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Uroczyste przekazanie grobu Nieznanęgo żołnierza bohaterskiej Warszawie·
WARS?.AWA (obst. wł.). Pierwsza rocznic
zakończenia wojny obchodzona była w stolicy w niezwykle uroczy:;tv
sposób. Miasto udekorowane flagami, portretarni Prezydenta B:eruta, Marszałka Zymierskiego i premiero Osóbki-Morawskiego. O go.
dz.nie 8-ej rano Marszałek dokon·1wuje przeglądu jednostek lotniczych no lotnisku. O godz.
lO-ej rano w kościele Karmelitów odbyło sią
tJroczyste nabożeństwo, na którym obecny
był Prezydent r>;erut, korpus
dyplomatyczny

!ołnierZ<J po bal'barzyńskim zniszczeniu przer
hitlerowców został przez Wojsko Polskie no
nowo odnowiony. W promieniacl: słońca błyszczą wielkie tablice, no których wyryte są po·
ło bitew, gdzie krwawił żołnierz polski.
Chyła się sztandary. Cala Polska oddaje hołd
Nieznanemu żołnierzowi.
Pierwszy skł.:tda wieniec Prezydent Krajowej
Rady Narodowej ob. Bolesław B:erut, następnie Premier RzqdJ Jedności Narodowej ob.

zwycięsk:ego

{)raz genera\;cja.
Główna

Jroczystość odbyła

Mo wa pre zyd enI a B1· er u a

na Placu
Zwycięstwa. Tu ustawiły się wojskowe pocz;y
1
sztandarowe, poszczego• 1ne je cl nos\ ki W ojsKa
Polsk'ego, delegacje organ:zacii mlodzieżowych, partii politycznych, stowarzyszeń sp)·
łecznych i nieprze b rane tIurny Iud nośc;.
Prezydent Bierut, Marszałek Żymierski, oraz
· O so• bk a- Morows k"1 d o k
·
· •d
PrerrHer
onu1ą wsro
owacji przeglądu· zebranych na Placu Zwycięstwa. Z kolei odbywa się uroczystość oddania
l10ldu niez~an~mu żołn"erzowi.
.
.
Rozlega1ą się wystrzały armatnie. To wo1s~u składa hołd swym towarzys~om _broni. Or-,
k1eslro gra hymn narodowy. Grob Nieznanego
li
1111
1111
lll
IDl-1111
1111-1111
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mogliśmy przeZ1.•r-clęźyć

shony ZSRR
=m_C> yc:::

j się w

szyb·

::_r:t~ktr;:~n_o:~i.je7 ::i:~:~e~~~:~~~

oświadczyć, te gdy na wloroku
stanęliśmy w obliczu
W przemówieniu swym Prezydent Bierut twa, w interesie podżegaczy wojennych, w
'b
.
składa hold tym wtzystkim, którzy polegli l interesie wrogów Polski i wrogów pokoju.
groz. Y głodu, 7.wiązek. Sowiecki. mimo trudw obronie Ojczyzny
.
ności własnych pośpieszył nam z pomoc:q
•
Trzeba przezwycię:r.ać tendencje do trady- · d t
j
b ...
·
Aby Polska mogla skutecznie pracować
_ os arcza ąc nam z O.oe na ""lew l dla spo•
cyjnego warc:hol1twa stanowego, ponlewaz . .
..
dla sp1awy pokoju - mówił dalej Prezydent b
. •
ś
b
zyc1a. Przyjazn Polski z ZSRR !est nleocenio·
1 ono 1uz w przesz 1o c 1 przyczyną zgu y
yo
Biexut - muai ona przeciwstawić się jak PołskL
nym wkładem w dzieło powszechnego ponajenergiczniej dąi:eniu do rozproszkowania
koju.
wE>wnętrznych · slł narodu.
Jednym .z przełomowych i hist rycznych
W dniu Swięta Zwycięstwa I wolności, w
Nie pozwolimy nikomu na rozbijanie jed· j cr;lqgnlęć jest rozwijająca się pr::y·aźń l
dniu,
który otwiera nowy rok znojnej pracy
ności ludu pracującego i na osłabienie przez współpraca .nlędzy Polską odrodzc.nq a nato naszych sił. Osłabienie jedności i spójni szym wielkim sąsiadom. Zwlqzkiem Socj. Re· pokoojwej l mozolnych w~·1llków, ale też
wielkich zdobyczy I wielkiej chwały - nie·
w narodzie leży tylko w interosle wstecznie· publik Jladzieckich.
1111-1111-1111
1111-1111-1111-1111-1111
1111-1111
chaj po całej Polsce szeroko rozbrzmiewa ra·
•
•
dosny zew: jeszcze mocniej no1ęimy swe s!ł? jeszcze więcej niech wzbierają uczuciem
mi!ości dla Ojczyzny nasze serca, .
~
.
Buduje~y P.olskę nową; wielką l szczęśll·
.amerykańskiej
Wą, CZ. twórcza +a praca przyniesie.nam DOW&

I

oboW1qzku

snę bieżącego

·

l

em Z

Z
o tym wybory w

_BE~~IN (_RAP). Wy~~ry w ~tr:fie amery- \
kansk1e1, ktorych wyniki były JUZ podane w i
p~asie polskiej, posiadajq poważne zn_aczenie dla oceny obecnego stanu umysłow w
.
h "' · d
d ... ·. ·
·
· k
N 1emczec
. .:ivna czq one o. ' cne, ze w1ę •. N'
• .
.
.
.
d
szosc 1emcow Jeszcze me wyzwo 1i 1a się spe
wpływu hitleryzmu, że idzie. r na - i to w
ecraz bardziej wzrastajqcej liczbie - za tymi
politycznymi, l·tóre w sposób
niedwuznaczny kokietujq dawny wiclkoniemiecki szowinizm i imperializm.

Przyjaźń ta zrodzlla się w ogniu wspÓ1e
nych walk tolnlerzy polskich l sowieckich z
najeźdźcą niemieckim, przyjaźni t~j. Polska
z:iwdzięcza swe wyzwolenie z kajdan okupa·
ej! hitlerowskie), przyjaźń ta umacnia się co·
dziennie w procesie współpracy pokojowej
obydwu państw.
Dzięki tej współpracy i pom-:icy~ sąsledzkie!, jakq Polska otrzymuje nieprzerwanie ze

I

się

-S wiadczą

Osóbka-Morawski, z kolei Marszałek Polski.
prezydent miasta Warszawy
- Stanisław Tołwiński. Na grobie Nieznanego
żołnierza
złożono dziesiątki
1,encow od
wszystkich niemal organizacji, związków mlodz;;eży i ludności oraz delegacji zaqranicznych.
Z kolei Mors iłek Żymierski przekazuje uroczystym aktem grob Niezn. onego żołnierza
stołecznemu miastu Warszaw:e.
M:chał Żymierski,

p0ważny su~ces

a a

strefie

(; tys .. g.łosów

8 C

.n~ ogółem) c~a się również, że odpływ głosó··.•

.

zwycięstwo!

od so-

D

głosu1qcych) w m1e1scowosc1 Dachau. cialdemokratów do komunistów spowodowa-1
Prawdopodobnie o sukcesie tym zadecydo- ny został przesunięciem giosów tych socjalde

20 tys.

wa!a obecność w Dachau wielu byłych więź- mokratów. którzy Hypowiadajq się za zjed..
mow obozu koncentracyjnego, niezbyt po- nc czeniem ruchu robotniczego, dokonanym
.
datnych na prawicowe zalecanki. Przypusz- 1już na terenie okupacji
sowieckiej.
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t e 1d11a a. e ua .ą
o w.1.era1ą ~o~z y sz an arow~ organi-

IW!G

przed wyb. oramI• wewoszech
ł

młodz1ezowy_ch._ Zwraca1ą ~wagę
szeregi Związku Walki Mloe
dych 1 OM _TUR or'!z. for~cl~ Zwią~I ku l\.~łodziezy Polskie) z Niemiec, kło·
Ogółem odda~o głosów:
Togliatti
domaga
SiA
zniesienia
monarchii
ra n~e~awno przybyła d~ W?rszawy.
na 11 Unię Chrześcijańsko _ Społecznq
.
"'!.
. .
I
Za mm1 kroczą członko".:"ie ~tubu spor
RZYM !PAP!. Kompania wyborcza we Wio- I mo1es1ęcy temu, co pozwoliło by Włochom sio:!- tovrego „Zryw", organ:zacie akade1,783 tys. głosów,
na socjaldemokratów (prawicowe, anty- szech już się rozpoczęła.
wić się na konferencji pokojowej we włości- mickie oraz reprezentacyjna orkiestra
Jednolite _ froi:towe ich skrzydło) _ 936 tys.
W Rzymie przemawia/ Tog:atti w imieniu wym czasie.
I dywizji im. Tadeusza Kościuszki, pcg!osów.
partii komunistycznej, Wenn; - w 1m1e1iu
Togliatti wypowiedział sią zdecydowanie· przedzająca przemarsz OM TUR, ba·
partii socjalistycznej, zwolennicy monarchii ze- za republiką oskarża1·ąc monarc:.: . o faszyzm II talionów chłopłikich, ,,Wiciarzy" or ... z
na komunistów - 171 tys. głosów,
...
na liberałów - 105 tys. głosów.
brali się na Palatynie i wreszc:e były premier i twierdząc, że pozostawienie monarchii ·-.zy harcerzy.
Parri
demo- z' yc'1 u n·1e mog loby się
. za konczyc
•
• .inaczej,. .10 Ic
Następnie defilu1·ą
uczestnicy
walk
,' Unia Chrzes· cii'an' sko - Społeczna" uzy- kFerruzzio
·
b . przemawiał
• kT z. ram;enia
.
_ •
•
•
s-kała więc ponad dwie trzecie ogólnej su- ratow repu !1kans ich. ogl1att, przedstaw•/
.
•
..
o
wolność, w1ęzniow1e polityczni z
0 0
stworzeni.em noweg.
.srodka faszyzmu.. '' m_ czasów okup"'c·1·1 w ,,pasiakach" wlę·
my głosów oddanych. O obliczu tej partii program wyborczy komunistów.
o\
....
.świadczy fakt, że bezpośrednio po wyborach
Oświadczył on, że byłoby niewątpl.:wie razem nie w ,.. ed10/on1e, lecz v. pałacu kro- :dennych, straż kolejowa - i wreszcie
wtadze amerykańskie musiały zarządzić u- lepiej, gdyby wybory miały miejsce już kilka lewskim, Kwirynale w Rzymie.
maszeruje p;·zed najwyżs;;i;ymu dostojsunięcie z życia politycznego jej faktycznego
j nikami państwowymi - Wojsko Polprzywódcę i przewodniczącego tej organiza- N~elJqu;alq shandal
I skie budząc nieopisu'1y entuzjazm
eji w Monachium ·r. Schćiffera za wyraźnie
wśród zebranych Uumów.
prohitlerowskie stanowisko. N( wet wydawa-1
Oddziały pancerne zamykają tę
na pod kontr.olq władz amerykańskich pismo 1
największą w dziejach odrodzonej Pol.Der T~gesspieg~l" mu~i .pr~yznać: „Byłoby
Odro~zonych koncernów niemEeck•ICh
ski defiladę, otwierajqcq tradycję dla
2łudzemem, gdyby przyiqc, ze wszyscy wy•
pokoleń, tradycję, której zadaniem
borcy, którzy głosowali za UCHS, chcieli odMOSKWA (obsł. wł.).· Gazeta niemiecka wodniczący Zjednoczenia reńska-westfalskich będzie upamiętnienie po wsze cz:;a;;v
dać swój głos za sprawą demokracji".
.,Weg und Ziei" donosi dnia 6 maja o miane- zakładów elektrycznych.
1zwycięstwa Zjf:'dnoczcnych narodów
Takie stronnictwo nie tylko zdobyło dwie . waniu starych reakcjonistów niemieckich, podPo rozwiązaniu reńska-westfalskiego syn- w walce z niemhcldm barbarzyńcą.

odłamami

1ZaCJI

zwart~

I
I

II

I _.

·

H 1• t e r o w c y n a c z
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trzeci~ ~gółu głosów. ~zmocniło ono jeszcze ! że~aczy wojenny~~ i zbr~dniarzy. wojennych, dykotu węglowego stworzono organizację, 1
powazme swe stanowisko. Glosy oddane na 1związanych z rez1mem h1t/erowsk1m, na kie- która według doniesienia prasy angielskiej,

UCHS wzrosły, w porównaniu z wyborami rownicze stanowiska w nowym aparacie gooo Rad Gminnych. przeprowadzonymi w sty- 1spodarczych. Tak na przykład do Rody reńskaczniu r. b. o prawie SO proc. ,...imo, że ogól- 1westfalskich zakładów elektrotechnicznych wriny udział w wyboracl· był m„iejszy o 25 pr. szli między innymi - Herman Abs, który -z:a
lr.nymi słowy, masy niemieckie idq za naj- czasów hitlerowskich był członkiem Zarządu
· · praw1cow'l
·
· k"1ego ·1 ł k"
b ar d z1e1
z istn;'3jqcych legalniej Ban ku Niem1ec
cz on iem zarzq d.ow i
w Niemczech partii. Niema;q rolę w tym rad nadzorczych 14 towarzystw akcyjnych,
takcie odqrywa zapewne niedwuznaczne po- I Karol Gotz. b):ły prezez Rady Nadzorczej Banparcie, udzie 1 aPe tej partii przez władze o- ku Drezdeńskiego za Hitlera, Waldemar von
•
•
~ ~, •
•
••
•
•
1
ln pcrcy1ne crn'.'f 1o.,a one.
Oppenhe1m z Ko.on11
- bankier. ktorego naSocj~ldem"'n"',..; strC!dli sporo głos6w. na zwisko znajduje się na liście zbrodniarzy
rzrcz UCHS i Pi~r:o - n'l rzecz 1<:omuni~tów. jennych sporządzonej przez amerykańskiego
ci ostatni - szczegół ciekawy :::- ąąicu:rneli l senatora Killgpre, .,Artur Koppen - b_yły erze-

l

--1

.„

regulować

francuscy

•
inteleldualiści

ceny i sprzedaż węgla w
Ruhry, to znaczy pełnić te same funkW
cie, co dawny syndykat węglowy. Na czele
1 WARSZAWA, (PAP). w dniu wczorajszym
zarządu nowej organizacji stoi Auers którv p1zybyla do Wa.rnzawy samclolem wyciecz•
;niędzy innymi kontroluje fabryki metolu~giczn~ ka przedulawir..ie!i lran<::us~lch świ!l~a Inte•
koncernu G
. utwo- 1. lekhmlnE>'JO
- ~u.-znnych,
pisarzy,
d~1m1nika·
„ ute Ho ffinung „ . PonownJe
n:y, f"tylyk6w
etc:. _ ogóiem
13 osób.
Go·
rzono Zjednoczenie fabryk metalurgicznycti. ście lrur:;, u;;cy reprezen'ujq ;. :>wq Francję,
Na prezesa wybrano Ernesta Pengesen któ- wszysl_Ua odcienie mr~ 1 i i;po 1ecznej i poliry przed kapitulacją Niemiec był itzło'nkiem tyczneJ. '.'?cieczka, mid któ~q op!<>l;ę ro~!O•
•
• •
•
• •
• • czyły u !Tas mlni«te1~twa spra"ł zagran1czh1tlrowsk1e1 Rody Zbro1en Rzeszy. Obecnie nych, ośv.:iat"" OrtiZ ki1'iul·y 1 ntuki - zabawi
wybrano go również do nowej rocł•1 nadzor- w Polsco p•:nę ty~o~ni.
zwie~:i:Gniu War·
czej LHanomag Companie",
szawy, Z?~oznamu _się z JCI plac -'Witami kulwinne

Z~głębiu

Warszawie

P."
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Nieudany pupil

amerykański

BERLIN (PAP). P1asa n·em ecka

g sza
wojskowych amerykańok1 ;h da
przewodniczącego
Unii Chrze:ic ja 1ko- po•
łt?tzneJ, dotyczących uaunięcia a !ycla pol •
ty~znego dr. Fritza
Schaflcra, pierwszego
premiera Bawarii, mianowanego pr:icez: wla•
dze amerykańskie w maJu l r · - r. i 01dymi1Jo·
uowanego we wrześniu tegcż rolni.
„Siwi 1tlzono, !a Schałier •y'l'lpat·•zo :i-al
z blllerowcami - czytamy '" tym Uicle. Był
011 pn: z c:aly czai awej dzi.dalno.'c:i polityczne) przedstawicielem ;il" ra o:tc1onalistycznych i militarystycz.r-ych ideologii, które do·
prowadziły do rząrl ·w hlllerc>w klch
l do
wojny. Fritz Scl.affer sai:>otował ponadto
przeprowadzeni
pkcgramu ok„paeyjnego
a!iantlw - w
czególności prz prcwadze•
nie demllltaryzacJI i C:encizyflkcc)I Niemiec"•
Wydawana p1zez władzo amerykańskie
„l'-'eue Zeitung" dodaJe w s·.rr-1 lc1Jmontarzu
s:<ereg szczegó!ów o polityce Scl:af!era. Tak
np. jego sekretar )m osobisty b 'I dr. Gessler, b, minister Rolc:hswehry repl\blild wel•
marskie! lnspua•or l organizator tajnych
zbrojeń niemieckich w okresie po pierwszej
wojnie światowej. Wśród w1pt.:prac:ownlk6w
Schl:lłlera ameryltańskl wywiad
zd masko·
wał szereg oficerów n!emloc.kle .;o ••tabu g "
neralnego.
Sc:hliffe1 do ostat-iej -c: wi1! był p• ewo •
nlc:zqcym organizacji Unii Cl rzeicijailskoSpolecznel w Monachium. 01.;o;nie zostanie
on usunlqty z tog:> stanowieka. Traci on ów·
nle:i: prawo do vykouywanl'l pr :l,tykl adwoltackleJ.
Władze amerl'k:jńBkie 'twlc:dz:aj.i, •
za•
rządzenie
skierowane pr:i:eclwko osobie
Schl:llf ra, w niczym nie dotyka Unii Chrześcijańsko·Spolocznej, któri;j falttycznym przy•
w( dcą był Sc:hafler. Unia c;1 'l:OŚCijańsko·S:>O
łeczna pozostC'je nadal organizacią legalną,
u;:nanq przez wladze ol~upac:yjne.
hst
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rała udział
W radosnym nastroju

tudność Łodzi

uroczystościach

w

I

obcho-

Następnie kroczyły oddzia:y szkoly pod
.·wagę dos;rnnałq postawą oddziały zmoto·
i końca chorązych, szkoły oficerów Słuzby Zdrowia cyzowane łączności, oddziały karabinów,
wojny. Już od wczesnego ranka, ud'3korowa- I pu!k łączności ze Zgierza, Ochotn:cza Re- maszynowych oraz artyleria zahartc wana w
nymi ulicami, przechodziły delegacje i orga- zerwa Milicji Obywatelskiej, oddziały kobi~ walkach o Berlin.
mzacje, biorące udział w delil:xdzle.
ce tej formac
były
gorąco
oklaskiwane
Defiladę zamykalo szkolne przysposobiep1zez zgrom:xd;;:one tłumy.
niE.
wojskowe, oraz przysposobienie kobiet
Wręczen:e
Z kolei postępowali z bi·:ilo - niebieskimi
fe bryk łódzkich.
sztandarami członkowie Związku UczestniŁodzi
ków Walk o Demokrację, partyzanci ze
Popołudniu odbyły się w parkach i na
Uroczystości rozpoczęły się posiedzeniem
wszystkich obozów koncent~acyjnych, w cha-, skwerach koncerty orkiestr, oraz bezpłatne
Miejskiej Rady Narodowej, na którym wrę rckterystycznych p. asiakach.
pc.kazy w kinach dla m!od?ieży szkclnej i luczono ilagrodę literacką m. Łodzi poec:e MiePo ugrupowaniach robotniczych zwracały dz1 pracy.
czysławowi Jastrunowi.
Posiedzenie zagaił przewodn!czqcy Rady
ob. Andrzejak, J-r6tkim plz:Jmówieniem poświęconym obchodowi
Swięta
Zwycięstwa,
pcc~em wezwał zebranych, by uczcili chwiatr~e
„
k; mi'czenia pamięć bohaterów poległych w
Obchód święta Zwycięstwa poprzedz.ila a- traconą pozycję i wówczas nasza I dywlz!a
walce o wolność.
kademia w Teatrze Wojska Polskiego.
pancerno uderza na wroga i dopomaga do
Z ramienia Zwiqzku Literatów przemówił
Po zagajeniu przez ob. Katbarczyka, mjr. utrzymania oraz rozszerzenia tej ważnej plaStanisław Piętak, ozłonek jury, podkreślając
cówki.
zasługi literackie ohluł:nie wyróżnionego po- Solski dał krótki szkic historyczny powstania
We wrześniu I dywizja rusza no zdobycie
ety. M. Jastrun to poeta, któ ego twórczość armii polskiej i jej bohaterskich walk.
Progi,
którą zajmuje 14-go tegoż miesiąc„.
związana jest jak najściślej z losami naszeBitwa pod Stalingradem była zwrotnym pungo narodu. Tak iJyło zarówno w czasie ok'l· ktem w minionej wojnie i zapoczątkowała klę Vv Warszawi„ dogorywa powstanie. Dywizjo,
pacji, kiedy to niejednokrot;iie zaznaczył się skę Niemiec. Podczas gdy wszyscy Polacy, wbrew planom strategicznym, chce ratować
jego wpływ na młodzież literacką, jak i w przebywający w Związku Radzieckim, bez stolicę, zrzucając desanty na Czerniakowie i
chwili obecnej, gdy ten świetny poeta i śmia· względu na przekonanie polityczne - marzyły Żoliborzu. Si/y nieprzyjaciela były ' iednak
straty nasze ogromne - mu·
ły publicysta rozwija ożywio. '. dzJ.u!alność, i czekały na formowanie się wojska polskiego, zbyt wielkie stajqc w pierwszych szeregach twórczej I po- 'dclziały Andersa zdradzając sprawę narodo- siano zrezygnować z pomocy.
Kiedy Armia Czerwona pod dowództwem
stępowej inteligencji polskiej.
wą, przechodziły do Iranu.
St. Piętak podkreślił, że nagroda miasta
W tym czasie powstał Związek Patriotów marsz. lukowa uderza na Warszawę - żoł·
Łodzi jest jednym z najzas:::czytniejszych od- Polskich i z iego inicjatywy-zaczęła się two· nierz polski v. c.lczy bohatersko u boku so·
znaczeń literackich w naszym kraju dzięki rzyć w obozie sieleckim i dywizja im. Kościu jusznika. Po zajęciu stolicy dnia 17 stycznia
pięknej tradycji, jaką tworzą poprzednio wy- szki. Napływ ochotników był olbrzymi. Brak 1945 r. I armia polska - bez odP.oczynku .rurćżnieni: Andrzej Stn•g, Abk•ander Swiętojednak było wykwalifikowanych oficerów. sza na Bydgoszcz. przełamuje osławiony w<Jl
chowski, Zofia Nałkowska, Julian Tuwim.
Wówczas zaprzyjaźniona Armia Czerwona Pomorski, dociera nad morze i zdobywa w
Prznwodniczacy Komitetu nagrody lite- przysłała nam najleł?szych instruktorów, za- ciągu kilku dni Kołobrzeg. Równocześnie li
rackiej, ob. K. Mijal wygłosił przemowę po- hartowanych w bojach, którzy w szybkim armia uma.:nio się nad Nissą.
Pierwsza armia, w brawurowych walkQCO
święconą chlubnej działalności politycznej tempie przeszkolili surowy polski materiał żoł
wkracza z armią radziecką do Berlina li
lcrnreata, który wykazał nieugiętą postawę nierski.
'
w czasie okupacji, a po odzrkaniu niepodle
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.
chrzest bo1owy - przerywa1ąc silne obronne - podnosząc jeszcze bardziej chwalę oręio
Następnie wręczył poecie nagrodę w wy- I" .
• . k"
h, d d S I , k
polskiego.
sckości SO.OOO zł. oraz dyp~·,m honorowy.
inie mem1ec 1e, na zac o o
mo ens a.
Bitwa ta była nie tylko sprawdzianem odImieniem młodzieży przemawiał ob. Mło·
wagi i dzielno6ci żołnierza polskiego, lecz lecki zaznaczając, że młodzież polska, któ·
Po n<:1bożeństwle w katedrze św. Stan!-. równocześnie zawarciem wieczystego bra~er- ro na wszystkkh odcinkach wałczyła z ostwa krwi i broni
kupantem Armią Czerwoną.
z tym sam,tm zapałem sta\e
sława Kostki rozpoczęła się defilada.
Tymczasem w obo~ie sieleckim powstają do odbudowy Kraju i walki z reakcją. lmie·
Na trybunie przed gmachem Zarzqdu Miej
skiego zajęli miejsca szef DOW. gen. Zara- cfofr,ze formacje-Il dywizja im. Traugutta. niem partii politycznych 1: Polskiego Związku
kc·Zarakowski, komendant miasta płk. Wró- Dywizja Kościuszki przekształca się w korpus, Zachodniego zabrał głos ab. Przesmycki
blewski, prezydent Mijał, płk. Moc:ar, płk. wiosną 44 r. przechodzi na Ukrainę, w lipi::u stwierdzając, że Grunwald i Berlin zespoliiy
Loga Sowińsi.i, przedstawiciele partyj poli- już jako I Armia forsuje Bug i dociera pod na' wieki narody słowiańskie do walki z
tycznych, organizacyj społecznych i młodzie koniec sierpnia do Wisły. Szeregi armii za- Niemcami.
silają
liczni . partyzanci przede wszystkim
żowych.
W części koncertowej wystąpił m. in. chór
Szkoły Oficerskiej Polit.-Wychow. wykonując
Defiladę przyjmował gen. Zarako - Zara- z A. l.
Po krwawych walkach armio radziecka zdo- szereg piosenek.
kowski. Otwierall jq Oficerowie wszystkich
Władze wojskowe reprezentował na oka,
formacji D. O. W. pod dowództwem płk. Do- bywa przyczółek pod Warką, będący wyjmareckiego, dowódcy Szkoły Oficerskiej Wy- ściowym punktem do ofenzywy na Warsza- demii szef O. O. W. gen. Zarako- Zorakowwę.. Niemcy wściekłymi atakami chcą odbić u- ski; miejskie chowania Politycznego.
prezydent Mija!.
dziła pierwszą rocznicę zwycięstwa
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brykach faszystów włoskich. Tak w·ąc w
mieście Pola (Kraina Julijska) rozb:li oni +ablicę, pamiątkową, na którei były umiesz. ·-.:one nazw:ska patriotów jugoslowi(']ńskicli wv·
'!1ordowanych przez żołnierzy włoskich w
roku 1920.
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Nadporucznik mimowoli zazgrzytał wypadają włosy skutkiem wstrząsu
zębami. Westchnął, wyjął z kieszeni umysłowego przy połogu.
·płaszcza „Bohemię" i czytał wieści o
Ale w tej chwili stała się rzecz
wielkich zwycięstwach i o czynach straszliwa. Łysy pan zerwał się i zaryniemieckiej łodzi podwodnej „E", gra- czał na Szwejka:
sującej na morzu Sródziemnym, ale
gdy się doczytał o nowym wynalazku
niemieckim wysadzania miast w powietrze przy ,pomocy
specjalnych
bomb, rzucanych z aeroplanów i wybuchających
trzy razy z rzędu przerwał mu głos Szwejka, który zwra
cal się do łysego pana:
- Przepraszam szanownego pana,
czy pan nie jest panem Purkrabkiem,
przedstawicielem banku Slavia?
Gdy łysy pan nie odpowiadał,
Szwejk zwrócił się do nadporucznika:
Posłusznie melduję, panie oberlajtnant, że razu pewnego czytałem w
gazecie, że człowiek normalny powinien mieć przeciętnie od sześćdziesię
ciu do siedemdziesięciu tysięcy wło
sów i że'czarne włosy bywają rzadsze,
jak widać w wielu wypadkach.
I nieubłaganie wywodził dalej:
- A jeden medyk ·w kawiarni
„U Szpirków" mówił. że najczęściej

Marsch heraus, sie Schweinker11 - Kopniakiem wyrzucił go za
arzwi i powróciwszy na swoje miejsce,
zgotował nadporucznikowi małą niespodziankę, przedstawiając mu się.
Chodziło o drobne nieporozumienie,
bu łyse indywiduum nie było panem
Purl. abkiem, przedstawicielem banku
Slavia, lecz tylko generał-majorem
von Schwarzburg. Pan generał odbywał w cywilnym ubraniu podróz do Bu
dziejowic, aby je zaskoczyć niespodzianie.
Był to naj.straszliwszy ze ws~ystkich
generałów inspekcyjnych, jacy zrodzili się kiedykolwiek na tym padole i
jeśli znalazł coś nie w porządku, to z
dowódcą garnizonu prowadził rozmowę bardzo. zwięzłą.
Czy ma pan rewolwer? - Mam.
i-- Doskonale.
Na
miejscu
jak z niego
wiedziałbym

pańskim
skorzystać,

widzę,

1.000.000.-, 500.000.-, 3 po 250.0"'0.- 20
po 100 OOO.-, 44 po 50.000.-, 125 po 20.000.-,
274 po 10.000.- i wiele, wiele innych wygranych na ogólną kwotę 62.000.000.- zł daje
47 loterio klasowa. Ciągnienie 14-go maja.
Cena losu 200.-, 1/4 50.- zt.
RYZYKO NIEWIELKIE, SZANSE DUŻE.
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to nie garnizon, mowy, chcę wiedzieć, gdzie pan jest
ale stado świń.
teraz.
I rzeczywiście, po jego podróży in- W dziewięćdziesiątym pierw~
spekcyjnej zawsze się gdzieś ktoś nym pułku piechoty, panie generale.
zastrzelił, co pan generał przyjmował Zostałem przeniesiony.„
do wiadomości z zadowoleniem:
- A, przeniesiony ... Bardzo dobrza
- Tak być powinno1 żołnierz jak zrobili. Nie zaszkodzi panu, gdy w.
się patrzy!
czasie najbliższym przespaceruje się
Zdaje się, że nie lubił, gdy po jego pan razem z dziewięćdziesiątym pienv;
inspekcji wszyscy pozostawali przy szyn pułkiem gdzieś na front.
życiu. Miał manię przenoszenia ofice- Co do tego decyzja już zapadb,
rów na najgorsze miejsca. Wystarczył panie g:merala.
drobiazg, aby oficer żegnał się ze swoGenerał zaczął obszerny wykład. o
ją załogą i wędrował na pogranicze tern, iż oficerowie rozmawiają ze swoiczarnogórskie, albo do jakiego pijane- ~~ P 0 ~":"ład1.1J~i ~ ton~e bar.dz~ p~u
go rozpaczliwego garnizonu w zapom- a y~ i ze w1 z1 w ym rzew1eme menianym zakr.rtku Galic'L
bezpie?znY:ch zasad demokratycz1 .
. "'
nych. Zołmerza
trzeba trzymać w
- P?me nadl?oruczmku - za~y~ał, 'strachu przed przełożonymi, żołnierz
- gdzie pan kanczyl szkołę WOJs.rn- 1musi drżeć przed swoim oficerem, bać
wą?
się go. Ofice:owie muszą trzymal'.; żoł- W Pradze.
nierzy dzi0sięć kr0ków od siebie i nie
- A więc otrzymał pan wykształce- powinni im pozwalać, aby myśleli sa·
nie w szkole wojskowej i nie wie pan modzielnie, wogóle nie powinni tale~
że oficer jest odpowiedzialny za swe- rować myślenia, bo w tym spoczyw:J
go podwładnego? Bardzo ładnie. Po tragiczny zamęt ostatnich lat. Dawniaj
drugie, gawędzi pan ze swoim służą- szereg~wcy bali się oficerów jak ogcym, jak z jakim zaufanym przyjaci.;;- nia, ale dzisiaj ...
Iem. Po trzecie, pozwala mu pan obraGenerał machnął rĘ:ką, jakby tracil
żać swoich przełożonych. I to jest wszelką nadzieie.
właśnie najgorsze. Z tego wszystkiego
- Dzisiaj prawie wszyscy oficerowysnuję odpowiednie konsekwencje. wie pieszczą się z żolnia zami. To
Jak się pan nazywa, panie nadporucz- chciałem powiedzie(;.
niku?
Generał rozłożył znowu gazetę i za- Lukasz.
brał się do czytania. Nadporucznik
- A w którym p.ułku pan służy?
Lukasz, blady, wyszedł na korytarz,
- Byłem.„
żeby się wzią.= do Szwejka.
·
- Dziękuję. O tym, co było, nie ma
d. c. n.
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„S:iracyfny program naprawy stal
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sią

wici za to re·cs!rowali
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1es1cnią

ub. r. wypad·

c~weg_J w swym m„rnerL3 z, d~icr 7 bm. za I kwskiego i szara emi1e~.cja min s•erstwcr 7u ~J1arrem nlnym m1niste1stwa p. M"kolaiczykc. ki zwrotu aktów nadania przez .~ ..ali bo na-ł

mieszc~a artykuł wst:;pny, p::;s,-,,,<;:ory stosur-- czasów sanac, i"YCh, oraz Kor.., ba były ;tarcs!..l Ce prowd:i nowe •ze:zywistoś: narzuciłc p~- Net wydoli okólnik za podpise"Tl min., aby

1
...re moJ;1.kac;e d·J prcgromu ozonowJ pee; ściągać z nadzielonych zboże za obsiane
Ministerstwa Rolnict..va. P»- [;a~wo:iński i równ"eż naczelnik vvydz. w ml:
dz:a!ki".·
"'O stwierdza :'.:c Ministerstwo Rolnictwa pod Poniatowskiego do ·1939 r. otrzymali tytt...I\ el..;wskiega. Z-::im est własności obszarniczej-o
rządem· P ·Mik.:.lujq:yka stolo si~ s:eJz:1bą su li konsulentów, fakt„czn ie zaś speln-ają tunkcfe ~ od:<i kultury ro 1re; i nowJutw::;rz::iny Z::irz1:J Inaczej natomiast odnosi się Ministerstwa do
wice:ninislrów z nominacji p M:kola.jcz') ka B.:; Prn1stwov1ych N;eruc'i;Jrn :)f,ci z;emsk·c,1 st:i '-1 b. obszarr.ikóv, i innej son:icyjnt1; pubi1K1:
,
l)::icyinej k!i:d.
,Zarząd PLńsw. Nieruchomości Ziemski:h
„Okies koc'cncji p. Mikolajczvka - czytc.· wda m·anowany n·e::Jawn;J p. o. dyr dep pre sią oczkiem v. gtowie, środkom· wyżvcio sią
-my w art·> :;ule - st.Jl p::id znakiem rcsrytuc, 1I dukcj1 rolnej był również naczelnikiem wy- tęsknot zierniai',skich · lost b~t r.ot least. śro3 ;t~nowić ma, wcdhig koncepcji p. Królikow·
:;kie~o i K::irul:.y, bazę gospodar .;zą PSL. Za·
no k'e: owniczych stanowiskach c'.cme;;tu san(.• działu u p. Poniatowskieoa. Trójka to rozp•) kier:i dodatkowych dcchodó•,\ w'asnych.
Pod tvm k!croNn·ctwern ap:irat min"slerstwu rząd c~;-,trcłny ZPNZ w Poznan· 1 rozpoczął
cvjr.cgo 7 v,iązorcco przej wrzcśriem 1)13\) r czę!a już sanację m·nistersfwa".
, Dziennik Ludowy" cytuje konkretne przyk!a adnoA il swe;':' domowe konta,;'y z wielki:n: już rugi ze stc.nowisk administr.:itoró·N ośrocl·
z war..::;o!anii Oz0nu. Mi.;istcrstwem kieru1e oprywatnym hodowcom· kierowni~:c.mi Zwh.j'!- ków na Ziemi Lubuskiej na korzyść zwartego
eecnie lr'•Jm1·:ir...it w osob:!::h- i<.rólibwskiegci dy' tej sanacji:
„Na:zeln'kowi wydziału p(oduk::j roślin d~ ku Ogrod•·iczcgo (pos1'odacze 41'\--50 ha o obsta·.vien:a „1aiqtl(ÓW prze:;ieJl0nymi obszar·
St, Koruby Wł. i BJwdy E. Król'kowski byty
111111111111111111111111111111011 ::111:11w11u.u:i11111111tl!l.11111:111111111111111111 dano do .,p::>mocy" starcg::i senatora Krzyc;: g óJk6w! i :z. ir nymi si)e:j::xlistami bro1'ŻOW,'m nil:omi, \iVe.:!bg opinii jednego :.: i;rezesćw W.
kows'.dego, jako zastępcę . Jdnocze3•ie o; N::to'.Tlicst z;e m·arkowan::i wrog)ś.: do Lw·q U Z.-Zarząd Nicru~homości staje się mieiscem
zku Sann.1amocy Chłopskiej ujawnia się 110 kcnce:"!lracji Licmian reakcji politycznej".
częto za 1 att1ioć sprawy urz.:;dow; z p Krz
111„
li
~Ulf
„Ministerstwo p. Miko'cjczyka jest kontynJ·
czkowsk·m z pominię::: cm nacze:rikc W re • kcż-1',·rr, kr::: ku, fachowi i be -p ::xrtyjn" re'e1 e„ :i
"Eriz:n.m: ZJ:':-:A!Ców
obwiaią -ję wsp.)tpracy ze ZN:ązk:cm S::im.::. oto rem sanacyjnych trodycj Poniatowskiegc"-ultocie ob. Dorywa Iski z9 1osil ::łym;s' ~'".
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Zwycięst

Kiedy rok temu 9 maja 1945 r. białe sztcinCiary kapitulacji pojawiły się na ostatnich
mdutach niemiEc'·ie.qo faszyzmu, kiedy rok
temu w gmachu akademii pruskie; wojskowej w Karlshorst feldmarszałek Keitel.., salutujqc buławq, siadał do podpisania dokumen
t .t o poddaniu się sił · zbrojnych Trzeciej
Rzeszy - przypieczętowane zostało zwycię
stwo Polski, bodajże najdonioślej•ze na
przestrzeni wielu wiel<'ć w naszej
historii.
Zwycięstwo Polski-nie tylko dlatego, że sztandar Polski powiewał wtedy nad Berlinem, obok sztandarów innych państw sojuszniczych,
lecz dlatego, źeźołnierz polski u boku żoł
nierza Armii Czerwonej szturmował ldlka dni
p1zedtem te budynki na przedmieściu stolicy Rzeszy, które oto stawały się świadkiem
ostatecznej ka ·astrofy hitlerowskich Niemiec.
Zwycięstwo Polski przede wszystkim dlatego, że oto rozsadzony został głaz, który przy
gn.iataJ trumnę Polski przez półtora wieku,
głaz, który wisiał nad Polskq od dni Grunwaldu niemal. W tym dniu zdruzgotany został imperializm niemiecki.
Zdruzgotany został -w wojnie nowego
typu. Nie w wojnie samych tylko materialnych interesów, w wojnie mocarstwowych
konfliktóVf. Dalecy jesteśmy od niedoceniania i tego czynnika - imperialnych interesów Wielkiej Brytanii, interesów ekspansji
Stanów Zjednoczonych w tej woime. Ale
jeśli koalicja antyhitlerowska wytrwała w
tei wojnie, jeśli nie prysła ona pod brzemieniem zwycięstw niP.mieckich w pierwszych
latach w.ojny, - to stało sie te)~ dlatego, że
wojna ta była zarazem wojnq ideologic:?:nq,
wojnq przeciw faszyzmowi, wojnq o wolność
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Polski - zwycięstwo demokracji

nyck w Europi•" Wszystkie te tendeneje kierują się równocześnie przeciwko demokracji
europejskiej
przeciwko najżywotniejszym
interesom Polski.
Z tego stanu rzeczy wynika jeden pros1y
wniosek: jak dawniej tak i dziś mi~jsc<> Polski jest w obozie wolnoś-::i. Jest przede
wszystkim w obozie wielkiego pcrozumienia państw słowiańskich, ' z któ1ymi łqczq nas nie tylko w:ęzy kulturalne, lecz
głównie wspólny
interes niedopuszczenia
do odbudowy niemieckiej potęgi, 'cdnakowo grqżqcej nam wszystkim. Leży przede
wszystkim - w sojuszu :i:e z,viązkiem Ra-

dzieckim . z tym mocarstwe:r.1 soc,c.Jistycznym i słowiańskim, któremu najgłębszy interes własny karze popierać nasz"' stanowisko.
Polity• ' sof ::zu z demokracjq, polityka
przyjaźni ze Zwiqzldem Radzieckim
była
polityką na~zC'! w okresie przedwojennym,
kiedy jej realizacja mogła jerzcze oszczędzić krajowi wojennej katastrofy, mogła jeszcze os:?:':Zędzić Pol!!ce klęski wrześtdowej. Była e>na 1 olitykq noszg w okresie
....·ojny, kie-ly jej przyjęcie r·zez v. &::y.:.tkie
siły polityczn'!l polskie mogłoby przyspieszyć poważnie koniec wojny i okupacji nie-
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Nie ma

pobłażania

dla hitlerowców

Pre%)'dent K.R.N. riie skorzystał z prawa dniu 8 kwietnia 1946 r. za to, że no terenie
laski w stosunku do niżej wymienionych gminy Łanięta donosiła sołtysowi Niemcowi,
zbrodniarzy faszystowsko • hitlerowskich i iż Polacy rozgłaszają wrogie dla Niemiec
zdrajc6w Narodu skazanych przez Specjalny wiadomości oraz. że powodowało aresztoSąd l(amy w Warszawie z siedzibą w Łodzi wania wielu Poloków, skazanych
następnie
no korę śmierci:
na kary więzienia, którzy w czasie odbywa1) Olszewskiego Stanisławo, skazanego no nia kary zmarli.
karę śmierci na sesj: wyjazdowej w Warsza3) Fabicha Bernardo Konstantego, skazawie w dniu 8 kwietnia 1946 r. za to, że jako
nego
na karę śmierci na sesji wyjazdowej w
członek policji kryminalnej niemieckiej
brał
Łowiczu
w dniu 11 kwietnia 19.46 r. ·za to, że
udział w egzekucji osób spośr6d ludności cywilnej oraz w łapankach i aresztowani:ich jako Volksdeutsch należał w czasie okupacji
Polaków, poszukiwanych przez Gestapo.
do zbrojnej organizacji hitlerowskiej S.A.
2) Marianny Powłowskiej, skazanej na ka- pełnił funkcje konfidenta oraz donosił, tz
rę śmierci na sesjl wyjazdowej w Kutnie w szereg osób należy do tajnej polskiej organi••••• „ ••...•. ,„.„, .• ,,„,„„, .•.•••• „.,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,"„.„.,,,,,,,,,„,,.,„„,,,,„"''"'"•'''''''''."''''''"''""'"''"'"' ''''''''"'''„'''''"''''''''' '''''

z r o b my p o r z a d e k
ruc

Niebezpieczeństwo niemieckiego rewanżu
i niebezpieczeństwo odrodzenia niemieckiego imperializmu istniejq niewqlpliwie. Istnieją
bo w anglosaskich sbelach okupacji
utrzymane zostały siły społeczne, które rodzą ten
imperializm; junkierstwo I wielki
kartelowy kapitał niemiecki. Istnieją, bo na
z:c;chodzie, ściślej m6wiqe w reakcyjnych kołach zachodu, lstniejq tendencje do odbudowania reakcyjnych Niemiec jako szańca
przeciwko fali przeobrażeń demokratycz-

zacji, wskutek czego zostali oni 11resztowarii e
wielu z nich zabitych.
4) Zielińskiego Tadeusza, .skazanego Pia
karę śmierci w Łodzi w dniu 23 morco 1946
r. ~o . to„ że jako zarejestrowany korifit~łerit
Gestapo Nr W · 101 ··wskettywał Niemcom
działaczy niepodległościowych .
wydaiąc w
ten sposób w ręce okupanta kilkanaście osób
którzy zostali a·resztowani.
5) Zająca Alfonsa, skazanego "o kal'ę
śmierci w Łodzi w dniu 11 kwietnia 19.46 r•.
za to, że jako konfident Gestapo W 520 i W
122 wskazał do Gestapo kilkanaście osób,
należących do polskiego ruchu oporu, przy·
czym za składane doniesienia pobierał od
Gestapo wynagrodzenie w postaci wódki •
papierosów, tłuszczów. mięso i węgla.
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nterpe acJe naszyc czyle1ni"k ow

najszerszych mas ludowych. Ta okcliczność
I
zadecydowała o trwałym poparciu, jakiego,
w najtrudniejszych sytuacjach, udzielały
masy ludowe - klasa robotnicza
przede
ł
wi;zystklm całego świata mocarstwom
W
U
Q
koalicji antyhitlerowskie j. To poparcie z ko'Ocł ob. Zakrzewskiego Ignacego, Jderow- chorągiewki
u m1·11 c Ian t e k
reg11l u j ącycn
le' pozwoliło im przetrwać wszystkie clo·
I b
·
· ·
•
·
cy przy O. K. Z. Z. otrzymaliśr.ty :następując"
n•ch.
Hależa o y 1ow1 iez wyc .ac· za11:az
11:rys1·, gromadzić wciqż nowe siły dla zwy•
·
·
-'- t a k Ia k b yuwagi, jako odpowiedź ob. Borowińskiemu.
wania sygna ł ow
a l armu1ą-:y._,
cięstwa ostatecznego.
- przec h oKażdy przechodzień sądzi, Iż umie poru· Io w Warszaw i e prze d wo jną, g d zie
Klęska imperializmu
niemieckiego jest szać się na ulicy, a tylko te.n co jeździ jH\ dzień nle był gapi.em, ale zdysc. plinowanym
zwycięstwem Polski. Ale jest ona zarazem lekkomyśłny l złośliwie poluje na jeg~ życie piechurem, odpowiedzialnym
na równi z kiezwycięstwem międzynarodowej dem.Jkrucji,
Kierowca natomiast uwaia że tylko prze- rowcą.
międzynarodowego ruchu ro'iotniczego. Jest cł\odzień zatruwa mu życie.
Sygnały 11prawłają wielki hałas dezotienprzede wszystkim - zwycięstwem Zwiqzku
Jedno \ drugie }est niesłuszne l dlatego tując nie tylko p :zechodniów, ale i lderow·
Radzieckiego, którego udział w walce z ni~ podchodźmy do zagad. ie:nia ruchu tylko ców.
Niemcami był bezsprzecznie największy.
z jedne) strony, jak to robłl ob. Borowiński
z drugiej strony muszę stwierdzić, te maRaz jeszcze sprawdziła się 'stara teza nie- pinąc,; „Ukrócić harce szoferów"!
my kierowców świeio wyucz!>nych, któ_::y
podległościowej demokracji polskiej że
Pan Borowiński obrała zawód szoferski, umieją lepiej trąbić jak jeźf.zić. Tak· kierow·
miejsce Polski jest w obozie wolności w obo- jak również wszystkich uczciwych; uważnych, ce. wierzy tylko w sygnał, i j"k na
przykład
zie postępu, że każde zwycięstwo sił wstecz- dobrze znających l szanujących sw\j zawód dojeżdta do skrzyżowania to trąbi
wiele
nictwa, sił reakcji, sH zacofania jest klęską kierowców.
wlezie, 1 pędzi naprzód nie oglądając się
Polski, klęskq n-a rodu polskiego. Stara teza
Wypadki na lezdniach będą się tak długo
D
· j d
rugi a ący przeczn 1cą, ro b'' to ia- prawda, której sprzeniewierzyły się przed- zdarzały, jak długo publiczność nie nauczy nu nic.
Jes1em pewien
· k "d
· h ł
ma.
ze
az y z nic
11 yszy
wrześniowe rządy polskie, wyslugujqce się sie chodzić I przestrzegać obowiC!zujących prze sygnał, ale
tylko swój własny. No l następuHitlerowi, prawda, której sprzenif'!wierzał się plsów. Ob. Borowiński nie widzi, że publicz- j'> zderzenie, sq ranni pasażerowie,
czasem
„rząd" londyński, uprawiający „siuchty" ze ność nie tylko po chodnikach, ale równi&! zo'.lcl przechodnie,
są rozbite samochody _
wszystkimi Michajłowiczami i Hodżami. Tyl- po jezdni porusza się jak we własnym mie· tak drogie I ciężko zdobywane, tak
bardzo
ko zwycięstwo sił międzynarodowego postę- szkaniu. Publiczność chodzi sobie jak lej się nam potrzebne.
pu, ze · Związkiem Radzieckim na czele siwo- podoba w poprzek, na uko11 i wzdłuż jezdni.
Taki niedoświadczony, gdy dajmy na to,
rzyło
warunki umożliwiajqce przesunięcie Przechodnie wyskakują z tnmwajów i wska·
granic Polski nad Odrę i Nisę, zabezpiecza- kują do nich. Ha przystankach, gdy tylko chce skręcić w lewo trzyma 1ię prawej strojqc Polskę maksymalnie przed groźbq nie- zdaleka ukazuje się wagon, już jezdni(. jest ny i odrazu skręca I często nie up;zedzając
mieckiego rewanżu, przed gz:ożbq wznowie- zatłoczona. Pascżer wysiadaj·_":y z ostatniej jadącego z tylu, powodu)• zatrzymanie runia niemieckiego Drang nach Osten.
przyczepki, często z bagażem, ld?:ie sobie chu, albo i zderzenie. W podobny sposób
Na
Powstała dla Polski wy1'ątkowa dziejowa najspokojniej wzdłuż Jezdni chcąc przejść na zawracają zmieniając kierunek ja:i:dy.
kon.i unktura. Stan.;liśmy setki kilometrów na drugą stronę. Częstokroć przechcdząc "lie drogach jeden drugiemu nie ustąpi, Słysząc
"
zachód od Wrocławia, stan•liśm.Y w Szcze- przepisawo 'przed tramwajem, omal nie do- sygnał z tyłu, nie tylko że nie zjedzie na
"
cinle i w Sw!niou1'ściu, w Kołobrzegu i Gol- staje się pod tramwaj nadj„idżający z prze- prawo, ale jeszcze zwiększa szybkość. W
nocy, nie zmieniając światła, oślepia naddapie. Przei'„Jismy
rozległe tereny, których ciwnej •liony więc szyblco uskakuje l wpa- j -d· ~
·
"
· s t rony -1 powoduez za,ącego z pn:ec1wne1
ziemia · orna pozwala nam na zaspokojenie da prosto pod jadący równ~ z tramwajem je katastrofę.
głodu ziemi chłopa polskiego, tereny, któ-1 90 mochód. Może i w tym wypadku ob. Boro·
rych fabryki i kopalnie pozwalajq nam za- wiński ukarałby szofera? Ho bo cóż, przeCzęsto się zdarza że osoby nie umiejące
mienić Polskę niewielkim stosunkowo wysil- chodnia przecież nie ~ożna ukarać ,nie moi- prowadzić samochodu za
zgodą
kierowcy
kiem w kraj przemysłowy, w kraj poztępowy D(' mu odebrać prawa jazdy, ani też prawc:r I zasiadają przy kierownicy 1 powodują
niegospodarczo, w kraj bogaty. Stanęliśmy mo- cho·ize:nia po jezdni według włam ; fantazji. r.:z~śll.we ~-ypad"i. Tego rodzaju
amatorzy
cnq stopq na rubieżach Chrobrego, na gra·
Jeśli chodzi o kierowanie ruchem to powinni byc bardzo surowo karani.
nicach opuszczonych przez Słowiańszczyznę w praktyce od„osi się ono wyłączniot do poMam nadzieję. :l.e uwagi moje przyczynią
przed wielu wiekami.
ja:o:dów. Przechodnie wcale nań nie zwraca- się do poprawienia stanu bezriieczeństwa na
Wygraliśmy wojnę - idzie o to aby wy- Jo 1 wagi,
drogach.
grać i pokój. Idzie 0 to al:::. umocnić się
Czas by było pójść za przykładem W:J.rZAKRZEWSKI IGHACT
utrwalić się ostatecznie na nowych grani- szawy l wycofać :niepraktyczne w użyciu
Kierowca przy OKZZ
cach, o to, aby nie tylko przejqć lecz rów·
nieź zagospodarować ziemie zachodnie, o to,
aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo ·przed
nowymi próbami odnowienia
niemieckiej
zaborczości.

mieckiej, wzme>cnić pozycję powojenną Pol·
fki. Jest ona naszą polityką i dziś, kiedy
chodzi o wyg~anie pokoju, o utrwalenie
naszych zdobyczy wojennych.
_Dzięki .lASZEJ pol'tyce, pclltyce demokrncji polskiej, polityce polskiego ruchu robt'tniczego i ~łnierz polski stał u boku i:oł·
nierza radzieckieg~ w Berlinie pamiętnego
ranka 9 maja 1945 r. Dzięki NASZEJ poUtyce Polska stanęła nad N:·są Łużyc.ką, :nad
Odrą i riad Bałt„'!!:iem. Dzięk' NASZEJ poli-'
tyce Polska utrwali swe zdobycze, stanie
si.ę państwem silnym, zamo' :-ym, szczęśli·
wym.
lloman Werfel.
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Fakt ten zasługuje na wyrói.nienle, zwa:tyw1Zy, te fabryka była mocno zdewa1towa·
n.a. Uruchomloao ją .z Inicjatywy i dzięki pre; ·
c 'I salogi fabrycznej.
Jut w lutym ub. r. zaopatrywcrla ona
czqce Je1zcae na froncie wojska w g.zy tech·
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K~cik ~półdzielczy
SPOt.DZIELCT w AKCJI ~ P. O. L
Centralny Komitet Spółdzielc.:z:y Prernlow•f
Pożyczki Odbudowy Kraju
ro::wija szeroki:{
działalność
na terenie całego państwa.
.,Obecnie Istnieje 14 komitetów łlOjew6dzkick
·i ponad 200 komitetów
powiatowyck. W skład
komitetów wchodzq przedstawi .iele placówek
central spółdzielczych, większych spółdziel
ni 1 Zwiqzku Zawodowego Pracowników
Spó\d'l.\e\c'l.':{ch. 'Notm.y sub11k1ypc\i. dla spół·
dzielni wynoszq w zasadzie 50 proc. nadwyż
ki za rok ubiegły, nie mogq być jednak :niż·
sze niż 1 p„oc. od obrotu w spółdziell!.iack
handlowych, 10 proc. od dochodu brutto za
rok ubiegły w centralach finansowych i spół
diieiniach
oszczędnościwoo-pożyczkowyck,
oraz 10 proc. od wpływów z komornego w
spółdzielniach mieszkaniowych .

I

OSADNICTWO SP0ł.DZIELCZO-PARCELACTJ•
NE RUSZA z MIEJSCA
W Warszawie odbyła się konferencja dis
kandydatów na instruktorów
osad.&ictwo
spółdzielczo-parcelacyjnego.
W ko~ferencji
wzięli udział przedstawiciele Związku Rewi·
zyjnego Spółdzielni R. P„ Związku Samopomocy Chłopskiej, Wici, ZWM i OM TUR. Sp6ł·
dzielcza forma osadnictwa na ziemiach odzyskanych zapewnia osadnikom du. .eko id~
cc:- pomoc organizacyjnq i materialną w ncrj·
cięższym przejściowym okresie rozpoczęcici
gospodarki.
UDZIAŁ SP0ł.D7.IELCZOSCI W POST•POWTM

""
RUCHU PEDAGOGICZNYM
W Warszawie po. wstało Towarzystwo P•" '
dc-gogiczne im. Wł. Spasowskiego skupiai·ą·
ce pedagogów, socjologów i pracown!kó•w
społecznych o poglądach demokratycznyc h ł
postępo.wych. Wśród władz towarzystwa zna·
leźli się również przedstawiciele spółdzielcz~
ści, której zadania na polu nowoczesnej p•dagogiki coraz bardziej się rc. . ~~erzają.
Towarzystwo ma na celu prowadzenie in·
stytutów badawczych, organizowanie zjazdów i odczytów, wydawanie ksiqżek i ezasopism, organizowanie szkół itp.

Z PRZETWORSTWA OWOCOWEGO
W połowie kwietnia zakończył się :!-tygodniowy kurs dla pracownikó • spółdzielni
przetwórczych dotyczący wyrobu półproduk
tów owocowych i kiszonek Kurs od~ ył się w
Dwikozach pod Sandomi~rzem na terenie
wielkiej przetwórni owoców Zv.·~qzku Got}'O·
i.iczne, a dział instalacyjny zajął się be:ir darczego Spółdzielni „Społem". Udział w tym
zwluki .naprawą centralnych ogrzewań I w11· potrzebnym kursie wzięły 52 osoby z 12 wodociągów w budynkach przeznaczonych n;:;1 jewództw.
szpitale wojskowe. Obecnie zaspakaja cały SPOł.DZIELCZOSC ORGANIZUJE RZEMIOSł.O
1ze'.eg potrzeb ~ przem~śłe. Odbudowę tak
W Centrali Związku Rewizyjnego Spółdz!el
waznej dla kra1u galęz1 ptzemyslu, jakim ni R. P. stworzono referat
spółP.zielcze:nia
Jest produkcja gcraów 1ec:tinicznych, za- rzamiosła. Referat ten obejmie ini:truowan!e
wdzięczać należy wyląc:r:nie zgranej l har· i organizowanie spółdzielni pracy w rnm!omonljnej współpracy lnteligent:i z robotni· śle oraz spółdzielni pomocniczych tworzoklem na terenie tego zakładu. pracy.
li.z~ !'rza:i: samodzielnych rzemieślników.

Robotnicy fa bryki .acetylenu i tlenu

Fabryka pod zarządem Państw. Franciszek
Wagner wytabia acetylen i tlen I w stu procto:ntach wykorzystuje swą zdolno•ć proj11lc·
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Wdowa ao to odezwała się ~ pła~em:
- Kumie Andrzeju, doprowadźmyż go choć do fiqury świę•
tej, gdzieby pobłogosławić go można.
A potem biadała:
. - Czy kto kiedy słyszał, żeby rodzona matka dziecko swoje
wiodła na stracenie? Wychodzili, prawda, od nas chłopacy do
wojska, ale to był mus. Nigdy przecie nie widziano, żeby kto
z własnej woli opuszczał wieś, gdzie się urodził i gdzie qo przyjqć powinna święta ziemia] Oj! doleż ty moja, dolo! że ja już trzeclq osobę z chaty wyprowadzam, a sama je!zcze żyję na świ.A
c;iel ... A schowałeś, synusiu, pieniąd:ie?
- Schowałem, matulu.
Doszli do figury i poczeli się żegnać.
- Kumie Andrzeju, - mówiła wdowa, łkając - wyście tyle
ł'W'iata widzieli, wyście z bractwa, pobłogosławcież tego sierotę ..•
a dobrze, żeby się nim Pan Bóg opiekował.
Andrzej popatrzał w ziernię, przypomniał sobie modlitwę za
podróżnych, zdjął .::zapkę i położył jq pod figurą. Potem wzniósł
ręce ku niebu, a gdy wdowa i obaj synowie uklę'idi, począł mó·
wić:

- O Boże święty, Ojcze nasz, któryś naród swój prowadził
z ziemi Egipskiei i z domu niewoli, który każfiemu stworzeniu,
eo się rucha, dajesz pokarm, który ptaki powietrrne do ich starodawnych gniazd powracasz, Ciebie prosimy, bądź miłościw
tęmu podróżnemu, ubogiemu i strapionemu] Opiekuj sie nad nim,
Boże nasz święty, w złych przygodach pocieszaj, w chorobie
uzdrów, w głodzie nakarm i w nieszczęściu ratuj Badż mu, Panie.
miłościw, pośród obcych, jakoś był Tobiaszowi i Józefowi Bądź
mu Ojcem i Matką. Za przew.:idników daj mu aniołów Swoich,
a gdy spełni co sobie zamierzył - do naszej wsi i do jego domu
szczęśliwie go powróć.
Tak się modlił chłop, w świątyni, gdzie polne T-ioła pachniały,
śpiewały ptaki, gdzie pod nimi błyszczała w ogromnych skrę
tach Wisła, a nad nimi stary krzyż szeroko otwierał ramiona.
Antek upadł do nóg matce, potem Andrzejowi, ucałował brata i - poszedł drogą.
Ledwie uszedł kilkadziesiąt kroków,aż wdowa zawołało za
nim:
- Antkul...
- Co, matulu? •••
- A jak ci tam będzie źle u obcych, wracaj do nas ... Niech
ci~ Bóg błogosławi! ..•
- Zostańcie z Bogiem 1 - odparł chło;>ak.
Znowu uszedł kawałek drogi i znowu zawołała za nim smut··· ·
na matka:

-

Antkul„. Antku!„.

_--!,

ón stał między nimi i, choć go trochę poniewierali. smklł śł~
także.

- To cf dopiero wesoły naród, nie bój się 1 - myślał.
Te<l jego śmiech i uczciwa mina przejednały mu ludzi. Uspokoili się, zaczęli go wypytywać. A gdy powiedział, że szuka roboty, kazali mu iść za sobq.
- Głupi, bestia, ale zdaje się, że dobry chłopak - mówił
feden z majstrów.
·
- Trza go wziqć - dodał drugi.
) - A wkupisz się ty się - pytał Michałka czeladnik.
- Kiedy nie wiem jak?
- Postawisz gantiec wódki - dodał drugi.
- Albo dostaniesz basarunek1 - wtrącił trzeci ze śmiechem.
Po namyśle chłop odparł:
- Jużci wolę dostać. niż dawać.„
Mularzom się i to podobało. Wsunęli mu znowu parę razy czapkę na oczy, ale ani upominali się o wódkę, ai:ii mu nie sprawili
basarunlcu.
Tak, zabawiając się, zaszli na miejsce i w.zieli !;ię do roboty.
Majstrowie w·Ieźli na wysokie rusztowania, a dziewuchy i wy•
ros·ki zaczęli cegle nosić Mich·:..lkowi, jak·; nowotne:"l!u. kalnno
p!zerabiać gracą wapno z 0ia.:;~1i; ."1. .
Tym sposobem zaciągnął się d'J mularki.
Na urogi dzień dali mu do po,nocy d-;1ewuche . tak ubogq
jak er-.. Za cale odzienie miała st"."lrc. chus'<P., dzi.ura wq spódniccę
i koszulinę - pożal i. ~ '- Boże! Nie była wcale ladna. Miała
Ale
śniadą i chuda twa~. aos krótki, zadarty i niskie czoło.
Michałka. nie był W}llltredny. Ledwie - stanęła przy nim z gracą,
zaraz nabrał do niej ciekawości, jak z.wvczajnie chłoo do dziewuchy. Ale kiedy spojrzała na niago spod wypłowiałej chustki, uczuł, że mu jakoś ciepło we środku. Nawet ośmielił się tak, że
•
do niej zagadał:
- Skądeście to? Zdalekaście od Warszawy? Dawno robicie
•
z mularzami?
O takie ją tam rzeczy wypytywał, mów:ąc: wy . Ale ona zas
częła mu mówić: ty, więc i on jei ty.
- Nie męcz się, - mówił - już JO zro:bię i za ..::iebie i za siebie.
I robił sprawiedlivrie, aż się z nie go pot lał strum;enicrmi;
c dziewczyna tylko suwała gracą po wierzchu wapna tam i napowrót.
Od tej pory chodzili dwójką przez cały dzień zawsze razem
i zawsze sami. Niekiedy łqcz.ył s i ę' z nimi czeladnik. Dzi 2wus:ze
nawymyślał 7 chłooa nakpił i tyle Wieczorem zaś M1cha łk o zostawał spać w murujqcym się domu, L\) nie . miał gdzie, a jego to-
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W kościele nie było wójtc·.vej · Ch'':lp::r'{, 'kl-ęcząc na 3rodku,
!nachinalnie odmavvial modlitwy, ale co mówił? ... nie rozumiał.
wlasn-9
i
dzv-T::ink.'..w
dźwięk
Gra organów, śpiew ludu,
c1erp1e01e w duszv 1ego ?.lały "le w e:inq wielka zaw1erncbą.
Zdawało mu się, że cały św; ot drży w posadach w te: chwili,
tiedy on ma oputc1~ tę wieś ten kosc1.5ł i wszy st:...ic 11, kto1ych

nLrr~vs?l~a szło w miasto ra:7em z innvmi i z owvm ~ze 1 adnP iem,
kcóry. ie' wciąż wymyślał a czasem · dal w k:11k
- Czegoś nie lubi d7.iew•Jchv - m.'.lwił sobie l\.licb :Tik~ Ale trudn:l rada! Od tego pn.ecie ;est czeladnik. żeby nas pos21„u·
g1w::ł .
Z'.J •o on starał się ie; wynagrodzić krzywdę ia'k um'ał R ~bil
~T:.iqż za siebie i za nią Ne śnL1d '.lnie dzieli! sie z mq ch!eb9m,
a n? o':liad kupował iej barsz~zu za piąć groszy. bo dzie·.vucnQ
pftrwie nigdy nie miało pien•~dzv
Gdy przeznaczyU ich do noszenig ::9,1-;J ,,a .JÓrę ,:::błop ni·?
mćgl już wyręczać sw:.ijej przyi·'.lciółk1. bo 1e 1 pi.!nowu\J majs'tlo-

kochał.

Ale na

za ni.:i krok w krr·:{,
cegtv ie' nie przywa·

-::: 7 e1adnik drwi! soi?i?
; krzyc.zeł' na M:. :b'.l1-

ka z g.5ry:
- N:I głupi, na!...
Raz v.1 południe odw0l0ł czel::tdnik :Jzie\'\1:~~ no bo~-c ~-r-s.:-1 ;
od n1e1 cbcfat nawet po+mtow:i 1 !Q m'.'J::ui'3J mi <;Wv!de p.,) •e;
1ozmow1e spłakana, pr2yszb do Michołl:a pyta1qc czv o;e ma
pożv~z.yt 1ei d•.'fudziestu qrcszy?
C-;eq'>ż by on dla niej oi9 miał Vlięc oręcnrn rozw;qzal ••:r;z;,t~:.c . ..>,+~ . P i:;y1y oieniąd:t.e przy.,. e!.1t.„c eu..::ze ze sta.::ji
iqdt:tna C?ume.
Dz1ev.rucho odniosła rlw::id<ie6cic :JIOszv :7„3la~nHrnwl
e- :h!.:io "lie- 002.v "r,"
aż:;bv
te; pc.1v nie Lvło prawie Jn1,J
wieczne xłd::rniE. ?. kiedy ZQµvt,'JI raz n·e:::m•.J!o
- Na co ty dajesz pieniar~?s iemu p;-:.:?·:ieln·': :w"'
- A oo 'llŻ tckl -· od:iada
r-w:::P :'.)b~,.
Tednego dn1a czelodn.t~< 'J0 1 !~,cił :;i 0 z oi"'J1?2m
te Nie dość że sam rzuc:ł :ile ·-aszcze .':•.:'rJI Jt12v:.;,_.y01e okb'/
iakiei słudze uobić to se.ma - i iść zo nim
Dzt..:iwczvna zawahało si-:; Lec2

Cze'acnik v11uadl w ;fo3c
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M ·'ls z tu rubla Ao• r,.u - ro wiło fT!a :;, W"iskając clJ~op·
cu N f"' 116 qa 1q:::me 1{ oa'<?n m; 0 '·•i'J\ vch pieni"ldt. /
- '\Tie kuou1 zo to dzie ~l~o " t'{ów do l' 1 l "Jriia ino scho.w'J' se ·en oros?. na ~fi; ::::ZCT5V I{ '? '' c1 e1-::: e>..:. ;;9:;h::>e A ·eżeli
k•edy 7. „Pob1sz ·1k1 pientłdz •o i::t ·:.ł na m;;z św•ę a. ażP „y ci
80q '"ltoa ::ml„ wił
cz1_1 lni·
)re --i? rr 'N'e3 z.
I ::;1. łi tak wduo • .r;w '.)zem ,„. ·'
•v!ko z korc7.mv· dolatyw .1l0 c ·1-e qranie -;K1zypl\ów i dudi" ' ·::i
oien•e bebn,a z d't.w .lC ~{:::zmi VhaH. .:: 1~ i io u::ichlo ln::tleźh się no
-

~e el?-7~· ~ie::i.

:i.:lv ;:-i1s:Jr·? 00-::ir....,?.il

li me dotrzyma do wieczoi a •o 01s la.-.. 1oc1 ;e ,'f'J :::al
w?ieło s1e zno V''-' do ceai9l Di H'emu ~~·ow· :olnw miłv
cie "lfOSZ 1$S?CZe zauracow 'nV 1•k kl W J"f'.>

świecie byłe

Nagie 01gany uc1chły , a lu 'lzie pocnv illi qtowv P.ntek
orlrnql sią. soojrzał Jak w,)wczas tak 1 d~iś b·1:c Pod 1ie:>\9n1e,
i !Cli! wóv1 ·zus w ławce przy wielk1m 0H'.l1iu siedziała wó1tow .:i.
W1edy chłop i ec mszył ze swego mie sca m:ędzy. ciżbę lud•1.
zaczołga! się oo kola.n 1ch aż do o W3i taw::i i zna;azł się
krzy·
za pazuchc i wydobył
Siirnnqł
o nóg wójtow~j.
ży:. J\. ~ 1: -,doiegia ~o wszeika srr.1a1o5ć a ~łos mu zarnorl t<.;k ze
'.e.l.1::190 wyrazu nie mSg' p[7.emrw1ć VJiec. Z''.lilll<Jsi oddać krc.vz.rk 'e · 1la ktćre tzeżbl ::io or2e2 oau;; ml~si;;:..v. wziął zawia'ó·ł
s ;.''.),l prncę no :JWoździu wbit, m w 3c1r:::t;ę obo'.( bwk1 Vv <:>j
chwili •. fi,:uowat Boqu d•ewn1anv kJl.yżyk a wz-m z nim swoją
iajat"'.lną miłość i niepe·wnq przyszłość
Wójtowo zauw <:y!a azmer i s>Jojrza~a r,'1 --: 1'. >)~a c:o'mwi-ą,
tak so:::.t'u (';< wledv· Ale on nic n,e wdt.Li n~ ···'' się oct.v la
s~o.oiłv ·zaH' ~
p,.; s1_:m ' e q 6lko 'l dz'e':mi wr i:-it:i d') --u:i~v r"ę J wie 7-i9dli
~'n'oilcm}:t; • w · hę klusków uko.:al ~,: w t'.::b:s ;;J _; F.n.:l1ze1 i po
p r:i: \' wi ·~•i1 '1 z ~ ld
Na. chłop·:ze Zabjerai d~ 1 ;(·1m · ·; ir.)g~, \e.11 ·
A'J ·a:: podcJsol su~muw~ fl.:i" {•?tl or2 w"' 11 01 .ę 'l na·
l e Gdv ui
no;-J<;11m1 Jtzs· edno r':1m·s o \~) i 1"•9 r•
1 p l;....żaq n::il s,:;
ia·
wszvscv q.)'C':V' bvli i0 :hoq1 chi
.>;c1siln.:i Po em m·1t 1<!l
i ucak~w.::l kle )jsko ch:itv. 'o'' o d
1 1q 1 io '"'l'l':l mlod.>
to J,O zo ·edn~ t 01 :~ hn 1 VJ)it:;·
v·
>lJ'.:j świata
g·~ :ie ;,luh•l w 1 e ·11· ~o o'" Oi'-' n :f .l i{' :: •• , ·~· .,.

wie
Ale po giętkich ruszto"•1crniach ch·'.'ld?il
a ja~{ się bał, ażeby nie potknęło się, I ż&':Jy
LHyl
Widząc takq troskliwa§"- rhlona ów zJv
1 pokazywał go innym Inni 3ię ta~>że 3m!eli

•

pt?e

nie ·d~:iH:z;

fe:k.:e pó•dę lci<2r;Jy rr· 11 e ::hc-:i rł Ei!.,, D.'"'' ~e ':Jy ,b~lc {,~
tego TU'.>la soódnicivnke sobie · tzyn'i: f'Ylt:,;') k.ini:'<l „
- No•·~:::.:. wr..,a.snd ::ze'.-1-Joik -- to ~•.:1?3$ rn' .:;ię no :>czy nie
pokazu: ,..,roqu me prze.-,'·;.p t-o cis ·na 9misr<'- ?.alijęl .•
l -:.r"· ~41 ~, 1 mi ·1s11J
a . . ę.
rv~"...i. .:. J
.
.... r„.„ jak ZV'i., •.:::le„ .nu: . 1i.::w
\'" „~
-

wvżvn'F!

A tv chłot1aku,
- No wróćw o s•e 1,12.1 - 1u .d Il-n itzaj id? wcia? lroqa ' '"'"+i:; si"! o mi ,!"10 . ~0 tol-)19 ni9 na wsi m 1':!'l7.·
kn~ ·no "'i mie.śc1a. g .: f aja luJ"·'"' ch„.n1a,s1 sq jo mlutka, niż do

tall.
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Nr. 128

~GŁ1'S

„POLO IA" fiQtrkfl'wska Nr. 871
Film o światowym rozglo le „CYRK".
„T CZ " (ul. Plotrkow1ka 108)
Film produkc:Jł am ryl1:ań1klel
,,,,D • KI LDARE'',

„WISLA" (Pn.ejazd 1)
FLOTA"
„BAI:.TYK" (Narutowicza 20)

„SRĘBRNA

dodatek

„Odrą

„PRA WO P OF :..SO~.P. l.I DSEY A"
„Wł.O.

JARZ" ciawadua lG)
SIĘ".

„ROBOTNIIt" (ul. Kiliński go 178)
„GRZESZNICY BEZ WPłY",
„P .ZEDWIOSNIE", (ul. 2eromskiego
74-76) „z OT1\ MASKA''
„TAT 'l" (Si nkiewicza 40)
„ZŁOT A MJ\SKA"
„.REKORD" {ul. R:zgow~k!. 2)
„DWAJ 20ł. IERZE".

TEATR KOMEDll·MUZYCZN!:J ,,LUTNIA"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ostatnie przedstawienia ,,Kr61a Włóczę .ów"
godz. 19.15 „KRóL WŁOCZĘGóW''
W obsadzie premierowej
Bilety wcześniej do nabyc:a w Ksioągarni
ul. Piotrkowska 102a, a od godz. 17 w kasi6
teatru.
Wkrótce premiero wspaniale1 operetki
"WIKTORIA I JEJ HUZAR"
muz. Abrahama Z Elmq Gistedt w roli głównej

Dziś

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Łodzi ogłasza niniejszym przetarg nieograni·
czony na uszycie:
~ plaszcz·1 (fartuchów)
200 kombinezonów.
dostarczy Dyrekcja Okrąg u P czt 1 Telegra
Materiału i dodatków 11 wyjątk' em n.
fów. Szczegó!owych ;nformacyj o warunkach ogólnych i technicznych udziela Oddział G0spodorczy Dyrekcji ul Daszyńskiego Nr. 36, IV piętro, pokój Nr 94, codz;cnnie oprócz dni
świątecznych od godz. 9 do godz. 12·ej.
Oferty w zalakowanych koperta.:h z ric1pisem no :.iezfirmowej kopercie „oferta n::t
uszycie ubrania ochronnego", należy składa.: do skrzynk: ofertowej przy wartowni Dyrekcji
ul. Daszyńskiego Nr 36 do godz. 9 ej dnia 15 maja 1946 r.
W ofeitach na!eży podać ceny jednos1 kowe oraz termin wykonania roboty.
Otwarcie ofert nastąpi w dn:u 15 V.1946 r. o godz. 10-ej w lokalu Oddziału Gospoda··
czego Dyrekcji pod wskazanym wvżej adre~em .
Wadium w wysokości 3.000 zl należy \'1płacać na konto Dyrekcji w PKO Nr Vll/301U
Pokw;Jowanle załączyć do oferty.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu na cenę lub też uzna
nia, że przetarg nie doszedł do skutku.
DYREKCJA OKRĘGU
POCZT I TELEGRAFOW
w Łodzi

„BAJKA" {Francisz tat\ska 31)
dramat „SERCE I SZPA·
DA".
„WOLNOSC" (Napiórkowskiego 16)
„osT.ll T IE OSTRZEŻE.NIE".

en

„ROMA" (Rzgowsk•J 84)
QUENTEN".
I G Z S

„ZACHĘTA" (ul. Zylerska 29)
„HALKA"
MUZA (Ruda Pabianicka)

•,MUZYKA I MIŁOSC".
„ADRIA" ul. Marsz. Stalina 1 (Główna)
„SREB NA FLOTA''.
„s ':\TIT" (Bah1cld itynek 5)

I IS TER T !\flCZY".
r: seansów w dni powszed·
nie o godz. I 6, 18, 20 - W niedzielę l
święta o godz. 12, 14, 16, 18, 20.

li

Teatr, muzyka i sztuka

UUllllUłlłłllHłłłUUłllllłlłlltllPłflUllUlllUUUU11utt11111lln1111111111111111ttłllllłlfłłllllłlllltłlllłlllłlllłlllltllłllltllltłlJlllłllłlllllllłlłllłlllllllllllllllltłl

Amerykański

„z

0

ZARZĄDZENIE

do

„GDYNIA" (ul. Przel~zrl 2)
„KAP YS MILIONER U".
„STYLOWY" (ltlllńskl go 123)
„MOI RODZICE ROZWODZĄ
„HEL" (ul. L gion6w 2~4
„KAPRYS MJLIONEBIU".

... Wyniki wiosennej akcii· siewnei do dnia
1 maja b. r.
·

f ;(~'~'~j~·;~'""b'~'~'h'~j~·;;{j""·~·;~~'bi;k~·;~j„ fi~ „~
LEKARZE FABRYCZNI!
UWAGA . Zarząd Sekcji Lekarzy Zw: Zaw. Prac Siu- ~ nansowej, 1;sty płacy, magazynowe! ~
zby Zdrowia, . Okręg łóózl.1 zaw1adam10, z ~ oraz skrzynki do kartotek poleca , ~
;
z. KULIGOWSKI,
W~lne_ Zebran,e L~karzy Fabryczn~ch odbE; ~
Według meldunków, jakie nadeszły z te·
Piotrkowska 109 m. 8 tel. 276·11. ~ renu 14 województw do dnia 1 maja w radz1~ s1ą dn. 13 ma1a rb. godz. 19e1 w !okolu1~
akcji siewnej, zaorano c gółem 3.029.715
~„'''"""""""'li""'„""'""'''".""""""'„„„„„.„„.„ ••. „.„,„"; mach
Zw.qzk6w Zowo wych, ul Strzelecka 2.
ha oraz zasiano 2.711,967 ha. W orce przo1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 dują nastąpujące województwa: poznai1skie
48'/.000 ha, doino ląskie 400.000 ha, lubelskie
338.330, krakowskie 281.138, łód::.i3 271.417,
śląskie 256.907, romorskie 243 756. Dalaj naNawiązując do 3-ch w t.wafJ Paflstwov. ej Central! Handlowej o zgłaszanie remarzeszowskie 181.514, białostockie
stę„1.1ją:
nentów towarowych ">oni :nie1:.k!ch które ukazały s!e w p·asie codzlenn9j w astooa165.789, kieleckie 157.906, warszawskie 95.520,
dzle ub. r„ Okręgowy Urz.-.d Likwidacyjny w Łodzi na podstawie art. 10 i Il Dekretu pomorsko-zachodnia 80 774, g .'.:tńsk!e 72.'796,
z dnia 8. lll. 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. R. P, N•. 13, poz. mazurskie 16.868. W tym samv c~asle zasia87) wzywa niniejszym zarządców, dzierżawców i wlaeckieli przed'. iębiorstw w poalada- no ogółem 2.711.967 ha. P „dujq wojeniu których były lub !q towarv pe niemieckie do zlożer.la ,. terminie do 15 moja 1946 r. wództwa: poznańskie '32.000, ł(;dzkie 336.954,
apisu omawiar 1 .h towarów dl. Państwowej Centrali Han ~!owej w Łodzi, Klliń11klego 88, luba1skie 294.033, k •kowskie "61.871. dolnopoczątkowy, jak również stan tychże towC'rć·w.
uwzględnia;ąc stan pierwotny śląskie 2S:l.C'~O. D-•lej następują: pomorskie
V'{ stosunku do osób, które zadość rle uc zynią ninic;jsze:nu · ··ezw...,nlu zastosowane
2°'3.585, ślqs~de 217.973, rzeszo~·,skie 169 100,
zostaną sankcje karne przewjdzlctne w Del~~ Jcie cytowanym :ia wstępie.
kiele· kie 165.366, warszawskie 123.236, biało
stocki' 12l.600, pomorsko-zachodnie 61.325,
Łód~. dnia 29 kwietnia 1946 r.
OKRĘGC WY UlłZAt> LIKWIDACYJNY
gdańskie 38.111, mazuIBkie 3.808.
W ŁODZI
1111

KI N A

„SKł.AM.Ał.AM"
Bałtyku"

Str. r; '

ROBOTNICZY

I

Począie

Kina: „Hel„, ,,Adria", „Przedwiośr' "
i „Roma" rozpoczynajq seanse o pól godzi- lllłllclu~l(lllllEllllllllllll;l~l,,llli'ł~'llll ,
ny pMniaj.
Rekord,
1zedsprzedaż biletów do kin:
Wolność I Roma dla członków Zwicrzków Zawc-dowych (zglc-szenia zbiorowej zglctszać się
w Berdzie Zakładowej fabryki Geyera (Piotrkowska 295} od godz 10-13.
sprzeda;e
Celem un!kniec1a .i.atłoku prosimy o
przychodz&nle nc v.·cześniejsze 9oan1e.
111111111 llfl!ll'IHlll!ll'I' I " 1' I, li. 1111111111111111111111111111111111111
1
PRZYRODNICZE
'r:
M. JS'.<
• lewic:z:a)
, o
• "ldzaiących w dni po·
Otwcrte .,.,
~ n,edzia 1ków ad godz.
"
wszodr.:?
; vieta od 10 do 13 ej.
Jl de 1 l

I ZA
I
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ALK

po Zł. 2.50 za 1 pudełko

O

1AROSLAW ~ IWASZKIEV.• DOMU
TEATPZE KAtv:-:-t:ALNYM
ZC'L>!' i:F.ZA
Dziś o godz. 19.15 przJdstaw· ... :. nowej
sztuki Jarosława Iwaszkiewicza p. t. „Stara
Cegielnia" jest tq pierwsza w powojennej
.keja to·
Łodzi po:.: • sztuka współczesna.
czy się w czasach okupc:.::ji. Udział biorą
Hanna Bielicka, Janina tarczewska, Wanda
Takublflska, Jerzy Duszyński, Zdzisław Relski,
ludwik Tatarski I Feliks żukowski Reżyse-•
rowal Erwin A::er Dekora::je - Tan Rybko\/sk!. Kasa czynna od aodz. 15-ej, w niedziele
1 świeta od , odz 10 ej.
~ZTUKl

CZA

CE T A

ODZI, KILl1NSKl~GO

W

Odczyt prok. Sawickiego

~,:"111;1;11111 ,,,,lk';'l''llllllllllllllllllllllllllllllllllllj
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KLUB PICKWICKA, Traugutta 6
(wejśc'e przez hot 3J 1 p.J
W sobotę dn. 11 maja 1946 r. prok. Jerzy
Sawicki wygłosi sprawozdanie z procesu w
Norymberdze p. t. „Próba bilansu prawniczego procesu w Noryir.bcrdz~".

Zarządzenie

Prezydenta m.

ŁG 'zi

z dnia 2 maja 1946 re.ku w vpra•.le utrzyma-

porządl u i czys ości na te.renie m. Łodzi
Na podstawie § § 1, 3 i 10 rozporządze
nia Ministra O• "::ki S·-ołecznej z dnia 2~ wrze
śnia J 35 roku o 1trzymaniu porządku i czysto::.~l w miejscach pl'bliczny"h i niektó1ych
miejscach prywatnych (Dz. U. R. P. Nr. 76,
• .- TIJ:< PLASTYCZNYCH
M,E : ·. C
poz. 476) w zwiqz1·n z art. 22 ustawy z dnia
„ lkLwicza)
21 lutego 1935 roku o· zapobieganiu choro: ~.= · bom zakaźnym i o ich zwalczaniu (Dz. U. R.
NATYCHMIJl.ST POSZUKUJEMY do na szych fabryk na Dolnym Sla:;ku wszelkich
•' _ •, Na w ruinach" w obra· ;
'\/'
pracowników !lrar..:i.y fedwabniczej, dywanowej I pluszowej przede W!zyslklm tkaP. Nr. 27 poz. 198) w cOJlu i.kutecznego zwalotwart~
ci J. Bułhaka :
z~
czy, mogq być tkacze kortowi. Piace według umc;wy zbiorowej piu• SO proc. do·
czania - w interesie rlobra publiczneno u cyr1 w godz. od 10 do 13 i od
datku zachodniego, •tołć. ···Im I mieszkanie zapewnione.
wszelkich chorób zakażny::h zarządza .ię,
' w n ,.i· ele i swiąta od godz. lO·tei
Zgłoszenia przyjmule Referat Mobilizacji Sil Roboczych Dyrekcji Pr~ lmyslu Jedwa·
co następuje:
c.'
bniczo-Galanteryjnego w Łodzi, Piotrkowska 51 pokój 41. C. z. I.
§ l. Właściciele, dzierżawcy, zarządcy, admił111111111111111111łllllllłtllllllllllllll111111Jl1111111111111111111111rllllllłlllllllltlllllll111111111111UJllllllll11111111111111Hllllllllllłlfllllllllłlllllllllllllllll1Ullfllj
nistratorzy oraz dozorcy nieruchomości
; MUZEUM ETNOGRAFICZNE
·nni
na całym terenie Wielkiej Łorlzi
w .Od.l , Plac Wolności 14 jest otwarte dla
uporządkować stan sanltar ·f podleg ych
Ogłoszenie
zwledza qcych w dni powszednie z wyją1K1ern
im terenów w nieprzekraczalnym terpo· edz a i<U od godz. 1l do 17, w niedziel~
minie do dnia 1 czerwca r. b.
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w ŁodZ!i oglasza niniejszy przetarg nieograni·
I św .ą to od 10 do 13.
nieczystości,
§ 2. Wszelkie nagromadzone
czony na dostarczenie
jak: śmieci, odpadki pokarmowe, gruz,
200 sztuk krzeseł biurowych
nawóz, zawartość przepełnionych dołów
50 wag dz:esiątnych - 100 kgr
uDtępowych ! biologicznych pe inny być
usunięte z dziedzińców, chodników jezZarzqd Miejski w Łodzi ogłasza przetarg
50 wag listowych lstolowychJ - 10 kgr
d:ii i placów jedynie na tf.lreny wyznanieograniczony na wykonanie robót remonto100 kompletów odważników mosiężnych od O 5 gr do 200 gr {11 sztuk).
czone do tego celu r> ez; Za1zqd Miejwych w budynku szkolnym w Reymontowie.
informacyj o warunkach ogólny'ch ; techn"cznych dost-:iwy udziela Od·
Szczegółowych
ski.
- przy ul. Wernalskiej 16.
Oferty pisemne odpowiadające treści ko· dział Gospodarczy Dyrekcji ul. Daszyńskiego Nr. 36, IV piątro, pokój Nr. 94 codziennie § 3. Klatki schoJowe, bramy, sienie, koryta_n
rze, usl:ipy ogó 11e, zejścia do
sztorysu ślepego należy składać w Dziale oprócz dni świątecznych od godz. 9 do godz. 12-tej.
•
'-<'>i piwnic, musza być dok :<dnie
Technicznym ul. Piotrkowska 64, I piętro, poOferty w zalakowanych kopertach oddzielnie no dostawę krzeseł b:urowych i oddziel·
·.1czone ze śmieci, po-jęczyny, kurz
kój Nr. 5 do dnia 16. V. 1946 r. do '"'odziny
nie na wagi i odważn:ki z napisem na bezt1rmowej kopercie „oferta na dostawę krzesęt
d . i dopro·.vadzone do nalt?/ytego stanu.
ll~ej w kopercie należycie zamkniQtej z napis-m „Oferta na wykonanie robót remonto- biurowych" względnie , oferta na dostawą wag i odważników" należy składać do skrzynki § 4. Niestosujący !ę do niniejszego zarzą
dzenia ulognq w drodze dni.!nistracyjwych w budynku szkolnym w Reymontowie". ofertowej przy wartowni Dyrekcji ul. Daszyń~kiego Nr 36 do godz. 9-ej dn:a 20 maja 1946 r.
nej karze arosztu do 3-ch miesięcy i
informacje oraz kosztorys 1
Szczegółowe
W ofertach należy podać ceny jednos:kowe oraz termin wykonania dostawy.
nrzywny do 30.000.- z>otych albo jednej
ślepy z warunkami przetargu otrzymać moż
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 moja 1946 r. o godz. lO·ej w lokalu Oddziatu Go·
z tych kar.
na w Dziale Technicznym - Oddział Budo§ 5. l'liezale?.nie od ukarania wlnr:.ych może
wlany, ul. Piotrkowska 64, III piętro, pokój spodarczego Dyrekcj: pod wskazanym wyżej adresem.
być zastosowang przymusowe; usunięcie
Nr. 207.
Wadium w wysokości 3'.'o ceny ofertowej należy wpłacić na konto Dyrekcji w PKO
terra zonieczystości na koszt o=-bv ·'
Otwarcie ofert nastapi w tym 1 amym dniu
załączyć do oferty.
Pokwitowanie
Vll,3010.
Nr
bowiaianei.
o nodz. 12-ej w poi. Wadium przetargowe
Dyrekcja zastr7ega sob'e prawo wyboru oferenta bez względu na cenę lub też uzno- § 6. Zarzqdzanie ninieJsze wchodzi w życie
zgodnie z przepisami obowiazulacymi w wyz dniem ogłoszenia.
sokości zł. 9.000.- nale7.y złożyć w Kasie
n:a. że przetarg nie doszedł do skutku.
Za Prezydenta Miasta
Miejskiej - ul. Roosevelta Nr. 15, a kwit doDYREKCJA OKRĘGU
łączyć do oferty.
(-) r:. AJNE"Nl'!":L
POCZT I TELEGRAFOW
Wiceprezydent Miasta
Łódż, dnia 6 maja 1946 roku.
w Łodzi
ZARZĄD MIEJ:KI W LODZI.

=
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o przetargu nieograniczonym
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PRZETARG

IA DROB

l_eharze
Dr. MIECZYSŁAW KOWALSKI
speqa.ista chorob skórnych i weneryc<>:nych
przyjmuje 8-10 3-6 Al. I-go Maja 3 . _
Dr. med. E. Mikulicz
!ekarz-dentysla ze Lwowa, specjalista w lecze·
niu dz:qseł i jamy ustnej. ulica Zawadzka 17,
tel. 144·45.
D . ljf.TAJ Żurakowska z ,.,,...rs -;v:y specjalistka chorób skórnych, wenery- ;nvch u kobiet. Kos; ...tyka lekarska. Piot· kowska Nr. 33
rz rjmu·e 00 3 _ 6 pp.
•
•
l
P i'

Manikurzystko potrzebna od zaraz. Zal<Jr.:d
fryzjerski T raUQJtta 5.

I

R. P. p~zukuje
kierownika buchalter11 1 2 pracown1kow ~dZgłoszenia :
buchaltcryinych.
miPist•acyirio
P:otrkowska 49, godz. 10-12".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~1=~~~~~~~~~~~~~~1 _„Red~ktja Dzienni~~ U:ta~

FRYZJERZY: Miski, chelmy, suszki, plyny, lal- POSZUKUJĘ samodzielnej sluż:icej z dobrym
ki, mydła, brzytwy, maszynki elektryczne gotowaniem. Telel0n 224-53. Od godz. 8-1 l.
ręczne, gumy, szpilki, siat:_, aceton poleca:
Kucharski, Łódź, Wó'czańska :54, tel. 173-21. DO PRZEDSIĘBIORST"vVA państwowego POtr:'.ebny Referent Wydziału SprawozdawczoZaoliarowanie pracq Piasowego, jednocześnie administrator nowegc miesięczn,ika fachowego. Warunki dobre.
tk
· t·
'PRZY.JMIE••y
1 t·. mais
"
_
„
. .
ac- 1
w
.,„ na tvc h mas
-.
kich, podmajstrzych, tkaczy wykwalilikowa-1 Oferty do Adm1mstracJ1 pod „ ropaganda .
-- nych oraz majstra oddziału przygotowaWCZ..l• rzedaz
'ś.Upft0 •
WÓZEK reczny og:imio11y kupL •. Halm, $ród-I go tkalni. Zg~oszenia przyjmuje: Ka=olewska OBCIĄGACZKI do lemoniady i piwa sprzadam okazyjnie. T llefonować: 160-54.
• Manu.!aktura. Łódź, ul. Kgtna 39141.
- ·
'eiska 22,.

1

Zaąubio~e tto•<t111Hf!Hnt r,;
Zgubio'lo kortę rozpoznawczą Czolnowskiego Feliksa Wola Zaradzyńska 1 gm. Widzew.
Zgu:;iono kartę rejeótracyj 1ą z R. K. U.
$piewaka Jakóba Na ruto:. ici;a 76,

,
KRONIKA tODZKA

Ze sportu

11-1111--1111..-1111-1111-11
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CZYN GODNY NASLADOWANIA
Wydział Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Łodzi składa tą drogą podziękowa11ie OL. Wziątek - Kierowniczce Kursów Kroju i Szycia, Łódź, ul. Piotrkowska Nr. 24 oraz
Jej uczenicom za ich wysoee społeczny c:i:yn,
który wyraził się w bezinteresownej pracy
dl:::r I Bursy im. Tadeusza Kośpiusz· · w Hele-

3 MOCJOIUJA.CE BRA Kl
na meczu Z. Z. K. - L. K. S.

./
ZZK: Depczyński, Kudelski, GoźDzięki samorzutnej i oliamęj pracy Ob.
Jóźwik, Miller, Korporowic:t:,
dziński,
Kierowniczki i Jej uczenie z powierzonych
materiałów uszytych zostało dla dzieci prze- Kmin, Koczewski, Lewandowski, Zdzibywających w zakładzie 45 mundurków, 33 kut. Ilzemigała.
sukienki, 19 fartuszków oraz przerobionych
ł.KS: Styczyński, Grochowski, Czy·
z;ostalo 10 mundurków.

11ówku.

żewski, Kopera, Dawidowicz, Pegzu,
Królewiecki, Łącz, Barań,
Włodarczyk,
Miejski Komitet Opieki Społecznej w Ło

• • •

.
dzi, ul. Zawadzka 11 składa tą drogą ser- Hogendorf.
decz11e podziękowanie pracownikom f-my
Rywalizacja pomiędzy drużynami
Eitingon za zaofiarowaną sumę 9,000.- zł.
a ZZK trwa już nie od dzisiaj.
ŁKS-u,
dla dzieci I Społecznego Schroniska przy ul.
Napiórkowskiego 99.
Obie drużyny rywalizowały ze sobą
• • •
feszcze ~ ubieg!y_m sezonie,. wówcz~s
Miejski Komitet Opikei Społeczne-i w fo- o. prz?du1ąc~ 1:_111~JSC~ w p1łkarst~ie
dzi, ul. Zawadzka 11 składa tą drogą serclec:me podziękowanie f-mie Kuliński za ofia- łodzkim, dzlSla) o )~dno z P!zodu1ą:
przyna1mme1 na razie, gdyz
rowanie 186 ciastek na $więta Wielkanocne cych dla dzieci I Społecznego Schroniska przy pierws~~ miejsc:_e zajęło i nie chce go
ul. Napiórkowskiego 99.
_
Robotnicy i pracownicy !-my „Łćdzka Ma· odstą~1c k. P· ZJe?nocz~>ne.
tct_k
m~Ją
kole}~rzy
i
ŁKS-u
_Dru_zyn.y
nufaktura Pluszy i Dywanów" - F. Finster
k~b1c~w, ze~ kazswych
rze~ze
wielkie
ofiarowali 5.029 zł. 50 gr. na odbudowę p-,d~ s~otkame tych ~ruzyr Jest _meb_ymników.

...

P.P.S. i ustępujący Zarząd S~kcji
Straży Pożarnej m. Łodzi, Zw. Zaw. Pracowników Miejskich przy ul. Sienkiewicza .Nr. Sil
- (Komenda Straży) akłada 20.000 zł. dla
dzieci pozostałych pod opieką Łódzkiej Rodzi ... y Radiowej.
Zarząd

0

DO,DATKOWY PUNKT s:CZEPIENIA
W celu udogodnienia mieśzkańcom przed-

mieść: Zdrowie, Cyganka, Nowe Złotno i Polesie Ko11stantynowskie poddania się szczepieniom ochronnym przeciw durowi brzuszne·
mu Wydział Zdrowia Publicznego uruchomił
dodatkowy punkt szczepienny przy ul. Perla
Nr. 9 11a Polesiu Konstantynowrkim.
Szczepienia dokonywane będą codziennie
w dni powszednie w godzinach od 8 do 10.

ŁÓDZKIE

NAUKOWE TOWARZYSTWO
LEKARSKIE

W piątek, dnia 10 maja 1946 r. o godz.
19-ej odbęd_ie się w sali wykładowej P.Z.H.
ul. Wodna 40, posiedzenie To rarzystwa Lekarskiego z następującym porządkiem dziennym:
..._ l. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.
2. ż ~symptomatologii myastenii z pokazem przypadku.
3.• Przemicrna materii prątka gruźliczego
badana metodą własną.
~f.
/

,..
I

PODWYŻSZENIE SUMY
PRZEKAZÓW ·POCZTOWYCH I POI:::"„'1Ń
Od 1 maja b. r. można wysłać jednym

·
przekazem pocztowym sumę do lO.oo- zł.
Dla władz i urzędów państwowych oraz
samorządowych suma jednego przekazu wynosi do 20.000 zł.
Przesyłka pocztowa może być obciążona
pobraniem do 20.000 zł.

strzela, ale ••• ze spalonego. Piłka jednak i tak nie trafia do bramki. W 15
minucie Rzemigała znów nie wykorzystuje okazji. W pięć minut późnie~
piłka o kilka centymetrów (ze strzału
Królewieckiego) mija poprzeczkę bram
ki kolejarzy. Następuje teraz szereg
ładnych akcyj {'bydwóch ataków, które jednak nie zmieniają s'łanu gry.
Dużo napięcia nerwowego kosztowała zwolenników Czerwonych Koszul
23 minuta. Lewandowl!ki z Kminem
przeprowadzają

ładną kombinację,

. ale nie potrafią jej jednak zdyskontować Zaledwie u zwoleników ł.KS-u
nast~piło odprężenie nerwów, 25 mi.
nuta znów ich wyprowad:.:a z równowa
gi. Czarne koszule kolejarzy dopadają bramki gospodarzy. Sytuacja staje
się groźna. Gol wisi w powietrzu. ł.I{S
w łodzk1m ratuje się jednak, wprawdzie orygin 11.
~eJ~k1m -. wydar~enwm
. _ nym spos:>bem, gdyż poprostu.„ przez
swiatku p~łkars~1m.
Wcz~raJ. s~ad1on LICS-u z~pełm~ s1~ przytrzymanie łokciem najbardziej za
pr~yna1rn~ie1 okol~ S t~s1~cam1 w1: grażającego bramce zawodnika koleja
dzo~, ktor_zy w większo~c~ pr.zyszh rzy, ale nie dopuszcza i tym razem
dopmgowac swych ulub1encow. Na do utraty bramki. Sędzia faula tego
trybunach czyniono wiele zakłc:dów. nie zauważył i ŁKS wyszedł z opresji
Jeśli chodzi o szanse, to za ł.KS-em obronną ręką, a właściwie obronnym„.
przemawiało własne boisko, i szyb- łokciem.
_ •
.
szy na ogół atak wzmocniony znów
Baranem i Hc.gendorfem, którzy przez . P!er~s~y gol pad~ t w 31 mmuc~e.
szuka~i gdzieś szczę- H1stonc:i Jego była kro.k_a. Po szybkim
jakiś c:r.as
ścia poza Łodzią. za kolejarzami prze- przeboJ~ Lew~ndowsk1 .zdobywa go
mawia~o zaś lepsze na ogół zgranie d~c;r koleJarzy p_ięk_nym ~hzał~m, prze~
ataku i wyrównany sldad, w którym k1orym . ~tyczynski musi kap1tulow.ac.
kolejarze już niejednolm.>lnie odnosili Po c?~1h J_ednak br?mkarz. ł.KS-u !e·
zasłużone zwycięstwa a wczoraj świę- wan:io:u1e się, chwytając znow gr_ozny
cili nowe nad swymi starymi rywa- strzał !=~arnyc.h Kosz~l.. _ Kole1arz~
przewazaJ<J coraz wyraz_me1 w poi~ i
lami 2 : 1 (2 : O).
w rezultacie w 40 minucie zdobywa1ą
W pierwszej połowie meczu I.KS drugą bramkę przez swego pr.awego
grał z wiatrem. Atak Czerwonych Ko- łącznika Ździkota, który główką skieszul za~koczył kolejarzy swą szybko· rował piłkę do siatki.
ściq. Łącz pracuje w pocie czoła, do2 : O dla kolejarzy utrzymuje się do
skonale wystawia i dzieli piłką swych
przerwy.
kolegów.
Po p•zerwie kolejarze grają z wiaW 10 minucie bramka Depczyńskie·
go znalazła się w poważnym niebe~- trem i rozpoczynają niezbyt szczęśli
pieczeństwie. Depczyński jednak bro- wie. W 5 minucie omal nie padają ofia
ni jej przed pięknym, dalekim stna- rą samobójczej bramki. Tylko dobry
Iem Kopery znakomicie. W 12 minucie los a właściwie czyiś but skierował
syhmcja się odwraca. Kolejarze są piłkę obrońcy, który chciał podać ją
pod bramką gospódarzy. Rzemigała niespodziewanie własnemu bramka11-1111a.1111~1111-1111-1111-1111-1111
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Zarząd Mięjski w Łodzi zwraca się z ap>?-1
lem do wszystk:ch obywateli by nie wyrzuTereny <.".;;;.wne dostarczyły do dnia 25. 4. cali obierzyn od kartofli na śmieci, ze wzglę1946 r. 583.746,3 tony zboża, :i:aś tereny od- du, że odpadki te w g!ównej mierze przezyskane 117.066,4 tony. Z całej Polski wpły pełniają śm:etniki, a w obecnych trudnych
nęło 700.812 ton zboża, co stanowi 70,3 proc.
powojennych warunkach brak jest środków
planu rocznego.
transportowych dla szybkiego wywiezienia
ZAMIAST KWIATÓW
śmieci i ob:erzyny, leżąc długo gniją, stQją
Zamiast kwiatów w dniu imienin Dyrekto- się żerem dla much, szczurów i siedliskiem
ra Centralnego Robotniczego Domu Kuitury
- T. U. R. Zygmunta Nowickiego i Sekreta- wszelk.ego rodza[u zarazków chorobotwórrza Zarzqdu Wojewódzkiego T. U. R. Zyg- czych.
munta Salskiego pracownicy C. R. D. K. i
Sprawę obierzyn od kartofli mogłyby rozT U. R. przeznaczajq zł. 1350 11a Biblioteki wiązać Komitety Domowe wspólnie z mieszRobotniq.ze.

Co

ODCZYT

końcami poszczególnych posesyj umieszczojqc w każdym domu jakieś skrzynki czy blaszanki, do których ogół 1.o katorów wrzucałby
obierzyny. Obierzyny te wolne od śmieci Z·:tb:eraliby chętnie okoliczni wieśniacy lub hodowcy bydła, kóz itp. nawet za optatq.
Powstały w ten sposób dochód możnabv
obrócić ·na tak kłopotliwe dziś remonty d0mów lub przeznaczyć na jakiś cel społeczny
co byłoby spełnieniem dobrego uczynku, a
jednocześnie przyczyniłoby się do uwolnie-·
nia posesji od nadmiaru śmieci i podniesienia czystości miasta.

usłyszymy

wykorzystać.

W 12 minucie ŁKS miał znów jedną
z wielkich okazji do zdobycia bramki,.
Zca rękę Kudelskiego sędzia dyktuje
rzut karny. Egzekwuje go Łącz, lecz.
ostry jego strzał mija słupek.
Dopiero w 19 minucie ł.KS przy bu•
rzy oklasków zdobywL honorowy
punkt ze strzału główką Barana po
rzucie z rogu.
Atak czerwonych w drugiej połowie
o wiele częściej zagrażał bramce ko•
lejarzy, i trzeba przyznać, „wychodził
ze skóry", aby score wyrównać.
O ile w pierwszej połowie przewa•
gę posiadali c;;o;arni, o tyle teraz nie
wypuszczali jej ze swych rąk czerwo•
ni. Cóż, kiedy atak ich zawodził strzałowo.

W 37 minucie kolejarze zos~ali zde„
kompletowani. Z boiska zeszedł Kmin,
a niedługo po nim Rzemigała, toteż
w ostatnich minutach kolejarze grali
w 10-tkę.
Mecz sędziował na ogół dobrze oti.
-..Sperling.

zwycięża

T.U.R.

3:1

W drugim meczu o mistrzostwo kl. A!
Concordię
zwyciężył
TUR (Łódź)
(Piotrków) 3 : 1 (2 : 1).
Bramki dla TUR-u zdobył •~raszew•
ski.

n

Pa st wa sp rz y-mierzon e
na boisku sportowym
Anglia postanowiła zorganizować w tym
se-zonie wielkie zawody sportowe pod nozwq
Britania Shield z udziałem wszystkich państw~
które braly udział w woinie.
Program tych zawodów przewiduje: bieg
na prze/oj, pływanie, boks, strzelanie i szer„
mierkę.

Zaproszenie między innymi ma otrzymać
Polska.

Notatnik boksera
ósemko pięściarska Geyero
w Toruniu z drużyną Pomo.._
rzanin, a w tydzień później w Tczewie z tam~
tejszym TUR-em
W

niedzielę

będzie walczyła

Nie wyrzucajmy obierzyn od kartofli

SWIADCZENIA RZECZOWE W ZBOŻU
DO DNIA 25 KWIETNIA· b. r.

rzowi obok słupka na aut. Pierwszego
swolego rogu ł.KS nie potrafił jednak

przez radio

5.57 z Krakowa Sygnał czasu, pieśi'1 . oraz f 15.05 Wiadom. sportowe. 15.10 Wystąp uczgowego w !:.odzi Pl.
histor., 6.05 muzyka, 6.15 rozmowa ·1 niówPaństw. Konserwat. w Łodzi. Klasy śpie
kalend.
staraniem Zrzeszenia Praw11ików Di;mokratów OddŻiał w Łodzi odbędzie się odczyt ze słuch„ 6.30 muzyka, 6.45 z W-wy dzien. wu solowego prof. Adeli Comte-Wilgockiei.
prok. dr. Jerzego Sawickiego ,.,t, „Proces no- por„ 7.05 progr. na dzisiaj, 7.10 z Poznania 15.30 Wiadom. z miasta i prowincji. 15.35
rymberski jako zagadnienie etvczne i praw- gimnastyka, 7.30 koncert muz. lekkiej płyty. „Spółdzielczość a demokracja"
pog.
ne". Wstęp wolny.
15.45
Kępy-Różyckiego.
Albina
7.45 Z W'-wy powtórz. najważ. wiadom. spółdz.
dzien. 7.50 muzyka. 8.30 Z Łodzi „Samo- lmprow. fortep. w wyk. Fr. Leszczyńskiiej.
DZlś DYŻURUJĄ APTEf<I:
i wym;ana międzynarodowa" 16.00 , Z W-wy audyc. dla dzieci. 16.20 nasze
wystar~zalność
Wagnera - Piotrkowska 67
w oprac. red. Rudolfa Les- pieśni. 16.40 Audyc. dla mlodz. 1655 kwadpog.gospod.
Rytla - Kopernika 26
sela. 8.40 Skrz. poszukiwania rodZJin. 8.55 rans autorski. 17.1 O Odbudowujemy Warsza·
Kona - Pl. Kościelny 8.
Cod z. odc. prozy, „W pustyni i w puszczy" wę. 17.55 Z Łodzi Audyc. dla robotn.:
Homburga - Główna 50
pog . . Wiesława
- pow. · H. Sienkiewicza. 9.10 Rozmaitości. l) ,PolHechnika Łódzka" Groszkowskiego - 11 Listopcda 15
pog. Jadwigi
9.20 Progr. na dzisiaj. 9.25 Przerwa. l l .57 Z Wij'ato, 2) „W Łar1cucie" Krakowa Sygnał czasu i hejnał z wieży Ma- Jawicz, 3) Płyty. 18.30 Z W-wy ri Krakowa
, riackiej. 12,05 Z W-wy „Na ZJiemiach odzy- Nauka· przy głośn•iku. 19.00 Z W-wy Koncert.
SZÓSTA
I sk?nych'', 1~;20 koncert, 12.40 „Z życia naro-119.30 Dzien. wiecz~rny. 2?.00 Z Ło_dzi .K~ncert
AKCJA PREMIOWA
dow . slow. , 12.50 Skrzynka techn. P.R. · 'ymfon. z sali Panstw. Filharm. Łodzk1e1. DyDLA DZIECI CZYTELNIKÓW
13.00 Koncert. 13.50 „10 minut poezji"., ryguje ździsław Górzyński, solista Stanisław
„Gł.OSU ROBOTNICZEGO„
Z Łodzi ,,.Pios~nki Ernesto Tagliafe_ri'ego" -· Szpinalski, W przerwie pog. z W-wy. 22 OO
14.40 Z Bydgoszczy muzyka rozrywkowa. 22.30
lnformac1e.
14.30
14.00 · Dziennik.
audyc. słow. -muz. w oprac. Bolesława Z Łodzi Koncert życzeń. 22.58 Kom. o pogoWyciąć i zachować.
wyzwolenia" dzie . 23.00 Z W_-wy ~zien. wie.~z . 23.25 Progr.
1.4.~5. „Dzień
Bus·iakiewic~a.
----~-•--mm--------- (wspomnienie w1ęzniia obozu koncentrac.J na 1utro. Zakonczenie audycp 1 Hymn
Sądu Okrę
Dąbrowskiego Nr. 5

•

Polski Związek Bokserski zdecydował się
przyjść z jednorazową pomocą finansową Pi·
:
·
sarskiemu.
Pisarski ma otrzymać zapomogę w sumie
kilku tysięcy złotych.

„

Łódzki Okręgowy Związek Bokserski otrzy-.
mal propozycję śląskiego Związku rozegra-..
nia pierwszego po wojnie bokserskiego spot.kania międzynarodowego juniorów.
jak
Łódzki Okręgowy Związek Bokserski,
dowiadujemy się, pr.opozycję przyjął.
Termin i miejsce spotkania mają być usta.;
lone niebawem.

W dniu 10 maja 1946 r. w ::ali

KUPON NR+ 2

CENY

OGŁOSZEŃ D~obne:

I

za wyraz petitowy pozo tekstem -

5

zł.

Inne

ogłoszenia:

i

Łodzi.

Komitet Redakcyjny. Red. i Adm.:

Łódź,

zł.

14. w

Po· przez Gross Rosen
Wkrótce ma powrócić do kroju popularny
z przed wojny miotacz kulą Heliasz.
Heliasz w czasie o!wpacji został areszto•
wany przez Niemców i wywieziony do obozu
w Gross Ros.en, a później do Sachsenhausen.
Rekordzi5ta PO"lski odnalażł się teraz w
Belgii.

I

Dnia 11 b. m. o godzinie 18-tej w lokalu
Spoleczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet przy
UJ , Andrzeja 1 odbędzie się hubatka towarzyska dla członkiń s. o. ~. ::. pok;czona z
vr:eczorem· dyskusyjnym.

tekscie -

zł.

21. -

świątecznych

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

Wydawca: Woj. Komitet PPR w

za milimetr szpaltę poza tekstem - 50 procent drożej ..

cl<>
Pięściarze ŁKS-u wyjezaza1ą 15 b.m.
Pragi Czeskiej na mecz rewan.:.owy z tamtej... ·
szymi Boxing Clubem 17 b.m.
ŁKS wyjeżdża w swym najsilniejszym skła-1
dz ie: Stasiak, Pawlak. Marcinkowski, Kowalski,.. ·
Olejnik, Unton, !ylis, Niewadziłv

~----...,..~· .....- - -

~·

_.,.-:-1'•-

~

Piotrkowska 86. Tel 254-21. Tel. Red. Nocnej 172-31.

.I

Zakł.

Grnt. Sp. Wyd.

W numerach niedzielnych
DO 8374j

„Łódzki

Instytut Wydawniczy:J

