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Terror w Hiszpanii
Agencja Reutera donosi. z Madrytu, iż został tam aresztowany przewodniczący Komite\u Wykon:iwczego partii lewicowych republikanów - Ramon Custer oraz
działacz hiszpańskiego ruchu oporu, członek
Carlos Igle;:ias,
związku republikańskiego co do którego przypuszcza się, że pozostawał w kontakcie z Martinezem 13arrio.
(Obsł. wł.).

Przed procesem
Michajłowicza

BELGRAD !PAP). Prafesorow:e belgradskie·
do ministra spraw
go uniwersytetu wysłali
wewnętrznych Jugosławii, Aleksandra Rankowi cza depeszę, w której m. 1i n. piszą, że uniwersytet nigdy nie zapomni i nie może zapomnieć, że czetn;cy Michajłowicza zamordowali dr. Sime Miłoszewicza, profesora wydziału medycznego oraz pisarzy dr: Miłosza
Zaunovicza i Gorana Kovacicza. „Uniwersytet - czytamy w depe3zy - jako przedstawiciel myśli wol11ościowych naszych narodÓ'.~·
i rzecznik sprawiedliwości narodowej, z zadowoleniem •i pełnym zaufaniem oczekuje na
spra.wiedliwy wyrok sądu ludowego w sprawie Drazy Michajłowicza i domaga s ię wydania także przez sojuszników drugiego kata
chorwack:ego i serbskiego narodu, Ante Pawelicza".

Komunika t
Komitet PPR zawiadamia, że
dn. 24 bm. o godz. 2-ej p.p. w
w
sali C.R.D.K. Piotrkowska 243 zwołuje
zebranie wszystkich dyrektorów, kierowników wydziałów. central, instytucji i biur oraz sekretarzy wszystkich
kół i przedstawicieli Rad Zakładowych
człon
przemysłu włókiennic;,.ego ków PPR.
Sprawy b. pilne. Punktualne stawien
nictwo wszystkich obowiązkowe.
ł.ódzki Komitet PPR.
ł.ódzki
piątek

oz·ś

w numerze

Szkolna
„G ł os u ił c ~ ot ni cze g o"
Bm:~~. eczka

uznała

rzqd Girala
wł.)

Z Budapesztu do
noszą. iż rząd rumuński ąznal republi·
kański rząd hiszpański Jose Girala.

dniu wczoraj szym do Moskwy

MOSKWA PAP). W czwartek dnia 23
me.ja przybyli do Moskwy: Prezydent
KRN Bolesław Bierut, wiceprezydent
KRN Stanisław Szwalbe. premier Rzq·
du Jedności Na!'odowej Edward Osób·
ka-Morawski, minister Obrony Narodo
wej J.V::crrszałek Michał Rola-2yoiersld,
wicepremier Rządu Jedności Narodowej i minister Ziem Odzyskanych Wła
dysław Gomulka. minister Przemysłu
Hilary Minc, minister Kultury i Sztuki
\V!adysła\v ICowalski, I-szy wiceminister Obrony Narodowej gen. Marian
Spychalski, szef sztabu gen. broni Wła
dysław Korczyc oraz minister pełnomo
cny Józef Olszewski.
Na lotnis 1-tu moskiewskim przybyłych
pow:tali: minister spraw zagraniczn7ch ZSR:R Mołotow. zastępca ministra
spraw zagranicznych Wyszyński, zastępca ministra sił zbrojnych ZSRR generał armii Bułganin, sekretaiz prezydium Rady Najwyższej Gorldn, szef
Mołocz
protokółu dyplomatycznego
kcw or·az wyżsi urzędnicy radzieckie'!:/ minis:erstwa spraw zagranicznych.
Na lonisku obecni byli członkowie
ambasady R.P. w Moskwie z ambasad rem prof. Henrykiem Iiaabe na czele oraz alc:redytowar..y przy rządzie radziecldm w Moskwie korpus dyplomatyczny.

Rumunia
LONDYN (obsl.

Prezydent Bierut wygłosił przed miNa lotnisku udekorowanym polskimi
krótkie przemówienie, prze·
krotonem
pańs\wowy
i radzieckimi sztandarami
zakończyła się 9 maja r. b.
mi ,orkiestra odegrała polski i radziec kazujqc narodom radzieckim pozdroTass)). 22 maja Według infor
TYFLIS
ki hymn państwowy. poczym przed wienio od narodu polskiego OJ.ICIZ podprzyjaź
znaczenie
olbrzymie
macji Sztabu Zakaukaskiego Okręgu
gośćmi przedefilowała kompania ho- kreślając
I ni polsko-~dzieckiej.
norowa.
Wojskowego - dnia 9 maja zakończy
la się całkowita ewakuacja wojsk radzieckich z Iranu. Z':Ikończenie ewakuacji w tym terminie odpowiada us~a
Ionemu ,w końcu m.arca planowi ZakaBałkanach
rozwiązania
ukaskiego Okręgu Wojskowego o ewa
Kontroli dla kuacji.
LONDYN (obsł. wł.) Amerykański De so)uszniczych Rad
partament Stanu zwrócił się do mini- państw bałltańskich.
Jednocześnie donoszq z Londynu,
stra spraw zagranicznych ZSRR - Morząd brytyjski rozważa obecnie proiż
szeregu
udzielenie
łotowa z prośbą o
wyjaśnień na temat wysuniętego przez jekt min. Mołotowa i przypuszcza się, 43 lys. Hiszpanów zg·nęło
Mołotowa w toku ko::iferencji paryskiej że kwestia rewizji układów o wzejmie
za Hitlera
projektu rewizji układ.ów o rozejmie z będzie postawiona na porządku dzienwł.) Podkomisja Ra(obsł.
LONDYN
nym konferenc.ji ministrów spraw zaWęgrami, Rumunią i Bułgarią.
Jak wiadomo, projekt mi.n. Mołotowa granicznych, wyznaczonej na dzień 15 dy Bezpieczeństwa, badająca sprawy,
związane z reż"mem Franco oglosHa
przewiduje między innymi rozwiqzanie czerwca.
list Gromy~i, w którym podano szczegóły, dotyczące hiszpaf.1.skiej „Błękit
ne; Dywizji", walczącej na froncie nie·
miecko-rosyjski:m .
W liście Gromyki pow!edziano, iż
Przen·~a w rokownn!ach umotywo- straty hiszpańskie na frcnci. rosyjLONDYN (obsł. wł.) Korespondent
:n.eutera donosi z Kairu. iż został wyda- ~an~ test koniecznością .. porozum~e- skim wyniosły 43 tysiące iołn!erzy.
dl"" •
• t
człc:>nków delegaci~ brytyjs!ue! W latach 1941-42 na f roncie
ny krótki komunikat w którym zapo- nta .5 1 ę Bevmem
ym -la
w Londynie. D legaci
z mm.
'
.
.
w1edz1ano przerwę w rokowaniach brytyjscy pragną zreferować Bev.ino- lała eskadra 9 samolotów hiszpańanglo-egipskich, dotyczących rewizji łl wi dotychczasowy przebieg rokowań i skich, należących do „Błękitnej Dywizji".
•
układu między obydwoma państwami. otrzymać dalsze dyrektywy.

Ewakuacj a Iranu
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rzucali dzieci pols ie zbrodni rze hitlerowscy

W dalszym ciągul W dalszym ciągu sąd odczytał zezwarświadka Ma nania św. Gliksberga, lekarza
przesłuchał
sqd
roz::::irawy
Oświęcim
poprzez
który
szawskiego,
łódzz
wywieziona
która
ri9 Sz"1.1berg,
kieqo ghetta, poprzez obóz oświęcim- trafił w roku 1944 do Stutthofu. Jak usta
ski, wraz z transportem kilku tysięcy la świadek: Dzieci przed spaleniem nie
Żydów łódzkich, przybyła we wrześniu były poddawane gazowaniu, gdyż ze
194.4 roku do Stutthofu. Z transportu te-1 względów oszczędnościowych i bra~m
go wyselekcjonowan o ludzi starych, gazu wrzucano je do pi3ca żywce.
W czasie pracy w obozie świadek
kobiety ciężarne oraz małe dzieci, kiermiał możność niejJdnokrotnie zaobser
rujqc je bezzwłocznie do likwidacji.
GDAŃSK, (PAP).
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udała się do Niemiec delegacja polska
WARSZAWA (PAP). O godz. 13-ej
dnia 23 maja br. wystartował z lotniska warszawskiego polski samolot woj
skowy, udający się do Frankfurtu nad
Menem i ~·fo~y~bergi po ~rzebywa~ąc~ch ":' w1ęz1emac~ tamtE~Jszych nH~woiennych, ktom1eck1ch p!Zlastępcow
..
rzy podczas okupacJl na terenach palskich rozwijali swq zbrodniczą działa!
ność. Czteroosobowa ekipa polska,

„

W sobotę, dnia 25 V. br. godz. 16tej w gmachu Szkoły Centralnej PPR.
przy ul. Al. Kościuszki Nr. 65 rozpoczyna się 2-ga IConferencja Wojewódzka

Fr:-:: w

Łodzi.

Delegaci i zaprc,s::r.eni gc:::ie prosze

pod kierownictwem mjr.
Perkowskiego, ma za zadanie dostarczenie do Warszawy następujących
Niemców: b. szefa rządu G.G. Buehlera, b. gubernatora krakowskiego Burgsdorta, b. starostę warszawskiego
J
•
L . ta oraz Bee k manna L u.ze
eis . '
' aege'
.
ra, B1bowa, ~on Pomckau, Hoessa, Las
cha, D.aume 1 Sorenberga.

'pozostająca

Stuttho ·e

jak niemieccy przemysłowcy
wybierali sobie spośród więźniów robotników do fabryk i przedsiębiorstw.
Wiedziano w obozie pt'wszechnie, że
tylko zdolni do pracy mają szanse na
zycie, sł.abi zaś i t:horzy star..owią jedy
nie materiał dla podsycania pieca w
krematorium, dlatego tsż nikł nie
chciał na ogół przy:n af: się do choroby. W dalszym ciągu p!?.ewcdnicząc.y
odczytał ze~m.ania świadków S-awickiej. Hofmana i Słojewskiego, pcczym
zarządził p:rzeirwę do dn;a 25 bm.
W dniu 27 bm. sqd przeprowadzi wizję lokalną w obozie koncentracyjnym
w Stutthofie.
"\'..ować,
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Aresz~o"' 7an~e fa~~ystów

w Mediolr.u1ie
RZYM (PAP). śledztwo policyjne, przeprowadzone po aresztowaniach w Mediolanie
doprowadziło do wykrycia faszystowskiej or·
ganizacji, której celem było przywrócenie u·
stroju faszystowskiego pr ~y pomocy zbrOJ!1e·
go pow~ta nia . 85 c:donkóo.v organizacji aresz·
towano w różnych mias:ach włoskich.

Prze~ s~:racen:~em

d.raPefol

PARYŻ (PAP). Premier Gouin odrzucił proś·
bę o łaskę, przedstawiony przez obrońcę ma·

sowego mordercy dr. Petiot. Egzekucja Petiot
wyznaczona na .piątek rano na podwórzu
paryskier,o w;•'ri:ienia Scmte.
Petiot bę::l::!ie ścięty za pomocą gilotyny.
sprawie przygotov1ań do egzekucji przy·
ni są zgłaszać się po m.andaty i karty W
kat
główny
był do Palacu Sprawiedliwości
uczestnictwa w gmachu Wojewódzkie- francuski. O ile nie uda się uko!,czyt ty;:h
na czas, e;:; :c!wc,.t byla~'Y o:J·
go Komitetu iJIZY ul. Sienkiewicza Nr. przygotowań
roczona do poniedziałku . ponre•vaz na mocy
starożyinyc h prze;Jis6•.v z: czasów, gdy ska·
49 a. w sobotę o godz. 9-tej rano.
~. es:ekucje me od•• zańców tracono pubi k
•
•
,, _
Kom •. - l Orgamzc;cyjny Konferenc11 bywa1ą się w .niedzie,::.. . ani targowe.
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Bezpieczeństwa
Węwnęlrznego
WARSZAWA, (PAP). Na dziefl 24 ma„
1a przypada pierwsza rocznica pow4
stania Korpusu Bezpieczeństwa Wew..,
. kao jydatów do Parlamentu, przekup 1v.-ały drogę Niem~om, pchało do sojulZL. z la· 11ę:~"2t.ego. Rok temu w dniu 24 maja
posłów, tworząc nawet w tym celu •P ~o,alnq szyzmem, dqłyło do osłabienia ducha opo• 1945 r. Rada Ministrów powzięła u::;l;,.„'
organizację. Narj!:ędziem w ich ręka ·~ '1yl ru w narodzie, było 4riatoJq "lOweJ Europy hit· wale zotw erdzajqcą uformowanie fe„ j
Bank Francuski, sprawujący fakty czo~ k0n · le ro wskiej.
go 1..0;p:..::>u, którego celem zasadni„
„Obecnie wszelkimi siłami chcq się utrzy· c, ~yrn jest likwidacja band ta10J:y::1t•f'r~ ...
trolę nad życiem gospodarczym i podporzqdmać na swym stanowisku i pragną ~restau·
kowany interesom tych 200 zodzln.
ny,h.

200 mcxgnackic h rodzin chce powrotu do
Rozgłośnia mosklowska nadała wczoraj
art . 1 :uł, zatytułowan1 „200 rodzin Francji".
W artykule tym powiedziano między In·
nymi, iż osławi one „200 rodzin Francji", które
wywierały swój przemożny wpł rw we Fzancji przedw oj€nnej, dqżq obecnie do OL zyskania swego stanowiska i przejqcia w swe rę
ce kierownictwa zarówno w życiu ekono·
micznym jak l politycznym kraju.
„Te 200 rodzin, pisze aut::>r art7kułu, to
ohydna narośl na organ\zmie Francji, to
rozsadnik reakcJl I ła11yzmu. W rękach tych
rod .In le!ą ogromne mo!llwołcl lint.n1owe,
kt:: re pozwolą im wywierać nacisk nie tylko
na życie gospodarcze, ale i polityczne Fran·
cji.
„Zbogacenlu się 200 rodzin sprzyJała kon·
centracja wielkich gałęzi przemy1łu lrancu·
1klego po pierwszej wojnie św !owej. Wlel·
kia trusty rozciqgnęły swojq kontrolę nad
hutnictwem, kierujqc produkcjq w 72 procentach, w przemyśle energetycznym - w 60
procentach. Zakłady Citroen, Reynaud 1 Peugeot produkowały 75 procent wszystkich samochodów francuskich. W śrcdkowych prowincjach Francji same zakłady SchneiderCreusot skupiły 30 procent produkcji stali.
Produkcja chemiczna była skoncentrowana
w truście Kuhlman'a i Saint-Gabin.
„Taka sama lroncentracja zaznac~yła się
iW nowych gc;łę.óiach prz emys łu aluminium,
rtilmu i radia. Proces ten objał .również banki
francuskie. Szereg małych banków utworzył
trusty i koncerny. Tak na przykład bank
„Credit National" skuplajqcy wiele drobnych
banków, stał się potężnym zjednoczeniem,
finansującym przemysł w okresie po pierwszej wojnie światowej.
„ Włartza 200 rodzin rozciąga się nad
większą częścią majątku narodowego Frcncji. Rodzina Schneider opanowała stocl!Die w
Creusot. Bordeaux i Hawrze, oraz zak'ady
metalurgiczne l zbrojeniowe, Jak r6wr.ief.
bank „Credit Lyonnais". Rodziny Kuhlm::m 1
Saint·Gobln panują w ~rzemyś!e ch<lmicz.
r.ym, rodzina Motta - w przemyśle wM'ł:'en·
nlćzym południowej Francji.
„Te 200 rpdzin stc:ło się wyłqczr>ymi włodarzami nie tylko życia ekonomicznego lecz
• politycznego kraju. Finansowały '1W01CL

BIERDIAJEW DYRYGUJE W FILHARMONII
Jutro, t. j. w pią:tek 24 b.m. ujrzymy przy
I
pulpicie kapelmistrzowskim, na czele naszej
1 orkiestry filharmonicznej, znakom itego i cennego dyrygenta Waleriana Bierdiajewa. Pod
J ego b a t ut ą us ł yszymy " P.ią t ą " Bee th ovena,
Ma łą Suite. -Stra.wiń ~0 kiego ' Małą Uwertur"...1
Palestra i in.
Pozostałe bilety na ten n1ezwykty koncert
\
sprzedaje kasa kina „Bałtyk", Narutowicza 20.

I

'PRODUKCJA PANA BRANDTA

U

Plenarne zebranie

ZWM

Zarzqd

1·kanie wio se:

Rep

dają słuszną odprawę sabotażystom

monarchistycznym

dnia 24 maja ogólno-wło- n!festacJa w której, wzięło udział 130
tysięcy republikanów. Wśród uczestM
sldego zlotu żywiołów monarcbistycz- n1.ków manifestacji znajdowali się
nych po~ hasłem. Sl'Jbo~o":"anla refe- przedstawiciele armii, marynarki, zalo
rgndum 1 wyboro~, m11~1st.er spra~ ga statków, zakotwic~onyc&t w porcie
wewnętrznych Romiła osw1adc2ył, 1z neapolitańskim oraz studenci. Pomimo
wszelkie propozycjo odroczenia wybo prowokacyJnych usiłowań niewielkich
rów zostaną odrzuco?e: że „wyboi'y od grup ~onarchistów, demonstracja odbędą się bezapelacy1nie dnta 2 czerw- był·a się w całkowitym porządku.
nizowania

Program uroczyslo ·ci '

Swięta

Ludowego

{f

próbom oderwania Triestu

W Cho1wacji, Bośni i i:.· -·cegowinle - federacyjnych republikach jugow dalszym
odbywają się
słowiańskich ciqgu wiece i demonstracje przeciwko propozycjom, wysuniętym przez k0misję rzecze(Obsł. wł.).

w

r

z.;

demonstrują

Ju osi wianie
pr.zeci

1

WARSZAWA !PAP). 21 maja, w gmach(
głównego Związku Samopamoci
zarządu
Chłopsk i ej, odbyła się konferencja informa•
cyjna, poświęcona obchodowi święta ludow'!:
go. Obradom przewodniczył mln. Kultury
Sztuki ob. Kowalski. W konferencji wziąll ~
dział przedstawiciele: zarządu głównego
S.Ch„ N .K.W. Stronn'ictwo Ludowego, K. C..
Po lskiej Partii Robotniczej, CKW. Palskiei
Partii Socjalistycznej, KC. Związków Zawodo1
wych, ministerstwa Informacji i Propagandy~
Polit. Wychow, W.f'..,.
Zarządu Głównego
Polskiego Radia, Filmu Polskiego, Związku
Walki M ł odych 1i org. młodz. TUR.
Ustalono, iż przygotowania do święta lu•
znawców odnośnie losów · Triestu i K· ainy dowego bio r ą na siebie Stronnictwo Ludowe
i Związek Samopomocy Chłopskiej. W związ„
Julijskiej.
ku z tym, wszystk:e bratnie partie polityczne,
W Sarajewie, Konicy i Mosazze odbyły się organizacje zawodowe i młodzieżowe zadG·
i udzl.al w świą
wiece, których uczestnicy żqdali kla.rowaly sw oią współpracę
tłumne
cie ludowym.
przylqczen!a Triestu do Jug:Jsławli.
Urocz.yste man\festcxc\e odbądq stą we
wszystkich miastach powiatowych i wo]ew6dz
kich. Ponadto do miejscowości: Warszawa,
N ow os:elce, Racławice, Stoczek, Jadow, Psie
Po le i Grunwald zwołane zostaną masowa
dziane są znaczne dostawy nawozów sztucz- z jazdy chłopów

I

k 1 k u . w 1• e r s z a c h
1
e

Z New-Delhi donoszą , iż w prowincji hin·
.foskiej Kashmir miały miejsce we wtorek i
ś~? d ę P?.Wa~n e ro zruchy. Na. skutek interw~ncp po!iq, zginęły 4 osoby, wiele osób zranio•
no.
UNRRA w Chi'organizac·1·1
Przed-.taw'1c'1el
nach os'wiadczył, że przed UNRRA stoi zadaktóra obecnie
głodu,
nie zażegnania kl"ski
"
4
milionów Chi ńczyków.
zagraża

j

nych i maszyn rolniczyc:1. Wysłano również
zaproszenie do .w ie!u rzoczoz.nawcó""'.'-ag ro no
mów, którzy pok1eru1ą pracami na roli w Cht•
nach.
Sa fii d onoszą , iż w ta d ze b uI gars kie wy·

z

kryły istnienie podziemnej organizac1·i, na i'
czele której stał nieja~i Antoni Krustiew.
Celem tej organizacji - według znalezio-1
Plan pomocy dla Chin obejmuje polepsza- nych dokumentów - była walka z „Frontem
nie rozdz:ialu racji żywnościowych, wprowa- Patriotycznym" i zjednoczenie niedobitków!
dzenie nowych metod uprawy gruntu. Przewi- faszystowskich Bułgarii.

podczas wojny

o

90)

światowej

Ilustracje v1ykonał J. M. Szancer)
- Słyszał pan? - zacierał ręce. Nie umie po rosyjsku! Spryciarz nad
spryciarze l Do wszystkiego się przyznał, tylko najważniejszego się wypieral Jutro dostawiamy go do Pisku, do
sądu okręgowego. Kryminalistyka to
spryt i delikatność. Widział pan, jak
go pogrążyliśmy w powodzi pytań?
Ktoby to był pomyślał! Wygląda tak
wypytywał?
- Pytałem się ich z jakiego są pul- jakoś ż~łośnie i idiotycznie, ale do takich spryciarzy trzeba zabierać się
ku i dokqd jadą.
- Doskonale. A czy nie pytał ich jeszcze sprytniej. Proszę go teraz
pan na przykład ilu szeregowców ma gdzieś usadowić, a ja pójdę spisać
taki pułk i na jakie części się dzieli? protokół.
Było już dobrze pod wieczór, a żan- O to się nie pytałem, ponieważ
darmski wachmistrz z miłym uśmiejuż dawno znam to na pamięć.
protok5ł.
- A więc pan jest dobrze poinfor- chem wciąż pisał swój
mowany o formacjach naszegc. wojs- którego każde zdanie zawierało słówko: Spionageverdach tig.
ka?
wachmistrzowi,
Żandarmskiemu
- Tak jest, panie wach:nii>trzu.
- Wachmistrz rozejrzał się trium- Flanderce, sytuacja wydawała się cofujqco dookoła i rzucił ostatni wielki raz jaśniejszą, w miarę jak coraz więcej rozpisywał się dziwaczną niemczytriumf:
znq urzędową, aż wreszcie zakończył
- Po rosyjsku pan umie?
I swój Bericht takiemi słowy:
· ·- Nie umiem.
„So melde ich gehorsam, wird der
Wachmistrz skinął na młodszego
żandarma, a gdy obaj wyszli do przy- feidliche Offizier heuHgen tag2s nach
ległego pokoju, rzekł w uniesieniu nie- Bezirksgendarmeriekoman do Pisek uberliefert".
ffiybnego zwycię~twa: /

f'

władzy

l

~nJ[~~J ~~~r~[~ w~jaka Siw~na
Hulka Laskowski ~ - Aż do odejścia ostatniego pociągu do Budziejowic.
- I cóż pan tam robił?
- Rozmawiałem z żołnierzami.
Nowe, wielce wymowne spojrzenie
'1achmistrza na personel.
- O czym też pan na ten przykład
rozmawiał z żołnierzami i o co ich pan

Korpusu

200 rodzin - to ostoja zeakcjl, subsydlu· rować ostoję reakcji - senat, p1zywrócić
wszelkie poczynania reakcyjnych ele- czasy korupcJi przedwc.jenne;, gdy te 200
mentów kraju. Franąols de Vendel i Mercier rodzin laktyc;znle dyktowało swq wo:: Fran·
finansujący reakcyjną „partię republlkań- c)I.
Głównego
„W11y1tklo 1lły republlkai'lakleJ Francji
akq wolności" byli związani z faszystowską
WARSZAWA (PAP). W dniach 21 i 22 b~
demokratycznej zwierają się pragn -.: ode· I
ozganizacjq „Croix de feu",
w roku 1939 - 200 rodzin zaprzeda'o prz:..ć ataki tego głównego sztabu reakcji ,„ - ' . ' ~ • s n » ne zebranie Zcr!zqdu Gl;.wnogo Zw1ązk•1 Walki Młodych przy udziale
Francję, głoszeniem defetyzmu utorowalo francuskleJ".
111111111.11:111111111111111u11 111u1111u1111111111111111111111u111· 1111111111111., 111111··1 111· 11111111:1:1 11.11:11111:.1:1 1111i11111·1 11111111111111:1u1,,1u111111 rn111111111111111111•1111:1 11•1111n11·1:11111111111n1''l.'l'!lllllllllllll11i:•1 :1··11110 przedstawicieli wszystkich województw. Referat polltyczny wygłosił przewodalczqcy
ZWM ob. Kowalaki, oraanlzacyJny-aekretal'll:
generalny ZWM ob. Majewski i referat na
temat zlotu ob. Puchc..· ka. Uczestnicy zebra·
nła omówili plan pracy na olues i'Oji>liiilzy
oraz prace 01ganizacyjne zlo\u krajowego
MOSKWA (obsł. wł.) Z Rzymu dono- ca, a każda próba zastraszenia będzie zw:1. który odbędzie się w lipcu bieżqcego '
szą, iż w związku z p róbami mon archi- surowo odparta".
roku.
W Neapolu odbyła się potężna m.aM
stycznych grup faszystowskich zorgająca

~.7 aros/aro Has.if:.

(tłumaczył Paweł

Pierwsza rocznica

SZOSTA
AKCJA PREMIOWA
DLA DZIECI CZYTELNIKO\V
„GŁOSU ROBOTNICZEGO"

PON NR.10
Wyciąć

i

zachować.

m--•1mm___1m1_ _ _ _ _ _ _ __

Uśmiechnął się z zadowoleniem do pewną śmierć. Nie wiem, cz/ zdobyli.swego dzieła i zawołał swego frajtra: byśmy się na coś podobnego. Mogli„
- Czy dał pan temu nieprzyjaciels- bysmy się zachwiać, pofol'::l·ować sobie. A ten siedzi spokojnie i nic. kiemu oficerowi coś do zjedzenia.
- Według rozporządzenia pańskie- Cieplutko tu u was - powiada - i czy
go, panie wachmajster, dajemy poży- wam piec nie dymi. - Widzi pan, p:xwienie tylko tym, którzy zostają ujęci nie gefrajter, sq na świecie i takie
i przesłuchani przed godziną dwunas- charaktery. Na to potrzebne są ne1wy;
stalowe, samozaparcie, hart i zapał .. ~I
tq.
- Mamy do czynienia z wielkim Gdyby w Austrii był taki zapał ... ale '
rzekł z godnością wach- lepiej o tym nie mówmy. Chociaż i u
wyjątkiem mistrz. - Jest to jakiś wyższy oficer, nas trafiają się tacy zapaleńcy. Czy-_j
,Norodni Polityce" o tyIItl
widać sztabowy. Sam pan chyba ro- tał pan w
zumie, że Rosjanie nie przyśią b na oberlajtnancie Berger..:e z artylerii, co
szpiegowanie jakiegoś frajtra. Niech to wlazł na wysoką sosnę i zrobił sopan pośle do gospody „na Kocurku" bie tam na gałęzi Eeobachtungspunkti
po obiad, a gdyby tam nic nie mieli, G-dy nasi ustąpili, nie mógł już zleść
niech gotujq. Następnie niech zrobiq na dół, bo byłby się dostał do niewoherbaty z arakiem i niech to wszystko li. Czekał więc tak długo, aż nasi znotutaj przyślą. Ale nie mówić dla kogo. wuż nieprzyjaciela przepędzą i mu•
W ogóle nic nie mówić, kogo luta; ma- siał czekać całe dwa tygodnie, nim się
mv. To tajemnica wojskowa. Co też ich wreszcie doczekał. Czternaście dni
siedział na sosme, poogr1zał cały,
teraz robi?
- Prosił o trochę tytoniu, siedzi w wierzchołek drzewa i żywił się ig!iizbie strażniczej i jest taki zadowolo- wem, żeby nie umrzeć z głodu. A gdy
ny, jakby siedział u siebie w domu. - nasi wrócili, to był taki osłabiony za
Macie tu-powiada-cieplufa'J, aż mi- już nie mógł się na drzewie utrzymać, 1
ło. A piec nie dymi? Bardzo tu u w.:xs spadł i zabił się. Po śmierci został naprzyjemnie. Gdyby piec dymił to najle- grodzony złotym krzyżem zasługi '.'.a
piej kazać go kominiarzowi przecią- dzielność.
I wachmistrz dodał z wielkq powa.,_j
gnqć. · Ale dopiero po obiedzie i nie
~
gą:
wtedy, jak słońce stoi nad kominem.
- To jest poświęcenie, panie fraj
- Co to za wyrafinowany człowiek!
- z uniesieniem wołał wachmistrz. - ter, bohaterstwo, że tak pawi.em. No•
Zachowuje się tak, jakby nie o niego ale my tu znowuż ' gadu - gadu, ci
chodziło. A sam wie przecież, że zo- tamten czeka. Niech pan skoczy tera~
stanie rozstrzelany. Takiego człowie- po obiad, a jego niech pan pośle d~
~ ;
- -- -- · ka trzeba szanować, chocież to i nie- mnie.
przyjaEiel. Bo prze_cie taki idzie na~__.;

GtOS ROBOTNTCZf ...;.____.

Na.1z plebi§cq
a

c

w lnicy -_dziś obywate

i ws11ółgospodarze kraju głoslwat będziemy 3 razy „TAK" - oświadcziją
r ob oI n.i c e i rob ot n i c y „ Ge n t ! e ma n a"

l

~azoy rooorn11< tu1:1~ rbdzkich odczuwa!
'ried wojną par.owanie obcego kapitału. Nie•nieccy,
francuscy,
angielscy
I
rozn1
nni kapitaliści w oparciu o rządy i granatową
'olicję sanacyjną wyzyskiwali polskiego ro;otnika, „murzyna" we własnej Ojczyźnie.
Robotnicy I pracownicy ,.Gentleman" w
H)'powiedziach w sprawie referendum przyJominajq z goryczą te czasy.

dzić. Rządzić powinni cl, którzy złożyli w man" .Wszystko co mi dala przedwojenna Pol- kie było nastawi ente. Chociaż jesz(;'i(e nte
okresie okupacji egzamin patriotyczny, przed- ska .panów, to się mieści w jed'lym słowie, mamy własnego złobka 1 przedszkola, ale 1.0·
stawiclele tych, którzy przelaną krwią wywal· niewolnica. Każda z nas czuła się nią. Nie- stawiamy już dzieci w pięknym pałacu firmy
czyli niepodległość. Walczył robotnik, chłop wolnicą domu i fabryki.
„K. T. Buhle". Ze spokojnym sercem procu1eI inteligent. Panowie siedzieli zo granicą więc
W najgorszych warunkach, przy glodo my. Perspektywy mamy ogromne. Kierownic- 1
wara im od krwią wywalczonej Ojczyzny".
wych placach procowaliśmy z zaciśniętym two fob ryki. Rada Zakładowa 1 kół o partyr1• '
· · sprawa ziem
·
· h - mo·
·
· z dz'ec'm'
, Ro. wniez
zac h o d me
sercem d rząc
o t o co się
1
1 w domu PPS i PPR opieku'1ą si„
.., nami. Czynią co w ich
wł low. Bajdek - nie jest nom obojętną. Mó dzieje. Czy nie przejedzie dziecial<c. tromwo1, siłach, by nam ulżyć. Same się zabierzemy do
wią o tym wszyscy robotnicy. Przez wiei<i czy przez okno nie wypo~nie, czy się gorącą roboty I wiele dokonamy.
wyniszczony był nasz naród, znamy to z wło· wodą nie obleje. Wychudzone i zmordowane
- W dniu 30 czerwca wszystkie odpowie·
„Osiemnaście lat procu'1"' w te•1 fabryce 1
"
snego doświadczenia z okresu. okupacji. Jesz- - pokarmu dla swoich maieństw nie miałyś· my trzy razy ta k. N oszą pracą ·ie d n0 1·1otron
•
'1'16wi przewodniczą-cy Rady Zakładowej czło· cze ro k wo„y,
.
.
towq poci·ą,,,ni'emy zo sobą wszystkich robota wszyscy b y l'b
1 ysmy
wyni;z· my.
iek PPS-u tow. Bojdek. U nas panował kopi- czeni.
_ Obecnie procujemy w tak strasznie zni· ników i pracowników. Trzy razy ak oznacza,
al angielsko-szwedzki. Pracowaliśmy w ci<>i.Nasi' ro b otnlcy są w stanie zagospodoro· szczonej Ojczyźnie. o już w pierwszym
· b ud owac· b ę dz'ie mY 1
· roz•
"
roku że no d o 1 w spo k01u
<ich warunkach, gdyi przemysł gumowy jest wać i uczynią wszystko, aby te ziemie zafud· po wojnie dzieje nom się pod wieloma wzglę- budowywać naszą fabrykę, nasz wspóiny
szkodliwy dla zdrowia, jednakże przed wojną nić jak najszybciej".
darni o wiele lepiej. Nie patrzmy przez wą dom.
„yło bor~zo trudno dostać się do tego ro1u
Najgoręcej w sprawie referendum wypo· skle okulary naszych zarobków i cen na rynRobotnicy i pracownicy „Gentlemana" • któ
3ezuslann;e pano·.vało bezro~ocle.
•
.. wiado się towarzyszka Helena Graczykowa, ku. Spójrzmy jakie ustawodawstwo społeczne rzy zo piękne dekoracje w dniu 1 ma1o otrzy•
Kapitaliści szwedzcy i angielscy p1lnowo11 członek PPS-u.
nam kobietom dało Polsko Ludowa.
mali nagrodę - ci którzy z najdalszych str:>n
'ylko swojej kiesy. Pięć mi~sięcy trwał .sezon
My'. kob.iety, -. mówi tow. H. Graczy·
Czyż
obiad w st~tówce już nie jest wielką miasto pieszo przyszli do fabryki, oby wziąć
etnl i z.i mowy, pozostałe siedem robotnik oyl kowa - iestesmy zainteresowane nojwięcei 1 zdobyczą dla procuiących kobiet? Mleko dlo udział w pochodzie pierwszomajowym - na·
·10 bruku. Ażeby zostać w fabryce i dociągnąć w tym, by w dniu. referendum ludowego cały ciężarnych i karmiqcych. Czyż jakikolwiek pewno nie zawlodq również w dniu 30 czerw•
Nymaganq ilość tygodni odpracowanych dla narod odpowledz1oł trzy razy tak.
rząd przed wojną o nas myślał?
Owszem ca.
„trzymania zasi!l:u, trzeba było poprostu prze- Piętnaście lat pracuję w firmie „Gentl~- ciężarno, to niepotrzebny grot w fabryce, taC Be"•us
«upić majstrów. Z głodowych zosi!ków bezro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111111_
11 _ _ _ _ _ . . . _ _ _ . . _ _ . . _ . _ . _ ----~ - ;otnych wegetowaliśmy siedem m1es1ęcy w ro.~u. Zmordowani i wyczerpani wracaliśmy na
:>ięć miesi~cy do fabryki.

„

I
i

'
Sytuacjo była beznadziejna i dziwić się
rzeba że o tym niektórzy robotnicy zapo.ni,1ajq. Trzy razy „tok" powie kaidy 1. nas, któ·y ma dobrą pamięć, no pytania referendum
udowego.
Dzisiaj sami gospodarzymy l choclai da·
Tak ~lę jakoś składa, że .wiośnie robotni-,
W ostotnlch dniach znów brollśmy udz:oł • runk6w życiowych un·ornożliwiajqcych im nor'eko nam do dobrobytu. to jednakże re· CZ? l?dz 1est terenem, no ktorym w myśl za· w 01worciu 5 cio miesięcznego Kursu Puyao-. molnq noul<.ę w s"kolnch, o przez wprow.'.J·teśmy panami własnego losu. Rząd, z krwi łozer•10 - nowa Pols~a nowych potrzebuje ' towawczego no rok wstępny studiów no wyż-· dze:iie tych „nowych" ludzi w szeregi ~osze1
.
d
.
. . k
h ll'.dz1 - wprowodza s ę tok zwane popu1or-1 szych uczeln"och.
inteligencji, demokratyzację poszczegolnycn
• kosc1 nasz, 1u owy, pomimo r.a1waę szyc r.ie. a je<:J.nocześnie często zgryzliw1e „demo!nowacje te a mamy nadzieję, i:e nie są odc:nków nosze1 państwowości.
rudności steruje ku lepszemu.
kratyczne lnowaqe w dziedzinie wyższego one osta1nie. moją na celu umożl1w,enie lu-1
Szkoła Prawnicza wypuści za kilka mie·
U nas. prócz pracowników biura I kuchni, szkotn.~tw.a. Nie lok dawno, bo ~oledw1e · dziam zdolnym, pochodzącym z ludu, z sięcy kilkudzies:ęc1u asesorów prokuratorskich,
tszyscy otrzymują mleko. Kobiety ciężarne 1 dwa miesiq~e temu bhl _smy świadkami otwar· \ pcdstawo:"'ych, ~drowych wor~tw
nor?du którzy niewqtpl:wie przyczynią się do uzdrotarmiące podwójną porcję.
·
sik: /Opprte1 , no. CO ~iem nowych ZO~-,doch Chłopów I robotn ków - zdobycie odpow1ed-1 w1eniO stosunków panujących W naszym SQ•
z. o Y rawnicze1 Ministerstwo Sprawiedl:wo- niej wiedzy w celu wyrównania strat w nauce downlctwie. Nowootwarty Kurs PrzygotoA urlopy1 Większość zatrudnionych u śc1.
poniesionych czy to no skJtek wojny czy wa- wuwczy do zo k;lko mies·ęcy kilkuset stude'1·
11
111111111111 1111-nn-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-111
nas - Io robotnicy starzy, którzy pracują w
1-11 tów, z ludu się wywodzących i z ludem moc·
er firmie powyżej dziesięciu lat i wszyscy
110 powiązanych.
)trzymujq miesięczny urlop. Czy to było do
Swlodczy o tym nojleplcj chociażby te,
')Omyslenio przed wojną? Jedziemy do róz....
fakt że no 680 kursantów przeszło 80 procent
ych domów odpoczynkowych, w których doSETNY WP.GON
polskie
I . które przeprowadzą
to dzieci chlopów i robotników Iz czego 250
FABRYKI w CHORZOWIE
ki
za og„
kutry do pochodzi z te1enu województwa). Sw1adczą
'Hnlej wylegiwali sl~ kapitaliści i ich synalko·
roiu.
0 tym także ich ży;:,iorysy.
· d armozra
· d y.
W Wytwórni Wagonów i Mostów w Ch )·
PRACE REWINDYKACYJNE
• 11e
Wszyscy oni to ludzie od warsztatów I od
. k
•
- d b
P'I •
rzow1e odbyła się uroczystość w związku z
p
d
Sto łow
ę memy rownez
o rq. 1nu1emv
d k
.
rze stawicie 1e b :ura rewindykacji I od- pługa. ale każdy ma ambicję ; zapał do n•J·
·
b
· d
ł
u owan.em setnego wagonu. W dniu szkodowań wo·1ennych odn<'Ileźli w Chemn11z
h
b
d b ·
· d
>Y ro otn1k osto pożywny pokarm. Wkrót- wypro
tym nagrodzono pracowników którzy przauki. c ęć wy icia się przez z o yc1e wie
7y,
e zorganizujemy warsztat szewski i szwei- procowo/J w wyrwórn: 50 40 i 25 lot. Również pełne urz9d.zenie fabryki „Persil" z B.ydgosz- ażeby móc prowad„ić skuteczną wo'kę Le
ię. Jest je~zcze wiele niedociągnięć aie w dniu tym odbyło sią poświęcenie sz1anda1u ~}.YlWokrtosc.d 100 tys. zlotych przedwo1e111~ycn. złem o lepsze jutro dla naszego narodu.
.
.
.
.
.
, •
wytwórni
es au o naleziono część skrzyń, zaw1er1J·
Oto kursant
który ma za sobą jtJŻ k'ika
·z u1emy się 1 faktycznie restesmy wspotgo·
1ocych zrabowane eksponoty i
lnstrumenr1 'I
k ł
'h ·
·
·
"
1·
· · ·
p' · k
G
.
: as sz o y 1ee ntezne1, pragnie 1sc na p 0 .1: JOdorza~1 fobr'l:'k' 1 nie pozwollm.y, aby noBOGATY SZYB NA.FTO\W W POW
onst owego Instytutu
eolog1cznego.
.
technikę i jako inżynier podnos ć kulturę ter::h.!.a uponstwow1ona
fabryka
k1edykolw1eK
BRZOZOWSKIM
•
":" _ostatnim czasie przybyło do Polski. 2'J niczrą wsi. Inny chce iść no prawo, aby móc
:1owu dosto~o się w ręce obcego kapitelu.
W k
. S
W .
b
. pociągi po 50 wogNo.nów, kozdy, prz'l'.woząc skutecznie walczyć z krzywdz'cielomi wsi i ltJ1
.
b
.
•
.
opa n1
taro
1es pow.
rzozowsk1 'zrabowane przez
1emcow obrab1ork1, wl:i- d .
t h . · !d d
od
·
ab-.;
N ie ty,11 co ro otni 1t zys ka 1 na upanstwowienlu
(woj. rzeszowskie) dnia 18 bm prz t 'o
'srość warsztatów kole'1owych fob k' A ·•
zi pros yc ' inni
9
P- ag·0 qium. •
· ·
B .
k'
.,
.
·
ys ąpi no 1
ry ' " pa · naród wyciągnąć z ciemnoty ltd itp Byc moprzemysI u mow1 tow, reg1er,
1erownix ·do wiercenia nowego szybu, w którym prze 1fabryki „Granat", fabryki benzyny syntetycz- .
.
. „ó
· h ·
d · d
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P?R
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d
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. d ·1
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d
.
. ze. ze n1er.t
z nic 1eszcze o po nq, ~a
ro d u kcp, cz one.{
zys a o panstwo 1 prawo ..zona
o on10 wstępne stw er z1 y o· ne1 w
sw1ęc1m1u:
. po zlewane 1esl node1· niektórzy nierzydotr
z.ymają kroku _
niemn.i:ij
ale spo!eczeiist·.to.
be~nosc wysokoprocentowe1 ropy benzyno- śc . e dalszych poc1ągow.
wsz se ma· ·ak na·•e Fe chęc· 1 zamiary
_ Prac:u:a tu sicd~'1'lnaście lat i widziałem we1. Dla oszczędni~jsz~j eksploatacji cenneg".>
Fabryko Pionki kolo Radomia otrzyma 100
Y ' IQ I
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~ . d śll.
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surowca prace wiertnicze rozpoczeto obo~ wagonow maszyn. W lzechosłowocji odna;e. szy.sc~ ori1, to pr .. ewo •. n1e 1u zie ~ro. ,
07pod~rkc; _rodz101nych 1 ob_cych .kopitalistow. złoża, aby podobnie jak przy złożach wą·; ziano w Tenwoldow w Sudetach maszyny. m?1ący 1uz przed soh'1 ~okłod~y plan zy~10,
. ni k101. oni nasz przemysł ich nie obchodz,I. glowych dostać s.ę do poklodu z boku.
własność
Polskiego Zjednc--en:a Przemystu w edzqcy, czego chćC]. Waększosc mo po k1ika
, racowali tylko tyle miesięcy w roku ile wyPopierntczo Celulozowego, z których
zale- klas g:mnaz.1um, szkoły zawodowej, lub po1agal ich własny interes. Po sezonie zamyPIERWSZY POLSKI TRAWLER RYBACKI
dwie część przedsto_wio wartość 250 tys. zl. koźny dorobek z procy samoksztotcenlo(Jl\O fabryl<e
a rob~tnika wyrzu cano no
PRZYBYŁ DO GDYNI
Dol~ze. prC!ce poszukiwawcze w tym teren:e wej i wszyscy jedno d·-ł żenie - doiść w życiu
"
. - ·
Do portu gdyńskiego przybył trawler ryba- zna1du1ą s.ę w toku
d
·
ć ·
k · - c d o
c
ruk. Male zyski, więc :iie oplaca się praco cki Castor. zakupiony w Anglii przez Iowocz.~gos, nauczy sią, s onc„y • or wno
1
·uć.
rzystwo połowów dalekomorskich „Dalmor",
WALKA Z GRU2:LICĄ NA POMORZU
nn1mnie łatwa 10 będ?.ie wccile sprawo WyObccnle ody sami gosn"darzymy, fabryko przywożą_c no swym poklodz e z połowów na
No terenie
województwa pomorskieg"l kłady trwające już od trze-h d:i· sq utrzymona
.
.
. 1 morzl' Połnocnym pod polską banderą po- czynne są przy miejskich i wie'1skich Ośrodk
O
st w ruchu przez co!y rol •. Bezroboc:a n:e- nad 15 tys. kg. ryb przewaz'ni'e dors• .1 piano wyso im poziomie.
graniczony czas i
„y
kach Zdro"ti:i ~ poradnie przeciwpruźlic;:e.
i tk ·1
· ł d
Jest c!ągty rozw.'.,j. Gdy otrzymamy na- I sług.
D k
b
k
k
w e o 1 o ść materio
u o przero b'.enta czyn I
o ońca
ieżącego ro u "roje luje slą u- je bardzo skondensowanymi. Po dwóch ty! l
maszyny wywiezione przez okup'lnla I
tworzenie dalszych 3 poradni.
godnioch pracy nastąpi se'ekcjo.
Zdolnicisi
" prowoclz"rny do porządku te, Hóre r.am nie
ZWOLNIENIE DĄLSZYCH KUTROW
Niezależnie od te110 Woiewódzki Wyd-.iol zostarią _ slobsi odejdą do szkół zowodo11ieccy b~mdy ci ca'kiem zni•zczyli, wó czus
POLSKICH
Zdrowia otwiera z początkiem czerwca br. wych, do warsztatów, do pługa. Takie jest
w brytyjskiej strefie o· ruchomą Porodn:ę Przeciwgruźlkzą,
zoooai b'
, rr.ef. roc zymy prod_:.:!:c1'e i <.alrud1:.anie przeci k Władze wojskowe
ł
•
upacyjrej
zwolni y dalsze kutry rybackie . trzonq w aparat Roentgena. które będzie do- n eu .agane prawo.
•IOjcnne.
wyw:ezione z Polski przez Niemców. W noj· cierało do najdalszych zakątków wsi porno•·
Kurs przygotowawczy trwa. Dzlę'<i scrc!a·
Ustawy o upcrń~t .vowi~niu przemysłu i refor- bliższym czasie zostaną wysłane z Gdyni skiej.
cznemu nastawieniu wladz wojewód:i<.1ch I
m:ejskich otworzono dla zomlejsc0wv:-h uL•rS'J
r ie rolnej uzy!: wi:;my 57.'/bko i bez scna!u.
uti zymonicm. l\Jie ·.-:szvst~o
7 cołodzie1mym
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Synowie 111 u przygotowują się do stu Hóvv 11nł •ersy ee .·cli
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J y ro otnicy i pr:ir::.:.wni·y, n~ P"tlan ie czy
• .steśrriy za jc:Jnoi;!'.bowym parlanentem od~ owiemy „tak". Nie trzeba nam drugiej izby
i y przcszkaclzo!-:i pierwr-cj w pracy. Do sej-

d ony wac· sub skry pc1· 1·

t~ni jeszcze w porządku; trzeba bedz'~ IO I
OWL• poprawić , tymczasem zarnie!sww "-Or:ystn;q ze stołówk: Bratniej Pomocy U Ł.
Wojewódzki Komitet Obywatelski Premio· 1"alei.y potrącić uiszczone przedpłaty. a rói.-j
Procujący w przemyśle państwowym ·::
, myśl okólnikr, Ministerstwo Przemyslu c:.--::y·
1.1v w warun kach r!e;n.1kratycznych wybierze· wej Pożyczki Odbudowy Kraju w Łodzi zawia nica przypadająca
do zap!aty może byc mują sześciomiesięczne płatne urlopy.
Ty,a
ny na;lepszych, najuczciwszych i najofiarniej· damie, że z dorączonym przez Komitet Oby-I uiszczona jednorazowo względnie w pięc•u zrobiło dla nich" państwo, w·erząc mocno,
t zych.
wotel>ki P.P.O.K. zawiadomieniem o wysoko· ratach.
że oni zwrócą mu to ki Jdyś dziesięciokrotnie
Wiqc no cóż ncim kontrola starszych pa· ści ustalonej kwoty pożyczki zainteresowani
Cl zaś subskrybenci, kt6rzy zawiadomień prac;:ą .
.:.. ~ C
d •?
· ·
I
• · K
S'
• ·
d •
Kurs przygotowawczy trwr. W przygod·
'J'.I?
-;;y z tra >·c1i
wmn1 zg osie• się d o o d nosne1
asy .<arbo· 1 o wyso kosc1
przypa a1ącej d o zap łety po- nych
sa lach wyktodowych przewożn:e ~wieTo c:> d.;i re zatrzymujemy, a to c:o zie 1 wej wzgl"l::ln:e Bonku, w którym była uiszcza- [ życzki nie otrzymali, winni zgl:>sić się do od- tlic robotniczych, kształcą się bojownicy spra:-b~dne, cdn::, ;•;ir,;y. N:::i wszystkie trzy pyto- na przcdp~ota na p<Jczet po.l:yczki, gdzie na-, nośnej Kasy Skarbowej, tego rejonu w którym .wy świata procy - sprawy ludu.
portre. ia odp::i•./c·ry tak. Odpow:e:Jzi na te trzy 1 ieży dokonać subs:;rypcji P.P.O.K. na odpo· i· posiadają swe przedsięb!orstwo względnie tów patrzą no nich ci, co kiedyś życ:e swa
t ytania zas cln:cze, t.J odpowiedzi na to, ja- 1
wiedniej deklaracji.
zamieszkują dla zasiągnięcia wyczerpujq-cych zo tą sprawę oddali, - storLy działacze
1
„proletariatu" 1 ci, co dziś sto1ą no straży je1iego ustr ju chcemy i kto ma v1 Polsce rzq-1
Z wymienionych w zawiadomieniu kwot, informacji.
go interesów w nowej rzeczywisto~ci.
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„Po dopełnieniu wielu formalności, opowiada na łamach „Prawdy" dz:ennikarz,
który zwiedził Triest - auto nasze stanęło
no terytorium, zwanym strefa „A". Przed nami jak no dłoni leżał Triest. Miasto to moż
na było „ odczytywać": bruk na szosie, wiadukty, ściany domów, białe słupy na dr0dze, dachy - wszystko to było pokryte napisomli i hasłami. Miasto wykrzykiwało swoją wolę w dziesiątkach tys:ęcy napisów .. A
treść tych napisów brzmiała: „Chcemy Jugosławii!".
„Chcemy, aby narodem rządziło
władza narodu I". Chcemy marsz. Tito I". Po
w/osku, po chorwacku, po słoweńsku - napisy mówiły to samo. Has/o wspinały się na
szczyty gór, tworzyły je nieraz olbrzymie
głazy, ułożone w kształt lifer. Jakkolwiek około 10 partyj reakcyjnych z aprobatą władz
.ojuszniczych urządza/o cale wyprawy dla
zatarcia tych haseł, nic nie osiągnięto. Efekt
był tylko ten, że napisy wspinały się wyżej,
podkreślone czarną farbą, którą zasmarowano poprzednie napisy. I to, że nie udało się
ich zatrzeć to jeszcze jeden dowód, jaki Jest
układ sił w Trieście, jaka jest wola większo
ści".

I

I

tutaj chociażby kilka czołowych nazwisk:
prokurator Pelegrinni Ennio członek
partii faszystowskiej od 1926 r., wiceprzewodnic'Zący
prokuratury Kolona Etore członek partii faszystowskiej od 1927 i przewodnicz ący pro kuratury, Luci Vasco czbnek partii faszystowskiej od 1932 roku.
No sali sądowej, gdzie odbywały się
procesy demorµtrantów antytoszystowskich,
jedynymi świod~ami byli znów pol icjanci.
To też nic dziwnego, że mieliśmy uczucie, że znajdujemy się w rezerwacie faszysto.wskim, który ukrył się przed karzącą dloniq państw demokratycznych J jest terenem
wywrotowej roboty przeciwko pokojowi i

c

Jakie powody kryją się u podstaw tego W rozmowie z robotn:kami, zatrudnionymi w
dziwnego faktu? Otóż okazuje się , że prze- stoczni „Arsene/" dziennikarze usłys zeli co
dsiębiorcy
zwalniają dawnych
rob0 tników, następ u je:
uważając ich za element „niepewny" i za- I
„Wiel u z nas walczyło w armii Tito, we
stępują przybyszami z Wioch. Age nci wer- włoskiej dywiz ji partyzantów
„Partyssone"•
bunkowi grasują po tobrykoch, w przewidy- a cz ołówko tej dywizji - brygada „T r:e <:ti•
waniu dalszych redukcji, proponując wy- na d' ossalto" składało się przeważnie z ro•
jazd przys złym „zredukowanym" do Brazy- bcitników Triestu. Bil:śmy się o to, o co wal•
Iii, Nowej Zelandii i t. d.
czyli bojownicy Tito, ale oni zwyciężyli ~
Kapitaliści, którzy związali losy
swoich uzyskali to, o co walczyli, a my - zwycięprzeds; ębiorstw z Włochami faszystowskimi, ży liśmy i jesteśmy w położeniu zwycią~
a następnie z niemieckimi kołami prz emysło- żonych . Pragniemy władzy ludowej, pragn:ewymi nie dążą do odbudowy fabryk i uchy- my, połączenia się z Jugosławią.
loją się od przyjmowania zamówień rządu
„Wiochom nie są potrzebne nasze zakła•
Jugosławii. ~ak
naprzykłod rząd
jugosło- dy, nie chcą ich odbudować ani wy korzystać..
bezpieczeństwu.
wia(1ski zaproponował ostatnio w Montfal- To znaczy, że i my nie jesteśmy im potrze~
Jednym z dziwolągów triesteńskich jest cone budowę okrętów z surowca, dostar- ni. My, robotnicy stoczni powi nniśmy budo•
również fakt, iż sprowadzono
tu w ciąg J czonego z Jugosławii w _ tokie"b ilości, iż n:e wać okręty dla JL"osłowii, która nam do•
ostatnich 2-3 miesięcy około 60 tysięcy ro- li tylko przedsięb i orstwo mogło y pracować starczy surowca. Jezeli Triest stanie s;ę mi.:i•
botników włoskich, podczas gdy w sornym no 100 procent, ole nawet rozszerzyć swe stem jugosłowiańskim, będziemy mieli zaTrieście ilość beZ'łobotnych wynosi już 22 zakłady. Jednakże dyrekcjo stoczni odrzu- pewnioną pracę i będziemy m:eli swój rząd
tysiące osób.
ci/a tę ofertę, bo pochodzi. .. z Jugosławii. ludowy".
ł.
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Po załatwieniu skomplikowanych forma!·
nosc1 dziennikarze udali się wieczorem na
miqsto.
„Miasto przypominało wielk!ie koszary, jego ulice-korytarze w koszarach. Kręcili się
tu Szkoci, Kanadyjczycy, Austral·:;czycy. W
każdej dzielnicy mnóstwo barów, a w nich
tłumy
żołnierzy, ciągnących
przez słomkę
wódkę , jak lemoniadę. Wie:czorami w Trieś
cie widzi się tylko te wałęsające się," znużo
ne i znudzone tłumy żołnierzy, ludność cyZ różnych stron Niemiec Północnych i Za- się", wle~aj-cy podszeptom reakcyjnej "'roCi sami ludzie, którzy nie qamq się id
wvilna woli siedzieć w domu w poczuciu, iż chodnich, znajdujqcych się po,d okupacjq pagandy sriod znaku londyńskiej emiqracji. produktywnej pracy, chętnie
swq pomysłooo1
miasto Wieczorem należy nie do niej.
anglosaskq, cd wielotysięcznej rzeszy na- Wysłannicy Andersa buszujq wśród tej rze-1 wość i energię wykorzystujq na t. zw. „łatwe
Ludność Krainy Julijskiej i Triestu,
która szych rodaków, którzy jei;;;i;cze przebywaia szy, wprowadzajqc bezkarnie zamęt do wie- zarobki". Ruchliwi, przebrani najczęściej w
przez 4 lata prowadziła pod dowództwem w dorzeczu Łaby i Renu, napłv'l'V_jq liczne lu naiwny~:i umysłów. llie bez znaczenia jest mundury wojsLJwe, przewożq z miejsca na
komitetów wyzwolenia narodowego krwawą listy. Pożyteczna jest lektura takiej kore pon fakt poważnego zdemoralizowania, jakie w l miejsce w·zelkiego rodzaju towary i unra•
walkę z faszyzmem,
dala wyraz swej woli dencji. Dowiadujemy się z niej wielu cieka- masie polskich przymusowych wychodźców wiajq przemyt z jednej strefy ok."riacyjoo1
przez wybór rząqu lu~fowego już w roku wych szczegółów o życiu naszych rodaków, i jeńc:Sw wojennych poczynił rok darmowej nej do drugiej. Również z Niemiec do kTaiów
1943 - bezpośrednio po · kapitulacji Włoch. o stosunku do nich Anglików i Amerykanów, egzystencji, opartej na amerykańskich kon- sqsiednich, a prz=de wszystkim do Belgii i
Roda Narodowo-Wyzwoleńcza miasta Trie- jak również o stosunkach, panujqcych we serwach i opiece UNRRA. Je~:i olbrzymia Holandii.
stu zostało wybrana dnia 15 moja 1945 na w:zystkich trzech zachodnich strefach oku- większość pragnie powrotu do kraju i do
W pierwszej dywizji pan'"!ernej gen _ .Iła
normalnych stosunków, to część tych ludzi Maczka, znanei ze swoich bohaterskich czy.
zebran1iu 1348 elelegatów, reprezenturących pacyjnych.
W ciqgu roku, jaki dzieli nas od zakoń- odzwyczaiła się od pracy i perspektywa po- nów w czasie woiny, znalazło eię sporo lu•
75 procent wyborców. Okręgowy komitet wyzwolenia narodowego stworzył „Obronę lu- czenia woiny - oblicze polskiej masy, prze- wrotu do kraju, który właśnie czeka na ręce dzi, ruchliwych w dziedzinie transportu ri_ .. e„
bywajqcej w Niemczech Zachodnich, uległo i - ·zgi, potrzebne do intensywnego trudu, mytniczego. Złośliwi nazywajq dlatego 1ę dy.;
do,wą" milicję , składającą się z bojowników antyfaszystów oraz sądy ludowe, do pewnym zmianom. Znaczna część w~tiźniów wcale ich nie n <, ci. Niektórz,r stali się zwo- wizję „pierwszq dywizją handlową".
których kompetencji należało rozprawie1ie obozów koncentracyjnych, robotnik.jw, wy- lennikami „inicjatywy prywatnej", pojętej jaMa się rozumieć, że takie „wyczyny" pew.;
wożonych na przy;.1usowe roboty
i jeńców ko spekulacja, handel na czarnym rynku: z
się z przywódcami faszystowskimi.
wojennych powróci~a już do kraju. W Niem-! Niemcami, ze „sprzymierzeńcami" i wresz- nych jednostek dają anglosaskiej admini•
stmcji pretekst do wyładowania jej nbchęc!
Ale Sojuszniczy Zarząd Wojskowy, w czech pozostali tylko ci. którzy z tych, czy cie pomiędzy sobą.
Przedmiotem tego rodzaPolaków. Wyko1zvstujq to Niemcy. Jeżektórego rękach znajdują się losy tego ka- innych przyczyn powrc'.-ić jeszcze nie mogli
ju „handlu" są przeważnie papieros" przy- lidododamy
do tego specyliczny klimat ..... oU.i
wałka ziemi, postanowił inaczej.
Zniesiono (c: oroby, trudności transportowe itp.), albo dzi .rłowe, „bimber", przemyślnie \. z wielką
rząd ludowy, milicję i sądy ludowe i pomimo tacy,
którzy nie chcq powracać. Spośród umiejętnością pędzony z każdego surowca, tyczny jaki wytwarza się na skutek c ... ra:a
bardziej p1zyjaznego stosunku przede wszyst.i
powszechnego protestu, który przejdwił się w tych ostatnich część stanowią „wahajqcy mniej więcej nadającego się do tego celu.
szeregu strajków, Zarząd Wojskowv nie 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-1111-1111-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 kim Anglików do „biednych" Niemców, a w
zwiqzku z t m wzrost wpływów tych anaiel"'
zmienił swej decyzji. Poszfo to oczywiście na
skich czynników, które rade byłyby storperękę elementom faszystowskim.
dować uchwały konferencji Poczdam kiej, to
Dniia 3 listopada 1945 w rocznicę wejścia
okaże się, że położenie- Polaków na terytowojsk włoskich do Triestu faszyści i skrajni
rium Zachodnich Niemiec pogarsz.:r się i nie•
nacjonali§ci włoscy urządziili w mieście de·
Jede n z wielu nocnych lokali łódzkich . StoPubliczka ryczy, ,wyje, wali brawo i żąda wątpliwie będzie się nadal · Jgarszało. Domonstrację,
(z aprobatą władz sojusznik k
czych !!. z pobliskich miast włoskich przyby-· Il i, tóre trzeba zamawiać no k:lkanaście ·go- bisów. Gęby zakazane - spocone, sinoczer- chodzq bowiem do przejawiajqcej sią coraz
częściej niechęci Anglosasów do polskiego
ły wtedy do Triestu samochodami grupy uz- dzin naprzód, uginają się pod bateriami bu- wone od alkoholu. Gęby kandyda tów no wieelementu jeszcze rozmaite ograniczenia aprobrojonych młodzieniaszków faszystowskich. telek, luksusowymi przystawkami - gorącymi loletnich, bezpłatnych pensjonariuszy krymina- wizacyjne, wynikajqce z trudnego położenia
Funkcjonariusze no.wej policjq, zorgonizowa- da niami. Rach une k za ,skromną" kolacyjkę łu. Gęby notoryczn ych szabrowników,
paska- ekonomicznego świata. \l'lszelkiego rodz::rju
nej przez Zarząd Wojskowy, aresztowali
pomoc i opieka misyj zagranicznych kończy
·
k lk · ·
b k
b ·
wtedy 120 antyfaszystów, jeden został zabi- przewyzsza
hochsztaplerów - sb wem się. Ci z naszych rodaków,
i umiesięczny zoro e ro otni- rzy, aferzystów,
którzy za kilka
ty, 20 ciężko rannych. Oczywiście wśród fa- ko, lub inteligenta
wszelakiej kanalii ludzkiej.
tygodni pozostaną w Niemczech, będą otr.o"szystów ofiar nlie było.
Tłok, zaduch, zgiełk. Powietrze przesycomywali wyżywienie wyłącznie według kartek
Psiakrew, cholero,
niemieckich. Możliwości „handlowe" rów.Jeż
Wszyscy pamiętamy jeszcze inny incy· ne dymem, wyziewami kuchni, dławi swym
gniew we mnie :: ._/c o
kurczą ::;ię coraz bardziej.
dent, który miał miejsce dnia 10 mareo 46 ro- ciężarem.
.Z\.nglicy chcieliby się jak najpręd::ej pozku w robotniczej dziielnicy Triestu, gdy rozNa parkiecie tańczy kilkadziesiąt obifają- wysp1ewuje „gwiazda".
być masy Polaków tych, 1'tórzy nie ~.:x
poczęto strzelaninę do tłumu demostrantów
h
.
.
b"
d
h
b
·
Publiczka
bawi się.
dają się na landsknechtów jakiejś legii cuza wywieszenie flagi narodowej na dzwor.- cyc się 0 Sie ie, epczącyc so ie nawzo1em
nicy.
po nogach por.
Ostatecznie możnaby i tok, gd yby Łódź dzoziemskiej - masy w tej chwili nieproduktywnej, której obecność, przy wzrastajqcef
Co się tyczy tej nowej pclicfi, to 60 procert
Gong. Przygasają światła. 'Zaczynają się posiadało dostateczną ilość szkół, świetlic, nieustannie pewn
ści siebie wśród Niemców,
funkcjonariuszy stanowią elementy „nowo występy, a raczej „występk!i" przeciwko do- żłobków, ochronek, szpitalików, czytelni robo- zaognia sytuację i powoduje
częste konf'ik"'
przybyłe" - wielu ustaszów i czetników (fa- bremu smakowi, poczuciu taktu i umiaru. Mo- tniczych, gdyby szeregi fabryk, instytucji spo- ty, w wyniku których oczywiście Niem;;:/ ma•
. szystów
jugosłowiańskch)
ii 160 czynnych cno szarpnięte zębem czasu Stefc"1e, L1'lki, Ro- ł
ją zawsze racje, a Polacy przez anaielskie
·
· nie
· bt
'·
członków partii faszystowskiej
scznyc h m ·, es1ącom1
.ag a ł y no prozno
o sqdy wojenn~ skazywani sq na , urowe kary
musie,
zdartymi
glosami
wyśpiewują
piosenki,
no1'skromnie1'szy
choćby
lokal.
Zachowanie policji triesteńskiej jest poprowięzienne, a często nawet na karę śmierci.
stu zadziwiające. Faszystowskie demonstra- w których brak sensu walczy z najgorszego
Tymczasem wielkie, przestronne sa le co- Tak się jakoś utarło, że we wszystkich koncje, urządzone w kwietniiu roku bieżącego, gatunku częstochowskimi rymami. 1 Płoskie, dzienn:e przepełnia towarzystwo spod ciem- fliktach polsko-niemieckich Anglicy z~wsze
stoły w jaskrawej_ sprzeczności z tym wszyst- wulgarne, trywialne.
nej gwiazdy, ,właściciel co noc zarabia dzie- staja po stronie Niemców. Z ;ednego z lis•
tów, jakie napłynęły do kraju z miejscowokim, do czego dążą państwa sojusznicze.
Treść dwuznaczna, a właściwie jedno- siątki tys; ęcy złotych.
ści Spakenberg pod Hamburqiem, do„;iedzi~
Kolumny demonstrantów szły po ulicach wyśpiewując hymny faszystowskie, wykrzykując zna~zna przep~otono gęsto wytwornymi słówliśmy się o gehennie obozu polskie'lo, któ-i
„Gwiazda" skończyła piosenkę.
ry mieścił się dotychczas w budm1k :eh ko"'
„Naprz~d no Lub_lonę", „śmierć _S~?wionom", kam:1„ w rod~.01u „c~olera", „~ord~", „psiaRyk. Wrzoski. Tupanie. Brawo.
1
szar artylerii niemieckiej. Nie wi,.,r'łomo dla•
„Urządz1~y poc~,or;! na D~lmac1ę ; , Wzno- krew , „kant , „pysk lub wyl1czan1em pew-1
Publiczko bawi się.
cz<>go Polacy otrzymali k ' óreqoś ,..,;ok "O
s_zc;ino t~z oczyw 1sc1e okrzyki no czesc Muss_o- nych części ciało, ilustrowanym wyrzucaniem
Czy nie czas przerwać zabawy tej pu- poranka od władz angielskich n : -::xz nal1mego 1 wyd1ągono rękę z faszystowskim
,
I b
,
b
h
bi" k'
tychmiastowego opuszczenia koszar - rzecz
po:witaniem. A nawet, gdy demonstranci fa- nog, u poro d'iomi· tanco
rzuc a.
1cz 1?
Wr.
szystowscy spotkali się z ciężarówką, wio- 1 1 1•1 11•: 1n 11:1 '1H '11111 11 1 . 1 1•1111 1111' 1 r 1111111" ~11 1T1 h111n 11'11111"1111111 1r 11•1q 'Tll l ' I 111"111111111111Fi11T11111 l''l''l"l l"t' l"l l 'l '11 11111 rT1:1 Niemców, ewcrkuowanyrh ze 'Nschodi.. Po•
laków postanowiono przenieść do brudnych,
zącą na roboty niemieckich jeńców, otoczyli
przegnifych baraków, w których za czasów
oni ciężarówkę li urządzili owację no cześć
ą I' •
~
Hitlerii umieszc :ali Niemcy robo1nikóv.-, p.zyNiemców.
._ •
wożonych na roboty przymusowe. Polacy nie
Scena ta miała miejsce dnia 2 kwietnia SYTUACJA MLECZARSKA W WOJ. ŁóDZKIM
POMOC DLA HODOWCóW PSZCZóŁ
chcieli wykonać teqo niesprawi ed'iweqo za1946 na oczach Zarządu sojuszniczego i jego
Nad sytuacją mleczarską w woj. łódzkim
Dla pszczelarzy woj. śląsko-dąbrowskiego rządzenia. Na drugi dzi e ń Anglicy przy popol~c~i. ..te·i demonstrac"ii aresztowano 400 an- obrodowolo konferenciq kierowników mleczar- przydzielono no dokarmian:e pszczół 12.0lJf) mocy nierrieckiej -policji zaczęli wy ucać
ni, zwołana przez urząd wojewódzki. Konfe- kg. cukru bi a łego i ż óttego. C uk:er rozprowu- Pol:lków z mieszk a ń . Nie ob~szlo sie l ~ z
tyfaszystów, których sprawa będzie obecnie rencja postanowi/o wzmocnić kontrolę sprze- dzono za pośrednictwem powiatowych
biur użycia przez Anglików czo!gów. Nie obeszło
rozpatrywana W sądzie. Jednakże prowoda- doży mleka, tak pod względem higieny jak i rolnych. W zamian za 5 kg. cukru obowiązuje się leż bez licznych gorszących inc' dentów,
wstwo stosowane w sądach jest kodeksem, uprawn·en'
sprzedawco' w Spo'łd · I ·e
I
kszczelarzy oddanie w b"1ez· ą cym sezon ,·~ 1 przy czym niemiecka policja „używała" na
1
opracowanym ·1eszcze przed 1943 rokiem, za
m
m e...
Polakach pod okiem angielskich władz wojczerskie ze swej strony · we z mą zie
żywy udziol
g. miodu na cele aprowizacji.
czasów Mussoliniego.
skowych.
w rea lizacji świadczeń rzeczowych i akcji proCo zaś do sędziów, to warto wymienić pagandowej. Spółdzielni tych istnieje w woj.
Wypadk1 brutalnego wyrmcn!!l ::r '.Jo!:Ik6w
KREDYTY
NA
HODOWLE
DROBIU
1111111111111 111111111111111111 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 łódzk!: m 62. Są one wyposażone w nowoczeKrokowska Izba Rolniczo rozprowad za w z obozów dla nich przeznaczonycli w stre:ie
ARMIA CZERWONA PRZEKAZUJE KONIE
sne urzqdzenio mechaniczne i mogą przerobić rb. 630 tys. zł kredytów na podniesienie ho- cng1elskiej są coraz liczniei s ze. Za~ bl-) p~'!:Y
DLA ROLNIKóW
dziennie około 70.000 I. mleko.
dowli drobiu rasowego. Z sumy tej m. in. 130 tego rodzaju „operacjach" Anglicy p:isłu•
Wojskowe w/adze radzieckie przekazały
Mleczarni i zlewni ml eka uruchomia- tys. z/ przeznaczono 0 1·:; m aj ą tk u doświod- gujq się policia niemiecka.
Pobżenie Polaków na· z":xchodzie staje się
ostatnio no teren ie województwa zachodnie- no dotychczas 220, a punktów odbioru m!e- czelnego-Brzezie oraz .(.-- 'S. zł no subwencoraz bardziej przykre. Jedyne wyi~cie z tepomorskiego 500 koni dla podziiołu między' rol- ka 228. Rozmieszczenie punktów odbioru jest cjonowanie materiału ze
i wycho wu . Ho- go
rodzaju sytuacji stanowić mu si oowrół
n!ków. Podziałem zajęły się kierownicze czyn- tok pomyślane, że każdy rolnik może dostar- dowcy drobiu otrzyn,
ostotn~m czas:e wszystkich Polaków
do kraju, do pracy, do
niki akcji siewnej, rozprowadzając notych- czyć do nich mleko każdego dn :a, bez więk- 52 tony otrąb oraz .4 1
m ączki mięsnej normalnego, urequlowcmeqo
życia,
miast otrzymane kon:e po powiatach i gmi- szych trudności. W związku z tym, że okres w zami a n za jojo, d '•'e do wyl ęgv wioneqo „łatwych zarobków", ale wpozba... lnego
nach. W pierwszym rzędzie uwz1;1lędnieni zo- wiosenny sto nowi okres najwi ększej mleczno-, kurcząt. Równocześnie si
wę g l owa w Kra- od pomiatania przez naszych wroq.ów : na' stali osadnicx. w0jskowl._ .e_osiada1ący większe ści krów, ilość punktów odbioru będZ!ie zwięk.- kowie otrzymała przydz, _ .OJO kg. na [tv na
szych sprzymierzeńcó·N, naszc;o g,o_dno.ścia na„
~•
·
=.ona..
--cele wylęga.we,,
m.dowa.

w dzisie jszych Niemc zech

O czym

piszą

nasi rodacy z angielskiej strefy okupacyJnej
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JalC nazwiesz podmiot i orzeczenie pierwszego zdania, ·
a jak drugiego?

* 16. Wyjeżdżamy. Pociąg stoi. Konduktor woła. Podróżni
wsiadają. Konduktorzy zamykają. Odprowadza;qcy żegnajq.
Pociąg rusza. Chusteczki powiewają. Wszystko znika.
Zmień powyższe zdania podobnie, jak to zrobił Antoś.
Jaką różnicę widzisz między zdaniami w twoim opowiadaniu a zdaniami książki? Jak nazwiesz zdania w twoim
opowiadaniu? Jaki w każdym z nich jest podmiot i jakie orze-

czenie?
17. Słońce wschodzi. Ciemne jeszcze niebo wyjaśnia się
powoli. Lekkie chmurki różowieją coraz bard.ziej. Po niebi.e
Wreszcie nad widnokręg i em
przebiegają złote promienie.
ukazuje się wspaniałe słońce.
w każdym z tych zdań podmiot i orzeczeni~
z ilu wyrazów się składa.
Skróć te zdania jak najbardziej]
Z ilu wyrazów składa się teraz każde z nich?
Dlaczego te wyrazy musiały po.zostać:?
*18. Pastuszkowie pieką na polu kartofle. Chłopcy ro~pallli
wielkie ognisko. Dziewczęta nazbierały kartofli. Już ro.,.o:.,.ed.ł
się po polu smakowity zapach pieczonych kartofli. Dzied
wygrzebują ie kijem z gorącego pooiołu Term: wszyscy 7-:tfadają smaczne, qorące kartofle. Pies Żuczek prosi także
o ciepłv przysmak.
Zmień to opowiadanie tak, aby w każdym zdaniu poznstały tylko dwa wyrazy.
Jakie wyrazy pozostawiłeś'? Jak nazywamy najważ
niejszy wyraz w podmiocie rozwiniF>hrm i w orzeczeniu rozWyróżnij

i

zwróć uwagę,

winiętym?

* 19. Latarnia morska w Jastarni błvsnęła nrml~ jarzqcum
okiem. Swiatło jej czeqoś szukało po morzu. W blaskach +~
go światła fale połyskiwały tajemniczo. Potem mrok zupełn'{
otoczył wszystko nieprzejrzvstq zasłoną.
(Wedłuq

M. 7.crrus!:leuo I

lfozłóż kazde z powyzszych zdań na podmiot i orzeczenie. W'yróżnij w każdym zdaniu podmiot i orzeczenie zasadnicze.

Podmiot,

mloteJD

wvrażC?nv

jednym wyrazem, nazywamy „,..cl~
orzeczenie, wyrażone ied-

nierozwiniętym, podobni~
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Burszlyncfo oył śpioch nad śpiochy. mar przy i:mdz!a'".
i chwiał się na nogach jak nieprzytomn V'.
- Bursztyn! - krzyknął na niego Puc. - Obudź sięl
Słyszałeś I
Burszfyn otworzył jedno oko mętne i zaspane. Nie odpowiedział nic. Usiadł na ogonie. Rozdarłpaszczęką i ziewa.
Wreszcie kichnął potężnie raz i drugi, obejrzał się. 1 nagle ze~~;~""'',;.rwał się z ziemi i ~awrócił do bud'J.
.~-,,.,; ·
- Dolcqd idziesz? - pyta go Puc.
\
- Dajcie ml się wyspaćl-zawołał Bursztyńcio i wpakował się z powrotem do budy.
(J. Grabowski: „Puc, Burszt7n i

ml. np:: J a ki ś
ksiqżkal

w

każdej

zdań m~żemy rozpoznać w mowie. Przy;
zdania oznajmującego zniżamy głos. Przy końcu zda•
nia pytającego podnosimy głos (mówimy koniec zdania to„
nem wyższym). Zdania rozkazujące i wykrzyknikowe wyma„
wiamy głosem podniesionym i mocniejszym niż inne zda•
,
nia. Przy końcu zdania głos się bardzo wyraźnie zniża.
Także w piśmie oznaczamy inaczej każdy z tych ro'
dzajów zdań. Po zdaniu oznajmującym kładziemy zwykle
pytajnik(?), po zdanill
kropkę (.), po zdaniu pytającym rozkazujqcym i wykrzyknikowym - Wikrzyknik (1).
Każde

gcśc!a")

•
* 7. Przygotuj się do jak najlepszego odczytania wskaza...
nego przez nauczyciela wiersza - lub urywka czy1anki.
Dlaczego nie wyglaszasz wszystkich zdań jednakowo?.
Co wskazuje w książce, jak trzeba wygłosić różne zdania? ,
* 8. Wskaż w swoim podręczniku gramatyki kilka pytali,
poleceń i wiadomości; jakie to rodzaje zdań?
POD?.flOT I ORZECZEHIE

z trze=h

7. Odczytaj głośno następujące zdania:
Idziemy do domu. Idziemy do domu? Idziemy do domul
.t: Czym różni się wypowiedzenie tych zdań?
Jak uwydatnisz w mowie różnicę między zdaniem
oznajmującym, pytającym a wykrzyknikowym?

•
Gdy wypowiadamy spokojnie nasze myśli, gdy oznafrnł':'Ttlly innym, co myślimy, mówimy zdaniami oznajmujqcy•
ml, np.:
D z i ś j e s t ś r o d a, K r a k' ó w 1 e ż y n a d W i s ł' ą.
Gdy pytamy się o coś, mówimy zdaniami pytaj(!cymi,
np.: Gdzie mieszkasz? Pr z y j dz ie s z dziś do
mnie?
Gdy rozkazujemy, prosimy, polecamy - mówimy zdaniami rozkazuJącymi, np.: Siad a jl Uważa il Po ż y c'z
I:'; scyzoryki Pokaż ml tę książkęl
Cd;· wyrażamy nasze uczucia, a więc radość, smutek,
~S!J., Sj!CXQb., zlo.§.E,.P.Odziw„ mówim°X: zdqul®li Wikrzy:~nJ.koV~~

n i e z n o ś n yT- O I Z n-ai a z la s { ~

sięl

końcu

Wyr6łnłf w slowach Puca i Bmsztyna rozkazy, pytania ł okrzyki. Jak nazwiesz zdania, w których je wypowie·
dziano? Jak nazwiesz zdania, kt61e opowiadają o zach~
waniu się Bursztyna?
* S. Wyszukaj w podręczniku czytankę, ~„, której przedstawiona jast rozmowa jakichś osób i wyróżnij w tej rozmowie
podobne rodzaje zdań jak w ćwiczeniu 4.
6. Na boisku podczas przerwy różnie się uczniowie za"
bawiają. Tu gromadko bawi się w ulubionego „berka", tam
jakiś dowódca prowadzi mus~tię, a gdzieniegdzie wid.-ić
chłop.::ów zajętych rozmową.
Jakich zdań najwięcej usłyszysz
grup? Uzasadnij swoją odpowiedź.

tV

Pali
z tych

\

9. Odpowiedz zdaniami na następujące pytania: Co się
pali? Co kluje? Kto pracuje przy budowie domu, szkoły, te~
atru?
10. Odpowiedz tak samo zdaniami na pytanie: Co możesz
powiedzieć o cieśli, kowalu, żołnierzu, uczonym?
11. Gdy mówimy: rży, pieje, gdacze, płynie, jedzie, leci jak myślisz, o kim lub o czym to mówimy?
* ł 2. Opowiedz jakieś ciekawe zdarzenie z życia waszej
klasy lub z przeczytanej książki. Zwróć uwagę, o czym lub
o kim mówisz i co mówisz o czymś lub o kimś w każdym zdaniu tego opowiadania. ·
• 13. Pośród wsi na pagórku stoi kościół. Wysoka wieża
wznosi się nad kościołem. Ojcie-:: zaprowadził Jasia na wieżą~
Stamtąd zobaczył Jaś rozległy krajobraz. Na południe cią
gnął się las. Na zachód ujrzał Jaś wielki staw. W stronie pół•
nocnej ukazały się domy miasteczka. Rozległe łany zboża
rozciągały się po stronie wschodniej.
O kim lub o czym mówimy w każdym z powyższych
Y.~Jlll '( C_g. J.Uńwimv. _o_kJElJJ...uJ?_~ ~Y~l~~!!l~D:9h ~~.'.ł

K·I N A
„POLONIA" (Piotrkowska
„UKOCHANY"
„TĘCZA" (ul. Piotrkowska
„ZACZAROWANY SWIAT"
„WISŁA" (Przejazd 1)
, „AKTORKA"
„BAŁTYK" (Narutowicza
„BYŁO ICH DZIEWIĘCIU".
„GDYNIA" (ul. Przejazd
11 KAPRYS MILIONERKI".
„STYLOWY" (Kilińskiego

,
I

Nr

cod~=ii:!::r::'c-;:IJI kT~".T! !~!:!:(Studio

an

108)

20)
2)

„SKŁAMAŁAM"
„WŁóKNIARZ"

123)

(Zawadzka 16)
„DZIECINSTWO GORKIEGO"
,,HEL" (ul. Legionów 2-4
„KAPRYS MILIONERKI".
„ROBOTNIK" (ul. Kilińskiego 178)
„BLAGIER"
„PRZEDWIOSNIE" (ul. Żeromskiego 74-76)
„BLASKI I CIENIE . żYCIA KOBIETY"
„T ATRY" (Sienkiewicza 40)
„CYRK"
„REKORD" (ul. Rzgowska 2)
„DNI I NOCE"
„BAJKA'' (Franciszkańska 31)
·
„POD GOŁYM NIEBEM"
,,WOLNOść (Napiórkowskiego 16)
„FORTAN CERKI"
,,ROMA" (Rzgowska · 84)
HALKA"
'' „ZACHĘTA" (ul. Zgierska 26)
„GRZESZNICY BEZ WINY"
yMUZA" (Ruda Pabianicka)
,,OJCOWIE I DZIECI"
„ADRIA" (ul. Marsz. Stalina 1 (Główna)
.
,,AKTORKA"
„SWIT" (Ba ł u c ki Rynek 5)
,PRAWO P ROF~S•JitA LINDSEY'A".
· Począte k secmr..Jw w dni powszednie o
niedziel41 i święta o
god z. 16, 18, 2J. ;:-

TEATR w. P.
19 min. 15 arcydzi'.:ło Fredry „Zemsta" w rezyserli Leszczyńskieg? i z udziałem Jóu?lc;i
Węgrzyna w roli Re1enta oraz Tymowskie),
Góreckiej, Boguckiego, Grabo 'TSkiego, Swiderskiego (dubl. Borowski) i Wichniarza
(objął rolę Cześnika). W niedzielę, o godz.
12 nieodwołalnie ostatnie przedstawienie
sztuJd Giraudoux „Elektra", o aodz. 16 konce.t poezji, muzyki i pieśni hiszpańskie!.
„UCZER DIABŁA" G. B. SHAW'A
W TEATRZE W. P.
W dniu pierwszym czerwca na allsz Teatru W. P. weJdzie Jedna z najciekawszych
sztuk G. B. Shaw'a „Uczeń diabla" w ł!Ztiltladzle F. Soblenli wskiego; re:łyseruje Władysław Krasnowiecki, dokoracJe i kc.stlumy
Wladyslawa Daszewskiego. Rolę tytułową
gra Dobiesław Damięcki. Obsadę innych ról
stanowią: ChoJnacka, Górska, Hanin, zamkow, Borowski, Dewoyno, T~ańcza, Pilarski,
Pietraszkiewicz, Sródka, Kwaskov:skl.
,W ystawienie sztuki Shaw'a, oddawna niegrane! na scenach polskich, bud:r.i zrozumiale wielkie zaintere:sowanle.

TEATB POWSZECHNY 'J'UR- codziennie o
godz. 19 min. 30 arcyzabawna k omedia Moliera w przekładzie Tadeusza Boya-Żeleń
skiego „Szelmostwa Skapena" z Jackiem
Woszczerowiczem w popisowej roli Skapena.
dekora.::je i koReżyseria Wyszomirskiego,
stiumy Axera, muzyka Mierzejewskie . Ol:. .::: a
da innych ról: r7 engery, Kossobudzka, Puchniewska, Łapicki, Łapiński, Pągowski, Skulski i Wołłejko. Pod kien;n kiem reżyserskim
Stanisława Daczyńskiego ro z poczę łv się próby ze sztuki Rittnera „Wilki w nC'cy".

PRZETARG HIE~GRANl.CZŻOHY

r

Muzyczne.
Fabryka Maszyn l Odlewnia elaza
Truagutta l) codziennie o godz. 19 min. 30
znakomita. komedi~ Cwojdzińskiego „Freu~a M. Bauer przy ul. Piotrkowskiej 170 w
Teoria Snow" w nieporównanym wyk.:inanm
Janiny Romanówny i Jana Kreczmara. W nie- Łodzi ogłasza przetarg na wywózką
k
dzielę dwa przedstawienia o godz. 16 i 19.30.
szla i.
W d i l
i •
i
. Ś i
KONCr RT POEZJI, MUZYKI I PIESNI HISZPAM·
Y Za e
Wy]a n en a nam 9)SCU W
SKIEJ W TEATRZE WOJSKA POLSKIEGO
w niedzielę 0 godz. 13 popołudniu w sali Zakupów. Otwarcie kopert nastąpi
Teatru Wojska Pnlskiego odbędzie się WIEL- dnia 31 bm, o godz. 12-tej.
Kl KONCERT POEZJI, MUZYKI I PIESNI HISZPAI'iSKIEJ. W wykonaniu interesującego pro- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
gramu zawierającego szereg utworów z literatury muzycznej, wokalnej, poetyckiej I tańców hiszpańskich ; dział w . zmą: Chojnacka,
Życzkowska, Rotstadtówna, Lerska, •k:ń1.·z'1,
Zakład'.' Karolewskiej ManuPaństwowe
· kl • Racz k ows k'i.
Ł ap1c
.
Koncert his?pańskl wywołał duże zainte- faktury, Łódź, ul. Kqtna Nr. 39/41, tel. 111-36,
resowc:nie. Kasa Teatru W. P. sprzedaje biogłaszają przetarg nieograniczony r ! -emont
!ety codziennie o godz._ 10 do 14 i od 16.
p mpy nurkowe! tyn,u ,.:lrius", wraz :; motoSZTJKA JA . i SŁAWA IWl\SZKIEWICZA
w •'EATRZE KAMERl\LNYM DOMU :tOŁNIERZA rem o sile 5 KM.
. ..i.I•
~

p R Z E TA R Q

Codziennie o g0dzinie 20-e.tj :i-rzeds 'm'lh·
Termin składania ofert w zamkniętych lio•
ni· nowej sztuki Jarosława Iwaszkiewicza
p. t. „Stara Cegielnia", jest ' " pierwsza w pertach upływa z dniem 3-go czerwca r. b.
powojennej Łodzi polska sztuka współcze
Oferty nieuwzględnione pozostaną bez od•
sna. Akcja toczv się w czasach ukupacji.
powiedz!.
u..::.tał biorą Hanna Bielicka, J mina DaICZ JW·
ska, Wanda Jakublńska, Jerzy Duszyński,
lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Zdzisław Helski, Ludwik Tatarski i Feliks Zukowsk '. Reżyserow'lł Erwin AY.~r. D · ·na c je
- Jan R·•bkowski. Kasa czyi 1 od godz. 15,
w niedziele . świętrr ?d godz. 10-ej.
lllllllłlłllllllUllllllllUIUlllUlllllfłlllllłllłllllllllłUUłllllllllUlllUIUllU

HURTOWNIA MIĘSA „REKORD"

PAŃSTWOWA FILHARMONIA

Trzoją i MiEisem w Łodzi, ul.
Bandurskiego Nr. 31, tel. 136-07 pol~

Handel

Narutowicza 20
UWAGA DZIECI!
OSTATNIE PRZEDSTAW1ENIE BAJKI
DZIS
god z. 14, 16 10 i LJ
„O GWIAZDCE Z NIEBA"
„Przedwiośni "
, J rla",
Klncr ; , ,łió
Piątek 24 maja 1946 r. Godzina 20
W niedzielę, dn. 26 maja, w klnie „Po!o·
seanse o pół godzi- nia" (Piotrkowska 67) W il e r1s ki Teatr Łątek d a i „Ro'Ua 1oipoc<"n
ny p 1.:źn i " tzv1. w u .i powszednie o godz.
ie po raz ostatn i przed sta wi en ie bajki „O
16.::0 18 3Ą i 2J.JJ w niedzielę i świąta
Gw iazdce z N .abo". P o c z ą tek o g. 11-ej. Bi·
SC . 15 O pdz . 14.30 itd.
p8
!ety w ka si e kina od so boty od g. 3-ej pp .
z u iletów do kin: Rekord,
1.,irio
dl członków Zwiazków ZaTEATR KOME!"lll MUZYCZNE) „LUTNIA"
zb!orowe zgłaszać
„głos„ani a
Dziś przedstawienie zaw ieszone.
Za ladcwej fabryki Geyera (Piotr) d g odz. 10-13.
prosimy o
.iatłoku
uni k ni ęcia
r,, na w cześniejsze seanse.
5.57 z Krakowa Sygnał czasu, 6.00 Kalend. siakiewicza. 14.55 „Wartośc i o w e pozycje" lll''l'llll l ll'llłll ll!llllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
histor., 6.05 Muzyka, 6.15 Rozmowa ze s!:J- pog. Lud wi ka S wi eż awsk i ego, 15.05 W iado m.
Mll:::JS!TU:: MUZEUM PRZYRODNICZE
chacz., 6.30 Mu zyka. 6.45 z W-wy Dz: e n. po r., sporto we, 15.10 Muz. o rg anowa w wy k. Ta (Park Sienkiewicza}
7.05 Progr. na dz isia j, 7.10 z Poz nania G:m· d eusza Paciorkiewicza z Katedru Łó d zkiei,
Otwarte jest dla zwiedzających w dni po- nastyka , 7.20 Muzy ka , 7.45 z W -wy Powtó rz. 15.30 Wladom. z mia sta i pro w incji, 15.36
wszednie z wyjątkiem poniedzlc.;łków od najważn. w iadom. d z ie n., 7.50 Muzyka, 8.3C „Nadwyżka w obrotach Sp ółdzi el n i na o d bu ·
godz. 11 do 17, w niedziele i i>wi•11a od 10 z Łodzi „D wie p 1 anowośc:" -pog. gospo d . dową kraj u-p o g . spóldz. Krystyny W ierzbic·
do 13-ej.
Zbigniewa Artliński ego. 8.40 Skrz. poszukiwu - kiej, 15.45 lmprow iz. fortep. w wyk. Fr. Lesznia rodz in, 8.55 Codz. odc. prozy: „W p usty· czyńskie j, 16.00 z W -wy Audyc. dla d zieci,
MOWA WYSTAWA OBRAZÓW W MIEJSKIEJ
ni i w p uszczy" - pow. H. Sienkewicz a , 9.itJ 16.20 Nasze p ieśni , 16.40 Audyc. d la mł o dz .,
GALERII SZTUKI
17. 10 Koncert, 17.50
Rozma ito ści, 9.20 Proor. na dzisi a j, 9.25 Przer- 16.55 Klub gazeciarzy,
W Miejskiej Galerii S~tuki otwarta zosta, 17.55 z Łodzi
Warszawą"
y
jem
„Odbudowu
z
hejnal
i
czasu
Sygnał
Krakowa
z
11.57
wa,
ła wystawa obrazów Br. Kopczyńskiego pod
W ieży Mariackiej, 12.05 z W -wy „N o zie- Audyc. robotrlicza : l) „Szkolenie Rad Zakłaty tułem: „600-letnla Warszawa w Przeddzień
mia ch o dzyska nych", 12.20 Ko nc ert, 12.40 „Z dowych na teren ie m. Łodz i" - pog. W. Zo·
Zbrodni Niemieckich 1939-1945 roku",
życia na rodów slow.", 12.50 Skrz. lechn iczna w :stowskiej, 21 „N a'lgroźnie j sz a trucizna ludz·
pog. J u iusza P ogoń-Slizowskieg o,
P.R„ 13.00 Ko nce rt, 13.50 Gazeta rad: owa dla kości" MIEJSKIE MUZEUM ETNOGRAFICZNE
w Łodzi, Plac Wolności 14 jest otwcr?te dla dz>\eci, 14.00 Dzie n. popołud. , 1430 Info rm a c je , 3) „W cieniu Sowic h G ór" - fel. Antoniego
14.40 z Łod z i „ Bracia Alfred i Henryk G ru n- Kasprowicza, 4 )Płyty. 18.30 z W-wy „ N auka
zwiedzających w dni powszednie z wy; ..... tkiem poniedziałku od godz. 11 do i-, w nie- feldowie " -avdyc. s ł. muz. w o p rac. B. Bv- I p rzy głośn i k u", 19.00 Dzie n. wiecz„19.30 Ko n·
dzielę i świąta od 10 do 13.

yv

WALERIAN

BI ER DIAJ EW

WIELKI KO NCERT SYMFONICZNY

Co uslq.1zqnaq dzi.1i aj

ca pierwszej jakości mięso w!eprzowe,
wołowe i podroby z dostawą pa cen '.Ich niskich. Terminowa obsługa stołówek.
itlllfllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllłlllllłlllllllllłłłlltllllłlllllllłlllllllłlll

POTRZEBNA lntellgent!la panna ·r - dzi'?cl.
Warunki dobre. Kalino-.n:ki - Kilińskleg v : 14

r zez radio
cert symfon. z płyt, 20.50 Audyc. lfter„ 21.00
z Łod z i „ Najbl iż s z e za dania bałtyckie"-po
Ale ksand ra Szymankiewicza,
gada nko dr.
21 . l O P ł yt y, 21 .30 Koncert życzeń, 22.00 ~ Byd·
goszczy Mu zyka roz ryw., 22.30 z Łodzi Kom.
o pogodz: e, 22.32 Skrz. poszu kiwania rodzin,
23.00 z W-wy Dzie n. wi e cz„ 23.25 Progr. na
jutro 23.35 z Łod z i Pro gr. na jutro, Zako11cze·
nie audycji i Hym n do 23.40.
..! 11111111111111•.1111:1111.11.111"11111·11111 n1"1·111·1n n·n "ll'llTI;:!
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AGA STOŁÓWKI I ;.,;::=~

W E ODZKA ÓŁDZI L IA
~-~"""":~o~J~Sj~O~W~~·j:~sJ:;tif'" ZBYT l iERZĄT , ZEŻNYCH
=WŁODZI, UL. INŻYNIERSKA 1tRz:~i1~0-~1i~~!~~!
=

w ł.ODZI, ul. SIENKIEWICZA 21
poszukuje od zaraz redaktorów technicznych, korektorów, kreślarzy, maszy.
nistki i pomoc kancelaryjną.
korzystne
Warunki
Zgłoszenia do SekcJI TecilnlczneJ III p.
w go.!z. 10 - 11.

i

llllłlllłllllllllllllłllllllllłlłllłlllłłllłllllllllll1'1lllllłllłllllll11Jlllllłl111łl„

OFIARY
Z okazli imienin ob. Julii Mańkow1kiej I
ob. Heleny Pijanowskiej zł. 1.300 (tysiąc trzysta złoty-::h) na sierociniec „Sienkiewiczówka" złożyli Dyr-,kcja, Rada Zakładowa i pracownicy biurowi I-my Schicht, Łukasińskiego
nr 4.

Lekarze
Dr. med. E. Mikulicz
lekarz-dentysta ze Lwowa, specjalisto w leczeniu dz::ąseł I jamy ustnej, ulica Zawadzka 17,
tel. 144-45.

_

~

:

POLECA:

KUPUJEMY złom srebra w każdej ilości (monety). Godz. 8 - 15. Laboratorium Chemiczne pl. Wolności 2 m. 2 w podwórzu na lewo.

-

----

1~?._~!RZEDANIA 3 prosiaki.

~

.r

-

Morska 4,

-Ko-

~

p rzrjmie n a tychmi:Jst 4 zdolne cerow a czki, Matejki 9, tel. 182-43

:

~

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

FILM POLSKI
kupuje zuż yte b ł ony rentgenologiczne Io _.iatu 1B X24 i wię k sze. B ł ony mogą b y ć eksponowane i wywołane. Zgłoszenia: Film ?olski,
Łódź, Targowa 61, tel. 250-80 Wydział Tech•
do 15-tej".
nim w god•inaoh od

,_„,

1r„. .„:~:~~:;~::„·::::~:„;::::::::„„„„„1
:

WOŁOWINĘ, WIEPRZOWINĘ, CIELĘCINĘ l

:

PhP. """N!CZEGO

,.,,1.i•1P:•:ul~~~:1.

l

re~h~~:n~rI :,~\i~EKWIEPRZOWE =j ~;~~::~~~~::?;i;,:~:?~~!:~~~~~ l
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OGŁOSZENIA
......ami„....„ ...„ .......ll:li!:l„„„... „ „ „...„
-----=„..,.„„
do krawlecczyzny,
za- I POTRZEBNA
dziewiarskie,
z pras >Jwaniem kos z·1J, Plotrkow -

DROBNE
mci. . .

IGŁY pończosznicze,

podr ę czna

częśd

pasowe, formy r:l e '..tryczne prywatnie kupiDr. MIECZYSŁAW KOWALSKI
specjalista chorób skornych i wenerycznych my. H ełm, Sródmie jska 22.
przyjmuje 8--10 3-6 Al. I-go Maja 3.
KOMPLI:. Y buchalterii prz<blL Jw ej "nansowef, listy p~acy, magazynowej oraz s'.;:rzynki
Dr. ZOFIA SKONIECZKA, lekarz szpitala
do kartotek polec.-: Z. Kuligowski, Piotrkow·
Kochanówka. Spec. chorób nerwowych przyj- ska 109, m. 8, tel. 276-11.
elektromuje 4-6 Piotrkowska 16. Leczenie
wstrząsowe.
CENTRALA Zaopatrzenia Materiało ·nego PrzeDR. RATAJ Żurakowska z Warszawy specja- mysłu Wlókien!liczego kupuje cewki papielistka chorób skórnych, wenerycznych u ko- rowe wszystkich rodzajów. Oferty wraz z
biet. Kosr.1etyka lekarska. Piotrk">WSl:c.. Nr. 33 wzorami s kł adać w C. Z. M. P. 'V„ 6-go Sierpnia 4, w Wydziale Papierniczym od dnia
- przyjmuje od 3 - 6 pp.
27-go b. m. codziennie między godz 9 - 11.
Dr. med. WIKTOR PIESKOW, choroby nerwowe i wewnętrzne, ordynuje godz. 3 - 5. Le- POSZUKUJĘ mebli do pokoju stoło wego, syczenie elektrowstrząsowe godz. 5 - 7, Za- pialni I gabinetu. Zgłoszenia pod sub. 11.
wadzka 6 m. 7, tel. 138-81.
KUPIĘ stearynę i wosk pszczelny firma „Jl.zet"
Lipowa 43, tel. 114-06.
Hupno i sprzedaż
~~--'---''--~~~~~~-
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OGRÓD ZOOLOGICZNY IłA ZDROWIU
(dojazd tramwajem Nr. 9)
Otwarty codziennie od 9 rano do zmroku. =
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ska 120-16.
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CDDAM 4-ro miesl~cznr- q o
Pabianicka, Kopernika 20.

chł.1pca,

o~

~uda

KETLAili\A •ilnie '.JO ~ rz e bna . H : !r.i, "' :-'. d tk>l•ł·
ska 22.

1laqu~lorn0

dohun1entg

ZGUBIOHO palcówk ę , kontro ~ kę fabryczaą
i książeczkę z Ubezpi& czalni Kubackiej M.:itll,
Krośnieńska Nr. 6.

DO FABRYlCl meta'.>Jwej w Ł o d z i p otrze bni są:
technicy, konstruktorzy, ksi ę gowi, handlowcy,
oraz wysoko w . b'lali!ikowani tokarze, ślusa
rz na remor.I cbr.:ibiarek, !re- .>ze, mod ela- ZGUBIONO palc ów kę n;:i nazwioko Krzemiń
rze, stolarze, formierze i rdzeniarze. Zgłosze  skiej Karoliny, Pryncypalna 59 (Chojn -).
nia z życiorysem kierow ·::i ć do Wyd~ neI ·
sonalnego „Wilama", Armil Czerw..:uej ll'l UN IŁ. WAŻN IA SI_, :r.gubioną legitym cję tram
Podo!aka Edwarda, Ciesielska 4,
w a j o v,-ą
ZJEDNOCZEHIE frzemys lu Budowy Ma sz··n m . 52.
Włóki e nniczych w Łodzi, Pictrkowska 170, poszukuje wy kwalifikowanego (nej) buchalte ra Z'.iU~:~r ~ o leqit. t' C"mv1- :ow ą r.~ m-ce r- -:: r1' (ki), korespondenta (ki) ze znajomo ś c i ą j ęz y ste Ja godzii1sk ie j Jadw'.gi, Centraln.:r 19.
ka angielskie go. Siły tyl ko pierwszorzi;dne . - - - - - - - - - -- -- - - --- --- ·
Z gł oszenia osnbiste do Wy d z i ał u Pe rsonalne- ZGUBIONO kartę rozpoznawczą, leglt. naugo.
!
i non:·
rowerową
kartę
czycie ls k ą,
Os trowskiej Janiny, wieś Kamocin, poczta
Różne
Piotrków Trybunalski.
Zao#iarowanie pracą
PAN.;\, który znalazł partie! z dokume'l!ami
POTRZEBNE 3 panhnk i zdolne do lekkb j na uazwisko Rossy Józ e fa, pros zę „µ< ,jrnie UM I E.WA ŻNI.I\ się skradziony dowód osobisty
pracy. Zg ł osić si ę w sobo t ę od e - 10-ej ra- o zgł oszenie się Piotrkowska 133, PAP„ tei. i kartę repatriacyjną Scza s(nego Ale!;s:xu~
dra, Andrzeja 37 m. 3.
110-38 między godz. 15 - 20. no. Wytwórnia „Krakus", Żwirki Z:!.
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OTWARTE ZEBRANIE KOLA NAUCZYCIELI PPR.
W dniu 25 bm. (sobota) punktualnie
o godz. 19 w lokalu Dzielnicy przy ul.
Południowej 11 p. I odbędzie się otwar
te Zt)br.anie Koła Nauczycieli PPR, na
k tórym wygłoszony zostanie dyskusyjny referat o zagrcmicznej polityce
Polski:
Na "'ebranie to zapraszamy naszych
symJ;:atyków spośród na\lczycieli. Obe
cność członków Koła jest obowiązko
wa.

Ze sportu
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Nie

pomogła

amb Ina gra

Ruch .z wyciqia Zi dnoczo e 3:1

tencje strzało"".~ z łatwych i ładnie wypracowanych pozyc11 podbramkowych.
. Ruch zademonstrował nam grę ofiarną
twardą, jaką zresztq wyróżniał się i przed
wojną. Marudząc}' d~szcz utrudniał grę obu •
drużynom i wprowadzał zamęt wśród dość
licznie - jeśli się weźmie pod uwagę brak
tramwai - zebranych miłośników pilki nożnej.
.
.
.
Wynik 1 :.o ut~zY.~ywc.-ł się d.o 24 mm uty.
W tym. czasie _C.eshk z podania Włodar~a
P:;>dwyzszył. wymk do 2 : O. dla Ruchu, a w 30
!11muc1e zm1e~·ł g? Urban na 2 '1. zdobywa-

Ruch: Brom, Spandel, Brzoza, Dzielon, Fi- ste krople z niełaskawych niebios. Na szczęca, Dziwisz, Grządziel, Bajer, · Cinger, Cieślik, ście deszcz trwał krótko, tak krótko, jak trwał
krótko wy.nik bezbramkowy. Już bowiem w
Włodeusz.
Zjednoczone: Rqczko (Stelmasiewicz), Ka- 2-giej minucie Ruch prowadził 1 : O z doskona.
mi~ski, .Redel 1 Tumasz, ~rban, MarY_s, G~zą- łego strzału.
Niespodziewana bramka Ruchu me speszydziel, S1korsk1, Jan~owsk1, Rączko, Piekarski.
ła ~iałoczer~onych ..At~k ie~, rozwija ła?n~
.
.
Sędzia ~apors~1.
Gdy obie druzyny wybiegły n? boisko ?~cie, operu1ą!= dług11:i11 dosc . p_?da~kam1. '
R.P. Z1ednoczonych-Ruchu błękitna 1ak lazur 1uz w niedługim czasie rewanzu1e się rowi białoczerwona gospodarzy, - deszcz wisiał nież pięknym strzałem. który jednak bramna włosku. Porywisty i chłodny wiatr nie przy- karz gości w efektownym styl~ zdołał obr,?dał się na nic. Chmur nie rozpędził i z pierw- nić. Zjednoczone g!a dobrze, in.na rzec.z, ze
szym kopnięciem piłki podły pierwsze rzęsi- I podtrzymuje trodyc1ę Łodzi, to 1est - 1mpo-

I

UWAGA! Agitatorzy dzielnicy P.P.R.
W piątek dnia 24 bm. o godz. 17·ej ....„„.„„.„.„„.„„.„„„„.„„„.„.„„„.„„„„,„„,„„.„„„„„„„.„„„.„.„„„.„„.„.„„.„.„„„ .„„„.„„„,„„.„„.„.„.„.„.„„.„„.„„.„ rąc bramkę a.u Z1ednoczonych z rzutu karne·
odbędzie się z~branie agitatorów w. Io
grają młodzi tam z pomocą. Chłopcy są teg:> warcil go.Po przerwie minął deszcz i minęły chwilo„
kalu własnyn1 przy ul. Armii CzerwoZakończenie turnieju nastąpi W dniu wo sytuacje o wysokim napięciu emocjonal...
nej 38. Spravcy bardzo ważne. Obec·
nym. Obie drużyny zaczynają za dużo „bawlc
Dzisiaj na boisku ŁKS-u o godz. 17 3 czerw ..::a.
ność obowiąz •.:owa.
się". Dopiero 18 minuta przyniosła ożywienie
te.czuć się będq dalsze rozgrywki piłprzy zamieszaniu pod bramkq Ruc;hu. Inter„
karskie drużyn szkolnych 0 przechodni
Komitet dzielnicy
wyjaśniła ją jednak szyb·
wencja bramkarza
przez Łódzki Okręofiarowany
uchar
Po chwili gospodarze mieli nową oka:t;ę
ko.
P
ZAWIADOMIENIE
do wyrównania, ale również nie było im dak
b
Związek Piłki Nożnej.
W piątek, dnia 24 b. m. o godz. 18-ej w gowy
ne tego wykorzystać. Ruch w tym okresie stro„
rame
strzelonych
d 1 S
G ·
7
lokalu własnym P. P. R. dzielnicy „Widzew"
cił dużo ze swe·1 dynamiki i chwilami, a na•
zkoła 16 ze Szkołą
ra1q O go z.
piłkar
rozgrywkami
z
Równocześnie
15
18
d
·
·
k'
·
,
wet okresami, wyraźnie. ustępował tak w po"' \
.
go z.
odbędzie się zebranie inteligencji pracujctcej z R u d Y P a b iamc ie1 i o
Gimnazjum Duczymińskiego z Szkołą skimi o mistrzostwo kl. A odbywają lu jak pod względem inicjatywy gospoda„
członków P. P. R.-u.
;
się mistrzostwa B klasy. Zwycięsca rzom.
Miejską Handlową.
Obecność obowiązkowa.
Cieśliki
fatalną.
Łodzian
dla
jest
minuta
35
klado
wejdzie
automatycznie
B
klasy
stwierwielką satysfakcją musim\•
W DOMU PROPAGANDY PPR
i skoś-1
niespodziełwanied „objechał': obrońcę
druz'yn sy A.
dzić, że poziom gry ni€który••h
nym strza em z obył trzecią bram ... ę ku roz„
h k d
. . .
.
J d
v
Codziennie w godz. od 14.00 do 21.00
łodzian.
paczy
yan
na1powazme1szyc
z
nym
e
Niezadawalajqcy.
zupełności
w
jest
czynna bogato zaopatizona czytelnia pism i
Pomimo nadal ofiarnej bardzo gry, łodzie„
które z nich widzieliśmy już nawet w datów na mistrza kl. B jest drużyna Z.
gazet.
nie nie mogli już zmienić wyniku. Pozostawili'
Wstęp wolny.
kompletnym rynsztunku piłkarskim, in \"!.M.-u z Aleksandrowa.
* * •
Ostatnio ZWM pokonał Huragan w jednak po sobe na ogół dobre wrażenie, to
ne stoją 1·eszcze niestety pod tym
też wynik z różnicą jednej bramki byłby może
.
. k
W godz. od 10.00 do 13.00 i od 15.00 do
1
na stosunki pił- lepszym odzwierciedleniem stosunku sił obu
.ordowym JO
re
wątnie
ale
mizerr:ie,
dość
względem
21.00 czynna czytelnia literatury politycznozespołów.
pimy, że i tym przyjdzie w końcu ktoś karskie w stosunku 12:0 (1)
społecznej, prawniczej, historycznej.
1111-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Dla prelegentów ·i agitatorów materiały do lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllóll
referatów w postaci gotowych konspektów,
teczek z wycinkami z gazet podszywek czasopism i aktualnych broszur.
Wstęp wolny.
• * *
W pałacu przy ul. Piotrkowskiej 262, czynwydawnictwa\ w Kol. 2 - karty R. (rodzinne); w Kol. do 12-tu ur. w .r 1934) kartę rodzinnq
Dla usprawnienia
na trzy razy w tygodniu w czwartki, soboty kart za.opatrzenia przy zgłoszeniach 3 - karty Dz. (dziecinne); w kol. i dziecinną.
i niedziele, Klub w godz. od 16.00 do 23.00.
Członkowie rodziny powyżej lat 12zbiorowych (dla zakładów pracy, in- - Karty Ml. mleczne); kolumna 5 Zapraszamy na kulturalny wypoczynek po stytucyj itp.) karty te wydawane będą pozostaje wolna. Ponadto należy po- tu - kartę rodzinną.
pracy przy dobrej muzyce i występach arty·
Pracujqcy kartę pracowniczą (wła•
stycznych. W programie przewiduje się wie- przez terenowo właściwe Okręgi Kart dać końcowe zestawienie ządanych
śch'lej kategorii (I, II lub III.).
czory dyskusyine i literackie. W klubie ka- Zaopatrzenia, a nie jak dotąd przez kart.
wiarnia w ogrodzie, toni bufet.
Niemców pracujqcych w danym zaKarty zasadnicze: Wyjaśnia się że
Starostwa Grodzkie.
kład.zie, z ~yłqczoniez:i członkó~ ich
Dla otrzymania kart należy przed- istniejq następujące rodzaje kart:
W piątek 2~ °"aja o godz. {.18.00 odbędzie
Dla pracujqcego _:_ karta Pr. (pra- r?,d~m nalezy zglaszac na. oddz1el::i-ej
wysię referat tow. A\ALEWIAKA na temat „PER- stawić: 1. wypełniony należycie
SPEKTYWY GOSJ>ODARCZEGO ROZWOJU kaz pracowników i członków ich ro- cownicza), dla członka rodziny - kar-1 hscie V: 2 e.gz~mJ:larzach,_ ~ałqcza1ąc
POLSKI".
odpowiedmq ilosc ~~rt wy~~ennych.
dzin, 2. odpowiednią ilość kart wy- ta R. (rodzinna).
Po referacie film.
Karty dodatkowe: Dla dzieci człon-\ .''·./'jykaz pra~o~mkow wm~en stan?miennych, 3. kopię wykazu z m-ca maków rodzin do lat 6-ciu - karta Dz. wic l.~e~rl:q ca.osc, 0 . Z<;Jłasza1~cych si.ę
ja.
wykaz winien być staran- dziecinna) i Ml. (mleczna). Dla dzieci w po~me1szym teri;i1~1e. nal~zy .dopiZłożony
ODCINKI NA PAPIEROSY WA2NE
nie i zgodnie ze stanem rzeczywistym do lat 12 _tu _ karta Dz. (dziecinna) sv,wac na te1 same1 hscie, uzy:w-a1ąc w
DO DNIA 31 MAJA
miarę potrzeby wkładek, a me zgła.
.
wypełniony.
1 tak otrzymują więc:
szać na oddzielnych wykazach.
Wykaz winien być ponadto zakwaWydział Aprowizacji i Handlu Za.-zq
Ponadto Wydział Aprowizacji i Hando
pracująceg.o
rcdziny
;zło?kow~e
wykazu
8
rubryce
w
t.zn.
lifill:owany
wiado
podaje
Łodzi
w
du Miejskiego
domości, że odcinki z kart żywnościo należy podać żądaną ilość kart dla la„ 6-?m (~r. w r. 1940) kartę rodzinną, dlu zwraca uwagę na wydaną instrukcję dla zakładów pracy w sprawie
wych kat. „W" Nr. 59 na papierosy, z każdej rodziny a mianowicie w kolum dziecmną i mleczną.
kart, oraz o stosowanie okrerozdziału
6-ciu
lat
od
rodziny
Członkowie
(pracownicze);
Pr.
karty
1
nie
miesiąca „marzec-kwiecień" br., orodziny pracujqcego
ś!enia członlca
„„„.„„„.„.„„„„„„„„„.„„„„.„„".„.„ .. „.„.„„.„11„„.„.„ .. „„„ .. „„„„„ll.„.„„„.„„„,„„.„.„„.„„„.„„„„„„.uu11•11•11•„„„.„.
raz kat. I-szej Nr. 26 i Nr. 28 z miesiąca
maja rb. tracą swą ważność nieodwościśle według tejże instrukcji.
V
Podaje się wykaz Biur Okręgowych
łalnie z dniem 31-go maja br.
Jl#
Rozdawnictwa Kart oraz ich zasięg
Główna 37, 174 Wydział Aprowizacji i Handlu Zarządu Rokicińska 149, 170 KTO JUTRO OTRZYMA MLEKO
Miejskiego w Łodzi podaje do wiadomości, Piotrkowska 220, P. Rozdzielczy Książ, Młyn tcry~orialny:
Starostwo Grodzkie Północno ł.ódzWydział Aprowizacji i Handlu poda- że na karty żywnościowe za miesiąc maj P. Rozdzielczy Konsum „Vims".
Sklepy Spółdzielni Inw:xlidów Wojennych: kie
roku bież. w sklepach poniżej wymienionych
bm.
25
sobotę
w
że
je do wiadomości,
oznaczonych wywieszkami „P.M.T." i wlączo- Wysoka 29, Nawrot 2, Zamenhofa 6.
Kcmisariat I - Biuro Okręgowe Nr.
Sklepy Pracowników Z::xrządu Mbjskiego:
mleko na kartki wydawane będzie w nych do miejskiei sieci rozdzielczei, oraz ""
sklepach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 buCikach inwalidzkich sprzedawane będq po Moniuszki la, Piotrkowska 130, Zawadzka 11 1 _ Limanowskiego .is, Komisariat IX
Jarzynowa 34,
g
O'
B'
i Targowa 16.
cenie nominalnej (zależnie od gatunku)
- rejonu.
Wykaz sklepów Powszechnej Spółdzielm iuro .:.nęgowe Nr. 0 5
Spożywców, które dodatkowo otrzy-nv.l r kon- Kowieńska 1 O, Komisariat X - Biuro
Y
Pa Pie r
Okre_gowe Nr. 10 - Limanowskiego
Kat. I - na odcinek nr. 28 uprawniajqcy cesję na sprzedaż wyrobów tytoniowych:
W KIERNO ZI do
. Rzgow- 127, Komisariat XI - Biuro Okręgowe
- Ciasna 1023, 15_ F~lszlyilNr. sklepu 150 Główna
"
. . jako. bn!ąta
t20 sztuk papierosów
t t .
. nabycia
" DOM DZIECKA" URUCHOMIŁ
r. i- 's ka lOl, 127 _
i os a ma ra a normy na m1es1ąc mai
P. C. K.
54,
skiego 12, 25 - Limanowskiego 115, 107 - Nr. 11 - Łagiewnicka 96, Komisariat
Polski Czerwony Krzyż uruchomił ostatnio czqcej 100 sztuk.
Wykaz sklepów Powszechnej Spółddelni Jasionowa 2, 36 - 11 Listopada 51, 39 - XII - Biuro Okręgowe Nr. 12 - Wojna terenie wo1'ewództwa łódzkiego ,,Dom
122
I p 11•
Nap'~·
Pomorska 63 44
38 40
Spożywców, Spółdzielni Związku Inwalidów Gdańsk
.
',, s {a o &.nego
,
a ,
Dziec ka" w Kiernozi - powiatu łowickiego. Wo1'ennych, Spółdzielni Pracowników Zarząc. ódm"ei"sko
Starc:-<;~WO Grodzkie
Sie47
15,
Murarska
45
65,
kowskiego
d
d
.
d
'lk
1
•
„.r
Prze d k1 u tygo niami
omu du Miejskiego, uprawnionych do sprzedaży rakowskiego 70, 104 _ Nr:..wrot 38, 56 _
o tego
Łódzkie:
__
61
42,
Wapienna,
_
62
64,
Piotrkowska
„P.M.T.":
papierosów
przyjęte zostały Sieroty polskie z Rosji Kom.i.sariat II - Biuro Okręgowe Nr.
Nr. sklepu 1 - Piotrkowska 292, 4 - Przę- Emilii - 52, 81 - Przejazd 55, 94 - Kątna
chłopcy w wieku szkolnym w liczbie 60.
_ Piotrkowska .59, Komisariat III _
Chłopcy przywiezieni zostali z repatriacyjne- dzalniana 91, 5 - Zamenhofa 17, 6 - Brz·~- 84, 102 - Sienkiewicza 34, 115 - Kilińskieg ·)
zińska 112, 9 - Abramowskiego 36, 14 - Dą- 40,• 110 - Zagajnikowa 35, 123 - Piotrl,owgo punktu rozdzielczego w Gostyninie.
Doświadczony personel pielęgniarski i ad- browska 16, 21 - Kątna 32, 22 - Ogrodowa ska 152, 84 - Folwarczna 35, 129 - żerom- Biuro Okr~gowe Nr. 3 - Kilińskiego
' ~1, Komisariat IV - Biuro Okręqowe
ministracyjny P.C.K. oraz personel wycho- 24, 24 - Piękna 44, 32 - ~l Listopadu. 151, skiego 23, 101 - Rzgowska 53, 96 - Ludwik:
Napiórkowskiego 86, Komiwawczy przydzielony przez Kuratorium, za- 33 - Ogrodowa 74, 35 - Śląska 39, 37 ·- 7, sklep przy f-mie Buhle K. Hipoteczna 5. Nr. 4 1i wszechstronną Perla 5, 42 - Jęczmienna 31. 50 - Rzgov;ska Eisenbraun - Kilińskiego 228, L. Geyer -- sariat V --'- Biuro Okręgowe Nr. 5 _
pewniają sierotom należytą
·159, 51 - Śródmiejska 161, 54 - Pomcrska Piotrkowska 282, Leonard - Rzgw.'skc.. l ',
opiekę.
„Dom Dziecka" potożony jest na terenie 13.1, 35 - Sanoc~a. 2~, 61 - N. Zło!~o, Lut:>- „Tempo" --: 6-go S~erpnia 23, Centr. z~:zq:i Lokatorska 11, Komisariat VI - Biuro
kolonH rolnej 0 obszarze 42 ha. w ładnym m1.erska 2, 63 - W1lenskc;i 33, 65 - Ltma:.10:rv- Przem. Włok. - P1o!rkow.ska 51, Panst\'•: Okręgowe Nr. 6 - VJólczańska 243,
parku, posiada staw, ogrody i sad owocowy. sk1e.go 207, 67 - .Tu~zynska 81, 71 - "'.'ol-, Przeds. Transp. - Wolc;-ansk.a 71, .~nc:rt 1 Komisarint VII Biuro Okręgowe Nr. 7
Dobrze zaś zorganizowana szkoła powszech - czanska, 69 - tegion.ow 5-7, 75 - Pogram~;;- Rouseau. - Kątna..19 • Elsert 1. Schweu:E,:r, - - Żwirki 8, Komisariat VIII - Biuro
na na miejscu zapewnia dz·ieciom normalną na 44, 80 - zc::cho.dma 72, 83 - Czarneck~e- Żer~mskiego 28, E1!mgon . - W~gury 12, Gam· Okręgowe Nr. 8 - Gdańska 65 i Piotrgo 33, 85 - Społdz1elcza l, 92 - Dąbrowskie- pe i Albrecht - Piotrkowska .dO, Oddz. Kol.
naukę w ji;: 7 yku ojczystym
go 211, 103 - Tramwajowa 13, IC8 - PrzP- Dojazd. - Piotrkowska 77, K. Eisert - Żerom- kawska 59.
·
.,...
dzalniana 42, 116 - Napiórkowskieq0 232, skiego 102, Hofrichter - z~romsk'ego 137, Starostwo Grodzkie Południowo-łódzDZ1$ DY!URUJĄ APTEKI:
'
117 - Kopernika 47, 133 - Okrzei 18, 137 - Union Tekstil - Wólczańska 219, Ki::-derman k"e•
1
.
.
•
'
Łagiewnicka 27, 149 - św. Teresy 30a, 155 ...._ - Łąkowa 23, Płaszczy Gumowych - S'enCymera - Wólczańska 37.
Ko:rrnsanat XIII - Biuro Okręgowe
Telefoniczna 39, 156 - Kilińskiego 231, 157 - k;ewicza 47, Wojsk. F•rbr. Ob. i Urnur.d.
Bojarskiego - Przejaz:d 19.
Grabowa 13, 158 - Wojska Polskiego 27, Jaracza 54, F. S. S. - Pomorska 22, F. S. S. ł Nr. 13 - Sz. RokiciJJ.ska 42, Komisariat
Unieszowskiego - Dąbrcwska 24b.
159 - Radwańska 52, 160 - Rzgowska 52, - Piotrkowska 228, Elektro-nnia. Łód7ka ~ XIV _ Biuro Okręgowe Nr. 14 _ Tu.
.
.
, l
161 - Piłsudskiego 72, 162 - Trqugutta 4, Targo•.'l'a 10, Fab. Gentlemen - L1manowsk1~
Epsteina - ?iotrkowsko 225.
świ~'okrzyska szyns {a 97 , Kom1sqnat XV - Biuro
Schwarz
i
Gunter
146,
go
165
85,
Zg:erska
164
7,
Andrzeja
163
Trawkowskiej - Brzezińska 56.
Limanowskiego 55, 166 - Il Listopadt. 67, 167 11, F. s. - Piotrkowska 45, ! Browar Państw. Okregowe Nr. 15 - auda Pab. PiłsudPawlukiewicza - Pomorska 12.
skiego 10.
- Pomorska 6, 168 - Bandurskiego 19, 169 -1- Pomorska 34-36.
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