111-1111--.illll-lllllllllilllll -llll-llll-llll--llll--1111-ll
gdyście Olczyźnie wywalczyli :;wyclęstwo i
pokój.
Kai.dy z was, który uc;o:estl'iczył w tych
wiekopomnych walkach, któ1y iok łcmu stał
w Berlinie, nad Łabą, pod Drozntm 1 pod
Pragą Czeską, który bił się na wszystkich
· krańcach Europy, od Narviku do Monte CaWARSZAWA (PAP). W związku ze świętem zwycięstwa przesłane zossino, przeszedł do historii jako współtwór
stały następujące depeszEi:
ca największej epopei sławy i tr:umfu oręża
polskiego, nie tylko wskrzeszającej wspania19 tradycje Bolesława Chtobrtgo l bitwy
grunwaldzkiej, lecz ponadto ·ieńczctcej je
W dniu 9 maja, gdy świat cały uroczyście obchodzić będzie pierwszą
najświetniejszym
wawrzynem sławy, jaki rocznicę zakończenia najokrutniejszej z wojen, prosimy o przyjęcie wyrazów
kiedykolwiek zdobił żołnierza polskiego.
zapewnienia o niezmiennie gorącym uczuciu wdzięczności i przyjaźni, ja·
D%i1faJ, gdy sztandary biało-czerwc . rozkim naród polski darzy narody Związku Radzieckiego.
wiewają sitt nad P 1lską wolną i nlepc.dległą,
Dzień zwycięstwa pozostanie w naszej pamięci również jako historyczopa1tą o Bałtyk, Od1ę I Nisę Łużycką, gdy
na rocznica powstania I dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Związku Ra·
nie płoną już więcej p~ece k1emator:ów Majdzieckim, której dane było wziąć tak chlubny udział w walkach o niepod·
danka 1 Oświęcimia, gdy swo: odnie i radoległość 1 zatknąć sztandary polskie na gruzach Berlina.
śnie dźwięczy mowa polska na naszej ztePrezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut. Premier Rządu
zni - wasza to jest zasługa, żołnierze z pod
Jedności Narodowej Edward Os6bka Morawski. ~arszałe~ Polski - Michał
Lenino, Warszawy, Kołobrzegu, Od:y, Nlsy,
Żymierski.
.
Berlina, Drezna 1 Pragi.
Wywalczyliśmy • upragniony
pokól
shzec go musimy, \ak źrenicy oka.
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Marszałek Żymierski bawił wWiedniu
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Do Prezydenta Trumana

W pierwszą rocznicę wywalczenia zwycięstwa i niepodległości przesyłam Panu, Panie Prezydencie, zapewnienie, iz naród polsk! łączy się w dniu
tym z narodem am~rykańskim, w zbiorowym wysiłku - wcielania w życie
wielkich ideałów demokracji, o które walczył na obu kontynentach nasz
wspólny bohater Tadeusz Kościuszko.
Prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut.

Hartujmy na dośwladczeriu O'llatnlej woj·
ny nowe, młode lcadry toinie sw· J,
UczmJ &lfł od Armii Czerwonej I od in·
nych armil sojuszniczych i kujmy nasz oręi
w pokoju w braterskim sojuszu z tq najwlęk
szq, najpotężnlejszq armlq świata•
Zadanie to wypełnić możemy, ponlewa:i:
mamy za sobą 9 maja 1945 r., ponieważ je·
st&śmy, jak nigdy dotychczas, silni i potęt
nl, poniewat nierozerwalnie ;;jedno.!zenl jesteśmy z ludem polskim I z polską demokracją, która pod przewodnictwem Krajowej Bady. Narodowej wiodła nas do zwycię&kiego
9 riaja.
Złowrogie siły, dążące jo nowej wojny,
·mają przeciwko sobie wszyi.;kic ludy świata,
miłujące pokój.
Ażeby rozpętać nową, jeszcze okrutniej•
szą zbrodnię wojenną nad ludzkością, siły te
musiałyby naprzód wydrzeć władzę z rąk lu·
du większości krajów europejskich, r.aprowa•
dzić nową dyktaturtt reakcji i faszyzmu, al·
bowiem bez tego wywołanie wo)ny jest obec·
nie niemożliwe.
Ku temu one dqzq właśnlel We wszystkich krajach Europy reakcJa po klęsce wo·
JenneJ rwie ~1ę do władzy, by m6c przeprowadzić

nową.

odwetową

wojnę

fa!łzyimu.

Watecz,nictwo polskie, nied bitki Ozonu I
terrorystów I zagraniczne oddziały Andersa
chcą nowej wojny, chcąc zagładr na1zega·
kraju.
Różnice polityczne pomiędzy demokrai:.jq
I reakcją polską nie są lt!t <.»lęceJ różnica
mi tylko ideologicznymi o to, Jaką ma być
Dokończenie na stronie 2-E>j

Awanse w

Wojsku
WIEDEŃ (PAP). Podczas pobyti:. w
Wiedniu Naczelny Dowódca W. P. Mar
WARSZAWA, (PAP). Prezydiuq Krajowej
szalek Żymierski udekorował marszał
Rady Narodowe) na posiedzeniu w dniu 7
ka Koniewa i innych wyższych wojskoDo
Marszałka Broz-Tito
maja 1946 rok~ uchwamo ~a wybitne za11u91
wych radzieckich orderami polskimi.
. .
.
.
.
1t wzorową słu:r.bę - nadać z dniem 9 maja
W dniu sw1ęta zwycięstwa nad wspolnym wrogiem myśli nasze biegną, 1946 roku stopień wojskowy: generała bryga·
W przemówieniu swym Marszałek t.y-j
mierski podkreślił, źe dekoracja Q}:lby- Panie Marszałku, ku bratniej Jugosławii, któr(I przykładem swej bohater- d'f w piechocie płk. C"zerwiński!>mu ~wkJono·
wa się w pierwszą rocznicę wspólne- skiej waHti przyświecał.a nam w ciężkich tatach doświadcz'<!ń wojennych. wi 1 pik. Grodzkiemu stanialawowl. w 1łużgo zwycięstwa jako symbol prz:yjaźni Narody r.asze, złączone sojuszem, wierzą w triumf wolności i pokoju.
bie zdrowia płk. Salomonowicz.1·.-11 AdamowL
Ptezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut.
polsko • radzieckiej.
____
W służbie weterynarii płk. Poliszczukowi A.
'· • · • AWWW

••

Deputowany angielski Dodd - opisuje wstrząsające wypadki średniowiecznego
terroru, sto·souvanego przez faszystów grec ich wobec demokratów

MOSKWA, (PAP). Agencja 7ass cytuje oSofullsa, że odpowiedzinl. ość za
terror w Grecji ponoszą monarchiści i skrajne elementy prawicowe w żandarmerii greckiej.
Bawiqc:y w Grecji członek parlamentu brytyJskiego Dodd oznajmił, że sam był świad
kiem wypadków terroru, którf' nie powinny
mieć miefsca w kulturalnym kraju.
Jako przykład deputowany brytyjski podaje wydarzenia w mieści• Sogu, gdzie bezkarnie panoszą sltt terror i gwałt, a 1prawiedliwo!l: stała się farsą.
BZĄDY ŻANDARMERII STWORZYŁY SYTUACJĘ, PODOBifĄ
DO NAJC!ĘŻSZYCH CZ1'>·
SOW SRF'DNIOWIECZA. W SOGU P A'MUJE
świadczenie

LONDYN, (PAP). Agencja Reutera donosi ;;r. ministra spraw zagranicznych podsekretarz
Aten, iż grecki minister bezpieczeństwa pu- stanu Acheson oświadczył na :-„nferencji pra
blic;;nego Thestcnis 1.\Cydał roz~az ;;omknię- sowej, ż.e rządy Stanów Zjednoczonvch, Wielkiej Brytanii i Francji zastanawiał-- s i ę, czy
cie organizacji politycznych, ".'łśród których nie należy pozostawić części misji obserwaznajduje s!ę młodzieżowa organ!zac!a EAM'u, torów w Grecji w celu kontroli lis! wyborWASZYNGTON, (f AP). Pelniącv obowiąz~I czych podczas oleMscytu w spravrie monar-

chii. Podsekretarz stanu Acheson zazna~ł,
że rząd gre<:ki zwrócił się Jo trzech mo•
carstw z pro t bą. cxby część -.,isji pozol'tała
w tym celu w ~rec!i. Ptośba r~qdu greckiego jest obecnie prredmlotem rozważań w
Waszyngtonie, Paryżu I Londynl.a.

11-1111-1111-1111~1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11

Premier Giral

Apetyty angiel-skie
Trzeźwy głos członka

NOWY JORK, (PAP . Przewodniczący rady
dC' spraw afrykańskirh Bobeson wystosował
pismo do ameryl(ańs)!:iego departamentu stanu oraz ambasadorów "lf'ielkiej Brytanii,
PllA WO D:'..UMGI.~ I DZUUCH PLEMION. DODD Fiancji i Zwiqzku Rad'?;ieclriego w WaszynPODKRESLA, IŻ PODOBNB 5TOSUNK1 PANU· I gtonie, w którym protestuje tirzeciwko odJĄ ROWNIEŻ I W INNYCH MIASTACH.
I dc:niu Wielkiej Bry:anli powiernictwa nad

rosną

Isenatu ameryk-ańskiego
północno-wschodnią

Afryką,
gdyż sprzeci·
wla sitt to celom wojennym Narodów Zjednoczonych. Bobeson twierd;;ii, iż Wielka Bry·
knia dąży do re'"
zenia s . ego panowania nad całą . pól..i.1.. no-wschodnią Afryką i
pragnie wciągnąć jeszcze kilka mil.onów ludzi w orbitę swoich wpływól.v.

"-'"'rócił

PARYŻ

do

Paryża

(PAP}. Po kilkudniowym pobycie w
Lcndynie premier hiszpańskiego rządu repu·
blika1iskiego dr. Gira I pow•ócil do Paryża
Przed wyjazdem z Londynu dr. Giral oświad·
czyi, iż republikanie hiszpor1scy w Wielkiej
Brytanii wyrazili całkowite poparcie dla rzq·
du e mig:·acyjnego i że rozmowy z przedstawicielami narodu brytyjskiego przekonały go,
iż nie bra:, w Wielkiej Brytanii ludzi którzy
gotowi są czynnie poprzeć sprawę Republiki
Hiszpańskiej.
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t olszy ciqg ze Jtrony I-ej.

Polska: lewicowa, czy prawicowa, demokra·
tyczna czy sanacyjna. Różnice te polegają
prt:ed„vsr:ystklm na tym. czy ma i1tnleć pań·
. siwo polskie l naród polski, c :iy leż ma 90
Na czwartek wyznaczono następne sku, te przed zwołaniem konferencll
LONDYN (obsł. wł.) Według astat·
czekać zng!ada w topieli nowej wojny świa
rady ministrów, przy czym pokojowej, należy osiągnąć wstępne
posiedzenie
agencji
korespondenta
doniesień
nich
towej w razie zwycięstwa reakcJl, czy ma
porozumienie co do traldatów ~okoJo•
nanym ko11tem odrodzić się. imperializm nie· Reuter z Pmyża konferencja czterech min. Bevin domaga się, aby i::a ten
wych na drodze dyplomatyczne).
posz7z?golnyc~
rzeczoznawcy_
..
dzie~
dobiezagranicznych
spraw
miecld, c:zy też ma być: na zawsze wykorze.- ministrów
Na wczorajszym posiedzeniu rady
swyc
wymk1
przedstawili
kom1s11
odbyktóre
posiedzeniu,
Na
końca.
gct
niony.
ministrów dy~rntowono nad raportem
. .
Nlld na świecie nowej woJny więcej nie łosię' wczoraj ustalono, iż•:i:stępcy mi. prac.
Według donies1ema koresp?ndenta komisji rzeczoznawców do spraw od•
pragnie, niż Niemcy. Nikt 1:a świecie tak nie nistrów mają przedstawić we czwarcieszy się każdym sultcesem podżegaczy wo- tek listę za·gac1.nień już przedyskuto- Reutera, min. Byrnes ~ysu_wa 1akc:> ter szkodowań włoskich, przygotowywa•
jPnnych, każdym sukcesem .reakcji w kra- wanych na posiedzeniach ministrów z min konferencji poko1oweł 21 pa~stw nym przez 12 dni. Po 2-godzinn~j. dy•
zaznaczeniem stopnia osiągniętego po dzień 15 czerwca 1946. ~1adomo Jed- skusji ministrowie nie osiągnęli zad•
jach europejsk~ch, jak Niemcy.
nak, iż min. Mołotow stoi na stanowi- nego porozumienia w sprawie odszko•
Nile! bardzl i od nich nie pała ni r,nawiśclq rozumienia w każdej sprawie.
.........
„
....................................
dowań •
do Pol&lti i nikł na świecie bardziej od NiemPrzewiduje się, ze pomimo wielu In:- .
ców nie sympatyzuje z nasza reakcją, li leJ
nych zagadnień, stojqcych przed Ra"'
hastami antysowlecldmi i ar.I/demokratyczdą jeszcze w toku o~~ecnej konferencji
.
nymi.
będą rozpat;rywane sprawy Austrii i
żołnierze warszawskiej, pomorskiej, IColoNiemiec.
brzeskleJ, berlińsldej, drezdefuskleJ, branden·
burslcleJ, łużyckiej, sudeckiej i Innych boha·
Do Paryża przybyli :r.zeczoznawc'fi
terskich dywizji!
NORYMBERGA (PAP). B. hitlerowski lu hit12rowskim. Podkreśl~! on, że jako brytyjscy dla omawiania sprawy za~
Niemiec, którego rozbiliście r:ik temu, pró- minister skarbu Funlc, korzystał z każ-1 patriota niemiecki po~imen był br~ć chodniej części Niem~ec z e~spe:;tam~
buje podnieść stę z upadku i klęski, dzięki deJ sposobności, aby - odpowiadając udz!ał w przygotowaniach do ata.tu francuskimi. W ~aryzu ~waz~ ~ię, iz
pomocnicze! dłoni, Jaką podaJą mu reakcjo• na pytanie oskarżycieli i obrońców propozycje bryty1sk1e mozna mąc dwo
na Polskę.
nlśd na całym świecie I w Polsce.
albo przewiduj~ one przeka""
Publiczność i dziennikarze bJli z121-,jako
podkreślić · swój wrogi s!osunek do
Ku naJwiększel tadości l uciesze Niemców Polski. Tłumaczy on swój udział w fi· wieni tym, że tak zwykle uwazny pr~e zanie przemysłu Zagłębia Ruhry wła
polskie wsteczni two podnosi swą zbrodni· nansowym przygotowaniu agresji tym, wodniczący Trybunału Lawr~nce me dzom międzynarodowym, albo ~ez --'
czą rękę na pokój l zwycięstwo, które kr""'l'.i. że w roku 1939 Polska prześladowała uluócił niewczesnych wybryko:V ~un- pozostawia się je w for_mie .upanstwo„
aw ojq wywalczyllścte.
mniejszość niemiecką i zagraż.ała bez- ka. Uczynili to dophro osk~:rzyc1ele, wianej własności nlem1eck1e1 kancer•
Dlatego dobrze czuwać muslci3 na stra- pleczeństwu Trzeciej Rzeszy. Funk, na- którzy przeciwstawili zeznaniom Fun- nowi niemieclc:lemu pod kontrolq mlę„
ty obronności I pokoJu świata.
dużywając praw oskarżoneczo, wypo~ ka - niezbite dokumenty j<?go zbrod- dzynarodowq.
DlC!llego manifestując dzisiaj rosnącą poW
i
wiedział kilka uwag o Gd~Iil~ku w sty niczej działalności.
tęgę zbrojną Rzeczypospolitej, dacle wyraz
weJ nieugięte! woli obrony wsz1stldch zdobyczy ludu polskiego, obrony demokratycz·
no) ludowe! władzy Rzeczypospolite), która
Jedynlo jest w sianie uchronić nasz kraj od
pomiędzy strajkującymi a tymi robotnikami1
sądem
obrony bra·
niebezpieczeństwa vr.>jennego,
do straiku nle przystąpili. Jedna oso~
którzy
WARSZAWA, (PAP). Na wokandzie Sądu nie ruchu oporu w Polsce, przez co działaly
teraklego aojuszu z wielkim Związkiem Radzlec:kim, z Jugosławią, z narodami 11łowiań- Specjalnego w Warszawie znalazły się wczo. na szkodę Państwa Polskiego i ludn ścl poi· ba została zabita a 6 odniosło rany. Rząd
skimi l wszystkimi demolcratycznyml ludami raj trzy, ściśle z sobą wiążące się sprawy sklej. Enderle i Tłuchowskiej l:tt oskarzenia Stanów Zjednoczonych wysunął nowy pro-<
był juf
konfidentek wojskowego wy-.;!adu niemlec· zarzuca ponadto, że od styc:::ai.-:z do marca jekt załatwienia sporu. Projekt ten
świata.
oraz
przedsiębiorców
W związku z rocznicą 9 maja rozkazuję: kiego: MARII GORTLEB VEL Tł.UCHOWSKIEJ, 1945 roku STALY NA USL:JG.ACH GESTAPO roŻpall'ywany przez
komitet górników. W całych Stanach
przez
W PRADZE CZESKIEJ. Tł.UCTiOWSKA OS.KAR·
J, Obchodzić w tym roku l na przyszłość JANINY ENDERLE I ZOFIJ BARANOWSKIEJ.
Zjednoczonych z niepokojem oczekują wyni•
Akty osltarzenla zarzucaJq wszystkim
dzień 9 maJa - Swlęto PokoJu, jako Swlę·
trzem, iż idąc na rękę olcupacyJneJ władzy ZONA JEST TEZ O WYDANIE W RF;CE NIEM· ków rokowań. Stanom Zjednoczonym grozi
to Zołnlerza Polskiego.
2. Odznaczyć wszystkich żołnierzy, ucze- niemieckiej, jako konfidentki wojskowego wy· COW DWOCH DZlALACZY POLSKIEJ ORGA· bowiem ·Wskutek strajku zmniejszenie dostaw
prądu„ zwiększają się trudności transportowe,
stnlczącycb w pokonaniu Niemiec, medalem Wladu niemieckiego miały za zadanie śledze- NIZACJJ PODZIEMNEJ.
żywnościowe itd .
• Zwycięstwa I Wolności" oraz wydać im' uro- ,
........,...,...._ _,_~
czyste pamiątkowe dyplomy :tolniotskie.
Niech święci slq 9 mala - l:iwięto Zołnle·
-.-.....;..)i""--......."""'.!!!!!
rzci Polskiego, strażnika Wolności, Niepodle·
W dnlu dzlsleJszym na .uoczystym poslo-głoścl l poko)u naszeJ Ojczyzny.
dzenlu MieJskleJ Hady Narodowe! odbędzie
Naczelny ::>ow6dc<": w. P.
sie uroczystość wręczenia nagrody m. Lodzi
. '. olnierz Ochotnicze) Rezerwy M:licjl Obywatelskiej zginął z rąk bandytów w dniu
i Minister Obrony Narodowej
znanemu poecie - M. •Jastrunowi.
3·go Maja 1946 r. w Chełmie pod Lodzi ą, wypełniając swój obowiązek Polaka De·
(-) MICHAL ŻYMIERSKI
w walce o praworządTiość I Demokrację.
Marszał~k Polski
DY2:URY APTEK:
CZEb~ JEGO PAMIĘCI!
iłlstępca Jfaczelnego Dowódcy w. P,
Rokicińska 53
Czyńskiego do spraw polil.-wychowa'lrc:r.ych
odbędzie się w Zgierzu dn. 9. V. br. o godz. 17·ej ze Szp:;aia Miejskiego.
Bartoszewskiego - Piotrkowska 95
I Wlcemlntster Obrony NarodoweJ
Plac Wolności 2
Rowińskiej WOJEWÓDZKA KOMEN:- 1 O. R. M. o.
(-} MARIAN SPYCHA!.SKI
Hamelewicza - Pomorska 90
General Dywizji
Linieckiej - Rzgowska 51
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(tłumaczył Paweł Hulka Laskowski -

Przygody Szwejka wpociągu

Ilustracje wykonał

J.

M. Szancer)

wiek niewątpliwie skorzystał z okazji,
kiedy oddaliłem się od bagażu, źeby
W przedziale drugiej klasy pociągu panu zameldować, że z bagaż.em napośpiesznego Praga-Czeska - Budzie- szym wszystko jest w porządku. Mógł
jowice siedziało trzech pasażerów: on pański kufer skraść tylko w takim
nadporucznik Lukasz, naprzeciwko ·pomyślnym momencie. Na taki moktórego siedział starszy, zupełnie łysy ment oni czekają. Przed dwoma laty
pan i Szwejk, który stał skromnie przy na północno-zachodnim dworcu skradrzwiach, wiodących na korytarz i dli pewnej pani wózek dziecinny raszykował się akurat do wysłuchania zem z dziewczynką w poduszkach, ale
nowego wybuchu gniewu swego nad- byli tacy szlachetni, że dziewczynkę
porucznika, ~tóry nie zwracając uwa- oddali w komisariacie policji na nagi na obecność łysego cywila, dawał szej ulicy, że niby znależli ją podrzuupust swej złości na Szwejka wywo- coną w bramie. Potem gazety zrobiły
dząc mu przez cały czas podróży, że z tej pani wyrodną matkę.
jest bydlęciem Pana Boga i. t. p. ChoPoczem Szwejk zadeklarował z cadziło właściwie o drobnostkę, o licz- łym naciskiem:
bę tobołów, którymi Szwejk się opie- Na dworcach kradło si"" zawsze
kował.
i zawsze będzie się kradło dalej. Ina- Skradli nam kufer - przedrzeź- czej nie można.
Jestem przeko:r.any, mój Szwejku, nial nadporucznik Szwejka. - Łatwo
ci powiedzieć takie słowo ty drabie 1 zabrał głos nad porucznik, - że skoń
-Posłusznie melduję, panie oberlajt- czycie kiedyś najpaskudniej w świe
nant -~·głosem cichym odezwał się cie. Ciągle jeszcze nie wiem, czy udaSzwejk, - że naprawdę go skradli. jecie wielkiego bałwana, czy też uro·
Po dworcach zawsze się włóczy dużo dziliście się takim bałwanem. Co w
takich indywiduów, a ja wyobrażam tym kufrze było?
- Prawie, że r.:ic, panie oberltijtto sobie, tak, że jednemu z nich musiał
się podobać pański kufer i że ten czło- nant - odpowiedział Szwejk, nie spu-
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szczając oka z łysiny cywila, siedzą
cego naprzeciwko Lukasza, a jak się
zdawało, zgoła obojętnego wobec kradzieży kufra. Czytał spokojnie „Neue
Freie Presse". W całym tym kufrze
było tylko lustro z naszego pokoju i
żelazny wieszak z przedpokoju, tak, że
właściwie nie ponieśliśmy żadnej straty, ponieważ lustro i wi~szak należa
ły do gospodarza .
.Widząc, że nadporucznik zrobił
groźny gest, mówił Szwejk dalej gło
sem jak najłagodniejszym:
- Posłusznie melduję, panie oberlajtnant, że przedtem nic o tym nie wie
działom, że ten kufer będzie skradziony, a co do Justra i wieszaka to powie·
działem panu gospodarzowi, że mu te
rzeczy oddamy, jak wrócimy z wojny.
W krajach nieprzyjacielskich jest dużo luster i wieszaków, tak że pan gospodarz nie może poni eść żadnej
straty. Jak tylko zdobędziemy jakie
miasto.„
- Stulić gębęl - str-J:szliwym gło
sem przerwał mu nadporucznik. - Zobaczycie, że oddam was kiedy pod
sąd polowy. Pomyślcie o tym dobrze,
jeśli nie jesteście największym bałwa
nem na całym świecie. Inny, choćby
żył tysiąc. lat, nie narobiłby tyle bła
zeństw, ile wy narobiliście w ciqgu paru tygodni. Mam n dzieję, że sami też
to zauwazyliście.
- Posłusznie melduję, panie oberlajtnant, że zauważyłem, bo ja mam,
jak to . mówią, bardzo rozwiązany
zmysł obserwacyjny i zawsze zauważę gdy już za późno i gdy się stanie

coś niemiłego.

Mam takiego pecha,
jak niejaki Nechleba z Nekazanki, który chodził do szynku w „Suczym gaiku". Zawsze chciał postępować dobrze i od soboty prcwadzić nowe ży•
cie, a na drugi dzień po takim postanowieniu mawiał zawsze: - Nad ranem zauważyłem, przyjaciele drodzy,
że leżę na pryczy. - 1 zawsze spotkała go taka rzecz, kiedy postanawiał,
że do domu pójdzie w porządku, a w
końcu pokazywało się, że wywrócił
gdzieś jakąś przegrodę, albo wyprzqgł
komu konia, albo też chciał sobie
od fajki koguprzeciągnąć cybuch

cim piórem z kapelusza patrolujące
go policjanta. Ogarniai.a go rozpacz
z tego powodu, a najwięcej smucił< go
to, że to była sprawa dziedziczna.
Jego dziadek wybrał się na w ę dro
wanie„.
- Nie zawracajcie mi głowy swoimi głupimi opowiadaniami l
- Posłusznie melduję, panie oberlajtnant,· że wszy~tko co mówię, jest
najświętszą prawdą. Jego dziadek poszedł na wędrowanie„.
- Szwejku1 - krzyknął rozzłoszczo
ny nadporucznik - jeszcze raz rozka
zuję wam, abyście mi nic nie opowia
dali. Nie chcę nic słyszeć. Jak tylko
przyjedziemy do Budziejewic, to się z
wami rozliczę. Wiecie, że was ka ż ę
wsadzić do paki?
- Pósłusznie melduję, p:tnie oberlajtnant, że o tym nic nie wiem miękko odpowiedział Szwejk, - bo
jeszcza..l2_an o tym nie wspomniał.
d. c. n.
-
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Zwyc1ę1łwo. Jfte przyszło ono
ła1 o. O, n.lol Zaplaclll6my za nle

nam 1 ny nie znaJq ruchu o:roru potęhlieJsz~. pod Cas;ino I Anc:onq.
.
To prawda - złamaliśmy rok temu·
dro• go nlł ten, który ~kazał naród polski.
Polatc był wszędzie I bll się wsz • grzbiet bestii hitlerowskiej. Ale rcak·
o. artlao drego.
Mamy prawo do słuszneJ dumy, te dzle tam, gdzie bito slę o wolno6ć, <> cja międzynarodowa aio strawa i•„
l•
e>
y
1' tak wy- nle było takiego pola te) na)większe) ~wyclęstwo nad zlyml mocami taszy1· si cz nadzie: odkuciu się.
st ą c a zwycl••twa.
w dziejach bitwy o wolność, gdzieby mul reakcJl.
Niemcy pokonane majct zbyt wielu
Drogo oku y zwycl4t11lwo wszyst- zbra'·ło Polaka.
Ten właśnie fakt daJa nam słuszne sluytych i lawnych opiekunów i pro•
I•
rody
lM»O••·
Na zlemlach polskich łołnlorze Pol· prawo do dumy.
lektorów, cbor iai n:'.e wiele się jeszcza
Majwl•
c„, aapltlełly aarodf 1kl Podzie11111oj: l cl, którzy plerw1l poNaaz udział w zwyclłtłłwie nad hl· r·.lenlło
Niamcaech od chwili zwy•
!wlqzku
eclllego, wla6c1wego szli w bój Gwardziści Ludowi, l tl„rowsklml Niemcami jest godny na- ci"'stwa.
twórcy zwyc~wa. Powta-:mmy w2u· AL-owcy, l tolnlerze Batalionów Cltlop szcco narodu.
2e nie fost to ntebozpieczeńsłwo
cłw~o tw6rey swydęatwa. Bo w!a· sk1ch 1 wl~lu, bardzo wielu ll-owców
***
zmyślone świadczy wyatąpicni Chur·
· •l• o ••r
•Jll•w JICll'Odu ra· co dnia rzucało swoje tycie na szalę JHłŃ•J w rok po Zwycł~wł •
cbllla, który wziął no si bie nhłsławną
dzl•cld._o Armil Czerwo· walki tych gigantycznych :l11lagai\. W
Jeszcze nie obe1chły łzy matczyne rolą obrońcy Niemiec: prz d naEZq rze•
net rottltla tlę JKnltłlł•
•owska.
zmowie, w spisku, w wojnl I okupan· po dzlecl..ich, k~6re poległy za iwiętą k'>mą zaborczością.
Tego la..._ Mltt •
mprzeczyć tem był cały niemol naród.
spraw• Polski, za sprawę ludu potAngl lscy męiow:fł stanu ufmuJq alę
- n<1w.t )cwał wtet•wh Zwłqsku Ila-:
Tak było w Polsce.
111:1990.
1a pokrzywdzonymi rzekomo Ni mca·
dzlecklege.
A cl Polacy, których los mel w obKaktada Io aa
obowtą2u szcze- ml I występuJq przeriwko rznkomoj
Nie gdtlkhr. •I
- pod c.e strony, chwycili za broń tam gdzie gClny.
krzywóaiclclce Niemców - Polsce.
Moskwą. ,..._grc
, LH„tradem. byli.
Nie zatracić ule z owoc6w ZwycląDa:fś w 1ok no zwyc.ęatwl nalcazfł~
d dal~ We&wq l Do
rot11trzv·
Obficte zrostł Polak ·swq krwią po- stwa.
dla na• Jest czuwać, czuwać, aby ob•
gnłfły si
ty •
y - . • I Pol· bo)owlska pod L„1111.o I aad luqtem.
A takle lllebellp~.Utwo grozi łqdna polityka reak\;)l miqdzynarodo·
1lrl l cał990 6wlakl.
u bram Warszawy l lorlilla: Obfitą d1.t- nam, grozi Rarodom całego 6w:a\a woj nie pozbawiła nas plonów zwyciq·
Czy stwlerd ealem
,..meJ za- nlnę kiwl złoiył w bitwie o Londyn, bardzo realnio.
fitwa.
y na1z
y tsllład w
O zwy• HłUIUłOlllUłUtUłl.UlłlłłtllllłlłttUUU11UUltłlllłtllłltUłłlłłUłUUIUIUflłlłltłllUIUU•llUtUUUlllltlłllltltUłUlłlłłłłtltłUttłltHH llHłUUIUłUt1UłłtłllllfłHł11UUitttHtHU1tnt1UlłtllllllUUltłłtl1IUtUHtUUHlłlUUHt1lllłłlłUUIUl1a
cl~1twa la
y pellle•l••• paa
Jus-::nikó ?
Dahcy ł dmy od tecro.
Poza fugolłiawlq dzlef •
Kllef o]
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22-go czerwca 19-41 r. nawała hitlerowska
na Związek Radziecki. Dla ludów cie·
miężonej przez hitleryzm Europy było to has·
Iem do wzmożenia walki wyzwoleńczej. Po·
tędze Niemiec przeciwstawiła się nowa si!a
- pa1i:two robotników i chłopów. Nie dla
wszystkich jednak oczywisty był wynik tych
ruszyła

pierw
Zlolenyc.11 ~wltrł•k tJ. 9 czar·
w::a, ś•:1ięt~m wsi polskiej organlzo·
wanym na Uar nle całe) Polski prze.i zmagań.
Stronnictwo Luli.ewe,
yło 1lQ w ł.o·
ludy Europy wlerzyly, że ratunek I wy·
dzl plerw6ZB orgaal&ccy}nv poslodH· bawienie przyid:!ie od wsch.>du. W PolscEi,
nlo w:i] :lwćdl:!d g;, Komlietu świQta rozprosz:one jeszcze słabe organizacje wal·
ludowego.
· czqceao podziemia zbudziły się do aktyw·

szy

dzleń

a tego

Dla podnlMl•la _...

ś

lęla

podkreślenia rar: JHllCH bra·
t rsJd:)J wlęzl rob!ltniczo • chlop&ldof,
tegoroczno śwl ,to n<>slć bqdzi cha·
rakter cg6lnopaństwowy, udział w nim

l

nicjszych działań - dywersji - sabotażu.
Tak było I w tcdzl. - Zywiej zabiły serca
cz.łonk6w orgonLacii pcdziemnej, „Froil·
tu walki za na~zq I waszą wolność''.
Kaida piędź ziemi wydarto Armii C'tor·
woncj bolało nas, jak wlasna strata. Każde
zwycięstwo
Czerwonej Armii było naszym
sukcesem- przybliiało godziny wyzwolenia.
Alo inaczej myśleli panowie spod londyńskie·
go znaku. Z cynizmem pl~ali w „Biuletynie
lnformacyinym" o dwóch wrogach Polski,
wykrwawiaiqcych się w śmiortolnych xapa·

wczniq prz~dstawlclelo w :zy1Utich
wa stw społecznych.
.
W sl:lad komitetu or~ant::acyjnego,
na kló:cgo czel s!oi prco:os WoJo·
w6dzkl~go Zarządu ZwlłfBku Samopomocy Chłopskle\ ob. Kulka, wchodo:q
pn:cdstaw·clolo pa1tU politycznych, or
gani.za=JI działających na terenie wsi, ~och.
ml~dzbłowych, społQCayc:h, woJ1ka
Dxielnio Im sekundował organ dzisiejsze·
l milicji.
oo PSL - „Fr:i:oz walk~ do Zwycięstwa". Oto
To9oroczno świQto wsi polsl:i~j bą· co pisał 30 marca 1943 r.1
dzlo zamanifestowaniem radości chlo·
,, ... zwarły się na szczqścio dwie potqgi
pa nolsld~go i łqcznotcl z c:alym na· N:omcy I Rosja, wyniszczając: wzoiomnie .•.
1cd:m.

. JS_rlyści mos•d
Lodni

ccy

Artyści mockiewscy, których wysłłtf!y zo·
powiedzia.:e były w Toatrze Wojsko Polskie•
go w lodzi no dziei1 9 ma\a o g:>dzinie 16·~1
ze wzolędów technlcz.nych od!oione zostajq
no jutro, l O mai a o g.:>dzinic 16-cj w Tectr LU
Wojs!•o Pol f:iego. Bilety wydane przez To·
warzystwo Przyjaźni Polsko·Rad::ieckioj
dz.leń 9 maia wai'ne będą 10 maja.
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dla nos, dla Pol~!J, nio to jest ważno, czy
ta lub owo strona, pójdzie naprzód, c1y
co'fnle się o sto. czy 50 kilometrów, zoimie
lub ttrad dzlo~iqtki miast, ale to, że bitwa
trwa, rozwija si::, rośnie, wynis;.cza siły oby·
dwu przcciwnil;ów".
Takie P"g!ądy głosił oroan stronnictwo,

które dziś twierdzi przez u~ła p. Mlkolaiczy· ł czyi mąłnio I ofiarnie. Symbolem togo mą- •
ko, ie nigdy nie było reakcyjne.
stwa I ofiarnoici był Stalingrad, kt6ry od·
Niech się biią, a my, :r. założonymi rękc.· wrćcll kartę wojny. A przecież do tego c:r.a~
mi, st6jmy bier:iie z bronią u nogi - patrt• su Czerwona Armia była sama zdolna przemy biernie, jak okupant kQ.11sokwentnie I sy· ciwstawi~ siEt 240 dywizjom nieprzyjcciela.
stematycznie wyniszcza naród polski - oto Pomoc anglotasów choclai nlewqtpllwie
jaki morał wynikał .z wywodów ludzi stoją- cenna, była niewielka w porównaniu ~ za·
cych noc.zele PSL.
sebami Związku Radzieckiego. Sojusznicy w
Ale lud polski wiedział _ wr6g iest tedl!n ciągu 3 lat wojny dostarc:.::yll. ZSRR 12.265
to hitlerowskie Niemcy. Idzie, idzie wy· s~mol.ot6w. g~y roczna prod~kqa fabryk so·
zwolenie od wschodu. I dla nas, dlaPolskl, w1eck1ch prze,<raczała 40 tysięcy samolotów.
t.> było najwai.niejszc, żeby Związek Ro·
W ciągu wojny produkcja Związku Ra·
dzieckl pokonał kala Europy. Dla nos. dla dzieckiego wzrastała. Dlatego
ofensywa
Polski, to było najważniejsze, żeby Ził wojsk rad..,leckich potqżniala z godziny na
wszystktch sil dopomóc Armii Czerwonej godzinę. Państwo radzieckie, sprzymierzone
Armii Oswobodzicielce.
z dsmokracjami zachodu, musiało zwyciężyć
Narody Związku Radzieckiego ani na hitleryzm. Było to zwycięstwo postępu iad
chwilę nie zwątpiły w zwycięstwo!
ciemnymi siłami wstecznictwa. Było to zwy•
w llstopadzie 1941 roku Niemcy podeszli cięshv? zesp~lon~ch brat~rstw:~· woł'ly.ch
pod Moskwę. I 7·go listopada, w teiże Mos· n~rod.ow sow1eck1ch no? 1mpenoalzmem ~ie•
kwie Stalin z niozmqconym spokojom przyj· m1eck1m, opartym na ucisku innych narodow••
mowa! defilady wojsk, które chwałą miały
Nawot wrogowie muszą przyznać
i:e
o .. ryć oręż radziecki. W kilka mie1ięcy po Związek Radiiecki, żo Czerwona Armia· była
tym ,,nieistnieiąca jui" według niemieckie· decydufqcq silą w woinie z hitleryzmom. I
go rzeczoznawcy Dittmara - Armia Czerwi)· nawet p. Churchill musiał złożyć hold rana odrzuciła wojska niemieckie o 400 km. na dziec:kim towarzyszo!1' broni. których wal ez·
zachód od Moskwy.
ność przyczyniła się w· sposób zdecydow::iny
To zwyciąstwo zawd:d~czo!o Armio Czer· do og61nego zwycięstwa.
wona nlerozerwalne1 jedności frontu i 'zaple·
My, Polacy mamy prawo do dumy z teJo,
c~.o. Od pierwszych dni wojny ludność so· że walczyliśmy no froncie wschodnim u bo·
wiecka z samozaparciem realizowała hasło: ku Armii Czerwonej, że tu w kraju wysadza·
wszyst!:o dla frontu. wszystko dla zwyci~stwa. liśmy niomieckie pociągi wiozące posilBo żołnierzem w iwlązku Radzieckim był ki na wsch6d. Wspólni11 przelaną krwią przy·
ka:!cly oby\:talcl - na każdym odcinku pra· piccz~towoliśrny sojusz polsko-radziecki.
cy walczył o zwyciqstwo. Bo każdy obywatel
Ten sojusz który jest gwarancją nauef
i każdy źolnierz wiedział o co walczy l wo!· v.olnoki, ncu;cj niepodległości.
·
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ł\aalon w'zy1lklch gatunków mamy

Dziennik londyriski ,,l'?eynold News" do· fa:a pm::om w polu l wiosennym sie· 33S.9SS ha. Jeż(lli wziąć pod uwagą, I d~staioczne ilości. Natomiast trochę
nosi z nrukseli iż panuie tam niezadowole· Iwom. Stozunkcwo w::z:.'.;nle m~żna by· że itlamnia'.cami obsadzona winno bi•ć 1 goraaj isię pr::: ~dsta·via sp•awa zi m•
nie z tego po~1odu, ii. w d~lszym ciągu wy• I b roz:;>o:zqć roboty w pe: lu i cały ...czas oko~:> .230 'fli• t..a ż? jas~cu łl::oca: niakó-:n do sa~z _nia, UdYf j~dy'nio po•
wozi się rudę uranową z r.~lQijskic90 Konga ale było przoszkód .ze ntrony pr„yro- ob::;,ac roślmami ole11tym1 11 lya. ha za 1~00 tontu1a1 ziemniakow d:> sadzoe•
do Stanów Zjednoczonych.
...
dy. Cłopły l bozcbszczowy kw•kclcil i pó:illyml ziolonkami oJ,oło GO tya, t:> nkt dla pow. si:>radzlcicgo w pozosla·
Jak wiadomo, uran jest podstawowym su· pozwom na szy:,'.i siev1 zbóż jarych. jasnym j:)oł, Ż!) prz:?bieg siewów w·o- łyc:1 pov1~a:ach nie pcolaclamy zł m•
rowc:om prLy produkcji enorgii alomowoj.
P~ace polowa cal:-towicie zostały sennych j:st nał.ls_pod;;f \':.a...tis pociy· niakuw do rozdziału na skrypty dłuż•
•
p11:
prowadzona przy pomocy koni i Cóluy.
n~. W pozostałych powiatach rolnicy
1
Radio rzymsk:e doniosło. Iż dnio 6 maja k1?w· Ile!.~ tra.tłoruw w _naszym W?ie·
J:?źeli pogoda w dalszym clqgu do· n:e maJq :c!emnlaków do tadzenla, mu.
orosz!owano w Madrycie znowu 4 osoby wodz_~·:.•i:> J:::ł t_ardzo r.1ltła, bow.1em pisza, m-żna liczyć siq z za;.cończe- ozq lc:>rz71!ać z kredy:u na siewy
pod zarzutem uprawniania działalności
p;a·m wszys!ln3 został~ ski rowan'3 nlom nl wów w dru'.Jl J polowio ma· a. Pahs~wowcgo B<mku· Rclnęgo, za::.uplć
~rotow.ej. Wśród orosztowonvch znajd~jq do wo)ow6dztw 2achcdmch. W wt~Obecnio cala uwaga skoncentrovla- a:ienudaki na wolnym rynku.
się dw.e koLiely.
\; ~nny;h orka~h czynn~ są zal dwie na jest na pra;e na tale zwa.nym poli·
W tym celu kredyt ra:is~wow go

I
I

j

wy·!

.• .
»1 tra.~t~:-y, me ~hcza,ą: w lę cyfrę gonie, w powiocio sieradzkim i la•·
Z BJkorcsztu komu~1ku1ą. Iż wczoraj z~z~a- 113 tra.t.orów pań ... lwowy„h oś:odków kim.
wał t .m na pr~ccs1e g'ówny~h rumu;isk·ch kul ury rolncJ.
Foza ty W czaił obJmdów lns tk„
zbrodr1arzy wo1ennyc:h M1cha1 Antono~cu,
Praca
traktorów
IMł
skoncontrowa·
.
h
j
„ P h
b
b 11
d ·
A
• t
•
l i l' . . cy1nyc
wyszu1cu
1 1ę op1cr;... a 1yc ,
rai
~~? pr·c~
~ ra1cy 1ona :l n'.o· fa ~, pow:a a: 1l. o. na,mn 1<? szl) 1tz1J10 lc•órych zl mla musi być uprawniona,
nescu.
P'.'bw1cdz1 .o~ ..ordzl~łnogl o w
c.0!11, a mł .a,~tow61c10 lw powk: 1tiul no:v· lub ud l la się doraineJ pomocy D1Q·
toczny sposo o zw1erc1a 1 y ego prze~ ~ri· s~llll 1 ra~ c·r w, qc;yc im
, si:· dawno osiadł m ro alrlantom.
czą rolę no s!anowisku członka rządu lo;ia ra zkhn 12, ła~klm 5, radcuis:::c.:auY
P
An!onescu. Pozo tym przesłuchiwano O!>kor· kim 3 i ł6dzldm 2.
Do dni~ 30 kwietnia od p_oczqtku C!k
żonych - Marosza Leke i ;n
Ogó -m
wy~rano na dn 30 lł:wietnla 1 c!l sicwn-1 zostało rozdzielone 1030
'
'
·
-"'
••
t
t
I
t
•
br. '171.417 ha,:: czego ca traktory przy on owsa, 600 on ęczm1en1a, 135 on
Radio ~k k'o •dio donosi, tż do Moskwy pada G.4.03.
j pro ~· 30 lo~ taiarkl, 70 ton grochu l
przybyło i ooslowiorhko dolcgacja handle·
JC:::::U chodzi o s;lev:y zbóż jarych, fas~h, 789 ton ~t~ączkowych pastowwa .. ~.Ja c .'o dr'c:Jocji ~!.Ji m:nister handl J złr(icz~~·r1y.'.:h jadcillych i pas~:wuycb nyc.i, !JJ t:>n ole1s 1ych.
za'.)rar.iczretP Jl.ooslowli Potrovlc. W q już ukoac:z .ng. Obecaie w cal1tl
Naalona bataków pa t waych, ł>~uskład de~• «-i' wchodzą ró~l\:•ż . i~go~v· p.a
~le sadcl
w,
ore1i:
kwi,
marclawl patł wa t sq rol e&awiońskl mini~ r kornun1koc11 BoiaMlov1cz 1słc~·1 roslin ofoS.r;!7ch.
In" bez ładnych ocrccic:: :l cd l!i-a:i
I prom:er Sl.JwCi :i - Kidricz.
~ :WoCłua ncd.:::!~uyc:h rapo::tów na k\':i:tni.a.
·

:ra -;-

o:.a·

I

Danku ~olnogo został w lcoiicu ubiog·

ł~go mi~siqca zwią!cszony -:. 1alszo 3
m:lj. zł., tak żo ogólr.a pomoc: kredy-

towa 1\Q wojew. łóclzkio w1.iooi 9 milJ.
_
zktych.
Na za'coi1cz~niC» stwlord:dć nalo:<:y,
1'a przebieg wiosennych siowów zos::ił
wykonany w piorw::.:::ym okro i 3 na•i·
&:;,-;;;d::fowani pcmyillnle, i sądzić na•
. s ad z~mo
. z i amn1a1~ow
. , . i .
1...„;.;·y , ze
s1owy
olelatych b •
·- · 6.· ... • · ...
l' ... brym re~~~t~l~:~m
„a;r;ouc„ono z
Wid zdajo obocnlo wielki ecr:::amin
obyv;atclsld. Zcla}e go dobrze,"' Chłop
poliki pracuje obec:aia ta Jak potrall
pracować tylko iwlad
y inter 6w
r-a .!Silvta jogo p:awy ~ól'""osnoua z
1
C.::;;;ć m~ z~ lol
·
.J
'
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ROBOTNICZY
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OczysćiC wyzsze

ski mre~lłl
·Hr
uczelnie
I

Sprawa burd urząazonych w kilku o- którą wymordowali Niemcy i teJ. która czel:nie. Ale właśnie dlate~ musimy cyjnych elementów - oto ICategoryez..
miejskich prz,z elementy r.e- dotąd trwa na „andersowskiej" emi- dbać o to. kogo ncnn te wyższe uczel- nQ żądanie ruchu ro1'otniczego, wszyst
akcyjne w dniu Trzeciego Maja, wysu- gracji". Polsce trzeba inteligencji wię- nie kształcą. Właśnie dlate90 nie w:oi- kich żyw;y.ch sU d~mokracji w. Polsce.
i mamy nadzieję. cej niż przed wojną - bo cłicemy, aby no nam dopuścić, aby wyższe uczel- Czas przejść od deklaracji do realnenęła raz jeszcze że tym r·a zem już zdecydowanie - na Polska Ludowa była krajem oświeco- nie stały się wylęgarnią r.eakcwnych go działania - nawet gdy trzeba by
porządek dzienny sprawę naszych wyż nym, kulturaTnym, przodującym we spisków, aby w nich ~romadzono re- było przełamać o~ór takich czy inwszystkich dziedzinach życia. Dlatego wolwery dla strzelania do polskich nych, ską_diną.d może naw.et szanowszych uczelni.
n.ych i godnych P.OChwafy tradycyj.
„Oczyścić wyższe uczelnie! Wyższe nie żałowaliśmy - i nie będziemy ża· żotnlerzy.
R. ł. YSIAK
Oczyś.cić wyższe uczelnie od reakuczelnie nie mogą być więcej ośrod· łować - środków na nasze wyz:;ze ukiem wojującej reakcji, ośrodkiem spi
sków przeciwko obozowi demokrat.Yą
nemu w Polsce!" - takie f~st felfnO.i
myślne wołanie mas robotniczych,~
demokraf'.Ycz1
chłopskich, stronictw
nych, ruchu zawodowego. Sfan ne't:zy
na wyższych uczelniach dojrzał'<ro iUl
dykalnego rozwiązania.
(Specjalna k.erespondencja „Głosu Robotniczego""
Nie chcemy bynajmniej być jednoZe wszyst'ltieh bibliotek świata naj- ce do marmurowego wnętrza. Przez wiełrĄU krew i czeka tylko, aż jej pan
stronni. Zdajemy sobie sprawę, że mó-,
wienie o sytuacji na wyższych uczet- ciekawssq dla mnie jęst w tej chwili... olbrzymią salę, kolumnową najwięk- popuści SZDjY.CZ i poszczuje na wroga.
Hitler mówi; „Polak nie jest WB.O·
ni'ach - na wy:hzych uczelniach w o- bi6liote&'Trynunalu Norymberskiego. szą. j"aka kiedykolwiek istniała w
góle - zawiera w sobi'l pewne ele- Wprawmle nie znajdziemy w niej ani Niemczech przez dwa pokoje sztyw- GlEM :W,EOCZEKIW,A~. POLSKA
menty niesłuszne. Wiemy, że chodzi szacownych pożółkłych pergaminów, nych i uroczystych adjutantów spieszą BijJ~ZIE ~W.SZE PO SfiiRONIE NAprzede wszystkim tylko o niektóre u- am dzieł, dających świadectwo roz- dygnitarze do wielkiego g!Jbin~tu, S!Z'lCH PĄ~_ClWNIKÓW. Mimo zcrśr.pąo9ko. cijtad'.~mic~ w?· kultur-y:_i cy"Wiz~~· ale zato n~ ·gdzie za r&'f!!ie ol~~im blurk1em wartego paktu 0 nieagresj", Polska
czelnie zawsze p.zejawiala ukwte zamia.y,
tez•,..~~~· npłl ~lek'• 'Od ,ieake,1 ,, po eh w, k llttii.iiiik_<>J«eA n~g•o~ lezeka. na !JMi!', , •
a~c1e nłliłenały • m-· Kotilere""~a n'tlznti'Cz.bna ł>yłłl na by ~y.kor~słać przeciwko nam każdą
e •w toku b1.JUI t~ dzo:n'b tam
a tólłzi1e wł·
kaia:ło Sard!b d'łlz'y wierajqce hi orię najo~ej barlfo- godzinę to rano, a fuehrer bard;i:o nie okązję. ~e chodzi, proszę panów,
ciomajowycfi
stopień odporności na reakcyjną in- rzyńslł:feqo ustrojU, jaki kiedykolwiek lubi, gdy się ktoś spóźni. Goeringowi tylko 0 Gdańsk! Chodżi przede wszyz :ł'Le;!kim 0 to. aby r~rz,J.Ć
fekcję. Zdajemy sobie sprawę, że tak- istniał na świec:ie i najokrutniej'szej ze to jeszcze uchodzi, ale innym!
-!Thnsraudi" iia WSt:li'O'dziffi z ózpfeże na tych uczelniach, gdzie - jak w wszystkich wojen.
Lubię niekiedy zachodzić do tej Si- „PANOWIE! OMÓWIMY SYTUACJĘ!" cz~e dla nas ż..„npść, chodzi również
Krakowie np. - reakcja jest hedaśliGenerałowie 1 dostojnicy zatrzymu- o rozstrzygnięcie problemu bałtyckiewa i buńczuczna, w r~eczywistości blioteki, gdzie zastać można prokura·
wpływy jej obejmują tylko niewielki torów, jak godzinami studjują doka- jq się u progu. Po chwili uchylają się go!
Jeżeli los popchnie nas do konfliktu
menty, z których niemal każdy mógł· drzwi 1 adiutant osobisty, gestem daodsetek ogółu studentów.
Nie chcemy uderzać - i nie uderzy- by sam w sobie stanowić crtt oskar!e- je znać, żeby weszli. Pierwszy oczy. z Zachoaem, dobrz• ltędzie Je$li do iego czasu llędziemy włerdali wielki~i
my - w młodzież akademicką w ogó· .nia. Se{ dokumenty, które czyta się wiście_ Goering, za nim reszta.
terenam·i na Wschodzłe. Podczas WOJ•
,
le. Wiemy, że olbrzymia, przyłlcrczają- jednym tchem jerk powieść kryminał·
Adolf Hitler mówi gardłowym, zlek· ny ·ieszcze mniei· niż w dobie poko.·1u
· ki ~J· nq, a wiele mogłoby pomys ł owym
· · aleu d em1c
ca większość m łodz1ezy
ka przytłumionym głosem i w skupio- można lic.,._vć na rekordowy urodzaJ„.
·
· · 1a· prze d e wszys tkim uczyć s1•
1 mowym pos ł uzyc,
· "f; pro d ucen tom 1·1
pragme
-z
nej ciszy słuchaJą słów jego wierni
filszpiegowskiego
do
scenmiusz
ko
sobie
stworzyć
zawód,
opanować swój
Co do Polski, to, proszę Panów.
pswne stanowisko w życiu, a nie u- mu, kłór9.9" łr•ść byłaby napewne pretorianie, których zadaniem będzie
rządzać burdy na komendę swoich i bardziej sensacyjna od wytworu naj· myśli wod:m przekształcić w twardy mam wątpliwości co do postawy tejęzyk rozkazu i rozprzestrz:enii: go, go kraju w razie nm;zej walki ze Zwiąobcych ośrodków reakcyjnych. Wie- bujniejszej fantaz:ji.
gdy przyjdzie ku temu pora, poprzez zkiem Radziecltim. Dlatego - wartość
• ód 'I · ło
ś i dl t
P. ze:-.
k" j Polski" dla nas, JAKO B'"BlE"'Y
h"łl
·
ił z b ro1ne
·
eJ m wsr
my,
.,;.
.n
~
1 erows 1e
wszysłk1e s1 y
- -~
larnościq cies:l:y
· ·że wła n e a ego
d z1ezy
wątpli
mni'e
dla
·1est
.ROSJI,
CIWKO
,,...
S
.
popu
rosnącą
. a.
nt, pocho· :Wzeszy, poprz9z SS, i D, i v:estapo.
Oto bior. do ręki do~ u
się obóz demokratyczny, obóz odbuHitler mówi: - Panowie, musimy Polacy będą wietrzyli niebezpieczensdowy Polski, obóz konkretnej, realnej, dzqcy z ma:torlałów delega.i::Ji radziecomo'·w·1c· i zanalizować sv. tuac1·e.! Nasz two dia siebie w naszym zwycięstwło
ej pracy Wiemy k"e1·. a o:!!ne:czony numerem L '7!.
· t ·
t
na Zachodzie i dlatego będą s!ę sł«'
•
pozy ywneJ, worcz
Ju:i!: sam nag!6wek musi zwrócić na 80 miljonowy nar6d j'\1:i!: rozwiązał pro• że wśród tej młodzieży rosnącymi
wpływami cieszą się organizacje de- siebie uwagę: śC?śLE T AJNE1 TYLl:t'!t blemy ideologiczne, teraz przyszła rali pozbawi'ć nas OWflCÓW tego zwymokratyczne: ZWM „1!ycie" ezy ZNMS. PRZEZ OFICERA1 Komunikat o konie- pora na rozwiązanie probelemów go- cięstwa. Wobec powyższego - postaWiemy, że reakc:yti:>.i awanturnicy re- rencfi. M~:ejsce: GAHIMET FUERERA W spodarczych. żaden Niemiec nie mo- nowiłem: POLSKI NIE OSZCZ~~:fi
że się uchylić od stworzenia niezbę- I N1\PAś'ć N1\ NIĄ PRZ ~ci~~~SCI
prezentują tylko niezncrc:zn~ m11iej- NOWEJ KANCELARII P.ZESZY.
·
dnych dla nas warunków gospodar- NADARZAJĄCEJ SIĘ SP
szość młodziezy· •
b dz"e
d i'e
Oficer dyżurny: poQpułk. Sztabu Ge- czych. Rozwiązani9 tych zagadnień
Narazie, z.a an m naszym ę 1
Ale właśnie dlateno - szkoły wyż·
ndyz
Pols'~1·
"'
·izoI owanie
•
Schmundt.
':li
::J
n. •
wymaga męstwa. Nia możemy dosto całkowite
::1
ed to)• nerale.e•o
sze muszą zostać: eczyszer.:ene
wypatym
w
tylko
~~tnijmy . się myślą ":'stecz. Jest sować się do w.a runków, ale musimy lconftikt z Polską
reakcyjnej mniojs:r:oic:i. Właśni~ tłlat--go - muszą zostać stwerzone waru:-- d::?a~n 23 maia 1S39 roku. Frzed wspa- warunki dostosować do nasm A TO dku będzie miał powodzenie, o e
ki zapewniające większości młodzie~y niały g~ach nowej_ K~ncel!:ii Rzeszy, NIE DA SIĘ URZECZYWISTNIĆ BEZ Zachód pozostanie poza ®rębem tej
możliwość spokojnego konłynuowama nerd k c>rym dumn!e . P•~14!Wa !laga WTARGNIĘCIA NA OBCE TERYTO- gry ... Z drug~j strony {Ju Hiher z:a~rzy
studiów. Nie mo~ą powtórzyć siir sy- z herckenkx·eutzem za1~zdzQJą 1ed•a1 RIUM I BEZ Sll;GNI!'.CIA PO CUDZĄ mał się na chwilę j'aktiy dla lepszego
przygotowania się) doszedłem ąo
•
tuacje sprzed wrześftia 1939 r. kiedy po dru§iej wi4tlkie \śniące n111uzy~y: WŁASNOSćl
Y,
Narodowo polityczna jedność Niem- przekonani.a, że ŻRosji, NRIOESZTBElClUT
garść oenerowsldck bojówkarzy wuo- Wyslerdaj~cyi::h d~gait~uzy . trzk ecłr1e1
. · lk" · WCALE NIE ZALE Y »A
ryzowała nasze wyższe uczelnie. Zmie Rzes~y !'haJą, wyc1qgmęc., _1a s ~:
1
ców z.o•l.Qla osiągl!'ięja, z niewie u~u POLSXI.
nl.ło s1·ę c:oś n1·ecoś od taan
Dalsze 1ednak sukcesy q1e
z wyjqtkam1.
u H I giwardii
,.,,,..... cz•su w :aa:, z~"t1trze SS p_r.zy~eznai.
Jeżeli p•oszę panów, Resja będzie
a· b'lll• U!I' •ll!ll,y b!jt ognlęle BJiZ
Le •tao~c,lu "·~• a •I em.
Polsce. I to mus.zq Z<ozumieć taki•
sce senaty cr)g;ctemic:kie, zbyt toi~.rcm· ie!c\~a geneuł ~ffel: ~enerał von io~~~WU n'""e: ~talclil\ nbW}'Cl\ dalej aziałałs przeciwko nam, tr~:ba
bqdzi• zcrcieś1'l!ć stosunki z Japon.Jq. ••
Braui::hi~ch,. 981}•~ ~le: I Bodens- gf~ będzie zadcmiem woj<tnnym.
Cfiłtie ciQ:lno~e ~tę do reakcyj.n .
Sojusz: Anglia - Francja • Rosla prz~cha~z, w1elk1 a;imuał .n.a_eder Z _one:~:
wybry1(8w ntr wyższych uczelniuch.
c:[wko Niemcom, Włochom i JaJ10D~i,
POLSJO( _ STAtY WRÓC"
Dumni jesteśmy z faktu, że odbudo- ranu ma:i;,-y:Jt.~rlt1 l w1esze1e. w wielk_i~ .
• nmsi m11le tjv napadu ner An9bę
• •
"
waliśmy nasze wyżs:z:e szkolnictw·o, że' gali, z: pi\?r~1q >::'3łną ord:row - w JCI~
HIU•r. _mow1 dalej. Ocz~ otoc~en1~ Freu:icję i rozbicia: tyełl państ_w drogq
mamy dziś więcej wytszych uczelni i :snym11 wyr6z~ia1qcym_ si~ . mundurzwięcej studentów na tych ucHlniaeh, „sam Goer~cg - wielki. ma:sz.cdek, q wlą101'• w jegp postac. RHkłbys kilku błyskcrwicz:nych. uderzen •••
sfora drapieżnych 1'1\'tAziów, trzy:m.aaniżeli w r. J'9G9. Polsce trz:eha dużo naczelny wodz: I.:uf'waffe 1~d. fłd.
.•• i młlj 194G
Szeroko otwarł'! sq dmwt pro•RC1dzą- ner na smyczy, która wietrzy bi~ w ponowej inłełigencJi _ nu mieit-ce tei,
środkach

I

waga,

sciśle

taj e

P.r · roct.wa luehrera w d_okumenlach norymberskich
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ReitM69WSkremu robotnicy
. . .lohna

h'C!gment odl~wni. Pośrodku stoi
dniu dziesiejszym wyjażdżcr do
sztabu marszałka Rokossowskiego de- ro~obr.ik (wys. 300 mm.), przybi:.any ~
legac;a robotników firmy John, c~lem skorza?y fartuch ochronny, z w1elkim1
w reczenia bohuterskiemu wy:::wobcle- c~gąm1 w ręku. Postawa pełna ncrplę' ~- ~ę~i · W
~..... ·_..ehu•
da: w r~'<u _o~leWnu~~
lowi Polski niezwykłego upominl·-:u.
Udajemy się na teren fabryki. w po- _k~zdej chwili got6w. J~Sł P'Odxueś'c:
dwórzu, tuż obok portierni, ustawicn~ !m 1 cęg~'t pokr_Ywę. Jednego z tl'?'u ko
wysoki cokól, przybrany barwa~i ra- , t~. _uDńi;~z:czo~yck_ obustronn1~, w
dzieckimi i pol:;kimi i ~dekorowany_bo ii::?7.d eJ ehw1!1 qot"w 1est u~l'lwY:crc ~gało Zl !!!lenią. :Robotmc:y, opu3,,.;czcr1' cr_, c: g ;.el,_ napełniony wr_ ~eq. S•t!dfl 1 przy...
fabrykę, przystC!ją tłum!"1a stąp1~ _de n«jtrud1uejł;KJ prcrey Ml 00 po piacy
zełcrr.:er.
lewn1
komen~"'C
darem,
n"1ez•wykłym
_d
...
Prz
d
.'!'
C•łość, wYJćollflD·a z brę7,11 - prz~.
to wielkiej wa·g i wydarzenie w z e. • stawia ~zeez~iste. arc:ydzro'lo sztulia~
jac.h fabryki. .
...
rzeczywis- Po lewe) strome umieszczono ł.artystyc
„1„... e'· u rzedstawia s!.•
po .........
d .
"f;
•• n. ~
o z1, po
cie imF or.:.J~qco. Na podst.a wie z czar- nie wykonany herb miasta
i sta
' rmuru, o wymla- prawej godło odlewnik'6w ż3laza ar...
- ;L.
_ ZI_ "
~ •
... ,
nego fr.ancus!d'ego...gia
umieszczono li. 'pośmi:łkU umłes~ODO m'Cl"t p 1f u~Ti•
raCh 5'40 mm X 4bl1

w

ty-1

I

mm

Wolno obracają się wskez6wki .ta
zeg-srze historii. W ciągu dł~gic:h ponurych sześciu lat obracały su~ strasz•
liwie powoli.
Dziś w. maju . 1946 · roku mozemy
,
•
•
stwierdzic: CC? się zostało z „proroczych" siow luehrcna, wygłoszonych
z ~y:m. 1M IUOJ w JIP'fkU pel9knn do brmmtnych bonzów w nowef k cra·
celarii Rzcszv. Chyba tylko to, że Pol.
. •
nęisem.
Swemu Wyzwolu::1-1ew1 Marszał- ska była, j'!'st i będzie wrogiem ~ieim'IJerializmu l trwałą zakowi ZSRR KonstCllllłeau Rek••· 1 ' k".
• rozrzerzaniu slę wpiy•
iego
•··
porą przeciv.rko
w 1·SZfł r oc:znic:•~ ZW'''i - m.ec
sows„iemu,
c!~stwa ~a.d hltl~•vzmem, w ?o- wów ni~mieckich w Emopie.
Będ;>;ie sltutec:z:ną i mocną barietq.
wód w z1~cznosc1 pracowmcy
1w~mocnioną prze~ sojusz z Rosją, kfó·
Firmy}· John,.
Łódź, Polsk?·. drua 9 ma1a1_194G r. j r~i. ictk trafnie wówczt':s pr:::ewidzlc:ł
• t lk:o nhi zaleiedo na rozbiMałe to arcyazido wykona.i tow. ' H<'t•1 ·
· · '.lr, nie 'I
k"1• Zno Je k i H"bn
•
t
1
"' : ciu Polski, ale przeciwnie na jel
Gr, w e~ł
nl!ucups
ow: •·
. . tak aby •tanowiac p rzed·
Dowodzi
pro1ektu tow. H. M.\chalaka.
„
umocnieniu . ,
• t
ł f"
I k"
b t "k
·
ono, ze ro ~ m. po ~ 1 po.:a 1 me ~1- nia straż słowiańszczyzny w- Europie
ko stwarza: pecyzy~e mas~yny. n:e m;ała czuw.ać stale nad swym nicspo. C"'ni""
.l wie
.mostybudowac
tylko
„ "~ n"iepoprawnym są•
r t o k 01n:ym
. .,. c•1. wv:rd\.k
.
1
.
. k 1potratt
Z hodu
.y o e1owe, ~cz rown1e. p .1a 1 w • . ci
•
r:.tyć pfawdziwe mQ'ld,z~e~ odlęwnl· «sia. eJ!', z ac
w,'l:'OPOLD 11.•11·BSCHAK
, Ru
t
k
1
A•U'I
&.lW
•
C'teg<> unsz U.
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„oncerowie, podoficerowie żołnie
rze Wojska Polskiego!
'
„TC!lwarzysze bruni!
„Wojska naszego frontu, przy aktyw
. ł aniu jednostek i podnym .ws'?o'łd zie:
o;Jdziałowł Wo1ska ?ols kiego, chlubnie wype niły zadanie bojowe
wdarły się na teren faszystowskich
Niemi ee 1.
· w pasie
· fr ontu zakończyły
wyzwalanie polskiej ziemi od okupan
tów.
Teraz razem z Arrni'q c
".
.' .
zerwoną,
9.rozną 1 niszczącą lawiną podeszliśe1,e bezpośrednio. «o życiowo ważnych
osr.odkew l.egow1ska faszystowski1~go
Z'\A/lerzo:. Niepowstrzyman~ uderzenie
na~zych wojsk od Wisły do Odry,
z.m.iotło z pow~erzchni zi 8 mi wszystkie
linie obronne wroga. Resztki rozbiiych
n~~mieckk:h dywizji dopędzamy i efobi1am.y...
„ ... tajoemni-ca zwycięstwa leży w nie
powstrzym.anym uderzeniu. Do Berlina
zo~tała tylko jedna trzecia tej drogi,
ktmoą l'rzebyliśmy w ciągu ostatnich
dw~eh tygodni.
"Dzielni żołnierze pol~cyl
. „Nowymi bojowymi czynami okryjemy nasze sztandary i pomnożymy
sławę narodów słowi~skich.
„Naprzód _ do Berlinał"
:Oowedca I-go Frontu Białoruskiego
(-)

ŻUKOW, marszałek

·

d

ROBOTNICZY

Str. 5

·

~.'e umm sq z te.go k7ściuszkowcy., ożywić zieleniq popalonych· kikutów wylegli na ulic_., lecz nie z przeraże.. e ~ob;z~ wykona!~ powierzone im za- drzew, na Unter den Linden i w Tier- .
d . .
.... c·
1.

danie .~wiadczy. Tiergarten, noszący gartenie.
slady zaciekłych walk
Na . tle
bł ę· k't
. ba
. idealni'e
.
i nego me
Berlin padł. Inaczej być nie mogło. czernTieJ~, 1~k memento, BrandenburCi co obronili Stalingrad, Lenin rad i g~r o; 1 .iegeseule. . Me1:11ento. dla
Moskwe ci co zdob
. W
g
. Niemcow, ze po zwyciestwie moze na
1i
·'
arszawę
· dl a zwycięz·
Kołobrzeg,
ci kttrzyywa
bronili
W ester-i stapić
, , . i kl. .ę"'-k a, ~emento
plat~, nie mogli nie zdob ć Berlina ?o~, ze Nien;cy. si~gną po no~e laury,
Zaciętości i odwagi dodcw~ła im ni~ je~Idi ~ozkwolti się im stw~nzyc odpot lk
,
wie nie u emu warunki
y o chęc odwetu za krzywdy, lecz i
.
·
pragnienie szybkiego powrotu w roNa Unter den ~mcen ludno. Piękna
dziane strony, by rozpocząć dzieło od- p~goda ~ywabiła z ruin mieszka~
budowy zniszczonych naszych miast i tł~my .stro1nych, .wy1:11alo":"anych berliwsi.
manek. Nie w1dac na ich twarza~h
Żołnierz połski i radziecki spędziw przyg.nębienia z powc·du klęski. Uśm'iP.
szy tyle lat w znoju bitew, z daleka od chami mv:odz~ spa~eruj.ących żołnieswych nafbl'lższych, chciał już znaleźć rzy polskich i radzieckich.
się w domu. To mu dodawało sił i
Co kryje się pod uśmiechem i szminczyniło jego ci~sy pewniejszymi i cel- ką? Czy pokora obitego psa, czy lisia
nieiszymi.
przebl.eyłość?
Berlin padł, bo tego wymagała spra
Od~ztały Armii Czerwonej i Wojska
wiedliwość dziejowa.
Polskiego maszerują dalej, likwidując
• * •
resztki oporu zupełnie już zdem.oralizo
Jadę ulicami Berlina już nie grzmiq- wanej armii niemieckiej. Doszły do
cymi s.alwami, a łopocqcymi tylko bia ŁGby.
łymi płachtami kapitulacji. Kurz, pyt
9 maja, pamiętnego 1945 roku, zaz rozbitych domów wciska się do o- grzmiały po rcrz ostatni pote.żne salwy
czu, nosa i ust. Czuję na wargach je- wszystkich rodzajóv. broni. Pociski pę
go smak. Trzeszczy mi w zębach.
kajq hen wys')ko w wieczori ym, poW proch i pył...
gc-dnym niebie. Wystraszeni Niemcy
Gdzi~ stały p'iękne, okazałe domy ·wybiegają na ulice.
jednego z największych miast sterczą
- W'lrum schissen sie nach?
tylko „.nie, nawet nic nie sterczy.
Ze śmiechem wyjaśniamy bladym z
Zdmuchnięte wybuchami dziesięcioto- przerażenia, że to tylko salwc.... zwycięnowych bon:b leżą domy, zamie.nione stwa. z ulgą oddychają.
~kupy ~egieł. A~ek~anderplatz i oko- A myśmy myśleli, że wojna na
lica, to Jedno w1elk1.- rumowisko.
now:o się zaczęła.
. Nad ty1:11 ?gromnym. c~e_nt~rzysKiedy po upadku Warszawy pewnej
kle~ domo~ i pałc;rcow. s~ieci p1ękn.e nocy rozległo s:ę w okolicy Łodzi kilmajowe słonce, kto!e me jest w stame ka strzałów arm:rtn1ch, też wszyscy
do d~1s chyba
::> lmzdy metr.

~;r~i~, nż~ ~~ie w~~~~!.. j ei:~z~ !s~
trwa, że nie wszystko może jeszcze
stracone.
• • •

8

„Pod naczelnym dowództwem Mar· łk a P o l s k'1, M'ic h a ł a Ro l'i-Zymier·
sza
skiego u boku bohaterskiej Armii
Czerwonej, pod mądrym kierownich•·i:>m Kra1'owe1' Rady Narodowej' i' Rzq
·•
c..u Tymczasowego, wyzwoliliśmy urnę
czoną Ojczyznę spod jarzma brutalnej
niemieckiej okupacji, milionom rodaków przynieś'liśmy wyzwolenie. Wojsko Polskie wyrąbało Polsce szeroki
dostęp do Bałtyku i oparło zachodnie
granice Rzeczypospolitej o Odrę i Ni-

sę„.

„Droga bojowa, którq kroczyliśmy, a

k~órą wytyczyła nam polska demokra-

cja, okazała się słuszną i jedyną, bo
doprowadziła nas do niezależności i
zwycięstwa.
„Niech żyje Wolna, Silna, Niezależna i Demokratyczna Polska!
„Niech żyje.Kraj wa Rada Narado·
wa i jej Prezydent ob. Bolesław Bie·
rut]
„Niech żyj-e Wojsko Polskie l jego
Naczelny Dowódca. Marszałek Polski
Michał Rola Żymierski1
„Niech żyje Zwycięstwo]"
W taki sposób dawali wyraz swej
radości żołnierze I-szej Armii w liścia
do Prezydent~ KRN„ob. Bieruta po ogłoszeniu kapitulacJl.
My dz~ś wra"' z nimi krzykniemy
trzykrotnie:
Niech żyjq111

. Wypadki następowały błyskawicznie. Jak „groźna i niszcząca lawina"
}'Cirły naprzód, ramię przy ramieniu,
pols~ie i.radzieckie oddziały. NiemC}'
bronią się z uporem straceńce. _ jak
osaezony rin:ez policj~ bandyta, majqcy zbyt wiele na sumieniu by poddać
się.
.
Jednakze ciqgłe cofanie się robi
S. Klimczak
sw~je. NieMiecki
2oł:aierz, pr:iryzwy- 1111 r H111r111 11111"111 ·11rn111r1111111n111,11 ·1111 111111111111 11111111n111: 1111"111·'111111111n1.11 11 .1111. 1 1 •111„r 111 ..-111 ·1 n1 11 11 ,11 111111111111 n
cza7ony de ło:twyck zwycięstw, demoralizuje się i ogarnia go desperacja.
. Dwaj nasi telegrafiści natknąwszy
się przypadkowo na niemiecki kabel
~łączyli się i podsłucha!; następujący
Dnia 7 maja 1945 r. o ~ou.zinie 2-ej mi•. raz częściej i gęściej rozlegały się etrzały. liwe rany - tchnęły 1 ··zemówlenia wojewody
aia:oeJ,, doskonal'ił charakteryzujący
„wielki duch m.oralny" armii niemiec- 41 powalone i zdruzgotane N:. '•- -::y podpisa- To wojsko dawalo upust rado:oci. Różnokolo Dqb-Kociola, gen. Furta i płk. Logi-Sowiń·
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bezwzględaą kapitulację.

„

,

oIno c

rowe rakiety świetlanymi smugami darły skiego.
2076 dni i nocy najstras- ·!ejszej, ko:iz- ciemną kopułę nieba.
W chwili triumfu nie zapomniano o tych,
marnej niewoli skończyło r;ię. Tyleż dni i no„Wolność"!
którzy nie doczekali godziny wyzwolenia,
cy lała się strumieniami krew, 11.ie tylko na
Gad hitlerowski rozdeptanyl
oddając krew i życie
dla przyspieszenia
polach walki, lecz również na niezlic onych
Nazajutrz, niezapomnianego 9-go ma'·"I, zwycięstwa.
miejscach. straceń, na których mordowano słofice wysuszyło resztki deszczu. Już od iwi
- Więc c:o będzie?
Kilkuminutową ciszą uczczono poległych
niewinną ludność na ulicach, w obozach, tu tłumy wyległy na ulicę, ni:.t bowiem zr;
- . Nie wiesz?
żołnierzy, uczczono pamięć milionów pomor·
1.1
w głębi la sów, w lochach wi~-ień. Morze łez W?1uszenia nie spał dobrze tej nocy.
- Nie.
dow •.mych w obozach.
Gorącz"o. ·o
dekorowano domy
biało
- Pooi:esz S'fę, te _ja też nie wiem. spływało z oczu osieroconych, .Vtórym zabraA potem w skupieniu i powadze przyjęto
no najbliższych.
czE.rwonymi i c:.;erwonymi sztandaram . ~Je
Zwi;-crj.
rezolucję będącq hołdem złożonym s;·· _ 'e·
• • *
Wieść o kapitulacji dotarł
do Łod'7i po frl ntach zawieszano zielone girlandf, oxda·
rzonyrn armiom i niejako wieczystym ślubo·
Pe eślepietje,;eei &el!!lf e«błaskcrmi słoń- ld.llmnastu godzinach. Tru. dnoś~i. techn.iczne r.;crno ,okna prywatnych. mieszkań. D ·m-.tny
.
waniem:
ca asfctltowrei &ZOSi.'9 kilku SHl<UPCtmi me pozwalały na wydanie na.J.zwyczainych ~·i..k mlotkow r._ c szał się z pogwa•em ~wi~·
wal.d wojsko. J!'>Poga jest tak zatłoczo- dodatków - nie słuchano rrdia, gdyż wzglę- tv,qcej i tryumit :( cej ulicy.
„bo krew żołnierza Armii Czerwonej zll'l'9·
na, że cude>m si~ wydaje, iż pędzące dy wojenne nie pozwalały o ~bom prywatZaczął się fe zmować wblki poch5 l, er.- szala się z krwią polskiego żołnierza, obiiob&k siebie kolumny am, dągników, nym na posiadani6! odbioriików.
żacy na Plac Wolności, na uroczystą manile-! cie zrosiła naszą ziemię i to przymierze krwi
czoł~w i dział nie mieszają się, nie
Wprawdzie oczekiwano na upadek Nie- stację. Wśród dźwięków or:ciestr sz:y załogi. stało się zadatkiem wieczystej przyjaźni na·
wpa~ na siebłe. Chrzęst gąsienic, miec - w sercu których, w Berlinie, bohater- fcbryk, zwilzki zawodowe, partie politycz:19, I rodu naszego z narodami Związku Radziecha~s p.>tężn;ych motorów, klekot 0 _ ska Armia Czerwona i Wojsko Polskie dobi-i· wojsko, młodzież szkolna. w9s-ło łopoto:ły kie~o. Armia; Czer.won~ odegrała w zwycię
g.rol'łt'!!.ych traktorów, krzyki i nawały- jały bestię faszyzmu - lecz niespodziewane sztandary, niesiono portrety czlqnków nądu, stwiQ rolę decydu1ącą ·
vrania, zlQWajq się w jakąś potworną się, że koniec był już taki bliski.
mężów stanu, dowódców; tv-arze opromieSwięcąc dzień zwycięstwa jako nowq wiokakafonię nie dającą się opisać. To
me brakło kraczących kruków, panikarzy, nial radosny uśmiech.
1 snę ludów ślubowały tłumy, że trzymać b~rią
muzyka zwycięstwa, które jest już usilujących dementować V';adomość, w re- . Wzdłuż trasy pochodu z minuty na· minutę wiernie straż nad Odrą, Nissą, Bałtykiem, ze
Mk b:t:istko, ŻQ ~ażdemtl. żołnierzowi dakcjach dźwięczały bez przerw" telefony. gęstniały tłumy nc chodnikach, wzno:iząc ! odbudują Polskę wolną, demo·.-ratycznq, ro'llN~ j.aśniej~ .radością, a oczy pala-, Drżące podniecenie_n i zdenerwowaniem okrzyki na cześć. zwycięskich •rmii'.. K.rajowej botniczą, że zgn. iotą faszyzm i reakcję, tak
jq n1esarnowi~1e.
głosy zapytywały, czy to prawda, czy na- R~dy. Naro~oweJ, rząc:lu, demc..k;acJI i robot- ;nk sp rzymierzooe armie zgnio1ly hitler•Jzm.
Ptc>cł.f.y>Jrony, JO:kby w kornym ukłonie reszcie juź koniec. Czekano na oficjalny ko- mczei Łodzi.
I !:.ódź przysięgi dotrzyma1'::!.
fwi.doczniQ z-ahaceył g-o błotnikiem ja- munikat, który nadszedł dość późno. KilkuZabrakło wkrótce kwiatów, ro -:hwytanych
k:i!ś sizo~) stei dorogewske:z niemiecki nastu współpracowników „Głos'i Ludu", mi- przez ludność. Nierozwinię'e bzy, .rcyze,
Po manifestacji tłumy pośpieozyły na Ra·
Z napisem:
me. ulewnego deszczu, wsiadło na samocho- niezapominajki, gc:iązki zieleni, wonnym ~<'c;oszcz, by uczcić pamięć dwóc,~ tys·ęcy
NACH BERIA.N 16 Km.
J dy i jeżdżąc po mieście, pr·e"' megafony po- deszczem spadały na maszerują~ych.
zywcem spalonych wieźniów. Na gruzach fa!łZ'l!:cam. okiem na napis i myślę, że' dawało wiadomości o zwycięstwie.
Wokół trybuny, na Placu vrr.lności, przed I bryki, zamienionej przez okup"Inta na miei·
tu powinna stać tablica z napisem: Do
Nieliczni przechodnie przystawali, a po- ówczesnym Zarządem Miejskim, Vv skupie- sce looźni, jed2n z dziesięciu rcalałych więźZwycięstwa 16 km.
tern w pośpiechu biegli do biur, kawiarni, do niu i powadze ustawi!y się poczty sztanda-1 niów, st. sierż. W. P. Jabłoński - ~ołnierBo B'erlin, to leg« wisko bestii. Jeśli domów, rozentuzjazmowani, jeszcze niewie- rowe i niezliczone !lumy mani::staniów.
skich ,prostych słowach przemóvrił do zebrazniszczymy legowisko i wykurzymy rzący, jeszcze nieufni.
Na trybunie zajęli miejsce przPdstawiciele nych z samot:hoQu, przybranego barwami
be::rH.ę, to żywct jej nie będzie długi.
Jedni drugich zaczepiali na ulicy, dopy- W .>jska Polskiego, braters!dej \rmii Czerwo- ".lolskimi i radziec!dmi, oddając '-ołd m-ęczeń·
Zbliża si~ chwila, w której zadamy tywali się, po niejednej twarzy spływaly łzy. nej, władz z wojewodą Dąb-Kociołem, prezy- nikom.
•
ostatni, miażdżący cios. Zbliż a się !:no Jak ożywczy wiatr powiał oddech ulgi, po- dc:>ntem miasta Mijalem, plk. Loga-SowińDo późnej nocy świetowala Łódź dzień
ment U'WO}nienia z niemieckiej katorgi tworny ciężar spadł z setek tysięcy serc:
sk!m, płk. Czartoryskim, komendantem wo.
. .
· .
.
mili~ów n;.a:szych braci. Zbliża się
- Nareszcie koniec! Wolność]
jennym miasta gon. Furtem na czele.
zwy.~1ęstwa, ~apelmaiąc ul!~e, wiwatu1ąc na
moment, gdy satrapom hitlerowskich
V'ieczorem 8-go maja Łódź zaczęła przyWśród skupionej ciszy zabrał gl<'s pre z.y- czesc sprzyn:ierz~nych armu, R·qd~ Tymcza·
Niemiec przedstawimy długi„ ocieka · bierac odświętny charakter. ra gwałt de- dent Mijal. Z gardła ściśni~\ego wz-uszeniem <;owego, Kraiowei Rady Narod-.we1.
jqcy krwią
rachunQk
wszystkich k orowano domy, szykowano się do manife- z trudem padały pierwsze słowa. Słowa ra- ·
A :iazajutrz robotnik zakasawszy ręka·
ktzywd. i zażądamy surowej, lecz spra stacji, mających odbyć się nazajutrz, w ofi- dości, triumfu, że znienawidzony wróg padł wy, chwycił w spracowane ręc-e narzędzia ł
wiedli w ej zapłaty.
cjalnie ogłoszonym ''niu zwycięstwa.
zniszczony, że Polska wolna, ży "a i potężna. I z jeszcze większym zapałem, z jeszcze więkZbliżcr się moment szturmu Berlina.
· Po ulicach krążyły rozradowane
urny. i Wy{azy h"ołdu dla zwycięslricl wojsk. Tym szq pasją stanql do pracy, by jak najprędzej
To zas'6czut nielada, że oddzi.ał om Smiano się, wznoszono okrzy1·i, tu i ówdzie samym duchem radości, w;arq r świetlane odbwlowywać niepodleglq, demokratycznq,
I-szej Armii Wojska Polskiego rozka· mas:erowały samorzutnie zorganizowane jutro, zapa'.em do pracy, by jak m.jszybciej Polskę.
zcno wziqć udział w szturmie. Ogrom- grupy robotników i młodzieży szkolnej. Co- I odbudować zniszczony kraj i zagoić etrasi:J. S. WBOCZ"!lllSKJ
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Ruddil Zwijać kabel?
Zwijaj - wszystko jedno.
Jak to „wszyst'ko jedno"?
Nie mamy się już gdzie cofać.
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Wyciąga

1ł• aa bł•tnoblałef,
po6cieli aunokieg;) i prv~paścistego łóik"l. Głębokie westchnie
nie ul<;;i i odpr „nia, graniczącego z
rozkouq wyrywa ał• z ołuc. Dopiete
tera& c1uj11 w cc:Nej rocciqqloici, fok
bardzo festem zm~c:r:ony. Kaidy fibr
ciała jest obolały, drga z w:rczerpania. J4"li kiedyś zdawałem sobio sp!a
wę z teqo, ie aain nogi, to chyba tera:r:. Czul• je dokładaie od poobijaaych, uogowaciały•h s1óp aż ro biodra. Z łydek 1 ud, zadając miły b61,
wvłaat potwor•• ai~ie. Cllłodzę
rozpalon• atopy o niklow• pręty łóżka
Wstrzqsa aaq d1..aoz - dreszczyk
roekoezy.
Uśmi4K:llca
odpoczy41
w .tm„.
Odpoczyw<:i „ t 1 yplam
Zapadam w aicoić. Skurcz zwierzą·
ceqo, atawiałyaaego ałtacllu pieni
ciało, wyrywa u aau f jed.Aocześnie
budzi mnie do rHirtf wysoki głosik
Wla<izl - naszej radiotel99rafistki.
11Mani•kl Maniekl wi•u _ wojna
się akoaczyłal co to, •pin jut?"
„Po pi rw•t• nie drtyj sitt, po dru-
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krzykną-

,,Po Jakiego licha pognaliśmy za nłmi,
może naumvślnie wyciągnęli nas, jak
„Stójl, kto idzie?"- i jednoozr6nie rzu- durniów, za uszy na strzał,wyprowaciłem się gwałtownie na ziemię
by dzill nas w pole".
uniknąć kul, które bryzgnęły ku nam z
Przywarowaliimy do ziemł, strzola6
2aro6li.
nie ma ozym, zr911ztą do kogo? kiedy
Niemcy, cholera! Nie wiedzie tśmy si::-dzą w krnoka.;h.
tlu ich lest, sqdzqc z oguia przyuoiCiszo dzwoni w uszach, słyszałem
mnidf dziesięciu.
głośne łomotanie oeica i krwi w skro„Ładna historia pomyilalem ze 1aloch.
strachem - żeby nas tnieli ternz zaCo robić? Wycofywać się głupio,
kotrupić".
szczególnie, te nie można będzie przy
Wstrzymałem Staśka ł Kazika, kt6- tym za.:hować godności, a przyjdzle
rzy strz~lali jak opłttanł. Mieliśmy fyl- rac&kiem pełznqć za drzewa. Leko po jednym dysku, etrzelajqc tak, teć tak, też beznadziejnie.
ani by się obejrzeli jak iostaliby b z
Fryoe coś między sobą gadajq, do·
ładunków.
chodzą nas ich ,rz\'oiszono głosy.
~Niemcy równieł pr11e1talf •trseli:rć,
Sięgam do moich zasobółł niemsłychać tupot, trza.k łamaa•go chru- c1yzny i zaczynr:am paktować:
słu uciekają.
„Ejl Soldatel" Milczą. „Deutschland
To nam dodało et I uszu Poderwa l"iputl Hitlor kaputl Keine Wohrmacht.
liśmy się zq nimi, wrze ozellśm:r. JCrieg kaput!"
strzelaliśmy . ZaO
wpadli w g41t•
Coś znów gadafq ml4łdzy aobq, napodszycie. Dalej balUmy Si4' lić, nili gle jeden odzywa się lamanq polszwidać ich, mogli postrzelić jak arokę czy1.ną:
aa płocie.
„A bić nłe btpdq nas?"
Począłem qor1ko ialować:
Nas jakby kto na sto konł wsadził.
Zarep•towahnn automat,

świeżutkiej

łem:

..w....

..-1~._...._1111

gie i bK drswt
debie zwiem,
a postrony,
trzecie-1
r.amknlj
tamtej
bo

właśnie, łe śpi~,''.;.,... odbwk•~• l.ły

„Niel Nial" - odpowiadamy zgod·
nym trio.
Ciskajef automaty l wychodzą z
krzaków, jeden, drugi, trZdCi - o In
Bogal ilu ich było stają w kupie i patrzq nłGufnie na nas . Ten co slę uprZl:ł•
dnto odozwał podchodzi bliżej i PO·
'6. iada:
„Wszystko fedno czekała nas nłeW"la, wi•o wolelUmy się poddać
wam, bo was było tylko trzech, wetcie pod uwagq, że mogliśmy was zastrzelić.

„No, no - prury-wam mu wynfośle
- nie tok łatwo, ieszcze byśmy zobaczyli, zresztą nie mam czasu gadaćl'"
Przeładowaliśmy na nich zwljaki ł
odprowadzili na „zosę. Tam nawin~li
się piechurzy, którzy się nimi zaop ekowali.
Ale co Ja blldę babie to wszystko
opowiadał, wiqc powiadam jej:
;,A no, ciągnęliśmy linię przez tetl
las, co na zakręcie i nawinęli się fryce strzelaliśmy do ni.ob, więc się podd":li". ,, .11 ~~-1 11, y ,
, , ,„, „" •· 11. ".i, ,,
plut. M. 1t.
1u-111-1111-111.wwwnu
a1-1111-

o'" l I u d z k
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jalr cholera.

„Ale 1ie, teraz Już naprawdt; słę w o
qóle skończyła, podpisali juz tę ka-

W d1łeń Swi~ta Pokoju otrzymuio

Aby, gdy walka 11, sko9czy;
Gdzie odpec:zya•k aat c:aellO,

lteracką Jastruna, falćo

reprezentan•a
postepowego ruchu 1 jednego z czoło„Aaal to t
a .,.
, wyoltr
Nle było ale oprócz oczu
wych poetów współczesnych.
bie, Jak to się ludzie będq cieszyli, bo padek, że właśnie w dniu Swięta Pol nagich dlonl człowieka.
!astrun jest artystą głębokie! reflelC•
nam to wszy11lko jedno, już parę dni koju Jastrun otrzymuje odznaczenia
sji, ujętej w doskonałą formę. Obraz
Jale się wojna skoń.::zyla. A teraz daj Poeła bowiem powinien być przode Mleczy.ław Ja.trun urodMł 1ię w poetycki ukazuje się zawsze poprzez
mi spać" - szerokie iiewal~i• roz* wszystkim rzecznikiem pokoju. I jest 1903 roku w ICoralOw~e, w wojewódz. niezwykłą dbałość 0 formę, nieraz w
dziera szczęki.
nim Jastrun. Przeszudłszy pxzez walkę, tarnop~lskim. Otacza1ące go w dzle- wyrafinowanym układzie zdań. A wl·
„Poczekaj teraz zdążysz się wy- ból i wszystkie cienie życia wnosi naj- oiń.stw~e piękno przyrody narzuciło E ! dzi się go jakby płomlefl pa'ący się
tpcć". Władzia przysiada się na większq zdobycz ludzkq - z10zumie- p6znie1 młodzl?ńczym. wierszom, czex- wśrćd głębokich chni. „Ogniowi lę·
b1zeżku łóżka, obciąga wstydliwie nie.
panxm z c~~row kra1obrazowy~h. W zyk wydarłem, by krzyczał wolny i
spódniczką na kolanach. Ma ładne no
Niech r6ta, poł:aa łwla la, s~anlo
czasie atud1ow na Uniwersytoc1e Ja.
„ T k
gi, teraz dopiero dostrzegam, że jest
Pomiędzy nami, znak przymierza _ giell0ńskim, gdy w Krakowie po piet- spalał s,ię od Jwego śpiewu • a a
wcale niebrzydka, ładnie zbudowana,
wszej wojnie ~wiatowej bujnie rozkwi- jest rze ... zywistość liryczna.
buzia wiochny, zadaxty nosek, twaSłowa te wypływają z bólu umę- tała młoda poezja, uka1aJ się pierwW ostatnim zbiorze, z:asnutym przerzyczka az roka, ale dosyć mila. Jed- czonego człowieka. Pragnienie jasno- szy tomik wiexszy Jastmna „Spotkanie iyc.:iami wojny, dawny liryzm wsi od·
nak maj silnie wpływa na ludzi, jeśli ści, pragnienia pojednania. „Nie chcę w czasie". Bieg życia poety, to sq \e· zywa się silnym wyznaniem. „O pola,
zaczynam dostrzegać coś, co 1ucho- w mroku umierać".
go wiersze. Nastqpiły dalsze tomy .... ąodzone grobami świeżymi, wam oca
dzlło mojej uwadze prawie cały rok.
Zaduma poetycka, która potrafi o- „Inna młodość", „Dzieje niaoatygle'', lone Jerce oddają na wieki". W utat:>·
Zanosi się na dłuższą rozmową, jed- bJąć szerokie kręgi współczucia, jest „Strumień i mllczonie".
wanych fragmentach poematu wojen•
nak wolę spać, tak dawno już .nie wy- najwyxażnłejszym kształtem wierszy
w 1931 roku Jastrun przenosi się do nego ukazuje się miasteczko dzieciń·
spałam sią po ludzku, ale kobiety są Jastruna. Przyszłość bezorężna, przysz Łodzi, wiążąc się ideowe. z robotni- stwa, rynek przeświecający ciszq łąk,
upcrrte:
lość prawdziwego pokoju Jest dalekim czym miastem. OlcrH okupacji prze- we.pomnienie drogiej ręki, która prze·
„Opowiedt:, jak to było dzisiaj z ty- pxzeświecajqcym przez mroki kresem, był po większej części w Warszawie. szła w światło, gdy świece zgasły.
ml frycami, właśnie skończyłam dyżur do którego dążymy po trudnej drodze. W 1944 ukazał się w Lublinie nowy Potem młodość krakowska w mieście
na radio::itacji, a w7 wszyscy chrapieSwiatło to jest nagrodą dla „lud.d zbiór wlersi.y Jastruna ,,Go~zina strze- historycznych zjaw i anblów matej·
cie, Kazika i Staśka to w ogóle nie wolnych''!
żona". Pow1óciwszv do ł:.odzi, został kowskiej polichromii.
mcgłam rozbudzić".
"?to
za„_,
a
od
a~a
·
współredaktorem pisma Uteracko-spo ·
,
b
„~.
.
d
Ale wspomn 1en1a wo1enne
2a d ecy·
,,Przy1'dziosz 1·utro to ci opowiem".
Niecl1 nle wypuszcza no
z dlonl,
l&cznego „Kuźnica". Ostatnio
d uwały o tonie
·
~
R wy l any
d
z b'1oru. p ozos taw1·1 '{
No i co ja mam jej opowiadać. PrzeBo to Jost rz cz <.:dowiecza:
zbiór wierszy no~~ ~ytuł ': zecz , ';1 z- głębokie bruzdy goxyczy. Szczególny
mi aszeirovt'ladliśmy nik&leddwl~e całq dokbę
„.„~~~~.~„.„„~~~.!.~„~)~~.~„~.~~„.~.~.?.~~: ~.~.:::„.~.~~~.~~„:~::J..~.?..~.~.~~.~„.~~.:~~.~~:.1:~.~'.:„„~~- oddźwiąk w odczuciu zncxjduje iniszzam as o .poc:zyn u a i nam roz az
r
•
r
czona Warszawa. Widmowy dramat
ptzeclągnqc linią telefon!cznq do szta Ze IAl!ipOnt'nlen robotn•hOą!_
ki d j .
bijące nie·
bu dywizji. Wziąłem chłopców, nała•
warszaws ' g Y uz serce
dawaliśmy furkę zwijalrnmi z kablem
ma komu bić, rozsnuwa kir smutk~.
i fazda. Ciqqn.ęliśmy linią szo:sq, po-I
Uk.azuje się pa~ąca Waiszawa wokol
tem ze,,,zllśmv w las. Chcieliśmy sobie
\śp1żowego je!dzca, ks. Józefa. symb~skrócić droqę na skrzyżowaniu i pójść
licznego rycerza sławy polskiej. NCIJ•
I
l • . d d
. J
J k Czlonkowie poprzednia! Rady Zukladowej ., stawlclela Czerwonej Armii, k•ćry W!!pól- mocnle1'szy wiersz t"'gO cyklu Ruiny
po prze cq.ne1 o rugie szosy. a
. .
·
f
b
.
od
slycz·
·
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widać było ze eztabówld las był nic- IC. T. Buhla ze wzruszen~em pr ·ypomin::ii::t j pr:.tc~wa1 .z nami w
a ryc;o
walew jkatedry $·.V'. Jano", nawiązuje do wizji
1915
wielki to toż każd7 przytroczył sobia dzieii zwycl~etwa S-go int.ja w
rol:u.
nlo a~ maia. kpt. 1Kowal•wa .• Kpt. Ko
' Słowacld„go, z gxuzów wyzasta
·
d
l' kl
. .
Jui. "-go m~ja ~<.!y C:o.ar:a do nas w i::x· de CC' Ul :.iiqc otktrncciĆ
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dcm 'ŚĆ o kapilul:icjl Niemioc, o~mnql ro- ko w tym cięzl:lm ol:rU1e, 1C'
o •'I
•
h.1my s .. ą z wo,,,mo~ gm:w ma c„a .... c.ć
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Nie hzoba .,sicuml n.i gtuwie" i z rći.nych stron łwlata
Wic'k'• nuty p1r.ewl'a 1 q siq prze2
na nas i klnctc swo1q dolą szekt zvn- bo.ników nic:i.ychai Y en.uz rn.
·
.
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było crn::mi·o\''c.0 zebrania 'P.obotnl~y pr • p•ry-110::1! dlą nas protl11lcty. Kpt. Kowala 'lf wł reize. Micklowicz, ' ODl I, \oll'Iao1a
Je.ki, wojnę,
Niemców,
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zagłr„biliśiny si„ w las Mieliśmy nogi cz.onla wojny, ze z Nyclqstwa da:nolt1-..cj1 nad
u w„_y.'4 ie
rn o1n w ze na li 8 r .
bó u. Ci anie wyrosły na drodze ~ycia.
b .b
.:..
„
W ul-leg .ym roku dilei'l zwycl-atwa 9-~o
Ą t lk
·
spuchnię1e od foI"'O\"UGCJO marszu bya:. arzl~s 1w•m ·
·
a b y n 1.e us ! qp ić j u~,
Y o zm i 9lll· ć s1ą
liśmv ładni bo ~a~~t 'uie b lo kled
Od stycznia do mafa ub. t. zalcqa robot- l m'.'lja obcho:l.złllhny w fabryce K. T. Buhle l:iodvś w inny. W świetnytll wierszu
Ść g
i
, •
.Y n!c:za n-:xszel fobr(kł Jak 1 . 1ycb swoją rudo!nle. W pochodzie bra'I ui..~lal wszyi;cy Ciei1" ie"'ł wró"'ba tc;ro wieczystogc
Zl ef ót porzq dnie1, ~.ęc ZZlOj·~a~s~y .s1el. oflarną prac:' dla arm!i po'~kle! l sowlo..;1'i1Jl. rcl:otni Y I prncownlcy, razem " c'yrekc)q.
~bratania . . się
prz~mienienia
'W I CS po
C gz::uem ZW11 .t;.OW )CT~
.
JG d na k~„e, 9 d Y spoirzec
·
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'
•
~
•
·
,
pracą dla frontu p;zyczynlla s1ą do tego ZWj·
wr'.e~z
- t wi et· ~
•
•
1
kudłata psy.
Pr~.:.s.allamy nawst ci•slwa.
I dtq ci._onkowie ówczesnej Raiy Zal•ładowej, Pod cio:mm1 woiny, które mu1lał1
klą;.: .wywc:llwszy 1ęz<Jry_ i drs:ąc z·
\\'a. unkl 'Ptt:tcy w tamh•m okrer.:le by!y a;i;l. PPR·ll - dcpio.o teraz moż·?,ny zror.um!e~ bo;eś.nia ra:nić sub.~elnego llr?rka, bu·
wy„1łl.u szllśmy W. m)kze,i.iu. ,a ... 7-ed- ela~kle 0 o!iatno~ć xobotnil<ćw TZlłczyw.śde \ jak 'crdośnio I uroczyści• powlnn1;my ob- dz1 się wspó1czuc1a i poznanie, rzec2
łem z przodu,,.Sta21ek
!:ab.al,
,,. 1
,.. „ ,.1 _ op.ow
•
cbcd Ić dzioń twyclę1lwa w t ·m roku.
l udzka. „Zmlna mi rzo;;z nioobojqtna''
ł
i v: r. ozc1~
·i
zgał
, ł a "',1tolk.a ' - rovw.
tow. s ro.r.yus.
a za n i ru w 1o~ !! 't i-!'.1Z1.:.
anrzq,a
·1 h d 1
b
wt
w
ubiegłym roku załoga liczyła 700 ooób
1
1
· f d
L\
d l 1• - •
•
10 or z am ·c
n. - 1a y em O}- ro '="'·
'j
mma • na my:a • ~zy a e o ie.szcze 1 torom bez 11 prowltttclł żc:'ion rot:otnlk 1 11~ o cnie 1.700. Wt.toalo zauudnłenle I p1od.1k- · Tuat
1 im Mclti IGCZt' T dosia
d~
~::m~y; kaz(, e przota.r:::~: w I ?Ytal :tr.1 taką ,, 0 ) 1 1 . pmcute. i<tody n· •trini ! cia. w u~ óstwowionet tabryco, my wsp6tr ~„n st śwlał?a 1 c odu,
s. ep en!U a:su ~l'OOWLt o m1 !Q u-j wy;:::ata. Kl9palco by'ct •!o 6•.ka p:t~ :Il- cr ..,rc:Ja1u c%ukmy slq m~ no 1 p„wnle.
pragnionym 1kra1&m.
I łów w ogó·e nie Yo, chleba : a.o. J -!-:c!•żo Lac· •joMy wciąt ku popra,•!ie.
To uc y'ono p~r
Nagle W Jednostajny fa'l"got zv1l-1 parnłqtoll \my ws:t. cy 0 naazeJ nrz ;slędz"
J:lnleko j<)s:.;:cze do c!obrcb1tu, ale tnc:ib«
Dtzwi do ogrod •
jaka wdarł
się chara tery:>tyc.:my w !!ltos-i:'lwq r:oc okn!Jar. ł: „k rtołhi z w0 Jq, 1 pnmi~t11ć, ;i:e ieden rok tylko golilpo'1.a1::yr.1y
ezczęk repetowanej broni.
euchy cb' b z .wodq jet\ć b c.blerny. rtle w PCJ t i str:isznej v•ojnl•.
Nr.t ... rod:en:a pooty w P':lSZych czet<
Stan"fliśmy ni zdecydowani. Chyba wo nP.j Pc~.sco, w Po!sc bez NI m-:ów".
j W dniu dz'.sie 1szym żyjem:• w wolnej, de- sa::.:h jost · jodnym z tych wiosenl!z <,;h
nasi, ale może nit?mieckie nledobili.::i.,
- Eobotnlcy naszych zakładów . c-pró ,:: , mc'crniyc?nGj Pol!::ca, md'lny chleb I kmtof 1e, promi ni, które dajq :z:na , że je szcza
Pełn<? Rit ie~ jeszcze przos.mykal~. nad ~d:'.r~znn6cl rłla am;li .""'sklej I ~owinc:'·i:J j I .uduJ:!m~ 1 "'r~z~ życlP dla siebie i 11t:tszych nia. zginq1 ~uituw i że po chaos!a
Łabq, wol•ll pocldawuć się /:..ll'dHkom ryw:q
uczu::le r:i1 1c;,-.:I z~ w•1i:wo ew~ dm~-.:! ~v·l tvwac i:n'liemy w dni11 9 ma10 W.Jjen powoli zna ··iy siq JOJ povn.ó~
~ · Jl<:im.
l Ojczyzny, zwlallac::a gdy pozuQli piz•d- rc.douruG",
i Ludwik $wio&cw•ld
pituiacj~"·

Mieczyaław Jastrun nagrod, literacką
10 Łodzi. I nie jHł bez znac%enla przy-
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„POLONIA„ Piotrkowska Nr. 87)
Film o światowym rozgłosie „CYRK".
„TĘCZA" (ul. Piotrkowska 108)
Film produkcji amerykańsklej
„„DR. KILLDARE".
„WISŁA" (Przejazd 1)
"SREBRNA FLOTA"
„BAŁTYK" (Narutowicza 20)
„SKł.AMAt.AM" dodatek „Odrq Cio

OBWI:F::::~~ZENIE

Dnia 9 maJa w pałac.u Domu Propagandy P.P.R. przy ul. Plotrkow1kleJ Nr. 262
uroczyste otwarcie

Z.:rrzqd Miejski w ~odzi I-todajc do pu•
blicznej wiadomości statut po.łatku od gilz
(tutek) do papierosów na rzecz Gminy Miejskiej Łódź, uchwalony przez Miejskq Radę
Narodową w dniu 15 lutego 1946 r„ zutwierdzony przez Prezydium Krajowej Radv Narodowej w trybie postęi:ow • ia, przewidzianego w art. 39 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923
roku o tymczasowym uregulowaniu finansów
komunalnych w brzmieniu obwieszrzenla Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerw·
ca 1936 r. (Dz .. u R. P. Ur. 62, poz. 454),
STATUT
podatku od gilz (tutek) do papierosów
na rzecz Gminy m. Ł 'lzi.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 11
sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowa·
niu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. z 1936
roku ''.r. 62, poz. 454) wprowadza sic na rzecz
Gminy m. Łodzi podatek od gilz (tutek) do
papierosów na zasadach następujących:
§ 1.
Przedmiotem podatku są gilzy (tutki) do
papierosów, sp!zedawane na obs arze m. Ło·
dzi.
§ 2.
Podatek obciąża:
a) wytwórców gilz (tutek) do papiero•
sów, o ile wytwórnia zno:jduje się w
m. Łodzi;
b) sprzedawców hurtowych i detalicznych, o tle sprzedają gilzy (tutki) do
papierosów wytwarzane poz.:i Łodzią.
§ 3.
Podatek wynosi zł. 2.- od każdych 100
sztuk gilz (tutek) do papierosów.
§ 4.
Podatek płatny jest w dr.:..'.ze wykupywania w Zarzqdzie Miejskim przez wytwórców
i sprzedawców opasek podatkowych. Opaskami tymi powinny być oklej:::ne pudełka z
gilzami (tutkami) do pcrpi<>ro '>w w sposób
uniemożliwiający otworzenie pudełka bez
przecięcia (przerwania) opaski podatko·noj.
Sprzedaż na obszarze miasta Lodzi gilz
(tutek) do papierosów, nie zaopatrzonych w
opaski podatkowe, jest niedozwolona.
§ 5.
Zarządowi Miejski mu przysługuje prawo
do p.zeprowadzania kontroli u sprzedaw•
ców gilz (tutek) do papierosów.
W przypadku stwierdzenia sprzedaży gilz
(tutek) do papierosów nie zaopatrzonych w
opaski podatkOW"ł, zaopatrzonvch w opaski
niższej wartości, niż powinny być, względnie
zaopatrzonych w opaski, lecz naklejone w
sposób nieprzepisowy, Zarząd Miejski wymierzy podatek, który wytwórc:x względnie
sprzedawca winien uiścić nc tvchmlast na
ręce osoby przeprowadzającej kontrolę.
W przypadku uchylenia się od natychmiastowego uiszczenia podatku, znajdujące się
u wytwórcy lub u hurtownika gilzy (tutki) do
papierosów ulegają natychmiastowemu zabezpieczeniu, znajdujące sh zaś u detalistów
natychmiastowej konfiskacie. Ui~zcz(.~ie P"datku nie zwalnia od odpowiedzialnosci karnej, przewidzianej w § 8 niniejszego statutu.
§ 6.
Podatek, wymierzony w przypadkach O·
kreślonych w ~ 5 niniejszego statutu. a nieuiszczony w terminie wyznaczonym przez
Zarząd Miejski, będzie ściągnięty przymusowo na podstawie istniejących pr~episów z doliczeniem kar za zwlokę i kosztow.
§ 7.
Od wymiaru podatku płatnikom przy~łu
guje prawo wniesienia odwołania w terminie
i trybie przewidzianym w art. 48 ustawy o
tymczasowym uregulowaniu fin '.lnsów komu·
nalnych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 62, poz. 454)
§ 8.
Wykroczenia przeciwko przepisom mme1szego statutu podlegają karze z art. 62-66
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych
(Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 62, poz. 454).
§ 9.
Statut niniejszy wchodzi w ~ ycie po uplywie dni 14 od dnia ogloszenia. Do tego te:minu wytwórcy wzglqdnie sprzedawcy w:nni
nabyć w Za1zo;dzie Miejskim op_:r~ki po~atko7
we i zaopatrzyć w nie puc' , __;a z g1Jzam1
(tutkami) do papierosów.
Łódź, dniu 30 kwietnia 1916 roku.
Za Prezydenta m. Lodzi
(-) Kazimierz Gallas
Wiceprnydent Mia~\a
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BIBLIOTZKI I KLUBU
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W programie:
1. Część oflclalna

Kina: „Hel", „Adria", „Przedwiośni „
i „Roma" rozpoczynajq seanse o pól godziny pótnJef.
Przedsprzedaż biletów do kin:
Rekord,
Wolnotć 1 Roma dla członków Zwicrzków Zawodowych (zgłoszenia zbiorowej zgłaszać się
w Radzie Zakładowej fabryki Geyera (Plotrkowska 295) od godz. 10-13.
Celem uniknięcia 11atloku prosimy o
przy::hodzenie na wcześniejsze seanse.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111

MIEJSKIE MUZEUM PRZYRODNICZE
(Park Sienkiewicza)
Otwarte jest dla zwiedzających w dni p~
wszednie z wyjątkiem ponledzlolków od godz.
,1l do 17, w n:edzlelą I święto od 10 do 13-ej.

MIEJSKA GALERIA SZTUK PLASTYCZNYCH
(Park Senkiewicza)
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„CHŁOP KA D

za zaproszeniami.

I

treści

1kładają
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szacie
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zewnętrznej.

datą 12 maja 1946

Na

treść

numetu

artykuły:

::

Jerzy Topould

-

1!1

a

o " = _i~=

Ukazał 1łę nowy 19 (29) .miner wielkiego ilustrowan. tygodnika

Numer zawiera 16 stron o bogatej

Tadeaa Slapecld

-

Z. B.

-

Bomem Krzemlflskl

-

Kry9tyna Marzec
IL L

-

=~-

KRN -

tymczasowy sejm Rzeczypospolltej
odwołuje się do głosowania ludowego
Sląsk (wiersz)
Lud polski demonstruje swą slłę 1 jedność.
I Maja w Warszawie i w kraju
1945 nad hitle-

~Y~~~

<=
§
§

dzień zwycięstwa

-='---=-

Swlęto

majowe (wiersz)
Młodzi chłopi i
robotnicy
na wyższe
uczelnie!
Por. Zygmunt Ga·· leń
- Przed rokiem w Berlinie.
Numer zawiera bogaty dzlał listów ze wsl, w których sarni gospodarz) w1e1scy piszą o swoich zdobyczach i troskach, dział poświęcony Ziemiom Odzyskanym, dział
poświęcony
pracy kobi\..! wiejskich pod nazwą „Ognisko Domowa", bogaty dział
rolniczy i hodowlany, zawiexający artylculy:
Inż. Z. P.
- Klacz i :i.rebię
St. Owsieńskl
- Burak pastewny
Inż. A. Doskocz
- Nieobsiane grunta obsiać prose:.~ i gryką
Bogatą treść numeru dopełni. szeroka informacja krajowa i zagraniczna i wesoła
kolumna humoru i satyry.
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Państwowe Zakłady Przemysłu Baweł nianego b. firmy

J. Kinderman S. A. w

Łodzi,

ul. Łqkowa 23/25 poszukujq od zaraz wykwallliko·Nanych majstrów lkacklch l tka·

·=
§

;;::

~

czy na krosna anelel1kie.

i§

Zgłaszenia przyjmuje Wydz. Personalny od godz. 9-ej do 12-ej.

~

2

ZARZĄDZENIE
NawiązuJąc

do 3-ch w .zwań Państwowej Centrali Handlowej o zgłaszanie remanentów towarowych poniemieckich, które ukazaly się w prasie codziennej w listopadzie ub. r., Okręgowy Urzatl Likwidacyjny w Łodzi na podstawie art. JO i 11 Dekretu
z dnia 8. III. 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. R. P. N!. 13, poz.
87) wzywa niniejszym zarządców, dziedawców i właścicieli przedsiębiorstw w posiadaniu których były lub są towary pcniemieckle do złożenia w terminie do 15 maja 1946 r.
spisu omawianyoh towarów do Państwowej Centrali Handlowej w Łodzi, Kilińskiego 88,
uwzględnia;ąc stan pierwotny początkowy, jak również stan tychże towarów.
W stosunku do osób, które zadość nie uczynią niniejszemu ·.,•ezwanlu zastosowane
zostanq sankcje karne przewidziane w Dekrecie cytowanym na wstępie.
Łódź, dnia 29 kwietnia 1946 r.
OKRĘGOWY URZĄD LIKWIDACYJNY
W ŁODZI

I
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L.ekarze
Dr. MIECZYSŁAW KOWALSKI
specjalisto chorób skórnych i wenerycznych
przyjmuje 8-10 3-6 Al. I-go Moja 3.

---

Dr. med. E. Mfkulicz
!ekarz-dentysta ze Lwowa, specjalista w leczeniu dz:ąsel i iomy ustne[, ulica Zawadzka 17,
tel. 144 45.
---Dlł. MARIA WILKOWA
choroby oczu
przyjmuje od 4-~j do 6-ej - świętokrzyska 6
tel. 179-80

rzedaż

Wstęp

§11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111·:111111111111§
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.,Centrala Zaopatrzenia Materiało· ~
E Wego Przemysłu Włókienniczego po-=-- szukuje młodego, energicznego che- :.
: mika - technika, względnie urzędnika :
~=:_ o wykształceniu handlowym z fachową znajomością branży chemicznej, na
:
stanowisko referenta. Zgłaszać się: ul. :
:
6-go Sierpnia Nr 4 III piątro pokój :
E Nr. 16 Wydział Pe;sonalny od godz. l
j 9 rano do 13-tej.
~

Oi§

ł
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MIEJSKIE MUZEUM ETNOGRAFICZNE
' w Łodzi, Plac Wolności 14 jest otwarte dla
zwiedzających w dni powszednie z wyjątkiem
ponfedzialku od godz. 11 do 17, w niedzielą
i święto od 10 do 13.

Hup

Poesqtek o godz. 21.00.

=
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Wystawa „Warszawa w rufnach" w obra·
3ach fotograficznych J. Bułhaka - otwarto
dla zwiedzaiących w godz. od 10 do 13 i od §
15 do 19 w niedz;ela i świ~ta od godz. 10-tej
do 13-tej.

~

-

2. Część artystyczna
3. Zab .wa ogrodowa

;

Bałtyku"

„GDYNIA" {ul. Prze!azd 2) ~
„KAPRYS MILIONERKI".
~
„STYLOWY" {Kilińskiego 123)
,.PRAWO PROFESORA LINDSEYA"
„WŁOKNIARZ" {Zawadzka 16)
„MOI RODZICE ROZWODZĄ SIĘ".
„HEL" {ul. Legionów 2·4'
„KAPRYS MILIONERKI".
„ROBOTNIK" {ul. Kilińskiego 178)
„GRZESZNICY BEZ WINY".
„PRZEDWIOSNIE", (ul. Żeromskiego
74-76) „ZŁOTA MASKA"
„TATRY" (Sienkiewicza 40)
„ZŁOTA MASKA"
„REKORD" (ul. Rzgowska 2)
„,DWAJ 20ŁNIERZE".
„BAJKA" (Franciszkańska 31)
l\merykański dramat „SERCE I SZPA·
DA".
„WOLNOSC:" (Napiórkowskiego 16)
„OSTATNIE OSTRZEŻENIE".
„ROMA" (Rzgowsk\J 84)
„ZBIEG Z SAN QUENTEN".
„ZACH'ĘT A" (ul. Zgierska 28)
,,HALKA"
MUZA (Ruda Pabianicka)
.,MUZYKA I MIŁOSć".
,,ADRIA" ul. Marsz. Stalina 1 {Główna)
„SREBRNA FLOTA".
„SWIT" (Bahu:kl Rynek S)
„PANI MINISTER TAŃCZY".
Początek seansów w dni powazed·
ni o godz. 16, 18. 20 - W niedzielę i
świ ta o godz. 12. 14. 16. 18, 20.

=
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CUKIER po Zł. 168.- za 1 kg
ZA
Kl po Zł. 2.50 za 1 pudełko

~

sprzedaje

PANST OWA CE TRALA A DLO A
W LODZI. KILINSKIEGO 88
_

w

c

DOWO L

"ILOSCIACH

fi1 1111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~

'''''''''"""'''''''"''''''''''''''''''''"'""''"'""'"""'''''"'''''''"'''''''""''''''"''''''''""''''''''" ''''''''"'''''"''"'''''''''''''''"''"'''''''"'"'''''
:
:
~ NATYCHMIAST POSZUKUJEMY do naszych fabryk na Dolnym $Ja;ku wszelkich :
~ pracowników brar.:!.y !cdwabnlczel. dywanoweJ l pluszowe! przede wszystkim tka· ~ 1111Ufllllllt111łUllllllllUltłlllltlłlllllllłlłHllJlllHlllllllłt1111łUlłlll• •lllł
§
czy. mogą być tkacze kortowi. Płace według umowy zbiorowej plus 50 proc. do·
~
okazji imienin dyr. Stanisława Pikaly
:
datku zachodniego, stołówka i mieszkanie zapewnione.
,
~ zł. ZI.OOO.złotych) ~- .l Rodzinę Radio·
-~ Zgłoszenia przyjmuje Referat Mobilizacji Sil Roboczych Dyrekcji Pr~ )mysłu Jedwa-~_ wa złożyli (tysiąc
pracownicy !-my Schicht, Łuka·
:
bniczo-Galcmteryjnego w t.odzi, Piotrkowska 51 pokój 41. C. Z. I.
:
~llłllll UlłtlllllllllłlllłllllllłllllłlłllltHllllllllllllUIUllltlllllllllllUllUłłlłlUlllllUlllllllłlllllllllUlllllllłlllłlllłlllllllll łlllllłlllllllllllllllll llłlllllll llll~ sińskiego 4.

OGŁOSZENIA
Zao#iarowanle pracq

DROBNE

I

w TYCH DNIACH otwieramv pracownię ro.
.
.
ból ręcznych (haft, sztandary i bielizna). RoPOSZUKUJĘ samodzielne) sluzqce1 z dobrym boty na drutach i szydełkiem.
Przedszkole
gotowaniem. Telefon 224-53. Od godz. 8-11. Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wych.
W. P. ul. Wólczańska 31.
POSZUKIWANE są wykwcrlifikowane hafciarki i szydełczarki. Zgłaszać się: ul. Wólczań- P. ZŁODZIEJU. Dnia 27. 4. 46 r. znb,alcś omyłkowo z mieszkania Piotrkowska 35 m. 29
ska 31 - Przedszkole.
- - - - - - - - - dokumenty znajdujące się miedzy rzeczami
POTRZEBNA zdolna kuśn!c rka i podręczna w walizce, o zwrot których proszę z 1 wynagro
przy wykańczaniu futer, Piotrkowska 160 dzeniem. Adres: Łódź, Sródmiejska 7 m. 23.
Warczewski Mieczysław.
(sklep).

POKOSTY w kilku gatunkach poleca wy- PRZYJMIEMY natvchmiaet: majstr~w tkactwórnia chemiczna „ULTRON", ł.ódź, Połud kich, podmajstrzych, tkaczy wykwalifikowaniowa 78180 Kupuje kalofonię, rozpuszczal- nych oraz majstra oddziału przygotowawczego tkalni. Zgłoszenia przyjmuje: Karolewska
DO SPnZEDF..NIA klep spożywczy z powo- Manufaktura, ł.ódź, ul. Kątna 39/41.
du chorol;>y wla5 :ick:t:-c·. J'„ndrz_eja 42.
- - - POTRZEBNA fryzjerka lub fryzjer damski
ME!! • Sypł"t' '.", s~tukl pojedyńcze, qoto- męski na stałe od ze.raz. K!J!ńskiego 134.
we i ' l ,,.....
' • n•
orm: urządzenia sklepowe i l-\1„
, • ce !zdabski, Piotrkowska 31 Różne
m ?. I
--·---PRZYBŁĄKAŁ się pies, duży brązowy. Od~~umiony kup!Dy. Helm, Sród- brać można za zwrotem kosztów. Piłsudskie
go 33, m. 9.
l~ i
- .„ „

L.ohale
,

JULIANOW UWAGA1
na Julianowie 2-pokojowego
mieszkania - za zwrotem wszelkich kosztów.
Ewentualnie mogę się zamienić na mieszka·
nie swoje położone przy ul. Narutowicza z
wygodami. Do omówienia: Ilarutowicza 25
sklep spożywczy „Double".
Poszukuję

------

-

---

ZaąHb&one do!hunięntq
DNIA 8 b. m. zostawiono w, pa. ·.u Sienkiewi-

cza teczkę z notatkami. Upra:- ::i się o zwrot
Ruda Pabianicka I-go M'.lja 25/J M::irynowska.:
SirnADZIONO kartę ewakuacyjnq Nr. 7-1733
rodziny Lachowiczów i rodziny Plotrowskicli.
Berka Joselewicza 7.
SKRADZIONO legitymację tramwajowq Sciicr
B, zaśw. Powszech. Zakł. Ubezp. Spol. Łódź.
na nazwisko Piorzchala Kazimiera zam. w
Rudzie Pab. ul. Chłcpickiego SG 58.
--UNIEWAŻNIA się skradzione dokumenty: karle rozpJ<.nawcz-1.. ;wrtę reie3 'racy:nq z RKU.
Ostrów Mazowiec1d, zaświad . nie z wysiedlenia i oszacowania szkód wojennych Wojtczaka Czoslawa, Brodnica, Hallera 1'7.
SKRADZIONO legi!. Zw. Zaw. leqit. Ligi Mar·
skiej, dowód osobisty i kmte obozową Wii;niewskiej Marli, Radomska 11.

-

·zGUEIONO palcówkę i legi:·, ~1,..cję szkolnq
Zaborowskiego k(rzirnierza, Leiovrela JO.
ZGUBIONO palcówkę na na~wisko
miejskiej Antoniny, Jana 18.

Nowo-

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

POKOJU umeblowanego dla dwojga star- UNIEWAŻNIAM zagubioną Jeaitymacj czl0nszych ludzi pracujących cały dzień poza do- kowską P. P. R. nr. 7061 wylaną prnr.lz Knmimem. Używalność kuchni pożądana. Zgło let Warszewski P. P. R. we -. :z eśnil.\ 194~ r.
szenia do administracji pod „Bieliźniarz".
na nazwisko Brzozowska Wand'.I.

Str. 8
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DZIS UROCZYSTE POSIEDZENIE MRN.
Dziś w czwartek, 9 bm. o godz. 8
min. 30 rano odbędzie się Uroczyste .
Posiedzenie MRN. w gmachu MRN. w
ł..odzi przy ul. Pomorskiej 16.

.

er

'·
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„Mecz

~

Zwycięstwa"

powsta1 s!cneczny, uroczysty. Przed
UWAGA! ABSOl.WENCI WOJEWODZ- kioskami z gazeta'lli formowały się grupki
KIEJ SZKOLY P.P.R. W LODZI .
robotników zdążających do awyr.:h zakładów
Dyrekcja szkoły ogłasza, że dnia 19 pracy. Poranne wydania gaz'et rozchwytymaja 1946 r. o godz. 9-ej rano w związ- wane były w „okamgnieniu", Każdy chciał
ku z przypadaj::;cą pierwszą rocznic'ł 1 na w?asne oczy przekonać się o Wielkiej Hoistnienia szkoły oraz w związku z· winie - kapitulacji Niemiec.
.
czwartą rocznicą wyruszenia piervr-1
Na ulicy Moniuszki, międzynarodowego
SZl'Ch oddziałów partyzanckich Gwar- · skupiska jeńców wojennych rojno było jak
dii Ludowej dowalki z okupantem, w w ulu. Ha chodniki i jezdnię wyle~li Włosi,
gmacbu sz ·olnym przy ul. Piramowi- Fran~uzi, Jugosłowianie, Belgcwie. W oknach
cza Nr. 3 odbęd:<::ie się zjazd absolwen- blokow zamieszkałych przez niedawnych
tów. W programie: część oficjalna z Jeilców wojennych roześmiane radosne twa-.
odsłonięciem

sztandaru szkolnego,
artystyczna, zabawc. taneczna.
Ws1ffp za zaproszeniami lub okazaniem świadecswa ultończenia kursu.
Dyrekcja S:zo:koły prosi organizacje partyjne lokalne jak i powiatowe oraz
wtadze samorządowe i państwowe o
wentom w celu umozliwienia im wzię·
cia udziału w zjeździe. Na miejscu
uczestnikom zjazdu będzie zapewniony nocleg.

Ulicą Piotrkowską przeciągają pierwsze
.'delegacje sztandarowe udające się na Plac
Wolności. 1.dą wszysc!: robotnicy, rzemieślni-,
cy, pracu1ąca lntehgencja. Zainstalowa:.te
głośniki transmitują przemówienie Ob. Pre.zydenta.

gdyż

brali w nim udział przedstQwl<:iele a:I: 3
nacyj. Zmęczeni ustępowali mielsc~ swym ko
legom. Piłka przechodziła z rąk eo rąk l wę
drowała ponad siatką do ·>óźnego wieczoru.
Niedawni żołnierze, ale starzy sportowcf
czcili Dzień Zwycięstwa na 'IWój spcsób.
Ja:k i był wynik tego spotkanlc nie wiemy.
Nie podała go prai;a, ani ra".łir. S "':li'. „mecz"
j:;dnak pozostanie zapewne Jeszcze długo w
pamięci, tak jego organizatorów, Jak I p;;;1•
godnych widzów.
z. Kr.

kolumnom przyglądają się
u wylotu Moniuszki jej mieszkańcy - leńcy.
Dzień klęski reżimu hitlerowskiego przyjmują
z niekłamaną radością nawet "liedawni jego
kontrahenci Włosi.
„Eviva pax" - wznoszą z właściwym Im
entuzjazmem okrzyki. Po krótkiej chwili ci
z poza drutów kolczastych wracają falą pod
swoje bloki. Kilkunastu z nich wynosi dłu
gą siatkę l wzdluż ulicy pruwiesza od jednego chodnika do drugiego. Po obu Jej stronach grupują się •óżnorakie m dury: khaki,
szaroniebieskawe, oliwkowe. Piłka radosną
rakietą strzela w górę, zwiastując nowe lep·
sze jutro.
Oryginalny „mecz" jeńców sportowców
trwał długo. Był rozgrywany bez wszcl!tich
zasad i prawideł, nie krępowany żadnymi
przepisami międzynarodowymi, choć sam był
niewątpliwie najb.ndziej miciu•ynarodowy,

Piłkarze radżie ccv
Piłkarze

na ul. Moniuszki

Maszerującym

.n:e.

ść

I

u

n ego

1y

Dzień

cz
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ROBOTNICZY

Kolarze radzą
jak ożywić sezon
W Piątek dn. ·10 b. m. odbędzie się zeb~
ranie sekcji kolarskiej k. s. Tramwajarz.
Zebranie odbędzie s•;ę w lokalu świetlicy
pracowników K.E.t o godz. 18.
Obecność wszystkich członków obowiqz.
kawa.

wAlbanii

moskiewskiego klubu sportowego przy czym ogólny wynik tych

spotkań

Dzisiaj o godz. 18 mecz
- Z.Z.K.

wyno-

OTWARTE ZEB ANIE KOLA NAUCZY· „Spartak" powrócili w tych dniach z Albanii. si 12:3 na korzyść piłkarzy moskiewskich.
Ł.K.S.
CIELI P. P. R.
Drużyna radziecka odwiedziła obok stolicy
Członkowie drużyny „Spartak" wezmą uW dniu dzisiejszym piłkarze łódzcy roz~
W dn. 11 b. m. (sobota} o godz. 19 albańskiej - Tirany, również miasm Walo- dział w rozgrywkach o mistrzostwa ZSRR. poczynają drugą turę rozgrywek a m:strzo•
punkt. w lokalu Dzielnicy P .P.R. ul. Po- nc« i Skutari.
W dniu dzisiejszym spotkają się oni po raz stwo kl. A.
łudniowa 11 p. I. odbędzie się zebraW ciągu d' ·óch tygodni drużyna ta roze- pierwszy z drużyną Centralnego Domu Armii
O godzinie 11 na boisku Zjednoczonycti
nie członków i sympatyków I~oła, na grała 4 mecze z miejscowymi drużynami, Czerwonej.
grać będzie TUR (Łódź} z Concordią. tPiot~1
...
którym wygłoszony zoi-;tanie referat
kówJ.
na tem: Polska suwerenna. Po referaTeatr, .nuzqka i sztuha
o godzinie ZOŚ 18, na boisku ŁKS-u odb~„
cie odbędzie się dyskusja.
""'""':~ICZllll:lll:lll

„ ...„ .....I„„...„„„...„„„„...„ ...
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TEATR W. P.
TEATR „GONG" Poludniowa 11
dzie się z dużym zainteresowaniem oczeki„
O godz. 16 Koncert Artystów Reid •ieckich.
Ostatnie dni występów Adolfo Dymszy
d
d
O ~odz. 19 min. 15 i dni następnych „Zemsta" w programie p. t. „Dobry żcirt a la Carte wony mecz parnię zy gospo arzomi, a ZG"
KOLEJARZE ŁÓDZCY NA POŻYCZKĘ
Fredry z Leszczyńskim, Węgrzynem i Gra- d'atlantique". Początek o godz. 19,15.
społem kolejarzy ZZK.
ODBUDOWY KRAJU
bowskim. W nadchodzacą niedziel': o godz.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
ŁKS, jak dowiadujemy się wystąpi W swym
12 w
południe
przedostatnie
przedstawienie
Ostatnie przedstawienia ,,Króla Włóczęgów'' na"1si Inie1'szym s kl a d zie z Hogen d or fem na
Zgodnl·e z uchwałą przedstawic1"el1" ZZK szt
k'
G'
d
El
kt
"
kł
d
·
J
u 1 uau oux " e ra w r rze a zie aDziś o godz. 19,15 ,,Król W!óczcgów" w
Okrngu
Ł,ódzkiego w dniu 9 kwietnia b. r. rosł awa Iw asz k'1ew1cza
·
· ł em ze.wero•
"
...
z u d z1a
obsadzie premierowej.
cze Ie.
wszyscy pracownicy kolejowi Dyrekcji Łódz- wicza w roli żebraka i Mrozowskiej w roli
Kasa teatru czynna od godz. 14.
Organizatorzy zwracają s:>ę z prośbą do
kiej podpisali Pożyczkę Odbudowy Kraju, na tytułowej. W próbach pod kierunkiem WładyWkrótce premiera wspanialej operetki
ogólną sumę . _ złotych.
sława Krasnowieckiego sztuka Bernarda „Wiktoria i jej huzar" muz. Abrahama z Elnq publiczności, aby to zechciała stosować sią
15 600 000
Shaw'a „Uczeń Diabla" z Dobiesławem Da- Gistedt w roli głównej'.
ściśle do wskozóv1ek i uwag porządkowych,
Pierwsza rata pożyczki w sumie 3.100.000 ~·
·
m:ę-:: k'im w ro l'1 t Yt u ł owej.
z PAŃSTWOWEJ FILHARMONII
oraz wojsko w celu utaymania porządku na
z!. została wpłacona w dniu 8 V. bm. do Na„EL::::KTRA" w TEATRZE w. P.
W programie piątkowego koncertu sym-1 bo:·sku.
rodowego Banku Polskiego w Łodzi.
„Elektra" Giraudoux, której wystawienie fonicznego uslyszymy Czwartą Symfonię
•
•
Jednolite i samorzutne ;;głoszenie się ko- przez Scenę Poetycką Teatru w. P. stało się G;azunov:a•. oraz Prel'.1-dia ~iszta. Naj~nak~:
Wisła
Łodzi
lejarzy Okręgu Lódzkiego do szeregów sub- tak wielkim wydarzeniem artys~ycznym ży- milszy p1amsta polsk~ Stamsław Szpmalsx:1 \
6
skrybujących pożyczkę, pomimo ciężkich wa- cia teatralnego Polski grana będzie jeszcze <:degr~. konce.rt fortepianowy Tadeusza
Do zorzqdu ł.ódzkfego Klubu Sportowego
.
.
.
. .
dwul. tnie na przedstawieniach niedzielnych \Jigows...:iego: jednego. z czołowych pol~kfch zwróc:ł się onegdaj Zwiazek b. wieźniów
runkow matenalnych, jest dow• :l.em w1elk1e- 0 godz 12 w południe dnia 12 i 19 maja
kompozytorow
wspołczesnych.
Bedz1emy
b , ,_
.
h ·
. go poczucia obywatelskiego i świadczy o zro
Obs.adę stanowią: Górecka, Maly.nicz, świadkami pierwszego wykonania \ego dzie- 0 oz.ew „oncenl_racy1nyc z pr?pozyqą roz.e·
· ·
t , i b"
·
'łk
d Mrozowska Kreczmar Łapic'd
Łapiński"
la w Polsce.
grania meczu p1łkorsk1ego, ktorego dochod
zum1en1u
.
•
•
• •
•
B'l
· k asa kma
·
,,._ i war osc
t j z 1orowegoi wys1
p , u w po - Sródka,
Swiderski
i Zelwerowicz.
1 ety sprze d a1e
„ B altyk " , Na- przeznaczono na wdowy i sieroty po zmor„
1
1
b u~w
e
pows
a
ącego
z
ru
n
ans
wo
o
·
1
D
·
d
·
.
El
k
.
wa os 1atme prze staw1ema „ e try'• o- rutowicza 20 ·
łych więźniach politycznych.
sk1ego.
buuzily wielkie zainteresowanie.
KINOTEATR OSWIATOWY O. M.
ŁKS
.
.
p
.. "k"
TEATR POWSZECHNY TUR
T.
R. - Kopernika 8
Reportaż
propozyc1ę pr~y1ą.1
rzec.wm iem
C
L d
czerwonych koszul bedz1a krakowska Wisło.,
DODATKOWE POCIĄGI i~. E. L.
codziennie o godz. 19 min. 30 arcyzabawna z zamego q u.
W ł
. d . d
d . 16 b
„OSWIATOWY"
codziennie
o
godz.
is a przy1e zie o o z1
. m.
Kolej Elektryćzna Łódzka podaje do pub komedia Moliera w przekładzie Tadeusza
Boya-Zeleńskieqo „Szelmostwa Skapena". W 17 i 18.30 w niedzielę I święta
15.30,
Spotkanie
to,
które
niewątpliw:ie
i z~
licznej wiadomości, iż w dni świąteczne w
roli Skapena Jacek Woszczerowicz. Reżyse
godzinach dużego nas:lenia ruchu, kursują ria Wyszomirskiego. Dekoracje i kostiumy O. 17.00 i 18.30 wszystkie miejsca po 5 względu na swą atrakcyjność sportową i cel,
ściągnie wszystkich miłośn :+ców piłkarstwa z
dodatkowe pociągi oznaczone literą ,,D", na Axera. Muzyka Mierzejewskiego. „Szelmostwa i 10 zł.
DZIŚ BEZPŁATNE SEANSE W KINACH f.ÓDZ- Łodzi, odbędzie się na boisku gospodarzy.
trasie Pl. Leonarda, Pl. Reymonta Piotrkow- SkC'1'ena" cieszą się wielkim p :iwodzeniem.
KICH
O god:zi;nie meczu i składach obydwu dru~
ska, Pl. Wolności, 11 L\!itopada, Zdrowie i z
,ZTUKr. JAROSŁAW.~ IWASZIUE\\IDziś
seanse
we
wszystkich
":inach
łódzkich
żyn
poinformujemy w odpowiednim czasie.
CZA
W
TEATPZE
KAM=RALNYM
DOMU
powrotem.
sq bezpłatne - dla przedstawicieli świata
Ż0i.:m.c:RZA
pracy, uczącej się młodzieży i wojska. Pier·
ODCZYT W O. T. T.
przeznaczony jest dla uczącej
Dziś o godz. 19.15 przadstaw:.::..:e nowej wszy seans W piątek dnia 10 maja br. o godz. 19-ej
w sali Ogólnopolskiego Towarzvstwa Tech- sztuki Jaroslawa Iwaszkiewicza p. t. „Stara się młodzieży i osób wojskowych, następne
łódzki Okręgowy Związek Tenisowy wy·
nicznego przy ul. Piotrkowskiej 102 inż. MI- Cegielnia" jest to pierwsza w powojennej - dla przedstawicieli świata pracy za oka- brał nowy zarząd w składzie: Prezes-2:yCHAŁ BOHATYREW wygłosi odczyt na temat: Łodzi po!.:. ~ sztuka współczesna. :1.kcja to- zaniem legitymacji.
zfrński, wiceprezes Kowalski, sekretarz „TECHNICZNE PROBLEMY TRAKTORYZACJI", czy się w czasach okupacji. Udział biorą
Miszak, Skarbnik - Michalski, kapitan ·spor-<
na który zainteresowanych prosi o liczne Hanna Bielicka, Janina Darczewska, Wanda
przybycie
towy
Stępień, referent iooiorów KIY'"'
zarząd Główny o. T. T. Jakubińska, Jerzy Duszyński, Zdzisław Relski,
Kolej Elektryczna Łódzka podaje do wia- siak.
Ludwik Tatarski i Feliks Żukowski. ReżyseKTO JUTRO OTRZYMA MLEKO
rował Erwin Axer. Dekoracje - Jan Rybkow- domości, iż od dnia 8 maja rb. odbywać się
pracowniWydział Aprowizacji i Handlu poda ~k~. ~asa czynna od g?dz. 15-ej, w nied·i:iele będzie stemplowanie legitymacyj
czych na przejazdy tramwajami na miesiąc
je do wiadomości, że jutro, w piątek 1 swięta od ' odz. 10-eimożna zostać
czerwiec r.b. firmy winny przy składaniu le1O bm. mleko na lcartki wydawane bęTEATR NA PIĘTERKU
gitymacyj złożyć listę imienną pracow111:ków
Tenisiści postanowili w tym sezonie przedzie w sklepach 10 i 12 rejonu.
(Studio Mu2yczne. Traugutta 1)
•
codziennie o godz. 19 min. 30 . oraz w nieprowadzić drużynowe mistrzostwa łodzi.
egz.
U waga fryz)erzy
, dzielę o godz. 16 i 19 min. 30 jedna z naj- w dwóch
W interesie firm leży, aby natychmiost
Rozgrywki; mają być ukończone do dnia
Zarząd Zw. Zawodowego
Prac. Fry;,,ier świetniejszych komedii współczesnych „Freu. sk'ch podaje do wiadomości że w dniu dzi· da .Teoria Snów" w wyk; Janiny Ro~anów- przystąpiły do ostemplowania legitymacyj na 15 czerwca. Każda drużyno biorąca udz(ał
.
.
.
•. .
ny 1 Jana Kreczmara. Zarowno meporownana mies•:qc czerwiec r.b.
w mistrzostwach jest zobowiązana wystawić
se1szym .w sali Centrolne1 Sw1etl1cy Przemysłu gra artystów, jak i sama komedia przyjmoSprzedaż biletów rodzinnych dla niepra- jednego juniora.
Budowlanego przy ul. Nawrot 23 odbędzie wana jest entuzjastycznie przez publiczność.
cujących, a będących na utrzymaniu pracowZgłoszenia upływają z dniem 20 b.m.
się z okazii Swięta Wyzwolenia
uroczysta
nika i zajmujących się gospodarstwem domoKONCERT ARTYSTÓW RADZIECKICH
Akodemia połączona z tradycyjnym Jajkiem.
W TEATRZE W. P.
wym, na dotychczasowych warunkach odbyPros:rny Członków o liczne przybycia
mogą
W dniu dzisiejszym o godz. 16 wvstąpl w wać się będzie w czasie od 15 maja do Jl
wraz z Rodzinami.
Teatrze W. P. zespół artystów radzieckich z moja r.b. Po tym terminie bilety sprzedawaąabywać
Moskwy z wielkim programem wokalnym,
muzycznym i tanecznym. Na czele zespołu ne nie będą.
Ministerstwo Aprowizacji i Handlu zawiaZaświadczenia rodzinne
oprócz podpi- damia, iż w celu ułatwienia rolnikom zaopa•
tenor, artysta ludowy Rep. Gruzińskiej ZSRR.
SZÓSTA
Występ grupy artystów radzieckich obu- sów winny być zaopatrzone w przepisową trzenia się w nawozy sztuczne zostało wyda·
AKCJA PREMIOWA
dził duże zainteresowanie.
ne nowe zarządzenie Ministra AprowizacJl
pieczęć administracji domu.
DLA DZIECI CZYTELNIKÓW
z dnia 29 kwietnia 1946 r.
KLUB PICKWICKA, Traugutta 6
Zwraca się uwagę podróżnym iż bez i Ha11dlu
Stosownie do powyższego zarządzenia
„Gł.OSU ROBOTNICZEGO"
(wejście przez hotel 1 p.)
wezwa~io
konduktora
przy
wykupi~niu
bile'
wszyscy rolnicy, bez względu na obszar goDziś o godz. 19-ej
tu, należy oJ<azać legitymację, upoważniają spodarstwa i stopień wykona·- ·cr lwiadczeń
wieczór autorski LEONA PASTERNAKA.
Autor odczyta szereg utworów satyrycz- cą do taryfy ulgowej, w przeciwnym razie rzeczowych, mają prawo nabywać nawozy
nych z książki p. t. „Rzeź niewiniątek", któ- podróżni niestosujący si>ę do tego zarządze sztuczne po cenach komercyjnych, oraz w
Wyciqć i zachować.
drodze wymiany kredytowej (na skrypty
ra w najbliższym czasie ukaże się na rynnia będą opłacać normalną taryfę t. j. zł. 5.- dłużne).
ku. księgarskim.
Obecność członków obowiązkowa.
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CENY OGŁOSZĘŃ Drobne: za wyraz petitowy

poza tekstem -

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

5 zl. Inne

ogłoszenia: za milimetr szpaltę poza tekstem i świątecznych - 50 procent drożej.
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zł. 14. w
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