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Trygve L•18 na P Ienum Q N Z W Nowym Jork U
LONDYN (obsł. wł.).

Jorku panii mimo porażki

państw osi trwa Trygve Lie stwierdził z żalem, iż ~
9wi: .się
donoszą, ii wczoraj po połudn\u odbyło nadal reżim faszystowski, który jest po- sprawie kontroli nad energią atomow~
posiedzenie Zgromadzenia General- wodem tarć międzynarodowych.
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nie zostało osiągnięte porozumienie i ź~
niektóre punkty prac komitetu do spraw,
energii atomowej zostaną przedłożone
Z
d . O 'I
groma zenau go nemu.
Omawiając doniosłą rolę ONZ, sekr~
tarz generalny podkreślił wagę zawar.i
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Dalsi
Hitlera stanq

nicy, - powiedział Trygve Lie - sądzą•
. m\ach t~. aby obszcn te~ nie stai się
współpracownicy
ze te stowa pozostaną tylko słowami~
pustkowiem, z kt6rego Niemcy zosta·
•
•
• •
Mylą się oni. Miliony ludzi na całym
n wysiedleni, a k!?rego Polacy nie są
Trybunal~m
świecie wierzą w Narody Zjednoczone..
,w s'anle zaludnić •
BERLIN (PAP) Amerykańska Herbert Backe, b. wiceminister lotnic- Nie możemy tych milionów zawieść". ·
Trudno o bardzleJ Jasne pronfe- slwż,ba informacyjna w Niemczech do- twa Erhardt Milch, b. minister spraw
Na zakończenie swego przemówienia
IDleckie I antypolskie sformułowanie nos!, ~e szereg by.fyeh ?11i-!1istriów hitle· zagran~cznych w :z:ządzi? Doeni.tz!l - Trygve Lie oświadczył, że wyrok Try,.c
,w ustach dyplomaty sotu~iczego rowsk1ch zostat~ przyw1ez1onych z obo- Schwe~m von Krosie~ i b. mm1ster bunału Norymberskiego powinien sta.J
państwa,
członka soc1abstycz~~J zn kon~entra~yJnego w Dachau do N°" poczt i. telegraf.ów Wilhelm Ohnesorge; nowić ostrzeżenie dla wszystkich podże~
PmW Pracy. Błędem byłoby sądzie, rymberi, gdzie stan~ .przed amerykań- Wyroki, wy~ane przez amerykański gaczy wojennych którzy w przyszłości
ie Jest to opinia tylko ministra Bevł· sktm trybun.a}.e~ WOJSkowym. S~ to: trybun~t . WOJSkowy, ~r~ ostateczne. będą przepłacać hc·em taką dział J•
na. Premier Attlee premier rządu b. szef kancelarn Rzeszy Otto Meiss er, S~azam me będ~ mogli apelowae, lecz , , . k" • d • il~ ' k
i
a .,;.
•
sekretarz kancelarii Rzeszy Hans Lam- jedynie odwola.ć sill) do łaski gubernato- nosc, Ja teJ .opusc 1 s1ę s azan prze~
Pmlll Pracy. wysłępuJ_ąc w Izbie G!Din mers, b. minister rólnictwa Walter Dar- ra wojskowego amerykańskiej strefy Trybunał Międzynarodowy przestępcYJ
~ debal~ch nad P._Olitykq zagranic~- re, jego następca na tym stanowisku ·okupacyjnej.
~·
hitlerowscy.
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Bez względu na fakt, :ze podłożem
niemal wszystkiego tego co uslyszellśmy w sprawach polskich z ust
Bevina. Attlee I Churchilla była chęć
okazania pomocy i poparcia w akcji
W'fborczeJ swojemu protegowanemu
-panu MikołaJczykowi, no i Niemcom, wyznania angielskich męłów stanu sq dla nas cenne i z innego względu.
z ust najbardziel powołanych do
łego usłyszeliśmy stwierdzenie, że
'NI POCZDAMIE ANGLOSASI ZGODZILI su; NA GRANICE POLSKI NA NISJE I ODRZE TYLKO NA SKUTEK NALEGAR ZWIĄZKU RADZIECKIEGO
•
DZIS KA2DY mE UPRZEDZONY POLAK MA M02NOSć Wł.ASCIWIE
OCENIĆ DO CZEGO PROWADZI
~GLĘDNIE MO%E PROWADZIĆ W
POLSCE ORIENTACJA NA LONDYN,
KTORĄ TAK USILNIE ZALECA PUPILEK CHURCHILLA. ATTLEE I BEVINA
- MJKOł.AJCZYK.
Mówiąc bez obsłonek orientacja
11.-.i Londyn - to Polska ścieśniona do
granic między Bugiem a Wartą, Fols!ra przekształcona w jakieś pw1słewko bezsilne, pogrążone w nędzy.
c:ałkow\cie uzależnione od Niem~ec i
Ich anglosaskich opiekunów.
Czy wielu znajdzie się w Polsco lu·
dzi. którzy po tych oświadczeniach
aecltcą :kitel brnąć
w kompaun z

Otrzymałem jednak od przedstawiciela rządu niezadawalającą i - niedołężną
głos Zilliacus, który poświęcił obszerny odpowiedź. Pragnę więc jeszcze raz podustęp w swym przemówieniu zagadnie- kreślić, że o ile układ międzynarodowy
niom polskim. „Poczuwam się do obo- nie przewiduje, że mogą go interpretowiązkµ - powiedział Zilliacus - odpo- wać poszczególni sygnatariusze, to inter-:
wiedzieć kilku mówcom, którzy poruszy;, pretacja jego może nastąpić jedynie i
li zagadnienia polskie. Muszę podkreśllć, tylko na podstawie łącznego porozumieże armia Andersa to nie jest Polska. Ar· nia wszystkich sygnatariuszy. Jest to
mia ta nie obejmuje w ogóle żołnierzy, elementarna zasada prawa międzynaroktórzy. wal.czyli po nasz~j str~.nie: gdyż d~weg~. W tyi:n ,stanie rzeczy ~ punktu
~o~wo1ła się ona po kap1tulacJ1 naeprzy- widzenia prze~1s~w prawnych nte '?lamy
Jac1ela.
_
prawa mieszac się w sprawy polskie tak
Ci, ~tórzy domag.ają się, aby Wiel~a długo, jak ?ługo ~ie uzrskamy na to zgoBrytam~ ~1eszała się w sprawy polskie dy ZS~R 1 ~tan?w ZJedno,czony.ch.
powołu1ą się na układy, zawarte ze Sta·
Uwazam, ze me mamy rowniez prawa
nami Zjednoczonymi i ZSRR.
moralnego do wystąpienia w sprawach
Zwróciłem już w piątek uwagę na to, polskich, skoro weźmiemy pod uwagę
że tego rodzaju stanowisko jest niezgod- sytuację, jaka panuje w Grecji".
ne z zasadami prawa
LONDYN (obsł wł.) Na zapytanie po•
•
•
lee, Bevina i Churchilla pomijamy. bardziej ciekawy jest fakt zgodnego
Wiemy jui aż nadto dobrze, źe dziś zaatakowania przez nich prawa veta
gdy niemieckie samoloty nie bom- mocarstw na Radzie Bezpieczeńs•wa
barduJq Londynu, nie możemy liczyć ONZ. Trudno atak ten pogodzić z
na wdzięczność angielskich polity- myślą o umocnieniu Organizacji Haków za krew przelaną przez Pola- rodów Zjednoczonych i stworzeniu
kó•_a1 w o.bronie tegoż Londynu, za sprawiedliwego pokoju.
krew, która wsiąkła w piaski pusty.
Dziwnymi zaiste drogami cliadza
ni pod Tobrukiem, w skały gór pod polityka zagraniczna rządowych kół
Narvikiem, pod Monte-Cassino i na Partii Pracy. Co ta polityka ma
wi~lu innych polach bitew ostatniej wspólnego z ideałami demokracji, z
wojny.
socjalizmem? Czy r.aczej natchnienia
Przewrotną zaś
próbę
łączenia dla swej poUłyki nie szuka p. Bevin
sprawy zatwierdzenia naszych granic w pewnych reakcyjnych kołach wielp. Mikołajcz:}k1~m i faszystov~sltim ze sprawą wyborów w Polsce odrzu-1 kokapitalistycznych City? Czyż nie o
podziemiem po wert~i:ach orientacji camy z pogardą.
tym świadczą dytyramby pochwalne
londyńskiej?
Z. innych momentów
przem6wle-f p. Chu.r eb. lila.. wobec polityki zagraMo15!.~9 &froa?~ wysłqpień pp. AU· Jłiq~h AłUoe. Bevbla l Cb~c:ł!llla l!Pl· ~j ~qdu f.Wtil b.~Y?.

LONDYN (PAP). Podczas debaty nad

brytyjską

polityką

zagraniczną zabrał

w.

sła

Hurd'a minister Bellinger oswła<łczyJ.
ze do obecnej chwili zapisało się już na
wyjazd do Polski 12 tysięcy żołnierzy I
oficerów Andersa, którzy czekają na
transport. Na zapytanie posła Bairda wiceminister wojny Frieman przyznał„
że „wśród żołnierzy polskich podlegają•
cych Wielkiej Brytanii znajduje się około
39 tysięcy ludzi, którzy służyli w niemieC
kich siłach zbrojnych lub w „Organiza„
_u_o_n_T_o_d_t_"·-----------

Oficerow~e

Czang-Kai-Szeka
w

uczą się wo!ować
Anglii
LONDYN (obsł. wł.). Radio londyńskie
donosi, iż wkrótce ma przybyć do Wiei...
kiej Brytanii 600 chińskich oficerów. Off•
cerowie ci "mają pozostać tam rok celem
odbycia specjalnego przeszkolenia. Rząd
brytyjski udzieli im okrętów na przyjazd
i powrót do kraju, przy czym podano
nawet nazwy tych okrętów.

Z o.1tatnleJ cllUJill

Pożar f~bryki tlenu
przy ul. Zeromskiego 94

W ehwłli oddawaniu numeru na prapor.tar w fabryce tle.
nu i acetylenu, dawniej Wagnera, przy;
ul. ~eromskiego 94.
Do po.taru, kt6lt'emu towarzyszyły
silne wybuchy butli tlenowych, wyj~
chały wmystkie oddziały straty pooar•
nej. Na miejscu poiaru porz,ądek u•
trzymuje Mihcja Obywatela'& oru
sę wybuchł groźny
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z lerenu walldo .„ Bev·n
gyslal specjalne
.,zalecenia•• dla Tsaldarisa
LONDYN (PAP) Pr:!sa angiel-1
SOFIA (obsł. w~.) - Jak donoszą z Iprzechodzenie ca?ych oddzia:;ów na stro

Prasa poTst<a ! oburzen'em lcornentuje przemówienie mm. Bevina. !dóry, jak słuszni'! stwler
dza NRzeczpcspolita" w tytule artykułu wstęp- ska donosi, że w Tessalii d«>sz:o do po- Salonik, powstańcy tessalscy odnieśli n~ P 0 wNsDtaYNńców(•b ł
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orespon.
We11-street. a może jes1cze :nn~ch?
wame~o s arc a mu: zy arm1.ą grec~ alzwycięs wo na WOJS am1 sa arisa,ldent Reutera donosi, iż do Aten przyoddzia1ami powstańczymi. Jak wynJka zadaj~c im silne ciosy. Wojska „tz.~do- b...i. specjalny wysłannik min. Bevina
Cytujemy ,,Rzeczpospol.tą":
k
31
„Sakał to portyka. którą reprezentuje p. z om unikatu, ~!1fanego przez s~tab we:• wycofują się z terenó.w objętych - ~all, ktćry przywi6'Ł 1 • r~~dowi 'Fs~lBe~in 1 której dał tak dobitny wyraz w swym I grecki, walki m1a:y charakter zaeH}ty. watką. Zanotowano równte'i masowe darisa specjalne „zalecema bryty JSk1e.
wtorkowym expose? Łatwo odpowiedz eć: poll-1
tyka londyńskiej c:ty. Odpowiedź taka musi
jednak budzić powaine zastrzeżenia, Można
wqtp ć, czy jest ścisła. Trudno przypuścić - a
w każdym razie n:e mamy po temu dostatecznych danych - ie City jako całość, jako ośro.
dek dyspozycyjny tego, co si~ nazywa big business, akceptuje ryzykancką. fantastycznie awantunt'czą l:nl~ p. Bevina w polityce zagranicznej.
WARSZAW A (PAP) - Dnia 19 bm. cych W yborćw - Zarząd Gl·ó wny i Pre kszości działaczy terenowych - powzil}Moina raczej sądzić. ie w mowie obecnego kierownika Foreign Office znalazły wyraz tylko obradował w Warszawie Zarz·?.d G'llów- zydium Rady Nacielnej Stronnictwa ły nastę.pn~,c.ą. uchwalę:
1) Stronnictwo Pracy. wierne swojej
poglądy I humory najbardz!ej wstecznych, skraj ny Prezydium Rady Naczelnej Stron- Pracy, po dokładnym rozważeniu sytunie lmptrlallstycznych I antydemokratycznych nictwa Pracy. W wyniku obrad, po- acji we ~nętrznej kraju. wynikłej po tradycji narodowo • robotniczej i cbrzekół City, tych samych, których dz:ełem było świ·ę.conych m. inn. sprawie ustosunko- rozbiciu bloku wyborczego stronnictw, ściJalisko-spd.tecmej, uwata za konieczwania si~ Stronnictwa do nadchodz,ąi- na podstawie przewaaająooj opinii wfo~ no~~ naszegó okresu historii skupifmie
Monach.um I jego . nast~pstwa.
w nadehodz8,cych wyborach wsiystkich
A wl~c? Wiele znaków na niebie, a jeszcze
czynnik&w umiarkowania i spokoju we.i~cej na z'eml zdaje si~ raczej wskazywać, ie
wnętrznego wok6ł ~.asnej listy wyborł., Bevln stał si~ poniekąd heroldem nowojorczej. Stronnictwo Pracy widzi swoją
lłlłeJ Wall-Street. Reweranse pod adresem gen.
wielkii rolę w 1lagodzenfa naros·-ych
t' !J Mac. Arthura 1 Marshalla świadczą o tym
przeciwieństw, w normalizacjf stosun„
'dośi wymownie. Sw'.adczy o tym fakt, ie nie
ków wewnętrznych, w ugwarantowarabrzmlał w mowie p. Bevina ani tradycyjny
niu harmonijnej wspffi1t>raey gospodar.
slogan "drzwi otwarte", ani nowszy: „równe
szanse",
ki publicznej i prywatnej.
Ale z ł• Wall-Street to trzeba td ostrozn·e.
Ro~ tę spelnić -mole tylko silne
Mole lepiej będzie powled1ieć: te koła Wall.
stronnictwo środka, cieszące się tradyStreet, to sfery ameryka6sk:ego big businessu,
LONDYN (PAP) Na kongresie go spotkania Wielkiej Tdjkł, je.z-elł nie cyjnym zaufaniem społeczeństwa. Zakt6re reprezentują pp. Byrnes I Vandenberg. Tak
brytyjskich
zwh•.izków
zawodowych
w nastBJPi poprawa istnie;ią(!ej atmosfery r.ówno wii~e tradycja, program ideowy,
~zie chyba ściślej I tak właśnie łatw.ej
jak i doświadczony, zahartowa~y zespólł
mote będzie zidęntyf;kować odnośne adresy w Birghton, generalny sekretarz Swiato- w czasie obecnej sesji ONZ.
wej Fed.eracji Związków Zawodowych,
Saillant zakomunikował, że jakkol- dzialaczy wyznaczaj~ Stronnictwo Pralondyósklej C.ty.
te ~ p. Bevln calkowicTe zgadza ze sztutt- Saillant, wysnną!ł wniosek, że Federa- wiek nie powzięto jeszcze formalnej de- cy do tego historycznego i waż.nego dla
tarcklml wywodami swego amerykańskiego ko- cja zwróci się do Generalissimusa Sta- cyzji w tej sprawie, to jednak wszys~y kraju zadania,
legi, nie stanowi wobec powyższego żadnej lina, :prezydenta Trumana i premiera członkowie Federacji zgadzają. się z po-·2) Stronnictwo Pracy uwaaa,
walnlespodzlankL Kurs na odbudowł imperializmu Attlee z prośhą. o zorganizowanie nowe- wyższym wnioskiem.
ka wyborcza na Ziemiach Odzyskanych
--~~~~~~~niemieckiego plus potrzeba udzielenia poparc a
w trakcie ich zagospodarowywania jest

0

I

tronnictwo
Pracy
w
bloku
demokratyczn
n
pójdzie razem do wybor6v1 na Ziemiacl1 Odzyskanych

Apel
do
Wielkiej
Trojki
zamierza
Swiatowa Federacja
wystosov1ać
Związkóv1 Zawodowych

ze

1 g~:cr::
:;;~~~j::~u~m~~~r'k:~c;;cj~op!u~~~~"~
P. Bev1n
przed- R·

s tak•

swadą sformułował

w

dziel\ otwarc a sesji ONZ. Miejsce, jakie w tej
koncepcji zajmuje t. zw. sprawa polska, sprawa

eakc1·a stawa1a na d .Gaul e~a
Akc1·a przedwyhorcza we franc1·i -

naszych rranlc zachodnich I sprawa wyborów do
naszero Sejmu. ma swoje .proporcje, których

ale naleły oczywiście zniekształcać.

P ARYZ

(PAP)

-

Korespondent

JdeB jednak - nawet przy tych proporcjach PAP komunikuje, iż w ca?ej Francji
- P. Bem wyobrata sobie, łc swoim wtorko- prowadzona jest intensywna kampania
wym expose przyszedł w sukurs swo·m polskim wyborcza. Wed.ług pierwszych danych
pretegowanym, wielbicielom czy przyjaciołom, ministerstwa spraw zagranicznych, do
to bardzo slf mylL Wyrz;idz.ł im niedźwiedzią wyborów 544 deputowanych zarejestroprzystur~·
wano dotychczas ju.L ponad dwa i pM
„Dzienni!< Ludowy" w artykufo p.t. „Szcze- tysiąica kandydatur ze strony rórl.nych
rość na czasie" pisze w odpow;edzi P. Bevinowi, partii i ugrupowań.
że Po:ska nigdy nie zgodzi się na to, by stać
.
.
.
.
•
·s:ę prędzej czy później koloni<! niemi.ecką. Ci,
P;zew1duJ~ Sl.'~ rze. ostat~czne .obhktórzy, jak .poseł. Z!llia~use. ~w~ed.zali. nowe ziemie I c:_zema w~kazią. znaczme wyitszą. hczbię
zachodu w.dzą ich po·skosc 1 zyw1olową odbu- kandydatow.

dowę.

E;~s~f:~~~c~~:n!ą~im~~r~!8rjeg~a:p~~; I
s'ę

prawdy ł nfe ukrywamy
trudności, prawd~ o naszych Ziemiach OdzyskaNOWY JORK (PAP) _Henry Walnych mote wiedzie~ kaidy, kto te~o chce, ale 1
k
t •,
»- i
· :i.
w:emy, te nasz wys lek na tych ziemiach ocenią ace, omen ~JB,.C e~p·ose ~ ~v na, wyg ;o.
pozytywnie tylko cl, dla których celem jest so· s~one ~ Izbie Gmm, o""w1adczyi': !'Ja.
Udama pokojowa współpraca wszystkich naro- kiekolwiek brtyby intencje i zamiary
dów, a nie odbudowa 1mper:allzmu niemieckie- wielkich mocarstw na przys1iośe, obec·
go".
nie m().tna zanotowa~ odpręiienie.

My nie bo·my

Przemówienie prez„ Trumana
Przemdwfenfe pre-Lydenta Trumana,
na otwarciu Organizacji
Narodów Zjednoczonych, nosiło na so.
bie piętno zbliiżaj11,ieych się wyb'>rów
prezydenckich w Stanach Zjednoezonych. Dlatego też tak obszel'na jest jego ez~ie deklaratywna. Ozólnikowe
sformu't'owan.ia o przywfoizaniu polityki reprezentowanej przez ptezydenta
Trumana do zasad wolności s'.:owa, wolno.fot wyznania, wolności od nP.1dzy
oraz wolno!eł od strachu, podobnie
jak ł inne ogóilnikowo sformu~owane
deklaracje o umRowaniu pokoju, przy.
wtttuniu do zasad prawa i sprawiedliwe>Aci mia:Y na celu przede wszystkim
"'yg~oszone

pozysk~ wyborcę amerykańskiego.

Wypowiedzi prezydenta 'l'rumana w
sprawach konkretnvch, a wir.c w sprawie kontroli energii atomowej, przysz.
łych ukiad-0.w poko;i«>wych z Nie,meami
f Japonlą nosJl'y natomi'.'st ogólnikowy,
mai'° uchwytny charakter.
J e!Iyn.ą. sprawą. w której prezydent
-.vypowied.ział się wzglr,dnie rzeczowo,
byl'a sprawa zasady jednornyśln()3ci, obowią.Jyją.cej pii:ici~ stnf.ych cz!onkQw

Rady Bezpieczehstwa. W tej sprawie
prezydent Truman wyraźnie dał wyraz
pragnieniu rewizji pod tym względem
statutu ONZ. Takie stanowisko Stan6w
Zjednocz.on. nie mote nie budzić niepokoju co do istotnej wartośei zasad, WY·
g:oszonych w deklaratywnej cz~ci tego przem61wienia.
Jak na przyk~ad~ wyobrafają S(}bie
amerykai1scy mr,1iowie stanu stosowanie zasady wolnofoi od n~dzy? Czy na
przyk:ad dadzą się pogodzić z głoszoną
przez prez. Trnmana zasadą fakty ryrzej
ściowego zamroitenia pooyczki amerykańskiej dla Polski, a ostatnio dla Cze.
cho~owacji w ce!u podpor7•l!•d kowania
woli tych na1·odó·w narzuconej im woli
p1>lityki amerykańskiej, a ściślej mówir,c pewnych zainteresowanych k1).~
wiellrnkap:talistycznej reakcji w Amei·yce?
Co ma wsp6lnego s~szna zasada g7oszona przez prezydenta Trumana, zasada wolne>foi od ·strachu z ci.ągłym wymv.chiwaniem przez pewne ko'·a amerykańskie nie szabelk.i>" n bombą afomową o._raz p-0by.fem wI.ę~.i~ f2lm.3eJi m_ą~

I

\lełni

rze i w szczegMnie historycznej chwili.
W konsekw·encjf tego stanowiska i

1&.k.O

00\\~-Wie.Wf. 't\'a. 1'.f,Ytt'!.il.,.U~ \\.og~l~'\\.\~

rewidonistyczno-odwetowe wszystkich
na, socjalistyczna ł repnblikańsko-lu- partii nfemieckich, Stronnictwo Pracy
dowa - wystawiają odrębne kandyda- zgrasza swój udzia.ł w bloku wybor.
tury, :z wyjątk.i&m gó·rnej Sawoi, gdzie czym stronnictw demokratycznych na
wysuni.ęto
wsp dolne kandydatury ze Ziemiach Odzyskanych.
strony partii komunistycznej i socjali·
stycznej, m. inn. Pierre Cota.
U grupowania skrajnie prawicowe Poseł
wystąipią. do wyborów jako jedno ugruwystąpił
pawanie pod naZW"· Republikań.sk"e'
..
.
WARSZAW A (PAP) ;', " ~
l J
Poseł do
Partu de Gaull1st6.w .
KRN, Ignacy Klimaszewski, skierowa.ł
W. r•ÓIŻlllY<;h sfronach kraju wysunię do GMwnego Komitetu Wykonawczego
to w1 e.k:sz1a, hczbię kandydatów niiż przy PSL „Nowe Wyzwolenie" nast<:pujące
wyborach czerwcowych.
•
pismo:
„Zawiadamiam uprzejmie, ze po ostatnim posiedzeniu rady naczelnej PSL
w dniu 3 i 4 października br., na kt-0~
rym wszelkie próby sprowadzenia polityki na realne tory dla dobra kraju i
Wszyscy odpowiedzialni me,ttJowie sta- chłopa nie dały rezultatu, po gruntownu wypowiedzieli się wyraźnie, że pra. nym przemy.~eniu sprawy zdecydowagną p()koju. Zywimy nadziejt>.., z.e Wiei. łem wysta,;pić ·z tego stronnictwa i -proka Tródka scementuje swą jednoA~ i we SZĘ} o przyj~cie mnie do PSL „Nowe
wsp.O,?ipracy z innymi narodami utrwali Wyzwolenie". (-) Ignacy Klimaszew·
pokój".
ski, poseł do KRN".

Klimaszewski

I

z PSL

1

wa11 ac e noIu1·e. odp
Trzy g'Mwne partie -

„Obecnie Ziemie Odzyskane zwiedza amaba-

kornunłstycz.

w ca1e·1

nieportiędana i rozbija jedno~ narodową. na tym szezeg6'1nie wai.:nym obsza-

rożen
'f

ia

rynarki i lotnictwa ameryka:6.skiego na
wodach i l11dach tak odlegrych od St.an.ów Zjednoczonych, a tak bliskich Jugos~awii, Turcji i innych pal1Stw europejskich oraz paltstw bliskiego i da!&kiego Wschodu - na to nie uzyskaliś
my odpowiedzi w tym przemówieniu.
Chcielibyśmy taluże, aby s~owa prezydenta Trumana o dąiteniu polityki
amerykańskiej do takiego pokoju, „któ.
ry by zapewnili', że zar6iwno Niemcy jak
i Japonia zostaną rozbrojone, i że wpły.
wy narod«>wych socjalis~óiw w Niemczech powinny by~ wykorzenione, a wra
dz.a militarystów i p1>dtegaczy wojennych w Japonii na zawsze zniszczona",
znalaz.fy pokrycie w realnych faktach.
Jak dotą.d bowiem, polityka amerykań
skich w::adz okupacyjnych nie uprawnia do spokoju pod tym względem, zw~a
szcza nas, Polakt>w, któirzy tak blisko
z Niemcami s~siadnjemy. A że nasz
niep1>kć·j jest uzasadniony, potwierdzają i dzieje tzw. „dena.zifikacji" w angJ.o.
sas~ich strefach okupacyjnych i takie
faldy, jak zakaz wydany przez amery.
kar'1.skiego genera~a Clay'a demonta:tu
niemieckich fabryk, w tej liczbie fabryk zbrojeniowych.
Nie.pokój w tych sprawa.eh odcznwa.J!lY !lie tylko my ~re~~tą, ale i postia>Q·

wa e11'~~ spo:eczeństwa ameryka..'!skie.
go, czego dowodem s~uiy~ mogą wysta,.
pienia dymisjonowanego ostatnio mini.
stra amerykaftskiego Wallace'a i szeregu innych wybitnych postępowych dzia
łaezy amerykańskich.

Watnym jednak i pozytywnym jest
prezydenta Trumana, że
«>n osobf.!-0ie nie wierzy, aby rozbieitność zdań i poglą<ló·w pomie,idzy sojusz.
ni.kami mog:-a by~ prz1'szkodą w rozwiązaniu istotnych zagadnień. i utrwalenia pokoju.
Stwierdzenie powytsze pozwala wierzy/!, ite i Stany Zjednoczone gotowe bę
dą do niezbędnych «>tiar na o:tarzu po.
kojo.
„Swłat - stwierdził prezydent Tm.
man - domaga się sprawiedUwero i
trwa~ego pokoju tak gwa~itown!e ż.:i n:tlezy go zawrze6 mmHiwie najszybciej".
Dcmaga się tego między innymi przy.
t~acz.aiąca wi~kszo-5.~ narn·~u a·neryl;c: '1.
skiego. W~a3nie ten fakt nv.r'.l·,rn nas
wiar11. ~e wszelkie m'H;Mna~je ci:in~
nych sP spekulujP,eych na widm:e „frze
ciej wojny", zbankrutują dm:;zczr,h1~e I
poprzez wszystkie trudn()foi nar'ł~Y ca•
regQ ś.Wi!\łl! }VY~~gą trwący rok ój.
oświadczenie

lektryfi

czerp,oć będa; energię. - Lini.a
napięcia S qsEc-1.ódź- Warszawa'

e fa ryxi

Warun'·iem podstawowym realiza- porówncmi:i warto wspo~.mieć, że
cji trzyle'nh::go planu in .rrn'."tycyjnego.1c hecna moc F.lekftowni ł'.ód7,kiej wymaj (!cego n:i celu podniesienie stopy I nosi nie więcej niż 50.00G Kw).
„yciowej :ma& pr.::reujqcych powyżej
W czasie tym przewiduj~ !-tlę skompoziomu przedw;:,jennego. jest roz:- plełowanie wielu elektrown: na wpół
W u}
energetyki, to jest produkcji rdewastowanych w wyniku wojny
energii elektrycznej.
oraz zastąpi~nie zużytych instalacji,
Bez tego nie do pomyślenia jest któta na razie ieszcze jako tako praw.i:ro:;t wydobycia . węgla, produ:ccji cujq o łqcznej moc.;y 250.000 Kw. W
suróv;ki, a lum>nium karbidu, elektro- sumie wzrost szczytu wyniesie w
stali bez tego nie do pomyśLnicr jest r. 1949 900.000 Kw.
eleJ> tryf~kacja miasteczek i wsi polWiększ0ść naszych elektrowni zbuskich, wzrost komsumpcj: ene:gii elek- dowana zostanie na Sląsku - w potryc.:znej na cele gospoda;stwu. domo- bliżu kopalni węgla. System ten pow ego ludności mia.it ! wsi, co w d11-I zwoli na zużytkowanie miału węglożej m'erze stanowić będzie o pozio- w~go, który nie :mwsze jest odpon'ia cywilizacyjnym Polsk., 0 stopie I wiednio wykorzystany. Ale to · nie
żvclowej ludzi pracy.
wszystko.
Energetyka jest obecnie jedną z
Ucz~ni i fnżyn.f erowie, k.tórzy opr::xflajb::rrdz!ej przodujących ga1ęz~ prze- c~wah plan. t_rzyletnl wyliczyli, ,ze o
mysłu . Produkcia energii ebktrycz- wiele, bardz1e1 opł.:::ca się przes~ani~
nej w ro!m 1946 osiąga 5,3 milionów do .osrodkó.w prze':°ysł~wych ene;g1~
Kwh przekraczajac stan w roku 1939 elęktrv:czne1 za. p~sre?ructwem s1e~1
o 30 proc. w przeliczeniu na głowę ~~o~iego i nc:1wyzszego napfęc1a
hdności podniosło się spożycie ener- amze}1 przesyłanie węgla dla elekt·
gif eleldrycznej w Polsce ze 125 Kwh rcw~1 za posr3dnictw~m transpc.rtu
w r. 1939 do 220 Kwh w r. 1946: Cyfry kole1owego.
.
te obejmują oczywiście również zuI oto po".'stał . Pla;t zbudow~1a w
. .
•
Polsce sieci naiwyzszego napięci :l.
~ycie energfi ?la c~low przemysło- W przeciągu trzech lat Polska jak
'· ych. Dla porownam:x wa.rto przy\o- długa i szeroka zostanie pokryta jedczyć, .~e ro~zna . prod~~cja energii nolitq siecią elektryczną.
S~wec]t, kr~1u duzo mme1szego i słaW wypadku unieruchomieni:r jabiej ~aludmonego przekrac~a 9 mi- kfejkolwfek elektrowni będzie istniaIIaidow Kw~ w ~~ach Z7enoczo- ła:
możliwość
natychmiastowego
zzych ~nosi 160. mzlz~rd?w Kwh.
przekazania do danego ośrodka nieO~azu1e ~ię więc, ze Jeśli chcemy zbędnych ilości energii z innych
?orownać innym . narodom to mamy elektrowni n::xwet o setki kilometrów
1eszcze ?ardzo d..izo pra.cy przed so- odleg:ych.

W wypadku chwilowego wzmożonego zapotrzebowania energii będzii:i
mógł jeden z ośrodków udzielić drugicme pomocy. Stworzenie wspólnych
dla "ałego kraju rezerw energii elektrycznej umożliwi lepsze wykorzystanie urządzań wytwórczych.
Na tym je1n::xk nie koniec. Jak już
pisaliśmy olbrzym{a większość energii elektrycznej produkowanej w Polsce zostanie wytworzona na $lqsku
'"' pobliżu źródt>ł surowcowy .::h. Cz:ę;ć
enorgii ł:-ęrh;i?. zużywana na mlejscu.
re L ta bą j7[9
ksportowan:x".
Pótężna linia n.:xjwyższego napię
da (220.000 Volt) o mocy 60.000 Kw
będzie tr:msportowctła prąd do Łodzi.
W Łodzi nastąpi rozgałęzienie: 35.000
Kw zostanie przeznaczcnych dla Łodzf pozostałe 25.000 Kw za pcśrednic
twem linii na.jwyższego naplącia zostanie przetransportowanych do Warszawy.
Niezależnle od tego z.i pośrednic
twem drugiej iinii będzie Warszawa
otrzymywała 20.000 Kw z elektrowni
wodnej w Rożnowie na Duna.icu.
Dwadzieścia linii najwyższego napięcia o łącznej długości 2082 km,
6200 km. lir..ii średniego napięcia i
5GOO km. niskiego napięcia pokryje
terytorium Rzeczpospolite] gęstą siecią przewodów elektrycznych.·
Olbrzymie nowo wyprodukowane i
należycie po całym kra.ju rozp1owadzone ilości energi: elektrycznej zostaną przede wszystkim zużyta dla
zcrspokojenia gwałtownie narasta.J·q-

„•

najwyższego

Poważne Ilości

energii (I':' proc.) zo•
zuzytkow11ne dla zaspo•
koje!lia wzra.s tajqcych potr:teb ludnok! miaai.
11 procent nowo wyprodu:cowanef
energii przekazanych zostanie dla
wsi.
Plan trzyletni przewfduje z elektry•
fikowanie do r. 1949 2500 wsi w Pol·
sce Centr.:xlne1 i odbudowanie wszyst•
kich urządzeń elekryfikacyjnych dla
ws~ na Ziemiach Odzyskanych.
W izbach robotniczych, w chalu•
pach wl9Jskich - tam gdzie dotych•
cz.o::~ kopci jeszr:ze lampc- naftowa zabłyśnie wkró~ce żarówka elektrycz•
na. :r.abrzmi qłośnfk radiowy. zagrze•
je się kuchenka J żelazko elektryczna.
Tvsiace el9ktrycznycb sieczkmń I
młócltarń u'atwi żVcie rolnikom. Ty·
siące nowych fabryk i warsztatów
p1acujących dla dobra całego naro•
du czerpać będzie prąd z nowycli
u!'ządzeń ene:getvnnych,
wykona•
nych w ciągu najbliższego trzechleci.'.!.
Polski inżynier i tecb.nik, polski ro·
botnik pracq swoją sprc•wia, że na:
kreślone 'plany, ze strefv projektów
przeniesi.one zostw:.q w krsnnę rze·
S~::I.nq również

czyw~stoścl.

Lem.

I

Napad

na

księdza

We wsi Okuli ,gminy Skatbka, pow. Sta-

b~ Mm•my~~~mc~anie~ow~ --~~----~-~-----~·c•y•c•h•p-o•łt•z•e•b•p~n•e•m~y•s•~-----~ M~owi~~~~~a~~aban~6~~
dowane przez wieloletnią qospodar- •'
fJ
kę obs.,.arnfozo-szlachecką, przez ni-

ll'Oqa

szczycielską akci'ę „okupanta, musimy od r ob1·ć lata. s tracone w wyn fk u
Zl e1• i d Y1e tan c k'le)· gospo d ar k'• sana-

Czqtelnicą

I

Zwtacamy uwagę fe prenumerata zamleJścowa nauego pisma \llfnosl so zL
mleslęcmle za Jeden egzemplarz.
ml Przeto pro„lmy Czytelników zamleJscowych o łaskawe nadsyłanie .....&eJ - en1oneJ sum) w przeciwnym bowiem razie

C"f1U9\ •

wstnymać.

wysyłkę

gazet

~i·

będziemy

„z

mnuszelll

Plan trzyle\nt, pierwszy w!olkf krok
Opłat• powyltzq prosimy uiszczać zgóry.
do Polski sil'~e\, i potężnej przewiduADM J N 1 s TB A c JA
je, że w roku 1949 produkcja energii •-------------------..--~.
--_,,.....-.~111
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f

dając się za funkc.Jonarluszy Urzędu Bez.
Fiec:zatu?twa se s1anchowic,
usl'owaro
wtargnąć do mieszkania cztonka OBMO, ksit
dza Jana Jamka.
Ksiądz Jamek zorientowawszy się, :te ma
przed sobą bandytów, wszczął alarm, na co
bandyci otworzyli ogli>ń.
Zaalarmowani strz~~e&ml członkowie tamlel
szeJ ORMO przybyli z po„1ocą l 1mu1IU
bandytów do uclsczkL
•
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liony koni mechanicznych wprzęgniętych zostanie do naszego przemysłu,
rolnictwa 1 gospodarstwa domowego,
by podnieść nasz dobrobyt. Dl::r wyprodukowanie:. tej ogromnt:.ł ilości
. i
t
, . f •
enerq11 n e wys arczą •Sill e1ące zakłady wytwórcze i qlat::go plan trzylt:ttni przewiduje budowę
nowych
elektrowni o mocy 650.000 Kw (dla

(Od

'Yl

nuszeąo

h

s·

orespondenla z Radon1.1haJ

t~ch. dniach w ~tarannie pr?y~ra-, Starostecki, ktćry stwierdził, że sHa i
~eJ świeplicY: fabryki „~fetalurgia yv poti;.ga !clasy robotniczej, tkwi przed·e
zywym 1 pe;nym entuzJazmu nastroJU wszystkim w jej jednofoi i zwartoici.
odby:a sie konforencja miejskiego akNaszych partii nic ńi-e powinno
tyw~ PPS i PPR w R;adomsku.
.
dzielić, nigdy antagonizmów nie poPierwszy przemawiał przewodnicza- winno być mi::;dzy nami. Laczy nas
cy Powiatowego Komitetu PPS tow. wspólna walka z caratem walka z sa-

I nadii,,

okupantem i reakcjig ~ cz nas
ideologia marksi~t~w~k:
T
·nr
k" k
·.
ow. n. ut 1rnws I se ·r.etarz :po~iatow.ego k.om1tetu PPR. ~.Swiadcz;v· i, z~ P?lacy ,n~e pozwolą. mkomu mieszac S}ę
~vPsSv.LoJ-e. we~~-;·~rznbe sp.ra.wy. ReakcJa
me zrozy1y roni i w dalszym
cią1gu atakuja lud. Przyk!ad-em s~y
wywolana ostatnio zwyżka cen. Wspól·
nym wysi kiem PPS i PPR obalimy
przeszkody pietrz,'l.OO sie na drodz.e do
spokoju i dobrobytu dla ludu.
W dyskusji zabrał gl-0s tow. Schabowski (PPS), kttry zwrćcił uwag!) na
stosunki panuj·P,ce na rynku. Obowia,zkiem rtartii politycznych i Związków
Zawodowych jest zwalcza~ spekulacj·!).
Tow. Micha:owski (PPa) wystapił
przeciwko elementom pa s ożytniczym,
które :ieruj,3 na masach pracuja.cych i
domaga,ł Si~ {lSadzenia ich W obornch
pracy. W obliczu zbliżaj.r,cego sie okr-esu przedwyborczego mćwca wezwa i do
k011solidacji całego o·b ozu demokratycz.
n-ego.
Tow. Ciesielski weteran walk z caratem, ofiarny dzia~acz PPS zobrazował przed zebranymi dawna walke i
nawiąa:uj.B,;c do o·b ecnej
rzeczywistofoi
stwierdził,
że masy pracuj 3ce musz·a,
być na każdym kroku czujne wobec
podst~:vu wroga. Tow. Maździarz nawiązu~·:',e do wynik1w procesu norym...
berskiego, poddał krytyce posunh;cia
reakcji miedzynarodowej.
Po przemówieniarh tow. tow. „Westrycha, Cedo i Ekielskiego podj ~ ta zostala jednogfo3.nie r·e zolucja.
Konferencje Zflkończono od!piewaniem Czerwonego Sztandaru i Mi:.:.dzy•
narodów ki.

również
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skoczył z wagonu

sztabu i pobiegł

Prir H~TI ~~~r~~~ w~i~t~ siw~n~ ~~~~~~;i~ il~~i:;~;g~
1

podczas wojny

~wiatowej

gło~· ·y, że zaczynał Sifł b ·tntow:=l
przeciwko zwierzchności wojskowej
(Frzekła<l lawła Hulki-Laskowskiego)
i głośno wywodził, że dobrze wie ~
Kapitan Sagner colał sfę na: całej Jedenasta itd. Zugswelse. Dfrection •tym jak to panowie oficerowie obż~linlf.
Verpflegungsmagazin Nr, 6. Kontrola rają się dobrymi rzeczami. Mówił, że
- Dzisiaj coraz mniej używ·a się przy wydawaniu kadet Biogler.
teraz jest gorzej niż było za czasów
szyfrów w komunikacji między szt:iWszys~ spojrzeli n::i kad~ta Bieg- p.:xńszczyzny. Dawniej było w wojsku
bem a pozycją, a -.:u.yczyn:.; te.go jest lara jakby chcieli rzec:
inaczej. Przecież jeszcze w roku sześćteJefon, nie dość precyzyjny i niej::xsno
- Użyjesz sobie golowąsfel
dzi iuivill szóstym. iak maw al ;eqo
przekazujący niektóre sylaby, szczeAle uczynny kadet wyjął z kuferka l dziadek, siedzący na dożr10ciu, ofigólnlej przy ogniu działowym. Po arkusz papieru, iinijkę, poliniowol 1 <.:erow.ie dzielili się z żołni-rzami ku·
prostu nie słyszy się nic i na próżno.1 a1kusz. powvoisvwał na nfm marsz- rami 1 chlebem. N:rrzekaniom Baloutraci się czo - Zamilkł.
kompanie l rozpytywał jJwódców na niE> t vło kC'ńca, wfęc ~zweik u~4crł
- Chaos jest największym nie- poszczególnych koILpanij .,) stan li- wreszcie, że koniecznie trzeba poszczęściem, j:xkie zdarzyć się może 1 czebny, ale nikt nie umiał odpowie- chwalić dzisiejszą wojskowość f spona froncie - dodał po chwili głosem l dzfeć mu na pa·'lięć, więc podawali sób prowadzenia wojny.
proroczym f znowu zamilkł.
tylko
przybl~żone
liczby według
- M::xsz widać jakiegoś młodeg\)
- Nie długo będziemy w Rabie - uwag w notatnikach.
dziadka - rz&kł uprzejmie, gdy do- odezwał sfę wygląda!ąc oknem.
Tymczasem kapitan Zagner z roz- jechali d.o Raby - który pan..ięta je- Meine Herrenl Szeregowi dosłaną paczy zaczqł czytać nieszczęsną dyn 1e wojnę roku sześćdziesiątego i
dzisiaj po 15 dekagramów salami. ksiqżkę: „Grzechy ojców", a gdy po- szóstego. A ja, bratku, znam nfej·:I·
Pół godziny odpoczynku.
ciqg się za.trzymał na stacji w Rabie, . kiego Ronowskiego, ktćrego dziadek
ZcrJrzał do marszruty:
zamknął książkę i rzekł:
był w Italii jeszcze za czasów pań- Wyjeżdżamy o 4 minut 12. O 3
- Ten Ludwig Ganghofer pisze szczyźnianych. Służył on jak się paminut 58 wszyscy winn; siedzieć w 1ni'9źle.
trzy dwan<"T'1de lat ~ wrócił d" c;,...m,1
wagonach. W 1si:1uClllly kompa,niami.J Nu:dpomcznik Lukasz pierwszy wy-' jako kap.cc:U.
d. c. n.
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Muzeum narodowe wwKrakowie
Polsce Mu.o

Największe
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1941 roku rzucił Hitler
wyborowych dywizji na Le„kancelaria
Goebbelsowska
ningrad.
wyprodukowała już nawet
kłamstw" „Filmowy Przerrląd Tygodniowy" w którym zwycięskie wojska barbarzyńców
Pałacem
defilują przed lenini;rradzkim
~im owym.
Jesienią
czterdzieści

d

temcy uczepi i się po u niowego
brzegu jeziora Ładoga, pragnąc w ten
sposób przerwać wszystkie transporty
z żywnością i amunicją. Bici dniem i nocą - sprowadzali coraz to nowe posiłki.
Trzeba było przygotować s;ę na długotrwałą obronę miasta.
Wówczas to zapadła decyzja zbudowania drogi po lodzie, drogi przez Ladogę, drogi, która u mieszkańców Leningradu otrzymała nazwę „Drogi Zycia".
Od dnia 23 listooada 1941 roku do

!Irnlumny

t
· · k" ·
d bt ł
po o s rza em c1ęz te] ar ylerii wroga. Setki tysięcy ton żywności i
amunicji dostarczono bohaterskim obrońcom miasta, ewakuowano ponad
pół miliona kobiet i dzieci. Transportowana tanki, artylerię i nowe oddziały
wojsk. Przez okrągłe pięć miesięcy po
lodach Ł~d?~i. szły ~~z przcrw dniem i
nocą pos1lk1 1 zywnosc.
Ale to jeszcze nie było wszystko. Poprzez jezioro wybudowana została linia
przewodów wysokiego nap:ęcia, linia,
która zaopatrzyła miasto i jego fabryki
w prąd elektryczny, gdy przestały pracować elektrownie miejskie. Na dnie Ladogi założony został rurociąg ki1ku dziekilometrowej długości, który
dostarczał miastu 400 ton benzyny na

sięcio
dobę.

i najbogatsze
zeum Narodowego w KrakoFie poniosło o.o
gromne niczym niepo''ł.>tow.:xne shaty pod•
czas wojny. Niamcy część zbiorów zniszczyli,
część wywieźli, dekorując nimi apartamenty
hitlerowskich dygnitarzy. Niektóre dzieła sztu
Id, przewożone z miejs::a na miejsce lub
przechowywane w nieodpowiednich warun.
kar-h mocno ucierp:aiy.
Po zakończeniu wojnv dyrekcja muzeum
zajęła sie porząokowaniem pozostałych zbiorów i odzyskaniem wywiezionych. Prace to
posuwają się nap•zćd.
remont
jest
kh>potem
Najw'ększym
nowego gm.icht muzeum pizy al. Mickl9wicza, w którym Niemcy urządzill kasync I zupe:de zdewastcwali. Kcszt wyniesie około
80 milbnów złotych.
w odn')wionym gmachu mieścić się będą
galerl9 malarstwa polskiego 1 obcego, rzet.
by 1 dzieła ;>rzemysłu artystycznego.
W domu fun1acji Szałajskich znajdzie po.o
mieszczenie kolekcja broni oraz Jedne z nalwspan!alszych na świecie zbiorów sztuki ja.
pońsklej. F9liksa Jasi:-ńskiego, ofiarowano
muzeum. w domu Matejki, który niezadługo
będzie otwarty, zgromadzone zostaną obrazy i szkice wielkieg<,> malarza oraz pamiqt.

Aż nadszedł marzec 1943 roku, kiedy ki po nim.
M11zaum Hutten Cza_ps'\dcb przeznaczone
t O wspólnym wysiłkiem obrońców i zostało na zbiory grafiki, numizmatykę, oraz
wojsk zaplecza wrróg został spod Le- stare druki i książki. W galerii, w Sukienningradu odparty. Wojska radzieckie nicach, mieścić sią będzi1.1 współczesne ma.
Pancerne armie Schmidta ruszyły do dnia 21 kwietnia 1942 roku „droga !odo- rozpoczęły pościg za wrogiem, posc1g larstwo z płótnami Wyspiańskiego, Malczew.
wścieklego ataku który zawiódł. Wów- ·wa przez Ładogę" dudniła tysiącami ła- który zakończył się zwyciiskirn wkro- skiego, Kossaka, Mahotfera, Fałata, Stcmieławsklego i innych na czele.
~zas padł rozkaz odcięcia bohaterskiego dawnych wozów. Szły bez przerwy auto- czeniem do Berlina.
miasta od jego za piecza. „ Wezmę Lenin- 1111,„1,111,1.11.11n1.:1am:.1•1a1 11>11:111111111,,h111i1„u•.1.,1i.1 :a. M.:u„1i M1 M"I· rn„11·1.11:11• 1i11111 ....11.:1::1::1:111111:1L1 :111a u1~1 1:.u 1.1 • 1 ~'I ·11111:1nu1:111m: r1mnn1·.1~nu1111 ·n11 :1.m„1.11:·1.11.11 1..1111.i111111:1a:1111M1111:11111:1111111:m:au 11.11 1 r, i:·.1·111~;m11111mm111:0
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l!!"l!łe-Rakq:;l-i
.grad głodem" - telegrafował Schmidt • . _
..,
'l.Ail' iib.
do Hitiera. „Ta sprawa nie potrwa dłu- IL
iej jak trzy miesiące!"
Lecz miasto broniło się bohatersko.
Historia zna wiele przykładów bohater·
skiej obrony miast przed wrogiem: Troja, Kartagina, Madryt, Warszawa, PaNiedawno Polska eała wstrz!\iśnięta nia z~k hitleroweóiw. kwalifiknj.?,c ten
ale obrona Leningradu zaćmiła
ryż wszystko, co się dotychczas zdarzyło by:a wiadomo~icią. o interwencji papie- fakt jako •• barbarzyństwo". Drugi r-0ia wobec Trybuna.11 Norymberskiego wnie bliski Watykanowi dziennik „Quow historii wojen.
w sprawie dra Franka, byfego guberna. tidiano" - organ Akcji Katolickiej. pi.
tora „protektoratu" czyli „generalnej sze ni .mniej, ni. więeej. 7e. „N~ektćrrzy
gubernii", krwawego kata narodu pol- skaz~m wyk~u.b przed ś;mierc1ą skrul~teratów po~skich
skiego, na ktdirym bezp1>średnio cillJiY eh'! 1 sznkah przebaczenia, dlatego W sobotę, 26 bm., rozpocm!e Bill w Łodzi krew milion6w Polak6·w.
wed:ug prawa chrze3cija.'.skiego - nadwuda:owy, drugi z rzędu w odrodzoneJ Pol·
t t 'e" Ie1ta;o zwfoki ich oddać ziemf. M~CIt k
W
•
1
k
·
•
D~lS z o e1 • a y ,„an „pro es UJ
INA·
sce, z)azd delegatów Związku Zawodowego
ZADECYDOWALI
CIELE
przecn~ko spa~enm t" ·?k stri:~o~ych CZEJ"...
Literatów Polskich.
W z)eidzie weźmie udział 39 delegatów, zbrodniarzy h1tlerowsk1.c1?-· 0~1c~.alny
ZADECYDOWALI
M ''CICIELE
" _
„ ~ „ .
rcpezentuJących Warszawę. Krallów, oddział organ Watykanu, wyraziciel oprnn pa· 1
wleJskl, Ka~owlt'e, Poznań, Dolny Śląsk, Lu- pieta, „Osservafore Roonap.o", wyu1t.a INACZEJ :-- mnymi S((>l~Y o~ga1! Wablin I Toru6. Oddział łódzki reprezentować s~.~.!~.~.~~:~~~.~.~.~~,?.~.~.~~~.~.~.~.~~~.~~.~~~~.~: ... ~!.~~.~.~„~.~~„?.~~.~?.„~~~~~~~~~:„~.~„~.~~„!!~~

Zjazd

będą ll!eraci: Jan Brzechwa, St. B. Dobrowolski, Sewaryn Pollak, Adam Wa!yk, Stanls!aw 26!klewskl I Julian 2ulawskL
W pierwszym dniu zJazdu wygłoszą refe•
taty: dyr. Furmanlk lako przedstawiciel Mlnlslerstwa Kullury l Sztuki, referat Ideowy
St. 2ólkiewsld, a J. N. Mtller - kulturalny. w drugim dniu przewlc&ywany Jest referat J.

dla uczonych polskich

i

_,

Irania

eo c

nie pogodził si.ę z faktem uka.
zbrodniarzy hitlerowskich, ma
czo!io wys~ować publicznie w ich obronie.
Ostatnie wystąipienie Watykanu w
obronie fotl'>ó'W hitlerowskich, z któir eh
Y.
••
•
kaiżd
Y ma n.a supti0?1m mih~ny nłewI~·
nych ludzkich istmeń_ posiada SWOM
dzł się ł

wymowę..

Obecme Wa\;ykan protestuje pneciwko paleniu iruipdiw zbrodniarzy bił·
Ier()wskich. Ale czemu wśmy nie szy.
szeli g~osu protestu papieiża wóiwczas,
gdy hitl t;r.o~scy zbrodnkiarze dusili gazem, pa 1 1 zywcem w remat()l·faeh i
na stosach miliony Polakóiw, Zydóiw,
Francuz6w, Rosjan. Ukraióc6rw, Sel'•
bów, Grek6w, Chorwatów, Holendrów,
Belg61w, Norweg.óiw? Dlaczego nie roz.
leg.i: siPi z wysokofoi tronu pa.pieskiego
gfos oburzenia. gdy żywcem ćwiartowa
no, duszon& w konrnrach gazowych,
krzY'towano księiy polskich. katolików
po]s,kich tylko za to, że wiern.i chcieli
pozosta~ swej mowie, swojemu narodowi?
I jeszcze jedn1>.
W Polsce urzęduje nominat Waty.
kanu. ksi·P,ri'.·I) kokiO'ła, ks. kardynał
Hlond. Lubi on, jak wiadomo, udzielae
się zagranicy, wypowiadająe swe opi.
nie w &prawach najrć1i.niejszych, naj.
cz~1 i1ciej z Kościo?em i sprawami wiary
ma'o maj,ą,eymi wsp.61lnego. Ciekawe, ~-e
w sprawach tych wyp<>wiedzi watykań
s~ich. kt1t.re tak. g·,ęboko rani1ą poczucie
spra.wiedliwo3.ei ka,ż,dego Polaka, ks.
kardynar Hlond dot~d milczy.
prawy, w któirych
Są, jak wida~, s1
wylewny skF,diną.d ten ksi~1hą Ko.Wio:a
S?,1dzi, li.e milczenie z]:ltem jest?

11

Większość tych kslęg'lzb!o16•11 u".ialo się
r:iagna'.ów l
u- na szczęście uratować. Obecnie zostały one
o:.rady rozpoczną się w sobotę 0 godz. :.le1tło z agranicę, pozostawiają::: na p:xs'wę P•~ejęte przez Ministersiwc Ośw:a.y i po u.
u rano w sali posiedzeń zarządu Miejskie- losu również m. in. 'tezcenn~ wp1osl bio!lc- porządkowaniu i zinwentaryzowaniu udo.
stępnione licznym rzeszom studiującej mło
t~H
go przy ulicy PlolrkowskleJ l04a.
immm&&:liillllc.llDlll!llB•IBDllllmlllli:&lllrillllmllmlE::D:llGil&':i: :iliilliiillll!ICl!I!?·mc::i:BDDl!!\!ill!I dzieży i uczonym.
W bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie
umieszczono przeszłe 200 tysięcy tomów, z
kilkudziesięciu bibliotek dworskich i pała
cowych, jak cenny księgozblót hr. Tarnowskich z Dz.lkowa, liczący pon~d 4 tysiące !oz dziwnym uczuciem brałem tę książkę f botnica marła powoli na sucho•y, CJ :!z!e on mów w tym inkunabuły i stare druki; księ
do ręki. Znakomity tłuzr.acz Szwejka odezw:ił sam własnym wysiłkiem b11dował so~i 3 _ znc·j- gozbiór Potockich z pałacu Krzeszowickie.
ną drogę do wiedzy i poezji ·- t;in Z:ir:lI- l go, bibliotekę ks. Lubomirskich z Przeworsię bowiem po siedmiu latach milczenia. Jest to człowiek, który umie pisać i zna swo- dćw ginie powoli w jego ~-.n~ ~zor.yc!l 0 - ~ka, księgozbiór Popielów z Czapli Wiei.
je literackie rzemiosło. W powodzi książek- czach. Trnpy za~ciełajq ~lice, z:iikaj~ przy· kich, zawierający cenne druki polskie i obpamięt!lików, książek - reportaży wojennych, jac!ele i znaJomi, na ścianach muraw wy- ~ce ,oraz szereg drobnkjszych księgozbiorów
obozowych, krematoryjnych, książek pisa- kwitają czerwone róźe egzekucji. Serce do- z województwa krakowskiego, rzeszowskienych częstokroć na c;orąco, niewprawnie brego człowieka przeżywa to wszystko głę- · go i kieleckiego.
Szereg bibliotek, jak Tarnowskich z Su„Księżyc nad Cieszynem" Pawła Hulki - Las- bako - każda śmierć jest Jago wlasnq
śmiercią, każda łza. ludzka - .jest jego wlas: eł.ej, jest wywiezionyc;i i rozproszonych. kowskiego stanowi niebylejaką pozycję.
Prowadzone są poszukiwania, aby jeśli nie
Intelektualista, czlowiek kulhuy, pisarz o nym serdecznyrr.. p!aczem, kaz.:ie „dlaczego
Jan Poradows,·1'.
ich odzyskać.
wszystkie to chocia?. cz<>"ć
- budzi w nim bi ::ie chorego serca.
'K
"'
golębim sercu, marzyciel, gorący wyznawca
„K~~yc nad C~szynem" ~~a dę jak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~•
.Pu~ażni i Dobro~ CtlJw~ka'"-znalad ~ę
aY/11
~
.-. ~ - ....... oto w sa!nym jądrze historycznego tajfunu, „Upadek Paryża" - je:tlnyn tchem. Podczas
1111 \fiS
~
• . . _ ..
~
w najciemniejszych dniach i nocach Judz- gdy dzieło Erenburg?. jest historyczr.ym do- :
kości, bezbronny jak krótkowidz, nieporadnv kun:ei: !em pierwszych la~ w-:ijny - książka
ak dziecko, zbrojny tylko ilością przeczy- Pawła Hulki - Laskowskiego do:je nam inrP. KOMISJA SPECJAI.Nl\ SCIGA PRZFSTĘPCOW I iż z rodziny ofiarodawcy mieszkają w obd'czj
Decyzjq Komisji Specjalnej do walki z nad j rcwanej miejscowości matka ~ dwie siostry,
tanyoh książek, wyhodowany na wielkiej po- naświetlenie tych samych spraw i wydarzeń
ezji i wielkich myślach ht•".:la.nilaryzmu. Pl- - od strony jedynie doznań człowieka kul- . użyciami zestal skazany n.i pobyt w obozie 1 przeznaczył on traktor z maszynami dla capracy były prezes Związku Samopomocy lej grcmady. Podobna uroczyttość odbyła się
sarz, skazany na siedmioletnie milczenie, fi. turalnego, od storny przeżyć intelektualisty.
Księżyc znowu wsch:d1i nad Cieszynem, Chłopsk:ej w Hrubi„szcw!E' Wacław Nowo- w jednej z najbiedniejszych wiosek pow. Ju.
lozof, któremu zamknięto usta„.
Nocami, przy zasłoniętych oknach, sicrda naC: całą umęczoną zkoiq ,noce znów są ja- sadowicz, któremu udowodniono sprzedaż helskiego w Turce. Traktor i maszyny rolni•
ftad białą kartką papieru. Notuje jak śred- sne i srebrzyste ,w tar.ainle kląskają slow!- skc"lfiskc.v1;:znej przez U·~ącl O:;hrony SJ!:'.Irbo- cze zostały zaofiarowane przez Edwarda Bau.
wej mąki oraz narzędzi rolnici:ych, przezna- millera, który wychcwywał się na terenie
ki
·
nlowicczny kronikarz swoje ukryte myśli t
obdarowanej wioski.
Tak, rozumiemy 'en tytu~1 Jest w?zystko-:- czonych dla wsi.
fakty .strasz'iwe, których jest codziennym
twladklem. z prawdziwą rozpaczą w sercu pozornie - jak było dawniej ~a m.eble i::-1- PRZ'EKAZAmE . DARÓW OD POLONII AME- EKSHUMACJA OFIAR ZBRODNI NIEMIECKIEJ
W TORUNIU
,
dok-:inuje konlrontacJi tego, co przeżył, nigo, I riady gwiazd -:- naste:; cz':1s" ciszy _l pok~J~·
W ramach „Tygcdnia więźnia polityczne.
RYKt\ŃSKIEJ
w i ~·
j t w nlm i w milionach innych ludzi z Jest dziwnie cicho.„ A e 1{1q ·v
~~oi;; hitler~wskiego szału. Wyciąga z nal- I dz!e burza, ~iedy znów o~yjq ger~crńskie' Dnia 20 bm. w M;:;cl!borzycach pow. kraś- go odbyła się w toruńskich lasach „Barbarki"
głębszych skrytek książki wielkich duchów, stwory, by n1~ść. nową poz; gę światu, by nickiego odbył sl1 uroczysty akt przekazania ekshumacja masowego grobu ofiar zbrodni
, gromadzie Modliborzyce przez delegację niemieckich. W gnbie znaleziono zwłoki 87
wielkich przewodników ludzkości, porówny. zalać znów ziemrę „otokami krwi?
UNRRA jednego traktora wraz :z p1ugiem, bro- ofiar. Cl::iła leżaly lak, jak upadły po mor.
Jedn~ jest tylko oroga do unlkanięc.ia c!o
wuje, szuka, by ~zrozumieć, by pojąć to wszy
stko, co si~ dokoła nie:go rozgryw'l Ta k:on- sów - to braterstwo sudeczne Slowian, Io ną, kultywatorem i kosl:!rką. Traktor i mas?:y- derczej salwie hitlerowskich oprawców. Spo•
· frontacja p~zerywana jest hukiem bomb i atworz~mle jednej potężnej rot"zlny, której ny ro 1nicze są darem. obywatela amerykańs- łc;:czeńsiwo toruńskie oddało hołd bohaters.
kiego Józefa Ptas~kn z Detroit, urodzonego kim ofiarom na uronystej akademii w Te.
trzacltiem karabinowych wystrzałów. :!:yrar- nic na'świecle zagra:i.ać nie jest w stanie.
w Modliborzycach.
Obyśmy to zrozumieli ws7v.~ ::yl
dó'', jego ukochany Żyrardów, gdzie stary
1atrze Ziemi Pomorsk' ~j, z~rganizowanej przez
.
Na .t:odkreślenie zas?u_g11Ie fakt, ~e mi!llo Zwiqzek b. W;ęźniów P.;;li;rci.nych,
ł.. Rut?nickl.
ojci.c chocl~lł na f~ryk_ę_, gd_!l,!ł mqt};ą 10.Bzz~chwy.
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takfch, ktńny. przekraczają'
Partia nasza będzie dafoj rosn.ą.~ i starcza mie: tyl~rn słuszny program
próg naszej Pa.rtii tylko dlatego, aby rozwijać się najleipiej wó·wczas. gdy do- dzia ~a nia i srP•rrna linię polityczną..
:-atwfoj wej~ w progi ta.kiego czy inne- tyclrnzasowi cz~onkowie Partii bę.d~ pod rrzeba jesrcze mie~ dn rą Partię, ak·
go sfanowiska. I, jak dowodzi praidy- 1nosić i rozwijać autorytet w masach. tywną Partię, z yscyplinowaną, jedne;.
ka, Partła nasza jest takim 01·~aniz. I Niech klf>1!ly z was P"m;~-ta zawsze, że lit:1,, świadoma i bojowa Partie. Aby
mem, który nie znosi w swoim :!-onie ob- 1 je.st ct··onk:em Partii, ż·e re•J)rezentuje n0<;;a,1a~a on·a wszvstkiP te cechy i za•
cych cia?, chombowych bakterii. Orga- j imi!} Pa.rtii! że środowi~ko, ktuii:e go_ o- Jety w najwyisiei skali, muszą je ponizm ten usuwa je natychmiast ze swe- tacza, be,·dzte tnk oeen1aj Partię, ~ak ,tnda~ wszyscy c,,;;nTilr"w~„ Partii - za.
go ~ona, gdy tylko się do ·niego p.rzedo- ocenia jego.
równo ci, ktrl„7v mają ;int kilkuletni
stana. Usuwa ich sama innkcja życ~a
Stoją przed nami wielkie z.adania. sta,ż partyjny, j~k i ci. ktćirzy dzisiaj
naszego partyjnego organizmu •• Ta Po linii gospodarczej nakre~lilEmy SO· w~t~;"llJh w P"SZP sze„e';{i.
wfo.ści.wo·~~ organizmu naszej Partii, bie 3-letni plan a.tlbudowy i rozbudowy,
Maj~c tn!ni Partii:, rnottemy by~
wynikajiv,.ca z ideologii, ktć·1·a jej prze- realizacja IrC1:e"O wybitnie P?leiii.szy prze!cf' '"111. że z~amiemy wszystkie truwodzi, jest źr~1n5:em sF-y i zdrowia na· byt ma~ p~aCUJ'.\'C!ch, pozwoli zl!kw!do. dnośei, jakie p~r,tn~ · i;:lp na naszej droszej Partii, jest JDagnesmn, kf.jry przy. wn,~i dz1s1eJszy medostn.tek, dusteJszą dze, gospodarcze i p')lityczne, te tak,
cia.ga do nas ludzi uczciwych i 1>fiar- biedę~_ a cz~sto i nędzi, klasy robotni. jak dotyclu•'T.as. Pm·tiit nasza pl'(}wadzinych.
czej.
ra Naród Po.ski od zwycięstwa do
Przyjmuj,8,e dzisiaj w swe szereo-·
Wykonanie tego planu nzalo7 nio- zwycięstwa. tak saroo na przyszfoM pój·
25-tysi.!(te.mego cz~nka Partii, Organi· ne jest w pierwszym rzędzie od p1>Hty. dzie tym sc;mym sz 'l'lrłem.
zacja Warszawska winna dalej nie c:;:nej stabHiza.cji w'adzy demokratyczZa tak~ Pnrtiit nól1l!J :i:nUiony robot.
szcv•;dzi~ pra.cy i wysi1?.khw dla dalsze- nej, 1>d zwyeie;stwa b!o 1rn cfomokratycz. nikl1w, pójdzie cata klasa robotnicza,
go pomnaiżiania szeregć•w Partii. Przyj- nego w nadchodzących wyborach do pó.jrlz.ie zveeydowana wi~kszoM chłop •
. dzie jej to nafatwlej wliwczas, kiedy Sejmu.
stwo, pó~dzie zdecydowana większoM
kruż.dy czi"onek Partii będzie w codzienPartia n:uiza stoi l)rzed nowym, wie!- narodu. Wierzymy, ie niedaleka jest ta
nym życiu dobrym wzorem i przyk·a- kim egzaminem wyborezym. Aby zwy. przys1lo/.~, kiedy PPR będzie mogia po.
dem dla otaczaj.::;.cych go wspó::towa-I ci')!yj w wyborach wszystkich wrogów\ wiedzie~. !l.e jest najsilniejsz.~ Partią
rzyszy pracy.
demokracji i Polski Ludowej, nie WY• Narodu Polskiego. •
M'i11:1nm111;11111 :1111umoi1 m111:11u1n11<1:1i::11:1:1:1:11::1m11un11:1:·n111·n'1,M1111T11:1.1::1 . ..,.,,1,.1:1 :„,t.L.1 vm::i. t M11 :1JM:1M n„1::1"1·:1rn11 uu .. u.111,1111 11 u~111miil :nuu: 111rn ,1: u,, :1· 11;11 T n u il ,1,·1,Frni n;in: 11,n11r:r:r:n:1n11r1,:tJ:Jt
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Na wczorajszej akademii w „Ro.
mie", z okazji wrę•c.zenia legityma·
cji partyjnej 25.000-nm cz.;,onkowi
Organizacji Warszawskiej Polskiej
iPa1·tii Robotniczej, tow. Gomu':'ka.
i'Vies"·aw wyg.:Osi:l nast.ejl>uj11;ie.e prze.

•
1

f

W czasie akcji pod Cafe Clubem byłem Broń została natychmiast w bram!e rozda.
dowódcą dzielnicy „Sródmieście i Powiśle". na. Roman zatrzymał F. N„ gwardzista z żo.
Warszawa by~a
tym miejseem, Na kilka dni przed akcją otrzymałem rozkaz li!J'Orza (młody chłopak, może 16 - 17-letni)
fr{lzie prz.ed blisko pJ,~1eioma laty zro- od dowódcy okręgu Warsza.wa „Janka" (Ko otrzymał najlepszy pistolet czeski, ja dosta.

nałów przef~cle na drugq stronę

m~1wienie:

:\lt?i

(str~~

na BGK), tą stroną wycofać się do Brackiej,
Bracką w stronę Placu Trzech Krzyży i z
Brackiej ul. Nowogrodzką w stronę Kruczej
dzi11'a się Polska Partia Robotnicza. walcld Bolesław) wyznaczenia 2 gwardzistów łem nagana. Każdy z nas po jednym grana. i Marszałkowskiej.
Dzisiaj sto':'eczna organizacja Polskiej - odważnych, zdecydowanych do akcji bo- cie. Wiqzkę granatów zatrzymał Roman.
Strona Banku Gospodarstwa Kraj owego
Partii Robotniczej przyjmuje w swoje jowej z bronfq w ręku, których miałem prze
Do godziny 7 mieliśmy zrobić spacer u- była bardzo słabo oświetlona, tak samo
szeregi 25-tysiącznego cz··onka i obda· kazać do dyspozycji Janka. W dniu 24. IO. licami w lewo - w ctron„ Wisły - od No·
·
yt
ni
"
Bracka i Nowogrodzka a na tle ciemnego
rzy.-a mnie zasz.cz em wr.ę.eze a mu 1942 roku miejsce naszego spotkania z Jan. wego Swiata. Podczas spacer:J
miellEmy o-_ parkClllu postacie prawie że niewidoczne a
legitymacji partyjnej.
klem ustaliliśmy jako przystanek tramwajo. mówić plan akcji. Zadanie polegało na tym,
j .d.ż j
t
j 'A'
i d
d' .
Dzi~ku!ąc za ten zaszczyt, pragn~ wy przy kościele św. Anny (Krakowskie aby o godz. 7 wieczorem wrzucić wiązkę, prze ez a qce ramwa e .e1a~ 0 gra za·
!tlOdkre~U.::„ tte ten WEJPRnial'y rozwój Przedmieście) na godz. 5, gdzie miałem o- granatów do Cafe Clubu gdzie zbierali się ~ ~as od ewentualnej pogon~. ~ojścle d()
Warszawskiej Organizacji, jak r.órwnielt txzymać dalsze instrukcje.
oficerowie niemieccy przeważnie SS.
m!e1sca akcji od strony Szpitmnej przez
t'a~ej nas.zej Partii w krajn, jest POWobec tego, że wyznaczeni przeze mnfe
Plan Romana polegał na tym, aby zwar-. Brackq l Alejami, aby tu~ przed samą ak.·
twierdzeniem s?usznofoi tej linii Pl>li· gwardziści nie stawili się na miejscu zbiór· tq grupą podejść do okien restauracji od cją mieć bezpośrednią obserwacją drogi,
ł;ycmej, tej drogi, któ•r.ą, Partia nasz.a ki, oświadczylem, że ja wezmą osobiście u- strony ul. Brackiej i po wrzuceniu granatów którą będziemy się wycofywać. Ja docho•
• :wska'l.uja klasie r.obotniczej i narodowi, dział w akcji, gdyż jestem odpowiedzialny wmieszać się w tłuc na ul. Nowy Swiat i dziłem pierwszy i z:rjmowałem miejsce po
\V szeregi naszej Partii wstĘ11>uj.ą za swoich ludzi. Janek zgodził się na mój wycofać się w kierunku Krakowskiego drugiej stronie Alei przy BGK z zadaniem.
coraz
to nowe zast~rpy r1>botni- udział w akcji i poszliśmy wspólnie celem Przedmieścia. Gra.nc:ti miał wrzucić ~oman, osłony.
1"61w, ch:opć.w i inteligencji, coraz skontaktowania się z pozostałą grupq ucze- my stanowiliśmy osłoną.
Po wycofaniu sią Romana i gwarazlsty z
to nowe s~.fki, tysiiąee, dziesiątki siników akcji. Po drodze, zapoznał mnie
Zaproponowałem zrobienie wywiadu w Żoliborza miałem wycofać sią za nimi, bio~
i setki tysiĘiey najbardziej świadomych ogólnie z zadaniem bojowym, nie określa- terenie celem zorientoNania się, jak pilno- rąc na siebie os>onę od eweutnn!nej pog:mi.
bojownikfov i bud0iwniczych nowej Pol. jąc obiektu ani ludzi, którzy wezmq udział w wany jest rejon Cafe Clubu o tej porze i po- Gwardzista szedł w odległości około 10-ciu
ski. Nieustannie ros'1lią. nasze szeregi, akcji,
tem dopiero przyjąć ten plan, albo w za. kroków za Romanem ! po rzuceniu gzanc:r•
chociat wrióg klasowy m1>bilizuje wszy.
Przy pomniku Kopernika spotka!lśmy się leżności od sytuacji zmodyfikować.
tów przez Romana miał osłaniać wraz ze
stkie
swe sify i stosuje najbardziej po- z Romanem (Bogucki Roman) oraz nieznaPo przeprowadzonym wywiadzie, stwier- mną jego wycofanie się na drugą stronq
1
d :'e Ś•rodki, W~l\CZnie do mord6•w ban· nym mi gwardzistą wychowankiem, Roma. dziliśmy, że ul. Bracka i Aleje Jerozolimskie ulicy.
dyckich, aby temu prze.szkodzi~.
na, z dzielnicy Żolibórz. Ucieszyłem się, że do Nowego Swiatu nie sq obsadzone przez
Pierwszy rejon zbiórki - odcinek oi:ł
Dla.czego mimo to rooinie i rozwija będę w akcji z Romanem, bo znalem go Niemców. Na skrzyżowaniu Alei i Brackiej Brackiej do Kruczej na ul. Ncwogrodzkiej
Sil) P1>!ska Partia Robotnicza? R<».inie od dawna i ceniłem w nim odwagę, ofiar- stał jeden policjant niemle-;ki- od strony ; natychmiast po akcji. Drugi rejon zbiórki w
i r-0zwiJ"a sio." nasza Parea
·
· a zw ł aszcza !ros k liwość, Braci Ja błk ows ki c h . Sk rzyzowanie
·
· Al e i i No- razie silnego rozproszenia 1 ni9 -:;potkania
h t dlatego,
.
. gdyż
• no ś'c 1 po ś w1ęcenie,
reip1·e,zeutu ·e naj.szlac e nieJSZe I naJ· jaką wykazywał przy zdobywaniu broni wego ~wiatu było mocno obsadzone, na każ się w pierwszym rejonie, rejon ul. Słowac•
bardziej post~:::iowe d.::1tenia narodu, (zwaliśmy go ,,wi--•1błądem").
dym rogu stało po dwóch umundurowanych kiego na Żoliborzu przy PL Wilsona od stro"'
gdy~ jest naj!opszym wyrazicielem inAkcjć: miała być przeprowadzona punk- policjantów, a prawdopodobnie byli i nie-! ny pó:nocnej o godz. 21.
tereS•U•W ~zystkich ludzi pracy.
tualnie o godz. 7. Mie!lśmy około 1,5 godz. umundurowani Ob erwa-ji ich poddany był ł
k
l
Ro~·nie i l"Oiwija się naS2a Partia
·
.
·
"
·
Akcja została przeprowadzona pun tua •
dlate~w, gdyii; J"est promotorem rozwo- cżasu Broń miał, jak zwykle, Roman: 3 pi- szcze.gólnie Cafe Club. Ruch zarówno po osi nie 0 godz. 7 i na ogół dokładnie według
d
t stolety, N. F. 7 - piqtka, nagan rosyjski sta- Alei 1ak i Nowego światu był żywy - zwła- przewidzianego planu.
jow~~l si! ~ 1rczych narodu,. g y'i.. ~es. rego typu z lekko szwankującym spustem szcza po Nowym świecie kręciły się liczne
W b h
tó b ł
t .
d t
j
pr~e:voilnxJnem n~" dr~ilz.e, ~IO'Wa~\ek~
(po
każdym
strzale
trzeba
było
odciągać),
grupy
wojskowych.
któr/
w;cwof~':crn~a;ik/
tr~e~:C~ni:
~~~~ę{l
Juoz~;pr!'c.y do !Ci:;,J„ze;;O JUfa:a, a 0 8 oraz pistolet, zdaje się że czes!d, który był
Wobec takiej sytuacji zaproponowałem j uciekać we wszystkich kierunkach od Caf6
do St.f ~ I~zkw1t1!".
•
t" w najlepszym stania (kal 7), 3 granaty oraz zmianę planu akcji. Po~ejście do Cafe Clu- Clubu. Niemcy zaczęli na ślepo strzelać. _
R:>~·llle I ro~WJJa s1ę. nasza Par ~a wiązka granatów, zawinięta w papier. - bu od strony ul Brackiej po rzuceniu g a
dlatego, gtlyit Jest Parhą czynu, a nie
_
··
' ·
r • żo!nierz niemiecki, który znalazł się przy
frazesu, gdyż s~owa i has··a, przez nas
mnie, w tej chwili odskoczył pod parkan
g:'cszone, znajduj:i. <tkrycie w prakty.
i tC'rr schował się . w t:krzynię od śmieci,
ce naszej pracy eodzi~Jrnej.
gdzie przebywał .:iż do mojego odejści::r.
Ro.'.nie i roi.wija s'!) nasza Partia
Roman po wrzuceniu granatów i w chwidlaterro, gdy.;, coraz wir; ·sze masy ludu
\VYDa"'rOdzeń
u przechoC:zenia prz, z ulicę, na1ram na
praet~i::1::ego w mh:.'"ie i na ~si prz.eko·
:.:J
.v
J1
trzech umundurcw:mych, którzy wyskoczyli
nywu;111 s·~, ~e Purtia nasta Jest naJl®·
Jak wiadomo w p·zemyiilo budo. 1rlanym wynika. :r:e ze stro!ly pracownlltów na!łtqp1ła z gw:iłlownie zahamowanego samochodu.
szym gwa' a1~tem sl"-y demok1·ac;ii po}. wszystkie świadczenia by!y C:~tychczas przo· ł jllź powi:rina nadp:ata. Zwlązelt Zawodowy Strzelił w tego, klóry zastawił mu drogę, o.
skiej, n"j'e;i;szym gwarant~~ cstate·!!z• rcchowywane na gotliwl:ę. Podatek od wy- Robotników Bt!dowlanych w okólniku S?<l· depchnąwszy upadajqcego Niemca, prze.
nc:~ l zwye:~,stwa domokr~CJI nad 1·eak· nagrod'l:ea był W\ęc specjalnlG dotkliwy, ~Jalnym za 1 ecił ~adom Zak?adowym aby biegł na mojq stronę, :>:a nilT' przebiegł gwar
eh i p zi;z. to s1~mo naf e•p.szym gwa· zwłaszcza przy zastosowaniu progresji. Ot6ź a?płl~owaly wvrawnani'l przez pracodaw- dzista w odle.g!ości kilku kroków. Po przej•
raut
brz1'>
•Dt.zc-u.st
Vil 1 nienarnszal, t ;ao
•
M"ini a.e!s
•
• p;za. cow 1uż dokonanych nadplat
do dnia 31-(;fo
ściu na moją strona. u:i~y
•
•
!
dl .,.·
os.a
we Sk·a:b 11 uzna.o
,
~
- pobiegł w stroną
nu.·ci
n
~-zyeh
1traruc
o.raz
n.e:po
e„:'.la•
bm.
wszyctkim
pracowniKom.
Brackiej
•
•
o•
.
mysi budow!any Zr.I p!Z~mys! SEZOUOWy, na
. .
· Po paru sek•mdach• nie widząc
8.e1 n :ze I.
•
li: t k
.
t
. .
Ol:tolmk ten również przypomina, :!e pra- 1 żadnej pogoni, udałem się za nimi. Po dro.
· „„czyznv.
·a ' ' a•·szaws1rn, wzros·a s ·us czego mnc:.:r 11r 12 - o mtes!ącz:o:ty
zre·
.
.
.
1·~:i.11 za,.J
'
· ··
ł
i . . .
W 0 d cewnikom obarc:?onym dz~e::ml przys"ugują d-e nie napotkałem zadnego Niemca, acz.
do ~~.t(;O c( oulr~ .v, a '?.szyatki • orga~i· dukowany zosta ~-o S-~ u ~tes::~Y·
:
ulgi przy pcdatku cd wynagrodzeń do 120 . kolwiek w dalszym ciąg'.l padały gęst~
z.aCJ 11arty,1re w kra~u p.rzekr·OCZ~ ,y powiednim r6\r.Lz stc. unku zo„ a: zredu tys. zł. rocznla. Jeżeli pracovn1i.k ma n~ u. 1 strzaly od strony i.cwego Swiatu.
j t I~ !i"1}?,. 1!fi) er.o CI ~n;:.n.w, d ate~o. kowany mnrilnik tyg-:dniow7 l dni:>wltc::y, tr ymaniu ·więcej niź 2 c1ziaci, suma padatlru
w pierwszym rejonie zbiórki spotkałem
gd,'::t Part a ~ ,!,;Za zos~a al 41'.'?arta n~ przy czym ulgi podz:tl•c-wa ob~j ·ujq zarow- obniża się o 25 proc. Jeżeli ma wi~cąj o!:! gw,udzistę z Żoliborza. Roru:ma nie było.
zdro-wych ·po· ~fo.waeh irleo.1>1;.czi;ych 1 1 no pracownlkćw fi-yc:mych, 3:i:i: i 'u:nys~oM 4 dtiecl - o SD proc„ jGśli zaś ma więcei
P d
d .
• • d
j bi.
„. d er· t. iw do P~n tu Il.ie wer
rze go zmą 9 w reiome rug1e z or.
mor •• ny }: , . an • -:· , . . . ,
'""
"')'Ch. Dla i:;rz!l!. adu ..ia!e~y pc1!.'!fcrmowac, 1Ji:i; 6-ro nasl ,„c:je całkowita zwolnie11i'3 od ki spo'kaliśm•'f Romana ~1\1',·cofa· się tą sama
bu~emv o':! ernrn:i 1c.:e s:ue:;o zyc•a QSOal· ·
1~1-.· -~ kl'
.· 1 100'"'0 · t 11
•
, .I
•
• ··~ 1.' •
"nh po d 1 · 0 •n ze .'"em·" ni • o:iry z:.ua .• ia
· " z.o yc podamu. Jef.ll r'3d<:inę utrzymi:ije kob.eta, drogą przez Now•gr. dzkq - chwilę czgkał
Stro-:. 1e~z '' run„t~my i„
UlS •
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„·
•
c;I 8 p 1 oc r.cdatl·u od •un1y
•
·
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· •
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1
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• ,„
~. . j przys.«guie 3J u.ga :lS proc. o tego
po tai.
alki
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.
_,_ na nas i' nie doczekawsz.,., s1·„,.., doszedł
"'·
t
,ff
•
1
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• kt~re ..-'.ns 1
•
T'o"s1ca
120.0~0
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Jeśli
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•
• d!"lecko Je· i do Mmsz~'l:owskiej i tramwajem przyjechał
t• R •0 t,1• z·
n1k p"e1;a: b~dz:e 4 pmc. cd sumy SO.
z. śh ma wl<;ccj niż dwoje d2:Jec1 - 50 p•ocent na 7.o!iborz.
Parw'·a
?. ~„ch ~~~zveh n\ ch~e'l'ly
Ro;:roizqdz-nh l.\l:nis·:rstv;a S ''1rbu obo- a c:a·li:cwicie jest zwoln!cna od p'.a-:enia po- I
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W d:iiu 31 s_tycznia 1916 ro~u r_epre- Y"':;' .",,, ,.. "-r·
!<intac3e szefom narocLlw po.u<lu10wo- I ·
.' .
s·:ov iat.skich uchwalily wspólną konstytvcj~; powo:ano do życia Federacyj.
ną Re:;mb1ikl} J,udową Nar<>d1w Jugo.
stowialis'kicb. W skład nowego pań- .~
stwa wesz:y: SeYbia, Ch<>rwacja, S:o~·eni::1, l\Iacedonla, Czarno.górze oraz

DiJ.~nfa-Hereegowina.

te

•

Około piętn>1stu

:t.1.ili c "lńw ludzi, w porowie prawos1aw1:.ye!1
:v
duiej ez?~ci katolików
oraz mahometan, któ.rych wyznania
\vykorzysty\vane byiy przez obcych do
ch,g ych walk, narody popychane do
przewodzeni a silniejszyeh nad słabszy
mi - zjednoezyły si" oto w jedno silne
11a1i two, ktćre zmierza wielkimi kro.
kuni do siły i dobrobytu_

a s. a walka
z

~

''

·"

łłiemcami

Jngos'fawia, napadni~ta przez hitle„o ,·skiego zaborcę. - nie zł(}lźy ; a broni
tlni na chwilię, nie zaprzestara walki.
J'eszcze oddziały armii regularnej stawia-ty ostatni rozpaczliwy opór zalewowi pancernych hord niemieckich, a jurl
w lasach i niedos tęp nych górach tworzyiy się pierwsze oddzia.!y partyzanckie. · Jugos:lawii przypad'ł włafa1ie
zaszczyt tej nieprzerwanej walki. l\fr)i·
ny narćd jugosłowiański wystawił w
czasie okupacji najwię0kszą armi1ę partyzancką Europy. W góry i do lasu
szli niedobitkowie regularnych oddział.lw, szli studenci i mfodzież szkolna,
szli robotnicy z fabryk, kt6.re zniszczyli
u1 ednio, by nie wpad•:-y w ręce wroga~ S1edi: gćrnik z kopalni, którą zala·ł
wo·dą., by nie dawała wegla i rudy na;jeźdźcy. Sztły tysiia,ce pod rozkazy wodza partyzantów, bohatera narodowego
Jugos~awii, J6.zefa Broza-Tito, którego
czyny wkrótce otoczy'ła legenda.

Jugosław;a

tworzy dru1i
front w Europ:e

J urb jesieni~ 1941 roku partyzanci
l'ozpoczf;li zagon na swoją stoli~ na
Belgrad. Ata.k nią 11dal si·~ Wrog był
jeszcze za silny. Ale juti. w roku 1942
armia partyzancka marszałka Tit<> liczyła 6wier~ miliona ludzi - w Jugosławii powsta'ł nowy front europejskiego teatru wojny, który skupił na sobie
liczne niemiecko • włoskie dywizje (do
3ł dywizji w poszczególnych okresach),
odciągając je od innych plac6w bojn.
Był to w~rwczas, pena radziecko-ni~
mieckim frontem - jedyny drurl front
w Europie. W el:t,1(u tego samego roku
partyzanci marsza~ka Tito przeprowad~ili dwi.e wspaniałe ofensywy, uwal.
niaja.e spod okupacji całe polaele kra·
ju, zdobywając szturmem wiele miast ł
wsi w Hercegow.inie, Dośni. CzarnoJ[Órzu, S::owenii ł Dalmacji.

Na zasadach demokracji
ludoweJ oparł sie ruch
narodowy
JUi! w tymże samym roku 1942 na
nwolnionej od okupanta ziemi obradowało pierwsze wolne Zgromadzenie Narodowe Jugosłowian, któ.re ustalPo g::i~.
wne zasady przysii.ej konstytucji i
priysz·ego ustroju Federacyjnej R~u
bliki Ludowej. Przytoczona poniżej rezolucja tego pierwsze~o wolnego. sej~u
Jugoslowian godna Jest zapam1ętan1a
i •1wiecznienia w marmurze
„DziPki jedno-~ci wszystldch stcze.
rycb patri&Mw - og~osilł w re1o!n·
cjł swej uc1estnłey Zgr&madzenia
- niewielkie początkowo oddziały
partyzanckie, które rozpoet"J'Y wal·
k" z g~ymt ri:.kamł, wyros~ w poti:imą~ nie1wycięti-0JU1, armii: narodo.
wo-wyzwoleńcr;ą. Przed jej bryga.
damł, dywiljamł, korpusami, pod
m')t.nym I umłehtnym kierownle·
twem szta'bu generaloeą;o t dow~d.
eą armii generał.em Tito na e:ze'e,
• otwiera si~ perspektywa tlscyduiacycb zwycięstw.
Nasta armia narodQWO • wyzwoJeficza - g~osiła da~ej reznlucja opar~a st~ wSJ:ystkłm otensywom
pe>djc,tym przez wroga. Przez swe.
:zwycif')Stwa wyros„a ona do rozmia·
ró,w czynnHrn. o znarzenin mi1rlzy.
n~rę:d9wym~
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go~awil otaczają ją opieką. I poma· 1wyzwolenie uciemięfonych. narod~w: ':ja o~'i']gn·~·' a j~1:z 80 prcrcnt r>rzedW?·
jej, wid1~-c w niej je:yną sDę,
W szeregach partyzanckich Jugos a JenneJ prcdukc.11 kraJu. Pola szumią

gają

prowadZ?,•C.IJ święta woj n~ wyzwO· wii znaleźli si~ równie.i: i Polacy-'.odziale:liczą i zdolną do prowa.dzcnia tej nie, kt~rzy prze:larli się do szereg:w
wojny do ko1.ea".
mar.szalka Tito z koncentracyjnych o·
ł
boz t w. Pam:r,.bmy wsz,·scy ich trlum.
n~e
hl ny powrót do kraju ZJ bronią w r~··,1,
Hitler postMowił zgnie'·e ruch par "'V zako.'.czeniu dzia~:rń wo~ennych.
tyzancki w Jugos·:awii. Wysłał na rozJrP~Si- ~2.\'{3 l~Ź:~J:ga SIA
bicie wojsk marsza'ka Tito swego najL
'ł
lep!:zego dow6dc~
feldmarsza:ka
ZO Zg~ SZCZ
Rommla, dał mu najJ.epsze dywizje.
D '!. J
· ·
t •• l
najlepsze tanki i samoloty. Rommel
. zi.'S. ugos awia p~zys a,p1-:-a co i:n
jednak nic nie wsk:ra! _ wojs,;:a mar- '\ DWeJ. odbu:i.owy zn.1szczon~go kra~n
sza 'ka Tito walczy:y dal2j - by wre- l• bt·yk1 po·~ZE;• Y dymi~, w ~g1el wyp .yszcie zadać Niemcom cios osht ~cznyj·wa na powierzchnię ziemi, powstaj'

• •
••
RHtar.e I n.c
ws::@ra

Wsz)'sLkie ~im>dY JQ· w wojnie !la

B~rkaD!!cJ1

i

pn.,yś.41ieazyt

nQwe clog1y i dzielnice miast. Produk ,

psze'1 i q, kt ~ra ju./. ::·kr~ tce r 'jdzie na·
wat. na eksport. "1~o"rona,. owoce pop.yna do zam 1„'>1>1ch kr:u:w. Pod
wa~zą. l\:I,~·~1~:.~a J'z;:na Uroz:'. 1.'ito
:~raj fr' . ;ga s:ę z l'UAil i zu:szezeil wo.
jennych.
Wizyta Prcz~1 denta TI::.'ruta i 'Marsz1'.ka ~.1rn·erskiego w brl!tnim kraju
Jn:;tos'.o \d an ukazuje nam w ca'ej P·eł·
1i fakt, że hr::fo:·::itwo, kU::e no'1t,ezy~
,,
nl1SI~ !cr:>je w wa~re ze ws;,'~rnym wrog~t'm - ~zH !zs:- 12 l:-:··:z·cj zcirin'nia
0

c~h i~·~::5 'r~--a tlc:~ra nmJ.~:-· <·.:: 0 •
.r~„:.„:.1„;.. kr:<~'. ,v.
6..
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I OWE" (l<npernika

PAlllSTWOW\' TEATR WOJSKA POLSKIEGO

być.

matedał.y wełniane według cennii.ków
zaiwlerdzonych przez Wydział Aprowlzacji i Jiandlu i wywieszonych \".
punkłach sprz&daży. ·
Przv odbiorze materiałów okuza.'
nalezy:
1. dowód osobisty i
_
2. kartę odzieżową.
Wydawanie towarów odbywać się
będzie za p-omocq wywoływania de·
kadowo od Nr. 1 do lOOC - 4'iennk
1 po 100 os6b.
W sklepac~ rozd"J:lelczych wywie>zony będzie wykaz ilościowy osób,
w danym dniu obsłużonych.

ROBI W NOCY''

~1enklew1cu

Teatr. muzyka i sztuka

v1el11ianych

Przy każdej sztuce materiału musi
przymocowana ka1tka z ilcściq
metrów i ceną za jeden metr.
UWAGA: Towary prz·rdzielone przez
Ministerstwo na początku akcji, nie
ulegną zmianie przy końcu .
Zakłady pracy mogą odbierać maw obecnoś.::i ca!P.j
teriały zbiorcwo,
Radv Zakładowej, na podstawie pro
tokolu zdawczo-odbiorczego.
Cała akcja trw:ić będzie 30 dni, z
czego ·nOi każdą dekadę przypada 1O
dni i w każdej dekadzie ma być jednako'Wy asortym&nt wydu•.y z podhurtt:wni. a w k!!żdym dniu jednako·
wy :zsortyment w detalicznym punkcle.

nike do dnia 30 listopada 1946 r. na
karty odzieźowe, wydawane będ<;

I "1rulu„ł<Ca 20)

".\l I\ I\

materiałów

Dz1ś i dni nastęonych ioten:sujący dramat
Na kraty odzieżow~ damskie NIE
Wyd:.tial .Apre;wizac:~ i Handlu Zarzą·
du Miejskiego w Lodzi, i.-odaje do WOLNO wydawać mater!.:?1.u męskle wspókzesoy Stefana Otwmc\\Sk•eg:i „Wielka.
noc" uięty w suge">!Y llllne r~my muzyzzne mło
wlado-:-- ości, te od dnia 30 ~aździet· go i odwroi:iie.
dego kcllipotytora Jan~ Krt D?a. Part:ę for_ te.

I ł'tolllu11hka IU8)

, • t,c ' I o\ .

Str. ·1
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Jęczmiennych),
Zgłoszema

naldy kierowa~ do Zakładu
Oczyszczania Miasta - ul. Lagiewnic!<a Nr. 63.
Lódź, dnia 24 paźdz1erńika 1946 roku
Zakład Oczyszczanla Miasta
OGLOSZENIE
''Zar~ąd Miejski w lodzi - Dział Techniczny,
przypom~na instytucjom i firmom, prowadzącym
b u dowę 1 reonty domów, me wyłączając insty·
tucyj państwowych, samorządowych i uiyteczno
ści pub:icznej, iż przed rozpoczęciem robót na uli
cach miasta należy uzys~ać zezwolenie na zaj·
mowanie chodnika wzg'.ędnie jedni od Zarządu
Miejsk:egc, Dział Te::hniczny, Oddział Ruchu
Drogowego, ul. Piotrkowska Nr. 64.
Osoby, prowadzące 1oboty lub kierujące ta.
kowymi, będą karane za nieprzestrzeganie tego
nakazu w drodze adm;nistracyjnej z mocy art.
21 ustawy z dnia 7 10 1921 o przepisach porząd
b wych na drogach publicznych w brzmieniu
ro zporz4dzenia Pre1y1enta Rzpliłej z d. 14.3.
1928 r. (Dz. U. R.P. Nr 18, poz: 151) grzywną
IO.OOO zł. lub aresztem do 6·ciu tygodlli albo obu
tymi karami lączme,
Lódź, dnia 23 października 1946 r.
ZARZĄD MIEJSKI W LODZI

polskich współ::zuna sztuka pohty:zna A1ama

Ważyka ,,Stary Dwcre!i" w d05konale j reży
ser;i Władysława KragncwiecKiego. Udz'.al bicrą:
Ma:henka. Nawrocka, s~11derskl,
Węgrzyn,

Rachwalska,
Dewo1no.

Fllewski

Skowroński.

De1mek.

TEATR KAMERl\LNV OOMU ZOŁNIERZI\
Oaszyńskiegu 34
Dziś i dni nastęi:;nych 4 aktowa komedia G.

B. Shawa „MAJOR BARBARA". Udzi~ł b1crą:
A Chronlcki, K. Dejunowicz. B Drapmska, H.
DÓbr:>eka. L Dun10, J. Duszyń.:ki, I. Ho1e::ka,
W. Jakub1ńska, J Jaron, S. J'łskrew1cz. A Ml·
!<ola JeQiskl. Z Mrozow~ka, L Tat:.irski, F. Zu.
kowskl. Reżys~na - E. A.xer. Deko1acje J.

II

Początek punktualnie tł godz. 19-tej. Kas~
:zynna od JO do 12 I od 15 do . 19, ·

domieszką

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ "LUTNIA"
Dziś o godz. 19 pifkna operet~<a F. Lehara
„WESOŁA WDOWKA" z Jadw.gą Kenda i ~
chałem Sla:kim w ro1a=h glówny::h. Udział
bierze cały zespól artystyczny, chór, balet I or.
kies tra.
Bilety weześnlej do nabycia w ks:ęgarnl pr~y
ul. P:otrkowskieJ l02a, a ud godz, 17 w kasie
teatru.

Ił).

OGLOSZENIE
Zakład Oczysic?.anla Miasta zakupi:
l) Ziarna 32,400 kg. ( w tym 50 proc. owsa,
f'Ozostałe 50 proc. żyta. jęczmienia wzldedo;e
kuchu mięsno-kostnego.
2) l(oniczyny lub siana 27.000 kg.
3) Słomy czyc;tej na sieczkt 16.200 kg, (pro·
~tej lub targanej)
4) Otrąb żytn:ch 22.500 kg. (pszennych tub

TFATR POWS~Cllłf': TUB
Dziś ! :ini nastęi:;ny~h pier'A.•za na scenach

Rybkow~ki.

szczapowy sosnowy z
brzozy SPRZEDAJE bez 01ran:czenia

Nlerzvnno, r powodu remontu.
W niedziele I święta o godz. 14, 16, 18. 20.
Kina „Hel", „Ada ia„ ł .• Roma" rozpoczy.
aają seanse o pół godtiny plźni~j.
t'rzedsprzeaaż oilelOW dO klns Rekord,
Wolność ł lłomo dla członków Zw:qzków Zawodowych tzgłoszenlo zbiorowe zgłaszał
w Radzie Zakłudowet tabryld Geyoro (Piotr·
•owska 2951 od godz. 10-13.

pr::I. K1e1stut Bacew.cz.
piancwą wykonuJe
Or!<iestr a :zlonków f;lha r m:iml U:l zkiej. Udział
b;oią: Ku"!ma, Ze ·•111?rtw.:z, KJss:budzka, ~a·
olek;, W:źmek, Mahszcw!'.<1. P1~traszk ; ew 1c~,
lesz:zyńsk!. Lubelski, f-u11Jo1ewska, Ord:in,P11arski.

OGŁOSZENIE

ODDZIAL

Ul

LODZ•

Adres

składnrcy

11. Armii Czerwonei
r 1 - tel. 104-59,

Adres

Mit>jqki w lodzi Wydział Gospodar.
czy poszu!\uje do pracy stałej następujących
Zarząd

nr 3:

(Rokicińska)

składnicy

nr 1:

11. Srellrzyilsia 2-4 tel. 268 -48.

rzemieślników:

ślusarzy. I
eleklrotecłln•ka, l dekarza,

zduna, I murarza,
2 cyklin:arzy.
Oferty wraz z iyciorysamt należy s~la~a~
w Wydziale Gospodarczym przy ul. Leg1onow.
·
Nr. 8, IJ1 piętro, pokój 31.
Lódź, dnia 23 października 1946 r.
ZARZĄD MIEJSKI W LODZI
2 stolarzy. 2
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Prorram na piątek 25 października 1946 r.
8,30 Prmwa, Lódź: 11,15 Muzyka z płyt, 11,20
Wiad. z miasta i prow,, 11,25 Kącik językowy
w opr, J Wróblewskiej pt: „Znaki przestan.
kowe'', ll,35 Muzy\<a z płyt, 11,50 Pog. Fr.
Wolsk!ego pt,: „Młodzież polska w Czerwonym Krzyżu''. Kra!<ów: 11.57 Sygn. czasu i
hejnał z Wieży Mariackiej. W-wa: 12,05 dziennik, Lódź w progr, ogólnopolsk1m, 12.20 W ramach w:ad. gospodar. pog. pióra red. A. Kara·
czewsk!ego p.t. „O pot;;kie mózgi w 5Jużbie
dobrvbytu'". W-wa: 12,30 „Zycie gospodarcze",
Lódź w progr. og6lnppols. 12,35 Tańce węgier·
skie Brahmsa w wyk. Br. Rotsztatówny skrzyp.
ce, akomp_ prof. K. Bacew:.!z. W-wa 12,55 „5
minut poezji, 13,00 „Na ziemiach odzyskanych",
13,15 Z życia narodów słowiańskich, 13.25 Muzyka ob:adowa, Lódź w progr. ogólnopols. 14,00
„BaJki-bajki",
Aud. sl.-muz. dla dzieci p.t.
pióra H. Januszewskiej, w rei. K. Gogolewskiej
W.wa: 14,25 Aud. dla młodzieży, 14.40 Skrzynka techn. P.R. Lódź: 14,50 Muzyka z płyt, 15,05
Wiad. sportowe, 15,10 PCJg. spółdzielcza „Spół-

Pad i o

OOLOSZENIE

W Oddziale Nadzoru Budowlanego

w iyclu międzyna1odowym" w opr.
M. HessenoweJ, 15,20 Recital fortPp1anowy P.
Przesmyckiej, 15.45 Koncert 1ek1amowy, W.wa:
16,00 dz:ennik, Katowice: 16,30 Aud. dla chorych w opr. ks. Rękasa, 16,55 G•oteska sl.-muz.
W-wa: 17,10 Koncert, 17,50 ,,Nasze Uzdrowiska", Lódź: 17,55 dla świetne robotnicz. I. Opieka Społeczna w woj. łódzki;n w opr, Nacz.
St. Krysińs!<iego, 2. Na szerokim świecie w
opr. M. Dąbrowskiej, 3. Tygodniowy przegl.
robctn;;:zy w opr. J. Ord.ma, 4. Płyty, W-wa: 1
18,30 P1eśm Schuberta i Schumana w wyk. M.
Drewn;akówny, 19.00 Dmnntk, 19,30 Koncert z
płyt, Łódź w progr. cgólnopol~. 20.00 Koncert
Symf, w wyk, Ork. Ud7.kiej f;lharm. p/d K.
oraz W. W1łkom1rs!<1ej
Wiłkomirskiego
skrzypce. W przerw.e ;>p..•wi~dan.e J. Paran.
dowskiego P.t. „liść \\awrzynu", W-wa: 21.50
Pog. sportowa, Bydgoszcz: 22.00 Koncert rozrywk. Lódż: 22,30 Koncert z~ ~zeń. , W-wa: 23,00
wiad. dzienrika, 23„20 Progr. na jutro,
Ostał
Łódź :' 2:5.30 Progr. na Jutro. za:.:oń.:z. aud.
hymn do 23,35,
dzielczcść

Sła•ostwa

Grodzki-ego Sródmiejsko Lódzkiego · wakują stanowiska: inżynierów budowlanych.„wzg•.- architektów z uprawnieniami bu.fowłanymi oraz budowniczych z uprawnleniami budowlanymi.
,
Warunki do omówienia.
Kandydaci, reflektujący na wyze1 wyrnienione stanowiska winni skład3ć p'Jdama wraz z
Piotr.
życiorysami w Wydziale Personalnym,
kowska 104, pokój 227.
Lódź, dnia 23 października 1946 r.
ZARZĄD MIEJSKI W LODZI
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M O T O R

PIERSC:r:NIOWY

Z llEGULAT..:>.;EM

4,5

~

NA

220--380 v.
AM

PRZ\'JMJ.! kobietę w średnim wieKu de dwoi ~a
K1l:ńskiego 73 m. 38. Warunki do omo•
dz;ecl.
LECZNICA - PRZYCHODNIA, Piotrkowska 3.
wienia na m1e !!'CU.
Porady ambulatory 1ne I dom„ we lekarzy spec jaljstów. Przy jęcia 10-19.
DRYKIEROW, ~u~rzy Mrqdz~wy~ ~ do~
-~-~~~~~~~-------~~~~~~~~~-~~~~~--~
· ac••
bruUooy bezdrzewne, ceny hurtowe, Zoo1.·aro•••an•·e pr
Dr. KONDRACKI specjalista chorób żoląd!<a, ZESZ"TY.
rze płatną robotę a!rnrdCWIJ orzyjmie Państwo'
'
kiszek, wątrc..by, Nc.rutow1:za 35. przyjmuje poleca: „Składnica Biurowa" lód i, Plotrk"w- fOKARZV I ku::harkę do prowadzenia stołówki wa Fabryka Zegarów, Lódź, Wrgm y 21 .
3-6 telefoil 206-99.
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Dr. HENRYK PROCHACKI. chJroby skórne I ni·em.
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pouukuie Przedsiębiorstwc Państwowe „FILM
weneryczne, ul. Legionów 171 przyjmuje 12-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - Łódź, Senatorska
1 3-6 PP·
MASlVNISIA TURBINOW\', POL~l", Podania wraz z ży:brysem należy
KUPIMY samochód osobowy 4-o cylindrowy POTRZEBNY
. IStao użyc;e motoru ol.e może przekraczać 40 zgłaszać się: Państwowe Zakłady Przemysłu Ba. składa · w Biurze Stud;ów Techo, przy uL Tar•
f.(upno I sprzeda~
proc. Oferty do P,Z.P.B Nr: 6. Lódź, ul: Pitltr- wełn;aoego w Lodzi Nr. 18, ulica Wolczańska gowej fil,
sprzedaje
ł
kupuje
rodzaju
MEBL~ w~zel~iego
Różne
•
;~olarma, Kras1ck1ego 3 (Wae:nera) przy Rzgow239.
koska 204
sk iej,
PRZYBLĄKAL się p:ies wil!i ch'ory, Odebrać
u..„...„mll. . .
można ul. Radwańska 1:7 u ob. Cieślaka.
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legit, spe=ialną
wyd. przez FJm Polski na nazwisko Modraka
Mariana, Umanowsklego 26 m. 65.
..
----ZGUBIONO legat. PPR i Zw. Zaw,, legit,
Przyjaźni Polsko.Radz1eckieJ Sliwk1ewicza StaPrękna 28
nisława, Pabianice,
_;__;:_
UNIEWAŻNIA się zagubioną

li' g da UJ n le zgu

zatrudni
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ZGUBIONO kartę z R.K.U. 1 ZWM Seta Stani·
sław, Pabianice, Monluszk: IO.
ZGUBIONO karit rer:afrla::yjną na nazwisko
Biłat Józef, li.go Lisic.pada 150 m. 26.
UNIEWAŻNIA się zagubioną 1eg1tymac1ę tram.
wajową radnP.j PPR· u na nazw•~kc Tat g· kówaej
M.chalio)'. - Lódź1 Armu CzeiwoneJ J8.
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ROBOTNl~ZT

Co noweł!O w ZWM
ODPRAWA PBZEWODMICZĄCYCH Kół. ZWM
Uwaga ZWMowcy Dzielnicy Sr6dmlejsk1eJ
Prawej. Dnia 25. 10. 46 r. o godz. 17el w lokalu dzielnicy Gdańska 42 odbędzie się odprawa przewcdniczqr.ych k61 ZWM. Stawiennictwo obowlqzkowe. Sprawy ważne.
ZARZĄD DZIELNICY
2EBBANI'I': KOŁA TERENOWEGO DZIEi.NICY
SBODMIESClE LEWE ZWM
Zan:ąd Kola Terenoweao CzlElnlcy Sr6dmleśf:ie Lewa ZWM ~awiadamla ,ie dnia 25.
10. 19{6 roku o godz. 17-el w lokalu dzielnicy odbędzie się zebranie koła terenowego.
Obecność: wszystkich czlonków obowlqzkowa.

, Dyżury
Czyńs'.1.i Ro'•iclńska 53
Bartos~ewskl PtntrkoY. skc
Re-wińska

Siniecka -

CEN\' OULOSZEN: Diu~oe : za wyraz petitowy

poza lek!lem -

6 zł. Inne ogloo;zl'nla: za mlllmelr ~71la1ff poza lekslem I świ-1tec-znyrh - liO priicPnł drożej.
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