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PAP. Dziś 3 lipca br. Okręgowa Komisja dla Spraw Głosowania Ludowego na okręg Nr. 3 (miasto Łódź) podsumowała wyniki Głosowania Lu d o.
wego we wszystkich o.bwodac h miasta Łodzi, i po zbadaniu protokó!u
czynności Komisji Obwodowe) oraz za
łączonych do niej materiałów ustaliła
następujący wynik głosowania W Ło·
dzi.
Ilość ogólna uprawnionych do głosowania w mieście Łodzi stanowiła
303.139 osób. Z tej liczby oddało głos
269.784 osoby, to jest 89 procent ogółu
uprawnionych do głosowania.
Ilość głosów nieważnych - 3495 to
Jest 1,3 procent.
Głosów ważnych padło 266.289, to
lest 98,7 procent ogółu.
N.a pierwsze pytanie ,,TAK" oddało
swe głosy 190.922 osoby, tj. 72 proc.
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Rzqd
Liczba uprawnionych
do głosowania
Llc:zba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych

Odpowiedziało na l-sze

•

arodo w

Jedności

„nie" 13.515. Odpowiedziało na 2 pyta· Na trzecie pytanie odpowiedziało „tak" 15 ~38
nie „tak" 45.425. Odpowiedziało na Ił
16~
n nie''
Ilość w 0 / 0
360.947 ogółu pytanie ;,nie" 9.221. Odpowiedziało na
Gdańsk
319.003 głosów III-cie pytanie „tak" 53.705. Odpowie·
1315.173 ważnych działo na III-cie pytanie „nie" 941.
21.682
Uprawnionych do glosowania

pytanie „Tak •
Odpowiedziało na 1-sze

214.647

68.1

pytanie „Nie"
Odpowiedziało na .drugie
pytanie „Tak"
Odpowiedziało na drugie
pytanie „Nie"
Odpowiedziało na 3-cle
pytanie „Tak"
Odpowiedziało na 3-cle
pytanie „Nie"

100,526

31.9

254.749

80.8

60.424

19.2

12.521

11.s;; ~
4 3~

Głosów

niewainych
ludowego w Na pierwsze pytanie

Przybllione wyniki głosowania
woj. śląsko-dąbrowskim są następuj~ce:
Na ogólną liczbę około 1.500 tysięcy oddanych
głosów na pierwsze pytanie odpowiedziało „tak" Na drugie pyta1*.
około 1.250 tysięcy; „nie' 'odpowiedziało około
250 tysięcy.
Na drugie pytanie odpowiedziało „tak" - , Na trzecie pytanle
1.320 tysięcy, „nie" - 180 tysięcy.
Na trzecie pytanie odpowiedziało „tak"
u1uct:11111uuuH1
t.380 tysięcy; „nie" - 120 tysięcy.

96.0

18.276

Głosowało
Głosów ważnych

Sląsk

odpowiedziało

„tak"
„nie"

12.508
5.33(

odpowiedziało

„tak"
„nie"

15.583
2.255

odpowiedziało

„tak"
„nie"

17.551

28i
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Gdynia

4.0
Uprawnionych do

głosowania

Poznań

Ambasador Lange

19.021

Głosowało
Głosów wdnych

16.7ta
16.000
713

Glosów nlewainych

W 34 obwodach m. Poznania: upra· Na pierwsze pytanie
odpowiedziało „tak" 12.871
wnionych do głosowania 66,245, gloso·
3.129
„nie"
wato 55.334, ważnych głosów 54,646. Na drugie pytanie
ogółu głosujących.
odpowiedziało „tak" 13.396
Na drugie pytanie „TAK" oddało Odpowiedziało na 1-sze pytanie „tak"
„nie" 2.604
swe głosy 214.008 osób, to 1 jest 80,4 41.131. Odpowiedziało na 1-sze pytanie

w Warszawie
WARSZAW A (PAP). W godzinach
wieczornych dnia 3 b. m. przyleciał sa
molotem P. L. L. „Lot" z Paryża do Wa1
szawy ambasador R. P. w Stanach Zjeo
ooczonych Ameryki Póln. dr. Oskar
Lange wraz z małżonką.

•

procent.
Na trzecie pytanie „TAK" oddało
swe glosy 252.127 os?b, to iest 94,8
procent ogółu głosujących.
Na pierwsze pytanie „NIE" oddało
swe głosy 75.367 osób, tj. 28 procent.
Na drugie pytanie „NIE" oddało
swe głosy głosy 52.281 osób, tj. 19,6
Koresponde_nci donoszą, ii na ogół czni uwatają refer6ndum za coś tym- granlc:znej. Członkowie rzgdu polskl9
procent ogółu głosujących.
panowała atmosfera spokojna l że czai;owego, wymyślonego dla zapeł- go stwierdzali nleJednokrotnil'), iż nie
Na trzecie pytanie „NIE" padło
się w porządku. nienia zwłoki przed wyborami pow- i:nieje zamiar trgktowanla referendum
14.162 głosów, tj.5,2 proc. ogólnej ich głosowanie odbywało
„Daily Herald" podkieśla liczny u- szechnymi, to jednak trzeba podkreś- lako namiaslkl wyborów. Rzqd prag·
liczby.
d?;iał w.vborców w głosowaniu, co
była bar- nie rzeczywiście wiedzieć co sądzi na·
~PAP). , Okręgowa Komisja Wybor- stwierdził osobiście w kilku lokalach. lić, iż kampania referendum
do ród polski o pracy rządu, wykonywa„
przeszło
się
dzo zacięta. Jeżeliby
cza ·Nr. 4 (Wojew. ł.ódzkie) podaje dal
„Daily Mail" - doniósł, że referenporządku dziennego nad W}'nikami w nej TRZEBA PRZ7ZNAć Z ZRĘCZNOśsze informacje o wynikach Głosowa dum odbyło się w spokoju.
1
nia Ludowego na terenie WojewództLondyński „ Times" poświęcił aż 4 sprawie pierwszego pytania, które na CIĄ I UMIĘJĘTNOSCIĄ zwłaszcza w
wa ł.ódzkiego.
artykuły sprawom polskim w dniu re- prawdę nie jest istotn3 w Polsce, gdzie dziedzinie przemys~u. RZĄD NIE STA·
W powiecie Łowickim, Łęczyckim, ferendum, między nimi znalazła się ko- większość ludności stanowią masy JE PRZED NARODEM Z PUSTYMI RĘ·
Piotrkowskim oraz w mieście Piotrko- respondencja z Warszawy. W kores- chłopskie, to odpowiedź na 2-gie i 3- KAMI - stwierdza korespondnet - VI
wie Trybunalskim w 185 obwodach pondencji tej powiedziano, iż „jakkol- cie pytanie jest doniosła, gdyź doły- CIĄGU 18 MIESIĘCY DOKONANO WIE
Głosowania Ludowego liczba upraw- wiek niektórzy obserwatorzy zagrani· czy spraw polityki wewnętrznej l za- LE.
nionych wynosiła 233.095. Z tej liczby 111 I 1'11 'I'11111111' I 111 "'11:1,1111 I/il I I I I 1111' I 111' lilli' lillll l il. l/:liili'lll ,11111111 li.I l'i l1JU I I I 111 I, I I I I I I I I· I.I .l.1Lrn 1..1 I llJ 11 I .I I I !. ! I J ! ! 11 ! ! !,,! ! .U .I !A..l..l..U I!.! I I U ! ! ! I ! I ! ! ! ! ·! I I ! I I· 1 !· I ! ! !-I!· I ! 1 ! q
udział w głosoaniu wzięło 211.854
osoby. Głosów nieważnych padło
9.368. Głosów ważnych - 202.486.
Na pierwsze pytanie „TAK" - odpo
wiedziało 146.399 głosujących, to jest
72,3 procent ogółu głosujących.
N adrugie pytanie „ TAK" _!?losowało
LONDYN (obsł. wł.). Na wczoraj- jiż tereny, które majq być włączone w I Min.istrcwie Bev!n i Byrn.t,}s w d!'ll·
160.171 osób, to jest 77,3 procent.
t "ć t
. t u,.b ~ d ~ szym ciągu c:h c -1 ~ rb
. d z_ynaro.d ewą Tnes.
•
. t row
. Ra d y M"
. d zemu
głosowało
„TAK"
pytanie
Na trzecie
1 y pcz-:s aw;. os a„
s t r: fę mię
. in1s
osób, to jest 95 procent ogółu szym pos;,e
1871297
s~raw zagranicznyc~ w Paryzu o~a- obJęte gra~1c~, biegnąc~ WICiłuz hnu teczne ustalenie szczggółów postano„
wiano w dalszym c.~gu sprawę Tne- demarkacyJneJ, ustalor.eJ według kon- wienia 0 Tri~ś\'!ie !~1:mferencji pckojo·
głosujących.
w ej 21 państw na któreJ Jugosławia i
N.a pierwsze pytanie „NIE" padło stu i okolicy. Jak wi.adomo, ustalono, cepcJi francuskiej.
'
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56,127 głosów, to jest 27,7 procent.
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42~~8 d~~~~w. royj~i~2.1·~~~·~e:.~dło

pytanie „NIE" padło
10.089 głosów, to jest 5 procent ogółu
Na trzecie

głosujących.
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Wszystko Jeszcze zosta1e Jak za Hitlera

~t:;:!i9~a:;~:~~~!r_,a:~:i~;! z~~

Iaby cztery

rnccarstwa

występowały

Ijako całość w przyszłym zarządzie

te•

rytorium umiędz.ynr.uodowionego Trie·

Na przykład w Regensburgu spośród stu i jego oktJlic. Bevin l B1rrnes pror~
Pismo „Neues/
BERLIN (PAP).
1
wyborczych partii so- nulą ~r::akazać Racl:?ia Be:o:pieczeitSł·
Prowizoryczne wyniki Głosowania Ludowe- Deutschland'.' st':"ierdza, _że w Bawarii 1.500 plakatów
go w 184 obwodach m. st. Warszawy sq na- pod okup~cią al;ancką m.e zaszł~ do- cjal-demokrat) c_ znej zer\\'ano 1.400. Je-! wa pieczę nad ~yki:ina.I?-iem statutu
tychcza~ zadne ~stotne zmiany soCJa~no· dnocześnie zrywano afisze partii komu- przy~złego teryłonum m1ędzynarcdo·
stępujące:
·
„„„.„„„.„„„ ... „.„„.„„„„„.„„„„„.„ ... „„„„„„.„„„„.„„ ...„. ekonomiczne. Nie .przeprow~dzon? j~sz nistycznej. Tenże dziennik krytyk uje ' wego.
_ _ _ _......,._ _ _ _ _ __,_
.
k' .
t t .. b
. kt k
cze reformy rolnej. Obszarnicy mem1ec
1
cy, którzy popierali niegdyś Hitlera, po· ~roje . ons Y UCJ.1 awars. lej,_ pisząc,
. Ludność Włoch
WARSZAWA (PAP). W dniu 3 lip- zostają w swych majątkach. Związki za ze pr.?jeld. ten. zo~tał „wyc1ągmęt~ z la·
RiYM (PAP). Wec•ug lnfcrrnacji „'\u11a "
wy~
wprawdzie
on
Przewiduje
·
mus~
brać
mogą
nie
jeszcze
wciwi:
ca zma rl w Bydgoszczy po trzytygod nio , wodowe
wej chorob[c \~·iccp:ezcs Komitetu \\.':': 3.k~~\\·11cgo u.dzia:u w ki~r?wan iu p~·zed- l brarne l a~dtagu, ale cała władza ma b_YC ludność \Vl!:l.:h wyncsi 4S.';'t9 tysięcy miesz·
)<onawczego Stronnictwa Pracy, pe '. ~ ·:.1rstwam1. We 1lug „M1ttelbayensche skoncenir O\\ a na w r ę~·ac h rządu, z 1a·- km1cćw, co w;;kCt:zuje, że w cza sie woj'ly
do KRN, wicewojewoda pomorski L.y- ;;:_;[i•ng", przed w:/ borami wzmogła się szcza zaś premiera. W ten sposób po-I liczba ludności Wiech wzrcs:a o 770 tyslę•
1
cy.
wstałby „rząd silnej ręki".
dLJaklno3ć elemeutów reakcyjnych.
gmunt Felczak.

I

1nunta Felczaka
Zgon Zyg

Norwegia
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Strona !

weźmie udział

w okupacji Niemiec

Sztokholm (PAP). Jak donosi agen·
cla „TT", wojska norwesk'·~ brać bę
dą udział w okupacll Niemiec. Nie fest
wykluczone, że w Niemczech wykro·
lona zostanie strefa, w której służbę

ndara

Ii p.

olaicz

Mi

Artykuł „Polski Ludowej" był jednym z nielicznych artykułów w prasie
peeselowskiej, poświęconym zagadnieniu
trzeciego pytania. Naogół zostało ono
znegliżowane przez organy PSL-u. Ale
trzeba przyznać, ~e poszczególne uwagi,
jakie były rzucane na temat trzeciego
p-vtania, szły zasaclni.czo w ~ym samym
kierunku. Jeszcze kilka: dm temu dla
prasy pe~selowski:i.ej - po~obnie jak d1~
nas .- me. ~?ega,o wą~pbwości:et~ oto
powiedź „me na trzecie pytam
zdrada interesów nar.odll:, t~ • pomoc
Niemcom, to ro~ota m~mieckieJ ag~ntury. To ~YJ0 ~ilka dm tei;i~.„ :i.~s~~'~'ł
. Mamy JUZ pierwsze wy~iki g, . •
ma Judowee:o, dotycząc\} z" artych więk•
szyrh terenów.
Ile padło głosów „nte" na trzeCle PY·
tanie w tych okręl!,arh? Oto tabHczka:

a

Co wynika z tych liczb?
Wynika z nich po pierwsze niewąf;.o
okupacylną pełnić będą wyłącznie
pliwy fakt, te agenturom niemieckim
wolska norweskie. Strefa ta przypoml·
i ciemnocie politycznej niektórych grup
nać ma pod względem warunków maw Po1sce (używamy terminologii „Pol·
ski Ludowej") udało się pociągnąć za
terlalanych Norwegię I dlatego przewi
sobą pewną liczbę Polaków.
duf e się, te zostanie ona ustanowiona
Pewna liczba Polaków poszła na pa„
w południowych Niemczech, albo w
sku niemieckiej propagandy
Austrii.
Wynika z liczb, .że, mlm~ wszystko,
naogół ta robota memiecko-reakcyjnej
spółki ni.e zapuściła korzeni w narodzie
Tylko w Krakowie odsetek „duchowych
Praga (PAP). W Czechosłow.acll ba•
Volksdeutschów", odsetek ludzi, ·którzy
głosowali za wielkimi Niemcami a prze·
wi Amerykanin, niejaki mr. Vendelson,
ciwko Polsce Lndowej, przekroczył 10'1•,
który na polecenie swxch bogatych
Wszędzie gdzieindziej - także w wynimocodawcców amerykańskich zaku·
kach cześciowych których nie cytuje.
puje stqro!ytnoścl oraz meble antycz·
my gdy~ stanowi~ one ~byt drobny ui-a.
ne. Mr. Vendelson zakupił m. in. znacz
mek ogólnej liczby głosujących dane~o
„nie" na odsetek „nie" terenu - trzyma się ten odsetek grani·
ną Ilość mebli stylowych, Jakle przecy 10•1., wykazując wyraźną tendencję
III-cle pytanie w stos. do
Teren
znaczone malą być do urzqdzen!a pry
.. : nie.
głos. ważn. spadania poniżeJ' 5•/1• To znaczv
watnef rezydencji Prezyden!n Stanów
miecko-faszystowski jad nie zaraził głę·
0,4•/,
12.521
Warszawa
Zjednoczonych Trumanc..
boko narodu, obj~ł tylko pewne, szcze•
s•to
120.000
Woj. śląsko-dąbrowskie
4 •7' 1•
góJnie podatne dlaf1, niewielkie grupy,
8.038
z Volksdeutschami i sam wykluczy się Łódź
To nie byłoby znów tak źle. Osta·
. 43.982 . . 30,5'/•
Kraków
z polskiego społeczeństwa".
pewien odsetek wyrzutków
"111111111!11111:1111'1"11111;111·1nr1i·n11„11:11 l'il"n1i11 11r1"11:1111111.11,ii11111111"11'11111111111111111111111·1"n 1 ml'l 111,. 1111""" i 11.1111,u.1,11•;11 tecznie i 111 '1
. MOSKWA (obsł. wł.). Indonezyjska agen·
musi być w narodzie, po tylu latach fa·
cla prasowa „Antara" donosi, Iż holenderszystowsko-niemieckiej okupacji, i po
&
.
1kle okr.ty wojenne zachowują się między
jej korupcyjnym wpływie. Niepokojąca
?
Jawą a Madurą lak korsar1e. Holenderskie
jest rzecz inna. Niepokojący jest sto·
I
I
j
łodzie podwodne 1 statki parowe rabują i
MOSKWA (obsł. wł.). z Alen donoszą, lt Montgomery przed paroma tygodniami. Jak piei1, w jakim ta niemiecka aitentura
konfiskują żywność, przesyłanq dla ludnoprzybył tam pierwszy lord admiralicji - wiadomo, rokowania te dotyczyły ustalenia przeżerała klientelę formalnie legalnej
łct r.ł:xdury z Jawy.
opozycji, kJientelf} PSL. Tutaj łicztiy
Alexander. Dziennik „Elelterl Ellada" donosi,
roll wysp nreckich w nowym systemie baz n1'e sa bynajmnłe3' takf nlew1'nne
•
·
· ·
"
rokowania
kontynuować
ma
Alexander
iż
faszyści prowokują Trieście brytyjsko • greckie, rozpoczęte przez marsz. angielskiej marynarki wojennej.
Zwolennicy trzeciego „nie" stanowili
w procentach osób głosu:l~eych, zgodn:&e
MOSKWA (obsl. wł.). Z miasta Pola (Kraiz dyrektywą N. K. W. PSL:
n 1 Julijska) donoszą, tt IIwają tam w dalw Warszawie -12 proc. głosujących
srym ciągu prowokacje faszystowskie. W
ra p~erwsze pytanie;
„nie"
ł} eh dniach grupa 200 agentów faazy1tow·
na ~Iąsku .- 48 proc. głosujących
1
•
•
1ldcb dokonała napadu na lokal dziennika
,n,ie" na pierwsze pytanie;
lewicowego „li nostro glornale" przy czym
w Łodzi - 18 proc. gfosujących „nłe •
ponow·
został
Masaryk
Sclrola.
munl1t6w
MOSKWA (obsł. wł.}. Prezydent Czecho·
fa1zyłet przywołali do pomocy pollclę obypierwsze pytanie;
na
watelską. Napastnicy pobl11 pracowników 1lowac)I zatwierdził •kład nowego gabine- nie minl1trem spraw zagranicznych, a gen.
Krakowie - 36 proc. głosujących
w
redakcji, a następnie aresztowali tch t wy- tu, utworzonego przez premiera Gottwalda, Svoboda - ministrem obrony narodowej. „nie" na pierwsze pytanie.
Ogółem w skład rządu weszło 6 komunia·
wietli wraz 1 54 robotnikami, zatrudnionymi przywódcę czeskie! partii komunistycznej.
Od jednej ósmej do połowy owieczek
Wice-premierami sq - prz,dstawiciel partii łów czeskich, 3 komunistów 1!owacl~ich, 4 PSL w ośrodkaeh miej kich - to ludzie
drukarni.
pa.rtll przedstawicieli partii narodo,vo- oclallatycz· tak zatruci jadem faszystowskim, te
narodowo-1ocJall1tycznej - Zonkel,
ludct.wcJ ..... Schtamek, pa:til socjal-demokra· neJ, 5 - partii katolickie!, 4 ..;.. sóc)al demo· wolą dziafać na ręlcę Niemcom, byle za•
demonstrowae swa nienawiść do Polski
tycznej - Flerllnger, partll słowackich ko- kratów, 1 - niezależny.
·
Ludowej,
Od jednej ósmej do pr:twie połowy
członków PSL w ośrodkach miejskich
to duchowi „Volhdeutsche", to ludzie,
w rok po wyzwoleniu głosują
którzy
września
się
odbędzie
odbyła sił) masowa demonstracja, w kto
tego wymaga nie polska, lecz
jak
tak
rej wzięło 11dział 10 tysięcy robotników.
NOWY JORK (PAP). Biuro Kon- zabiega o przyjazd delegacji Wszechsło- niemiecka racja stanu. Taki jest rezul·
Demonstranci nieśli transparen~ na
których widniały napisy: Jesteśmy gresu Słowian. An:1erykaf1skich, ?rgani· wial1skiego Komitetu w Europie i dele· tat akcji bloku reakcyjno-peeselowskie.
b t ·- zacji, skupia3ąceJ a.meryknńsk 1.e ele· gacji Komitetu Słowiai1skiego z Kana· go, akcji wszelkich „pism dla wszyst•
• k t 1·
przeciwni ak
.
.
;.
kich".
.
z ~zo:wi on ro 1 ro 0 m menty demokratyczne pochodzema sio·
z
c ej w przeds1ęb10rstwach przemysło- I wiańskiego, ogłosifo zwo~anie Konl{resu dy i Ameryki Po1udmoweJ. Trzeci Kon·
I - co najbardziej zasługuje na po·
wych! Precz z reakcyjnym gabinetem Słowian Ai.~rni.·ykańskich na dz ef1 21 i i gres Sfowian Amerykańskich odbędzie tępienie - ten rezultat nie wywołuje u
22 września w Nowym Jorku. Kongres sil} pod hasrem walki o pokój światowy. jego winnych nawet odruchów wstydu,
Ioshidyl Stwórzmy ludowy rza,d!
'Vręcz przeciwnie.
W dzień po gi:osowaniu, kiedy przy.
jedna
spojrzał
130)
Kapral triumfująco
:Jaro~laTrJ lJ.aseJ!_
chodzi!y pierwsze wiadomości o Krako·
norocznego ochotnika i mówił dalej:
wie, „Gazeta Ludowa" wynosiła pod
- On utracił pra~.ra jednorocznego niebiosa stary, zap1·awiony do polityczochotnika przez swoją inteligencję, bo nego życia Kraków. W numerze z 3-go
pisywal do gazet o szykanowaniu żoł bieżącego miesiąca o krakowskim trze·
nierzy. Ale jak go nie ·szykanować, cim „nie" ma ona tylko tyle do powiedzenia:
kiedy taki uczony człowiek, a nie umie
światowej
„Znamienne jest gł~owanie ludno·
verschluss, ści Krakowa na 9ytanie"\rzecie, na którozebrać przy karabinie
.
.
. . , raz
h 'b mu Sl. d ZleSl""C
się ka-1
- odezwał
I - Ma pan rację
za to •właśnie zamknięto
Następnie
- re odpowiedzia;!.o „tak" 102.627, a „nie"
Ct OC
•
.
.
• .
.
'
Y po~az'( - 43.982 uprawnionych. Jesteśmy pe·
·. "'
~
'(
Za duzo sobie taki redaktor
qo w c1emne1 komorce na dwa dm bez pral. jedze?ia i bez i;>icia, a gdy go zapro- jeden. z drugim pozwala. Tylko ludzi I wało, Jak to się ~obi. ~omenderuie się wni, że z J{1·akowa przyjdzie Objaśnia.
wadzili do sędziego śledczego, to pow buntują, zaprzeszłego roku gdy byłem na te~ przykład. ~ L~nks schautl , - nie i WyHumaczenie te.i postawy lud·
tórzył swoje _głębokie przekonanie, że frajtrem dopiero, a miałem też pod so- a t~n Jakby naumyslme kręci łbem na ności, która zawsze przejawiata gł~bokl
jak tam było, tak tam było, zawsze je- bą jednego redc:ktora, który nie nazy- prawo i gapi się przytem jak cielę na patriotyzm, w sprawie pytania trzecie·
1zcze nigdy tak nie było, żeby jakoś wał mnie inaczej, tyltko zakałą armii, malowane wrota, a przy chwytach nie go",
Innymi słowy: redalccja „Gazety Lu·
n. ie było. Może być, że z takim przeko- ale kiedym go uczył Gelenksbungów, . wie, jak wziąć się do rzeczy, czy za dowe.i"
już g-otowa :iest udzielić absolu·
naniem poszedł na szubienicę, bo prza aż się pocił, to zawsze mawiał do rzemień złapać, czy za patrontasz 1 cji (Objaśnienie i Wyt:-umaczenie) tym
mnie: - ProszE! szanować we mnie wytrzeszcza ślepie tak jakoś, że nie ''Szystkim, którzy g:::osowali zgodnie z
kazano go sądowi wojskowemu.
1wiadomo, kpi, czy o drogę pyta, a nie
- Teraz podobno sporo vłieszajq i człowieka. dyrektywami propagandy niemieckiej,
- No, pokazałem ja mu, jak się te- potrafi powtórzyć ruchu przv którym Bo jaki inny cel ma wzm'anka o „głę
rozstrzeliwują - rzekł jeden z szereqowców eskorty. - Niedawno odczy- go człowieka szanuje w kałużad1 i ręka ma zjechać po rzemieniu na dół. bokim p:itrioty:i:młe- ldó1·y zawsze lH'Ze•
tali nam na placu ćwiczeń befel, że w błocie, po komendzie: Padnij! Zapro- On nie· wiedzio.ł nawet na którym ra- jawia:i.a ludno~e Krakowa", w chwili,
Motolu rozstrzelali rezerwistę Kudrnę, wadziłem go przed k~użę i musiał mieniu nosi się karabin i salutował grly 36 proce11t tJ;~os Iw ,ni·i.nych w Kra·
ponieważ kapitan ciął szablą jego jaśnie pari przewracać się w nią, aż iak małpa, a gdy się uczył chodzić, to kow;e padło przeciwko Polsce. Przy.
majemy, niezupe~nie 1·ozumiemy to
chłopczyka, którego trzymała na ręku woda bryzgała, jak na płazy. A po po- nie daj Boże, co za obroty wyrabiał.
Czyżby redakcia „Gazety
stanowis'w.
fego żona, gdy się z mężem chciała w łudniu wszystko musiało być wyczy-1 Gdy mu się kazano odwrócić, to było I~udowej" uważafa, że „mikołajczyko
Bepeszowie pożegnać. No i ten Kund- szczone do glancu, mundm musiał być mu wszystko jedno, którym kulasem wanie" •yystarczy jako dowód „patrio•
ra się uniósł z tego powodu.A politycz czysty, jak szkło. Czyścił, smyczył i ruszy naprzód, lewvm czy prawym. tyzmu"?
nych wsadzają do ula w rumel. A .na stekał, robił nawet jakieś uwagi ,a na- Cap, cap, cap, ze sześć kroków zrobił
l\Inie.;sza o polemil{ę. Ważne jest ł
Morawach rozstrzelali też już podob- zajutrz musfoł się znowuż tarzać, jak nieraz -i:io komendzie i dopiero zo- w?:maga · stwi.el·dzenia: szeregi miejno jednego redaktora. Nasz pan kapi- tu. świnia w błocie, a ja stałem przed czqł kręcić łbem i -kombinować, co sl. ich zwolenników PSL w poważnym
I ma być dalej. A przy maszerowaniu to stonniu przeżarte są przez pośrednią
tan mówi, że i na resztę przyjdzie ko- nim i mówiłem:
1 - No i cóż, panie redaktprze, co jest się wlókł jak stary p.:>dagryk, albo lub łwzpo<:;ednią n;emiecką robotę, a
lej.
nie
- Wszystko ma swoje granice - więcej: zakała armji, czy też tam ten podskakiwał jak stare. dziw]r.a w kier- \Hll'SZ"''".s~1 Ol'i!:>n PSL bynajmniejpotę•
wyraźnego
do
ochoty
w:vkazu:ie
rzekł jednoroczny ochotnik dwuznacz- pm1ski człowiek? Taki był z niego .i:r.a.sz przy tańcu.
pienia tej roboty.
orawdziwy i akuratny inteligent.
nia..
{d. c. n.)
Roman WerfeL

Ameryka skupuje antyki

„Gazeta Ludowa" chwali patriotyzm
Krakowian.
Leży przed nami „Polska Ludowa" _
pismo PSL w Poznaniu. 'V numerze
z 27-go ubiegłego miesiąca, pismo to w
artykule wstępnym stwierdziło miQdzy
innymi: „Niemcy nie zusypiają gruszek
w popiele i starają się przez swoje agentury wykorzystać pewne rozte1·ki mil}·
dzynarodowe i obawy zagrożonej reakcji, tudzie-.t ciemnotę polityczną niektórych grup w Polsce, aby nie dopuścić do
panowania polskiego nad Odrą i Nissą.
Nawet na Ziemiach Odzyskanych propaganda niemiecka zmlła7l:-a powolnych
sobie agentów, którzy za pienh1dze lub
z głupoty próbują siać dywersję prze·
ciw polskiej racji stanu„.".
Pismo, po obszernej polemice z tymi
niemieckimi dywersantami, doszło do
wniosku z
„Kto by odważył się odpowiedzieć
„nie" na trzecie pytanie, będzie napiętnowany J"ako. zdi·ajca narodu, na równi
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W okresie kampanii głosowania lu- przez swoją politykę zamieniło się
dowego, była wydana broszura p. t. w blok reakcji, w jednolity front
"Reakcja stoi za PSL". Broszura ta wstecznictwa z prawjcowym odia
gdzieniegdzie spotkała się z zarzuta- mem ruchu ludowego. Nie mvżn:::,
mi: że to przesada, że niesłuszne za- gdyż za PSL stoi reak,~ja. dążqca do
rzuty, że nie wypada tak ostro itd. przywrócenia w Polsce panowania
i. t. d. Obecnie, kiedy leżą przed na- wielk~ego karitału i (,bszarnictwCJ.
mi pierwsze prowizoryczne wyniki Dopóki PSL nie odetnie się od tego
głosowania ludowego, można skon- recd: cyjnego "ogona", który Ciągnie
trolować, na ile słuszną była zasad- się Zq nim i faktycznie nadaje tam
nicza wysunięta wtedy przez nas te- ton, dopóty PSL pozoslcje w mewo li
za.
reakcji, dopóty ważne są nie tok'9
Teza ta sprowadzała się do twier- czy inne choćby najpiękniejsze słowdzenia: nie można traktować PSL ja- ne zapewnienia przywódców PSL,
.ko normalne stronnictwo demokra-lllecz realna praktyka ich organizacji
tyczne. Nie można dlatego, gdyż PSL terenowych.

wał na przodków tych obszarników. roku?

Zdaje sie, że nie trzeba odpoOznacza ono zaplzeczenię nacjona- wiadać na te pytania.
lizacji przemysłu, wyrażenie chęci
Jeśli idzie o 124 obwody Warsza..
oddania fabryk prywatnym kapitali- wy, o 40 obwodów W Łodzi, o 2 obwo"
storn - to jest, w olbrzymiej więk- dy Białegostoku _ to co najmniel czte
szości wypadków: obcemu kapitało- ry dziesiąte, gdzie niegdzie nawet
wi, dbającemu tylko o własne zyski
ś' d' . t h
• k
a obojętnemu na losy kraju.
sze c '!leslą yc • wOJs
p. Mik.oł~iCzy to jest , wstecznictwo? Czy to I czyka s~~ada Się ze z":,,,o,lenmkow
jest dążenie do przywrócenia pano-'I wsteczmctwa, ze zwolenD1kow panowania kapitalistów i obszarników w wania obszarnil,ów i wielkiego kapiPolsce? Czy to jest dążenie do przy-I talu w Polsce. Ta!ł mówiq fakty, tak
wrócenia stanu sprzed września 1939 mówią liczby.

I

C·
ZYla poraz· k·
a I CZYJ·

OkOIO pOIowy a IOSO" PSL-to a Iosy r.ea kCJI.. będzie wyglądał dotyczą

Trudno powiedźieć, jak ten stosunek
na wsi. Dane z woj.
l;
l;
warszawskiego
zbyt małej
Czy PSL zamieniło się w blok re-I ry~znych, ogłoszonych w dniu wczo- liczby głosów, by na ich podstawie
altcli?
raJszym:
można wysnuwać jakiekolwiek wnioOto zestawienie danych prowizoski. Sprawozdania z okręgów wiejskich dopiero wpływają do Komisji.
\Ym';:lIawa
Łódi
Białystok
woj. wal'- Zobaczymy w szczegófności, czy dwu(12-1obwo(40 obwomiasto
szawskie znacznej polityce PSL udało się wprodów)
(2 obwody)
dów)
(31obwod.) wadzić zamęt nawet na wsi krakowskiej, która, jeśli idzie o zagadnienia
.,Nie" na pierwsze pytanie
68.566
10.300
1.648
9.334
takie jak reforma rolna, była zawsze
27.516
"Nie" na drugie pytanie
6.397
1.122
5.575
t. zn. z głosujących ..Nie" na
dość uświadomiona. Nie ulega kwe40,2"/0
67,5%
59,8%
62,1%
pierwsze pytanie głosowało
stii, że udział elementów demokrarównież "Nie" w odpowied71
tycznych w wiejskich organizacjach
na drugie
PSL jest większy aniżeli w osławioDla Kielc liczba ta wynosi 57°/••
nych "Kołach Miejskich".
"Gazeta Ludc...wl.." udaje, że nie wiCo mówi ta tabliczka? Ze w tych ob 67 procent głosujących "Nie" na pierw
dzi drugiego "Nie" i twierdzi, że powodach, w których już dokonano oblisze pytanie, głosowało "Nie" na dIU- dziemie straciło już znaczenie: wpływ
czenia - są to, z jednym jedynym wy
gie
pytanie.
polityczny, gdyż podziemie pierwotjątkiem obwody miejskie od 40 do
• "
nie nawoływało do bojkotu referendum. "Pismo dla wszystkich" zapomniało o własnych artykulikach, w
Co oznacza "Nie" na drugie pyta-I niczej ziemi, żądanie zwrotu ziemi których nazywało referandum "annie?
obszarnikom albo co najmmeJ sute kietą" i dosyć wyraźnie pomniejszało
Oznacza ono zaprzeczenie reformy II "odszkodowanie" ich za tę ziemię, na jego znaczenie.
rolnej, zaprzeczenie podziału obszar- której od wieków chłop polski pracoFakt, że naród, że społeczeństwo,
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Treść

drugiego n nIe

S

mówiąc

ces
n

słowami "Gazety Ludowel
na
stano
w i rzeczywiście porażkę reakcyjnego
podziemia. Ale s'crnowi też porażkę
pierwotnej taktyki
PSL,
reprezentowanej Przez artykuły "znakomitego
prawnika". Podziemie wraz z PSL prze
stawiło się na prói"'ę sił. Swiadczcy o
tym właśnie wzajemny skosunek jednego i dw6ch "Nie".
Czy redakcja "Gazety Ludowsj" uwaźa PSL za poważną siłę w kraju? Je
ślt tak -- a trudno przecież sądzić, by
była innego zdania, - to dlaczegł) ba.
gatelizuje reakcyjne podziemie? Za
we~. v·raniem reakcyjnego podziemia,
by głusować "Nie" na drugie pytania
posz!o - przynajmniej podług d,ty~h
c"asowych wyników - nie o v,;:ela
mniej cbywateli, aniżeli za wezwa"lien. PSL, by głosować "Nie" tylko na
pierw~ze pytanie. Innymi słowy: podziemie reprezentuje mniej więcej tę amą sHę co PSL. My nie bagatelizu':emy
PSL, lnech więc "Gazeta Ludowa" nlE?
ba~jc.'elizuje podziemia.

"zdecydowało się

próbą sił",

., d
k ..
nzmoc CZUlnOSC
emo racJI

ur'"

Lic~ba zwolenmków przywr6r:enia
pOT.owania obszarników i wielkie 10
kapllału nie je';t sZ'_'zególnie wielk.:x.
Jeśli iozie o cyfry absolutne. Waila się
on') er! 15 pr~-:. głosów w 31 obwo:1 '\ h ~goj. war3?;(lwskiego do niespeł~
na 12 proc. w WGrszawie. Jest to ma'lnfeslenle świadczeń rzeczowych i przcjście. ców zbożowych w Lublinie, I(rakowi~, ~ato~vi-' stem n;iCdzy .miasten;, a ws.ią .. organizacją pra- lo, je~ li uwzgl~dnić, że te wielJcig
do woln~j wymiany towarowej między miastem cach i niektórych !Onych miaslach wOjewodzlnch wldlw'!j wymiany między mm!.
przev.Jioty społpczne dokonały :si~ u
I ~sią przed. 5zere~iem nowych i wyjątk?wo dokonywała stosunkowo niedu żych zakupów.
WVELfMINOWAC SPEKULACJ~
nG~ r-tosunkowo nied,;g'rn.o Ale 18r.! to
waznych ~adan. MUSimy na. tej ~r,odz~. ~ymlany
Nieznoczna była ~ot~d rola w zal~upa~h wo}Bo tylko spóldzielczość może wypełnić to
wytworzyc dalsze przeslankl stabilizaCJI I norma· norynkowycb mlodej ]"'!szcze orgaOlzaCJI Pand'
d'
. t
. b t
. _ Qr:>syć, aby zbudzić CZ:.lj·H. ~ć klas ~ rolizacji nasz~go życia .gospoda.rc.zego.
...
stwowej Centrali Handlowcj, Pozostaje kwestią za anie zg~ n~c z In eresaml o, u s rOll, zapewnIc 1: otnic2ej i mas chlopski ~'1, aby wyk '1 '
Jak Wiadomo jednOczesDl: ze zmesleme!TI olwartą o ile udział jej w obrotach zbożem' chłopom .Wlclką. masę arty~ulow pr~E'myslowych za~. ie nie wolno uW'.l.">;('!ć zdobycz'"
łwiadczeń rząd powziął deCYZję o utrzymamu wzrośnie w przyszłości.
po spraWIedlIwej - opart~j na uczcIwym za rob·
l
nadal systemu zaopatrywania ludności pracującej
ku - cenie i jednocześnie zap,'wni~ ;'prowizar ję rr"J,. oqiqgniętych za rz~,~z rozumi;lj l~·q
miast za pomocą systemu kartkowego.
WIELKIE ATUTY W "SPOŁEM"
mejsldej lud'n ości pracuj'1cej p!Otl1!1li roln}mi po sią samo przez się.
Głównym więc zadaniem naszego aparatu
Największą rolę wypadnie w lej akcji od~- ce.na.ch równi~ .slusznych. opartych n~ usp.rawieReakcJ' a J' est pobita, reakcJo a stanowymienn~go,
a spółdzielczości przeCc wszystdl
k k ' tI
. d'
'1
grać ,.Społem", slwpiaj'ącemu obecnic wszystkie
IWlOnym, umiar "owanym zys'U posre nlczym. WI' tylko ul,amek narodu. 'fo J'edna
kim jest zapewnienie państwu odpowie
Olej 10·
ścl artykułów żywnościowych na pokrycie apro- elementy polityki zbożowej i przygotowanemu
. Tydko. handel .spó!dzielczy !TI 0żc uchronić wy- prawda
wizacji kartkowej.
gospodarczo rlo to j roli. Dysponuje bowiem sic· ml('\~ę mIędzy miastem a WSią ou plagi speku-;
1
. k .
.
.
ść
cią 500 spóldzielnl rolniczo· handlowych, porad lacJI.
A ~ rea cJ~ stan~wl p.owazną czę
KONCESJONOWAC HANDElT-ZBOZEM
1.000 spółdzielni Samopomocy Chlopskiej, 2.500!
Aby jednak .spóldziel~zość mogla po? olać ty~ k~dr~w p~rt11 p .. Mlk~ł~lczyka, st,anoPowstaje w związku z tym kwestia organ i- wiejskich spóldzielni spożywców i jest w slanie I trudnY,I~ ~adam?m. musI ona.. w krOtkll11 czas~~ Wl tej partIi na)hałashwszg, najbar..
Qlcjl skupu takiej ilości płodów rolnych na ryn- sieć swoja jeszcze bardziej rozszerzyć przoz P?dwOlc !Iczebnle ,I ,,:,zmocmc. handlowo sW~H dziej bojową, najbardziej "mikołaj czy
o
: do sk
' przeję
. tyc lI przell· sieć delallrr;czną.
glownle • na.' WSI. ~,
k'
" częsc.
.. R ea k'
. . naku..Kt o .
I .Ja.k ma to wykonac',' .Jakl' " \\TarUnl"l'\ dopuszczeme
upu I
m ynow.
.
•
.'
uJq;cą
cla wyrazme
nalezy w ZWiązku z tym ~tworzy~ na r} ~k~; by spółdzielczość w sysleJllie Zjcdnoczenia Prze-!
Z dru",.ej strony ~poldzlelczo,c n~~51 uzyskac d . t
t'
t" T t k' <>
d
'zapewnlć zdrowe stosunki by nie dopusclc do
ł Mł . I P' k '
A dt
woje pomoc ze slrony panstwa. Szczuplosc własnych I aJe on w ej par 11.
a z~ prawa.
Ipekulacji zbożem?'
m~s u
yn~ <0-. ~e arma~ego.
?a o \V
,: środków obrolowych
może bowiem zniweczyć
I dlatego nie wolno osłabiać czuj"
Mamy tu na myśli nie tylko spekulację w wod.ztwach lstmeH \\·ydzlaly. rolmcz: "Spolem : wszystkie wysiłki spóldzi~lczo~ci. Soó,clzielniom
,.
, .
warunkach dzisiejszych, bo i przed wojną przy I prow.l!uzące całą akCję,. WY?Z13~ rolmczy centrali potrzcbny jest weks!owy kreJvt l:r.vG'l"vwy.
noscI,. dlatego trze.:>c;r ,,:,zm~c .walk~ z
niskim na ogół pozi~mie. c~n ~a. rynku zbożo- .. ~pol~m" w Wars~awle . kl'!J"uJe pohtyką zaku" I Poza tym spóldzielczość musi uzyskać wplyw :ec;rk~Ja, trzeb;x da!,",! Cl<~"pl~Wl~ wYJa-:
wym panował chaos I miały miejsce harce spe- pow I cen. WreszcIe posladame przez .. Spolem na ustalcnie asortymentu tow3rów dla wsi. Jna. 1smac tym, ktorzy Jej ulegają, ze blok
kulacyjne, które przynosły wielkie ~z!<o~y nie magazynów rezerwy zbożowej i ehvatorów za- czej bowiem jej skl~py i ma!;pżyn)' :Ilstaną za-I reakcyjno-peeselowski - to droga do
ty~ko chłopom, ale. i ~o~sum'!ntom ..mlcJsl.<lm. To pewnia techniczn~ wykonanie zadania.
pc~ane .arlykulami, których wi.eś. nie polrzebuje, 'zguby Polski.
Trzeba unieszkodlitez obecni~ dla urul~męcla spekUlaCJI, musimy bk
Dlllszym atulem spóldzielczości w obrotach a srodlo obrotowc zosta.ną uw.~'::.:;n~ na, dllJlSZy
. 6
k'
b t
T
t
.
uregulowac stosun~I, by. handel zl.>0:e~ był pro- b:
. t s'lm hkt d v Itorowości" jej d Z iała- czas, pod~opuj:!C słabe jeszcz~ zasoby fmansowe lWIa rea ,.cyJnq ro O ę·
O
rzeCla
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prowadzi bowiem jednocześnie akcję zaopatry·
Sl;vorz,cme takl.c.h przes. anek p~zw~ 1 rozbu:
tej trzec ej praw( Z19 musl
asa
Dlatego t,:z kOIll.cczn.a,. Jest ?rgamzacja han: wania miast w środki żywności i zaop~trywania dowac spol~zlelczosc w t~klm. stOplllU, ze potrafi robctnicza dobrze pamiPetać w najbliżdlu. Skup zboza musI byc ... oncesJonowany w mo wsi w artykuly przemysIowe Praca rownolegla ona sproslac sWylll trudnym, ale zaszczytnym za"
b
i
iliwie szerokin; ~alu~sie. . .
. .. _
na tych dwóch torach nahi~ra ob'!cnie szcze- daniom, wyplywającym ze znicsi'!nia świadczeń . szym,. rozpoczynającym mę o ecn a
Dla zap~wme~la Cląg/OSCI apr?wlzacjl rer;-la- gólnie wielkiego znaczenia. Po zniesieniu świad-I
.I0ZEF NIEMIEC
!okresu? .
mentowan.~J nałezało. by utworzyc rezerwę zbo- czelł wlaśnie spóldzielczość musi się stać pOlllOWiceprezes ZarząJu "Społem"
Roman Wedel.
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ROLA SPOtoZ1ELCZOSCI
Jaka rola przypadnie spóldzielczoścl w tej
wlelkL~j akcji? Czy i w jakim stopniu jest ona
przYSg~tłodv.:alna ~~ ~vYtkodmmita tlaldchd ~adań? "O
W Akademii Nauk ZSRR odbyła się seria I optycznych, zagadnieniem maskowania, wpły-' wrażliwość wzroku. Pr'C f. Piniegin wykazał,
po zle czosc Jes
o yc l za an przy", d'
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towana przede wszystkim przez swoją dotych· Pf.o.s:e z.en, ~oswlęconyc zaga nlenlom opty I ,wem clskOloenlla lkil~ WI~t IC wyso osclac na IIZ lOk o u z, 16 .Ies ~dP~rc"lI em o .era.ląc~dm .~Ila
d
czasową rolę w zbierapiu ś~viadcz~ń rz ('c~owy~h,
IZlo loglcznel·
I pracę o o
u z ego I p.
ty o promlemc Wl Zla ne, Iecz l,mOWl Zla.
gdy działała na zleceme panstwa I zgodni'! z Je-I
Przewodniczący Akademii Nauk ZSRR - I Wiele sprawozdań dotyczyło problemu roz- ne - inflacz9rwone i ultrafioletowe.
g-o interesami.
t prof. Wawiłow podkreślił doniosłość optyki fi- poznawania barw. Problem ten pOSiada wiel- I
Badania uczonych wykazały wpływ systemu
W skupi.e wolnor nkowym poważną rolę od- zjologicznej, zajmującej się zagadnieniomi o kie znaczenie praktyczne przy kwalifikowaniu' nerwowego na zawartość w oku witamin, od
grywał dotąd (i będzi~ .odgrywał prawdopodob-: wielkim znaczeniu prakfycznym, co dało się lotników i szoferów, jak r6wnież robotników, ! których zależy los wzroku. Obserwacje doko·
nie takie w przyszłoscl) han~el pryw~tnY'z{e- szczególnie zaobserwować w czasie ostatniej I zatrudnianych w tych dziedzinach przemysłu, I nane w czasie wojny, wykazały, iż no skupre~'mtowal"!Y przcz Zrzeszem~ Kupcow. ~ .)0. wojny.
gdzie ważny jest dobór kolorów i barwników. tek zranienia ner,wu tr6jdzielczego obniża sią
żowych głowme na Pomorzu I w Poznansklm,
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dzie oglerał on sic w dlJżej mierze na spóldzielW posiedzeniach Ak~demll . bralI ~d,z,~ł I ., cz~nl ra z.leccy. o ona I ,w Zie Zlnle z~war. osc -:VI arrln w o ~ prz.e. e wszys 1.01
~ch rolniczo· handlowych, pracując systemem fziologow~e, lek.orze, ftzycy .1 speclal,ścl, f1.Zlologli oka WIelu Ciekawych odkryć. Kraw- .wJtoml~y C·), co ~Owo.dule własme schorzenia
agenturowym. Niewielka liczba prywatnych kup- którzy zOl mulą SIę konstruowaniem aparatów kaw zbadał wpły,w prądu elektrycznego na oczu ~ 0000r52:8n1a SIEI wzroku.
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Nasamprzód Francja, potem Hiszpa· 11i chóralne okrzyki „Niech żyje PoI•
n· W dni~ 20 ~zerwca 1620 roku odpły-1 bez armat, bez amunłcji, bez wyszkoloa,~ z angiels~iego po~tu Southampto~ n.ej armii. Nadto wielcy posiadacze nia uznały w roku 1778 niepodległość ska". Sympatie całego kraju są po
sk:i:omny. tróJm;;szto~ieb „Mayflowe! ziemscy, lordowie, poczęli spiskować Stanów Zjednoczonych, az oto w dniu stronie tej Polski, która dała Ameryce
„Kwiat. maJowy . Na pokładzie, przeciw „samozwańczym rzadom Wa- 3 września 1783 roku podpisany został wielkich bohaterów narodowych, sym...
·
w Londynie pokój z Anglią. Wielka patie - naprzekór sprzedajnym szaleń..r
prócz załogi, znajdowało się 102 „piel- szyngtona".
Brytania była zmuszona uznać powsta- com, którzy chcieliby nas z N ową Zie•
•
bl'l 6
ód
L
grzymów". Dziwni to byli ludzie'
Garstka wygnańców - d1a których ni~ I ł' ecoz ';' .zł, repdu • u:dan wł nie uś st.ępto- nie nowel!o państwa a król angielski mia,. poroonić.
g,os1 orę zie o ca ego wia a, Jerzy III-ci pogratulował Jerzemu
wa .
było miejsca w bogatej Angl'"
„Nasza wdzięczność dla Polski za jej
do „wszystkich ludzi wolnych", by śpie- Waszyngtonowi tytułu Pierwszego Pre- walecznych synów, jest bez granie b
• n.
ś • t
Rus
z· dn
zy 1 w w1a , w nieznane, y 1e s r St
anom Je oczonym z pomocą. zydenta Stanów Zjednoczonych Arne· nasz obowiązek niesienia pomocy Pol·
zejść z oczu szeryfom szalonego króla zy I
I pomoc poczęła nadchodzić. Nie od ryki Północnej.
J akuba I-go.
sce równi0Z nie moze mieć granic" mówił Jerzy '\Vaszyngton nad grobem
* * *
Morze było burzliwe. Chłody dawa- państw europejskich, ale od pojedyń
W dniu dzisiejszym Stany Zjedno- Kazimierza Pułaskiego, który zginął
mimo czych „wolnych duchów". Pośpieszył
ły się we znaki wędrowcom „oficj.alneg? ~ata". Podróż trwała okrą- z Francji La Fayett~, pośpieszył Ro: czone Ameryki Północnej obchodzą swe w 1779 roku w szarży na angielskie o•
dzień odczytania kopy pod Sawannah.
głe pięć miesiecy. Aż wreszcie w dniu chambeau. Popłynęli za ocean nasi święto narodowe W niedawno przedwcześnie zgasłym
11 listopada tegoż, 1620 roku przybił wielcy tułacze - Kościuszko, Pułaski wiekopomnej „Declaration od lndepen·
i. tysiące innych Polaków, którzy sądzi. dence" „:Mayflower" do wybrzeży A~eryki.
Deklaracji Wolnoś ci. N a wielkim prezydencie F. D. Roosevelcie
Garstka wygnańców osiedliła się w h, z~ Stl!ny Zje~noczone, pozbywszy się szpaltach dzienników, na milionach miała Polska demokratyczna wielkiego
„Zatoce Łupiny" _ bo „Łupiną" nazy- ang_:-.elsk1ego ~p1ora des-potyzm~, będą ulotek pojawi się obok nazwiska Wiei- i wiernego przyjaciela. Można nie wą.t·
wali także wygnańcy swój okręcik. mo,,,:-y albo przyg.ar!łąć polskich wy- kiego W aszyn~tona nazwisko Pułaskie· pić, że wielka demokracja amerykańska
„Cod bay" - skrawek wielkiej amery- g!ia11~9w .z cąłego swiat~, al~o przyczy- go i Kościuszki. To właśnie Polacy _ nie bacza,.c na knowania pewnych
kańskiej ziemi _ przygarnął tych pier- n!ą się kiedyś, w przyszrośm, do okaza· pierwsi obok Francuzów przepłynęli kół reakcyjnych, nastrojonych pronieDcean, by nieść wolność ujarzmionym miecko _ będzie w Polsce Ludowej
wszych osiedleńców, którzy nie mogli ma pomocy Polsce. ~
Pułaski staje na czele kawalerii ame- przez Anglików potomkom wygnańców, znajdować przyjaciela, podobnie jak i
się pogodzić z despotyzmem '"amowładKościuszkę zamianował którzy na statku „:Mayflower" opuścili Polska Ludowa chce najlepszych sto·
ców angielskich i pragn r. i założyć rykańskiej.
despotycznej sunków z demokracją amerykańską.
gdzieś w dru crim końcu świa,ta nowe Waszyngton naczelnym inżynierem ar· wybrzeża niegościnnej,
Kochamy swój kraj nade wszystko, ale
państwo, w ktÓrym „wszyscy ludzie by- mii południowej. Zginą.ł Pułaski pod Anglii.
włożony
wysiłek,
Dziś sympatie Amerykanów, tak jak potrafimy ocenić
liby sobie równi, bez wyzysku słabych Sawannah, gdy na czele kawalerii
sz~urm~wał ang~elskie okC!py, koś~i pol- i przed wiekiem, są po stronie Polski. przez naród amerykat1ski w walce ze
i nieszczęśliwych",
- hitleryzmem nie·w y gnańcy przeżyli srogą zimę ame- sk1e usiały kr~J wszerz i wzdłuz, za W dniu dzisiejszym, tak jak od 170-ciu wspólnym wrogiem
lat - na ulicach miast amerykań- mieckim, w walce wspólnej, która nar ykai1ska, vrśród ciągłej walki z mro- naszą wolność I waszą!
Wojna z Anglią trwała okrągłe osiem skich pękaja, z hukiem petardy i deszcz sze narody jeszcze bardzfoj zbliżyła r
zem i głodem. N a wiosnę - ze 102 byulotek sypie się na bruki miast. W a- potrafimy ocenić pomoc, jaką. otrzymu...
lat.
pracoLatem
ło już ich tylko 50-ciu.
RUDNICKI.
merykańskich szkołach młodzież wzno- jemy.
*
*
*
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no na nowej ziemi. Gdy zaś „Mayflower" na jesieni następnego roku przysytuacja
wiózł nowych wygnańców stała się prawdziwie groma z powodu
głodu. Tak trwało przez trzy lata.
Zbliżono się w tym czasie do tuziemców, prowadząc z nimi handel wymienn y. Kolonia nie została zlikwidowana,
Lotnictwo współczesne stoi w obli- ta,d została przewieziona do Anglii nia. Również w okresie międzywojen
a le poczę.ła rosnąć, by... po trzystu lanym nie zwracano na nia, większej utach przekształcić się w potl'}ine mocar- czu wspaniałego rozwoju. Konstrukto- przez pułkownika Kongravl. Ten po- wagi. Dopiero podczas drugiej woj11y
mysłowy Anglik udoskonalił rakietę i
zaopasamolotów,
typów
nowych
rzy
stwo.
latającą bombę rakietową
światowej
trzonych w nowy rodzaj motorów, za- w 1807 roku podpalił podczas wojnynia,z wykorzystali po barbarzyńsku Nie:incy,
Danią Kopenhage, wypuszczając na
"' "'
Mała początkowo kolonia poczęła się powiadają, że niedaleki jest ten dzień,
Właśnie rakieta miała być tą „su·
kilka tysięcy rakiet zapalających.
rozras tać w szybkim tempie. Poczyna- kiedy będziemy latali z szybkością kilTo zdecydowało o wprowadzeniu ra- pertajemniczą", zupełnie „nową" bronią.
jąc od Florydy aż do „Zatoki Swiętego ku tysięcy kilometrów na godzinę. U„bomb" zapalających do którą zaczęła operować zapluta propa~
wybrzeże zaroiło się zyskanie tej fantastycznej do niedawna kietowych
\Yawrzyńca" ganda goebbelsowska w początkach a·
osadami i miasteczkami, kwitnął han- szybkości pozwoli na zastosowanie no- większości armii krajów europejskieh. gonii armii niemieckiej, bitej już na
arwynaleziona
została
w.
XIX
w
Ale
upragniony
del i rzemiosło. N owy,
wego typu „motoru", mianowicie napę mata o lufie nacinanej, co spowodowa- froncie wschodnim przez wojska ra·
pr zez pierwszych pielgrzymów świat - du rakietowego.
Niemcy już wtedy wiedzieli
ło większa, celność i dalekonośność ar- dzieckie.
stawał się piękną rzeczywistością.
z doświadczenia na własnej skórze, że
artylerii.
rozkwit
Następuje
tylerii.
Teraz dopiero Anglia „przypomniaIDEA NIE NOW A
miny z wyrzutem rakietowym są. barBroń rakietowa usuwa się w cień.
ła" sobie swych wygnanych „obywatedzo niebezpieczne. Na froncie bowiem
Rakieta jako aparat latający była
li". Na wschodnich wybrzeżach Ame- już znana w średniowieczu. W połowie
wschodnim grały już słynne sowieckie
POMYSŁ
NIEl\ICY KRADNĄ.
r yki poczęły ląidować wojska brytyj- XIII wieku Chińczycy i Arabowie stra„Katiusze", oparte na zasadzie napędu
skarbowi.
skie, urzędnicy i kontrolerzy
Na pocza,tku XX wieku uczony ro- rakietowego.
szyli swoich wrogów na polu walki pro\Vielka Brytania zaczęła tutaj „robić chowymi rakietami, którym nadawano syjski i wynalazca, K. Ciołkowski, o- Skonstruowane przez „Fryców" „V-1'1
porządek". Przybywali lordowie i wiel- wygla„d dziwacznych potworów. Potwo- pracował teorię lotu rakiety i w ten i „V-2 były więc wzorowane na wyna•
cy posiadacze ziemscy. Sprowadzono ry te wlatujące w szeregi wroga, wno- sposób dał początek nowej nauce, nie- lazkach innych narodów. Idea została
tysiące kolorowych niewolników do u- siły ;zamieszanie i zmuszały tchórzliw- i ustan.nie odtąd rozwijają.cej się w labojednak zrealizowana niezbyt szczęśli
prawy pól ry.żu i bawełny. Poczęto szych nawet do ucieczki.
i ratoriach uczonych.
wie. „V-1" i „V-2" były bardzo kosztokraj dusić podatkami i opłatami celnywne i nie dawały możliwo ś ci dokładne
światowej
wojny
pierw~zej
Podczi:s
.„broń"
analogi?zna
stuleciu
XVIII
W
kupowania
zakazano
mi. Amerykanom
była w Indiach 1 stam- broń rakietowa me znalazła zastosowa- go trafienia.
znana
rakietowa
wszelkich towarów poza Anglią. To salłlł ~111111li1111111111
łlllll
łllłl
łl
„V-2" w pocza,.tkach lotu uzyskiwała
mo dotyczyło sprzedaży. Królowie anszybkość około 5 tysięcy kilometrów na
gielscy zakazali Amery;ce wszelkiej
godzinę. Napęd jej był jednak czynny,
produkcji przemysłowej. Po wojnie
w cia,gu jednej minuty. Niemiecki „V-1''
siedmioletniej, po zwycięstwach nad
był małym samolotem prostej kon~
HOLD PAMll;CI PADEREWSKIEGO
Francjąi, Anglia, czując się ,panią SANATORIUM NADMORSKIE „GEDANIA''
poruszanym również rakietow Jelitkowie pod Oliwą otwarto sanatorium W piątą rocznicę zgonu Ignacego Paderew- strukcji,
narzuciła koloniom amerymórz" napędem, pracuj11,cym jednak dłu•
wym
Bohaterów
cmentarzu
na
kańskim niesłychane cła. Amerykanie nadmorskie „Gedania", ·które ma służyć pracow· skiego, pochowanego
żej niż napęd „V-2". Silnik „V-1" prze~
stawili opór. Nie dopuszczali do wyła- nikom państwowym, komunalnym, członkom · Arlington w Waszyngtonie, minister pełnomocny nosił 1 tonę materiału wybuchowego na
amczłonków
towarzystwie
w
Litauer
Stefan
dr
'
rodlinom.
ich
i
Zawodowych
Związków
swow
angielskich
statków
dowywania
odległość 200-300 km.
w sanatorium „Gedania" przyjmowani są ku- basady R. P. złożył wieniec na jego grobie.
ich portach. Dochodziło do walk oręiżracjusze na okres rekonwille~ceocjl. Wsz~·scy
nych z urzędnikami celnymi.
SAMOLOTY O NAPF)DZIE
Anglia poczuła się zagrożona w swym chorzy korzystają z opieki profesorów Akademii
RAKIETOWYl\1
LIKWIDACJA BANDY NA WYBRZEŻU
posiadaniu. Cofnęła Amerykanom os- Lekarskiej w Gdańsku.
Również podczas osta tniej wojny po-c
Władzom bezpieczeństwa udało się zlikwid'Jtatnie resztki autonomii i ograniczyła Wieści z kraju ...
wać na Wybrzeżu tajną organizację dywersy jno- jawiły s~ę samoloty, poruszane napa-;
wszelkie swobody polityczne.
rabunkową tzw. „Narodowe Zjednoczenie Woj- dem rakietowym.
KOMUNIKACJA WISLANA
Wówczas wzburzone kolonie zwołaA~gielski rakietowy samolot my~
ły do Filadelfii zjazd swych przedsta-1 W dniu ~7 czer"".;a. br. zostało oczyszcz?~e : skowe". Do organi~acji tej należeli człenkowie
wicieli _czyli Kongres_ który w dniu na rzece Wisie ~rz~isc1e dla statków w mo.sc1e i NSZ oraz członkowie innych nielegalnych orga· 1liwski „Gloster Meteor", w zeszłym ro"'
4 lipca 1776 roku ogłosił or~zie do na- Fordońskim, dz1ęk1 c~emu została wznow1o~a ; nizacji. Banda ta stawiała sobie za zadanie zbroj- ku pobił światowy r ekord szybkości, U•
rodów amerykańskich i proklamował regularna żegluga ~asazersko-towarowa na. trasie Iną walkę o obalenie ustroju demokratycznego zyskuj·ą.c 970 kilometró.w na godzin().
niepodlegfość. Nowe państwo zostało Warszawa - Torun - Bydgoszcz - Gdansk - w Polsce, jak również i zbrojne napady aa W ostatnich miesiącach rakietowy sa; przedstawicieli partii politycznych, organizacji molot amerykański „Shuting Star••
nazwane Zjednoczonymi Stanami Arne- Elbląg. .
W kierunku Warszawy i ~ydgosz~zy .ruszyły społecznych oraz spółdzielnie. Władzom bezpie- przeleciał bez lądowania 3.882 km w.
ryki Północnej i ogłosiło natychmiastowe zerwanie wszelkich stosunkow zatrzy~ane transporty holowmcze, glowme z to· : czeństwa udało się unieszkodliwić wszystkie ko- ciągu 3 godzin 42 minut, a więc szyb·
1 mórki wymienionej orgamzacji oraz jej sztab. kość praktyczna przekrocz~'ła jUż 1 tY"'
ł
f
t
war amti tl'.NRRAd.
z Wielk" Brytani"
·
· k"l
.
s a me opa y a mos eryczne wp1ynę y na . .
......
...,.
d0 . . . . st u wody co z kolei przy. Ogolem aresztowano na Wybrzezu około 70 o· s11:1,c i ometrów na godzmę.
„Uroczyście oświadczamy - czytał
ędu rakiet0-1
nap
konstn1kcji
Zasady
in.
M.
akcji.
zbrodniczej
trzon
stanowiących
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Jerzy Waszyngton proklamację - że te pśo. mesieb~ie
1
. .
.
1t h
.
. t o komendan ta oI<ręgu. Orl'1cza 1. Jego
z
piesza sięiegdo regularnego
d • czynia
.
• d noczone są woI nym 1. n1epo
~ra"'.ą .we~o w. samo o a~ ·OP~eraJą się na spa4.
kursowania statków 11 uię
Stany ZJe
rękę-szefa sztabu Kotowicza, pseudo „Pasierb ·. lamn się w specJalneJ komorze rozpy.
. k -towarowych
ległym państwem, ie są odtąd wolne od
wszelkieg'! p os.łu~ze~stwa wobec Koro- pas~zodjsęc~e regularnej. komunikacji rzecznej, ~otow1cz będący_, jed~ocześnie czlonki:m PSL l~nego pły~nego pa~iwa. Gazy spa.lin~
ny .Bryty;iskie~ I ze. w~zelka ła,czność może być wykorzystane przez wszelkiego rodza- p1~stował godnosc. wiceprezesa ~rodzk1ego k~- ~e, wyl~tuJąc~ z .teJ k?mo~y 1 posiada•
polit y czna między mm1 a Państwem ju instytucje i zakłady naukowe do organizowa- mitetu t~go stronm.ctwa w G~yn~. Pozatem zaJ- Jące dnza, pręznosć, działa , ii, napedowo.
Samoloty rakietowe b ędą służyłYi
Wielkobrytyjskim jest całkowicie znie· nia wycieczek grupowych, którym Zegluga Pań- mowa! się ~a terenie m. Gdym melegalnym. hanprzede wszystkim dla lotów na duże od_ stwowa udziela daleko idących zniżek od 50 do diem towarow UNRRA.
siona''.
legło~ci. Konstn;k.torzy. pragr:ą. odda IS
-Angli'.1 pó~tanowiła srogo ukar~ć j10°/o od opiat normalnycn. Atrakr:~jnym punk· j
buntowników i tak oto rozpoczęła się tern docelowym naszego szlaku wislanego staje MINISTER KACZOROWSKI WE WROCŁAWIU do uzytku ludzkosc1 w m eClalelneJ przy.1
W czasie swego pobytu we Wrocławm min. szłości typ takiego samolotu rakietowesłynna w historii świata amerykańska 1. się między innymi By1gosz.cz z uwagi na jej
Kaczorowski po przeprowadzeniu inspekcji w go, który by mógł na wys okości 3- 4
wojna o niepodległoś-0. (Independence ' 000-lecie.
Parostatki odchodzą z \V;:irszawv bezpośrednio podległych mu placówkach odbudowy wzi ą ł u- km rozwijać szybko ś.ć k il ku tysięcy ki·
W ar").
Jei·zy Waszyngton, obrany naczel-,·do Gdailska, a pośrednio do Bydgoszczy · i · El- dział w zgromadzeniu akademików, a nastę pnie lometl'ów na godzin ę. Praktyczna rea·
nym wodzem - nie miał do swej dyspo· bląga - codziennie o godz. 8-ej rano z przy· j goszczony był przez Związek Archttektów Pol-1 lizacja tych projektów ma nastąpić w.
najbliższych latach.
_
sklch.
zycji prawie niczego. Amerykanie byli stani na wprost ul. Bednarskiej.
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'c:;isza panowała na całej drodze do ny i pożywny obiad, składajqcy się z
Dzieci otrzymują pięć razv dziennie dory, mleko i kakao. Pokoje jasne ł
wyśmienitej
jarzynowej
zupy,
gularzu
posiłek.
Co dzień mięsne obiady, chleb czyste łóżeczka.
. Wiśniowej Góry i nagle rozwiała się
Nic też dziw1~ego że żaden z dziecia
z masłem lub marmeladą, jajka, pomi
gdyśmy wjechali do lasku, w którym z kartoflami i kompotu z wiśni.
mieszcza sie kolonie letnie dla dzieci. U1Ht •••.f1Ułl11 1111111111Ulłt1111111Jllll ltl łltrtłłtl1Jlłl1łlllt•UlfUfll11UlłlUl1łllfUUllUIHllllłlllUllllUllUllUłlllllllllllłUI lllllllllUllllllUlłlłłlłlllllllłll ków nawet, najmniejszy dwuletni nie
zgodził się na moją ponętną propozycję: podróż do Łodzi zdobytym prz.ez
nich samochodem.
· - „Jedziesz z nami Jasiu"?
- „Nieeee".
- „A może ty Marylka do mamusf
pojedziesz"?
1
„Mamusia przyjedzie w niedzielę _,
odpowiada śliczna jak cherubine](
dziewczynka - my zaraz idziemy z Pt
Jastrzębskq do basenu."
Żadne się nie dało skusić. Na od•
głos dzwonka wychowawczyni bie„
gną do niej jak szalone. Z góry wie„
dzą, że czeka je miła nie$podziankalcrs, basen w którym jak rybki pluska·
ją, zabawy różne, jakieś smakołyki.
Gospodarzem tego ślicznego pań·
stawka jest tow. Andrzejczak Stefan
członek Rady Zakładowej.
Tow. Andrzejczak jest nie tylko dobrym gospodarzem, ale również ojcem
kochającym wszystkich milusińskich,
Na jego widok setka dzieciaków bie„Zdobywcy" samochodu „Głosu Robotniczego". „Załoga" skapitulowała gnie na wyścigi, w ramiona, z okrzykiem „tato". „Tato" ściska każdego
po kolei i zatrzymuje w ramionach Sta
.Tow. Andrzejczak Stelan r.;,c1ec stu
sia, do którego nikt nie przyjechał
dzieci z małym Stasiem
przez cztery tygodnie.
Prawą ręką tow. Andrzejczgka jest
Roześmiana gromada dzieciaków
ob.
Michalska, kierowniczka kuchni.
otoczyła nasz samochód i szturmem,
Gdy kończy swoją pracę, nie odpoczy
przy wtórze bojowych okrzyków zdowa minuty. Matczynym okiem spoglą
była go. Szofer szybko skapitulował(
da na dzieciarnię, która się garnie do
wpakował dzieciarnię na maszynę 1
niej jak do rodzonej. Zastajemy jq w
powiózł kilkanaście metrów.
lesie wśród dzieciaków spoczywajacych na leżakach.
Humor i opalone twarze ' świadczq,
Dzieciaki otoczone taką opieką czuU3 dzieciaki doskonale się tu czujq.
ją się dobrze i sq zdrowe. Nie brak
s~ to dzieci robotników „Państwo
również troskliwej opieki lekarskiej.
wych Zakładów
Włókienniczych"
Dr. Sroczyński co drugi dzień odwie(dawniej Scheibler i Grohmc;n). Fabry
dza i bada dzieci.
ka otrzymała 43 domki w dziesięciolet
Skończyły się przedwojenne troski
nią dzierżawę. Godna p~chwały jest
matek pracujących u Scheiblera, czy
orqanizacja kolonii. Rada zakładowa
ich pociechy nie spędzają całych dni
wybrcri·a najlepszych, najuczciwszych
~ ~
nad rynsztokami, czy nie grozi im
' ,.
, • "',, ~
śmierć pod kołami tramwajów.
pracowr.ików i przydzieliła ich na ca...,~~~'bi:'-„.,_._,..,,,kJł, , r.
Polska Ludowa buduje nowe szczęśłe lc.:to, jako opiekunów i wychowaw•
liwe
życie dla dzieci robotniczych.
ców dzieci.
I
Pyszny obiad smak uJe po wesolel zabawie
B. Beatus.
Grupami po 100 na miesiąc, jadą na 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111)111111111111111111111111
wieś. Obecnie bawią tu dzieci od lat
2-ch do 7-miu. W przyszłym miesiącu
od 7-miu do 14-tu. Ęażdq dziesiątkq
milusińskich zajmuje się jedna wycho21 czerwca roku bieżącego na posiedzeniu i przewyższy ona poziom przedwojenny o 56 siła w RSFRR w 1950 roku 9,5 milionów ton.
wawczyni „matka". To słowo nie jest
Rady Najwyższej Rosyjskiej Federacyjnej So- proc.
.
czyli 66°/o więcej niż w roku 1940; stali 16 mi·
czczym frazesem.
cjalistycznej Republiki Radzi'!ckiej zatwierdzony j
P_rodukcja. przemysłowa F~deracji Rosyjskiej lionów ton, 60°/o więcej niż w 1940 roku; wydo·
Kierowniczka ob'. Jastrzębska po ci- został plan pięcioletni odbudowy i dalszego roz- będzie wynosiła w 1950 roku ponad 60 proc, bycie węgla wyniesie 141,9 milionów ton, te2:
chu prowadzi mnie, by złapać dzieci W<'ju tej Republiki.
Iprodukcji Zwi ązku Radzieckiego: stali 63 proc„ dwa fazy więcej w 5 tosunku do roku 1940.
na „gorącym uczynku". Z troskliwoś
Federacja Rosy_iska odgrywa dominującą ro- wę.~la 56 .7 proc,, samochodów 9 1, 4 proc., teksW takim samym stosunku wzrośni'! również
ciq pr~dziwej matki myje dzieciaki lę w życiu gospodarczym, spolecznym, kulttral- tyhow 87 proc,
produkcja maszyn i materiałów budowlanych.
przed obiadem, namawiając do jedze- nym i politycznym Z,S.R,R. J'!st ona najwięk-1 Pr~ces z":'i1;~s~ania cięża:u g_c:tu~k.owego ~~- Znacznie rozwinie się przemysł lekki i spożyw„
szą spośród 16 R~publik Radzieckich, i posiada I deraci1 Rosy Jsloei odbywa się rowmez w rol me- czy,
.
nia. Długo prosić nie trzeba.
najwięcej
ludności.
Jeśh
dodamy, że w skład twie. I tak, ze 127 milionów ton zboża przewi-1
Inwestycje
na
kapitalne budownictwo Felle·
Z wilczym apetytem wcinają smaczI

t

o

prz m·aI y w Z •ąz u adziec
l

tej Federacji wchodzą takie miasta jak Moskwa dzianych ~v n?wym piani~ na 1950 roh. ..w Zwi~ - '1 racji ~~syjs.ldej w _latach 1916 - 1930. wyniosą
i Leningrad, to zrozumiały staje się ciężar ga- zku Radz1eck1m - rolnictwo Federaci• Rosy]· 145 mihardow rubh. Cyfra ta przewyzsza wy·
to!i;zn:~ wm~~~i:!cyB~ł:r~;ne~o Ł~~~;n~a~~= tunkowy i rola t'!j Republiki w z.s R.R.
~ki'!j ~a dać SO,~ '.11ili?na ton. Jest to świetną datki_ na. budo\rniclwo _lrnpitaln:'! <'1lcgo Zwhcl\u
baczq doskonc;ilY„ fil~ amerv:kański p. t.
W czasie wojny, gdy Niemcy okupowali całą i_lustr~cią przesumęc1a .się podstawowej, bazy zbo- Radzieclnego w okresie trze ~iej pir iolalki.
,,Mocny Czło.w1ek • Swietny V~ktor Mac L~g-, Bialoruś i Ukrainę Federacja Rosy ·ska decy-, zow_eJ w ZSRR. Ukrama przestaie byc pod stawą J Plan ten przc\\'iduje potężny rozwój przemylen jako „Miotacz" z uroczq i bezpretensio'
J
zboza towaroweao a staje się nią ół
· ·
1· I
„
•
nalnq Nan Grey i moskim Tom Brownem dowala o zwycięstwie
na froncie. 80 proc. całej
h 'd
.
" '
. .
P noc
su miejscowego i koop~raCJI przcmysłcweJ.
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'
d
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i wsc o Związku Radz1eck1eao
\Vartoś
•
p
d
1··
I
·
t
I
l
·
emocjonować będą widzów od pierwszego pro ukcJI przemysłowe i w czasie wo iny, pocho"' ·
c ro u ·CJI rnnsumcy Jnei ~ c 1 g:i {'Zt ma
uśmiechu, którym się. film .rozpo~zyna, aż do dziło z R.SFR.R.
W?j~a z Niemcami udowodniła, że przesunię· wynosić w roku 1950 11,2 miliarda rubli po ce•
ostatniego, ktorym film się konczy.
p
ł.
U
z d. Sb . .
eta c1ęzaru gatunkow~go przemysłu i rolnictwa nach z 1926 - 27 roku.
.
.
.
owo z., ra 1, ac 110 ma y ena 1 przemyd . .
.
.
Chw11 am i zapomma się, ze to skromna ł
.
R '·
t 1 . b 1
ł
bar zieJ na wschod, wyma<Taią wzgl1;dy bezpie-1
W mi•śl tego prz ··d ·
· t d ·
••
iala kina. Reżyser tak wspaniale ujął, a ope- s owe reiony
OSJ1 cen ra neJ y y arsena em
. t
.
N
"'
. .
.
.
e\\.I wmy 1es uzy rozw01
rator podpatrzył 1 pokazał akcję, ze widz zaopatrzema Armii Czerwonej w niezbędny sprzęt czen~ w; 1<raJU: owy . plan ~ięcioletm ~SF~R i rolr.ictwa. W 1950 roku rolnictwo RSFRR będzie
razem z bohaterami myśli i czuje. Razem z 1wojskowy. Stąd otrzymywała amunicję, broń, czo! potwier za nalezyte rcahzowame tych wmoskow. posiadało rozszerzony obszar zasiewu wszyst·
bohaterami filmu _Jest w ha~i s~ortowej, n.a gi, samoloty. Również rolnictwo rosyjski'! było
Zasadnicze zadanie planu Federacji Rosy j- kich kultur rolniczych. Obszar ten będzie wy no.
ringku / przy sto.h~~c\ g~z~e 61 dec~:idie j główną podsta\vą wyżywienia frontu i całego skiej, jak zresztą całego Związku Radzieckiego-' sił 99,4 miliona. Duży nacisk kładzi'! plan na in·
ojest ar
emą _ac '
u razem
nę zy.
i z krai,u.
.
, . 1. Po :vołza
. to odbudo
.
, gospo dar l. N I .
. .
h . .
.
.
u erze,
boku pNan
Gray, albo
z „MiaPszentca
Syberu"' Zachodmei
. wa zmsz~zone1_
o. a ezy od· t ~n~l•rk
l a cię I mec. amzacię rolrnclwa, Jak rów·
taczem", pr~e~ywa .chwile wielkiego ~am?za- zastępowała ukra11Jską, zrabowaną wówczas przez bud_owac prze mysl I rol?1ctwo do poziomu przed- mez na wzrost gospodarki hodowlanej.
parcia, posw1ęcema, lub potem w1elk1ego Niemców.
I woiennego, by następme, do 1950 roku, znaczDla republiki tej która za ·m · S/ 4 t l •
szczęścia i potrójnego sukcesu. A więc
nie poziom ten pr ewyżs? , • Dl
r „ t hI .
. ,'
l Uje
ery ormm
wszyscy do Bałtyku
już wkrótce
gdyż
Nowo zatwierdzony plan gospodarczy dobit.
,
z
u~ c.. a rea izacii yc i Zw1~zku Radz:cck1ego bardzo ważnym zagaJ.;
Jeszce tylko kilka d~i na tym ekra~ie film nie świadczy, że rola F~deracji w życiu gospo- za'.1:ierzen plan t_e~ ?rzew•?uie ?dbudowę i roz. nieniem j~st· rozwój transportu wsze:łdego ro~
„Kochaj tylko mnie", na który, nies!ety darczym i kulturalnym naszego sojusznika \~OJ przemysłu ci_ęzkiego ~sr?d~ow transp~'.lu W dzaju, w szczególności transportu kolejowegll1
trudno ~?stc;ić się ?o kasy. A to musu~y j wschodniego jeszcze bardziej wzrośnie w naj- p~erwsz~m rzędzie) podmes1eme produkc11 rol- to też plan pięcioletni przewiduje go w znacz•
slwierdzic, jest najlepszym dowodem, ze bi..
h t h
mctwa 1 przemysłu konsumcyi"ne.,.o do rozmia- nym stop ·
·o" w " Ba łt Yk u, b o g d ziez· · t. 1zszyc 1a ac .
• całkow1tgo
.
.
"'
.
mu.
„ Koc h aj· t Ylk o mn1~
row
zabezpieczenia.
ludności
N
· ·
.
by indziej, !est doskonalą i milą _kome~i;:I.
~tężar gat[Jnkowy przemysłu R.S.F,R.R. w, dukt}I spożywcze.
w pro- 1
owy plan p1ęc1olet~1. przewid~h. znaczny,
Zaznaczamy. p_o prcr;cy odpocz~wai w k1me 1
, mysi nowego planu zwi{'kszy się.
R
,.
. . .
.
wzrost dobrobytu ludnosc1. Zagadm~me to wv·
„Bałtyk", a Zmcz .Cię rozwesel!.
1·
.
.
..
. , .
.·
?ZWOJ przemysłu cięzktego, według nowo maga <;zczególowego omówienia w oddzieln .;
Ze względu na natłok radzimy wcześniejO~olna produkcja Fed~raCJI Ro~~JskteJ obh: zat_w1erdzonego planu wygląda w cyfrach nastę- 1 artykule
~'Il
, sza seanse.
cza się na rok 1950 na 157.1 miliarda rubh I pu1ąco: roczna produkcja surówki będzie wyno-1
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Strona 6

GŁOS

ORMO z~ala ~[zamin

Nr. ISS

ROBOTNICZY

1

Trudny dzień głosowania ludowego
w całkowitym niemal spokoju. Nieliczne próby zakłócenia porząd·
ku, podjęte przez bandy NSZ, zostały
zlikwidowane w zarodku. Sprawcy tych
prób zostali nie tylko odparci ale w większości wypadków - unieszkodliwieni, ujęci i ocldani władzom bezpieczeftstwa.
~e tak się stało, że dzień referendum
przeszedł w niemal całkowitym porząd·
ku zawdzięczamy w niemałym stopniu
ludowi pod bronią - Ochotniczej Rezerwie l\Iilicji Obywatelskiej. Na wiele godzin przed ..-fosowaniem posterunki ORMO stanęły na wyznaczonych
punktach. W czasie głosowania posterunki ORMO g1·zecznie, taktownie i stanowczo p1·zestrzeJ(a;ły porządku przed
lokalami, pomagały chorym, nawet opiekowały się dziećmi, pozostawionymi
przez rodziców przed lokalem na czas
głosowania. Ci chłopcy i mężczyźni w
cywilnych ubraniach, z karabinem ną..
ramieniu zdobyli sobie serce tłumu nawet bez różnicy przekonań politycznych. Nikt nie miał im nie?"<ĘO do zarzucenia spośród milionów hywateli,
którzy śpieszyli do urn, przechodząc
obok ich posterunków.
Pamiętamy, jak przyjęła kiedyś U·
tworzenie ORMO prasa peeselowska.
Pamiętamy, jak puszczała ona pod adresem ORMO złośliwe słóweczka i usz·
czypliwe uwagi. W tym stanowisku
uwidaczniał sie strach p1·zed ORMO ja·
ko siłą porz~dku, jako siła,, nie dopusz.
czającą do reakcyjnych p1·ób siania za-

w

przeszedł

<ni..,jsce Rojanłc
Obrc-nn~ to z natury
ziemia, niebo, mleko, chleb, Bóg, chata, piorun, woda 1 t. p., ' których brzmienie najdo- wzmocnill od strony zachodniej wałem na 50
bitniej mówi samo za siebie . Do drugiej gru- łokci wysokim. Dolna część wału była usypy wyrazów zbliżonych do mowy polskiej pana z ziemi, górną wieńczyła konstrukcja
zaliczyć należy takie jak: ieba, morze, c!lma-1 drewniana, wypełniona ziemiq. W stronie
wschodniej za domamJ znajdowal się plac
.
ra i t. p.
Na ogól wiadomo, że Rugia dopiero na otwarty, na którym panowała świątynia.
zasadzie traktatu wiedeńskiego 1815 r. Kronikarz niemiecki tzw. Saxo Grammaticus
ostatecznie dostała się pod jarzmo pru- pozostdwił ciekawy opis chramu Swiętowi·
skie. Mniej natomiast wiadomo o tym, że pro· ta" znanego również w starych podręczni·
wadzona tu przez Niemców eksterminacyjna kach pod mianem „Swiatowlda". Wysoki na
akcja wynaradawiająca jest wcześniejszej 20 metrów przybytek bóstwa, tworzył odbrzy.
daty. Umierajqc w 1302 r. książę rugijski Wi- mJ kwadrat. Na dwumetrowym wysokim fungrube
wspierały się
sław, w testamencie żqdał, aby Rojan pozo- damencie kamiennym
stawiono przy dawnych zwyczajach i mo- drewniane ściany na zewnątrz zdobione pła
wie. Stąd wniosek, że już wówczas akcja skorzeźbami przedstawiającymi ptaki, zwie·
wynaradawiajqca była w toku. Rzeczywi- rzęta i ludzi. Dach purpurowy przykrywał
ście na całej wyspie przy końcu XIV wieku budynek. Komnata kryjqca bożka, zajmowa·
tylko jedna sędziwa para la wewnqtrz świątyni przestrzeń 60 m kw. i
zachowała się
odgrodzona od reszty pomieszczeń
umiejąca jeszcze płynnie mówić po slowiań- była
czterema słupami wraz z rozpiętymi na nich
sku.
Wbrew dawnym teoriom niektórych uczo- zasłonami.
Olbrzymi posqg Swifctowita w/g opinii
nych germanizacja nie odbyła się bez sllnego oporu ze strony Słowian pn.-zachod· kronikarza wyglądał następująco: „Wielko·
Jeszcze dziś pod cienkim naiotem niemiec- nich, Swiadczą o tym zapiski średniowiecz- ścł przewyższającej znacznie kształty ludz·
kim dopatrzeć się można wśród zniemc~o- nych kr~:iikarzy niemieckich. świadczy o tym kie z czterema głowami 1 szyjami, stał bonej ludności rybackiej śladów słowiań- tównież wysoki poziom kultuxolny ówczes- żek ten na podziw wszystkich." Miał krótko przyciętą brodę I przystrzyżone włosy
skiego pochod.zenia. Nazwiska rodowe, koń- uej Słowiańszczyzny.
Te kroniki podają, że przy zaprowadzeniu na głowie. Zdawało się, że twórca posągu
czqce się na „ie", które utrzymały siq na
przestrzeni wieków, sq wyraźnym świadect- chrześcijaństwa na Rugii spalono 3 księgi chciał oddać typ najpospolitszy na wyspie
wem słowiańskiego pochodzenia większości .. z wieszczbami" znalezione w Grodźcu (Ga- Rugii. W prawicy dzierżył róg, sporządzony
re,utz), zat&m posiadali tamtejsi Słowianie z różnych metali, lewa ręka opazta o bok
rodzin osiadłej ludności.
w połowie ubiegłego stulecia powszech"' nawet - jakże rzadką w średniowieczu tworzyła łuk. Szaty bożka spływały ku gole·
mętu.
niom, które były sporządzone z innego drze·
ten strach oka· nie znany miłośnik krajoznawstwa i autor sztukę pisania.
Trzeba przyznać,
wa. W pobliżu znajdowały się oznaki bosko·
przewykopaliskowe
prace
Przedwojenne
w
Pol,
Wincenty
naszej"
ziemi
o
„Pieśni
zał się uzasadniony. Fałszy.wymi okapodaje ciekawe, prowadzone na wyspie Rugii świadczą na- śc1. Np. miecz niezwykłej długości i t. p.
zały się natomiast wszystkie te oszczer- swoich opisach wyspy,
Kult Swiętowi.ta rozwinął się prawdopostwa, któ1·e, uprzedzając nawet jej U· choć szczqtkowe, reminiscencje prasłowiań- wet, zdaniem niemieckich badaczy, 0 słogrodzisk. dobnie w IX lub X stuleciu. Wszakże olim·
pochodzeniu
tworzenie, usi1ował lansować przeciwko skiej nazwy Rojan. A więc rybacy siebie na- wiaóskim
ORMO blok realccyjno - peeselowski. zywali „reboken", a wielkq - niegdyś obron Grodziszcza te, służące
celom pijski spokój Rugii zakłócił w 1136 r. najazd
zrazu
ORMO potrafifo zwiiizać sie z najszer· ną fosę otaczającą ich osiedle „perkop", ce. obronnym, stały się z czasem siedzibą ksią- Eryka II duńskiego. Jego następca Waldeszymi masami ludności, znaleźć w tych przypomina narm krymski „perekop" czyli żąt, ogniskiem handlu i przemysłu czy też mar dwukrotnie wyprawiał się na bogatq
masach oparcie i uznanie dla swej cięż· po prostu przekop. Pozatem wymienia Pol 'l: wreszcie, jak główne z nich, Arkona ośrod- wyspę, za drugim najazdem w 1168 r. po kll·
kiej, ofiarnej pracy.
kutygodniowej rozpaczliwej obronie ze atrony
słownictwa Rojan takie wyrazy jak: Ż) wioJ, kiE::m kuo! 1 religijnego.
Nie tylko w dniu głosowania ludo- lill 11 u :11,11'1.n uu 1111111,1 . 1.1.u 1.111111n111 ,11.11.1111.11111111 111 11. 1i·.1ll' l•II111.l li 111 n 1111 "' 111 Rojan, udało się Duńczykom wzniecić poż:u
Czy pamiętacie pięknq nowelę Bolesława
P1usa p. t. „Powracająca fala"? Znakomity
pisarz nasz wypowiada w niej pogląd, że
krzywda ludzka nie pozostaje nigdy bez kary, która jak powrotna fala . powraca do miejsca przestępstwa.
Podobnie 1 dzisiaj sprawiedliwość dziejowa sprowadza powrotną falę, zbrojne zastępy Słowian na wyspę Rugię, do tego legendarnego ośrodka politycznego, religijnego i kulturalnego Słowiańszczyzny północno
zachodniej.
To niezdobyte orle gniazdo dumnie spoglqdajqce w bezkres morza Bałtyckiego ze
szczytu białych, kredowych skał, przed z góniejako :..łowiańskq
rą tysiącem lat, było
olimpiq.
Nie bez znaczenia jest fakt, że ta - jak
na dzisiejsze czasy - słabo zaludniona wyspa (46.000 mieszkańców) w zaraniu pań
stwowości naszej stanowiła nieomal przeludniony obszar: w roku 1170 liczyła bowiem ponad 30.000 mieszkańców.

ze

wego ORMO zdafa egzamin sprawno·
Zdała go w zbrojnej walce z wrogiem demokracji i Państwa Polskiego.
Coraz liczniejsze są wypadki, kiedy
ORMO pierwsza występuje
właśnie
przeciwko bandytom, którzy napadli na
Coraz częstsze są
jakąś miejscowość.
wypadki, kiedy wi'aśnie ORMO jest tą
siłą, o ktÓl'łl- rozbijają si'} napady, sH:ą,
która przetrzymuje atak, dopóki nie
przyjdzie z odsieczą oddział wojskowy
z pobliskiego garnizonu.
w
Obecność ORMO sparaliżowała
szeregu terenów zbrodniczą akcję band.
Bandy wiedzą, że napad jest dla nich
rzeczą ryzykowną, ze kończy się krwawyin starciem. Akcja terrorystyczna
pl'zestała już w części być tanim spor·
tern. Przestała - dzięki ORl\10.
Jeśli w niejednym. powiecie ludzie
kładą się dziś do łóżek spokojniej niż
jeszcze parę miesięcr temu - to j~s~ !?
zasługa Ochotnicze:i Rezerwy M1h~J1.
Zasługą ORMO, która dob1•ze przysm·
tyła się ju~ ludowi polskiemu i Rzeczy.
pospolitej.
ści.

WlllJlllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jubileusz dyrektora
1elektrowni łódzkiej

ł.
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apl

orządzie

w drewnianych palisadach Arkony I zmusić
obrońców do poddania się. Przebogate skarb
ce świątyni zdobywcy wywieźli ze sobq, a
świątynię spalili. Katastrofa. ta rozstrzygnęła
o upadku znaczenia Arkony.
Podobny temat - upadek Illonu Troi ..1
Ministerstwo Ziem Odzyskanych 0 - 1 IX-ej - 480, w X-ej 260 i w XI-ej - l GO natchnął wielkiego wieszcza greckiego, Ho·
mera, do stworzenia nieśmiertelnej epopei ,
.
kólnikiem z dnia 26-go czerwca br. złotych.
Człon~owi_e zarządow :lraz pracow- Iliady. w XIX w. wykopaliska przsprowawprowadziło jednolite wynagrodzenie
pracowników samorzqdzowych na te- 1mcy związkow samorządoW:ych otrzy- dzone w Azji Mniejszej, na miejscu gdzie
dodate:k rodzmny w wy wznosiła się Troja, potwierdziły to, co wyda· Ziem Odzyskanych, oparte na , mu]q, ponadto
.
.
. .
. 200 ł
reme
z'. m1es1~czme ~a, zonę wało się zrazu baśnią poetycką. Jakże wiele
uchvrale Rady Ministrów z dnia 18 sokosc1
oraz każde dziecko slubne, meslubne podobieństwa między kolejami losu Trojan i
b
· · Rojan. Oto badania archeologiczne stwier· d z1e~1
O He
14
r.
·
czerwca
Hrynagrodzenie to wynosi w grupie lub pasier.ba do lat -tu.
h AJ dziły, że wszys_tkie grodziska Rugii były pok0 l
d0
n
~z . y powszec n- ' łączone ogniowym systemem sygnalizacyj·
I-ej 3.900 zł. miesięcznie, II-ej - 2.080, ~częs~c.za)q
III-ej - 2.760, IV-ej - 2.340, V-ej - sre,dme1, lub ~yzszej - do · czasu u- nym, znanym nam z dziejów starożytnej Gze·
cji. Najlepiej dochowane w Korzenicy 1eszt·
.
2.030, VI-ej - 1.825, VII-ej - L750, kcn~z~ma szkoł..
Mmrsterstwo Ziem Odzy.skanych z~- kl rojańskich obwałowań zlemno-drewnia·
VIII- · _ 1.630' 1 IX-e' - 1.520 X-ej -·-

yż

Okólnik Min sterstwa Ziem Odzyskanych
j .

I

leciło poza tym wypł.:rcame pracowmzasługuj'ącym
kom samorządowym,
na wyjątkowe wyróżnienie za osiqgr-ięte wyniki pracy premii miesięcznej w wysokości od 60 - 120 proc. P?
bierunych poborów wraz z dodatkami,
z wyłq;czeniem dodatku ziv-:n zachodnich.

·
.
j
'
1.280, XII-e1 - _l.200 zl.
k
Ponadto oprócz powyższych stawe.
może być przyznany dodatek funkcy)ny, wynoszący w I-ej grupie 3.600 zł. ,
w II-ej - 2.600, w III-ej - 2.100, w IVej - 1.600, w V-ej - 1.020, w VI-ei 900, w VII-ej - 800, w VIII-ej - 670, W
.
ej
1.370, XI-ej -
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Naczelny dyrektor Elektrowni Łódzkiej
Wajnberg, obchodził - ~ tych
lW.~ Jlilian
an!ach 35-lecie pracy w tej lnstytUC]l.
Jubilatowi składali życzenia inż. L. Taniew
ski w imieniu Zjednoczenia Energetycznego
Okręgu Łódzkiego, imieniem Rady Zakłado
wej ob. Jan Weil, podkreślając jego pełną
oddania i poświęcenia pracę dla dobra
elektrowni, oraz głęboką t4oskę o dobro
.ł)Iacowników, okazywane( na każdym kroku.

się łuksu3owo urz~dz0ny
· z na1·duJ·e
·
Ulice Łodzi zaroiły si~ oncg daj tł urnami· n~· l o~a, g d zie
szych młodych obywateh, obładowanyc~1 k'oca- , ol~oz . wakacy JOY dla . ~ó~ lf~"<! :a cl!lvpców w
mi, waltzkami i plecakami. Mloda ł.oddz ~vyru· p1 z~p1ę!,neJ okolicy, \\ srod żywicznych starych
szyła na pola, ląki i do. lasów po z rowie, po lrtsc.w.
""yrn ostatnim tran, YJrtern poje~hały na waświeży zapas sil do nauki.
Sprzed dornu Polskiej YMCA, przy ul. Mo- kacyjny odpoczynek 'elni d< c~i rc.botmków cd
Ejtingona, Stolarowa,
niuszki - co kilka godzin wyruszały transporty Johna, Poznai'iskiei;ro,
młodzieży aulami, pod sztandarami narodowy- Schweiker:a, Elektr?wni, dzieci robotników prze.
myslu sł<orzancgo .' gumow.cgu..
mi, z wesołą wakacy Jną pieśnią na ustach.
Koszt utrzyrnnnin cłlłopcow lodzk1cli ponoszą
Wczcsnym ranki~ n odjec 1rn1y nn dw:irzr~
Kaliski dzieci by1v~!1 więźniów niC'-niC'Cl:'cn olio· w~pólnic wymicrnon~ !inny. Towarzystwo J\1„
zow koncentracy jnyc 11 -- do Km oł~wa pc·ó )(-~- loni1 i Pól kolonii Letnich, Kuralqrium łórlzkic,
kawern 1 do l(obylego Gródka, na Dolnym Slą- Związki Zawodowe oraz Polska YMCA.
C!1Łopcy ot.rzy1nywać będą obfite wyżywic1
sku.
Następnie kolumny samochodów cięiarowyc_h nie: sldadaj~ce. się z pi~ci~ posilkó\~ dzien~ie.
ruszyły z 208 chłopcami do Sule jowa nad Pi- Dzieci pozo:;t~Ją p~d op.eką !ekarsk~. l(azda
licą, gdzie YMCA posiada j~szcze sprz.ed woj- I grupa, składa Jąca się hz 15 osob, pAosiadak \~łaksmery ans a
b ·z wakacyi·ny nego instru dora-wyc owawcę.
d
1
k
. YMCA już nadesłała na tegoroczny odpoczynek
ny wlasny, dos onii e urzą zony o o
Potem ruszyła kolumna aut ze 143 chłopcami wakacyjny wszelkie sprzęt~ obozcwc, pośc iel,
. .
.
do Lindy za Zgierzem .. gdzie Y~CA posiada oraz wielką ilość żywności.
Ob?zy . będą. trzyt~god_mowe, by J~k najwięk·
rówmeż jeszcze przedwojenny oboz wypoczyn- '
. szej hczb1e dz1ec1 lodzkun zapewmc wypaczykowy
· ,
·
·
się 23
Pierwszy turnus konczy
O · godzinie 11 przed południem przedefllowa- • nek wakacy Jny.
.
12
d
li
23
·•
ł
l
.
d
b
.
d
1·
hl
500
'
,
pca o .sierpc o· 11pca, ru~1 ę zie . rwa. oo
ły przez miasto sznury „Do d ge'ow' z
pakami - by ruszyć długą kolumną do Belcha· ma, trzeci od 12 s1erpma do konca wakacji.

I

1

nych, potwierdzające opisy kronikarza Saxona przypominajq znowuż galijski sposób
obwarowań, przekazany nc:m przez Cezara.
Prace wykopaliskowe, prowadzone na terenie całej Rugii są świadectwem wysokiej
- jak na miarę czasu - kultury Słowian
.'n. zachodnich. Wyraziła dę ona w kulcie
, religijnym, przemyślanym systemie fortyfika·
cyjnym kraju, co wskazuje na rozwinięty
Władza
państwowy i O!ganizacyjny_
zmysł
książęca i kapłańska, której podlegali Rojarle, oraz znaczna siła zbrojna, potrzebna do
coś więcej
oznaczają
osadz~nia grodzisk,
aniżeli początki pańsiuowości.

Stwierdzają

dobitnie, że Słowianie pn.-zachodni byli zdol·
ni do stworzenia sobie właściwego ustroju
.
1 panstwcwego.
Jeżeli po trzywiekowej walce ulegli w koi1
cu naporowi wrogów, to głównie z powodu
rozbicia na drobne państewka, oraz dla braku odpowiedni~go kierownictwa, które zdod ,
. .
,
..
j lałoby .skupie S.owi~nszczy~n;, Zacho niq
do walki z „no porem na wschod ·
Na podziw i. uznanie zasługuje przecie:!:
długoletni, bohaterski opór Słowian, gnębio
nych przez Niemców drogq niesłychanego
ucisku społecznego, Językowego, prawnego i
' gospodarczego a tragiczny ich los winien
'
.::iyć dziś nie tylko przostrogą, lecz również
drogowskazem na przyszłość dla całej Sło
wiańszczyzny zachodniej, zjednoczonej doko··
1
1 la idei skutecznego i ostatecznego rozgrokim
, . t
.
. .
. e 1nego wroga, ja
, mienia swego sm1er
Ii były ·zawsze i sq Niemcy„
Dr. WWamae
I

Nr.
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Strona T

~o usłyszymy

K 1N A
„POlONIA'· !Piotrkowska Nr 87)
Nowa, kapitalna komedia muzy1:zna
„CH.:HE WESELI:."
•

„ I ĘCZ.A' IPtotrkoWsł<o 108)
„USTY Z POLA 811WY"
.;lvi!>tA !hze1uLo li
Pierwszy oryginalny film wschodni

„KWIAT

MIŁOSCI"

.BAtl y~· 1Narutow•cza 20)
19KOCHAJ TYLKO MNIE"
„GDYNIA" (ul. Prze1ozd 2)
„KAPRYS MŁODO C:I"
IK1iin~kiPOO

STYLOWY

123)

,ZAPOMNIANJ\ MELODIA"

1

„WtOl\Nl.ł\KL

.LOWullZł<O

TEATR KOMEDII-MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Dziś o godz. 19, ciesząca llę wielkim powodzeniem piękna operetka E. Kalmana
„MARICA"
Udział biorą: Elna Gistedt, Lucy Messal,
St. Brusikiewlcz. J. Ciesielski, St. Dqbrowskl.
J. Grygalanka, K. Koszela, D. Lubowsla, ,St.
Piasecka, Wł. Szczawiński, M. $Jaśki, T. Slqzak.
Bilety wcześniej do nabycia w księgarni
przy ul. Piotrkowskiej 102a, a od godz. 17
w kasie teatru.

TEATR W. P.
Codziennie o godz. 19-ej UCZEfł DIABŁA
B. Shaw'a w premiowej obsadzie z D. Damięckim w roli tytułowej. Reżyseria Krasnowleckiego, kostiumy 1 dekoracje Daszewskiego.
TEATR KAM1'RALNY D. ż.-Daszyńsldego 34.
Dziś o godz. 19.15 arcywesoła kom9dia
J. Montgomery'ego p.t. „Dzień bez kłamstwa"
z udziałem znakomllego artysty Jana Kurna·
kowicza.
W zwlqzku z niesłychanym powodzeniem
sztuki dyrekcja teatru wprowadza oprócz
popołudniówek niedzielnych, popołudniówki
sobotnie, rozpoczynające się ·o godz. 15.30
1 zawiadamia p.t. publiczność, że komedia
„Dzień bez kłamstwa" grana będ'7-ie tylko
do końca m-ca lipca.

16)

„CO MOJ MĄZ ROBI W NOCY''
„HEL" (ul. legionów 'l-4)
„KAPRYS MtODOSCI"
„RUBOTNIK " •u1. l<illńskiego 178)
Komedia muzyczna

MIEJSKIE MUZEUf\11 ETNOGRAl"ICZME
Łodzi, Plac Wolności 14 'est ot11•l·rl1o dla
zwiedzających -v dni powszt>dn!e z wy.~,;
kiem poniedziałku od godz. 11 do l w nl3·
dziele 1 ~wieta od 10 do l:?

w

przez radio

Program na czwartek 4 lipca 1946 r.
Kraków: 5.57 sygn. czasu, 6.05 dziennik,
6.20 program na dziś, 6,25 blmn. 6.35 muzy.
ka, 7.00 Aud. poranna, 7.30 powt. najwazn.
wiad. dziennika, 7.35 muzyka, 8.20 Inform,
ogólnopolskie, S.30 Rozmaitości, 8.40 „Filo·
zol i praczka"-nowe!a A. Dyqasińskiego,
8.55· Skrzynka poszukiwania r°'dzln, 9.05
Przerwa. 11.57 Sygn. czasu i hejnał z Wieży
Mariackiej. 12.05 dzl€nnik, 12.35 koncert,
12.55 „5 minut poezji", 13.00 Na ziemiach
odzyskanych" 13.15 z zycia narodów słowiań
skich, 13.25 muzyka obiadowa, 14.00 aud.
dl-- dzieci, 14.40 rezerwa o-'czvtowa, 14.50
Muz. rosyjska z płyt, 15.05 „O nazwach owoców", 15.10 Przegląd teatralny, 15.20 Pleśni.
polskle w wyk. Janiny Kenes-Krauze, 15.40
Wiadomości
z miasta i prowincji, 15.45
koncert reklamowy, 16.00 dziennik, 16.30 Recital śpiewaczy W. Bregy, 17.10 mozaika
muzyczna, 17.50 „Odbudowujemy W-wę".
17.5:i Aud. dla świetlić robotnicz.: 1) „UNflP..A"
2) Płyty Program ogólnopo'~ki „Jerzy Paczkowski", 3) utwory poetvr - •, 18.50 Recital
skrzypc. Z. Tahnke. 19.00 Na.uka przy głośni
ku, 19.30 „Igor Strawiński', 20.00 dziennik,
20.30 koncert soli-tów, „Opowieść o pchle"
- słuchowisko, 21.00 Arie operowe w wyk.
D. Pawłowskiej, 21.20 Pog. Ł.K.R. 21.30 Kon•
cert zyczeń, 22 .00 Koncert, 22.30 muz. taneczna, 23.00 dziennik, 23.20 progr. na jutro,
23.30 Koncert zyczeń, 23.55 Pro~r. na jutro,
zakończ. aud. 1 hymn do 24.00.

MIEJSKIE MU?..:UM PRZYSOl>NICZE
TEATR POWSZECHNY TUR
(Park Sienkiewicza)
gra codziennie 'wietnq sztuką T. Rittnera
Olwarte iesi dlo zwledznhr •eh w ".inl oo·
,,JA TU RZĄDZĘ"
WlL'!Cl W NOCY w kapitalnym wykonaniu ca,PRZEDWll„J<>l'Jlf" lul. teromskJego 74-7~1 łego zespołu z Józefem Węgrzynem na czele, wszedn!e z wviatkiem ponledi:i ~ll•ów od
goc 11 do 17. w nledz1f'l&
~w!"'" od 10
Łabuńską, Łuczycką, Bronowskq, Łabęckim,
„MUZYKA I MIŁOSC"
Swiderskim I Szletyflsklm. Znakomita reżyse do 13-eł.
„ I A I Wf (~1enk•toWIC%a 40)
OGROD ZOOLOGICZNY NA ZDROWIU
ria Daczyńskiego oraz piękne dekoracje 1 koKomedia amerykańska
• stlumy O. Axera składajq się na całość tej
(dojazd t.amwajem N1 91
, WIELBICIELE PANNY NANCY"
wysoce interesujqcej sztuki.
Otwortv codziennie od Cl •ono do zmroku
,K!:r<-<..n<l) (Ul. KZQOW$kO 'I
lllllllhlllłlltllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllilllllllltllllllllllllłlllłltlllłllflllłllllllllłllllllltllllllllltllllllllltllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllll
„SKLAMALAM"
„BAJKA" ul. Franciszkańska 31
„AKTORKA''
Na podstawie art. 68 1 126 rozporzqdzenia ży przez producentów w pomleszczenla..:h
„WULNO~C !Napi6rkowsk1ego 16)
Prezydenta Rzplita! Polskiej z dnia 7. 6. handlowych wynajętych w halach torg0wvch
„LEGIA HONOROWA"
1927 r. o prawie przemysłowym (Dz.U.R.P. Nr. miejskich oraz sprzedaży przez rolników wla
,ROMA IR•uows~C'l 84l
POTRZEBNI tkacze na jedwab, mafster
53, p. 468) w brzmieniu ustalonym ustawq z snych produktów z wozów bezpośrednio kan·
„GRZESZNICY BEZ WINY"
tkacki l pracownik biurowy. Warunki
dnia 8 grudnia 1938 roku (Dz. U. R. P. Nr. 60 sumNentom. .
„LA Ht: I A
Ul, J.giersko 26)
.
·
d
" l
. .
.
..
arusza1qcy powyzsze zarzq zen1e u~'' q
46
„fORTANCERKl"
1.o omówienia. Zgłaszać się do f-my
P· - 3) Za~zq.d Mie1s~' m. Ł.odzi poda1e do po:::iqgani do odpowiedzialności karno-cl"i.ml„MULA 1Rudo Pabianicka)
wladomośc1, ze z dmem S lipca rb. zostaje nistracyjnej,
Klinga 1 Szulc, Kqtna 20-22.
zaś wozy
z warzywami 'ub
,.SKRZYDLATY DOROŻKARZ"
uruchomione w Łodzi na placu zwanym owocami będq zatrzymywane 1 kierowane do
,,ADRIA' (ul. Marn. ~tauno 1 (Gl6wna)
„Star6wkq" Centralne Ta.gowisko Warzyw komisariatów Milicji Obywatelskiej de dcrlPierwszy oryginalny filrrt wschodni
i Owoców, Jako wylqczne miejsce targowe szych zarządzeń.
„KWIAT MIŁOSCI"
dla sprzedaży hurtowej warzyw i owoców.
Łód:!:, dnia 2 llpca 1946 r.
w zwiqzku z tym z clniem 5 lipca rb. za- I
Zarząd Miejski w Łodzi ogłasza publiczny
„SWIT' (Bałucki Rynek 5)
staje wzbroniona wszelka przedaż hurtowa
Za Prezydenta Mic'sta: przetarg na wykonanie napraw Instalacji wo„ZACZAROWANY śWIAT"
(-) KAZIMIERZ OA'!.tAS dociqgowo-kanalizacyjnych w budynku SaPoc:z:qtek sean ow w dni pownednie u warzyw i owoców na innych targowiskach.
Zakaz ten nie będzie obejmować sprzedaWiceprezydent Miasta
natorium Miajskiego na Chojnach w Łodzi.
godz.. 16, 18, 20. - W niedzielą i święto e
Oferty pis.e mne odpowlaC.ajqce treści kan
godz. 14, 16, 18 I 20.
OGŁOSZENIE
torysu ślepego należy składać w Dziale
Kino1
„Hel",
„Adria",
„Przedwiośnie"
.
Technicznym, Piotrkowska Nr. 64, I piątro w
I „Romo'" ro2poczynol~ seanse o pół godzi·
Ku uwadze repatnantów
pokoju .l\r. 5 do dnia 11 czerwca rb. do godz.
ny p6folel tzn. w dni powszednie o godz.
Miejski w Łodzi, Wydział Wojsko- III piętro, pokój Nr. 241, w godzinach 8-el 11-ej przed poludniem w kopercie należyci•
16.30, 18.30 I 20.30, w nled%1elę I iwiqto wy,Zarzqd
przypomina męzczyznom, urodzonym w 13-ej, w celu dokonania tych formalności.
zamkniętej z napisem:
pierwszy seans o godz. 14.30 ltd.
latach:. 1926, 1~27, .1928, którzy. na sk1;1tek rePrzy zgloszen~u nale~y przedłożyć doku„O!?rta na wykonan~e robót !nstalacfl
Przedsprzedaż biletów do klni Rekorc;I,
patrlac1I znalezll się w Łodzi 1 tu ma1ą stałe
Wolność I Romo dla członków zw·qzków lr:J.. miesce zamieszkania, o obowiązku dokona-1 menty, stwlerdza1qce tozsamość osoby, dale wodoc1q~owo-kanalizacy1nej i centralnego
i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania ' ogrzewania w budynku Sanatorium Miejskie·
wodowych (zgłoszenia zbiorowe zgłaszać
rejestracji wojskowej w myśl art. art. 16 w kraju oraz wykształcenie:·
go w Chojnach - Łód:!:.
w Radzie Zakłódowef fabryki Geyero {Piotr· 1nia
17 ustawy o powszechnym obowiązku woj·Winni niedokonai;ila obowlqzku rejestracji
Szczegółowe informacje .ora;;i ślepy koszkowska 295! od godz. l<r-13.
skowym z dnia 9. 4. 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr. podlegają karze aresztu do 2 miesięcy I I torys za oplotą 50 zł. otrzymać można w
Celem uniknięcia not/oku prosimy o przy· 25 po.z. 220).
,
grzywny do 20.000 zł. albo jednej z tych kar Dziale Technicznym, Oddziale Instalacyjnym,
chorl7enie no wcześn'ej$z9 seanse.
Zainteresowani winni zg .oslć się w Wy- (art. 170 pkt. 2 wskazanej Ustawy.
ul.
Piotrkowska 64, I piętro, pokój Nr. 42.
Uwaga! We wszystkich kinach w dniu pre- dziale Wojskowym Zarządu .Miejskiego w ŁoŁódź, dnia 3 lipca 1946 r.
Otwarcie ofert nastqpi w tym samym dniu
miery passe portout oraz b:lety bezpłatne i ul dz!, ul. Piotrkowska 104, poprzeczna oficyna
Zarząd Miejski w Łodzi o godz. 11-ej .
.„„„„.„„„„„„.„„„„„.„„,, .. „,„„,111u1111111111111u11u1111111uu111111u11111111111u111un1111111111u11111111111•uu111111u1u1un••1111•111łł1111n•1111•u
gowe - nieważne.
~'adium
przetazgowe zgodnie z przepisar
e q ąd U§tUfA'OdUH'CZq
m1 w wysokości zt. 6.ooo należy złożyć w
.
Kasie Zarzqdu Miejskiego, ul. Roosevelta 15,
. Og'oszony w dziewiętnastym numerze Dzien~ sięblorstwach państwowych ł- sChnor7.ąd~wych a kwit d ~'n:czyć do oferty.
Potrzebne wykwalifikowane ma- niko Ustaw R. P.
oraz osoby pobierające zaopatrzenie emeryZarzqd Miejski zastrzega sobie prawo wy•
Dekret o podatkach komunalnych
• talr.e z funduszów publicznych
boru ofert lub unieważnienia przetargu bea
szynistki natyc:lt'mlast. Zgłaszać
wymienia między in~yrni. pod~tek od lokall..
M'ni ;.tro·vie Administracji Pu.bliczrief i Skar- podania. . powodu, oraz brania pod uwaq'ł
Z;i. podat.ek od?'J.v1cda1ą n 1d·,'.nie z po· bu upoważnieni są do wydawania rozparzą- ofert tylko tych firm, które okażą się dewo·
datn1k1em, t1. lok,:i1orem glo1.:1ym 1 osohor'11, d .
łk
.
b
. .
dem wpmcenia Po„V"'ki Odbudcw" lub :asię Piotrkowska 86 fr. Il1 p. od gowprowadzonymi do IOK"liu na mocy Or'leczen
zen W. spra~ie ca owitego 1u częsciowe- świadczeniem o zwolnieniu z wpłaty.
komisyj mieszb:1iowych lub wir.dz kwai':l · 111 go zoniec~ania w roku podatkowym 1946 DO·
Łódź, dnia 3 czerwca 1946 r.
dziny 8.30 rano.
ko"."ych, róv:-nież i , w~zystki.e inne ~s,oby, zaj· boru wymienionego podatku.
1
Zarząd Miejski w t.odd
muiące wspolnie loKal ..:zy iego częsc.
1 ••• „ .... „.,„„„„ ...• „.„ ........ 11111•11111 •• „ .. „„„ .. „„ .. „„„ ... „ .• „ ....•. „,„.,„,,"''''"'''"'„'""''''''' 01 ,,,, 1, , 11011 "„, 0111111111 „ 1111001111 „,„„11
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\fd<lt~klok~ho~leszkalnych

2l dla lokal.i zajmowanych

-

100'/•

na inne cele
Księgowych
przez podatników podatku obrotowego.
al jeżeli podatnik wykonuje świadczenia
rzeczy lub usług w przeważającej mierze po
cenach reglamentowanych - 200°/o,
1atrudnlmy
bl w pozostałych . przypadkach - 600'/o
Powszechna Spółdzielnia Spo!ywców w Lodzi
podstawy opodatkowan10, t1. rocznego czynszu
obllczonego na podstow:e komornego, przy·
Piotrkowska 31. Wydział Personalny.
padającego w sierpniu 1939 r.
Lokal mieszkalny, choc :·ażby w części za;·
••„ ...................
„.„„„„.„.„„„„„„„„.„.„
...
„„„.„„.„.„„„
...
„„
..
„„
..
„.„
..
"'>'
,...................................„ ... ,,,,,,,,,,, .........•....... mowany
lub użytkowany na inne cele niż mieW SALI TEATRU „SYRENA", Traugutta 1
szkolne, uważa się zo lokal użytkowy.
Po~atek pl.otny jest. W. ratach ~ie~ięczny.ch
(łd soboty dnia 6 lipca r. b. o godz. 19.30
do dnia 8 kazdego m1es1ąca za m1es1ąc ub1e-

wyk\valifilc:owanych

I•nterpeloc;a na!izqch

I
1·

o to z
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C:2.1.J te

m
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Przed kilkoma dniami chclalem kupić letnie
Ciekaw jestem jaka to jest kalkulacja? Oka•
.
.
.
. .
buciki dla dziecka, zwyczajne ploc1enne pantofle zało ~ię w moim wypadku, że za przestanie godziny w ogonku - otrzyma!em rabat 235 złotych,
na gumowych zelówkach.
1
zarobiłem w ciągu tej
I W wielkim SKLEPIE FABRYCZNYM przy •Jl. albo inaczej mówią~
Piotrkowskiej - na wystawie - widnieje cena godziny 2:J5 zł!
za parę: 185 ZŁOTYCH. Stosunkowo tanio! A!e
~. Kacprzak
cóż - ogonek" przed sklepem dość duiy i trze"
gościnne występy
gły.
ba postać z g.odzinkę, Zanim się dostanie człowiek,
KRON!l(A KULTURALNA
H. SKARŻANKI i Wł... SURZYN'SKIEGO
Na rok podatkowy 1946 podatek od lokali do wnętrza!
I W letniej ~ali .koncertowej Ermitażu w Mo·
dla lokali mieszkolrwch obni::a się o 75'1•, jeżeli I
Te s:ime b~ciki widnleJ·ą na wszystkich W"· ~Dkwie .rozMpoc~~ły „~!ę przcd~ta\>. ienia „Strasznego
. Pt. uS OS 0
· ·
b
t d ·
' ·
,
woru'
oniusztil
I~ ko Ie te za1.mu1ą.
oso Y: za ru nic.ne w. s,uz- ·stawach sk'cpów pryw"tnych. Ale i·akaż · · · I
··
..Casa czynna od godz. 10 do 13 l od 16 . b1e pubhczne1, w mstytuqach ubezp1eczen sp'J·
. .
, .
,
rozmca
Pierwsze przcdstnwierne transmitowane było
„.„„„„.„.„.„.„„„
.. „.„„.„..... „ .•. „.„
.....
„„ .......••. ,"'4 •• „ •.. „„ ....... ,,,,,,,,,,,,,,„,,,, łeczr.ych, w zwią:zkach zawodowych, w przed- Tu JU.l kosz,ug 410 ZŁOT\ CHI
i
przez
radio
na
cały
Zwiqze.k Rndziecki.
..
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Dr. MARIA WILKOWA, choroby oczu, przyjmuje od 4-tej do 6-ej - Swiętokrzyska 6, •w-:m11:11_ _ _ _ _l!i3__.,..m:s1m-llllll-•J1um-11mn•mMllR'~llll'!l:l!"'R.!W9&8C# •
tel. 179-80.
KASĘ ogniotrwałq L!ń~!:lego sprzedamy oka-1 ZG!?-l'!::t.li dr:ia 1. VII. w godz. wieczorowych
Dr. mad. E. MIXUr.ICZ, lekarz-dentysta, spe- zy1nie, Reklama, Piotrkowska 46, tel. 173-59. pińczer.ek, sucz~a, ?ra~owa, przy ul. Ab~acjalista w leczeniu dziqseł I jamy ustnej, uli__
mowslnego a S1enk1ew1cza. K~okol"'.ie~ w1aR ozne
ca Zawad::ka 17, tel. 144-45.
działby, jest proszony o zaw1adom1eme, ul.
PRACOWNIA fute1 wykonuje wszelkie rC'l"CJ' Narutov-icza 56, m. 42. Za dobrym wynagroLokale
kuśnierskie Sabat Marian, Piotrkowaka 92/67. dzeniem.
- - - -·- WYDZIERŻA. wu; przy ul. Piotrkowskiej sklep Telefon 216-54.
ZGUBIONO kartę rozpoznawczq, metryką
lub przy1mę wspólnika. Piotrkowska 286.
SAMOCHÓD ciężarowy z pr~yc::epkq do wy- urodzenia, le~it. PPR, !€git. tramwajowq m-ce
Zaoliarowanie procg najęcia. Wiadomo:\ć ca' y dzień tel.: 107-70, nieparzyste, legii. Zw. Zaw. 1 świadectwa ze
szpitala Pqczyńskiego Zygmun1a, Kilińskiego
POTRZEBNA od zaraz pomoc do prowadze- 272-70.
nia gospodarstwa domowego, znajqca się Zaq111'!:i!iol!lc dol,un!le•!tq 256/37.
na kuchni. Warunki: dobre wynagrodzenie i
wyjazd do V{roclawic:;:. Zgłoszenia: Grand ZGUBIONO legii. tramwajową m-ce parzyste ZGUBIONO palcówkę i Inne dokumenty DenChodak M:::rii, 11-go Listopada 177.
sa Jana, Armii Ludwoej 26, m. 5.
Hotel, pok. 4()2, godz. 18-20.

---czysta, bezwzględni~

I

POMOCNICA do nowa,
S~RADZIONO. torebką ~ dok.ume~tami; pal- PR~YBŁĄKAŁ się pies rasy wilczej. Odebrać
uczciwa, potrzebna zaraz, warunki dobre. cewka •. 2 leg1.t.. tramwai owe 1 leg1t. !aorycz- mo<:na za zwrotem kosztow. Gen. Bema 55
Zgtoszenla: Nawrot 34 m. 3. godz. 10-16.
na Kalmowsk1e1 .A!Gksc:ndry, .Orla 5/37. Sza- m. 1 (lfadogoszcz).
nownego zlodzie1a uprasza s1ą o zwrot do„
, --. - - - - - - - - - - H. u no ; §przcdaż
kumentów.
.
ISKRAD„IONO leg.ił. czlonkowskq: wyd. przez
"
_ Zw. Zaw. Włókniarzy Ostrowsk1ego CzeslaRADIO Saba 1 maszyna do pisania do sprze- SKRADZIONO portfel z dokumentami: karta wa, oraz kartą ewakuacyjnq I zaświadczenie
dania. Ki li ńE k ie g o 96, m. 7 od godz. 19-ej.
:epatria~yjna, metryka u'.odzenia, karta re- wyd.
przez
~emisją • w
Baranowiczach
1estracy1na z R. K. U., leg1t. Zw. Zaw. i ka.:ta na wyd. dowodow w Polsce· rodziny OstrowKROSNA angielskie lub jedwabnicze zakupią Inwalidzka S::i bkowskiego Stanisława, Za- sk!ch, Tomaszów Mazowiecki, Dr. Narew„Kslęgarnla" Piotrkowska 102a tel. 139-25.
wadzka 25/22.
sk!ego 11 m. 2.

NieZGUBIONO legitymację tramwajowq m-ce
11ieparzvste C '0p'1 Tan. Ncwo-Zarzewska 9.

ZGUBIONY zoi:tai prze studenta na ulicy
' Moniuszki lub Piotrkowskiej zegarek na rękę
czarny, Onega.. Łaskawy znalazca zwróci
za wynagrodzerm:m, ul. Wólczańska 135 m. 4
UNIEWAŻNIA
.
.
.
-się nommacJ~ Nr. 523, pałnomocnictwo wyd. przez Wo1ew. Urzqd Przemyslowy , legit. mislrzowskq dziewlarskq
wyd. przez Iż'Ję R-iemieśl., legii. tramwajowq na m-ce nieparzysta, legii. Zw. Zaw. 1
Kartę rczpoznc;wczq
Cz~nwińskiej
Stefanii
Nowo-Zarzcwska p. Uczciwego znalazcą pro
szę o zwrot dokumentów i zdjęć.
UNIEW AZNIA się zaświadczenie o rejestra•
cji wydc:ne prz~z RKU Pio:rków, Tryb. na nal
wisko J-.;nzy Cieszkowski, Piotrków, Slowacki-=go '.lS m. 5.
'
ZGUBIONO tymczasowq kartę M. O., oraz
kartę rejestracyjnq R.K.U. i zameldowania,
Andrzejewskiego
Stanisława,
Pabianice,
Warszawska 94.
SKRADZIONO ni arnieckq książeczkę ?racy,
leglt. trcrmwajowq na m-ce parzyste, kartki
żywnościowa na m-o lipiec i punkty odzieżowe, Telonek Jadwiga, Sienkiewicza 9 m. 1.9.
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ROBOTNICZY

Ze sportu
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dzcy za

r a izatorzy
Pierwsze

trenera i rozpoczyna zaprawę gimnaPóźniej
styczną od skłonów tułowia.
następują ćwiczenia rozluźniają.ce mię.ś

KRONuKA tÓDZKA
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którzy dotychczas nie złożyli wniosków weryfikacyjnych o zgłaszanie się po
formularze do kol. Wroczyńskiego (red. „Gło
su Robotniczego", Piotrkowska 86 w godz.
10-11) najpózniej do dnia 15-go lipca b.r.
Nlezło:łenie do tego terminu wniosku weryllkacy)nego powodu)e ·automatyczne skre. ilenle z listy członków Związku
członków,
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Dzi na
i

Dzisiaj o godzinie 18.30 na stadio- z teamem łódzkim, składającym się z
nie ŁKS-u wystąpi po raz pierwszy w graczy ŁKS-u i ZZK.
Przed meczem będziemy świadkami
W SPRAWIE ZIEMNIAKOW DLA STOŁOWEK Łodzi doskonała drużyna
jugosło
Zarzqd Miejski w Lodzi - Wydział Aprowi- wiańska Partyzant, która po szeregu ciekawej defilady sekcji motocyklozacji i Handlu ponownie przypomina, że wszyst- zwycięstw w Polsce, zmierzy swe siły wej ŁKS-u.
kie stołówki przy zakładach pracy, które nie otrzymały

riemniaków w okresie wios"!nnym 1946
r., powinny zgłosić się do dnia 6-go lipca rb.
do Powszechnej Spóldzieni Spożywców w Lo·
dzi przy ul. Kilińskiego 81, gdzie otrzymają
zlecenia do składów tejże Spółdzi"!lni na ziemniaki w ilości 15 kg na stołownika (według stanu
startują
osób z miesiąca lutego br.).
Zaznacza się, że reklamacje z powodu nieW sobotę i w niedzielę (6 i 7 bm.) od- cyjne następujący zawodnicy: Bystry
odebrania z1.~mniak6w w wyżej wymienionym będą się w Warszawie zawody elimina- (800 i 1500 m), Galewski (8Cfl i 1~1\iO m),
terminie nie będą uwzgłędniaJll
cyjne przed wyjazdem naszvch lekko- Ostolski (5.000), Jańczyk (:i ooit), Koz-

Le oatlec· Zjednoczo ych
w Warszawie

atletów na mistrzostwa Europy do łowski (400 i 800 m), oraz Rytczak (oszczep).
ItOLONIE DLA DZIECI w WISNIOWEJ GORZE Oslo.
Zawodnicy ci wyjeżdżają. z Łodzi w
Z klubu K. P. ZjednoC'zone do W ar-1
W zwiqzku z notatka „Głodne 1 brudne
rnno.
sobotq
eliminazawody
na
wyjeżdżają.
~zawy
dzieci nt:r tle zorganizowany.eh koloniach' ,

•

I

•••

wt.

z Partyzanie

zetknięcie

- Orga,nizatorzy ł<idzcy zupełnie się
nami nie interesują. W drodze z Warszawy do Łodzi trzykrotnie psuło się
nie ramion, nóg i inne, identyczne do nam auto. Na 10 km przed Łodzią, chłop
tych, które każdy z nas przechodził w cy musieli wysiąść z wozu i resztę drogi odbyć piechot:i,. Ja pozostałem przy
szkole.
kufrach.
WSPANIAŁY DAR MARSZAŁKA
NIEPUNKTUAJ,NOSC GOSPODARZY
ZYMIERSKIEGO
Obok nas siedzi nasz stary znajomy, WPRA \VIA W ZŁY HUMOR GOSCI
popularny przed wojna, pięśC'iarz war- . - Dzisiaj gospodarze mieli przysłać
szawskiej Makabi, por. Neuding, któ- po nas swoje auto, aby odwieźć nas na
ry obecnie pełni rolę przewodnika Ju- boisko. Tymczasem C'Zekaliśmy na próż
no. Musieliśmy w kof1cu zdecydować
gosłowian w ich tournee po Polsce.
- Jeżdżę juri z nimi trzeci tydzień - się na tramwaj. Trzelia W am wiedzieć,
mowi. - 'Vszyscy chłopcy są. qardzo że Jugosłowianie pro}vadz::i, tryb życia
mili i zdobyli sobie ogólną sympatię. ściśle według wskazówek zegarka.
W Warszawie byłem z nimi z ·wizytą Chłopcy są rozgoryczeni i nie w humou generała Spychalskiego i u Marszał- rach.
Łudzimy się jeszcze nadzieją, że auto
ka. Od Marszałka otrzymali na pami.ątWERYFIKACJA DZIENNIKARZY
kę wspaniały sztucer. Tylko w Łodzi przyjedzie na stadion, aby ich odwiew
Komisja weryfikacyjna Zw. Za:w. DzienniI do Grand-Hotelu. Tren.ing Jugosłowian
karzy R. P. oddział łódzki, wzywa wszystkich nas jakoś najgorze:i przyjmują...

'Jest słoneczne popołudnie. Na sta'dionie ŁKS-u, pomimo piekącego żaru,
zebrała się wczoraj mała grupka widzów, którzy pocztą. pantoflowa, dowiedzieli się, że trenować tu bęida; za chwilę nasi goście jugosłowiańscy. W Łodzi
nie ma chłopca, który by nie słyszał o
sławnej drużynie partyzantów i jej nieprzerwanych sukcesach podczas tournee po Polsce, to też tych jest na boisku najwięcej.
Jugosłowianie zaczynają swój tre. ning od lekkiej gimnastyki. Po futtingu dwudziestu chłopców, w najrozmaitszych dresach grupuje się obok swego

•

Wszystkiego n.ie całą
Po gimnastyce, dla zabawy,
byli!
chłopcy pokopali trochę piłkę i
gotowi do powrotu. Auta tymczasem:
jak nie widać, tak nie widać. Utrudnia
to nam w dużej mierze sytuację. Chłop
cy czują się ohrażeni i nie chca, puścić
pary z nst. Dopiero. gdv wre<izcie nadeszło upragnione auto (kierowca spóź~
nił się i zawrócił, myśląc, że Jugosło- •
wianie pojechali swoim) udobruchali się
i stali się nawet rozmownymi.
nfo

trwał długo.

godzinę.

JAK TRENUJE PARTYZANT?
Trener drużyny, Gaser, 60-krotny r&
prezentant barw jugosłowiańskich w
meczach międzypaństwowych, nie bo·
czy się już i wtajemnicza nas w arkana
treningu swej dru~yny.
- Trenujemy całe 6 dni w tygodniu
- mówi - ale w piłke nożną. gramy
tylko dwa dni. Dwa dni poswięcamy
gimnastyce i lekkiej atletyce, trenujemy głównie sprinty, oraz w pozostałe
dwa dni gramy w piłkę ręczną, a więa
siatkowkę, koszykówkę i szczypiorniaka.
- System gry wyrobmśmy sobie sami z połączenia systemów rosyjskiego
i angielskiego. Nieprawdą jest, abyś
my grali ostro. Zresztą zobaczycie sami.
NIECO HISTORII
Opowiedźcie coś o historii wasz~
go klubu - prosimy na zakończenie naCzy wPzyscy wasi
szej rozmowy. gracze walczyli w partyn1ntC'e1
- W partyzantce hy1iśmy wszyscy
- mówi jeden z kierownik<'>w drużyny,
por. Takacz. - Graliśmy w piłkę nawet
podczas bomhardowai1 Chv 1ia, że byliśmy w akcji, no to 0<'7'.''' · · 'e nie myo piłce. 1 stycznia
śleliśmy wówczas
1945 r. z różnych oddz ia łów wybraliś
my najlepszych graczy i utworzyliśmy
swoją. drużynę, której naz\ ·ę daliśmy
- Partyzant.
Ze wszystkich braków naszych dru·
ży11, z którymi zetknęli się nasi goście,
wysnwa]1'J. na pierwszy plan brak kondycji. Co powiedzą o łodzianach - naz. Kr.
piszemy po meczu.

zamieszczonq we wczorajszym wydaniu
„Głosu Robotniczego", wyjaśniamy, ze notatka ta nie dotyczy kolonii, zorganizowanej
w Wiśniowej Górze przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział w Łodzi.
Dzieci na kolonii RTPD majq zapewnioną
N'.l polecenie Okręgowego Związku wrote:m do tocizi. Start o godz. 8 rano
skromne,
wychowawczą,
opiekę
należytq
lecz higienicznie zaopatrzone sypialnie, od- Motocyklowego, sekcja. motocfklowa i meta na starlionie ŁKS-u.
POPRZEĆ NASZĄ AKCJĘ
powiadające ich potrzebom od:i:ywianie oraz
dzisiejszego, na fundusz pe>
dnia
Do
sekreudz~ela
mformacyj
Wszelkich
min
bm.
7
niedzielę
w
urzą~za
ŁKS-u
celowa oraanizację dnia.
'k'
L
f
85
·
, ·
.
'S
na dystansie 100 km.
es iewiczowi, wpłynęła zniko, talP on m,ocy
TlC!sa raidu prowadzić będ?:i~ Ło- tanat d. -u l'.L Koscmsz 1CI

cy Iowy K -u

Ra id
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PCK WZYWA
obywatelu!
Czy wiesz, że w państwach najbardziej cywilizowanych co drugi obywatel j"!s! dawcą krwi?
Krew oddana w małej Ilości nie przyczynia
organizmowi żadn~j szkody. Organizm w kilka
dni wyrównuje tę stratę.
Paski Czerwony Krzyż apeluje do wysportowanej młodzieży o krew dla:
powracających z kaźni niemieckich, dla inwalidów amputantów, robotmków, okaleczonych
przy warsztatach pracy, chorych wykrwawionych
po ciężkich operacjach.
Obywat'!lU!
Spełnij swój obowiązek obywa.tels.ki. Zglos
gf~ . zaraz do Instytutu Przetaczama 1 Konserwowania Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
w Lodzi ul. Arrrijj Ludowej Nr 26 (dawniej
K .
Polski C
P. O. W.}.
rzyz
zerwony
w Łodzi

OFIARY
Ob. Wladystaw Karbowski l!: f-my John
otlarował na P. C. K. Z!. 500.- na kolonle
letnie dla dziec:l _ Zł. 500. Zakład Szklarska - Szlifierski M. Wojtczaka, Kllińskiego 78 ofiarował na P .C.K.
ZŁ 450.- (czterysta pięćdziesiqt złotych).
DZlś DY2:URUJĄ APTEKI s

Oonielecki - Piotrkowska 127
Zajqczkiewicz - Zielony Rynek 37
Gorczycki - Przejazd 59
Karlin - Piłsudskiego 54
Antoniewicz - Szosa Pabianicka ó6
Stec.ksi - Limanowskiego 37

dzi pzez Szadek, Aleksandrów

i

z po" 1141-86 w ciodz·rach od 14 do 1q.

StO •ierI are' . •I s·tO Okarni•

11_.1111-1111-1111-1111-1111~1111-1111-911111-1111-11
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rra ilość składek. Wobec tego zwraca
my się z prośbą do jego kolegów, a
zwłaszcza

klubowych, o

wszczętej przez nas akcji.

poparcie

Leśkiewicz, nestor łódzkiego kolor•
który wychował już dla tego
sportu trzecie pokolenie, zasługuje
Pracownicy Johna obchodzili uroczystość I Podnietą do dalszej pracy będzie chęć wy- aby losem jego i jego rodziny spor1
wyprodukowania 100-ej wiertarki, i 100-ej to-1· konania w jak najszybszym czasie tysięcznej towcy łódzcy zajęli się troskliwiej.

f b k J h
ł
d k
wyprO U OWa a a ry a Q na

karki, wyrób, których rozpoczęto po odzyskaniu niepodległości i odbudowie c'Zęściowo zniszczonej fabryki.
I Na pieknie udekorowanym stoisku usta-

obrabiarki, gdyż w tej uroczystości obiecał
HISZPANIE NIE PRZYJADĄ
wziqć udział nasz marszałek Żymierski, któna niedzielę mecz pił
Projektowany
rege, ze względu na łączące więzy przyjaźrepublikańską, nie
Hiszpania,
z
eski
ka
ni, robotnicy Johna ma1'ą prawo na::ywać

Ob. dyr. Olejnik
wlano „jubilatki" - dumę całej załogi Jchna. ,Naszym Marszałkiem".
Do zgromadzonych w hali montażowej oświadczył, że z okazji uroczystości władze
pracowników przemówił ob. dyr. Olejnik, nadzorcze przyznały wszystkim pracowni1 podkreślając trudności z jakimi musiano się kom specjalną premię.
z ramienia Związku Metalowców pi:zeborykać w uruchomiE>..i;iu seryjnej produkcji
obrabiarek. Dzięki wy~iłkom większości pra- mawiali tow. Górski i z ramienia Rady Zarozumiejących kładowej ob. Lodziiiski. Tow. Górski porówoświadczył cowników dzisiejszą rzeczywistość możemy być dumni,
na! przeszłe czasy z obecną chwilą i rolą
obrabiarki mogą robotnika, budowniczego Nowej Polski, Polże dzieło naszej pracy już bra-ć udziai w odbudowie zniszczonego
ski Ludowej.
kraju.
Ob. Lodzill.ski zaznaczy!, że przed 1939 r.
Ob. dyr. Olejnik podkreślił, żt> zrujnowany przemysł polski czeka na tysiące obra- obchodzono różne święta i uroczystości, lecz
biarek i robotnicy nie tylko ze względów takimi, ja~ie .my dziś obchodzimy: nie i.nte.repaństwowych, ale we własnym interesie mu- 1sowano się. Obecnie czasy się zmieniły,
szq dać maksimum wysiłków w dalszej pra- wzrosł?1. wartość . pracy. I dziś możem~ się
szczycie - zakonczyl - naszq pracą i bę.
.
.
.
cy, gdyz czym więce1 będziemy produkodziemy obchodzić św'ięto nie tylko setnej ob. .
.
.
.
.
. .
·
wać, tym b ę d zie 1ep1e1 dla całej załogi farabianki, a 1e pięcsetnej, tysięczne] i następ~~
~~
Dziś <1ob1obyt mas pracujqcych jest zaES-WU
prat:ownlk firmy John
leby tylko od pracy i jakości produkcji.

I

CENY OGŁOSZE~ Drobne: za wyraz petitowy poza tekstem -

.stwa,

I

odbr,dzie się.
Hiszpanie, jak

mogą. przyjechać

się dowiadujemy, nie
w .tym terminie.

CO S!. YGHAć W ZWlĄ~:KA.Clł.
Zbigniew Skibicki, sekce~•'.!rz Łódz
kiego Okręgowego Związku Atletycznego, wskutek braku czasu ustąpił za
swego stanowiska.
URUCHOMIENIE PRACOWNI LEKARSKOc
TECHNICZN~J zesow SZTUCZNYCH
I KORON
Wydział Zdrowia
Zarząd Miejski w Lod zi Publicznego podaje do wiadomości, że z dniem
I czerwca rb. uruchomiona została przy ul.
Piotrkowskiej 81, prawa oficyna Pracownia L~
karsko- Techniczna zębów sztucznych i koron.
Z Pracowni korzystać mogą: podopieczni,
młodzi eż szkół powszechnych, średnich i wyż
szych oraz lekarze i dentyści prywatni, skiero•
wani przez l~!rnrzy dentystów zatrudnionych w
Wydziale Zdrowia.
Pracownia jest czynna w godzinach od 8-14.o

5 zł. Inne ogłoszenia: za milimetr szpaltę poza tekstem - zł. 14 w tekscie i świątecznych - 50 procent droże1.
··

zł.· 21.· -

w

numerach niedzielnych
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