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Na Vlll·ej sesji Krajowej Rady Na- rialów budowlanych„ brak odpowieclnfejl Ale nowfl, odrodzoną Polskę stać na bo· piętrzącymi . się trudnościami do zwycię·
rodowej, pierwszej po utworzeniu Rzą- liczby fachowców i sil wykwalifikowa· haterstwo wielkiej pracy i na wielkie skiego końca. ·
du Jedności Narodowej, premier Osób- nych. Opracowany jest rozległy pro- czyny przy jej odbudowie, tak, jak stać Za ogromną cenę krwi i ofiar prze·
ka-Morawski wygłosił obszerne expose,j gram dalszych poczynań odbudowy, choć ją bylo w ciągu 5 i pól lat na bezwzględ- trwaliśmy feror hitlerowski i odzyskali·
wyczerpujące caloksztalt podstawowrch rozmiary ich w najbliższych miesiącach ną, bezkompromisową walkę z dzikim, śmy wolność. W ogniu prze.śladowań, w
problemów odrodzonej Polski.
ograniczać będą wciąż jeszcze niedosta- okrntnytn okupantem niemieckim".
męce i cierpieniach pogłębiliśmy wieloWojna się s}wńczyła_, stają prze</ na- ,teczne techniczne możliwości.
Zaiste. Tak, jalt bohaterstwo Polski, krotnie miłość naszą do Polski, zrozumi zadania olbrzyrr:iie, wymagające ze- Premier Osóbka-Morawski podkreślił nieugiętość jej ducha, niezłomność woli mieliśmy błędy przeszłości i wielkie nie•.
spalonego, twórczego wysiłku nad od· z naciskiem te wszystkie trudności, jakie oporu i walki z bestialskim najeźdźcą bu- raz winy'wobec Ojczyzny. Tryumf debudową państwowości i zniszczQnego piętrzą się w pracy odbuclowy przed rzą- dziły podziw świata podczas wojny i wre• mokracji, jej znaczenie i moc w spolekraju .. Premie': Mor'!w_ski wyliczył na- dem i przed narodem polskim. Tembar- szcie d<fprowadziły do wyzwolenia, tak. cteństwie są tego zrozumienia jaskra·
stępujące, naJbardzuq palące, wysuwa- dziej oczekuje nas ogrom wysiłków, bez niestrudzona praca na</. odbudową, twór- wym wyrazem. Dziś w przyszłość idzie
jące się na czoło zagadnienia, oczekujące precedensu w naszej historii, ponieważ czy, zgodny wysiłek wszystkich, ofiar- naród po wytkniętej prosto drodze i
rychłego rozwiązania: 1) Jak najszybsze „równie wielkie, niespotykane w dziejach ność i poświecenie ogółu obywateli do- świadomy swych celów. - Nie zboczy
ustalenie naszych gr.anie zachodnich na odziedziczyliśmy spustoszenia wojenne. prowadzą i doprowadzić muszą walkę z na manowce.
Dr. G.
Odrze i Nissie orą.z zagospodarowanie
~
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odzyskanych ziem; 2) powrót emigracji
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Na marginesie rocznicy powstania zbrojnego w·Warszawie

kie dzieło reformy rolnej; 5) uruchomienie i rekonstrukcja naszego znacznie roz- Pierwszy rok mija, jak na ulicach pośród ruin i zgliszczy, nieugi/tty w wal· łowej, dokazywali czynów wręcz bohaszerzonego przemysłu; 6)- odbudowa Warszawy lud polski z bezprzykładnym ce i ofiarny w daninie z wszystkiego, co terskich i - równie bohaterską śmier1Warszawy, portów morskich i całego heroizmem czynem zbrojnym zamanife- mu było najdroższe, z samozaparciem, cią ginęli.
transportu; 7J odbudowa moralności w stowal przed światem swoją wolę pod- które przechodziło' miarę ludzkiej wy- Zaś ludność cywilna, nie biorąca bez· .
życiu gosP.~dar~zym i pz:blicznym:. t?k jęcia ~ierówne[ w?l~i z pot~żnym. jes~- ob;~źni, ale też i - ludzkiej w~trzyma- pośredniego udziału w walce, ginęła
ba;dz~ ~bmzone1 w ok~esze okur;ac1z ?ze- cze wowczas ciemięzcą. pma 1 sz~;pma loscz.
.
.
..
.
.
dziesiątkowana z powietrza pod gruzami
mteck1e1,· 8) forsowne szkoleme ogolne 1944 o godz. 3 popoludmu na roznych Stare Miasto z Powzsle, Zolzborz z Czer· płonących domów i na cmenfatzyskachi zawądowe; 9J unifikacja prawa.
krańc?ch miast.a zagraly ~alwy bron~ . niafzó,w. - to nielylko nazwy1 wytrzy- ulicach lub mordowana bez skrupułów
Doniosłe i liczne są więc zadania, któ- palne1: a echo zch r?zlegl? szę .P? ca~e/ ma/oset prastarego . gro,du, pustoszone! przez rozwścieczone. wra'że żołdactwo;
re stoją przed Rządem Jer;lności Naro- E'f,!.; pie'. Przypommal~;. ze kra1.: rzarc:d. czasu tych wc.l.1-; w .sposob be2r:;zględny żyuJi; 'Zn"OS"Ząc największy niedosfałęk,
dowej i domagają się jak najrychlejsze· kt?ry pteru:szy w ?zte7ac?, t.e1 WOJn~ hzz~a~a_now.Y1!1 ognzem artyUru nawet nierzadko widmo na1.'okropniejszego glogo wypełnienia. A przecież 'Polska po- mz':'-l. odwagę T?r:eciwsfat~Jlc - szę teuton· na1c1ę~sze1 z gradem bomb, z~zucanych du i niebezpieczeństwo, co krok czyhaniosla największe straty, uległa naj- skze1 zabo;cz~scz ...___ pomimo potworr:ych 1 z powzefrza przez sławetną ,:Lulluia!f:;-- jąc j śmierci _ trwali jednak niewzri.t•
9 każdy na swoim odcinku westraszliwszemu zniszczeniu, złożyła. w spus.tosze~ z ?ezprzykla~n~ch .oflar. z t~ symbole. bohaterstwa, ktore w mczym szeni,
tej przerażającej wojnie najbardziej k;wz swoich na/leps;ych synow, me. ugiął n~e ustępu7ą przykładom z pod Termo· wnęfrznym przy pracy, każdy myślą i
krW<fWe ofiary.Nienawiść i zemsta po: szę przed ?arbarzyr:shą przem_?cą z wal: pzl (ub Verdu.n.
,
.
. sercem przy walczących bramach.
twornego okupanta najdłużej też pa- kę z-wro.gze"! będzi~ prv'.l. 1adzu nadal az Z1:dnoczem 1!1spolnym hasłem '!1alkz z
stwily sie nad naszym krajem.
do zwycięskiego konca ,
odwiecznym, meublaganym wrogiem _
To heroiezne zma.ganie, nierówna walDlugi ·s~ereg zniszczonych miast ofwie- - Odrzućmy na bok aspekt polityczny, robotnik i inteli[1ent, kupiec .i rzemieś(· ka z wrogiem, dysponującym olbrzymią
ra heroiczna stolica, za nią idą Gdańsk, zagadnienie, w jakim stopniu powstanie nik i rolnik podali sobie ręce, stanęli ra- przewagą materiału ludzkiego i arsena·
Wrocław, Poznań, port w Gdyni, Gru- warszawskie było grą polityczną w ręku . mię przy ramieniu na barykadach i po- Iem najnowocześniejszej broni - przez
dziad z, Białystok, J aslo i wiele; wiele pewnej grupy, grą tym tktulniejszq. il sterunkach i.„ ginęli tysiącami za Tę „co pełne 2 miesiące, była możliwa tylko
innyJh - setki tysięcy wsi i gospqdarstw dla każdego myślącego po polsku - bo- 1 jeszcze nie zginęła". Wiek ź pleć również dzięki' zespoleniu wszystkich rozporzą- '
rolnych. --Czego nie zdewastowała i nie leśniejszą, że wyreżyserowaną z naj-\ nie odgrywały tu żadnej różnicy. Chlo- dzalnych, ~i~, odrz~ceniu .wsz.el~ich dziespalila zlO}lJroga, zbrodnicza łapa niena~ świętszych uczuć narodu i umiłowania pię 12-letnie, rzucające się na oślep pfze- lącJ!c': rozmc, '!on.zechanzu mewczesny~h
wistnego najeźdźcy, to zostało zrabowa- najczystszych ideałów.
cźw czołgom niemieckim z butelką ben· ·wasnz, zapomnzemu starych, zadawnzo•
ne i wywiezione. Ale przez rok dotych· Podziwiamy w tej chwili i z dumą w zyny w słabej rączynie, kobieta czy nez.. nych uraz.
·
czasowych .wysiłków rządu i spoleczeń 7 sercu wspominamy ów święty zapal i wet dziewczę, obsługujące karabin ma- Bezimienne mogiły na podwórkach
siwa dokonano już niemało: Rok ten po 7' hart ducha, z jakimi lud Warszawy szynowy lub pełniące. odpowiedzialną i skwerkach warszpwskich, tych, co
świecony byl pracom dla stworzenia przez historyczne 62 dni powstania trwał służbę gońca czy sanitariuszki prz)ifron· krew swoją .gorącą za ojczyznę
oddali,
podstaw bytowania. Rekonstrukcji najświęte ruiny domostw, kryjące pod swyważniejszych szlaków -komunikacyjnych
mi gruzami szczątki tysięcy dobrych obyi organizacji transportu, rozbiórce i za•
wateli ~ w rocznicę krwawej ofiary
bezpieczenźa domów, zagrażaiących bez- Marian Piecha l
7:hylimy czoła przed Wami, my, cośmy
.
pieczeństwu publicznemu, ódbudowie kowybicia godziny, godzin wolności docze•
munikacji i przemysłu. ·odbu.dowie gókali! Miast kwiecia ślemy Wam ślubowa• ·
spodarki ralnej, cl!lem natychmiasfowenie: zbratanie dla wspólnej sprawy, któgo umożliwienia produkc;i. Sytuację w
rego przykład przed rokiem Europa po•
tych dziedzinach rychło opanowano,
dziwiala - jest i będzie nam po wsze
stopniowo następowała wydatna popraIlu ·ich padło, niech nikt nie pyta.
czasy spuścizną i drogowskazem. święwa. A pracowano w warnnkach wyjątNie ważna liczba, krew cini gruz.
tym i drogim, jak święte i drogie są ~nam
kowo ciężkich: Brak było środków, stoWażny heroizm, treść
w czasie 'skryta,
i pozostaną. tysiące mogił polskich, tych
jących do dyspozycji, zwłaszcza• matemiara dla dziejów, pokarm dla muz.
i wielu innych na nerokim świecie, którymi nasza droga do wolności była zna•
Triumfującej, . lecz nie zw-ycięskięj,
cz
ona.
·zarzqd Wojewódzki
przemocy, którą żre rdza i pleśń,
RUDOLF LEFEL.
Sir. Demokrotyczneąo w. Lodzi
jak kamieniowi woda z nad klęski
przeciwstawiła
~ię
wiara
i pieśń.
Ppsiedzenie Zarządu . Wojewódzkiego
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Stronnictwa Demokratycznego w Lodzi odbędzie się ' w ni'edzielę. dnia 29 lipca r. b.
o godz. 10 przed połudhiem w lokalu Klubu Demokratycznego w Lodzi ul. źerom
skieg o 41. Sprawy bardzo ważne.
Wszystkie koła powiatowe Stronnictwa ,
. I Zw'iązku Mł. Dem. powinny przysłać najmniej jednego przedstawiciela.: obecność
przedstawicieli kół miejsc.owych P.ożądana.
Koszta przejazdu koleją zostańą zwrócone.
Zarz;ąd

,

s z A w IE

Zeb~anie

Nie tym c.o dzieli, lee<z tym vo brata
staje się każdy, co w Sprawie padł nie tylko żywy motorem świata trup z zierrii także bitduje 'świat.

/

posłów
1

Od .dział mocniejsze było knvi bicie,
miotacze ognia celniejsze z serc:
nam z naszej klęski wynikło życie,
im z i.e h zwycięstwa wynikła śmierć.
Stolicę daumą
przybiefającą

z krwi i kamienia,
z ziemi juk nów,
odbudujemy levszą z sumienia,
»Jięknief szą z myśli, trwalszą ze snów.

Wniewcldtki

Stronnicl wa Demokratycwego
Prezes K GALiLAS
•

I

'
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sprnwordawcze

.

do K.R.N.

W czwartek, dnia 26 lipca r. b. · popal.
w lokalu Związku Młodzieży Demokratycznej, przy ul. Piotrkowskiej Nr 89, Stronnictwo Demokratyczne w Lodzi zwołało zebranie sprawozdawcze posłów do Krajowe}
Rady Narodowej.
Przemawiali m. in.: pGseł Kazimierz
Gallas (wiceprezydent- ro. ł.odzi}, ob. Szy- ·
mański, Longln i inni.
Szczegółowe sprawozdanie w następnym
numerze.
'
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Zurzqdcy, Przeds iębiorslwa Handlowe110
II.

TOWARY PONIEMIECKIE NIETYKALNYM TABU
Wszystkie omawiane już· poprzednio zarzą
d~enia
(patrz Nr . 6 „ 1·•ygocm
„
1 -k a Demo kra·

je między nimi stosunek najmu lohlu, obowiązujące bowiem ograniczenia co do sw 0 b?dy wy~1aj1?-1011 ania lokali dotyczą wyłączme lokali nneszkalnych.
Konsekwencje powyższeg~ rozgraniczenia
zakresu pra:w i obowiązków ,.zarządcy" od
„kupca" w tej samej osobie są bardzo po\vaż!:e. Władzy bowi:m. u~zi~lającei nom_inac11 na z.a~ządcę._ n;ewątphwie przysługuje
prawo do JeJ cofmęcia, lecz w tym wypadku
zarządca obowiązany jest jedynie do wydania
P?wierzone170 m~. mienia ~onie~1ieckiego, ~
"ięc towarow, ohiętych spisem iml'entarza 1
ew. urządzenia sk~powego, zachowuje nato-·
miast całkowite prawa do .swc~o wla~nego
P.rzedsięhiorstwa, które stworzył na gruzach
firmy poniemieckiej, a przed~ wStiystkim do
~1zyskanc110 .praw? prowad~ema handlu ~w?im1 , µrzedm10tam1 w wyna1ętym przez siebie
i dla siebie lokalu. Tak samo przy ew. za·

V\ ierauiu umowy dzierża,\·nei oprzeć się może tylko na wartości urządzenia sklepowego.
pozostałego po dawnej niemieckiej firmie.

·

Nr. '1

przedsiębiorstwa, a :męc i tego, co uzyskał
własnymi środkami i własną pracą~
Należy jak najprędzej skol1czyć z tymczaso\•:ością, zlikwi-dować leżące mil'.~iącami hez
użytku i psujące i;ię ·towar· poniemil'ckie i
$przedać urządzenia sklepowe ich oht>cnym
posiadaczom. Tylko wówczas kupiec będzie
'miał pewność. że wlożone przezeń 'w µrzedsięhiorstwo kapitały i praca nie pójdą na
marne i tylko wówczas zdecyduje się na tak
potrzebne inwestycje.
Dcipi_ero wtedy kupiec hędzie mógł rozwinąć prawdziwą działalność handlową, nie po·
przestając na dory11 czych, szvhkich 0 hrolach,
z jakich się dzisiaj składa cały nich handlowy. Skoro władze nasze uznały, że handel
prywatny jest pożyteczny, a nawet konieczny
dla odbudowy kraju i życia· gospodarczego,
należ>• handlującym dać przynajmniej minimt:m. ~1·~runków }!pra,,i~ni~ h.andh} a przvnajmnH~J · pewnosc. ze 1stn1c111e slwnrzonvch
przez nich µlacó,1ek hand]o,vych nie będzie
zależne jedynie od s1rnh0Tl'l<'!rn umania tel!o czy innego urzędnika. któr) jednvm pociągnięciem
pióra pozbawić może kupca
warsztatu pracy i całej dalszej j~go egzystencji.
STEFAN H.

HAMUI,EC DLA INICJATYWY
tycznego") dałyby się pogodzić, gdyby za,.,
PRYWATNEJ.
rzą?com tymczasowym pozwohmo spr.z'Ma. wac towary poniemieckie, jakie zastali w
s1klep.ach, . d)'.spon~;v'?Ć osiągniętymi w tej
Ze stanowiskiem tym władze nie chcą się
arodze piem.ęd~m~ i. dokonywać dalszych
jednak zgodzić; urzędo'wo eha:\akler prawny
tranzakcyJ w 1m1emu 1 na· rzecz powierzokierowników prze.dsiębiorstw
handlowtch
nych im przedsiębiorstw, t. zn. na rachunek
jest nadal niespi·ecyzowany, niejasny i czę
~łówneg_o Likwidatora, ~vzględnie później
stokroć sprzeczny ze stanowiskiem innych u1 ~mczas?wego Zarządu Panstwowego, jak to
rzędów. Stan taki trwać dłużej nie powinien.
miało miejsce w przedsiębiorstwach przemystwarza bowiem dla rozwoju handlu wolneslowych. Jednak zarząd:tenia władz poszły w
go stan niepewności, hamując inicjatywę pry
odmienym wręcz kierunku: zabezpieczone towalną. Czyż można wymagać od kupca wkła
wary poniemieckie stanowią Po .dzień dzisiej?ów pien~ężnych. i rzecz~wycl1,. dokonywania
szy metykalne „ta~u", ruszyć ich tymczasom.westycY.]· rent1~J<J.cych się dopiero ~o t:~ły
wym zarządcom me wolno, chyba że Wyme lat kilku. kiedy mu władze ~rozą, ·IZ · w
dział Aprowizacji i Handlu wyd~ zlecenie
każdej chwili mogą go pozbawić całego
sprzedaży, ale i wówczas ustalona przez Wyd.zia~ cena kupna nie wpływa do kaw przeds1ęb1orstwa, lecz do Banku Narodo\vego na
radmnek Tymczasowego Zarządu Państwo
wego. Funduszów ohroto,}Vych nikt z zarząd
ców nie otrzymał, nie udzielono im nawet'.
n~jskromniejszych pożyczek na pokrycie ko- Jak już donosiliśmy, ·w ub. tygodniu od- I było ~orientowanie się ~ aktualnych pro-1 cie dra Zabęskiego (Warszawa) wyłoniła
mecznych
wydatków,
każąc im prowadzić był
· w. L o.d z1· '~ lnICJa
· · · t ywy preze.sa za- ' blemach e k o~Qmicznych i zazębienie ·
handel
własnymi
środkami
obrotowymi i poa się_
pew- się żywa dyskusja, w której zabierali głos
kryć wszelkie wydatki, w teru i podatki ko· rządu Worewodzk1ego Str. Dem. w1cepre- nych zagadmeń gospodarczych z inicjały- prezes Gallas, dyr. Dobosz (Izba Rzemiemórne, opłaty rejestracyjne itp. z włas~iych zy~enła Kazimierza Gallasa i znanego wą Sfronnictwil Demokratycznego.
ślnicza), radny Fr. Pawlak (Zw. Kppców),
funduszów. Có więcej, z·abroniono wyraźnie dzrnłacza gospodarczego, przewodnicząceW konferencji wzięli udział przedstawi- Engel, Smoliński' (Zw. Kupców), ob. Marchz~rządcoi;n tymczasowJ'."m. dokonywania ja- go naszej frakcji radzeićkiej w Radzie ciele kupiectwa, rzemiosła, sfer przemysło- wicki, radny J. Rutkowski, przedstawiciele
k1chkolw1ek tranzakcyJ na ryzyko i rachu- Miejskiej
radnego Józefa Rutkowskiego wo-handlowych itp. ·
spółdzieczości i inni.
nek Tymczasowego Zarządu Państwowego.
konferencja sfer gospodarczych. Celem jej
Po .;wyczerpującym t źródłowym referaW wynik1,1 konferencji, zwołanej w dniu
.Przez usta pierwszych delegatów Rządu
•
18 lipca r. b. z inicjatywy Str. Dem. w LoTymczasowego kazano im h!i.ndlować. nie da
jącimnicdotegoliandlu; każdy z nich.miał
dz! z udziałem przedstawicieli Samorządu
handlować, „częm mógł i czem chciał", aby
UJ
Gospodarczego, a mianowicie: Izby Prze·
ożyw1c zamarłe życie gospodarcze _ jedmysłowo-Handlowej, Izby RzemleślnlczeJ,
nakże bez ruszania towarów poniemieckich Stronnictwo Demokratyczne w Poznaniu go na temat: „Ideologia i c-eie Stronni - Związku Kupców i Przemysłowców w Ło
i bez prawa zobowiązywania w iakikolwiek
Zarząd Wojewódzki Stronnictwa Demo- ctwa Demokratycznego", o"b. dr. Pluciń- dzi i spółdzielczości stwierdzono, że uru·
sr;>os~b r.owierzonego im przedsiębiorstwa po kratycznego w Poznaniu wykazuje żywą. ski wiceprezes Komitetu Miejskiego W chomlen"ie warsztatów pracy,
przemysłu,
mem1eckiego, a zatem wyłącznie na własny działalność. Preze.s ern Zarządu jest ob. Poznaniu na temat: „Usunięcie wragich rzemiosła i handlu zawdzięcza się w duzej
rachunek i na własne ryzyko.
prof..Jan Sobaszek, sekretarzem ob. Dama, elementów . ~ ~połeczeńistwa polskiego" mierze tymczasowym zarządcom, którzy
1
Powyższe zarządzenia maią istotny wpływ
e· Rady mienie porzucone i opuszczone zabeipiezy Kopczyński, obydwaj założyciele Stron- oraz ob · Osmsk1
.
•. poseł
. do. 1r'"'·a3·01
. ~. j
1
na ocenę prawnego stanowiska "tymczas 0- n· t
. t
. p
. L k St
Narodowe]. W ozyw1one1 dyHusp
zabrał
wych zarządców", skoro bowiem kazano im ~c wa na.• ere!.1_1e oznama. o ~ 1. :on- głos Starosta Powiatowy, 'wyrażając swo · czyli
wkładając w nie pracę l własne
handlować własnymi towarami na własny mctwa m1esci się przy ul. Wysprnnsk1ego je zadowolenie z Bzerokiej działalno· środki obrotowe.
rachunek i ryzyko, tym samnn nikt od nich Nr 1~ .. Stro.nnictwo _uzyskało. Il mandatów sci ~tronnictwa Demo!cratycznego. .
W związku z powyższym uch:walono
nie moŻe się domagać rozrachunku z <loko- do M1e1skle1 Rady Narodower, oraz 2 manW iec ten w pi•zełomowej chwili będzie celem ąktywjzacji i stabilizacji życia go~
ki:nych tranzakcji. Skoro władze z górr wy- daty do ~ady Wojewódzkiej. Delegatem zapewne bodźcem do dalszej wytężonej :1podarczego przedłożyć nas ępującc dezy„
łączyły wszelką odpowiedzialność za ew. stra do K.rajowej Rady Narodowej w Warsza- pracy Stronp.ictwa Demokratycznego dla derały władzom naczelnym:
t)·. tym samym zrzekły się i osiągniętych zys- wie mianowano ob. Osińskie.go Dobromi- dobra silnej i niezależnej Polski De~oJednym z powodów, tamujących należy.
skoro władze zrzekły się praw~ do roz· ra. ~tworzono d?tą~ komórk~ Stronnictwa kratycznej. (Kr.)
ty rozwój życia gospodarczego jest nlerozrachunku i do wvników działalności liandlo- wśrod poc.ztowcow I tramwa1arzy. Tworzą
Stronnictwo w Płocku
strzygnięła dotąd kwestia remanentów PO·
wej zarządców. 0 świadczajac. iż cała ta dzia- się również komórki nauczycielska i kuniemieckich w przedsiebiors1wach handlo" me
· ie
· h me
· ob ch odz1,· to czy w tvcI1 ·piec
· k a. arzą d St ronmc
· t wa bra ł u d va
· ł w
Stronnictwo Demokratyczne, koło w Pło- 'Wych i rzemieślniczych.
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uroczys osc1ac
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-ma1owyc ,
leżałoby rozprowadzić w drodze upoważ'\
kol wiek .,za.rządcy, jakby urzędniku państwo- a w dniu 3 maja zorganizował uroczystą syjskiego, francuskiego. i angielskiego. Dla nienia tymczasowych zarządców do ich
wym, _lderują~ym ,z ramienia władz\: P.a.ń- akademię
Teatrze Wielkim. Prócz tego członków opiaty zni.żone. Zapisy odbywają rozprzedaży na .rachunek ·Skarbu Państwa
stwow~~ powierzonym mu przedSięb10r- członkinie i członkowie odwiedzaja szpi- się codziennie od .17 do 19 w sekretariacie ·po cenach komercyjnych.
stwem ·
tale wojskowe, biorą udział w urządzaniu Stronnictwa, u Kościuszki 2l. ·
CZY TYLKO,„ PRAWO 'WEJSCIA. DO
szpitali i zajmują się sprawą transportów
Kursy te mają na celu udostępnienie
Aktywizącja życia gospodarczego wyma•
SKLEPU?
rannych żołnierzy. Zarząd Stronnictwa po- nauczania języków obcych 'przez fachow- ga jego stabilizacji, a wobec hiemożnoścl
OdJlOwiedź na to pytanie możliwa .est tv_I- siada swych stałych delegatów w komisji ców po cenach· możliwie niskich, Przyczy- sprzedaży przedsiębiorstw poniemieckich
·
· · d
·
·
h ni, się to znacznie do podniesienia pozio- należałoby czemprędzej wydzierżawić je
1
ko ·edna, a mianowicie. z"e prowadz„_cy
aprow1zacy1neJ,
.
'ż
d
-o spraw em1gracyynyc
u
d mu oś 1'aty · · d h t
1
h
·z uwzględnieniem przy zawieraniu umów
przeclsiębior5two handlowe nie jest .. zarząd- i o spraw świadczeń rzeczowych.
rzą
w
wsro c ę nyc ·
cą", a raczej nie jest tylko zarządcą, lecz 3-go wiceprezydenta miasta Poznania pianietylko ·względów fiskalnych, lecz przerównoczefoie samodzielnym kupcem. Jest stuje z ramienia Stronnictwa architekt
ZEBR.ANIE INFORMACY JNB
de wszystkiem gospodarczych, społecz·
kupcem samodzirlnym we wszystkich doko- ob. Cieśliński.
STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO nych i zasady fachowości oraz ścisłego
n)·wanych tranzakcjach, słusznie za tvm po·
Str-onnl'ctwo, bierze czynny udział we
W ROGOŻNIE
przestrzegania
róvmości
wzajemnych
11o~i z własn).ch funduszów opłaty reje~tra: wszelkich imprezach, zjazdach, k~mitetach
Przy ~icznym_ udziale prze<lsto.wicieli świadczeń.
C\ pie, podatkt od dokonywanyrh obrotow i - k
. . h
.
.
h
t
. wszystkich warstw społecznych odbyło
Zarządca tymczaso\"'' za okres zarzą·
u"z}·skanego dochodu; słusznie ~osiadać mu- ·1 • omi_sJac
orgam~ac:nnyc
na. ereme się w Rogoźnje zebranie Stronnictwa
""
ei potwierdzenie zgłoszenia. zgodnie z wyma- mrnsta ~ wysyła ludzi ':' te~en dla· przep~o- Demokratycznego, na którym interesują· rzama przedsiębiorstwem nie powinien
~aniam1 prawa przemysłowego. Równocześ- wadze1lla prac orgamzacnnych w powia· •ce referaty wygłosili: wicepreze;; Zarządu być obciążony większymi ciężarami niż sunie jest on i zarządcą (a raczej dozorują- łach. Wyniki tych starań przedstawiają się Wojewódzkiego ob. Sobolewski, sekretarz ma wywoławcza, tenuty dzierżawnej, nie
cym, gdyż nie ma prawa dvsponowania)., dodatnio. (Kr.)
Z_arządu. Wojewódzkiego ob. Kopczyński. doty~zy to remanenti;lw surowców i półlccz nie przedsiębiorstwa poniemieckieę;o,
W dyskusji omówiono wyczerpujące pro· fabrykatów, z których musi się wyliczyć.
, nie firmy, lecz jedy:nie i wyłącznie powieDZIAŁALNOŚĆ
blemy, związane z ,odbudową ·życ:a goZebrani doceniają wagę spółdzielczoścl
rzonrgo mi.1 pod dozór mif'nia poniemieckie- STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO spodarczego Polski. jak również · szereg i wskazują na lrnl)ieczność organizowania
go, a za tym towarów. objętych spisem in:
W OKRĘGU POZNAŃSKIM
innych aktualnych zagadnień społecz - w miarę potrzeb życia gospodarczego, w
wentarza i urządzenia ,sklepowego.
nych. (Kr.)
sposób zgodny z istotą spółdzielczości i O·
Stanowisko pewnych wladz. udzielających
Stronnictwo
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okazuje
w Wvst
·
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bowiąz,ującymi
w tej mierze przepisami
nominacji na .,tymczasowych zarzą d ców tu t eJszym pow1ec1e ar o ozywwną
a~ awa o
arszaw1e w w.
• em.
p"rzedsiębiorstwa
handlowego" iest niesłusz- ła~ność. Ostat.nio odbyły ~ię dw~ w~elkie
prawnymi.
.
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Dnia 1-go sierpnia r. b. otwarta zostanie
Celem un1'kn1'ęcla w1"elotorowos'c1· w dz1·a·
nc, bo przecie.i na przedsiębiorstwo handlo- w1~c~ _ ronm.c a w
ro o~zyme l . owe składa się szere~ czynników. jak kapitał byli.me, w ktorych społeczenstwo wz1ęł~ w loka1u Związku pr?Y ul. Piotrkowskiej 89 łaniach wJadz ad~inisłracyjnych • uzgodobrotowy, klientela. należności od odbior- udz.ia.ł. Na aktualne. te.~aty go~po~arcze 1 wystawa prac o bohaterstwie Warszawy nienia ich poczynat1, wskazane jest powo·
ców, towary, wvrobionc stosunki handlowe, pol1typne przemawiali ob. C?sms.k1 poseł i o powstaniu. Głównymi eksponatami bę- ; łanie do życia stałej komisji porozumie·
firma itp. Z tych wszystkich czynników skła- do K. R. N., ~b. ~ob~lewski, ~iceprezell d~ szkice młod~go utal~ntowa~ego lodzia-1· wawczej z udziałem Wydziałów Przemy·
dowyc~1 przedsiQhinrstwa, zarz1Jdca otrzymu- Z~rządu _Woiewodzkiego, :wicekurator n.ma Jerzego W1lk_a: Szkice robione w okre_ - słowych, Aprowizacji i Handlu, T. z. P.,
je tylko prawo wejścia do lokalu i prawo do Oz?rzewsk1. ~ze.czowa dyskusja wykazała s1e przedpowstan10wym, w samym ogmu 1 Izby Sl<arbowej i Izby Pr;,emysłowo-Hanpilnowania poniemieckich przedmiotów·, ja- duze zirozum1eme dla aktualnych zagad ·
•
kie sig. tam znajdują. Podkreślam prawa me.n. Stronnictwo Demokratyczne cieszy powstania obecnie na gruzach naszej dlowej, Izby Rzemieślniczej, Związlfo Kupu;ejścia do sklepu. nie prawa naimu - pra- się w tutejszym powiede coraz więk - stolicy.
' ców i Przemysłowców oraz spółdzielczości
wa najmu należa howicm nie do .. zarządcy". szym .poparciem społeczeństwa. Wiec
c zakresem działania na m. Łód7. i Wojelerz do ,.kupca": albowiem z reguły ta sama zakończono odśpiewaniem Roty. (Kr.)
Dzielnica Północna Stronnictwa Demo· wództwo Łódzkie.
\
wła.dza państwowa. która udzieliła nominakrałycmego ul. Wojska Polskiego 10 (dawLódż,
dnia
18
lipca
1945
r.
cji. choć przez inne nodległe organa żąda od
WIEC STRONNICTV.'A
niej Brzezińska). zawiadamia wszystkich
prowadp~cego pr~ed;sięhior-stwo zapłaty czynDEMOKRATYCZNEGO W KOLB
członków, źe w niedzielę dnia 5 sierpnia
,
· Zarząd Woiewód·zki
szu. Żąl:lać tego może. tylko oJ .,kupca". nie
·
o godzinie 10 rano, odbędzie się ogólne
" b o temu me
' wo 1no 0]Jcu1z
· ·a.·c Odbył się w „Kole wielki wiec Stronni- miesięczne zebranie. Referaty wygłosz":
0 cl •. zarzą dcy ,
Stron.nictwa · De.?1Wkratvczneii;o w Łodzł
1
1
•
'e · ·
;- atkiem · ctwa Demokraty·cznego z tłumnym udzia· Ob. Wróblewski Edward i•ob. mgr .. Bonie„ · Iz"ba . Przemvstowo - Handlowa w Ło-dzi
rowierzonego mu mi ma zannym .„
-')u
Skoro więc zarząd nieruchomości żąda ko- łem 'lnies;cowego społeczeństw .i..
Izlba RzemieśJ.nicza w Łodzi
Jnornego od kupca, a kupiec komorne to pła
Przemówienia wygłosili ob. Sobolew· cki Kazimierz. StawiennictwQ ' wszystkich
ci, to z. mocy obowiązującego prawa J)OWsta- ski, wiceprezes Zarząru Wojewódzkie· członków obowiązkowe..
Związek Ku:pców i PrzemysJowców w ŁJdtf.
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' , YGODNIK DEMOKRATYCZNY

Jan Wojtyński·

•

Ro.:znica• fłłańif~siu P.K.W.N.

Wyz"'W"ole nie Lu.blina.
II.

Lublin ?Ył wolny już w godzinach poran·j Zaznaczyć nal.eży, że n_a miesiąc nieon,1al
nych 25 lipca 1944 r„ ale pw1kty oporu po- przed wyzwoleniem Lublma. bo 1 czerwca
jedyńczc niemieckie jeszcze w kilku miej- ] 944 r. Niemcy rozstrzelali _50 działaczy podscach istniały do piątku, 28. VII'. Likwida· ziemnych Polski walcu!ce.i z aktywu PPR. w
cją .tych ostatnich punktów oporu i wykry- Lublipie z nieodżałowanym Józefem Rybiń"\1·aniem i unieszkodliwianiem resztek załogi skim. :Michalskim, Stefanem Krawczyńskim
niemieckiej zajmowali się obok patroli so· na czele,
.
"~eckich takie liczni ochotnicy spośród na$Zej młodzieży. Szwaby trzymały się trochę
MAJDANEK.
je;;zcze na ·cmentarzu, zli~w!dowano P.un.kty
Stosy niedopalonych ciał w krematoryjoporu I obsadzone pq~w:i-zm.e przez meh~z- nych piecach, setki nagidi ciał w rozkopane ob_sady po 4 - 10 zołmer~y) przy .Na- nych licznych mogiłach zbiorowych, tysiące
rutowic~a •. Sz~pena, Okopową w Ale3ach czaszek i stosy kości ludzkich - oto cośmy
Rada~~ckich _itd.
. .
,
ujrzeli w obozie na Ivlajdanku, dokąd udaliśBy l~smy zg~ry przekonam, ::~ _11 a.tychmiast my · się nal:ychmiast. po wyzwoleniu Lublina.
P~ 1;1c 1eczce N.1emcy zac~n~,msc1c s~~ na Lu- W piecach krematoryjnych stosy popiołu ze
b!1me z powietrza. M1ehsrny r?CJę.: przez szczątków ludzkich, trupy w _rozkopanych
pierwsze trzy noce samoloty mem1e.ck1e .zrzu- mogiłach - to ofiary ostatnich przed uciecały . ho.mby na bezbronne z;ipełme m1a~to. czką niemiecką rozs.trzeliwań: leżą w mogiPrzez)'.c1a tych bomhardowan były t~df51cz- łach_ od kilku dni, ciała zachowały się jeszcze
ne: miasto tonęło w zupełnych c1emnosCiach, w stanie -możliwym do zidentyfikowania. obrony przeciwlotniczej .i~szcze nie by~o. a- I tutaj przeto, podobnie jak i na Zamku l~rmo~ve ~ygnały hył~ zm~zczone, o me~e~: pełno lu~lii:~an, poszukujących w mogiłach
p:eczenst~ie ;i~l?tu sygnalizował s~um s1lm SWfCh na3bhzszych.
kow. Na1grozme1sze hom.bardowan1e było w
nocy z piątku 2g na 29 lipca 1944 r. Bomby
spadły na ulice Staszrca, Krakowskie Przedmieście, Okopową itd.

. Lekarze sov.:ieccy. rę~oma je..ńców ,n~emiec~I sen. składach obuwi~ pomor~owanych. ~fiar
kich, segregują czas~k1, bada1ą k?sc1 ludz na~1czon? tego ~buw1a na. ~hsko 3 mihon_Y
k~e, doko~mją oględzm. setek t1:upow .w. mo- o.sob; t. J • znalez1o_no n,a. m1e1scu o~oł~ 3 mi·
gilach zb1orow):ch. Mai danek ie~t. m1e,1sc~m h_onow p~r. obuwia ~oznych, wymiarow, za·.
bezustannych pielgrzymek ludnosc1 Luh~ma rown? dz1c;cm:inego, 1ak 1 osoh dorosły?h.
i okolic. Z przerażemem .ogląda~y .te wid?- . Jency menueccy p_onuro patrzą na siady .
me znaki strasznych b~st1alstw'. 1ak~e !u s~ę zbrodm swych rodakow.
.
. .
niedawno odbywały. Wprost w1erzyc się me
I tutaj na Majdanku w trzecią medz1elę
chce, że bestialstw tych dokonali ludzie.· .
sforp1~iową odby~ 0 się u!·oczyste poś.więcen~e
Co to jest Majdanek?Majdanek. jest to ~o- krzyżow na mogiłach zbioro~vych ofiar Mar
łożony za miastem Lublinem, w odle~łości 7 danka.
, „
.
.
kilometrów, obóz pracy przymusowe1, _załoW~dług opmn Iekarzy ~ow1eck1ch, w tyżony przez Niemców w roku 19-~·l. N'.1·ol- go_dm~, poprzed~aJ~cy~ uCieczkę_ swą z Lu·
Lrzymich terenach, otoczonych .licznymi za- blma, wł?clze i:1emieck1e na M~1danku, roz·
siekami z drutu kolcza~tego, Nie_n1~v_, wyb u- strzelały i sp~hły o~o}o. _10 tysięcy osob,. w
dowali dziesiątki barako\~ dla w1ę,zmow. , Za tym oko~o tysiąca więzmow z Zamku w p1ą·
bara~ami wybudowano kilka piccow k.rema- tek 21 lipca 1944 roku . .
toryjnych, liczne komory gazowe, gdzie zaCień Zamku i Majdanka płośzy chwile
truwano przeznaczone na śmierć ofiary. ,-- uniesienia i rado'śei z ' powodu odzyskane.i
Całość straszliwego obrazu uzupełniały Fez- Niepodległości: niema w Lublinie rodziny,
ne wieże strażnicze i rozrzucone po obozie· któraby nie była dotknięta bezpośredmo
liczne szubienice. Og-ółem na Maidanku ·stratą kogoś z najbliższych.
N~emcy stracili 0~?1'0 4 mil.ionów ludzi .. --:- Również wiadomość 0 powstaniu w War•
W zachO\•anych i pozostaw10nych na m1ei- szawie wywołuje niepokój 0 jego powodze·
nie: Lublin ocema powstanie zgóry pesymi·
stycznie.
PIERWSZA DEFILADA WOJSKA
POLSKIEGO.
W pierwszych dniach sierpnia 1944 r. do
Lublina whaczają pierwsze oddziały dvwi„
·
T a deusza K oscmsz
, · ki , p rzv1ez
· _:ra d o
z31
1m.
Lubl'ma '"'1tany
.
• p o.l ~.n
I .
l(
ser <leczme
o„.,'te t
WyzWolen;a Narodowego z Prezydentem Bierutem na czele .Na ulicach zjawiają się pirrw
si polscy generałowie, iak: Mars?:ałek żv·
mierski. gen. Berlin~, gen. Zawac17ki. ll'en.
świercz~wski. gen: G;ochoc_zyfsl-i;· ~:erwc7e,
w~raczaJą?e do miasta odd~iały W o ska Palsk~ego, ,witane i::a dosło:rn1~ przez cs}y l;u·
blm: kt~ry wyległ n~ ;1I.1c~ 1 pła.czem 1 l·w:11·
tarni da!e wy.raz. ranosci, ze yo tvlu. dłu~ rh
latach mewoh
TIJrzał nareszcie P"lsk1e~0 ·· ,.,ł·
.
· ł
cl l · ' k ,
nierza. l\1iasto tonę o w powo zi cw1atow. to
rymi ohsvpywano maszerujllcych woiak0w.
Dnia is ~ierpnia 1944 r. -w· niespełna t~zv'
tygodnie Po wvzwoleniu Lublin O?:ląda iuż
po tylu długich latach niewoli uierwsw rlefiladę Woiska Polskiego.. Defilada o{P vła
się na Krakowskim Przedmieściu - na pl.acu Litewskim przerl prz.edst.awicielami Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i
naszą generalicją. Entuzjazm publicznoeci,
zalewającej chodniki i przyglądającej się de·
filadzie jest wprost oszałamiai'ącv. znów sypią się kwiaty, entuzjazm dochodzi do zeni•
tu, kiedy na ulicy pokazuje się polska kawa·
leria.
.
Lublin szaleje z rad-0ści. Lokale przepełnio
ne, nasi wojacy są rozchwytywani i goszcz~·
ni, czym kto może.

MIASTO POWRACA DO ŻYCIA.

(G.) Rok temu
1-.go sier,pnia 1944 braku jakiegokolwiek porozumienia z RoAle miasto szybko powracało do życia na
gruzach i zniszczeniach. Uruchomiono szyb- rnkub ~ bRohaterskłya '\\'.'arnkrzawa schbwydła sją powstanie odbyć iSię musiało".
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.
h·
rownoczesme
0
1icac
.
d
p
l'
.
,·
'l
d
zieJ '
pa._,, iwe z
wawiołow
1 •na uodruch
. po d W arszawą zna cznych s1'ł n 1 .
t ł ~ 1 w~ a.
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zmszczen, . gruz. poczęto napraw1ac okna.
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.Y
kich. Ten sam autor powyżej ·cytowanych
wstawiać szyby, usuw:ać trupy ludzi i koni te~ zamamfest?v~ał głębokie,. mgdy przez wywodów tak pisze: „strona polska wie
z ulic i placów. Jeńcy niemieccy pomagali na3be~względme1szy teror. h_itler~~szczy- działa o kqncentracji świeżych dywizji
przy oczyszczaniu miasta z żelastwa, rozbi- zny m,e .zała~ane poczu~1e. l um1~~wa111e niemieckich w rejonie Warszawy".
tych czołgów, dział itp.
woinosci; ty.łiąci:: uczest:11~ow b?_JOW. da·
A więc wywołano powstanie bez u·
Rozpoczęło się wyłapywanie „volksdeu- ły wyraz. nieprze3ednane1. men.awisc '. J.a~ą zgodnienia z ogólnym planem działań
tschów" i zdrajców narodu oraz kolaboracjo- c~ły n.arnd pałał ~o beshalsk1::h, naJez9z- .Sprzymierzonych, bez zawiadomienia i po_
nistów. Wielką zasługą Lublina jest. że ak- cow. ~zyn zb.roJny . powstancow .war „ rozumienia jakiegokolwiek "Z . dowodz
cję oczyszczenia miasta z tych wrogich ele- szawsk1ch. budzi ~odz1w. Polska chyli czo- twem Armii Czerwonej i Wojc;kiem Polmentów
przeprowadził Lublin «tuproce-ito- ło przed ich trag1cz.nym pory·wem ! hero- k'
.
.
•
. .,. .
. . .
.
s .1m, co mog ł o b y za d ecy d pwac· o 1oiSac1l
wo i bez reszty v; ~1ągu 2 - 3 tygodm. Wie- lCZ•n ym oporem. miazdząceJ p~~ewadz~ powstania w sensie pomyślnym ~ cho·
lu „Volks~euts~o~ zapędzono d? prac przy ~raga. . ~~zes~1cy .•walk .spełmh WSP?. 1.c aż wiadziano dobrze 0 naplywie no_
oczvszczamu rmasta. starsi poszh pod klucz. małe SWOJ zołmer.sk1 obowiązek. Ll1;dnosc wych oddziałów niemieckich!
W tydzień po wyzwoleniu Lublina do mia- '\\'.'arszawy .raz jeszc~e zdała eg~a~m P.asta nadiechały pierwsze czołówki wojsk pol- tnotyzIXllll l bezgramcznego posw1ęcem_a.
A wreszcie 2~go • paź~ziernika skapi~uskicb. Wyobraźcis sobie, łodzianie. ten nie.
..
low.a no przed Niemcami, rozpoczynaJąC
widziany nigdy dotąd entuzjazm. z jakim wiAl~
c?. r~1c1h ha~ło wybu.chu._ czy kapitulację celowo od Żoliborza, gdzie
tał mundur żołnierza I Dywizii im. Kościusz- ·spełmh SWOJ mesłychame odp01W1edzralny b.yły konkreti:ie możliwo~ci. przedostania
ki Lu~1in 1
obowiązek? Czy stworzyli jakiekolwiek się .~rzez. W~s~ę. , Poruczmk Zyg~u~t 2
Pierwsze auta Wojska Polskiego pr;i:ywiozły choćby warunki, .dające s~anse s:i~ces;i~ A_rmn KraJoWeJ os:"."ia<lczył S~go p~zdzie~~
t~kże pierwszą prasę w postaci pisma żoł- Czy„ wykorzystali w.s7el~1e mozhwosc1 mka na konf.er~.~CJl pra~owe1 w redakcJl
nierskieg-o „Zwyciężymy". W czołówce .,Zwy- ak.cJ~, czy p~zygotowah Ją .planow.o'. na·' „R~eczposp?l!teJ =. „Dowo~ztwo A K.. pociężymy" spotykamy pierwszego łodzia!1ina ,razaiąc nai niechybną W raz:e porn.z.kl. za: wzięło hamebną l zdradz1eck.ą de;CYZJ~ O
w mundurze, sekretarza redakcji tego pisma gładę Warszawy~ serce kraJU, na snuerc kapitulacj.i wbrew życzeniu wszystkich
red. Kronmana. Entuzjastycznym powita- lub męki niewoli setki tysięcy jej ludnoś- powstań·ców i w ten sposób uniemoźliwi·
niom niema końca. Po tvm raz Po raz zja- ci?
ło przę<lostanie się do Wojska Polskiego
wiają się nowi znajomi !Odzianie.
' Ot..
k
'k t,
. . . <l
,
_kilku tysiącom powstańców i ludności Za·
oz z omum a ow l osw1a czen u~ liborza". Bez względu mt -to, że na Wiśle
ECHA MASAKRY NA ZAMKU.
~zestników . powstania. wy.nika niezbici.e, czekały już na powstańców gotowe pon. .
, .
d .
ze pow.stame było mep~zygotowane, ze tony. Dowództwo A. K. „wolało oddać
PIERWTSZE.', POLSKIE WŁADZE
. Ja~, JUZ
P?krotce w pop;ze mm numerze jego wybuch zaskoczył zarówno dowódz ·
n · ·.
·
. p1rnhsmy, Niemcy przed ucieczką - wymor- two ·Arm1·1· Czerwone]' i' HfoJ·~ka Polsk1·e- powstańców w r,ęce Nie~ców, niż pozwoS
bk
ł
f
.,
"
i··
ł
·
w
·
k'
p
1
kim"
zy .·o zaczę y unkcjonować pierwsze pol
dowali w dniu ucieczki 22 lipca 1i-944 r. - go,· 3'ak i· Arm1·ę Ludową, a nawet n·,ekto're ic na .po ą.czeme z
O-Je. iem 0 6
•
~ d
skie wrn
ze. Porządek w mie'ście zaczęła uokoło 1300 więźniów, przeważnie politycz- oddzia'ły AK.; nie zaskoczył natomiast„.
I dla tak niskich wyrachowań wydano trzymywać milicja. Szybko zaczął urzędow;i.ć
nych. Wymordpwano ich masowo w cela.eh. Niemców.
Niemcom 11 tysięcy obrońców Warnzawy Specjalny Sąd Karnv dla Volksdeutschów,
Poprzedniego dnia, 21 lipca, wywieziono na
i setki tysięcy jej mieszkańców, wydano zdrajców narodu. Lublin do zagadnienia te·
Majdanek około 1000 więźniów, których na
Już 5-go wrzesma 1944 roku radio lon· piękną, wspaniałą ·naszą stolicę, centrum go podszedł mniej liberalnie, ni.Z Łódź. Każ·
terenie obozu - w pobliżu pieców kremato· dyńskie nadało komunikat, stwierdzający, życia duchowego i kultury narodu, na pa- dy kolaboracionista, czy Volksdeutsch zna·
ryjnych rozstrzelano.
że „powstanie gen. Bora było przedw.cze- stwę zupełnej zagłady!
lazł się natychmiast za kratkami i przed Są.Teraz, po wyzwoleniu cały Lublin idzie z sne i wybuchło bez jakiegokolwiek . u. .
.
.
k
dem Specjalnym, wystarczy nadmienić, że
pielgrzym~a:ni na Za~1~k. Specja~ne kołu~- Z!;fO<lnienia ;z ogólnym planem <iziała1i
J?z1e3e P.o~st~ma wanszaw5 ~1ego WY- a- pracodawca - .P.olak, któ~y w okresie okuria·
n~ robotmko.w "'. asysc1e członków . r.?~~m sprzymierzonych". Cóż za akt oskarżenia ZUJą m~zb~cie, z.e wyw?łano Je ~ warun·· cji gnębił r-0botnika i pracując dla instytu·
pizenoszą zwłoki pomordowanych w1ęzmow przeciw Komendzie Głównej A. K.!
ka~h mechybneJ klęski wy.łączme dla e- cji niemieckie.i groził robotnikom władzami
I ·na plac ohok Zamku, gdzie, po zidentyfikogo1~ty~ny·ch wła~nych celow r~ądu łon- niemieckimi „fasował" wyrok 15 lat wię·
waniu ich tożsamości. chowane są we wspólZ faktów i niezbitych dokumentów o o.ynskie~o. Chodziło o .uzys~an1e władzł'. zienia, podobny wyrok zapadł również- w
nej mogile. W niedzielę pierwszą sierpnia, walkach warszawskich wynika w dalszym nad kraJ~m, o rozpalem; wojny d?1~oweJ sprawie Wiceprezesa Sądu w Zamościu za
odbyła się u stóp Zamku obok wspólnej mo- !Ciągu, że Komenda Główna A. K. świado · w o?rome swy.c~ :ządow, 0 r?~b i cie lub usiłowanie zostania Volksdeutschem, za sta·
giły męczenników - więźniów Msza św. po- mie zaprzepaściła możliwości skoordyno~ c~ocb_Y rozluzmeme . ~ączno~Cl ~rzech rania· podjęte przezeń w celu przyznania mu
lowa. po której i po kazaniu przemawiali wania akcji powstańczej na terenie samej wielkich mocarstw Anglu, Stanow Zjedna- uprawnień Volksdeutscha
przedstawiciele Iubelskiei;o społeczeństwa i Warszawy oraz stworzenia niezbędnej czonych -i Związku Radzieckiego właśnie!
.
·
. ,
•
reprezentanci wojsk. sow.·ieckich. Wyłoniona' łączności z Armią Czerwoną i Wo iskiem w czasie, gdy jedność ta była podstawo· r Zorgamzowan;: zo.stał Ur.ząd. Wo1ey;odzki •
. spośród społeczeństwa lubelskiego z udzia- Polskim. Mimo to kłamliwie zapewniano wym warunkiem o.statecznego pokonania Wyszły ~ pod. ziemi ~r'.Sai:1 zac1e pohty~zne.
łem reprezentantów armii sowieckiej komisja żołnierzy A. K. o nawiązanym r.tekomo Niemiec. - Ponieważ i Dowództwo A. K. i 7;aczęło zywo pulsowac zycie społeczne l po•
opublikowała szczegółowy komunikat o tej kontakcie z oddziałami Armii Czerwonej jego londyńscy mocodawcy zdawal' sobie lityczne. .
. „
.
.
straszliwej zbrodni niemieckiej. Sędzia mjr. i Wojska Polskiego.
doskonale sprawę z nieuniknionej niemal
9,bok .mnych or~ah1zacJI pod1ęło dz1ałal·
Szcrepański, członek tej komisji, oświadczył
katastrofy, planol\\Tano w tym wypadku no;;c także Stronmctwo . Demokratyc~ne, w
m. in.: .,Podobne.i zbrodni szatan nie wymyO odnośnym porozumieniu i zapewnie wykorzysta-€ złamanie powstania do wal- ktorym ~ookoła budówy ~m~ycl~ zrębo:w or:
ś1ilhy. W cdach, ,g-dzie dokonano masom·ch niu. sobie rozstrzygającej p~mocy nie po- ki z demokrac· i ze Zwiazkiem Radzie<> ga~1zacy3nych ..z~krzątneh się ,, 1ak9 p1erws1.
e?.zekucyj _ trupy leżały warstwami, cho- ~yslano zresztą we.ale, z gory I?rzesądza- .
· . Ją .
•
.
działacze Stronmctwa Demokratycznego na
d'liliśmv pe kostki we krwi Sceny przy roz· Ją•C tę sl?rawę. ""'.'Ymka to z prz~Ję\ych do- k!.m na areme międzynaFodoweJ.
wyzwolonych terenach Minister prof. red.
1
poznawaniu i identyfikowaniu zwłok były kumentow arc~iwal.ny.ch ?owodztvva A_._
Te wszystkie rachuby, były równie Wincenty Rzymowski. prof. red. Józef Wa·
tak wstrząsają.ce, że świadkowie. 0 najsilniej- K. Jeden z ~zefow II .Oddziału w dys~usp naiwne i beznadziejne, jak zbrodniczym i sowsld, k?n~ul ~~czysław Rov.-alski, RQmu·
szych nerwach mdleli. tracili przytomność". wewnętr~neJ na temat ~rze<lsta:wienrn oburz.ającym jest fakt poświęcenia bytu ald Ru~ic~1 , .Tozef Skwarek, Wacław KaJzW5ród rozstrzcl1mych na Zamku i w Maj- społe~zenstWTU c~lu p~wstan~a czym ~aki: stolicy oraz życia setki tysięcy bohater - marek i mm.
danku w dniach 21 - 22 lipca 1944 roku ~ar~nen~e uwagi: „Nie n~lezy zapomm.ac, skich jej obrońców ~v~oim egoistycz.nyrri
Urucl~omiono szkolnictwo,. młodzież jakże
wi ... źniów znajdowało się wielu jakże wartoś- ze 3ezeli celem powstama warszawskie - i ciasnym celom. Dzre3e powstama war- skwapliwie skorzystała z dobrodziejstwa wycic::'wych rlziałaczy niepodleglośc'i.owvc:h z Lu- go b.ył~ ~a·nifestacj~ :woli ~arodu do c_ał: szawskiego stanowią chlubną i tragiczną zwol,enia i ruszyla ławą do gmachów s1 kolhlina i f\Kolicy, fak np. Wojciech B~kowski. kow1teJ me:podległo?_c1, ~us1ało .ono m1ec zarazem kartę heroizmu oraz wielkości nycli. Młojzie~ męska w wieku starszym ma·
K~lirki, Dominko, T. Krawczyński,. Mądral w aktua;1neJ. sytuaq1 P?hty.czneJ .a~centy ducha naszej męczeńskiej stolicy. Lecz sowo zaczę.a zgłaszać się ochotn;czo.do Woji inni.
. antysow1eck1e. I tak tez n;ewątphw1e by- ferują równocześnie w.obec teraźniejszośt- ska Polskiego.
Wśród ocalałvch cudem znaleźli się m. in. ło pomyślane. Byłoby więc naiwnością ci i wobec historii nieodwoŁalny wyrok
-Po uniesieniach i radości --;- Lublin przymi:l,;.,..nl, o;vi~ A. Kr&wczyi'iscy .. nnr. · ąt~la~- czeka~ na. porno~ v:ojskową I?·aństwa,, potępi~nia p~zeci~ spr~wcoi;i i .w.inowaj- stępował szybko do twardej rzeczywistości,
skx (łodz1an111), adw. Brodzki. Musmck1 przeciw . ktoremu takz~. było .skierowa · com t~J walki trag1cz.ne1, z gory JUZ skaza· do wytężonej pracy nad odhudnwą Orlrodzr
i inni.
'ne. Nalezy przepirowadz1c tezę, ze nawet w nej na zagładę.
nej Ojczyzny na terenach ·wyzwolonych.
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TYGOD 11K DEMOKRATYCZNY

Dr. ·Robm·t ."f!,mnhieli11ski
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kwitnącvmi osadai11i ~11kic1111 icz\ n~i.
':cze·
gól nic Zgierz "vhił sir na czoł~, i. U\\ azany
lwi za "tolicę przcmysłó1111 \\ 01cwodzt.ll'a. ,
Chorra Łódź nic miała ~ih· atr;1kcyjnCJ. kto·
rn pr~) ciągnłahy ohc1 eh foL1:) ~'ml ów. Han:
.
,/
del lokalnv h1 l tu łaho roz111111('t\' . .Tako naJ
• I.
'\ażni jsz/ irałęzie handlu po<laic ;;pra,1ozda·
•
•
.
.
.•.
. . .
. • r .
..!iandel łokr:-iow1· płc'.ici:n.ycr·
Dawna Łódź, chlubnie dziś zwana stolica hi-cliii~ki. Z 'da~civ. ą t<ohif' rnc>rgią 1 .zorb· wych. 1ak 1\1ł, n. \~ OJt0\1~k1 l Księz~ '.\Ił)n ·nic·urzędowr
kalów i sukna. jakotrż In deJlln na kolllc 1 by·
polskiej pracy, stm1011·ila w drugim dzie~iąt: "ośf'ią rcaliz011 ał zamierzenia Ihądu. dol)" nad rzrczk,ą .T~~1e111Q. ktore dały p9cząt~k dło roaate". Ludno~l- ;ri~cm a nic przl:ja·
ku lat ubiegłego ~lulecia jc><zczc lichą mieś- r·zącć: uprzrmy:-.lo\\ienia Królc!'l\\'a, ~· roku zakła<lom .~c~1c.1b!cra luh mły1~ Lamu:;. gdzie wiała ':.~adiwj rh~·ci ;:aircia lę przrmyslcm
cinę rolniczą. Wokół miasteczka, w leśn) eh 1820 dokonał ohjazdu podlcglcgo sobie . wo- .~tanęła pozmc.1 .1 abn ka Grohmana.
.
t1ukif'nnicz ·m. Oopicro zaw.ircil' unio\1 y '' r.
gę.~t" inach biły rozliczne źródła . .a woch- ich jr1\ /idzi\I a. Po<IC'zas podróż,. · hadując teren
Duże znacze11_1c dla pr~) ~złe~o rozwoJ n o· 1821 z osadnikc. 111 i ze Z;•ierza z jeclnC'j slrolwon:yły :;ieć drobnych ~lnmłyków, nad któ· na przpzli' osiedla przcm słowc. zatrzymał !'ady fabrycznc.1. )I' J:odz1 p~siad~ł pra:;tar}' ny a Prczrsem ;\lazo\\·iccL:im z ra111i,..11ia Hzą
r1 mi drzemały $Iure. zgrzyhiąłe młyny. się w rnalcl1kiej, zaguhi 0 ncj w boraC'h łeczyc- t1:akL handlowy l WOJermy, .w1od.ący. od_ d~le- du z drugiej _ oraz o~tatcc·mc urcgulowa.Łódź óv. czesna W) glądrm zewnętrznym zabu· kich. Łodti.
kiego Sandonuerza przez Piotr ko w l Łtldz aż nia osach !<ukif'nnic·1cj w Lodzi ,,. roku In23
dowali przypominała raczej okolicznc w~ic i ()gromne la::;y. ołaczaj~ce mia><Lcczko, mo· do Torunia.
zacl1rcilÓ rękod1:iclnikó11 lic a~i1·d!ania sic; w
•t) lko zwartość budo1di. mał1 plac. wyobra- gły w dowolnej ilo~ci do~t;nczyć materialu
Spostrzcżenia ;woje i u\\ agi z dokonanej ohrrhic mia~ta.
żający rynek oraz nic11iclki drewniany ra· do huclowv domkń\1 dla osadników i wyrobu ltl:'tracji przesłał Prezes l\Iazowiecki do Ko- Umo\1 a z~icr ka miale pod:<tin O\\ c. zna·
tu. z z wieżyczką, nada11ały jej cha.rakter prymitywnych jeszcze war,;ztatów tkackich. misji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Rzącl czrnic dla kol011izacji Lodzi. Zapc\111iała o·
mia, teczka.
Liczne źródła i strnnn ki dawały możnosc zatwierdził jego wnio~ek, ahy kilka o~iedli. na o~achrikom clu~c korz\: ci llHllrrialne i
Jeszcze w roku 1820 ł,ódź ian1ie~zki11ało zakładania tutaj niezhędll\ eh dla fabr}kacji m. in. Łódź, przrznaczyć na o~ady fabn cz- prz\"1ilcic'. jakirh nic po~iad di krnjo' cy.
zalcchl'ie 767 mic;;tkctńcó11·. zairtvch prze· ~ukna f ~rliiarni i folt~:ozów. ktć~r~ po\\. ta wa· nc. Piernsz~ falę in~ig;r~ntów, napły11 ają- ~1chiał. za~. w rcp~·eirntar:_ii poi i \c/.11 ·.i daw al
ważnie upra1rą roli,
hodowla hvlła i karc1.o- IY w m1cj!<cach. gdue daw111e1 turkotały cych do WoJ. Mazo\\1eck1ep:o. pochłonęły im moznosc oclrlziah\\.:tllla na ~to. 11nk1 lokal1
waniem lasu.
a zapytani~ Komi~ji Woje· ml~ 11v. 'fo o"latnie "lanowiły niejako kolrh-1 iląl:'iednie mia~tcczka. Zgierz. Aleksandrliw. ne.
~vódzkiej .. czvli
miastO' Czarkowski
wogć1le wzrasta
luh ___
ki' pt:Z)...;.
i;złych
iclkich
_zakłaflów
O;i;orków
stały
wkrqtcc
n. .,..
upada"
burmistrz
odpowic-1
_ _ _\1_
___
_ _ _ _przemvsło·
_ _ _ _ _Konstantynów.
_ _ _ _ _ _';...
_____
_ _się
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _d.
_ c.
__
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dział. że miasto wzrasta z iJrzyczyny„ . . ,dobrych jarmarków". Przełomowym okrrsem
dla rozwoju Lodzi były cza. y Króle:otwa Kon
gres?.'1·~go ..Rz~d. Królc.~t~rn tworzy!~ WÓWCZU!'.'
'1yh1tm męzow1e stanu, iak Lt ceki, Stasz)C.
l\lostowski. Przeżvli oni rozbiory Rzp1itrj
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Ludzie 11atrzebni i niepotrzebni - la kouo czekamy a klo ~"11Zyjeidża

-i1ad ogromem me~zczę. c narodow:vch 1 nę·
dzą ludności. trapionej ciąghmi wojnami.-

(Korespo~dencja ze śląska)
pomocą a władze przyznały najdalej
.Tako ludzie czynu postano11 ili \\ łac12:ę swą
wyzyskać w kkrunku odhuclowv gospodar·
Od paru miesięcy rozlegają i0ę usta- idące przywileje. Ci ludzie nie przyjeż
cŻcj kraju. zapóźnionego w. ""Ym postępie wicznie po całej Polsce wezwania do lu- dzają tutaj dla wypełnienia wielkiej mio kilka wieków od Zachodu.
dzi dobrej woli - Polaków, fachowców, sji pionierskłej, ale poprostu dla "sza\V tym czasie·. kiedy Francja i Anglia roz· zapraszające do przybywania na Śląsk, bru", Wiemy wszyscy dobrze, ie obecne
i1inęły świetnie swój JJrzcmy,;ł i handel. sta· ażeby obejmowali na wieczne władanie stosunki powojel!ne, nie tylko w Polsce,
jąc się pierw;;zymi potęgami '" ówczesnym najprzeróżniejsze placówki gospodarcze ale i na całym świecie, są nienormalne.
świecie rvwilizowan ·m. Polska trwała w le· w tym najstarszym dziedzictwie Piasto- Wiemy, że jest ciężko i nieraz źle, wie·
targu. z którng0 nie hudził jcj no11 Y prąd li- wym.
my, że braKujc nam wiele wiele z
heralizn1u ekonomicznezo ·w '1icku XYIII.śląsk potrzebuje 4,2 milionów. ludzi, tych rzeczy, ktere ułatwiają życie i dlaDopiero u f>r.lnłku Rzcczyµo~politcj. na król- afoby się stał polskim w 100%. Potrze- tego każdy rozumny i rozsądny czło
ki cza~ przed J.:ym rozhiorrm. następuj<' pc\r- b
l k
· 1 'k
b
wiek, patrzący daleko w przyszłość wła·
na zmhna w pcii:dQtlach na przrnn"ł. Wpraw ujemy ro ni ów, rzem1eś m ów, ro otsną i państwa zrozumie ~ doskonale.
dzic w epoce Księst\la Warszawskiego cz,- ników, inteligencji, słowem ludzi wszel·
Zrozumie,
że wszelkie narzekania i la·
11ione b\ly próby za~zrz<"pic.uia u na~ prze- kich zawodów, którzy by uruchomili tumYsłu. ·ale ·licz znacznirj~zcg 0 powodzenia. taj wszelkie życie gospodarcze. Potrze· menty nic tu nie pomogą, że tylko twar·
K~,1e pcrspckt\ wy dla roz11 oju wytwórczo5- bufemy ludzi pracy, pionierów, którzy da i pionierska praca przynieść może koci rodzimej })Q\\staly z chwilą ut\\orzenia się nie zlękną przeciwności i nieodłącz rzyści. Niestety, ludzie z tej drugiej ka'1:~pólncj h~r~cn-. cch1l'i 1~la Króle twa i l~o- nych, trudów, związanych zawsze z no· tcgorii,nic z tych praw zrozumieć nie są
w stanie .
. ~ii. oc~irama1ąc~.i te kra1c Przt:<l ol~cą kan- wym miejscem pracy i osiedleniem.
Na śląsku jest bardzo dużo miejsca
~urrnCJą. Dz1ęk1 ho\\ IPm mądrc1 pohtn Lu
I I d . . d J cl · ł ·
ł · t
heckirgo to!rnr • pal kic ?nogh• znal."ź1: zhyt
u z~e. 1.a .ą .. e m. pe.m zapa u! s a: dla wszystkich. Spokoi ny kawałek chle·
na olhrznmch przc~lrzemacJ 1 Tmpenmn Ho-1nowczosc11 et. os1edl~1ą s.1ę na terenie ca . ba i dobrobyt znajdzie tu zarówno rol·
~)j kie~o·.
~ego. śl~sk~ az po .N1 sę 1 Odr~, .urzą,dza~ Bik, jak rzemieślnik i inteligent. ZarówRząd Kriile-tiia. pra1-;n c ,1 r·z(:~ei pm1rtn- Ją się •. 1 n.tczłomn:e posl~n~~ia.Ją ~1ę7eJ no robotnik fabryczny, jak szewc, kra''ać zaniedbania poprzrdnich pokoleń. przrrl stąd się me ruszac. Przy1ezdzaią p1omewiec, urzędnik i inżynier. Miejsca i chle~ię\11.iąl kroki. zmirrza iitcr do up1·zrm' slo\\ ie rzy, idealiści, zapatrzeni w wielką przyba starczy dla wszystkich. Ale przyjeż
nia kraju. Dnia 2 marr.a 1816 roku ukazał szłość tych ziem dla państwa polskiego,
dżając tuta i, trze ba przyjeżdżać z ja·
ię dekret nąclowv ~-o osil'rllunin ~i ... poŻ\ tc· rozumiejąc dobrze zarówno ich. wartość
snym zrozumieniem rzeczywistolci dzicw,ch cudw'zirmcrn1· .w Kn?l"q,~·ic". -:-- a jak i cel' swojego tu trwania. I to jest
moc~· te?o <lrkr~·Ln kazili· o;1:cll~i:tcY :;1ę cu- element wartościowy i potrzebny, który siejszej. Trzeba przyjeżd,żać z nastawie·
- c!zoz1r1111;c. rolmk Cl.\ rzrm1~ ,1111~ ~1 ol!1y h) ł znajdzie tutaj zawsze wszelkie poparcie niem, że czeka nas tu ciężka i znojna
na przecJa" 6 lat od 11:;zclk.1ch r·1rz.arow po·
ł d
.
ł
· t
b t
· h praca a nie wygodhe życie i "szaber".
datko"rcl~<'i ,Jużhy \1oisko\lrj. ~·kilka mie- W a ~y 1 spo eczens wa, O e na me Inaczej będą się tworzyć legiony mal~ircy pól.nici " szlo no\\C' vn~tano1 irnic o czekaJą.
.
. . . . . . . kontentów, którzy wracają .następnie
. l1l11orzc11iu fundu:zu na rozburlc>\\ę iuzcn}yAle równocześnie przyiezdza1ą 1 mni. rozgoryczeni na dawne swoje miejsca
~1.11 r,ol~kirfrn. H~ ł ~o fakt .f! "ir.l~in~ 7l_1 acz~- Są to specyficzn~ charaktery lu?zkie. zamieszkania, a po drodze szerzą tatarmu rila ·hurlzą~1 "lę, '" t '.' orr.zn~n kraJ?" ei· Propaganda za wyiazdem na zac,hod ro- skie kłamliwe wieści, które szkodzą'prze·
Rrzultaty f'llerg_iczny~h ?z1ałan n7:·1dll ll!C da bi swoje, ale rozumiana jest przez wielu de wszystkim interesowi ogólnemu.
ł,· d_ł11go czrkaf' na Hch:c· ?r'. kra1u 11a~l~'~a- naizupełnie1' fałszywie. Tej drugiej ka- Typowym przykładem takiego sząb·
ł liczne r7c~zc rrh1dz eh1ko''· sz11ka1ąc\Cli t „ „ I d ·
d ·
·
·
t
·
· ·
h \1 arnn
· kn\1
· . egorn
tnta ·I now\c 1i, 1<OT7\',l111c1~zyc
" b , u z1ślwyk a1e. się,
b t zet . wys arczy
d . rowniczego nastawienia do akcji osie·
b, tii.
·
p~zy y c na
ą.s , aze y .u ai prze m- dleńczej na śląsku są wypadki, które się
1
. \\" tnn cza~ie Prrzcscm \Yoi. !\razowiec· mt otworzyły s1ę. natychmiast bra~y. Sc· wydarzyły ostatnio na terenie wojeJ·ir."o ("?ie~' .odą 1. na _kt~re.srn ob~zarze z~1aj· zam u i wsz~lk1e~o. dob1·~bytu, azeby wództwa wrocła~skiego. Władze tamdo1,·aia i'!ę \l'Pwr:zlJ,.; Lndz. hył Ra 11111111d hrm wszyscy kto zyw spieszył 1m z wszelką tejsze, w obronie przed „szabrownika·
0

· l--~;;;..;:;._~-~--~-----~tuamtnia na. tudmn ·
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mi", którzy, Bóg wie, skąd tam przyjeż
dżają - wydały zarządzenie, żabrania·
jące wywożenia czegokolwiek z terenu
województwa. Przyłapani „szabrownicy" tracą "szaber", muszą odrobić przymusowo pewną ilość dni i wreszcie zostają wysiedlani z terenu województwa.
Zarządzenie to jest nietylko ze wszechiniar właściwe, ale nawet bezwarunkowo
konieczne, jako samoobrona społeczna
przed hienami grabieżców. Gdyby tego
riie było, ("szabrownicy" wywieźliby
wszelkie mienie ruchome z wrocławszczyzny.
I oto zdarzają się dośł cz~te zresztą
wypadki, że wyrzuceni „szabrownicy", z
województwa wrocławskiego wraqają do
Polski centralnej i wschodniej, a po drodze rozgłaszają kłamliwe i tatarskie wieści, strasząc innych.
Społeczeństwo polskie na śląsku, potępiając z całą surov,:ością te ciemne typy " zabrownicze", n· e ogrę.niczy się
tylko do zarządzenia władz, o którym
mówiliśmy wyżej, ale zastosuje ponadto jeszcze i inne akty samoobrony. Już
dzisiaj istnieje całkiem poważny zamiar,
aby przyłapanych na szerzeniu kłamstw
szabrowników oprowadzać po ulicach
miast śląskich z tablicami na piersiach,
na których napis będzie głosił: „Szkodnik społeczny".
Jeżeli projekt ten zostanie wykonany,
wpłynie on niewątpliwie na zahamowa·
nie pytlujących bez miary i końca .,szabrowników",
którzy
rzekome
swoje
krzywdy podnoszą do wielkości krzywd
społecznych i odbudowującemu się pań- ·
stwu polskiemu wyrządzają niepowetowane krzywdy.
My tu, na śląsku,, czekamy na tudzi

{Da/s;;y

cirtf!.

na str. 5-ri)

ar~t;mentacji, · że .o_ozo~t~wienie 1 nietknięty!ni Reynaud. premiera

wydarzeń

(S) Obrady Vlll·ei sesii Kra iowej R.ady
Narodowei odhyłv sir. w uroczvstym 1iastrojn
rocznicy ogloszen:a don:os!cgo. maniicstu
P. K. W. N., który z,1pocz:!lk,1wal nową e~()
Polski DernokrJtycz.nci. PowaZne wyni·ki pocznia1i w c':!l-':ll tego roku, Z\\ v.;ir:skie poko·
na.nic ogro111111 eh trudności. 11'<:trz(1cych sl•;
zewsząd w kra.ju \\'Yniszczon\ 111 bezprzykfa<l·
.nie. krzepią serca Jtucli:t dalszeg;o rozwoju
i ~talci popraw\· na przvszlosć. Po w~ slu~ha.niu expose premiera Os1'1bi·H1\orawske":::o
l przemówie1i minis•trów K. R. ~. iednoglośr~i~
uchwa:lił votl1m za.ufania dla Rządu Jednosc1
. arodo\\·ci. W 2wiązku r. wnioskiem z~!Jszo
nyrn do Rz:1du przc1, K." R. N.~ o.~tosrnuy zostal dekret, ustanawiająt:v. że dziei1 22 lipca,
jako dziet'1 powstania suwa.rcnnei władzy .na·
rodu polsk:e.~o. stan;iwić b•:dzie Narodowe
świ~lo Odrodzenia Polski. Kraiowa ~ada ~a
rodowa wezwała .równiel. Rząd <lo opracowan-ia i uchvalenia w ci11~u JO dnL d~kre~n amne·
st~ jnego \V stJsunku do sorawcuw 1 ucz~st·
n ków przest~p<.tw, pooclnionych przed d111c~n
22 lipca 1945 r. Polska Demokratvczna czu1c
się jui d~ś( utnrnlo11ą i ~Pllll. ab\• darować
winowa i com kar~ .za do.t ·cłtcz:1~ ~onel
niane 11rzez nich nrzestc:ps~1\·a . .Test Io p1t:kny
a•kt wspaniał:imyślnoścL Swi<7to_ z,n'Cl('S~\\'R
DemokraCii staic si~ zarazem w1elk1111 d111e111
przebaczenia. kładzie kres rtntvchczasowemu
rozbiciu sno·Jeczenstwa

Obrady Wielkiej Trójki w Poc;:ctamie bu·
uwagi cate.11:0 świata. Rozstrzy·
przecież SJJrawv ::\iemicc oraz
najważnietsze zag:ad11ien;e stabiłizcii pokoju
i powoje1111cgJ układu sto~11nk<>w mi<7dzynarodowycłt. Narady poczdamskie sq iakh.v przy·
~oto\\'anicm -Oo przy ,·zfei konfcrcncii pokojo"·cL
Treść rozmów Triumw~ratu trt\'Jnana ie«t
w taicnrnicv. Ale przed dzicnnikarzum: trutl110 iest co!<.kolwiek ukryć calko\\·icic. Toteż
pra~a raz po raz podaie pe\1·11c szczegóły na·
rad
Obeimowalv one ostatnio niezmiernie
wakne sprawy da,lsz,~ch los!1w 'N'emiec or-az
odszko<lowA1i nie.mictkich. Wedlu~ ko!lcepcji
ros.yjskiei Xiemcv 111ia!vbv pcizo,tać niero~
dziclone,1pod .iednym rządem centralnym„ Agnl11a
wvsuwa nato111!a~t plan Dodzi.alu l~ztszy na
111aie patistc\\·ka. 'trzvmanie '" całości dzieła Bismarcka stat10\\·!f0Jjy dal za m.tawiclną
groźbi;: militarvwm i 1101\'VCh 11r6b rewanżu
ger111al1skie~o. Zwłaszcza nal1stwa sąs'a.dujące,
a w Dierw~zym rz~dz:c Po1ska. mu ialyby
· rozwij;rć stalą i baczną czuin.iść. Według o·
stal.nich don'esiet'1 prasy, :::•>rf.'. 111iala wziąć
icd11<1k koncepcja utrzymania .iedn(lści .:alej
i~zesz\·. Rczyn-nacjc;o I•.· s1Jowod0\l'al~· jakoby
argunienly. że rozczfo11 1ko'": a11ic Rze~zy siato·
Iw sic;o źrcidlc111 niczadcw,1lc11ia w • 'en et.ech.
Czyżbv nic można bvlo t~m~ dość. ~iieoczeki:
wa•nemu rozumowa.niu prtecl\vsta\v1c słuszneJ
ctzą napi~cic
gają sic;- tam

potencjalnych 111oz1Jwosc1 nowvch napadow.
ze sironv Niemiec nie wy\\·ola. orawdopodob·
nie zhvt wielkiezo 1..adowolenia wśród naro·
dów, ~ąsiad1r'ącvch z nimi i znowu zagrol.o·
nych niezadtu:.:-o przez dziką zaborczość teu·
loi1skt1.„
.
'
\V prawie odszkodowai1 niemi~ckich ustalić miano w Poczdamie wvsoko '·ć :eh na 20
miliardów dolarów, olalnvch w naturze w cią
gu 5 lat.
'Ni~kość tei kwoty w porównaniu
z dochodzącvmi do wartości wielu bilionów
dol. srrat. wvwolanvch przez rabtmek i spustoszenia dokona.ne przez · ·icmcv w Europie.
nie· pozwala wprost uwierzvć w możliwość
podobnej decvzji. Po woinie. światowej. w toktórej Xierncv n:e doszły jeszcze nawet
czc;ścibwo do takiei. iak obecnie „do.-konalo·
ści" w grabici:y i niszcz.·cie1stwie. wyrnac.zo·
n~ im zostalv od·szkodowa11ia w wy~okości
70 miliardów 111.< w docie. Jeśl! -sii: weźmie
pod uwa~ę. że z obecnci kwotv 20 miliardów
dol. tvnrn &miliardów mialohv zostać rozdz:elonc n;ii;dzy mniisze pa1isl\ ·a-na Polski: P'.zy·
padłoby odszkodowa.nie,
nie \\'VTÓ\\'IJUJące
nawet w tysiącznej części o~romu naszych
·trat materialnvch_

ku

Rozpoczął się wreszcie w Parvżu, wielo·
krotnie odkladanv procM naiwięk. zego :ibok
gen. Wcnranda spra\\·cy kli;ski Francji. Pctaina. Ten pachołek Hitlera i slu"us Gestapo
z niemalvm 'mimo swei:o wicku tupetem od·
111ó\vil ~kfadan:a zcz.na1i; twierdząc, ie sąd
przysiędyclt nie posiada kompetencji cło r_
oz·
patrywania Jego S·orawy. Zeznania Pawia

fr~nci? w r. 1940. są dru·
dla oskarżone~o. Sl\1·!enlza ią one
~wiadome i z'Qrodnicze \\'\elan c franci; na
pastwc: H?tlera przez kaIJitułacic;-,
w•h\'czas·
jeszcze niczym nie u.-pr:rniicdili ~' on:i. „Żaden
naród nie zawiódł sic: tak srodz<; na nikim,
jak naród fmncuski na Petainie. Ż•iden czlo·
wiek nie skrzV\\'dtit tak. tra zn Le narodu
irancuskiego, jak skrzywdzi! l!:O Pctain"
tymi slowv zako1iczyt swe "" !•uąsaj~cc ze·
znania Revnaud.

z~ocące

\Vofoa na Dalekini Wschodzie zwirk r.a
stale swe 11atc;-ie11ie. M'ażdi::1ce i coraz potrż111iej ·ze ataki DO wietrzne na osroctk; przemysłu w0Jenne11;0 Japo.nii zmiataią 1c z po·
wierzchni ziemi. M;asta ianni'1&kie Il oną · !Pa-"
dają w ~ruzy.
1 a mMzu flota iano1iska nie
ie,t iuż w stanie sta\\'iać noważnieiszc.go opo·
;.u siłom morskim an~lo-a·111erykal1ski111, Riąd
tokijski wi<l ąc na<lchodziica 11!cn~!1ronną za.~lod~ Ja11onii. inie chce icdirak 111;1110 to kapi·
tulować. Mikado .i iezo 111;11i,trow!e. cala kli·
ka rządząca oraz kola . woisko ~c. WS7.\SCY
tak duchowo pokre,\·ni Hitlerowi i ie"o z-:rrai.
trzvma·i<\ si<; też llit.'erowskich metod. Próbują ·wvsi1wać propozvcie pok0>ju, J.;t«1rv by ·eh
uratował i 'Zacho\\'at mail °''o 'ci no\ ·vch i.mpcrialistycznl Ch mi.paści na nrzv złość.· Grożą
ia·kimiś ta.icmniczvm W\ naJaz•kami wO.icnny·
mi i t. p. An.dla i Amen·ka atol doskonale
rozumieją, że w kwesl'i jap01i<h.ci. tak samo,
jak to miafó miei~ce , • snrawic 11ie111ic.::k'ei wszelkie pńlśrodki h' IYbv iatai'.11c ~ 7.C!'11hne.
/;r•idfo ustaw'czne.1 grnźh\' dla 11ol,0L1 11 ·1 nalekim W chodzie winno ulec zn ;s7cze11iu. .la·
ponia musi zgł.osić kapitl!laci~ bez zastrzeże1i,
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wych, kwiaciarstwo. i uprawa wczes·
nych \varzyw i jai-zyn.

1i11·
o· „łP'iDll
1'1J

l\TinblerS'tw~ R~lnictwa ~i

Reform
·Rolnych przewiduje zorganizowanie
w 'każdym województwie . 2-3_ ośrod·
ków. uprawy roślin leczniczych (o po·
wicrzch11i ~{0 do 100 ha) oraz dwu (na
cały kra.i°) Zakładów doświadczaln,-ch
- jednego na niżu, . drugiego w g9·
rach.
97 szkół Wojewódzbva Łódzkiego
""
otrzymało nasiona rumianku, prawoślazu, \valcriany oraz sadzonki mięty
pieprzowej Y celu założenia pokazowych ogródków :.;zketln. -eh. Prace po·
rządkówe i uznpełnirrjące prowadzone
'ą
również w Ogródku Szkolnym na
7,rócUiskach,
gdzie dużo uwagi będzie
poświęcone roślincm lecznicz:m.

z""llllJllódz'"'l·m·
I
D
9"

llP
'li

le1i:ka - w Wileńszczyźnie i na Kre· otrzymać garść wiadomości o byłych
sach ,
północno-wschodni.eh. Wileń- plantacjach ziół w WC!jew. Łódzkim.
szczyznJ i tamtejsze Kresy ze s.wą bo·
Na dźwięk wyrazu ·„Łódź" '" umyśle
gatą florą. były głów~1ym terenem zbio- każdego Polaka budzi się od razu po·
,
ru ziół dzikorosnących. w pozostałych jęcie: „wielki przemyRł", a gdzie jest
dzielnicach Polski kładziono większy przemysł, tam rolnictwo· ustępuje na
na~is1:< na uprawę _rośli.n lec~ni_czych. drugi pl~n: - że Łódź jest na.i\rięki ogłosił kiikadziesiąt artykułów i kil· GJ.ównymi osrodkam1 zb10ru i handlu szym miastem przemysłov„·ym w Pol·
kanaście· broszur o zbiorze,
uprawie hurtowego ziół w Wilefu1zcz~·źnie i na· sce - nie ulega naJ·mnie3'szeJ· '':a.tpli·
i stosowaniu ~iół leczniczych. Już Kresach pólnocno-\Yschodnich był,v: wości, ale wojewó~ztwo - może za
w czasie tamtej wo.iny - na skutek ~więciany,
Baranowicze,
Głębokie, ·wyjątkiem powiatu Łódzkiego ma
wykrycia witamin, którę są wytwarZ'a- Wilejka i Brześć n/Bugiem. Już oko- .ie~zcze charakter
\.vybitnie rolniczy
ne w roślinach - nastąpił nawrót do ło 1930 roku Polska była prawie sa- cho(!iaż zdradza jlll.ż :!'kłonnośei
do
l\Iie.im~· przeto nadzieję,
i7; zielar·
t. 1 zw. kuracji :i;oślinnych (fyto tera- mowystarczalną w dziedzinie ziół kra· °"n·zejścia na intensywny typ gospodar- stwo w Polsce będzie nie tylko modpia). w. wielu krajach - a przede jowych, a w kilka lat / później wywo- ki rolnej: sadownicbvo, warzywnictwo, n.rm hasłem lecz poważna gałezia na·
wszystkim w Polsce - uprawa i·oślin zi a już znaczne ilości •zagranicą.
upr\!Wa roślin leczniczych, przemysło- szej go< podarki rolnej. •
• •
le~ni~!ch ~~a się obowiązają~ym
~~asie wojny N~mcy bardzo"po· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
przed.m10tem \\~ykł_ad·o'?m .i:a, s~u.. d1a~~1· pie1:ali ~i~lai:vtwo, zmusza.i:ic. mł~:lzież
farmaceutycznych, " __Ui:rner yteck ">Zkoł w;e.iskich
<lo zbierama zwł, a EDWARD WRÓBLEWSKI
Stefana Batorego w -~·~lnie po\\~Stała majątki ziem~kie do ich uprawy. Ze·
~~tedra
Far~akognO~Jl 1_ Hodov:h Ro·lbrane zioła Niemcy zabierali na włas-1
czło ~
shn Lekars~1ch, p?s1adaJąc_a 3,D hek·' ne potrzeby i „up~{isbvowili" iwa wie
~
n
t;
tarow~' Ogrod Roslm Le_czmcz~ch, kt?: WSZ.\'Stkie hurtownie zielarskie „,...,. War.
.
.
.
.
.
. ;
ry 111e tylko pro\\:adz1ł
dzrnł8!~0::5c -z;awie Kra1wwie
Poznaniu i Lwo·
Panstw?, Jako orgam~m. skł~d~iący SJEd le ludu w rządzernu panstwem i . ochlo·
naukowo-badawcza i aklimatvzacv1na, .·
'
'
Iz pewne] ogramczoneJ ilości 1ednostek[krac1ę. z przewagą władzy tłumu nad ro·
lecz rozpowszech~iał również. na~ion~ wie.
lu~zkich w dążeniu do o.;iągnii:cia jak 1zunem. Doświ'adczcnie uczy nas, że oddaj sadzonki roślin Jeczniczvch.
tep-o powodu zielarstwo, które Niemiec nailcpszyc~ fo~m ust.rojowych, mus1 w za-! nie .władzy jednemu człowie~owi lub w
·warszawie przy Towarzystwie popierał i w,rkorzystywał, stało, się czy· sadzie op1erac. swoją strukturę na pra-1 krancowym przypadku - ulicy, jest dla
,
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··.t ł nem nie1rntiiotvczn'\Jm
w'-·ko· wach pr~yro?mczych. · · .
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. • • 'rodą i ze wszystkim co go otacza, bowiem prawom h1erarch1cz11vm co t człowiek.
~1 ofiarne] 1 mezmordowaneJ pq1cy OOJko.to" cle. i~ rcz tlt.aci~. zielarst" 0 1sam stanowi jej część składową, . trudno W organiżmie pojedvńczego człowieka
mż. Marii Chmieliń::;kiej
prowadził l.10l kie_ w. c.za 'Je. okupacJ_1 podup 2 dło, I •tięc sobie wyobrazić, żeby spoleczne for- głowa je.;,t najdoskonalszą częścią skladoenergiczną działalność organizacyjną, a_ n~ 1st1~1e,Jących pl_antacJa~h ~tarano 1 my ustrojowe jakie twor~y ,dalek0 odbie· wą~ służy do myślenia, ręce do pracy, no·
propagandową. i dydaktyczną. Oprócz . 1ę Jedyi_ue za~ho\vac matenał ~adzon-. gały od praw nim rządz.ący~h. .
g~
cI19dzenia,„ ii;nc. zaś cz~ści pośled
miesięcznika p. t. „Wiadomości Zielar- kowy. l. n8:s1enny:
Przeprowadzana! ':" okresach przewroto~ i wojen nastę· m_e1sze do funkc.11 sdsle okreslonych. :raskie" Komitet \Vydawał specjalne bro- energicznie l ~z~bko' ~efor~a . rol~rn P~Je ~hw1low~ za~~r~eme oraz zachwia- kt sum rozt~mny i n.a~uralny układ Jest
szury o uprawie lub zbiorze ważnie i· :;powodowała zn1szcz!lnie wielu 1stme· 1 nie ro_>~no~agi zaro''. no praw . społ~cz- p~awern całcJ ludzkooc1. Na poszanow~h . T
l
. . h
I .
l\I jac •eh jeszcze pla!itacyj w majntkach nych Jak i przyrodmczych. Vv'oJna 1est mu teqo prawa n~turalnego, '-v oparem
szyc. ! _os m
ec~n1czy c :
nz.
.i:' • ·d:worsk;ch
Pozostałe· w niehlór eh zjawiskiem anormalnym, a więc pewnego o jego niezmienną closk.onałoś.ć, naródy
Chm1ehnska . w c1ą~u ~1lk~1:astu lat ,
· i ·
· .
. . .
Y. rodzaju cl10r9bą ludzkości, po której, ja· rnądre budują swój d.obrobyt, potęg~ i
z benedyktynską. c1erp1nvoscią 7.ebra· osrodkach plantacJe mar 111~Ją z l? 0w 0 • ko naturalny wynik następuje rekon wa.· kulturę.
ła wyczerpującą
bibliografię pol ką 1~u ?ra~u
fachowego
k1erowmctwa lescenćja ~ pokój. Nieuniknionym rezul·
Człowiek bc-z nóg i rąk może je ze.ze
Cl ro ~linach
leczniczych
obejmu.iaca/ i op1ek1.
tatem każdej wojny jest ogólny upadek żyć i tworzyć, lecz bez gło vy lub bez
okres od XVI \Vieku, ~ż do 1930 · r:
Obecnie Polski Komitet Zielar~ki .etyki i rozlużnle111.e obfczajów.
serca - un'riera choćb_y wszystkie ln?e
Niestety, w czasie Pow·tania ·war· \VZnowił
juź swa
~ziałalność i w . Str~k.tura. orga~1zacyJna pracy w okre• ?rg8:na były zdrowe 1 silne. To samo dz1e·
sza wskiego uko, c
· t · d · h
5' d
· b
.
ł s1e w 01ny Jak rowmez cała gospoda-rka, ie .s:ę z narodem.
. .
ł
n zony ~aszyn?p1s eJ m~c 25
. · . ~ 3 ·6 · r. zo~g~mzowa dostosowana do wymogów militarnych,
Co się .stanie, gdy mózg umiejscowi się
piacy u_leg_ po~obno z;i1:-1zcze_nm. .
Km s Z1elaISk1 w Pszczehi:1e
P?d ma specjalny charakter i nie może być w żołądku, a przysłowiowy palec z buta
!'olsk1 Komitet . Z1elarsk1 działał \Varszawą. Naczelna Dyrek.cJa Lasow zachowana w normalnych warunkach ży· zajmie miejsce mózgu? Komentarze zbę·
głownie w Polsce środkowej, zachod- Państwowych zorganizowała w Łodzi cia pokojowego.dne. Odpowiedni człowiek na odpowied·
niej i południowej, zaś katedra w1· Kurs d1a lnstruktorow
Zielarstwa
Ciężar odpowiedzialności za losy zbio· nim miejscu - stara zasada lecz wiecznie
i Grzyboznawstwa, . który się odbył rowosci lu.dzkiej, dźwigany w czasie woj· aktualna. Doświadczenie czerpane z histo/
w dniach od 28.i'l clo 12.6 r. b. Kur~ ny .~rzez Jednostki w osobach dowódców rii wielkich rewolucji nauczyło nas, że
Wyścią na Zacllód
ten ukończyło 30 osób. Organizację l !OZnyc~ dyktatoró:v „z bożej łaski", tylko tam tworzą się wielkie dzieid gdzie
(Dokońc-enie -c str 4·ri)
skupu ziół objęło „Społem", 'a prop~- mkys1 ~:yc odebfrai:iy t prłzcrz~cony na bar- zdrowy rozum, fachowo przygotowany,
· •
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d
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i męzow zau ama, s~o eczenstwa, w oso- z silną ręką w parze, budują nową rzeczy·
pracy, a nie na żulików spod ciemnej I ~~a~. ~;,na ~\ s1 ob~JIDUJe . organ_izac.~a bach reprezentantow ugrupowai1, wyło- wi.stość.
gwiazdy szabrowników" i kanciarzy , .,\'\ lCl · Ob!e te _mst:vtucJe posiadaJą nionych przez stronnictwa polityC"zne i órI tak, jak każdą cześć swego organiktórzy n'ie„sieją i orzą al;plony i to ob~ :·eferaty, z1e!ar„k1e. i fachowych in- ganizacje społeczne, w propor~jo.aalnym zmu, bez względu na wykonywaną przez
ft h
b'
, M'' t
Sl . ·truktorow z1elarsk1ch.
do faktycznego stanu liczebnego nią czynność, otaczamy dbałością, słusz1 e c cą ~ ierac.
tas a nasze na ą I
,
.
.
, stosunku
warstw społecznych.
·
.
.
ł
f k .
.
sku czeka1ą na kupców i rzemieślników,
Łodzka Izba Rol111cza posiada row· Jak najdalej idąca kontrQla społeczna · ~~1:.
roz~~uJ_ą~
ze.
z
e
<l~ll
CJ~now~me
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wsie na rolników i przemysłowców drob· Inicż specjalny referat zielarski, który oparta na wypracowanych zdrowych wzo~ ni'e .negaonao"zwyie zdorroga.~m .to 1 !Je się ~Je~·
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„ m na '~wszy.stkich
1u, a.c samo w zyc1u
nycu.. . yc '"'.szyst ic uczciwyc~ pra- 1:oc.l ?f'iarn/m.
1 111ezmor owanym ie· rach'. własnych, szeroki u~ział w '\yciu społecznym,
szczeblach
cowntkow powitamy zawsze z sercem ca· 11ow111ctwem 111spektora Jerzego Hen· publicznym całego spoleczerrstwa 7. 'wy1ą- drabiny zawodowej obowiązuje wzajem·
łym i okażemy im wszelką najdalej idą· neberga rozwija owocną działalność tkiem elementów WGtecznych, zapewni ny szacunek, dbał~ść 0 zdrowie i zdat·
cą bratnią pomoc i opiekę .. Wszystkich :v kierunku ratowania resztek istnie- narodowi dobro_byt, równowagę w,stosu~- ność, od naj,.,.·yższego do najniższego sto·
innych będziemy albo, jak się to dotąd Jących niegdyś w Wojew. Łódzkim kac~ _gospodarcz'(c~, po.nadto wpłyn1_e pnia służbowego.
praktykuje
wyrzucali ze śląska lub plantacyj ro::Jin
leczniczych i two- wybi.tm_e na przyspieszeme procesu doJ·
Hierarchia. uzdolniel'I fachowych nieza·
też osadzali~ obozach pracy albo~iem .rzenia nowych. Dz'ieki uprzejmości rz;za~~at k.~-ltury.
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JUZ
J a powia O\\,
u a o m1 się kraCJę, opartą na zdrowo pojętym
udzia-I narodu, dobro i przyszłość paristwa. ,
Niezmordowanym propagatorem i
„ojcem" zielarstwa w Polsce był zmarły na krótJĘo przed wojną aptekarz
Jan Biegal'1ski. Już w roku 1895 na·
pisał on dość dużą książkę p. t. „Ro·
śliny lekarskie", a następnie w ciągu
prze ·zł? 4~ lat _vr?wadził propa~an~ę
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P!acujący no~ego. ły~~· pioni~r dom?kr?CJi ~espo~one1,
wspołJ:?Udowniczy
1akze
odm~c~nei od poprzedniczek III Rzeczypo·
spol.it_eJ I
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. Vmb}ls 1;1nlhs . staią s.ię om odbiorca~~

dzio.n nie zdaje sobie jeszcze z lego spra·
wy. 'lfl'.arsz~wiacy, z któr,Y<?h wielu JUZ
nastawiło s1~ na nowy mieiscowy patriotyzm łódzki", czują_ lo silniej i ''bliska
przyszłosć udowodni, że się chyba
nie
i wspołlworcanu nowei kultury polsk101 myla
Łodzi.
I
przed
wojną
miała
,
ona
lealty
··
- ~·
( Kro111ka tygodnio1w).
i koncerty, ale nie takie jak obecne. Nn. ·
*':'
Warszawiacy chodzą po Łodzi jak na szy. Znalazł zajeicie oraz mieszkanie i me. lomiast teraz dopiero stanie się ów dawny
Ale obok. łych przyszłych blasków, ilef;
szczudłach. Sam to cząsto odczuwam. Rzu- ble i urządzenie domu po Niemcach. Kto „Manchester" polski siedzibą niektórych terai;ni juych
cieni, ileż dowodów
tej
ca.m ~k~em w perspektywą ul.,-. Marszał· ~ifl :sJ?ÓŹnil, fen _bie.dował i bi.e~uje do najv1yższych yvładz f!a~slw?wvc~ i ~po· ~!rasz:ioi, .spuścizny oku_pacyjnej, z którą
kowskieJ. A tu - K:itedra Łodzk·l lub dz1sia1. •W połozem u nader cią:•kim są łecznych, a rownoczesmo osrodkiem wyż· .oez htosc1 walczyc nalezy: szabrownictwo
Plac Wolności. Inne wieże, inne kształty nie tylko warszawiacy, ale chyba nie bez szych zukładów naukowych i organiza- nicsłcwnćść. to!e ancyjny stosunek
cl~
placów. I natychmiast miraż znika. Kroczę podstawy wysuwam ich na czoło. inteli- cyj arlyslycznych. Tego przesunieicia ska-· łapownictwa,
cyniczne
„spryciarstwo"
już przytom11ie - w obu kierunknch - goncji pr.1cującej Łod i, gdyż ci inni, ło- li swego zbioroweqo życia na wyższy po- i owe podstawianie nogi bliiniemu kiepo Piotrkowskiej, jak na szanującego się dzianie, wróci 1 i do dawnych - własnych ziom nie dokona Lódź wyłącznie własny- dy można i .gdzie lyiko można. A ńv. lej
łodzianina przystało.
Mieszkanie, rzadko czy też bliskich - kąlów. Mają lU krew- mi rękoma. Dopornag,1ją vr tym w:glę- wk!ęsłcj stronie żwierciadła obecnegb ży.
jui zdobyte, czeiiciej do zdobycia, solen- nych, znajomych w mieście lub pod Ło- dzie osiadli w jej gościnnych
murach, cia Łod?.i niejeden warszawiak upodobnił
nie obiecane, a na razie - kąt w więk- dzią. A my? Jesie~my jak ie plaki wę. wilnianie i •lwowianie, przede w;;zystkim ~ię od razu do łodzi„n i odwrotnie.
szym mieszkaniu, cudzym. Obiad - s!o- drowne, co przysiadły na gałęzi i ro::· zaś - warszawiacy. Ta współpraca - !o Ale cl w,tla Boqu, że to mniejsr.oś6 i, w
łówka. Człowiek wstaje od stołu głodny. g'ądają siei, czy ich czasem po.s;:um sil- ;i;arazem
nowicjat ich nowego współoby. c:ilcks:lalc;e obliczc{1 z1\ikonia mniejszość.
Pobory miesięczne kończą siei między niejszego wietrzysk:" z !ego
czasowego watelslwa łódzkiego, dla wielu zapowindź Zdrcwy ins!vnkt wiekszdC'i .da . sobie
10 i 15, a w drugi'ej połowie - życie n miejsca przytułku znowu nie spędzi.
zrośnięcia się z Łodzią na za\.rsze.
z ni
w k 11c rndq. Uczci•vy łodzianin
kredyt, pożyczki, braki, czek:inie na 1 mie·
Ale z !ego losem przel!naczonego współTej nowej Łodzi - centrum, nie tylko poda
t(!kę
uczciwomu
warszawiakowi
siąca następnego,· I tak wk6łko od owe· życia warszawiaków i d· wnych
łodzia • p:zemysłu, lecz i nauki i sztuki polskiej, i spclom mdrowią n'enormalne \<t wielu
go lutego r. 1945, kiedy do wolnej już wynikną· skutki, n:1d którymi w kołowro. lej nowej •Łodzi, szlachetnie rywalizują- dziedzinach stosunki a obydwaj mnją pra·
Łcdzi, na szczęście . cnłej i
oczyszczonej cie szarego i ciężkiego jeszcze dnia co· cej i w sferze ducha z bohaterską War- wo oczekiwać, że władze pańs!wowa i sa·
z ohvdy „Litzmann;tnd1u' 1 , zaczęły spły· dzienne~o m.iło klo siei zastanawia.
szawn,, braknie jeszcze perspektywy._ brak- morzą"dowe otoczą wroszcie te dobro usiwać ·rzesze
warszawiaków - zrujnowaŁódź był:i, jest i beidzie stolicą fabrycz-1 nie jeszcze tradycji.
To przecież~ zrozu. łowan.ia włą. 0 ci·11ą skulec::r:ą opiek\.
nych
wysiedlońców,
funkcio,n:iri~szów ną Po!ski. R<:>1-iolni,k - to jej wł_a~ciwv minie. 1:>1e j~iż się zar,v.~owywuj'l _kontu- . o. szczec:ićł~~h
ty.eh kil.ku ,,bhsków"
pańs!"".o".'ych i arlyst.6w,
kupcow i rzc, ~oc.p aarz, me . z.as daw{ly wyrobm~ . fi- •y znarn1enne1 _nrz.y~;i;ł_osci. Rodzą się po- ' kilku_ „c1~m Łodzi. napiszę
kronice
mieśln.1ko~v, a przede ws7:,}'stk;m p1z.cds~<1· ~yc~ny" wyzy~kiwany.
przoz
po]s;<:1c~ rny~ly, um;;cma1ą micJatywy, krzop1y\ am- ty.godmowe1. - s}7c~:alnc1'. temu t~m l''?·
wici eh wielu wolnyc~ zav~opov:. ~dwoka-11 . mei;iieck1ch magiv11ow :przemysłu _wło- b1c1.o,, l . m razem . szlachetne . Rmb1c1e. , .. w.1 wyh1cim~ . pos\~·!ąconeJ, gdy oądz:s
tów, lekarzy, dentysłow, inzymerow,. pu- k1enmczegc. . Ale .obo~ n~eę-o _wsp?łgo· Ł~dz ie~! obec~1e w stanie. głę~_oK1e1 maco chł?dmc). Dz1s .- sl:rnowczo na to
blicystów„. Kto był pierwszy, ten był lep· spodarzem slaJe się rowmez
mtehgent komecznei przemiany, lecz. w1ąkszosc ło. za grąco i dla autora 1 dla czytelnika

Rozmowy ze samym sobą
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dłuta Curtius, uroczyś ci e z os t ał u m: e-s zc'lo,'
ny w sali obrad Komun y.
Tak uczciły milsy Paryż ;, Pol'.l k.,; - re·
wolucjonhstę· Smiuło możemy pow i ~dzjeć. nie pope!·
niJ.jąc błędu i nie kierując się Gentym c:lta '
- ,
'"
(lIa mUIQinesle 155-lej locznicy)
,
f
mi, ani dumą narodową . że Pola,,:y obok
w ielu innych cudzoziemców wnieśli dynaKlub Jakob,inÓIW nie P?~stydził się na- nim ,w walce ze swymi wrogam'i w dobie Iwitał zwłoki i zaproponował zebranym mizm do Rewolucji, stanowią c jej aJbarwet OtW,OI~YC nagle goscmnych podwoi Rewolucji.
członkom Komuny, aby zadQptowali córkę
dziej wartościowy aktyw.
na przYJ~?lE~ ~z~zęsnego
Potockiego z
Zamordowany przez reakcję żyrandy- Łazowskiego, co zost<;1ło przyjęte jednomyprezent~cJl kSlęcla Chartresi a najwięk- stowską w nocy. z 22-23 kwietnia 1793 r. ślnie. Blin, wbowiązał się do bezpłatnej
I to, że prze trwała zwycięsko Rewoluszy :wr?~ ustawy majowej za pieniądze Klaudiusz Franciszek Łazowski, kapitan edukacji córki. Na gmach Komuny wcią- cja ogniową próbę walki ze spisk iem mo·
rosYJ skleJ .Melue de la Touche, były re- kanonierów, komendąnt sekcji Finisterre ' gnięto nową trójkolorową flagę. Sekcja narchistycznym wewnętrznym i zagran:czd~kt:or w 1791-92
Gazette d~ Varsovie, Gobelins, został pochowany z honorami, Finisterre - zachowała serce Łazowskiego nymi to, że h .:lI;ła jej zwyciężyły i , podbiły
oCIClłY reprezentant Targowicy, był sekre- jako bohater' Rewolucji.
jako "ojca wolności". Po czym poohód udał świat - był o w dn iej mierze zasługą PoJtarzem Komuny Paryża!
Pr·og.\'am pogrzebu w dn. 28 kwietnia był się na plac Karuzelski w Tuilleriach i tu ski ginącej i Polaków. Nic dziWlIlegO zatem, że "Pdlska w real wspaniały. Wszystkie sekcje Paryża, san- obok drzewka wolności złożono do grobu
Odnawiając stosunki dyplomatyczne
nych rachubach politycznych nowej Fran' kilo ci, stowarzyszenia ludowe, Komuna w śmiertelne szczątki zasłużonego Polaka. między odrod.zoną Francją i Polską po nacji rewolucyjnej, tak samo zupełnie jak komplecie, klub Jakobinów, zgrom3.dzenia Nad mogiłą przemawiał entuzjastycznie wale . hitle'rowskiej, nalpży na ten kapitał
starej monarchistycznej, pozostała przed- wyborcze okręgów, wojsko, gwardia naro- Robes~ier.re" wz,ywając o~ecnych dl pom: zakładowy, kapitał walki o prawa człowie.
miotem lekceważonym, conajmniej przy- d{)wa wzięły w nim udział.
szczema s,ml~rcl Łaz~:"sklego. , "Ł~zoWSkII ka i obywatela, o wolność ludów i ras _
padkowo ,u~zgl~i?nym do wyzyskania
Ciało Łazowskiego przy dźwiękaCh mu- był uosoblemem ludu - to n,~Jwyzsza po- zwrócić b3.czną uwagę i wyzyskać go dla
g? ~ez mlł{)Sle.rdZla .1 C? ,gorsz~ bezrozurp.- zyki wniesiono do sali obrad K-omuny w chwała z ust wodza RewolucJ!.
I pełnego i szczerego współżycia obu naro-"
me • vySzystkle zmlema]ące Slę po sobIe Hotel de Ville. Mer Fleuriot - Lescot po·
18 listopada 1193 r. biust Łazpwskiego, dów. _
czynnik~
we Francjijak
rewolucyjnej,
tak wrządzące
'Opinii publicznej
i wrzą '"~~~'~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odział

poraliów w MelkleJ ReWolucji fran.:usldtJ

dzi~: .orlea,n~ści, żyrondyści, d.an~oniści,
:roblesplerryscl - ustosunkowah SIę do
Polski eg{)istycznie i bez sentymentów.
Wyst~rczy tylko krótkie zestawienie wypadkow:
Wio~ma 1.792. Wypowiedzenie wojny
przez Francję Austrii i przez Katarzynę
I>.o1sce.
Lato ...:... 1792. Obalenie ustawy majowej
przez Rosję w Polsce i tronu burbońskiego 'W Earyżu powstanczym. .
~ień --:- 1192, Rozpocz~ci~ ~egocjacji
~działow~] p~sko - rosYJskle] ~ sprawie Polskl, ,naJazd prusko - austnackl na
E'
.ranqę·
Pomiędzy
tymi wypadkami istniała
głęboka zależność przyczynowa. Francja
rewolucyjna w niebezpieczeństwie ' została
uratowana przez ginącą Pol.ską. Prusy i
Austria a zwłaszcza Rosja, zajęta "egzęlrocją:' ?a~ WiS,łą, - nie mogły ,całej sw~j
uwagI l. SIły .uzy: c do powale~la Frru:~Jl.
~a~ llkt.argI mtlędzy wyrOgaml Fra?CJtl o
1!Up' !c'0 s l () przycz na ZWyClęS wa
Francji nad koalicją absolutystyczną. Fran
<::ja rewolucyjna, pertraktując w T. 1793 z
Prusami, wyraźnie podkreślała swe desinteressement w podziale Polski za cenę
OO'!łtępstwa Prus od koalicji, nie zdając
sobie sprawy, że ~ozbiór Po~?ki ~iał, być
wstępem do podziału FrancJ~. GIętki J~'
:z.yk dyplomatyczny francuskl nawet me
·
łOO "
'łk'
l k' .
s t ara ł Slę os 'lIC P!gu l pos lej.

JAROSŁAW JANOWSKI
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Nawet w czasach, gdy sztuka służyła do scyplin sztuki i wiedzy ludzkiej! Wyjątki spustoszeniach wojennych. Ale faktem
upiększania życia wielkich i możnych - te- nie obalają reguły. Jakiż umysł współczesny jest, że artystę wiąż:ą dziś potrzeby spogo świata, uświetniając monarsże czy papieskie dwory, trafiały się umysły twórcze, kierujące Ostrza swych ataków prze'ciwko wpływowym grupom, walczące ze
. t wem i ob'Jawam~. C'lemno g·d
wstecz,mc
ro u .
Z
t
'"
b
. l'
..
t k
resz ~ ro~m ywa l me~e?aSI l pro ~ torzy. Nlektorzy wyczuwali, ze w promIeniach sztuki sami zyskUją nli znaczeniu.
Pamiętajmy, że ongiś pisarz obejmował
swymi
zainteresowaniami
niezmiernie
szerokie dziedziny życia. Taki Arystoteles
nietylko wypowiadał się jako krytyk, twórca teorii, lecz był prawdZiwą encyklopedią
.
..
..
o:vczesneJ ~edzy. Był -: umwersah~tą.
NIedarmo Jeden z autorow francuskich
z końca XVIII w. oświadczał, że w epoce
pierwotnej - poezja i filozofia stanowiły
jedność i wszelka mądrość zl;\mknięta była
w poematach.
W miarę postępów nauki. coraz świet..
•
b'
h . .
mejszych odkryc, przeo razającyc ZyCIe
dł"
ł b •
co zienne następowa WCIąZ g ę szy podział na speCjalności. Gdy dawniej wiedza
p.rzyrodnicza opierała się na dość powierzchownych obserwacjach -:- okres odrodzenia wraz ze zbliżeniem się do czło
wieka, do jego natury - przenosi punkt
cięi.kości od założeń teoretycznych,
od
abstrakcyjnego ideału ku człowiekowi

mógłby ogarnąć wiedzę Jeansa, Skłodow
skiej i talent jakiegoś Balzaka?
A więc - speCjalizacja, dążenie do fa·
chowości w swoim zaknesie! Tego rodzaju tendencja - każdy na swoim podwórku
- mogłaby prowadZiĆ do odosobnienia,
stracenia kontaktu z całokształtem życia.
Toteż sztuka nowoczesna,
podkreślając
i godząc się z potrzebą fachowości zdradz.a chęć obejmowania coraz szerszych
zjaWisk współczesności. Nie zadawała się
uprawianiem jedynie, niby skrzętny ogrod·
nik swej grządki. Wkra-::zC\ śmiało i z rozmachem w życie codzienne,
Ale dzieje się to 4naczej, nii. w epoce
\miwersalizmu. Teraz nie jeden człowiek
zamienia' się w żywą encyklopedię, lecz
różni fachowcy docierają z tWÓł'czością
tam, gdzie przedtem panowała dowolność
i brak kontaktu ze sztuką,

łeczne

daleko 1;>ardziej, .nii. w okresie, gdy
sztuka kroczyła zdała .od tak "prozaicznych" Sp!l'aw, jak np. plakaty reklamowe,
czy estetyka sklepów.
Styl nówoczesnej architektury, usiłujący
połączyć pomysły twórcze z celem prakłycińym' nie ogranicza się bynajmniej do
"dekoracji" wnętrz, 'lecz sięga głębiej, zmuszając do odpowiedniego rzutowania projektów architektoniki całyth domów czy
bloków mieszkalnych. Zaprzęga do pomocy - światło naturalne i sztuczne. Obok
słońca -i elektryczność, neon.

Dziennikarstwo jako sztuka
;.,...
Wiek XX jest widownią olbrzymiego
rozwoju prasy. Dziennikarstwo, wywodzą
ce swój rodowód ze sztuki oratorskiej
i epistolarnej, czyli wyplywając z pasji dyskusyjnej, polemicz,nej 'oraz z potrzeby
wymiany poglądów i zwierzeń (listy) Szeroki zasięg sztuki
zawdzięcza swój błyskawiCzny rozwój maSpójrzmy na ulicę wielkiego miasta: szynie rotacyjnej, umożliWiającej odbijaOb{)jętnością i egoizmem płaciła Francja
staje się ona znamiennym wyrazem teraź' nie setek tysięcy, a nawet milionowych
rewolucyjna za krew przelaną Łazowskieniejszości. Takie czy inne fasady domów, nakładów.
g.o, Miączyńskiego, Ubielskiego; R. LuboOkres rewolUCji francuskiej oznaczał
mirskiejj za wysiłki Mazewskiego, J. p.oszyldy sklepów,' wreszcie oświetlenie ulic
tockiego, l'.adeusza Mostowskiego, W. Turi wystaw składają się na charakterystyczny punkt kulminacyjny, a zarazem schyłek
skiego, Maliszewskiego, St. Augus.ta i wie·
sztuki oratorskiej. Natomiast ożywiona
obraz całości urbanistycznej.
lu inny-oh. - Część z nich uznali przywódSztuka dzisiejsza wkracza także do do- Y'ymiana listów w XiX wieku (czego do·
cy rewolucyjni Francji w okresie terroru
mów . mieszkalnych, do biur, urzędów wodem: łomy korespondencyj Mickiewi'cza
za 'intrygantów i posłali pod gilotynę. Po- pełnemu, z krwi i kości.
i
warsztatów pracy, nadając im swoje pięt czy KraSińskiego) - zamiera obecnie prazostały tylko po nich długie protokóły w
Dażenie do fachowości
Archives Nationales w aktach trybunału
Artysta ni~ może pod grozą wpadnięcia no. Pewno, że dużo jeszcze do zrobienia wie całkowicie, wyparta przez publicysty·
kę prasową i radiową.
tem
polu,
po_straszliwy.ch
rewolucyjnego.
w dyletantyzm
wszystkich
dy-_ na
_ _· _ _ _w'uprawiać
_____
_____
__
__
_ _ _zwłaszcza
__
__
_ _ _ __
Nowoczesne dziennikarstwo, przyciągając
i drobni rzemieślnicy a zwłaszcza chłopi
do siebie wybitnych pisarzy, znajdujących
bretońscy długo, bardzo długo uważali Potu pole do wyładowania temperamentu
laków pokroju Łazowskiego za bohaterów
polemicznego,
jak również do formułowa
i przybierali jego nazwisko jako pseudonia freściwych sądów na te,mat współcze
Mi
dla których powinniśmy sności - sta.je się nowym gatunkiem sztuDobrze się" stał"" że nareszcie ukazało niemieckiej,
Z prqiiem i pod prqd
się pismo o lesie, tej niezmiernie ważnej mieć szacunek i miłość.
ki. DQbry dziennikarz musi pcsiadać zdolAbyśmy dokładniej
zrozumieli rolę i
dziedzinie naszego życia gospodarczęgo.
nierohach słów kilka
niedocenianiu roli- lasu w odbudowie kra- znac.zenie lasu w naszym życiu społecz ność szermowania słowem a przyłem orgaprzeczytajmy sobie "Głos Lasu". nizację psychiczną, czułą na prz.emiany,
Jak świat światem, zawsze w każdym ju, która się kształtuje na ruinach, jakie nym,
społeczeństwie istniały Roby i Nieroby: nam zostawił ókupant, świadczy o braku Właśnie ukazał się jeg·o Nr. 1, wydany w zachodzące dokoła niego. Nie każdy pisarz
Roby, 10 ta większość poczuwająca sią do zainteresowania niemal całego spoleczeń- Łodzi pnez Organ Związku Zawodowego znajdzie w dz.iennikarstwie ujście dla
?bo,wiązków, ~i~roby .zaś 10 grup:," paso- stwa.
•
Robotników i Pracowników Leśnych i swego talentu.
zytow~ ~zkodmkow, zyjąca z owocov:r praWiemy mme] więcej w jakim stanie Przemysłu Drzewnego. t::.y Robow
"
'ł
l
"l"
,
Dzięki wynalazkowi łechnicznemn
,
K. TRUCHANOWSKI I..
. Żadne dziejowe kataklizmy, trz~sienia wr~g zost~WI nasz~ ~SYi Jes l me Wle:UY,
ziemi, wojny, zarazy itp., nie zdołały wy- moz~my Się <;lomysiec, patrząc n~ zmsz- - - - - - - - - - - - - - - - - - W początkowym okresie ,,maszyni'zacji'·
trzebić grupy Nierobów, wprost przeciw- ::ze~J.la otaczające nas. ~le C;Zy wjemy ~
Wilonowski
łodzi
artyści lękali się mnożących się maszyn,
nie sprzyjały rozwojoV(i lic'zebnemu tego JakIch warunkach pracuje lesmk? Czy WIe
widząc w technice niebezpieczeństwo dla ..
bractwa niebieskich p1asząt.
my jaki wysiłek wkłada w montowanie
Pow.róci~ do Polski i zawitał do naszego
l
I obecnie, po okresie 6-letniej wojny, gOllpodarki leśnej? Czy wiemy co się miasta ob. nieco Stefan Wilanowski, ' pierw- "pięknych ' nastrojów. Dopiero później
I
która kosztov'lałamiliony ofiar, która za- dzieje w dalszym ciągu w lasach? Nie szy przedstawiciel Polskiego I\.omitetu odnaleziono drogę współŻYCia.
brała tysiące mózgów i rąk tak 'potrzeb- wiemy! I prawde mówiąc nie interesuje- W
.
N
d
Doszło nawet do tego, że jesteśmy dzis
nych ~o ?db~dowy kraju! sI;otykamy a~~- my się tym pra";ie zupełnie. A tu leśnik ' !zw~I.ema
~ro owego p~y rządzie świadkami narodzin nowych "dyscyplin"
ra~ Wlące] NI~robow. yv:ldac iCh . sP
- woła o ratunek. Dyrekcja Naczelna La- WielkIej B.rytanu. ruJących pO. Ploirko.wskl~J, względme roz- ,
p. tw
ch'
t
. dRą" z
Mec. S'lilanowski, znany przedwojen- estetycznych, powstałych wyłącznie dzięki
bijających SIe dorozkaml z lokalu do 10- sow
~ns
owy ,wys ~puJe o z, uU
.
'
.
,
wynalazkowi technicznemu. Ma~ 'na myśli
w ktorym ząda wydama su- ny dZiała c ludowy, Jeden z przywodców
k a l u, Pe łn o - ich w restauracJ' ach , cukier- memonałem,
ki,n o i radio.
h
"ił'"''
L
d
l
niach i dancingach. Siedzą pySzni przy rowy'c za.rządzeń, zarz'f':.'~en naJsurow- Jtr. u owego, ,pierwszy na emigracji onJakkolwiek kino grz6Szy częstokróć
siołach suio zastawionych, patrząc z po- szych, bo... codziennie setki tysięcy me- dyńskiej zgłosił akces do PKWN i został
gardą i, ironie;! na ludz} :pracy..
.
trów sześciennych drewna .rabuje się z mianowany przedstaWicielem pierwszego przeciw wymaganiom rzetelnej sztuki, idąc
Do nIch me przemovną wzmosłe ldęe, 'lasu.
.
,
po linii najmniejszego oporu, tkw. w nim
R a b m!e k l asu, k'
't
naszego
ani h a sła . Dla nich bowiem .nic nie isttory Jes
prod u kt e m
. rządu w Londyme, na ktorym
. .
Tto możliwosć stworzenia wizji, zespolonej
nieje poza pi~niądzem.
.
dłu'godystansowej hodowli, w fatalny spo- stanOWISku przetrwał do ostatmeJ chwI I.
z dżwiękietn. Mieliśmy próbki tego gatun. W mome~cle, gdy cała Polska poru~za sób odbije się na odbudowie miast, osieku, bardzo odmiennego od sztuki sceniczSl~ w rytmIe pracy nad odbudową kraJU, dl'
' .
ł T , . ' l d'
,
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII&II!II'
gdy każdy uczciwy' obywatel spełnia śwe ,l, "':'Sl, 'pr~e~ys, u., o lUZ me ,u z~e ciem
WIli
n~.
I
obowiązki" nie możemy pozwo~ić" by ~st- Dl, Dle~swladomlen~ dop~szcza~ą SIę tych
Wreszcie - udoskonalenie radia (w o·
niała wśrod nas grupa
ludzl-Nlerobow, rabunkow, ale ludzle złej woll, element
żyjących z nieznanych dochodów.
aspołeczny, i nic dziwnego,
że Adminisłatniem ćwierćwieczu) przyczyniło się' do
Czas skończyć z ludźmi o pustych gło- stra'cja Lasów Państwowych domaga się
powstania swoistego "rodzaju" : słucho
wach, ale z~ le:> p,ełx:ych kiesze~liach (wy- wysoki~ { najwyższych wymiarów kary
wisk i reportaży radiowych.
pchanych pI~n:~dzml, zdobytymI. n!ł sza~- za tego rodzaju przestępstwa.
O czem ŚWiadczy to wszystko? - O tem,
rze}, ~zas ~ac lm pozyteczne zaJęCIe, ktoZrozumiejmy nareszcie czym jest dla
r~. nauc~y Ich >szac.ux: ku dla pracy. Zatru.d- nas las ten nasz nieoszacowany skarb
że sztuka, nie ograniczając się do muzealj
mJmy Ich przy zm,wach na
zachodZIe.
'
' .
. . .
J
'
nych, zabytkowych, szac~wnych gablotek,
Tysiące heldarów ziemi oczekuje na ręce, narod?wy, ~en na~z zelazny, wle,czUle odwyczuwa puls życia współczesnego
usiktóre zbiorą plony. .,
radza]ący SIę kapitał, te wreszcIe nasze _
łuie "'ań odpowiadać po swojemu.
JANUSZ W - al schroniska i fortece ' z czasów okupacji
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U'' ta:Ji upał i do tego w południe nie- sarzy. walczących o lepsze jutro
ln(J nic I Y-<lę pocić się na poranku poe- dzą zrozumiały rezonans.
· nie~ni. cl oćby un;1<lz~t11Ym przez Teatr Oczvwiścil". nie znaczv to. żeby

- ta1<: zape,rne rozumował· niejeden
łorHm1i11. ;iii owiem \\ irlo\' nia była pm•ta-

'\'; c+ 1•a

''~. kdnako'"OŻ ci. których nie od"lra~zył
up<>! mogli >'Lwierdzir .. że w te~trze oddychało i;1ę \1·calc prz. ie:.mne.
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DEMOKRATYCZNY

narodu hu-

„Scena Robotnicza" nie miała ~ięgać po inny. lżei"zcgo
kalibru rcprrtuar. Tc'ltr je:-t nic tyl~o kazał
nicą, lecz także rozrywką dla człowieka pra·
cy.
,
,
,,,"'.,,

na·
· k'i z po,.·odzeniem
L u d wi'k S
uderzyli
J>Orćłnku odrazu
'
. empol'ms
d . lk' w.
.
. .
.:-lrganizatorzy
;, · 8 ło'clzk" na wie
· ł , 1 kt 7. pu Il'
o wie ·ieJ 'uąza
l'"J\'Yzszy ton, Drozpoczyna1ąc
0
. ..,
i 1c111 .ci.
Kon a
· c! • ·" ( , · ,· \V .
.·. ··
·
Yl"- C70r~e w .. oi:i;ródkowym" teatrzyku ,.Bagate·
'~ .. u1lęc1U
ll~l~.ro1: Lf:3C)JI 7. ., Zlfl .m~
·
I 1 T,·la, •~il' •~i.-„:.n.
·
1n~ ·1~k1ego . a zaraz potem 1ir1.rc 1oclząe co 1 " ·r
,.
a . o ::1ę nazywa rozmacl. 1
Dl
'il
•
}" d'
]
og.u <..~r iana na ~orze k on.t y anc.--:- biadoleń. na temat braku . odpowi~dnich po. i k 1e,:1cza rnkterkpretowa :;,<; ~ ·.upl1onBą pda~J.ą mie,;zczeń dla imprez teatralnYch. tyle prze'Jze, - .a t11
. · na· 1·cli dro a
·
· t
k .d p1ęrzys•ęponoc
zna· on11tv, pra
. .1 rY· zm-_.z·o
· "01c1cc
.' -t,· scenY.
·1 pełen wiar"1
ł .· k · .. t
utalrnto\\an' przedsta · · .·
si.1. Slo\\ack1rgo z1a\\1a się czo\\IC Z\\onv
W
kl · }f ·
· · 1 l I
'k' 1r·1c . m oc. Zcf·o 1.10 ·o enkia. banan . k)_T~y- i~e własne sih- i - słuchai~ic ~-otwiera ~o
pierwszy oairń
k d ·
.
·,..w~L1. ' ) dolą11aJąc z te stu arwę l ·wie- h'
,,.
1c nO\\~ !>~en ę. ~1ąc. 118
-;„ 10 ,:ć slo\rn.
>:amego siebie na pozarc1e.
• -k'1 po.stano" ił ,~toczyć
~- Sempo 1·rn~
. do. _ T a•.
dtjako
. '
. F poznaliśmy
. s li którą·
llori a .Trozow;;ka.
r~ ł"! ''f~iaz~i /e ę w „ 1V3 ;'mk. 0 (: 0 słownie .solo,\ą' bitwę t. zn. stanąć sarn nrzC'\7\,a Ć 111 ?{?~ ragm~! 1 t r? ~ k1~ ant ·i z ·· y- ri"ko tysiącom par oczu i u~zu„. - Potem
zmontuje ze~pół w „naę:ateli". a tvmrzasern
Y:=:prnn~ ·1ego.
.orne1 r a c 11
Rrnl7iń~ki zhierał ról\·nież oklaski za wv- przypomniał starvm hnrn lcom WYnrńho'' n·
głÓ•zenic rozrhiału z .. K~iąg ·arodu i PiĆl- ne ·piosenki i m~nologi. będące dzisiaj dla
~nn·m~l\\a Pot,kicgo". o niC'f'h·chanie aktu· wielu nO\rn~cią.
aln} m '.' Ydź, i( 11 • ;\Ta;,ian ~\r': ~ow~ki :--- Jak czui nie reaqowano na widowni o tvm
· ki"ed\· , .., przeo-l„dzie
•• [ kt
.J
• "1ancz'
. si\
z „Powsmog hesk1dza ·.W)
.
b .,
r a . ze
111oze
·
.·
zegaclł.. Sklorza
l "hornPgo
" "ł ~ie zclaiiic 0 uli1. d "
1 . _I
0111rza oraz onomatopeiczny
s l· 1c 1
.
l\I ]' · k' ral\J1yc1 me o )I po1a\\1 o.
· Alk d
d
.
e ·san ra ' a isze\1:' ·ie- cach warszawskich: „Ach. i"k7.r mi was żal"
" ersz o z\1·0'11e
- sala zahrzJ'T'inla brawami, k'vitując zręczgo.
Z pozvcji, które utrwaliły się szczególniej nic podaną pointe.
~;<ri'id słuchaczy. należy wymienić wykóna*
nie 1 ie~ni Sznherta i Kartowicza przez MaSk111J·iem powojenneµ-o zmie,zania ludnoś
rit Bielicką. wvstęp pieśniarsko - recytacyjm forh··iai Goslawskiei i hcztro::;ko uśmiech- ci. a przr<le ws;r,Ystkiin rozproszenia warsra~
wiaków. którzy licznie osiedlili sic w Lodzi
ni<..Lą :l\luz~ Ireny Górskiej.
- poięcie .. publiczności łórlzkiej" jest naraziP dość płynne. Co tT7:eci łodzianin okazu*
je >-ie warsza~dakirm, mdacvm z nałogu uliRohotniczv Dom Kultnrv im. L. "an-ń- ri; PiotrkowQką z ~.far"włkowską.
todzianinem ~tał ~ię także _ Wladnław
skiep: 0 I 'cen.a Robotnic~a") milczał ~rzez
lat. O•tat111ą r~rczą ..1aką tu wy,-ta\\~lon.o '\l;'aher. Zcrrganizował on rewię objazdową..
1e~ZC7C' " ' roku 1f) >9.. n.m~ na "c:nę zy~ia której ptinktrm wvi~ciowym iest Łórlź. Otóż
tak h ,_
·a 'IV'~ltera
l . tk'·.
.· ·k.
wtarp:nął hruna 1w na1czc1zca hvh „Krzyza\\n
O, S\ \IC a I m 0 I\
• l· l >1aZ1\1~
}"
·
" 01
111
10 0
podohsię.
!'tałv
że
\\:'arsza11a.
z
zro~nięte'
łv
"1Y.it
.ra~.
"
;
n,~
c' · ··c~inrpocg:to
c~.cm:. J?1r1:"'-ZQ scP.ną „1\loc\· h~Lopadowe1 nie jak n Wiecha. niejako powino,rnte.
·
\'( ''Ptar>'k W"o ( rp1zod w i:zkolP podrhorą·
Patrząc na "'altera. ..01l tawiajace!!o" 7.
ż1•clt) i clworna scenami z „Vonliana" (;;pisek koronan iny j cena ze· <:lrachcm l imagi- '' ła:ciwym 11111 humorrm s1\·{1i IYp W łńr]zkim
kinoteatrze „Polonia". "• ydało mi ~ir przc1.
n cia ,\ zamku królewskim).
• chwile. że i<>dzę µ-dz;eś na i O\\ vm Św ircil•.
• (
.
• "
n l
op era s1e z wy1ą1no 10ln1i:-za
„ Sce'na
I tak się rozmarzsłem ""pomnieniem War\lckieę:o
ki<>m re.~ ·era i ' . kona1 c ról
i Korcli..na) ~Ja amatorach. \~·, l111r tYri1 właś "7a\\Y. że zapomniałrm o rrcl"nzii.
•'
nic 1 i1•łal' wh fra~·;nentów ~wiadcz1 o chęci
JAROSŁAW J ,\~O"'SKT.
niecofania ~ię pr~<'d trudno~ciami. a równoc1<'::nif' zaak n tow ania duchqwego pokre1
"icii.t,\ a z dziełami. pul,;ując\mi g:orącą. a-1---- - - - - - - - - - - - - - I
polc!')zą wolnofoi. Ta pięk 1a uwei:tura spotZ WYDAWNICTW
kała ~ię z żywym oddfo·iękiem widzów.

R{?!k-

t

Na estradzie koncerl~wej
IskieJ. Przy nabitej wielkiej widowni, na
I.
·
o bej~ tle pięknych dękoracji (Neapol ·i Capri)

Czwarty skolei koncert symfonic~ny
I symfonię C-dur op. lt Bcethove- j us~yszeliśmy koncert pieśni_ I .piosenek w~o~
na. Dzieło należy do plerws7.e~o okresu I sk1ch .. Co wyk?nawca to sp1~wak ~ bozeJ
działalności ko,mpozytorskief mistrza l nie łaski i prawdziwego zdarzenia. O Jedn~m
zwiastuje przys7.łej potęgi V-ej symfonii. z nich, A g o s t i n o, z pewnością je~zczc
„Lwi pazur" dopiero dafe się· zauważyć usłyszymy Jako o sławnym śpiewaku.
. Mimiczny skecz „U cyrulika" wzniecał
w finale.„
śmiechu. Wzruszająca piosenka, posalwy
k
t
k
ć
b
ł
·
·
. ł ·
.
At ra k CJ'! mia
y, oncer s rzypcowy
do domu z wo1ny zo merza,
o -mo n H enryk a w·ien iawskl ego op. ~'\l · wracającego
wywo
tk'
M
t.
kl
.
1
b
Wspaniałe to dzieło, napiSllne przez sław- śpiewan~ . ęcząc uł 5 op a k
nego naszego wirtuoza i przezeń wykona- łał~ u me Jednego z.~„. . na om1 ym Y
ne na obvdwuch półkulach ~!·obu, nalc7.y konferensjer, zapow1ada1ący. po włosku
nie tylko. do pięknych, ale I trudnych. i po polsku.
Bolesław Busiakiewfcz
Wieniawski za życia feJ;zcze przez wielbicieli porównywany do Pa~aninie~o w tym
koncercie jakgdyby świi\<lom!e zgromatlr.il
które pokonać
trnclności i „}łrzeszkody",
moie - artysta skończony.„ Te~o zad<inia
w Teolr:re \Yoiska: Polskfeąo
nodjęła się młoda wiolini!1tka Bronisława
RotsztatÓwna. 7.akończył koncert „Kaprys
Wojska
Teatru
Najbliższ.ą n'owością
hiszpań5kl" · Rimskie~o-Korsakowa. Kom• będzie sztuka ze współczesnej literalurX
STARO$ć'
NIESPOKOJNA
pozycja „feczowo kolorowa", napisanfl radzieckiej
11
Mariaw okresie, gdy tworzył równocześnie prze- Leonida Rachmanowa, w reżyserii· Zelwe-

mował

z

Przed premierq

na Wyrzykowskiego i Aleksandra
rowicza, który uk.iże sie w popisowej ro1~ profesora Polażajewa. Partnerką jego bę
dzie Zofia Małyniczówna.
teatru
na terenie
Obok działalności
T. W. P. daje liczne koncerty i ~idowi
i świetlicach fabrycz~ka w fabrykach
nych w Lodzi i poza Łodzią. Orkiestra
T. W. P. oraz soliści koncentrują co tydzień w szpitalach wojskowych i cywilnych.
Teatr W. P. nie poprzestaje na działa!.
ności w Lodzi, dając np. szereg przedsta·
wień „$WIĘTO~ZKA" w innych miastach
(Piotrków, Pabianice, Włochy pod Warszawą itd.) oraz szereg koncertów i wieczorów poetyckich.

piękną „Szecherezadę".

Dwa elementy wysuwają się na plan
p,ierwszy: bogactwo melogii i i<oloryt
instrumentacji. Orkiestrę prnwadził sprę
ż.yście . Dyrektor ł.ódr.kiei:io Konserwatorium Kazimierz Wiłkomirski, znany jako
~wletnv wiolonczelista.
· W Konserwatorium odbył się \lierw~zy
występ :makomitego pianisty Stanisława
Szuinalskie!!o, l11ureata I-go Konkursu
Chopinowskiego. Koncert ter{ poprzedzały
rotmaite wieści, że Szpinalski był ucmiem
s~mego Mistrza Pflderewskiego, że ~rał
więcej poza s;iranicami kraju, niż w Polsce
(nawet za Oceanem), że niedawno został JAN PIOTROWSKI
zapr~szony do Moskwy Jako plerws7.y artysta polski. że. przeto jest pianistf! niepoślednim i t. d. To, cośmy usłyszeli na reciFraszka
talu nied7.ielnym przeszło wielokrof>nie
_
najśmielsze oezekiwania.
Bogaty i obfity aż do rozrzutności pro- że moda w robotnikach widzieć dzl~iat
braci,
,
gram koncertu ob'!fmował utwory•od Banich literaci
cha do.„ SzellgowskieJio i ormianina Cha- Odmienić chcą stosunek do
I każdy, pełen natchnienia,
czutarlana włącinic. Były to kompozycje
Tak odmienia:
różnych-" epok i stylów. Zdumiewającą }!st
„Robotnik ! Dla robotnika!
nie tylko technika czy interpretacja po„Koniecznie robotnikowi!
szczególnych utworów jak np. Appassiona„My także wszak z robotnikiem!
ty Beethovena, a potem cykl „cudów Cho„Więc„. tego, o, robotn.iku !"
nieskazitelJeszcze
bardziej
a
pinowskich
-. - - - na czystość oraz idealny rysunek frazowa- juź po krzyku!
I
nia - to jeden z licznych atutów sztuki
planisty.
Nakładem Spółdzielni Wydawniczej
FRASZKA NA LEKARZA
II.
.,Bałtyk" ukaże się wkrótce „Informaodbyło
Robotniczej
Kuitu;ry
Domu
W
„Pan się przejmujesz i narzekasz„.
.
.
·
przedstawienie Włoskiej Rewii w wyZ pogodą przyjmuj nawet stratę!"
tor i Plan Wielkiej Łodzi" w opraco- się
konaniu znajdujących się 'w naszem mieTak radząc pacjentowi - lekarz
., .
..
ście jeńców wojennych narodowości włoZ pogardą przyjął swą zapłatę.
waniu Maksymiliana Serwmsk1ego.
:ł::.;t

~:·:

„.

?

°"' ·

·w tf'n spo.•óh. zdaje się. roz,;trz,·gnięto pv·
· tanie. po~ta\donć z tl'j sceny \\ inauguracvjh) m prz~rnl1wieniu. Stanisława R ·~zar?a Dohrowol l..ll'go. cz,· idea na:<zych wielkich poe161r zdoła przemówić przez fraę;mcntarvcz.nc ~króty. Dzi~. ~d) dopieroc 0 otrzą,-nęli~mv
$ir ze 7111ory bl'zclu"rnej tyranii - słowa pi-

i

-:t

Robotnik 'i literaci

Pełno gapiów. Stanął samochód z woj· j i po dwa -;--- niedrogo, niech Pani kupi" I

·~.i -

miuslo niepokonane

skiem sowieckim: Na samochodzie stoją,

I

Kupując pcin·~-oo;y patrzę

na wystawę

sklepu, przed któryh. "~T'ęłyśmy. Wybi·
żołnierze. Śpiewają.
Szoferzy szybko wrzucają narzędzia te szyby - na wystawie u. góry firaneczdo samochodu - już jadą dalej. Giną w ka, na dole wazon z papierowymi róża-

I

jw jej uliczki, zaułki, obce jeszcze dla~ długości ulicy. Zostawili rozkołysaną mi, o wazon oparta teldura z namalowaI.
Y/płynęłaś jak łódź Piotrowa; w szu- mnie, lecz wierzę, że kiedy. zobaczę jei smugę ,dziwnej melodii. Idąc dalej mu· nym na niej. niewpra•.• .ą r-ęką orłem.

Nad wystawą zata• ~y niecierpliwie nai gwizdach wiatru, w groźnych pia· 1ulicę Marszałkowską, serce mi zadrży szą śpiewa.ć.
Zza rogu małej uliczki, przecinając pis - Deut~~h--- r cheft - K. Muller.
n.-rh lotnego czasu, między fale lasów nową znalezioną Ojczyzną.
Pamiętam na !-'radze - przed przyi wzg<)rz Błękitnych od wschodów, opa- Miasto, które ma ulice: Akacjowa, drbgę małej furc:e pod niebo wyładowa·
Jo,vvch. od ):llgieł poranków - miedzia- Błękitna, Smutna, Ciemna, Gołębia nic, nej meblami, miskami i pościelą, wyjeż- jazdem do Łod:>:i, nocując w komisarianych czerwienią kuli zachodzących ·słońc. mqże być miastem tylko kominów fa· dża nagle pędem - samochód. Na samo· cie słuchałam opowiadania kogoś, kto
Płyniesz miasto . potężne pod masztami bryk i dymu. Nazwy· te jak przytulony chodzie jeńcy niemieccy. Siedzą obdar- był w Łodzi, gdy Niemcy uciekali! „A na
patrzą na miasto, wystawach w sklepac"h, to gdzie pani
cień do ulic wielkiej pracy! Fabrycznej, ci, wynędżniali i kominów wymierzonych w niebo.
Wieziesz miasto niepokonane lud swój. Garbarskiej, Tkackiej, Niciarnianej błę- na nas, na czerwqny napis w języku ro- spojrzała, leżeli Nitpce jak barany -·
kitnieją i smucą się szumem skrzydeł syjskim „Witajcie", na kino, w którym bo to ich nasi ubili, jak je.szcze byli w
poświęcony pracą i chlebem. ·
Noc krótk9trwała minęła. Strach zły gołębich; mają się zielonym liściem wio- idzie film amerykański, na stłuczony sklepach, to się wywracali jak barany„.
sennych akacji i radują dwojgiem zako szyld „Herman Henniger", na wybite szy grube i straszne„„"
·
przeminął.
Zakołysałaś się lekko radosnym odde- chanych młodych, którzy, w ich cień za- by w Stadtspaarkasse. Co myślą, nic · Idę dalej. Tłum ludzi przed domem,
wiem. Siedzą skuleni, patrzą tępo przed przed witryną. Stało się coś? Nie - to
błądzili.
chem wolności.
ale i siebie. Samochód cierpliwie wymija ma redakcja „Szpilek" urządziła inaugura·
Łódź huczy Łód? tętni Zaczerwieniłaś się krwią rozpiętych
.
cyjną wystawę.
łą furkę.
dzwoni i śpiewa.
żagli.
Ulica Piotrkow~ka, na której stoję tań- Odwracam głowę - na chodniku na- Przed Grand-Hotelem głośniki PolskieRęce rzuciły w niebo - drgające src„ brem lotu mewy miasta - białe gołębie. czy długą perspektywą domów, okien, przeciw mnie idzie trzech żołnierzy ame· go Radia - .„Nie będzie Niemiec pluł
w środku dziewczyna z nam w twarz.„.
rykańslłich wystaw, ludzi.
Ulice. .
Niebieski, mały tramwaik przejeżdża·
Napisy, wywieszki, dawny przedwo- biało-czei::woną kokardką wpiętą w. pła„Dwadzieścia złotych! Tylko dwadzieIszczyk. żołnierze wysocy, jaśni, ogorzali, jąc dzwoni..„ dzwoni.„ ·
ścia złotych albo czterdzieści marek. tyl- jenny rytm reklamy.
.„I dzieci nam germanił...
- Dziś dużo okien wybitych, szyldów śmieją się serdecznie do dziewczyny ko dwadzieścia złotych ... ".
ona chowa wstydliwie twarz w kolnie- Patrzę na tramwaj. W Warszawie by·
Wyciągam rękę - spis ulic miasta Ło- zdartych.
Szyldy żółte - czarne coraz więc·zj rzyk palta. \'(!chodzą do kina. Kino wy· ły tramwaje czerwone. Widziałam je spa
·
.
dzi.
świetla film - bohaterską epopeję „Stą.- lone, resztki drutów, blach , wyP,ięh'ch
'Jtwicram odrazu, na ulicy, szarą ksią- czerwono-białych.
. ramion żelastwa, ocalał tylko w tv 111
Kartki małe, wydarte z zeszytów - to lingrad".
żeczkę i patrzę.
Mijam ki~o. - przed sl~lep~m -- w'idzia~1ym, l.eżącym jak wv s:~mi„ty szkle
. zawiadomienia ·:~upiec Polak powrócił"
lleż tu u1i~! Jaka ta ~~dź duża!
gromadka ludzi - co sprzedaią? Jarzy· let zw1erzęc~a - numer. Troika. Tak Phcchodz1eń z dalek1e1 Warszawy me - „sklep polski . mog<; zroz umie'ć, że i inne miasta mają · Ludzie biegają, nie chodzą - wołają ny - ale jutro ma być kasza i cukier - w Warszawie nie było niebieskich tra-rriwai. Trzeba jakoś przekonać si~ do te·
"
patrzą przyjaźnie, witają a po jutrze?
swoją Chmielną , Dobrą, Dziką. Marszał- nie mówią go tramwaju, że niebieski i że polski. PaPojutrze to pewnie i mąka.
.
się gestem zaufania.
kowską, Nowy świat.
Nie znam ł.odzi. Nigdy nawet przed Życie, fuch i j!war płynie korytem sze- Zaczepia mnie ktoś na ulicy. Kobieta trzę. W pierwszym przedziale - polskie
rokiej, silnej ulicy Piotrkowskiej. Na w męskich spodniach, kurtce i ciepłej twarze - biało-czerwone kokardki.
woiną tu nie h 'łam.
· ?:apuszczam się nieś1niało, codziennie skrzyżowaniu ulic z Piotrkowsk,?c zator. czapce. 11PaP.ierosy, paP.ierosy po złoLY. Pisane w marcu 1945•
tt'
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DEMOKRATYCZNY

w· sprawie

PODZIEKOW ANIE
' 535

podatków miejskich

Wydział Podatkowy Zarządu Miejk"
Ł d
s 1ego W o zi przypomina. wszystkim
ipracodawcom o obowiązku potrącania

podat'ku wojskowego przy wypłacie
wynagrodzenia w wy.sokości 1 proc.
od zarobków brutto i wpłacenia tych
sum do Kasy Miejskiej (ut Piotrkowska 98) [u'b do Komunalnej Kasy
Oszczędności m. Łodzi na lfonto Nr 14
do dnia 'i każdego miesiąca.
•
•
Zwraca się uwagę, ·~e w razie niepo·
I · , ·
d tk
· k
t racama
na eznosc1 po a u WOJS owego lub potrącania w ni~należytej wysokości, Zarząd Mjejski dokona wymiaru, o~ciążając pracodawcę należnością. za ten podatek
(Dz. u. R. P.
1945 r. Nr 20 poz. 114).
.
Wzywa się wszystkich, ·którzy dofychczas nie zarejestrował( się w referacie podatku wojskowego do niezwłoczr;iego zarejestrowania się.
Dotyczy to tych, którzy nie pozostają
w stosunku shtżbowym lub umownym
o najem pracy, jak: właścicieli, współ-

Obywatelski Komitet Obchodu
Rocznicy Zwycięslwa Grunwaldzkiego w
właścicieli
nieruchomości,
przedsię- Łodzi składa wyraz·y podziękow'91ia wszyst'--·
kim, którzy pracą i talentem przyczynili
biorstw handlowych,
przemysłowych; się do zorganizcwania i wykonanin Akadzierżawców lub'
użytkowników go- demii Grunwaldzkiej w dn. 14 1ipca w saspodarstw, lekarzy, adwokatów, den- li Teatru Wojska Polskiego, a więt: mówtystów itd
com w osobach ob. ob.: Wojewody Łódz.
.
..
.
. kiego J. Dąba-Kocioh, dr ·J. Willaume:;i,
Od 0 b
k
t
1
ppłk. H. W erne.ra, red. A. Karaczewskiego
, · owJąz ~ reJes racJi wo n~ są ci. i dyr. St. Woyny.Gwiaździńskiego
- oraz
13
kro~zy . w mysl Dekretu ~ ~ma
wykonawcom części ar1ystycznej progra~wietma 194~ -roku zwolmeni są od mu: mjr. W . Krasnowieckiemu za znakopodatku WOJ~owego (Dz. U. R. P. mitą recylację, chórowi „Echo" i jego .zaNr 13 poz. 74).
służonemu kierown ikowi dyr. K. Prosnakowi za piękne wykona.nie hymnu „Bogu.
Równocześnie wzywa sie wszystkich· rodzica", a przede , wszystkim - mistrzo. , . . .
.
• · ,
. . _ wi Stanisławowi Szpinalskiemu, · który
'\łasci~i~h względi:ie zarządc?w nier.u wnikając w trudności techl':czne organichomosci na te~·en:e m. Łodz_i d~. n1ezwłocz~~go złozema
wyk~zo:n meru- ~
"'
c~omosc1.
samo odnosi się do po-

!o

siada czy psow.
Kto uchyli się od pow_y~ższe~o · obowiązku podlega karze pieniężnej do
wysokości dwudziestokrotnej sumy daniny utraconej lub na utratę narażonej
stępuj
w myśl art. 62 o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. „ ....„
U. R. P. 62 poz. 454).
„ •. „ ..

Młodzieży!

Zwiqzku

~R

Łódź,

Piotrkowska 64
POLECA

Skład

materiały

•

narzędzi

piśmienne

Maszyn do pisania

-=

liczenia

Posiadam na

Piotrkowska 64

~~

W dniu· 27 bm. powrócił z objazdu po
powiatach wo.ie'wództwa na<izego ławnik Edward Wróblew~ki, który zwołał m. in. szereg zebrań
'W powiecie opoczyńskim.
Szczegółowe sprawozdanie w następ.
nym numerze.
południowych

powstania" - nie skorzystamy.
R. Łub. - „Elegia morska" nie dla nas
St.. K .. - \Af!ersze h~z. własnego wyrazu;
słabiutkie. Z artykuhkow lakże nie sko:::::::::::: rzysiamy.
Wł. Stach. ,,Wojna sie skończyła"
'' na zawsze " - zamiar
.
„w
. o 1nosc
sympa-,
~
tyczny, wykonanie nieudolne.
Alfr. luk. - Ariykuły do zwrotu.

"'i

HURT!

DETAL!

Polecamy P. T. Klijenteli

~ogaty wybór pierwszorzędnych żelazek (domowe, podróżne), kuchenek,

Warszawska Wytwórnia Grzejników Elektrycznych -Instalacja Siły

·

składzie różne przyrządy

precyzyjne firm: Gerlacha, Zeissa,
Johanssona, Wichamana, Rychtera i inne.
. Dla Instytucji Państwowych, Wojskowych, Samorządowych 10°/~ rabatu.

•

Łódź

NA SKLADZIE RÓŻNE LAMPY eRADIOWE I AKCESORIA.

UWAGA!

w .oooczvńakim

piekarników, chromonikieliny, spiral grzejnych, radioodbiorników. - Montaż
radioaparatów oraz instalacja świaJła , siły i radia. - Wszelki sprzęt
ele.ktrotechniczny.
-

.JÓZEF NOW AK
Łódź,

Stronnictwo Demokratyczne
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oraz przybory biihowe •i dekoracyjne.

precyzyjnych.

zatorów w uzyskaniu odpowiedniego instrumentu, nie uchylił siq od uświelnienia
programu swą grą - jak zawsze - doskonałą i porywającą.
Komitet dziękuje również za współdzia.
łanie i pomoc
w zorganizowaniu Akademii· Dyrekcji, Administracji, Kierownictwu działu dekoracyjnego,
O:kiestrze
i Personelowi technicznemu Teatru Wojska Polskiego.
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Skład materiałów piśmiennych
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Przejazd 36 tel. 153 - 79
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ul. Sieradzka 1

Plac Rejmonta tel.10492
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ORO
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Łódź,

POLONIA

TĘCZA

ul. Nawrot Nr 2a

Wydaje codziennie
OBIADY -

·ul. Piotrkowska 108

Bufet zaopatrzony w ziITLne i gorące
zakąski oraz trunki kfajowe i zęgranic~ne
CENY KONKURENCYJNE!
Kuchnia pod fachowym zarządem.
Przyjdź raz a przekonasz się

KOLACJE

WLóKNIARZ

ul. Zawadzka 16 •.

,.

HEL
WISŁA

l{ilińskiego

Testament profesora Wilczura
123

BALTYK
ul. Narutowicza lO

MU~'UKA''

Łódź,

„Tęcza"

Polski film dramatyczny

STYLOWY

ul.

''

Film sowiecki
p/g scenariusza Wandy Wasilewskiej

ul. Legionów 2-4
ul. Przejazd 1

·

„Swastyka i szubienica"
„Budujemy Warszawę"
„Zagłada Berlina"
VW sesja K. R. N.

I
- - - 1 : -I - - - - - - - ul. Piotrkowska 67

GDYNIA

.
ul. Piotrkowska
81

.

Kapitalna polska komedia

sportową_

„Sportowiec mimo woli"

ul. Przejazd 2

Poleca wszelkie instrumenty muzyczne
Radioodbiorniki, oraz wielki wybór płyt
po cenach konkurencyjnych.

Komediowy

ROBOTNIK

ul.

Kilińskiego~ 178

ZAtHJ~.TA
ul. Zgierska 26
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fil~ amerykański

„Dwoje z

tłumu

„Paweł

Gaweł"

•

Film polski
i

WOLNOSć

ul. ,Napiórkowskiego 16
ROMA

Firma· OD ·EON''I
jj

Dembiński

•

Jan
Łódź,

Piotrkowska 160, róg

POLECA
.
Duży wybór instrumentów muzycznych.
Patefony,
Harmonie, Struny, Igły, Sprężyny.
Warsztat ~eperacyjny na miejscu
Kupno

Głównej

PRZEDW'OśNJE

~ul. Żeromskiego
Płyty,

Radia,

.TATRY

74-76
·

ul. Sienkiewicza 40
Sprzeda:&

amerykański

„Szeik"

seansów: W dni powszednie o godz. 16,18 i 20; w niedzielę i święta
o godz. 14, 16, 15 i 20. Kina: „Polo nia", „Bałtyk", „Wisła", ,',Hel", „Puedwiośnie"· i „Roma" rozpoczynają sean se o pół ~odziny później.
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Redakcja i administracja: Piotrk:>,vska 78, tel 121-67.

t..d;uinislracja czynna od godz. 9-ej rano do rn„ej. Redaktor p_rzyjmuje codziennie od 11 do 12.

Egzotyczny film

' Początek

(

Redaguje komitet red:ikcyjny.

·„Zapomniana melodia"

ul. Rzgowska ,..34

.

Polska komedia muzyczna

