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C".lvaro, na Przeł-omie lat 1936 i 1937. d~ dziszynem, gd~ie powstrzyma~ sił\' nie- ny ostrzem swego miecza . wy zn ~ c.za1~
nilwe granice Rz:eczyD<J3P(};ą-.;; . "'ZClłttt
wodzi 14 brygada Mif'-dzynarodowa „La m.eckie, idace na od-siecz Ber1J:10w1
r Marseillais~". Potem obejmuje d-0\vódzPo zakoi'1czeniu woJny tow. K;,ro1 . któ- <jdry i Nisy Łużyckid W dz 1 ~Jac h VQI·
two 35 dywi.z.ji międzyuarndowei, w remu Krajowa Rada NarQ{f•)\Va swą skiego ruchu robot·niczego ,.,ozost :H~:1· ;askła<l której wchodzi m. in. 13 brygada \!{;hwała z 3 maia 1945 roku 1Jda1a sto· i-Io wzorowy, wierny, zdys.;yp ''.~10 '.\'a;.v
międzynarodo.wa im. gen. Jar-0sław~ Da.- Jlicń generała broni, obejmuje ciov:ódz- .icgo bofownik. Ci, k!ó!'Y"!l da ne hyłc
brnwskiego. Dowodzi ta. dywizją w p.a· two DOW III. W lutym 1946 !. po•voła- \YSpółpracować z Nim bezpo ~~e dn:o. hetla
mie,tnym o-kre~ie walk w Ciudad U,1iver- n~1 wstaje na stanowisko dru!.?'°t'i;O '·.rice- Go wspominać jako s u ro\ve ~o 1; r z ~ łoż-o~
sitari.a, ki~dy. to -0br-c:ińcy .Repnbl!ki 'wzięli m'.nistr~ Obro._11Y Na:rod?~ej. P::1sŁ:1j~ t<J '.!ego, al~ za.razem szczerego towa ~ z1-:sz1,
do nie·wolt Wh~le tys1e.cy raszy·stow włos. S!anow1sko az do chwili swe~r1 tr~i.g-1cz- In zgraniczrne oddanego sµ :T,\" c !Ud ll
nego z.gonu. Jest równocześ !!e czl<Jn- PDlski e~o.
kich.
Karol a
tow ą r zvs~.i
Pamięci
Cześć
Od chwili najaoo'u niemiecKiego na k'tm Komitetu Cen,t-ral·nciw P['f{
:
Za swe czyny bojowe i o~·arna dzki- ~·wien.:zewskiego!
: Związek Rad.ziecki tow. Kar0l walczy
Władysław Gomułka· Wie!,;ław. sek re·
j bez przerwy przeciwko 'liem eckim fa- łałność tow. ŚwicrczewS'ki ohnc.czo'.ly
cył Krzyżem Grnnwnldu 1 i Il kit..ss:. Vir- tarz generalny Polskiej Partii Rohotni•
i s.zystom.
I Z chwila 11tworz-enia Polskich Sil Zbroi- tuti MiHfari II klasr, Zlolvm Krzyż::!m c.zej, Minc Hilary, Berman Jakub. l'lm•
i nych w ZSRR. tow. Świercziew:.,ki <idda- Zasługi , Polonia Restituta 3 ~;::sy. ora-7, trowski Roman, Radkie\'\ icz Stan i !'ław,
· .ie wszystkie swe siły ich ~pra•·;;e. Jest orderami radzi-e.ckimi: -0n:er<.:,n Lo:nina Zawadzki Aleksander. K!i!'?Z!itł Zcuo n. , \a.
zastePcą dowódcy i c-złonkiem ~.>ad .V Wo- ( <lwu·krotni·e). orderem CzerWO'L ~o 5ztan zur Franciszek. Jedrycl1owski ~te fan .
Albrecht Jer.i: y,
.iennei Pierwsz::i Armii Polskiej w ZSRR. d.• ru (trz:vkrotn-i:e). orderem '3t! ··i Ol •)Wa Chełchowski Hilary,
Kie<lv. foż Po wyzwoleniu tere;1ów pra- I klas~·. medalem XX-lecia Armii Czer- Sztachelski Jcrz~r. czloni<nwie Komitetu
wego hrzegu Wisły, tworzy gjc. Druga w-0nej. Posiadał też wy~wki ord::r hisz- Centralne~o PPR. Spy ~ h<1ISki J';larinn, :lC•
Armia Polska - tow. Karol oh~ :mu.ie Jd f-ftński „Laura d2 Madrid". m,1z odwa-cze- nerał dywizji, Zawadzki Stani s ław. gen.
brygady, Komar Wacław. ~'~ u. hrv!!arl v,
dowództwo. Ze świ-eżo znwb: i1 zo )'ane· i ia jugostowiaf1Rkie i. czeslu c.
Żołnierz o 'vielkic:i odwadz ·~ i n·e:~Po- dowódca 129 hry\?;adv .\rmil Re P11hlil<i
go, n i en;iwykłego do wojny_rek„i1ta. rworc,y, dzieki swemu doświa<kze;1: u i e~ir- il'tej energii; o \vielkch talenh ·~h jow6d- Hiszpańskiej, Pi-zczółkowski Edmum! pJk .
g .i. pierwszorzedna jednosrke wvjs ko:wą. cv org.anizatora. tow. Karoi ~\'v! t1c1,~w- b. zastępca dowMc~' Dru ~ iel A:-mjj W.P.,
która hierze i>oważny udział ,,. oie-nsy- sk' był zarM~m wiernrm bofo\' · n:~- iem Mietkowski Miecz~rsła", płl(., oficer Slla·
·Dnia 28 marca br. poległ na po~terun· w ie ~i ilJO";ej i. \vios~n~ej 1945 r_c•k u Pod sprawy .ro~tniczd .. wie.mym l!Y<icrr- t!a· bu br~1 ~ad~' im. J. Dahrn.w: kic~o. .wą.
h1 od i.krytobójczych kul ukra ińskich fa- dc wodz~\\'Cll! ,tow. ~w1ercze'."'S\i ;;g'} ~rn- rJ1.du polsk1ego: Niezłomn a tyt~ Je_?:o growsk1 Mieczysław. płk. ~ 1.~r r fu~c111 11 z,
ezxr.stów. tm\'. Karr\( Swiercze.wski. $!' ne- i Zii Arn~_ia Polska bierz~ ndz_1ał "N z~Jm~· . ~ ura \\' z~·yc1ę~two ~~·m_n krac1i 1 i;11~.:?a· Płk„ komls:!rz hr~'~rndv im. J. Dah row·
ak. m~\\. 1elu pola 1 :'! rn . skie~o. Tor1mczyk Ht)•trrk. p._!k. •z·;f. :!~ ·
N1- 1,,,1 li: ~J m1ał.
rał broni, drugi \Vic~m~nister obrony na- 1 ~va n1u_ ~1'1 ka Dolnego. 1or.s1~1e . O
j · L11zyck•11. wkra.~za ~-r~z z Ar>rn~ C'Z·?r· •: 1c;zuc st~ w duszę z.oł.merza, 11:tchną~ go hu br~~acly im. J. O<ih r aw ;, li iCt:"Q, ScLJe.
. .
;odtnveJ. .
. Urodzon.y w ,W.arsza.l\~-e .w r:.18.'li, wni \rnn~ do SaksonH; me:s1e wo;nosc h:a· ?~ w:g8 1 , '''Ytrw~łosc1ą, P~ll''\ \Va~.~ ~ d~ yen Mr~~z)sław, ~ł~„ retl;Jii tnr „~ląh~~·~· ·
gisera, . m::zestniką. -walk re\volncy jnych c ?m Czechom. uJarzm1-0nym nrze.'-.• nie. „ . .1 ~'-1ęs{\\ a. U~rał 11:0 .za. a1 . :n .· \cho szcz~k~ , .Rutko" sk 1 Ja!'. pł k._. koumM z
1905 roku, tow. Świerczewski od 9 roku 1:i1ecka, ?rzemo~. Gen. św1ercz:!WSKJ, da· :'ac ~a J?rawdznvesw Z'.~_ln er z.i _SN~ \\'Y hatah~nu 1m. Dąbrowskiego, K ~irż:: r•.' l \ k
tycja pra~mvał na własne utr.zymanie. ~~,c wzor os-ob1~t~~? bo~a~:rs 1:wa, okrył ·~du, zolnrnrza ~ei:nokr~Cll· ~V ~z ; c .~a-~h Fr.an~1s~k. płk.. dowódca bata ll1Jua im„
.MaJac lat cztl'rnascie. z-0stał · termin ato· ~ l i; chwałą w c1eoz~1ch wa1kac11 poct Bu· t „rodu pozo-stanie iako •.edep z tY1..h. •do- M1ck1ew1cza.
rem fabrycznym. a w roku 1913, w wł.7ku
!at 16, zaczał pracować jako samodzielDnia. 28 marca 194 7 r.
ny tokarz w fabryce 0.erlacha.
W r. 1915 fabryka Gerlacha została
ewakuowana d-o Rosji - wraz z nia opu.
ścił rodzi·n-ne miasto i tow. Kar-o!. W Rosji ~astała go Rewolucja Lntowa i RewoR<>botnik, syn
luc3a Październikowa.
świadomegQ prolztariu<Sza, dwudziestoletni Karol Świerczewski. z calym zapa.
generał broni
łem sfanął P<> stronie obozu rewolucji.
Już w listopadzie 1917 roku widzimy Go
drugi wiceminister Obrony Narodowej, członek Komitetu Centralnego Polskiej Partii
w szeregach żołnierzy Cżerwon-ej GwarRobotniczej,
dji. Odtąd - p~~z cały okres w<>jny doniezmordowany budowniczy Polski Ludowej.
tow. Karol waicz~· .
mowej w Rosji Ptzerzucany z frontu na front, dwukrotnie
CZEść JEGO P AMI~CI!
r.anny, niezmordowany w słuZ.bie sprawy
robótniczej. Po iakończertiu wojny domowej tow. Świ>erczeW&ki pozostaje w
armH. Kształci się, k-06.czy Akademie
\Vojskową im. Prunz.~. Przez cały czas
utrzymuje żywe stosunk·i z polskim ru·
dhem robobliczym.
Dnia 28 marca 1947 r.
Na wezwanie Repułiliki mswanskiej
rza..grofonej prz.ez . faszystowską rebelie:
tow. Śwł~rczewski jak.o „generał Walter"
oddaje swe siły, swa wiedze i swe zdoln-0-ści do <l~wzy.cji ludu hiszpafiskieg-0.
generał broni
W najtrudniejszym okres.ie walk, pod Rio

I

i:c '

tow. KAliiidlli fSiiEiCZEWS

Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczei

tow•. KAROi.raSWiiRCzEWSKI ·

drugi wiceminister Obrony Narodowej, członek Komitetu Centralnego· Polskiej Partii

&'8ił':''"miwi&rc28'W5'i(i
padł . na

Robotnićzej

posterunku

td skrytoMJczti kali b11dyt6w

niezmordowany budowniczy Polski Ludowej.
Komitet Łódzki
CZEśc JECO PAMI~Cl! .
_

uP A

Komitet Woiewódzki PPR

Po de1kóncmlu inspekcji pułku piechoty w
!altgrodzie, generał Swierczewslci %amiel'2ał
dokonać inspekcji komendy 11dcinko Wojsk
Ochrony Pogranicza I w tym celu udał się
dn. 28 bm. w stronę miejsoowości Cisna. W
łym górskm i lesistym rejonie grasują jeszcze
resztki band foszysłowskiej ukraińskiej orga-

11izacji UPA.
Gen. Swiercz:ewskiemu towarzyszył dowódca Okręgu Krokowskiego, gen. Więckow..
ski, kilku wyiszych oficerbw orax ochrona

:wojskowa.
Ok. godz. 9.30 samochody natknęły s:ę w
górskim wąwozie na silną bandę UPA, której
ogniem został zabity gen. Swlerczewskl, jeden oficer ! dwóch żołnierzy. Dowódca puł·
ku i trzech żołnierzy zostało rannych.
Eskorto przeszła niezwłocznie do natarcia,
~cajqc bandę. • za którq zorgant~OJ\'gl19
h_m!g!łO~ P,Ołe!Q.

Tow. KarQI W aller Swierczewski

generał broni
.
tiyły.~okarz !~my „Gerlach" 'Y Warszawie~ obrońca Republikańskiej Hiszpanii,
Armu Polsk1e1 w ZSRR, dowodca II Armii WP, wiceminister Obrony Narodowej po~eł na
Sejm, P1!EZES ZWIĄZKU DĄBROWSZCZAKó W„ ukochany nasz .dowódca, przyja~iel i~ towa- ~·
rzysz, zgmął dn. 28 marca 1947 rok'! od kuli_ faszystów, przeciwko którym walczył niepr zerwame od naJmłodszych lat.

.
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r zawa w hołd ze bohater

Zw loki general·a Świerczewskiego złożone
w Centralnym
Domu Oficerów w Stolicy
1>0-1 Wzdłuż
zajęła
W ARSZAW A (r.) - W godzinach
Południowych olbrzymi·e tłumy warsza\~!!~s:;~i;ł~si~r1~~s\~~%s;ej i ;aż~:<~~~~
flagi _ by powitać bohMerskiego generała, który r>adł . od knli zbrodniarzy fa-szystows~ich z UPA:
.
Na lotnisku.. usta. wiły s1~. poczty s. zta1.1darowe parni politycznych, orgarnzacJ~
połeczne. Na całej trasie z lotniska do
Cen<tralnego Domu Ofic-~rów w. P. 11 g.tawiły się tłumy z odkrytymi głowami.
W ?lbrz~m 'm cz~oroboku na lotnisku
1:stawił,a sie. delegaci~ Zwia,zku Dabr?wszczakow _- członkowie
kompanie honoro\""
·wo sk·1
Polskiego
Rządu ·; wic~Pr~
mierami tow Gomułką-Wiesławem i ob
1

alei
miejsce kompania
honcrowa.
O godz. 17,45 kondukt żałobny przybył prz-ed gmach Centralnego Do~u
Oficerskiegó. Orkiestra gra hymn nar01:1owy. Kompania honorowa .prerentu1·e· bron·. Delega"J·a korpusu ·.:if1"c"'r,c:k'e
. .
. "'
.
" 1
go zde1mu1e z karawanu czapkę generala oraz liczne wieńce. Szefowie departa1h·~i1tu
Ministerstwa
Obrony
Narodowej przy dźwiękach marsza ża,
!obnego znoszą trumnę. Kodukt żalob~y k·::-oczy po _usła•nych· dywanami. scho
dach Domu Of1<:erśklego.

Kondukt kieruje się do· wielkiej sali na
pierwszym piętrze, gdzie zostaną złożo
ne <lo czasu pogrzebu zwłoki gen.
Swierctew.skiego. Pod\vladni genera·
la składa Ją trumnę na ustawikontymf· ~a
środku sali katafalku . U stóp a a a u
spoczywa wieniec od Prezydenta Bieruta
z napisem: „Prezydent Rzeczypospolitej" oraz od Zwiąiku Dąbrow6 zczaków
z szarfami 0 napisie: Ukochanemu dowódcy bojów o wolność Pólski i Hiszpanii".
Wokół kRtafalku wience od generalicji
·
·
' 1· p0UIV
..i.~r·
or.a z korpusu of1cersk1ego
1cersk1ego·.

1

•

WI

zostały

W półmroku ude·korowanej kirem sali
zapada głęboka cisza. Wszyscy w skupieniu oddają hold poległemu na poste·
runku bojownikówi wolności i dem<>kra·

cji.

Ur<'.lczy$tość zakończona. W!Cepre-

.
G
łk
mier omu a,

. .
.
Korzycki,
wicepremier
Mar:;załek Żymierski i reszta zgroma·
dwnych składają kondolencje rodzinie.
Uczestnicy
uroczystości
opuszczają
ch\vilowe miejsce spoczynku zwłok gen~rała Swierczewskiego. Przy trumnie
· ·w ·
zos t a1c
J yme o f'1cefo+\a warta honorowa. 1111
.

.1

~r~:;:~llii,~i,,11, ~:;"~i' 1 s~~~~:'o~: S." '"'z"'"'l ly"'"'"' b" '"'"'k"'l !"' ~l lOHl l l l l l t"„"'e"'"'"' m"'"' "'" 'i '" '" "' o"'" '"bl l l l łl f,„ „„„„.„. .W"""~""'' "" ""'""'o"'"'""S."k""'""'w"'""""""." "'"'
Punktualnie o ~odzin ic 15 min. 10 ~
samolot wiozący zwłoki bohatera ląduje
na lotnisku. Marszałek Ż-y m:erski odbiera
raport od generała Stanisława Zawadzki<!go, który 'ki erował transportem zwłok.
Do wnętr,;a samolotu wchodzi rodzina,
wicepremier Gomułka i marszałek Żymiersld. przykrywając trumnę flagą 0
barwach narodowych. po cz-Y'm sze.fo·wie
departamentów Ministerstwa Obrony Na
rodowej vrzy dźwiękach marsza żałobne
go biorą trumnę na ramiona i niosą w kie
runku karawanu.

8

1

""
1

Trzy gło' w„e
punkty .narad·. 1·ednos'c' gospodarcza Niemiec,
&&

tz,...d
n· ein:ecki
~

j

przemysłu

demililaryzGCfQ

MOSKWA (obsł. wł.) ~ Rada Mi·ni· 1 Na posiedzeniu postanowiono przyśpie.
strów spraw zagranicznych odibYłn wczo szyć bieg prac nad przygotowaniem proie
raj pod p_rzewodnictwi:m mirt. Mołotówa' ktu traktatu Pokojow~go z Niemca~i 'i u
swoJe naJkrótSże ż dotychczasowych PO stalono potządzk dz1e n11y poni.edz1ałkosiedzeli. które trwało tylko godzint:.
wego posiedzenia Rad~- Ministrów, 'POrn 1T11111.~"''''""'""'mm11•1Y11t1"11111"1111 !1111u1 1"~'''''''!N,1n·11m.·1n1 r1 1n1:nrn.11:1'1i.m'1n1·1 11M"1·1 'l"MH·'"'"'"1•u1•111 n·:111i:.11

~wlęconego omawia11iu sprawozdania So
juszniczej Rady Kontroli.
•z.a punkt wyjścia przy ustalaniu :,iorzl\
dku dziennego przyjęto propozycje wnie
sioną poprzedniego dnia przez min. Mar.::.halla. Po dyskusji uchwalono, iż Rada

Ko m,. s1· a go spodarcza oNz
1

1

Za trumna postqmfa rodzina. wicepremier Gomułk a , w ~ cel)remier Korzvcki.

marszałek Żymierski. członkowie R·z.ądu

Ministrów przystąpi w poniedziałek
dyskusji nad następującymi punktami: do
1) sprawa jedności gospodarczej Niemiec

dl 3 spraw 0dbUdOWY EUf0PJ

oraz reszta uczestników żałobnej uroczy:>tości. Kondnkt zbliża się do karawanu,
którym jest prosty wojskowy ;:amochód
ciężarowy, udekorowany zielenia„ Niosący trumnę najbliżsi podwładni zmarł<!~o składają na karawanie śmiertelne
szczątki swego dowódcy, Na tntmnę zło;;; 0110 generalsk ą czapke, 2!marłego ze zna
kiem draśnięcia zdradziecka, mordercza
kulą, wiazank~ czerwon~'ch róż oraz li~
~znc wi.:.l1ce.
Wokół
trumn:
zaj111UJCRozlega
miejscesięhonorowa
warta
oficercska.
ury
wany przenikliwy warkot werbla. I(rót
kie· słowa komendy przed trumną roz- poczyna się defilada Przesuwa,ią się po.chylone czerwone "'ZtandaruJ ·PO"Zto'"r
"'
"
Polskiej Partii Robotniczej Polskiej
Partii SoCJalistycznej, organi;acvj zawó
.dowych, społecznych i m !-0 dzieżo\vych.

łącznie

z

zagadnieni~

odszkodowań i

IIJ()Ziomu produkcji prz-emysłu

I

niemiec•

kiego.

NOWY JORK PAP. ..-- Na posiedz.'.!n!n' -::ych do ONZ oraz Stanów Ziednocz-0ostatniiej rady gospodarczej i społeczn~j nych. Siedziba komi8ji będzie w Eurot>ie.
·2. Sprawa rządu niemieckiego - jego
ONZ powołano k()misje,. gospodarczą dla Jak wiadomo, inicjatywa stworzenia ta- . organizacja i zakres działania.
Europy. Celem komisji jest pomoc w od· kiej komisji \vyszła od delegata polskie3) Sprawa demilitaryzacji przemysłu
budowie krajów zniszczonych wojną. W go, który wysunął ten wniosek w kwiet· niemieckiego.
skład komisji wchodzą Przedstawiciele niu ub. r. na 'Pierwszym P-Osiedzeniu raRada ministrów wyłoniła specjalną ko
wsz-y-srkich pań.stw europejskich. nakźą- dy gospodarczo - społecznej.
misie. której powierzono rozpatrzenie po
• 1
zoi'tałych <lrugoplanov.J:·ch punktów Si:>ra
wozdania ~,ojusznicze.i Rady Kontroli.
1 icmiec. W skład komisji we,zli z ramie·
nia ZSRR - marsz. Sokołow~ki, z ramL
nia Wielkiej Brytanii - gen. Robertson,
OCZ8
I Sitt
z ramienia Stanów Zjednoczonych LONDYN ( ) s
.
z ramienia
Francji - Alphand.
r
prawtt transportu żo ł nierzy
rejsów statków brytyjskich, które będq prze. Mayson
Komisja i winna
zakończyć we prace do
polskich z Anglii do kraju ruszyła z miejsca. wozUy przeciętnie od 1500 do 2000 ludzi za dnia 2 kwietnia i rozesłać w dniu 3 kwieJak donoszą • kół oflcJalnych od dnia 31
tnia sprawoz<lanie 4 ministrom spraw za·
marca do 5 maJo, odbędzte slę kUkanaście kttidym reJse:n.
gra11icznych.

zoI n erze .po Is cy w Ang11·
·1

d

u

k .
a1

lransporlU do

k

1·

raju

p
o
d
T
o
r
u
n
.
e
m
w
1sł a przerwa ł a tam
y'
~~ii~fzf~;1~~i.;;:;;;1~:z~~t~~~~~f,i
ł
.
.•
.
~: ił.Emdmal:.~< :ię :!~:::~ sk:~c
żałobny.

11

się u~ican~i.

Szereg nowych

WSl znalazło się

„or.od wodq

udaj:j
miasta dó
Centralnego Dornu OfJcersK1ego.
WA nszA
()
.
Na Odrza pod Widuchowem wał po stro
Z hr am i portali Centralnerro Domu ~ . ·~ . vdV f:. r. - ł P~·nkt kuh:ima-1 Most w Wyszop:rodzie został urntowa~
•
•
•
•
•
Fi
•
1..:YJnY powo z1 przesuna s1e obecnie w
W ł
h
·
Ohcer~k1e~? zwiesza~~ s•.ę czarne flagi. rejon Płocka, gdzie sytuacja staje Siie dość ny. „ a o~ ronn~ .w okoltcach Toninla nie niemieckiej został przerwany, Zator
Na dz1edzmc~ ustawiły s1~ p~czt.Y sztan poważna. mimo iż nie przewiduje się wy zos.ał w k1lk11 m1c-Jscach uszkodzony a Pod Serkocinem spłynął. Drugi zator pod
1
darrl\rn lotrndwa, {:W1gow
1 •piechoty. lewów.
woda zalewa szereg wsi i łąki.
Witnicą został zlikwidowany. Reszta lo•1111 I I Il I I I l l l"l I ll'il' I I Il'll. I1'1:1,11 •111111:1:1111~ l'!l'llllllll',I m•flJlllll'T:mllllfll'l.~tll:ll·•:11~i·li!l:'l I' I,,,,,,.l;llflf lllll~hlłl!lnl'l'IM.lhl 1i<l lil1 1 11 1llrli.li!l''.l lll!f.irV:111111211:1ff' l'1nli~lll'1"1 '1Fl'.'l l'T•1"ITI ,.,„,, „,I' I ' I I l•l l·t I dów płynfo u zbiegu Warty z Notecią.
Z Gdyni melduj·ą o pojawieniu się kil~
ku gór lodowych na Bałtyku. Góra tooowa przed Gdańskiem ma 40 metrów sze.
rokości i wystaje 8 metrów nad poziom
morza.
front arago11ski, kwiecle1i 1938.
ski, krępy oficer. bez czapki, z pii..toie:~m
Dwi·~ armaty już w miedzycza~;e z ~e- l'l'M 1·1 M 'll rn11 M11II1rm·n1I11111.1.ł 'l I I I IJl 'l I l"t.H I
Nadeszły tragiczne chwile dla !~epu- w reiku, groz-ił nam łamai1a „hiszrittń- go rozkaz.u standy obok nas i od razu
bliki Iiiszp a ńskiei. Gen. fra•:lCO prr.Y po.. sz-c:zyzną",. że nas powystrz~.l;'l, 1cśli cJot- otworzyły ogień. Generał S:-l m crlowal. A. Dymsza, Hanka Bielkka, Andrzej Bogucld,
Kazimierz Rudzkf
mocy trzech dywizji włosk;ch i dwóch kmemy dzi~ł .. ~dpow1edz1e11smy . mu po Wszyscy wrócili rta swe pozyc,ie. Atar: Ł. Łukasiewicz, i M.N\. M"rslca,
Suchecki
marokańskich przerwał na s~ frnnt na Ara. i:>ólsku. I Jak1ez. było nasz~ ldz.1:"'1~me. odparliśmy. Ge1~erQł cl~ie n1m plan marsz- wystąpi~ bezinteres'lwn:e w niedzielę, dria
t;onie i dochodząc do morza star J.ł się gdyśmy usłyszeli t-y-pową, n~dwislanską ruty z rozkazem wycofania się, Niszczy- 30 mareo br. o god?. 19.30 w sali Pol,;kiej
prz. eciąć brytorium Republi ~<i na dwie ~;-va~,e.: „Chłopcy, U>!·~ marudzić, na P02"Y- my działa. odchodzimy.
YMCA, ul. Traugutta Nr. 17 w WIECZORZE
cz~ 1ści. OlbrzY'm:a przewa~a broni pan- 1.:Je...
,,Generale, melduj 1~ - Pluton v ycofu- HVMORU i PIOSENKI
Całkowity dochó-j z !m~rm:y przezti..)CZO.
cernej, lotnict\va i nowe pcsiłki włoskie ·. - Generał °Y"'~lte.r! wyrwał 11am je sit:;". „Zaraz" - pad1 krótka odr.>oi niemieckie zmuszały nas do stałeg() od- s.1ę okrzyk zdziwienia. To by~ on, n~~z wiedź. Generał podbiegł do ostatnich ny jest r:"J .,Swięccne" r.l'<'l sierot łódz!<i:h.
Sprzedaż biletów w Sekretariacie Po:,;(:e;
wrotu.
„stary". Tru<lno go było ooz:iać. Nie- dwóch RKM-ów broniących odwrom i
YMCA
- u1. Moniuszici 4o, od 9. Tel. 153-7Z
35 dywizia armii republika{isKiej pod . ogolony ód kilku dni, osmolony na twa- wydał im ostatnie rózkazy.
i 142-14.
.
dowództwem gen. Waltzr:i, w skbd ktć· rzy, spocony, szybko, ale ·:'lpanowanym
„Qenerale, p0djechały dwa czołgi ze
8
rej wchodziły trzy brygady mi rdzynaro- gło em wyclawał rozkazy.
sztabu - proszę tam wsiąść i wycofa~
dowe, dostała zadanie op:inow;rn:a sytnaSam J<ierował ogniem arty:erH, nar.1 sie szosą".
cji i zorganizowania p!anowe~o wycofa· kazał zająć flanki wzgórza. Bro!lii:~my
„Id e. z wami - brzmiała odpowiedź
nia na Pozycje .Ebra.
stanowiska blisk-0 godzinę. ~J.'l. 111s nacie- - czołgi bronią odwrotu".
KOMITETU NIESIENIA POMOCY
Takim był zawsze nasz ukochany .,staBatalion nasz otrzymał rozkaz W'Y'i.~O- rała piechota włoska dyw!zji ,.fleclw~ ruszek'ó. Jeśli było gorąco, ·zapomniał, ie
POWODZIANOM
fania się przez ~óry w kieru nku · 'Eiaste- negras" (czarne strzały). N:tgie ud tyłu jest dowódcą dywizj i. walcz.vł na pierwKomitet Niesienia Pomocy Po
czka Caspe. Wszystkie clrngi odwrotu zaatakowała na·s kawaleria marokańska szej li·nii, by dać przykład innym i ur.itowodzianom mieści się przy ul.
były już odcięte. Trzeba było prz.=do- Sytuacja byfa bez wyjścia. Pojedyńczy wać sytuację. Zawsze i ,v.szędzic na
PIOTRKOWSKIEJ
104, tel. 145-06.
1
stać się prze;, linie wroga, a pozos awić żołnierze zac~li ueiiekać. Nie wiedzie- pierwszej linii. Tak też i zgii11'~{ na r.ajKonta bankowe do wpłacania
cały sprzęt. Doszliśmy do m.:łlego wzgó- liśmy co robić - panika wzr.1stał-ł. Pod- bardziej wysuni1>tej placówce walk! z faw K.K.O. na konto 377,
rza, z którego bTonić mi~hśmy odwrotu biegł do nas generał. Sam wz::il J~l\:M i szyst?.mi ukraińskimi ukochan~r. drogi
innych jednostek. Na o~·~ycjacil staty k:_zyk?ął: „~h 1 op~y za m111. Z •e;i Pozy nasz. <lowódca. przyj aciel i fowHzysz.
anku Związku -i1'6łek Zarob.
r.aS7ke armdaty. P o stanowł·1 • smy z111:;; :'.<'zN1ć cJi, ,1ak ~bhża s1e na 300 metrów - 1
SALI.Jl).
wych Nr konta ?400.
zam i, g y nag e spłoszy nas krzyk . • i- ognia!"
a
M. Broniatowski. płk.
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t0'1DYN (nbst. wł.) - \\' hrytyi'i~dch \ neralis~imus Stalin "rrazH w· zasat.lzie wadzone s~i z r:im •cnh
ZSRR i::t/C:' '" .l'~ l i 1„."-1 )!:· 1~;;.1 t •• :,d:
koła\:h rz;1 Jo_w~>h rozw~v_'.ana_ :i~st · s;)rtt- .zg~dl~ na " z11-0wicnie roko'Yań w te.i spr a mi~iHra . \~' ~.szy:'i!'Hcgo i- ~' ~ r:;:~~)
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ski ego układu hand! owe~o. \\' LonJyn1e ZSRR dosta·wy drzewa. m1az11;1?trzyma~
drzewne~ . 1 Brytanu llt 7ez a.nhas::it:n1 a IJ, ytH" 1HP-J• \' „ ,. · ·'
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Panuje przckn11ani<.! . jż, '" czasi-:: rozrno- bawełny. hw oraz ży;,vicy. Liczy równiei: w "o~kwie 'ibmicc P:-itNsona
i za)>t•!l?· •1v·~ii t1'!''' 1: : tgrr-.\J 1 ~ 1 '.YO.'Ci:!J~ '" 1 / ~ ',1
wy min. Bcvina z gcneraii"';:;imusem St·a- na dostaw:i· zboża po nowych zbiorach <.!P, wic<;mini:>fra ~11r:1 v:
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linem \\' 11b. P<rn;edz;ałek poruszono :uo- na tere.nie ZSRR.
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OWY JORK PAP. Net piqtkowym pcsiedze
nlu Rady B-s7pieczeństwa deJ9ga! ame rykań·
2ki, sanator Warren Austin, pzzedstawil pog·
kici Sianów Zjodr.oczonyc h na sprawę pomo-1
cy Grecji.
„ Delegat rad:riecki A~drzej. Gromyko wystą
pi. z• sprzec:!wem, stw1erdza1ąc, te proponoId
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Radę Bezpieczeńliwa

wana deklaracja Cltneryka:r.slta nic jest w
rzeczywistości częścią sprawy greckiej, znajdującej się na porzqdlrn obrad i dlatego powinna być rozważona odd:rielnie jako nowe
zagadnienie.
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Doch ody 185.512 mil. zł. - Wyd atki 174.400 mil. zi. Polacy zd~A1k~a;~1
·· '·
•k d h d'
11
=1• d'
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a wyz a

~rz'.!dlożony Sejmowi przez Rzad prelim i·

on bud-!ctowy na rok 1947, podobnie jak
p•·chminarz za ubieqle kwartały roku 1946,
J€St. budżetem zrównowa~onym, zamykajr.icym się po slronie dochodów kwotq 185 ..512.
830.BCO zł, po stronie wyda!ków kwo!ą
174,400.509.900 zł.
Preliminarz rozbija Sif! na lrzy zascrdnicze
p~zycje:
admhistrc:cja , _przedsięb iorstwa
zaklady oraz monopole.
W DZIALE ADMINISTRA Cjl
wyda tki p:climinowan e se: na 1S9.SOB .5 15.900
~:. a po stronie dochodów
Hguruje kwot·1
136,364.7·18.800 zł.

;zona

Zwraca U\''cr ge bardzo duża suma przezna
na ·Min. O ~wicrt y 19,592.707.000 zł. :Rów
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1'1ly ~cmcchodowe, Folska Poczta, Te!eg~af
i Tele:.:in (320 milionćw wplatyj. Film Po ls·
ki i Lasy Państwowe (300 milionów).
N crto~10si z-e zrozumiałych względów de .
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W '.ym dz!al, i:-::ipo·:1a„nls j;"y nlcs•sty
-':pływ !:o 26,515 milionóip ;;I przr w1dz1anv
1est z "0i.s!wowrgo Monopolu SF'rytu>o·•·eg ri
nr~z _l"9.5 mi!i;::rcla z! t Pnr'!~1··;c·11ego M. :i~ C<'<U J y:::nio·11egc. \''res<r.1r Pr;:1• 1 ·:ow·1 M·i
:i o pni 7cpalcz:.my ci:t 700 m!lic!1'. w zł,
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.10szc:ce 50,696 milionów zł.
/
(Prz...ehlad Pawła Hulki-Lashowshie <~ oi
· ~ło twdzb;-;ic, jak,.., r0hili 11 nos .„ -:;„.
Na crdminisl'acje pub:&!.cznq przt!widuje się
1
pzawia s miliardów zł. n':! rolnit." i·no 3.731 miŚcicrgnęliśmy odpowiedział
Jurajda ;;odszedł do ko1ła wyj\J'i z !nil -;- Zimnych nó;:ok nie hb ·l<>r0
honóv' zl, na prctce i opiekę spolccina p ra - Woniek w zadumie to jest ktoś je. niego malq podgardlankę.
i '.Jn:t":di: pow:"az1a·v'.'SZy, bo Io sin 1·:. '.
wi" s miliardów zł.
ściqgnął, a my nie zdołaliśmy się do-1 ·- żryj, Balounie _ r zekł UPE:?i::r.ie ko trzi::;:;ic nn
języl:u i nie i-io::':"'i .-·:::'-:-·
Obslugc: diugów państwo-N/eh obciqży wi_e, dzie_ć, kto ie. śc.iagnqł, więc nie m.o- -ncżryj się
aż pąkniesz, zr:idłav.,' si•', k_!:l_ · A .Zll('.~t_rnż mojct żo1.· n b·(rr11ir "'(J
:Okcab kwo!ą z góra 2 miliardó·,'f zł.
1
k
..,
Emerytury i ren\y wyniosa 2.'.66 lnl. 11· 0 no·w g. :smy lch wp1sa.c do wy .azu.
1
zmoro niesyta]
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zł.

Po e 'C'nle dochodów d0ml.nją wplywy
Min1stersi·„:a Skarbu, wyrażają-ce sie kwota
74,Bt!Z.135.GOO zł. p rzy wydatkach 3,705.405,000
ziotych.
Ponadlc powa"ne wpływy przekraczające
kwo.; 38 miliard ó w zł. ma p; .,~rnie:lć Minis ·
ler~tvrn Przemysic'
DZIJU. DJIUG;· PRZtJ>S .1 ĘBlt• i\STWA I
ZAKLADY
1.871.052,000 z! po :;tronie cie
.ho-i1iw - prz y wydatkach, wyno~zqcy eh
ł 891,994.000 zl.
Zwruca nwagę po zycj a 700 milionów wp!y
'VÓW, jakie ma dać handel państwowy, :i;ciś·
;e) móu1iac: Polska Cen trala Handlowa.
Ponadto jako pr:o:edsiebicrs twa dochodo"\ia

;nzynieść

. z .1'11:ym1 nozkomi polonc.ieo nr,1 1.-.111 or<
Baloun miał łzy w oczach.
\ ś·Ariotr.r. Ale ja nie dalem jej d"' /.tm~
- U nas w domu, gdy biliśmy w·iep- r;ych nóżek nawet kmvQi.E'k , l·'.'.!h"'I
1
I rze - rzekł na wpół z pkrczi;m po-; wszystko chciałem sam po:i:rnć j
chi.cniajqc poc!gcrdlan ke to naj- ! bieralf:m to, co mi naj!opic.j :;1nci1:;.
przód zjad łem porzqd!ly kawał nogi waio. Nic szor:::iwc(e; n Ingo chrnr"' "{·
alb 0 głowizny, cały ryj, serce, ucho; , ln i lego szcześc'o, a tG>"o:::iovd, <folykawał wątrahy, cyncrdrv, sled..::ionę, I wo,- iażo'11 i. oci,m<~ "il·?m w i cpi ;.h1. l; :ókawałek boczku, ozór, a następnie ..' j
mu sl7 <cr:xlcf.ał, sam go zca·.i;e7n
I dalej mów ii qlosem cichym, ic1]zim 11 sam, 1.:--;:;arłem i ie"'::.c"'c rlo teqr
opowiada sle b~j~i:
.
W'="7.\'"itkl~go b·fłPm :;:.bY,t cil'::i:N'f, 7"'1Dy
- A następme przyszla k:-le'J na , t011it1 sicmmrn poc:zcrv·cov 1 ~·r-r.!0
podgardlan ki, szesc, dziesif'?ć sziu- r!' ::: km:rnłccz<>k cz-::qcs d0b· ('<p. J
czek, na pękate kiszki ró?.nie nadziG>- ; on mi wkrf.11.i0 pei'cm prornl~r) Nd, ~E
v;ane, że człek nie wiedział, czeq.) jąć kiedyś zd ch1lą z glodu.
nęli stopień pożqdanej doskonałości.
się naprzód. Wszystko r ozpływa się ho:
(f) c n)
Kucharz Jurajda powrócił z piętra
i pierwsze jego spojrzenie padło' na
zrr1iażdżonego Balouna, k tó1y siedział
zasmucony i zgnębiony na ławie koło pieca i z wyrazem straszliwsi rozper.czy spoglądał na swoje wychudzon0 brzucho.
- Powinieneś przyłączyć się do
sekty hezychastó w
ze współczuciem rzekł uczony kucharz Jurajda on1 także całymi dniami spogiqdajq
na swój pępek, dopóki im się ;:iie zacznie wydawać, że z pępka bije luna
3wietości. Wtedy sę pewni, że osiąg-
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Jasia Kunefała". Ostatnia książka, „Front nad
:Wisłq", jest zbiorem luźnych obrazków Wiejskich z czasów okupacji. (Wydana w roku
1946) Obecnie autor wraca do poprzedniego
rodzaju: prozy lirycznej, podejmuj_ąc dalsze
J i K 1 ł " p "e' zamieszcza
d · ·
zte1e " as a une a a . on1z I
.
my urywek z tri:eciej części „Jasia Kunelała",
którq to pracę ma autor w tej chwili ·na
warsztacie.
Ja.ś wsiadł na pociąg:, i po wi·~lu pery.t>etiach przejechał wreszcie Wisł·ę. pod
Wzruszony wysiadł z
Wisło'br""criem.
""""
Pociągu na stacji w Wisłobrzegu, alie już
tu go zasta·nowiłoo, że ludzie znajomi patrzyli ·na niego niewyraźnie, jakby siti.
"zegos· l"',kal1·. Nie ·zważai·ąc na to. wziął
"
~
swój mały
pakiecik i począł iść ku Bialej Wsi . .nie szosą, ale polną d.ragą przez

Nadwiślicę.

iDzień majowy

był ci'epły i śliczny.
IPrzekwitły ~kacie i moc kwiecia leżało
·aa rowach. Żyto chwiało się już w podmuchach wietrzyka wykłoszone, choć nie
bardzo wysokie. Za sku·piskamj zieleni
kryły sie wieże kościołów, PO błękicie
szło kilka zagubionych, białych chmur-ck.
Dochodziła dwunasta, gdy wszedł do
Białe:i Wsi. Oto z daleka widział spałone kominy pod dworem. Akacje kwitły
na skraju wsi, tylko były jakby zieleńs7.e
i świeżSze. Czerwieniły sie· ogródki, i boda.n y na kościelnej lipie, jak przed wiekaril.·i, klekotały. kołując w pow1etrz!1 i
oglądając gniazdo ze wszystkich stron.
Na drogach było mało ludzi - czuło
iSię., że j.est dzień roboczy. W każdym
razie ujrzał ·kilku przechodZĄ!cych chłopów. Jan Kutyła z Przekrzywioną głową chciał wejść ina mostek, ale ujrzaw&zy Jasia, skrzywił się jesz.cze bardziej i
eofnął się ;pod bramkę.
,,Aha_ mają mni·e tu za zaprzańca_

P-Omyślał Jaś, który pięć miesię1CY nie był
w domu-i usta }~go drgnęły mimo woli.

y p owR'O' TII

gi~z~~Ab~fł
o~ ~~~~~· l~fo~~~~~ł ;g\\~r:~~
na wszystkie strony.
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(Fragment z Ili częsc1 ••Jasia Kunefała )
zwykle to czynił, al·;; .zmrużył oczy 'i szep.
nął wymuszonym głosem:
- Ano ty tam wiesz lepiej. Bywasz
w świecie. U nos siei jednak godo o wojnie.Prz,eszli Jeszcze lJrzed akacjami
chudy -0rganista i Rąb, grabarz. ale oi u• wen le ro da k a, w me·
dali, ż,;; nie IJoznaJ•a
przemakalnym płaszczu i zakurzonym kaPeluszu, idącego środkiem drogi.
.

.' Coś

''""·Szło" - rze.kł Jaś do Siebie i
""'
P·od Kołk1'em n1·espodziewanie natkn"'ł się na t 0 .irą, wymalowaną ko„
bietę, ubrana, w szeroki kapelusz i ża-

"'·powaz".n1'ał.

a

łobną suknię.

Józia, faki 3 ż losy! - wybąknął i
mimo woli kapelusz.
Józi~· stant;ła jak wryta i omal :ie·.i szeroki kPncltrsz nie spadł z gło\1v-Y. tak sie.
-

zdjął

zdziwiła.
-

Do diabła, przecież ty masz wc-i·ąż

22 lata! -

zmv-0łala.

- Co tu robisz?
Przyłożyła rękę do czoła i rzekła: Pochowałam swego Piotra i, ano, Przyhyłam w -Odwiedziny.
Jakaś baba, zdaje sit;. Górajka, wychyLała głowei zza Płotu, jakby icli szpiegowała.
- Ach, Ja:.iu, ale czy podobna. tu
wszyscy o tobie mówią jako o zdrajcy.
Aż mi Przykro było słuchać.
- Kto mówił? - wyrzekł bardzo su-

pr"·ec·1ez· tY byłes· za młodu taki patriota.
„
On milczał i tylko zaciskał mocno dło.
me.
Mieszkam obecnie w Radomiu mow1 Józia - odwi;:!dź mnie. Czytałam
wszy tkie twoje pisma „Pola na Krzywdz.ie", to 0 naszej wsi, prawda? A ja ta_m
J·"'stem
pod 1·mieniem Frani Pawli'koweJ.
"
Poczerwieniała nagle: - Jasiu. a może byś kiedy napisał 0 mni~ <lokładniej,
h · · k' b ł
0 ·e ·yc1'e' Przyi·edź poJa· le· y O mnap·
J Załam ' taki· t. """trment
'
k eJ,
·
azę c1, 1a sama
I
""' •
o sobie.
•
Przyrzekł 3·eJ·. że J." odwiedzi i PoSPI·~·
„
sznie pożegnał ją, bo gapiów za płotem
może było już okoł-0 dwudziestu. Kilka
kroków i znalzzł się, w ulicy Kunefałów.
ścis-nęło mu się po raz pierwszy serce
niesłychanie boh~śnie, gdy ujrzał cienisty, v?ielki d13,b PalU'szkowej, kom~n domu, kwiaty w ogródku, pokrzywy przy
płocie w sadku, w którym wycie,to ostatnią śliwkł: i zasadz-0110 maHny.
Na Mz:vzbie stała Marysia na bosaka. rpatrząc na sł-0nko, rieniąc <lłonia oczy.
Była bez chustki i w burce. Dalej na oborze robił coś koło płu·ga Sajwaj i klął
i bił psa, który mu się plątał koło rąk.
Marysia omal nie upadła, gdy ujrzała

Jasia.

- Braciszku, „leśne" chcą C'ię zabić!
tu wszyscy o tym mówią - wy.szeptała.
nie ociierając wcale łez, co pociekły jej
po policzkach. Mała, blondwłosa, śliczna
rowo. •
Krysia wyskoczyła z sieni ii też rzuciła
- Mój Bpźe. gdziekolwi-ek 'ię pójdzie, mu sie. z płaczem na ręce.
tak mówia. Ale ja im nie wierzyłam.
- Wuj.ek! wujek!
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Co prz'ygotowu1·ą p1·sarze

stanął, zacz.ął pytać o wiadomości z fron- W tytule tym znajdowałaby się syntetyczna
Tom fraszek „Piórka", reedycja Jćsiq:ikl
tu, ale i jego bure oczy unikały spojrzeń wypowied2 jednego z głównych bąhaterów o lalkach pt. „Mationetki", tom wierszy o
i były nienaturalne.
__
komedii, którego rodowód wywodzi się z pol- Wrocławiu, tom wierszy o Paryżu, oraz kcic;ż- Nie, swoku, drugiej wojny nie hę: sklej komedii satyrycznej Blizińskiego i Bci- ka pt. „Marionetki w czasie okupacji". (W.y·
się,

łuckiego. Utwór, idąc po śladach tej właśnie daję u Piotra Hniedziewicza, wyd. bibliofiljak tradycji komediowej, będzie miał jednocześ- skie).

.Ian Śpiewak

niewiniqlek••
•• Rzeź Leona
Pasternaka
Dawno nie widziałem Pasternaka, rozdzieli
!y n'as wojny. Od tego czasu, kiedy mieszkaliśmy razem w Warszawie we wspólnym po
koju, upłynęło wiele lat. Lata zamknęły za
nami drzwi do tych ulic, któreśmy tylekroć
mijali. Starły ulice w głazy i zburzyły dom
w którym mieszkaliśmy. Z daleka, spóźnione
przychodziły wieści o nim, że riyje. Wieści
przychodwjiły w mroźne dni, zlodowttciałe
jak usta listonosza. Przychodziły okrężne; dro
gq;. Gdzieś ktoś słyszał, zapisywał na skrawku papieru i posyłał do mnie razem z ży
·ieniami powrotu. Listy przychodziły razem

z

zawieją.

Leżałem

wte'dy na łóżku trupio blady.
z trudem. Słowa były znakiem
wspomnień. Mogły być cegłq, gdybym mógł
dłońmi zbudować jakiś rzeczywisty obraz.
fogły stać się dźwiękiem, gdybym mógł
worzyć szerzej oczy. życie powracało do
:iie z każdym dniem. Wtedy nauczyłem się
iierać rysy twarzy swoich przyjaciół. Ukła·
.lałem twarze takie jakie chciałem. Nada·
walem im barwę jaka mi najbardziej odpowiadała. Była to swoista zabawa w ga·
binet figur 2najomych, w małym ciemnym
pokoiczku u brzegów Kaspijskiego morza.
Po powrocie do kraju nie spotkałem go
znowu. Wyjechał z.et granicę. Lecz oto znowu
siedzimy razem w pokoju. Mówimy iak nieg·
dyś w Warszawie tam, gdzie gruzy porosły
w krzaki, w trawę, klórq przygniata wyblakły miejski wiatr. Słowa zmieniają swój ksz·
tall i barwę. Nie są już znakiem wspomnień.
śnieżyca ominęła nas. Pozostała Z? nami.
A je.dnak twarze nasze zmieniły się. Stały
eię bardziej ostre.
Przede mną leży jego nowa książka, no·
wy tom satyr „Rzeź niwifliqtek", Ksiązkę unio·

i-odnosiłem się

Jaś doznał naraz uczucia jakby serce
przestało mu bić ze . wzrnszenia. O~JiH~
sie. o sztachety i chwilę patrzył osłu1llah
przed s1'ebie. ."A ja tu ch_ci.ałem. kiedylś
ć d
osiąść wśród mch. pomagac im, p1~a . ka
nich i
nich" _
przeszło mu iak Je
0
dzwonu przez głcwę.
- Przvwitam sie, z mamą. Maryś, i zaraz. pójcie;· 1 ie bój się, nic mi · ie nie sta .
nie.
- Ale bo ja z najszczer;;zym sern~ni
i ·
bym cię przyjęła - ale oni weszą_, we ąz
pytaja,. o ciebie - zaszeptała znow Marysia
W.szedł do i'zby 1• odrazu podszedł do
. . "" .
matki. Leżała na łóżku z zawm1ę
•.im1,
h
·
c orymi nogami.
ł
Znów fuksje kwitły, mirty sta Y \~ 'P_vłudni-OW) rn oknie ·- tylko obrazy .sw.ety·ch stały 'ię jakie~ złotoczarne, Jakby
j3 kto okrył cieniem.
_ Na długoś przyjechał? No, jak S'..:
czuJesz - bąkała matka. - Mój Boże.
m.nie i Marysi śnisz sie co noc. Czy n:e
spotkało cię jakie nieszczęście. takie
przykre sny morny. Na przykład, że Pociąg cię przejechał. Takie to było okropne.
- Przyjechałem autem i tylko wpadłem do was na sekund<;. W lipcu za to
przyjadę ·na miesiac - mówił cicho ; ogarniał każdy zakątek izby oczyma. jak·
by siei z nią żegnał na zawsze.
Znów 'kot łapie muchy na szybie. białe i czarne kurcze.ta zaglądają przez pró:~
do kuchni, jaskółka zapiszczała pod oknem.
„Nie dadzą się ani nacieszyć matb;'
- pomyślał, już teraz czuil\c gwałtowm ·
lęk i osłabienie w nogach.
_
Ty jeden nigdy nie zapominos _

mówiła

matka j

patrzyła

z

nietajoną m:-

łością na niego, nie czuła żadne~o lęku.
nie posmak sztuki aktualnej, gdyz treścią
- Spocznij choć troch • napij się ml 1•

Dzieci leciały ze szkoły i roześmiane
Stefan Otwinowski:
rzuc;i,ły kamieniami. Na widok jego s~Pracuję nad komedią; wspó!czesnq, przed· główną jest po prostu szukanie sobie miejsca,
ważniały przecież i kryjąc siei za akacJe, stawiającą pewne zjawiska natury zarówno na świecie w nowych formach życia, przez
iaczęły go oglądać fak dziwoląga, __
psychologicznej jak socjologicznej, w spo· ludzi przyzwyczajonych do „innego wymiaru".
Ukazał się na zakręieie z uzdą w gar- sób U.ywy i satyryczny. Tutuł, pr~wdopodob·sc:-i wąsaty Ludwik Brela. No, ten przy-1 nie brzmieć będzie: „Beznadziejna Sytuacja".
J'an Sztaudynger:

dzie, to są umienia - rzekł Jaś!
Brela wszakże nie roześmiał

'• \FVi\'.Bfili<&'., .•t:6.J'fWi~1far•,'°'"'"'· . ..:.z~--:.
To tylko Sajwaj, choć go widział, ~1e

słem do domu i ·długo, l:io do późna w nocy

wczytuję się w słowa..

Pierwszą część znam dol:irze. Bodajże kaźdy wiersz kojarzy się u mnie z jakimś konkretnym wydarzeniem, wywołując nastrój, kie
dyśmy zbyt dobrze wyczuwali nadciągającq
katc;:rstrofę. Wierszy wojennych ani też pisa·
nych po odzyskaniu niepodległości nie znam.
Czytam je po raz pierwszy. Teraz po tylu
latach mogę wytworzyć w sobie pełny obraz
poety. Teraz dopiero mogę sprawdzić czy
skrzywienie satyryczne, w które ujmował rzeczywistość było słuszne czy też nie. Wiersze
przelrwały wydarzenia, mówią za siebie. Cala książka jest wyrazem człowieka walc:zącego, człowieka który nie lęka się życia, nie
płaszczy się przed nim, lecz walczy z~·
ciesko.
Wiersze pisane przed wojną to ostra walka z tymi, którzy mając usta pełne ojczyzny,
groźnie i buńczucznie rozpychając się w urzędach, w aulach uniwersyteckich, w sklepach,
w dworkach szlacheckich. prze.:istawiali w
gruncie rzeczy problematyczną siłę. ~tói nie
.zna owych „Szczygielskich" owych, synów
korporanckich, sprzedażnych pisarczyków sanacyjnych? Postacie te bezpośrednio z życia, ukazane w realistyczny sposób żyjq
jEJszcze w wierszach Pasternaka. Realistycz·
ny opis, umiejętny dobór postaci, jasność
i przejrzystość opisu zbliża utwory te po·
niekąd do epickiej narracji. Chociaz poeta
operuje ironią, drwiną, chłoszcze niekiedy
bezlitośnie, postacie nie są ukazane karykaturalnie - sq prawdziwe, rzeczywiste, i to
jest bezwględnq zaletą. poety. W dystansie
historycrznym nie wyblakły one, co świadczy
o tym, że satyryk umie dobierać odpqwiedni
kierunek wystrzału satyrycznego i że poli·

tyczna ocena wydarzeń i ludzi była słuszna.
Wiersze wojenne to dalszy ciąg walki.
Zmienia się tylko kierunek satyrycznego obstrzału. Pojawi.ci się wróq zasadniczy - twarz
niemieckiego tżołdaka. I znowu poeta potrafi
dobierać najbardziej charakterystyczne pos·
tacie. Nadając im uogólniajqce cechy, two·
rzy doskonałe zresztą typy. Taki generał von
llriesen, albo leutnant Pifke, to typ przeciętnego butnego junkra. Stopień natężenia satyrycznego VI wierszach wojennych został
wzmocniony. Poetci operuje nie tylko ironią,
drwiną ale pasją rewolucjonisty, Pasja
patrioty, nasycona głębokim liryzmem przebija z każdego utworu. To wezwanie do wal·
ki, to odezwy rzucone żołnierzom idqcym na
front, a równocześnie qłęboko wzruszając9
liryczne wiersze.
· Nie znika jctdnakie cień sanacji. „Bruk emigracji" 'depczą te same przedwojenne typy,
le same słowa te same gesty ten sam fałsz
. bł d
P ' . k
im
' t
.
i
~ u a.
rzec1w. o n
wys ępu1e p~e 1a.
Sm1ały, ~slry, „~.rw1ący i sł~szny jest w1e:sz
„Bruk emigrac1i · „Tak było ' to przypomnienie tych ~z.asów.kiedy <:' 0.ri~g przyjeżdżał .na
łowy. v:'ier:z kSłuc~aici~l' 10 ~~wolucyine
wezwa~ie, 0 u azarue 0 icza iczyzny, 0
którą się walczy.
_.
Pod względem artystycznym są Io bodaj.Ze
nalepsze utwory z całej ksiqżki. Zwarte w ry·
sunku, oszczędne w sloWie, celowo jasne i
proste, ujęte w realistyczny sposób wywie.
rają duże wrażenie.

Marysia ci podo.
Ale on nie spoczął. ucałował ją, i;zu·
jąc sam łzy w gardJ.3, uścisnął Man si<:
i Krysie i pośpiesznie skierował sję nii::11
na wieś, udając, że nie zauważył wcale
szwagra, stojącego już teraz na oborze i
skrobiącego się po głowie.
Teraz on udawał. że ni3 poznaje luc1zL
którzy go mifali. Szedł wyprostowany,
trzymając kapelusz w ręku, gniewr.y i
wzgardHwy •
ka.

I

taje nadal satyrykiem, co pozwala mu bez.
stronnie ujawniać „narodowe wady". Oczywiście pasja patrioty i pasja rewolucjonisty
nabiera szczególnej siły, gdy dostrzega niebezpieczeństwo dla kraju, kiedy rozpoznaje
„Szczygielskich" w nowej postaci. Dlatego też
ostre są wiersze, „Grunt ło rodzinka", „Tra·
dycja" i „Temperament narodowy".
Satyra nie powinna zmienić się w peany
pochwalne, musi obnażać to co staje na
przekór prawdziwemu postępowi. Nie może
i nie powinna w nowych warunkach stracić
ze swej siły. rozcieńczyć się w panygiryźmie.
Dlatego słusznie pisze.
„Nic, co ludzkie i śmieszne,
obce być nam nie mo•że."
Gdy się zna całą twórczość Pasternaka
od jej początków, to słowa te są jak gdyby
jej nicią; przewodnią. Walka o szczytne ideały, nie poddawanie się katastrofizmom i prze
zwyciężenie oficjalności sprawiajq, że po
eta w trzech tych okresach swego życia po.
zostaje zawsze sobą.
Kończę czytać książkę. Chcę teraz naj
jaśniej ujrzeć twarz cz!owi€ka twarz artys.
ty. Czy zmienił się, czy zacząl tworzyć ina·
czej, czy stał się innym w ciągu tylu lat? Bez
przecznie dojrzał; Wiersze są mocne, zwar·
te, dobrze skonstruowane. Poeta wie czego
chce, do czego dąży, wie jakich poetyckich
środków n'lllezy używać. Obraz poetycki nie
jest dla niego celem w sobie, ale służy O.o
rozjaśnienia utworu, dla podkreślenia pew.
nych elementów treściowych, względnie for·
malnych. Budow.a wierszy jest raczej tradycyjńa, gdzieniegdzie wprowadza rytmiczne
przełamywanie dotychczasowej metryki. Ale
nie to jest istotne, ważniejszym jest, że jest
to odwazna i uczciwa książka, świadcząca,
że droga poety jest ludzka,
rzeczywiście

Trzecią: część książki zawiera utwory z
okresu 1945 - 1946 r. Ch'llrakter wierszy nie
zmienia się. Postawa twórcza, postawa wobec
iżycia zostaje ta s.ama. Znikł cień sanacji,
znikła twarz pruskiego junkra, pozostało ży·
cie, które trzeba ustawicznie wznosić na wyż·
szy szczebel. Walką o nowy styl życia sq człowiecza.
też te nowe utwory, walkq o godność czło
*
wieka, walkq o godność pisarza. Poeta po·
Leon Pasternak ,;Bzeź Niewiniątek" „Czy·
zostaje wierny sobie, w nowych warunkach te~ntk" Sp6łdńeln.la Wydawnicza 1947 ro~
nie chce P.ozostać „oficjalnym Clllyst~l'', zos· 1tron 127,

I

* *
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·Kontrola
I· s!!!~~~~~~~;~~eigT!~lli·

Str 5

Jubn~ci. Pr~emrsłu

ków Przemysłu Włókienniczego w Poisce
\V związku z~ lhliiająq:mi się Śwlt~-1 wanych zo,,,tału kilkadzie:-1<\t . kicPÓ'-\.
świt;.ci ni:~zwykłą urociystość.
tarni Wielkiej Nocy Delegatura Komisi: Skontrolowano mi' dzy inn~1 rn1 :-il) sk\cC,zteJech mianowicie jego zasłu.tonych Specjalnej w Łodzi, przedsr·1\\.·iclele 0- p6w rzeźniczych. W czle1;l;l1 sposYód
'członków, inż. Arkadiusz Groeholski, inż. chrony Skarbowej, Związków Zawudo- niell sporzqdzono protokół}• za pobiera1$roriiSJa~r Michelis, dyr, Bnl!1on Nowiak, wych i ORMO przedsięwzięty :zeroko ni~ nadmiernych cen. V.l j~dnym wypad.fan Tucholski obchodzą jublieu:z 50-cio- zakrojoną kontrolę klepów rzeźniczych, kn stwierdzono sprzedaż mięsa niestemlecia pracy na polu rozwoju przemysłu tytoniowych i spoż:nvczych, któr ~.i ce- plowanego, a \\' dziesit;ci11 wyp:tdl<ach
.\\'._łókienniczego. Uroczystość ta odbywa Iem było . PrawcJzenie cen i stw.erdzenie udowotli1iono ukr~ wanie słonin~· i ttn.~7'sie, z udziałem N. O. T. Oddział w Łodzi, faktów magazynowania artykułów :r>ier- czu.
Komisji Z\viąz•kó,, Zawodowycl1 1 Cen- wszej potrzeby. celem spruda:ii.1 ich po
\Y ,;kontrolowanych pu 1htacl1 sprzetralnego Zarządu Prz~mysłu Włókienni- c:=nach spekulacyjnych w okre"w popytu daży \Yyrobów Pai'. ·two\~~'> Mon,~polt1
czego. Z okazji uroczystości odbędzit: się przedświątecznego.
Tytoniowego ~JJ!saiw 1!J 1H·o~ol;ćł6, · za
w dniu 30-go marca w auli Państwowej
\V akcji tej udział wzi:>lo siu km·a- pobieranie cen niczRodnych z <JbO\Yiil 7.ll·
Szkoły Techniczno • Przemysłowej aka- dziesiąt przedstawicieli Delegatnry Ko. ,iącym· cennikiem.
demia. w. którei wezmą udział przed. ta- misji Specjalnej, Ochrony ~karl'tJWej 1
Dokonnno równfCż kont.-oli w 12i sklewiciele władz, społ~czeńsi\\·a i świata wyżej wymi;:nionych orga111zac;ii.
pech spoży,,·czycli w centrnm ; na pery.
naukowego.
S.
\V prze..::ągu jednego <l·frt skonłrolo· feriach miasta. \\' rezultncic cz·~g-o spi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I

A ej pomocy o

:.~rnych zostało

12 '1rotokół6' · 'z.a ra<l·
miernie llObicrant:: c~ny, a w \tj z l nkn ·
'·«nit: mąki i ma la. ~e e_.1 J 'd1i '.,'eni i
cen na t:! artykuły żywno~c O\'""
Aczkol\\"iek wvPa<lki spelrn:acii " okresie przedświ,\ tecznym sa ksz.;ze bardzo liczne - to z <lrui;·e.i \:cu1:tk struli\
nic sposób riie z;:unni:yć ~por::i poprn' Y
w tYm wz.11;1 dzie. Jesz.;ze nictla\'llO jak -~'lhie przypo,.,1inam~ - akcje Delcgc.ru n· K0111i ·ji S1ncfalne1 w Łodz·. wa:iacc Tl:t ~ć\11 krmtr )le \1"'>ZY I k c'II d1i ~dz n
;:n:ia o:;o<;poJa re„~ · . I .irdz: -1 "britow.1ły "' s11111me pokłf'!s' 'HOt >l<óh~w
arcs1tći\\.. \Vrstn r.:- ~' nrz\ no 111·· ~.:. że r~dy w
miesiac11 !ut~"Il1 br. D~ err 1c11•·.l Komis.i'
~.vecjah i prz~Prowadzila •ci:,1) rodzaju
akcj \\ 86 . kl Jl.i.;11 rzeźn:-:;-y:h fo
'" .„ 86 ,,., pacll:a..:li st\\ 1erclzrJno dość 1io
ważne 1rnuqż,'t:•« 1w r cennikn\\'e.i. Ta
JJOPrawa tłt•rn.::.cz~· i:;, \\' '; n•"~Z"l11 rz •
dzic poi~P L !ia.:~ 1
.11 •.:m z~011: trzcn a na ,.. •g- rv1 ! u we: 1 ·t '.we~w 1ak
i rosnącą Ś\\' ? OJ I ·i:J \\ < ód li.wok J1
rzesz '>l'P "!<i '<J, 'lt p.; ,i id i . .'to. ri.,·,:Dzielnica PPR Wdzew wpiaci'o '':J p·.rior na wobec ś•-. i t. Jl'ac-· ·c ·r ·zy1 ... rr w:vd!a P"wodzicn 1.700 zt
"'OC~ ilie~pol~c7 ·n 1 nie/5);i nrn z cf\•
•
ką knp e:ką. \\ ' 1•r.1z tE p,1 11r.1.~ko:1:rniu
Związek Walki Młodych dzie nicv . Bctu'y'' dał Zwiazek KL" ·\\ \\" J o,!z '' w~~ .iwpłac:ł na pomoc d1a powodzian 1.700 zł.
Liezwie. skiero\\':,·1 j do w,:;1.ysri\iclt '\"Vc''1
czlonkÓ\'i. wz' "a 1~1c i ,'o 1.: ·]10\\ .i.ii a
PRACOWNICY CENTRALI TEKSTYLNEJ
CtYki kupjcl.'] icj \\' tycll tai\' .:1• r c'1 C7::t·
W dniu 29.IIr.47 r w Łodzi w 10'.<alu przy S< ..:]1
u . Moniuszki 3 odbyto się zebranie przedstaDla tyc!1 1icu~zci\q cli kur>~·i,,-, ~·tó
wicieli pracowników Ce~t,;:ili Tek•'y '? r"
którym omówono SC'C:Wę L.dzi~ "r;io pomocy rzy pojflć Lgo 1 i~ 111 ,,.•. ' 1 I. !ie i1 ... ieli
-· Pt zez1 ~ -:1.0Pc
1 ';
, Tllf; 1l:ii .ią..:e
nawiedzionym k!ęs'<ą PO\vcdzi.
Zebranie zagaił nacz dyr. Centrali Tek- ~~{)\\a. a cz' n połą ·zo1 , ·tJ· ~ii Ś\ ;a <l
stylnej ob. Stroczal", p<'rus".ajcc potrz3b'j l · P'·acv ! orga111h\· '·ont10 1• /'-.1. 1uJ, ~c7e.;.
dzielenia ia•ychmia> owej pomocy poszko-io Akcfa prztd~wiąte~.l.l'C D.:i '1!1 ft l(onr wanym.
~.i1 Sp ....hill'e;. Zw, zk 'i\ 1 Z 1 r o• .i cl.
Zebrani jednoglośnie uchwol!li ofo wać Ochro1
~ • ar!>0wej i O')iv'C) I tór-, 111~
na rzecz powodzian sumę w wysokości 2 ;)roc na celu z:1~,1· 1. nt11\\, 1.·"' ·\, ·w · ··r.:y
od swych uposażeń miesięcznych.
sytych Ś\\'i:r
t1w.i!

•

obe·muje coraz szersze kregi ludności
POZNAl'ISKIEGO

1

i

ROBOTNICY
Poza lym pracownicy Izby ze swej slrony,
Z inicjatywy kola PPR i Dyrekcji PZPB na specjalnym zebraniu w rlniu 28.!II.47 r.
Nr. 2. dawniej I. K. Poznar\ski zebrano od posianowili opodotkowcC: sie na t.'ln cel w
pracown:ków i robotników na 'Zecz oowo- okresie trzech miesięcy w wysokości 3 proc.
dzian lOQ.000 zł.
od poborów, co wyn::isi razem 50.000 zł.
Suma Ta zostanie wypłacona w calC'>ścr
ZARZĄD ZWIĄZKU SAMOPOMOCY
jednorazowo
!I
CHŁOPSKIEJ
Dnia 28.3 47 r. na nadzwyczajnym zebraDYREKCJA PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO
niu pracownicy Zarz. Oddz. Woj. Z: S: Ch. w
Dnia 29 marca br. z inicjatywy kó' PPR
todzi, biorąc pod uwagę katastrofarne rozPPS pracownicy Dyrekcji Przemysłu Wełnic
miary powodzi, loka naw1e::t In -;i~k~ó·e ob
lice Rzeczpospolitej. post::inowili nrzyjść oti~. nego na zebrnniu ogólnym uchwalili opodalkowac sie na rzecz p-0mocy powodzianom,
rom z :ck najszybszą pomocą dGklarując jed- średnio
.w wysokości 10 procent wynagrodze.
norazową of.arę pieniężną w wysokości 10 nio.
proc p·~bcrów miesięc2:\ch.
*
Wyłoniono komii.<;t, który za!.n ::: się n::i
Centralna szkoła PPR pracownicy wre.z z
ł~re~ie ~?~;du Od·1: 'Cit: Wojewódzb•go w
łQ_dz1 zb1orkq wszelkiego rodzaju żywności i dyrekcją wpłacili 36 tysięcy 10 pomoc die
powodzian.
innych świad-::zeń w naturze.
Po!econo wszystkim ogniwom podrzędnym
Z.S.CIJ. na teren.<J Woj. łódzkiego zorganisądów
zowac podobne akcje.
'

I
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1
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PRACOWNICY ZJEDNOCZENIA PRZEM.
KAPELUSZNICZEGO
Pracownicy Ogó'nopolskiego Zjednoczenia
Przemysłu V~peluszniczego uchwalili W dniu
28.IJl.47 r. wpłacić na rzecz powodzian 5
proc. od swych poborów za marzec. Pi9niądze
zostaną wpłacone na Konto Komifelu Niesienia Pomocy Powodzianom we środe dn.a 2
kwietnia br.
Poza tym w naturze zebroro produkt ,

Klo •e

raco

Józef Buczkow ki. zatrudniony w Pa1istwowym Browarze ,,Trybunalskim" przy
ulic~ Rędziowskiej 15, za. karż~·ł do Okrrgowego Sądu Ubezpieczeń SPołeczn~'Ch
d:cyzję Ubezpieczalni. mocą której został
on zakwalifikowany .iako 1naco\vnik figarderobę.
zyczny. BuczkO\vski domagał Sit=> zaliczeDalsza zbióri:a w toku.
nia go do grupy J)racownikó v mnvs!owych.
CENTRALNE WARSZTATY REMONTU
Prze\vód .sądowy wyk-azał, że ob.
SAMOCHODóW
Oficerowie, podofic9rowie. żołnierze i Buczkowski -,,;pełnia w browarie funkc;ie
pracownicy kontraktowi 3 Centralnych Warsztatów Remontu Samochodów n::: apel ?ierw
szego Obywatela Polski - Prezydenta Bieruta - udzielania pomocy ludności dotknief.-,j
klęsi:q powodzi, która nawiedziła nasz k(oj,
deklarują jednarozowo 3 proc. poborów mie
sięcznych. Sumę uzyskana niezwłocznie prześlemy na :<onto powodzian.
Jednocześni.'3 wzywamy inne Jednostki do
podjęcia podobnych uchwał.
Wydział
Aprowizacji i Handlu Zarządu
* •
Miejskiego w Łodzi podaje do wiadomości,
Pracownicy Państwowej Fabryki Obuwia
Nr. 3, mieszczącsj się przy ul. Południowej że na karty żywnościowe z m-ca kwietnia
46, na ogólnym zebraniu w dniu 27.3. 47 r: 1947 roku. w pierwszej dekadzie tegoż mie· uchwalil: opodatkować się w wysokości je:łen •iąca t. j. od dnia 1 do 10.IV br: włącznie,
· procent od zarobku (brutto) w stosunku mie- realizowane będą następują'e odcinki na
sięcznym na rzecz dotkniętych klęską powo- chleb:
dzi. W tym celu wybrano komitet niesien(a
pomocy powodzianom, .który w dalszym c.:.a.
CHLEB "'YTNr w CENIE Zł. 215 ZA 1 KG
~
.
gu zbisra składk: pieniężne, ubrania, bieliznę,
K I I
0d ·
a · na
cme k Nr 1• 12• i 13· po k g.
buty, żywność leki.
Zebrano jednorazowo 10.275 zl. (slown1e: chleba.
Kat. l R na odclnek Nr. 1 i 12 po
kg. ,
aziesięć tysięcy dwieśc:.s siedemdziesi<ii p1~ć
złotych).
chleba.
Komitet składa w redakcji ,.Głosu Robo niczego",

ekspedienta
jednocześnie ink~ e11t<1, a
nic. :i.ak !1ł •dn!y zakwali!i~ownłp. Ubezpieczal111r: tunk_cJ<;> rozwoziciela Pl ·a„ Bu~t·
ko~\: k1 bowiem 1.1a wła ·ną <idpow.eclz1~lnosc. prn'gotow11JC "·ozv z n \em. ro;:wozi je wraz z ,,·oźniq. wy5hnY!« rr.·
chunki, inkasuje należnośc1 i ukłacJa ">Ję
z dłużnikami browaru. \V bLirze browa-,
ru pracuje \ypra·,,:dzic tylko d'.\-'i.: ~odziny dzienni:!, ale istotna cześć jeg-o pracy
urny. ło\\·cj odby\Ya się na mieści<'.

sie;
0 1Jicrał
.. '
na

r:m:sJt;

Chleb na

RZEMIOSŁO Z POMOCĄ POWóDZIANóM
Izba Rzemieślnicza w Łodzi przekazała 250.000

~c\d pod Przc 'oc. i ,\\em

i-.go

wińskiego uchylił c c 111 Ol "'z1,,
i zakw~lifikow4ł -0b. Buczko '\ic~m
~rupJ· nraco :v 11 ;• : w nmvsło\. :i;·ch.

t

.I

Cj:.

· · . . K
)' ei. .

~ZI.! ~ 1,1 on.!!

M1ęd1.rm n 1 ~tenaln

o:

'.
'.lJrl n_JWl,
ktorzv 0 111 1.cz, J \ .11:·Ic 'l10-

~e. P_rac·o"·~
sc1. mkasuJą Je. wys„rn :a1a !·~ t '. ~1l Jrzadzaj't \\'.Vkc1n zaink„ O\\ .1:1v<'h il~' i.ności - sn in tl'ri' l'ih
1• n• 1
;• •

Opał na kartk·

•·

y.'yci<.liał

I..
,,

do
,1d

Zarządu

Aprowizacji i Handlu
Miejskiego w Łodzi, podaje do w·adomości,
Na kart~ zy~osc1owe
K'. (Min1sters· iż w sklad·.:rch węgłowych, •łąc2".ony h d
two _Komumkac1l) z m-ca k;rictma 1947 roku, miejskief sieci rozdzlclczej, od dniC' ?. k •liet·
r~ahzowane będą nas!P,pu1ące odcinki na . nia 1947 roku, posiadaczom kart wę5lowych
cnleb:
.
l sprzedawany bcdzie węgiel w cenie zł. 112
„M. K:" PRACO~NICZ/i ODCIEŃ ROZOWY za 100 kg. i ltol."s ... ceni" 149 zł. :::a 100 kg.:
na od:mek Nr 5 1 S po 2 ::g. chleba.
I Na odcinek Nr G - SO I g. węgla i na od„M. K. RODZINNA ODCIEN JASMO-NIEBIESKI cinek Nr 7 _ 50 kg, koksu.
na
Nr 5 po 2 kg. . chleba.
Tych posiadaczy !cart w 11}0\ ' eh ' 1or_y
• "
R. odcinek
ś .
.
. .
ownocze me zaznacza s1 .• ze wymienione nie beda zakupywał·1 kcJ•cou
si
"i
·
·
d · k"1
1 b
b,
·
l'
·
·
' pr
rz
qa
• ę
wyze1
cm. na eh _c •„mu :>.ą ~c ZtP.a izo- równocześnie aby w sk'"dnch detalicznych
wane do dma IO kwietnia włącznie.
nie oddawali odcinków Nr
7·
Po upływie tego terminu żadne rel<lamacje
uwzględniane nie będą.
PRZEDŁUŻENIE GODZIN HANDLU W OłtRESlE

Octu· nie ·z
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PRZEDSWIĄTECZHYM

r

Zarząd Miejski w Lodzi podaje d.o
mości, iż w okresie
rzedświą:t czn
cząwszy od dn'a 31 marca do 5 kwi

:ria O·
, po·
!nia br.
włącznie, godziny handlu w r,Jdcpach i m·eJscach zawodowej sprzedaży zostają p <ed użone o 2 godziny. nie cll~"i i-dna': niz do
godziny 2 l·ej„
w ni dzielę dnia 30 arca rb. 'oz ro one
jest uprawi'a11ie ha11dlu ·d go iny 13 do 18.
W przeddzień W;c!ltiejnocy f, j. dnia 5
kwietnia rb., ·:~zP.llrle miejsca zawodoweJ
sprzedaży, oraz zakłady fot
raficznc, fryzjerskie i kalotechnicz e mogą być olwarle
najwyżej do godziny 10-e·.

Cemralny Zarząd Pmi:rn ow ~l!:o h'Zc- nie możność
ałko\\ nego
Z'.1 'H.1ko:ienia
na powodzian.
mysłu Fermentacyjne,Q;o. korzy,;;t.1i.1c 1·e potrzeb rynku i zaham0\\'111;;i s ~k11Jndi
Izba Rzemieślnicza w Łodzi przezńaczyła zwie,kszonego J)J'ZJ·działu spirytusu do !~·111 artykułem.
ha pomoc dla dotkniętych klęską powodzi
Przerobu na ocet (1946 r. - h2.500 !itrÓ\\·.
Obecna ])rodnkc,i.t w~ ilD"i .iui. J .~JOO
sumę 200.00Q zl.
120.000 I mie. i~cznic). ma obec- tysięcy litr{Jw octu :pirytn-::o ~ c;'..Ę,J 13 Di'ćl{11111111111111111111•1111111111111111111111111 1947 r. centowe.srn, <f wkrilkc już w~;tani.: podDZIEN ZWIĄZKóW ZAWODOWYCH
niesiona clo \\'nokości 2.i00.000 lii:·ów,
W dn:u dzisiejszyn odbędzie się rozdanie
CO \\'} 110 ·j przecirtnic l litr O::'. tli na gJonagród i ogłoszenie wyników konkursu zes,::io.
łów .świetlicowych w sali Przędzalniana · 68
w~ rnicszkmica.
.!dawniej Sche:bl.-or i Grohman) o godz. 11.15.
. I11. " , . , . l• . , ,1< I .„
Al >J., .z,1po
iVlinister,,,two Aprow1zac.ii i liam!l11 10C.., e\\ C n.u.i lC.J spt:.:11 ::IC',ll
DODATKOWY KURS NAUKI PŁYWANIA
daje do wiadomości, że Mimsterstwo tym artylrnlcm \\' okre. 1~ przc(lswwtccz-1
, Wobec zgłoszenia się wiełkiei ilości ~m1.
n:vrn. Centralny Za rz;icl ?a11:-i\ ·owego
aydatek na kurs nauki qfywon'a. który się Skarbu zleciło \Vłaściwym Izho1n Sk;:i tbowym
dokonanie
Przemysłu
WYJJłat
Fern~cnta.::r.incgo za Pośrecl- WOLNE POSADY W . SPóŁDZIELNI ZAROB.
!liezreal!zowarozpoczął 15 bm„ Pols~a YMCA organi2'uie
K?W.EJ _INWALl~ow WOJE~NYCH .
dodatkowy kurs dla kobi.-ot. Początek ku.s.., r.yc!J dotąd zaliczek na zaknp zi ·:nniaków. nictwcm P. O. ff. prze y!a do Warszaw:);
Spoldzielrn? Zarot>~o.wc lnwafldc.~ Wo1e11
1.IV.47. Zapisy w sekretariacie - ul. Mo- Kalcży przy tym w.riagnić, :le szereg in- Poza normalnymi miesięczn:vnr przydzi:i.
· !. .
nych w łodzi, nos2'ub:'3 p ·acow kow u:nyniuszki 4a.
stytuc.ii nie podjęło w oznaczonym termi.
łrt m1 clotlatkowo około 100,000 1trow octu. slo\\'ych i f1zyczrycli. zarów,o b:J 'Jwvc!i,
nie
do
dnia
30.
10.
194()
r.
i11·.;1,yzna11y·.::h
na
PODZIEKOWANIE
l Jitr Octu W ;,przcdaży d2tJJiCl.11Cj kO~ ja~ i sklepoNyCh (szczegC:,1111"' 1. • IJr?rży V/ij
Zarząd Okręgu fódz'<iego - Polskiecio ten cel kwot .t różnycJ1 powod6\'i'., .:ak np. sttowai; b~dzit: i5 złotych.
kienniczej) oraz p'ekarzy ' •kaczy.
Gzerwonego Krzyża - składa tą drogą ser- niezgłoszenie na c;zas wykazów, nieotrzyO
wszelkich
11rzekroczeniaclt
cen
ra. Pie•:Nszs0stwo do objęci<l posad przys 1udeczne podziękowanie Zarządowi Spóldziel. manie 11a czas zawiadomi~nia o przyzna- leży meldować niez\vłocz1iie Central:1cmu gu1e: inwa!:dom, wdowor-1 i s1 rotoM wojeri.
nych
zaliczkach,
niemożność
ich realiza~ Z·
ni Zbytu Produktów Zwierzęcych „Spó!nota''
1 . P . ·t 0
p
' f
nym.
w Piotrkow:e za ofiarę pięciu tysiący złotych CJi itd.
arztac O\:"·\ <li\~ ."' .wego Nrzeb111ys 11 ~. ~~1b·Podar.:c vuaz z życi~il{~C'll, na'e.ży sklc::lat
na odbudo·Nę Szpitala PC:::K w Łodzi P.TZY ul.
.
l~~n
~;1nn.t:go,
V\'
ar~za\~'a,
I
~:
1.1tta
''
tli
w _se.kr<:>tori~cie Spfldziełnt Za '.1b~owcj InWypłaty będą dokonywane
5terlingo 1-3.
·
\V ciągu \11 ydz.alom A!Ho~v1za~J1
1 Ha.icllu przy wal1dow Wo1ennycl w Łodzi, ul. Pio rkows'·a
miesiąca marca br.
Urzę,dach Woiewodzk1ch.
-- 1
Nr. 51 (III piEjtroJ.
złotych

Zaliczki na zakup
ziemniaków
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Ol": WT l\DYSł.f.W.i.\ MlCHttLSKA Jn,+<>i;r1y
. zgodni z Fa:ilq ,., tym, ie Jiid:iie którv<:h i:y·
!:ie wynio!ilo r..,; lderow01icze i;!anowiska mu·

\\.'~r«J wicl11 ll;l/;1r1u111n:an~ .;h wrai.c1'i. I Ili..:, po Jw('>-:J1 latach inte11syw11c.„11 \\ y-, C,::i~ .i·;;i. n:tj\\·r.~'-'z:. z..:n\·:i~ z ;10.c- ~zq być przykladem dla Qlo~:ienia nietylko
i ·~ic·h· dD-•rar-<.:t.\ł:i _mi .. ze-,zloroczna \'. e- s-Hku p11'·"·11.k1111ego, d_a lckn in.tensy·:.!'i;.i- '-Llr;.ahn.1 kon~cn\atyzni~n1 •. \\·~di!lg któ- swą pracq alii! i walor<:1ml nieskaz!lel•1eJ opli\·
t.10.\\.kct Jio do:11osln.,,.k!ch \\.;ach. mw- ~za będz.: praca kobiety z~irownn w ia- rcg11 koh:eta prz 1. całe J2 nnes;',;:i w ro· ii nawet na odr.inku życia osobislP.go. Ttu-i•
st.1ć 11;11.... i _na ~traż~' zasmo:~1!1ej k11ci1n! no Jest jednak wiele z tych a:i. r.a;i;hyt SQ~t~c-h i_. miast-cczkac~J, }cd.no .SJH:dal.n.i: hr:<Ct: jak. i \V. domu PO krótk:m ..\\
bistych spraw poruszać na lr;mach ga%eły.
.
1\terza.mco \"\'ryło s 1;. grel.JOkH w .parmcc. -:,!yti!rn. Zdi\'OJone s;ly poz\vola .!<'J te ~zr \Jaru.nicc.1 h,il;i.
1
Tsyi !~nru;; (!j. \:'.dS' ."'.ar:rnh_i z:niai;!~ Wszelkie istniejące skonkxety:i:owone zo.rzul''
i ni..:z;,m nie- W"ilY;'-tkic z:dt'cia, jakie obmyśLlia, ,,-~-:I
Zj-awis~:i ~d1.1miew.iią..:e
kona1.: w domu podczas urlopu, załatw1c '-Drzr1a.1~t. .ll:d~ >'a1111' mcJal·;" zanr.1,;1.a~~ \(lóre dotyczc: jednoi;;tek powinny być kiero·
'!'łPrfl.\\.\;:dhw1011L.
wane do wladz zwicrzchnicll, lub pi:ntyjnycb
Otóż w przcślicz.ncj. nulo\\'iliczcj be;, wh k~ugr• wysiłku l)O przyjściu na o\lpoczyn~k i SJ)okf>.i.
,.
.
.
d'an1>go osobllika:.
S.
Portbie pr;.)(;1)wniczc donw z pracy <lo <lonrn.
~:z.klar1okfo1
I·
llhllłlllł
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Cf?;J$U~\. tllS~t)~Ulli~~~:~i~~-Z~lj~~l~ła~)~~~t
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p·rzyeotowu.1·e-my na
·

Y"l:\-

11

·'\im& ktnich. gorncych <lni,

m1n10 nickr::ij,\lJr..!7.ów. było
„..., aiełt L~'Pdnie głucho. Ogromny ;w]Jis
tyt!c-0 wyJa~nial, Że· j.est tq dDUL weta-·
SÓ\v r01.lurnicz\.'C'h. Na nasz:: zJumione I'
Pyt:inh1. kierownik n.it.:t1balc \\'Zrnszał ra-1
1ni01rn111i. lakonicrnic ''.'Yi:1-'ni 1ia.c - ..11i0
przy,i'f.~·ż<lż-aj:.,·'.
'
Potem po kilku d11'ad1 jc::;zcze raz
wrucikm 111r~I.\ do dtiwm:~o zjawiska.
.'e~bab„<nn' po:!i ~:~;n z iinwrokm cJo
L1,dr,!, dro;!n hyta bar,i/O m •,1;za1.:a. Oa
Z>iiivi„o.nych tw<tTŹ\" n szry p::i~.'ż:i·ów od~tnała °"i Yi yr::źio1c <;\\ ym ·\\'}~Jadem
s.ra1 "Za k(d1id:i. n.in:a:n'.',
'
- ,· ll~lllic..:!11{icota.
R~ i.t ł•in-t rra1tl\\'i1.i~1rza 'l. Pnz11ania.
\\atk;-, r1.c"li d(11vs 1:;cl1 . . ~ .lcJ\\. z któ"Y~h k.iiJv pc;dzal lato na oboz-acit !etnic!~ iyi.ttka 1m r:t:l pit'.1 \,·;,;z~· w sw~-m
r;-ów·11~nie picJrnycl1

ł

waranZ1iala trik<, z OP<1-

Zwvuoi forbo.Nan:o 1rn nc
A łl-<\}Wi.-':k1'Z"' .i1•ż racloś.: "'Pra- 1•·1:0 w P· lsce od wiP 1u ~t :leci.
Soo~oh bar.wi.:=nia joj k nie jest •Nc;::ie
-0d1 T\\ :1lli·:: si1· .qd co~w«'lodu_
·~il·o .k:i
•
•
l
•
, l
ntfUilCI pr,i·::.::i. don10\1·eJ. od 1.;arn- trudn' No'eży tylko zw·ócić t•wa;:;E; ro :o,
1zrenne1.
~- h\. p; i·lli.a ; iJOl"Z..JtikÓW. <id 1''Ch t~ -,j~-:r by jajka barwić barwo~;i .. jodclnymi''. Z d'.)•lr h <P~.ów. i(,1.Jre :kł:•tLt.irt '>i<: n,1 Ż\'cic: -nuwycr sposoboN i~t. ie'e barw.er'e iat ~< ,1
ż,,·1), C?.Jow c-i, 1 11r:-i ~ \Vr.1całi1 :~wi.-::żu. ko'o, :,,Jty i b~qz'lw w wvwcrz-, z 1 J.J. „~
'łn::i <;;'ł. \\~"afri~ o,linlotl1ona. T<1k sti- cebui. Ugoo.,.cre jajka ha:wimy solJZ~ w
:ll!l " Pe\1 :ioś ..:;~ \\"\'j!JaJ: )\·iiv tv.~hcc 111- solu z buraków ćwiklowyct. na czer-.vc~o no
''· i.:h k·ih 1et. I f(ir • llie '' ,,;tkimc; dli1czc1w kolor z:elony forbuiemy gotując w mtodycli
• zirnr.J1.il:1 ~<• ·„i11111~~·a ~7.klar.-kie j Pt1- listkach żyta.
Tok zwane „mazanxi" wykonuiAmy w ncs'e
·
:·c-bv.
;1.iatlari.
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• · 1· 1·'
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cie wy;;okit.i ~rzędy. obsypiemv zicrn)l:i. tro-:ii·· wznic<;'onc Ponad

1",ku •.\ :d ,(, {' n ni pom:<.· -.kć pv!qcy spo5ób Czy5to umy 1 e joiko układ'.::111y
\\ „c,r;. a, ~· lii ·c~.t illC· jlO\\"H)rzyć. I a gciłgonku, b'zegi ga~gan~o zbiera ;v i
rn11 iJ:trci/i ... .i. i.l~ 1. j"()\\''t: !;I.i-·· rvhnini- Z'Niqzi..jemy ni•l ~- Przez gotowo~ie w fe b'c
·ze.i, naci\\~ rr 1,i,:ic c·i.żkil1li \~ .1rnnlrnm;, skorupko borwi się w joś„iejsze i ciemn:„;szq
·
Le- sniL:qi. P:·zy uż.ycitJ goigonków deseni1wych
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'KcJłatanv:n 1krwo11i. Czek:t Cied1ocinck
3 \'.. '-'i'rnprri.:..:i1towcj i radoczynne.i

dz·,~1

:nl;rncc, k·~z:i:::\' dok11;li·wo~.;i artretvcznci r.:nmatv-:z~e.· Czc:ka piek11:1 Kr~·nica.
nrzcz·1i·.i:zn.:ia {lr.giś prt:c-d wo.ina \\·ył~cz
·1~e di<1 Pt-si:ida.::zr l-'.rnhsze,i -:;ołówki.
>::nd\·;iti' ff\ ;n płfi.:t1n1 nomoi.e Zakopa!le
i Ott. "><.:!\ <.J uo pr:.c_,. da odpo:::n'11:k. nad
111orzem '.\ cl~~an:.:kicj .l 1ra.?ic. A le kohiet:-.'. krói'.:: ..:IH.;ia!yh h,·_: 11ialw't oJd:tkme ,-.d „,\ c~·o dnm11·. 111n~;1 w~·l~r.1~ ~1.t>
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m11 1''1 1 :{ t>z 1 •\.n. 11
' ·, 1· 1.lll\'
;:'(or-.p'o. ni" zobc•;.t·i": się.
J.lld\.!lllV \\ ~rz~ 1. 111 c'lc J", 1 ;.:r ... li 1 ' 1:· •
Jajka ps•rzone '. zw. nakropi~ li. "0bi-r.
w n stęp. sposób. Ugołowcrie laik0 sp•y~1.'J- ..:1!;11n ·na ~--I cm. w .;:ł:il11ieni" i 1; k >:1
Illo 11.ocno 11klcD11.i-~111y i'. "1cr , ]·;i.
jemy mocnym roztwo•em forbv.
Miedzy cl\\ 11.n1a rzędami \!ri.,;i 11 inr,'.>.
Pisanki ryse>vtai"'e: jajko ciotuiemv n.a deP1ny kolo~ w silnym roz,worze fo:bv. No•;<;p„ie :ti · od raz11 '' IYkać dn z'eruj .-:;.i11~\rzr,11e
\~ ;e~zch•,r ).
(11 . .ilrni,..,i
ozdab:omv ·ysunkiem v•y '.<:ocai"/1'1 na ~~J1 - 1ulc1i, hrzn1-~·
"rn-:h lllÓl!ł ;:;j" ]tli n'-:h ;1 ;-(·.
tn·
.
ri,pc-;; Z\\·yklym noŹF''11.
1
\\' kol1-:u lll<Ucd i!;-\' i ·t l'll ,:,·i·:in •• 8 .
Jd
Kraszanki go•o·N• smo;c·srry s~órk·;
łati;. tvodkiewko I c:chui•'. rl'- f' ;,'l"l' n
stoririy, żeby h1ys?C7:aly.
nit: h'dz:rn;\· ,, ;„~
Oto na·pro:'sze sposoby barwio;i!a ·~iek 1.11aczni~ póżnie:i • ·•
· j
•i!!lkanoenvch.
tt. J.
1 mO\Y:c.
·· r;1z -0 111..:

n.ti:~

1

szonej, 1 kg. świeżej. 10 clkg. bial~ kiełbo;oy, krem. dodać mqke, rozpi:r-r·Nc:-:t::ć }(->\nim n 1 1~JO dkg. pieczeni cielęcej, 10 dkg. pieczeni 1:iem i postawić· w ciepłym min,•,-:•: cio -.„·.-r~
wołowej, 10 dkg. pi-ilczeni wieprzov!ej. 10 dkg. śnięc1a. Ccrle jajka u1.rzeć '! c:il<;:em, rozpt::okrawków z szynki, 10 dkg. cebuli, 8 dkg. 't.'tadzić częścic n11ck~, dodnć 0grzr;1-:0 i u.r;;~„
4 dkg. mąki. sól, pieprz Kapustę ~~aną makę~ rozety~ i zcy:rr:h i 71'1"-:t-;r. cia~i0
!łuszczu,
Sh:xiatka 'Z w!osu:zyzny: włoszczyzna z zu- klszcnq zalać woda, dodać iluszczu gole· mlekiem. Gdy cias'o r:a pór \•;y1-:.bi,..:H" do :nc:
ugoiować świe
py. 1 kiszony ogórek, jajkc na twardo, ugo· wać około goctziny. Osobno
po lroch11 rcztcpione ma 0 ło, N' .::z..yri• po~!'l
miesa. Gdy
tow·ana fasolka, pokrajane w plaslerki u;o- ~a razem z sosem z duszonego
'·(·
V!ić w ciepłym miejscu de wy: 'l~ni.;-" o.
dodać wszystkie
iowane kartoile. W. drobną: kosteczkę pok;aja miekka połączyć z kiszoną,
łożvć do formy po~rnnrowa::;">j liue:~: ,., m, i
z szynki poósma·
na cebulka i szczypiorek. Wszystko dobrze dodatki, z tym że okrawki
poslawić do powtórnt'qo ·nyrot.nl~ci~r. p"·~
żyć dodać soli i pieprzu i dusić na wolnym
mazować jc:til!ie:r.1, upiec w dob·i~ i~c~·: -, .•.•,
wymieszać, posolić i lroszke popieprzyć. Za.
ogniu godzinę. Z B dkg. tluszczu zrobić zas- piecu.
lać sosem przygotowanym: ze szklanki śmie·
Przemażkę i połączyć z kapusta. Zago\owc:ć.
tany doprawionej lrzema łyżkami muszardy
cł.owywać w chłodnym miejscu. Smak bigosu
z odrobiną celu, soli i cukru. Tym samym soMazurek andrntowy, ~1.1twy i ~;~ drogi:
w czasie gole·
sem zamias: "sałatki obiać możemy twarde podniesie się przez dodanie
12 dkg. orzechów (mogą b7ć flslao;zki) tyk
jajka przekrojone n.a pół. Wyborna i zupełnie wania 1 dkg. grzybków pokxajanych.
cukru, 7 dkg. masła. 0:7sch:' ~m1"b"~ za"niedroga przekaska.
mażyć 11a syr0pię, dodać do smc.:ku l!ocheSłodkie tanie ciasto: l kg. mqki, 5 dkg.
kwasku cytrynowego, utrzeć masło Gdy oize
B.igo11'.· nie jest wpraw~zie świąleczną po· dwidży, 35 dkg. cukru, 4 jajka, olejek p~
hm•rq wielkanocna, ale iest za to podzielny narańczowy. 15 dkg. masła lub 25 dkg mar- chy prz.,,stygną u:rzeć je z mo3l"'rn. Mc~q
p.raktyczny. i ogólnie lubiany. tak ie p:zyjql I garyny, pół li\Ta mleka. Rozczyn: 5 dkg. drcż-. tą przekładamy cmdrutv. Frzycis!<cim7 h\• :w·
s1e zwycza1 podawania go podczi:rs wszy5t- dży, l dkg. cukru, 4 dka. mąki 1,3 cześć bmly 3poistości. Po ulo;.mowcrn1u cb~-:i<':. luk·
kich świąt i uroczy,\cści. 1 kg. kapusty ki-1 szklunki letniego mleka, d;ożdże ro.zl~r!e ;. .cu rem z cukru, na który cukier pudE>r uci<:ircrmv
z rozpuszczc;:iym w -,rodzie kwa~k "m C'/1
lrynowym.
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APROWIZATORZY FABRYK!!~!
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zo_r1:1ani7-owanych 5 koł w pov.1i~cie. c mi:-rno- norn. Po·1:e·..vaż teren !o.:vicl<.i szcześliwie k!eMĄKI PSZEt 1 NE.T PRZY~
WANIE
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ADRIA rur. Marsz. Stalina - Główna}
„RYWAL JEGO KROLEWSKIEJ MOśCI"
BAŁTYK (ul. Narutowicza 20) •
MARSYLIANKA
BAjKA (ul. franciszkańska 31;

przy

•
.,.
m1esc1 się

UJ•OZdO''

ul.wpN·~~O~IE~KIEJ

8

ra y \\7 bo ze
SPRZEDAJE r \V zdużym
KONFEKCJI:' DAMSKĄ ' M~SKrĄ
•
t.
•
.,,.
DZIECINNĄ I CZAPKI
PRACOWNIA
Jaracza 15 w podwórzu
.
c.zkmkov.:ie Zw Zaw. za ókaza·
.. k'
. 100;
: mem Jeo-1t ot zy
o zmz 1.
r mu.1ą
~ .
: '

.,ELVIRA MADIGAN•'
MUZA (R•Jdo Pabianicka}

~

Wszystkim tym, którzy odda'i osta:nią
ZAJĄCOWI
. posługą ś. p. Edwardowi
E H
~ i okazali szczer~ współczucie żonia, a
~ ' przede wszystkim dyr-9ktorom PZPB Nr. 2
ob. ob. Orzy~ows'<iem u i Braunerow:
~
serdecznę podziękowanie sklcda .
~

{i

:

:

Dyrekcja Komunalneglł Przemysłu Bu·
dowlanego w Łodzi, Al. Kościuszki 1,
lal. 257-17, zaangażuje główMgo KSJĘ.
GOWEGO do prowadzenia ctintrdnai

~
~

~

!

~U
Q
~ ~~~"'"~"''*"" 4' ·~~~:~~::';„a

:.:sięgowości.

WarJ.1ki wyhagrodzenio do 011~ówiMia
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PRZETARG
~~-,
PODZIĘKOWANIE
Wszys <im współpracownikom ! to- ~
Zgiersk;P Zjednocz~nie rrzet't1ysłu Weir.iazmarl~go
wor_zyszo".1 prze. dwcześni~
• 1ego. P.:ińs w-0wa Fabryko Nr. 7 \v Ózorko: Ę Męza mo1ego
ł wle, 6 S;erpnia 25~31 ":glaszc
J~~EFA ~ORUCH~
~ i , .
PP.ZETA~G NIEOGRANICZONY
~ r;, t(:torzy o~~~ 1, ~~\~tniq I pos~ugę serdecz- r.
U
od .... ._ ,:o N... 1. .v sk ado1.i
= ~ :"le
r,1ot0po1T'py Jl w:e!~ości z pełr.ym
.io
kup
:Ca
żono i Dzieci ~I
: (1
:....
,.
wyposaze•;oem. Ófeo rt y Ml~ży s~ladać w adm.
•••u•n1111n11n111u1uuntn11n1nu111111111111uttu„nutu~111n1łln11nu1tr.
·.~·~····~··~·~""I:""~',...~
Pcństw. fobr. Nr. 1 w kopercie z :; ;p•sem
„Oferto nr, motaprmp~'· w terrninie -::!'.> dr1ia
10.iV.47 r do godz. 10 ro;:ó. Wadium ofero11
1wanei sumy w wy~okośtl i proc: należy wpla
ńajlepiej Ci czas umili RAJ'+OO"'JBIORNIK nabyty lub
cić w ka~1:i firmy.
napraWiony
Otwo; de ofert nostq;:il w dni!J 10 !V.47 r.
U*' „PRECISIOIJI • RADIO"
li).00 rano:
godz.
o
ŁóDŻ, SIENIUEWICZA 2
zastrzegci S(Jbie I'." 1cwo clow:>lnego
Firmc;
nowych.
montaż
radioodbiorników,
typu
wszelkiego
'-------· i'la}-A-.W'a
wzg!.,r!r ;e uniewoinienia
•:lerenło,
wybon„
FACHOWO!
TANIO!
SZYBltO!
przetarg•i bez podani? p:.<yczyn.

9.Cl

NIECZYNNE
POtCNiA (ul. Piotrkowska 87)
„KOBIETA SAMA"
PRZEDWIOśNIE (ul. Żeromskiego 7.ł-78)
„ROB~RT i BERTRAND"
ROBOTNIK ful; Killi'sklego 178)
„ZEZNANIE SZPIEGA"
·
ROMA (ul. Rz~owska 84\
„ZAKAZANE PIOSENKI"'
REKORD (u1. ~z~owska 2)
„ONA BRONI OJCZYZNY•'
STYLOWY, (ul. Kllłńsklego 123)

Iil .

§,~~
§ ~:
g

·
·.
'R

PRZY STOLE WIELKANOCNYM

li i

PAWEŁ J GAWEŁ
śWtT IB:>l•u:ki RvMk

5)
„NIEUSTRASlENl"
TATRY toi. Sienkiewicza .CO)
„W OKOWACH LODU"
TĘCZA (ul. Piotrknwskc 108~
„ROBERT f BERTRAND"
(ul. Oo~zvńskie~o

G

~

HEL (ul. Leglo!'lów 2-4)

Wl~tti.

9!ł

~

SŁOWICZA"
Daszyńskiego 2}
PAWEŁ I GAWEŁ

SĄMOTNY tĄGIEL
OśWIATOWE (ul. Rzgowska
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TEATR KAMERALNY DOMU żOŁN!ERZĄ
Zgierskie ToworzysłWo ~lekllytzne S A. j kie oriacie Elektrovmi Zo'erskloj w Zą erz·J,
(ul. Doszyńsk•ego 34)
(Elektrownia Zgierska) iood Zarządem Fofi- i ul. Strykowska 69 do dnia 12 kwietnia 1947 >.
; Dziś dwa przedstav;:r.;11ia sztuki omerystW•;)Wym w Zgierzu, ul. Strykówska Nr. 69 1 do godziny 10-tej.
końskiej T. WIII:oms'o
Do oferty na'.eży dołączyć kwit na wpl~- l
oglasza przetarg nieograniczony na g,:rc:i:, l
godz. 19.15
~Oci:~. 16
spawa!n'.t'j i ku:Znię ('Wykonanie i materi'\ł bb . cone w· kosie Elektrowni Zgi„rskiei, Zgie~z.
„SZKLANA MENAŻERIĄ"
część rnst.sriałui - w Zgierżu przy ul. low·:i. ul. Strykowska 69. wadium w wyśokości 2,'
1 proc. od sumy oferowcmci.
11
rowej Nr. 14.
!The ~Iz~~~ ~i~~~?erie)
Powyższe nolaży wykonać wg. plcnu, kló- 1 Otwarcie ofert nostCIJ'.>i w obecności ~~ćmiry jest do obejrzenia w Z~ierzu, Strykowska sji i awentu::iln:e przsdstawidali f rrn o godz. · l jarzy Duszyński. Ireno Hon;c'<c. JMusz
tłu
Nr. 69 w godzinach od 9-tei do 12-tej crazj 11 w dni1; 12 k-<,vieirio 1947 r. w Biur7.e Elek. ! Jaroń. Zofia Mrowwska. Rsżyserio Er.
K ···ki
J
.
D ,
A
I trown; Zgiersk:e:.
PA"4STWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO ~amże otrzyrnoć możne ślepy kosztorys.
ei<Crac1e -:: • on os n, •
WlnK xer.
Ele~t:ownia Zgi':)r$k.1 ;:n:trzega soo:e P'C:Of~-,rty w żala~owanych kopertach z n'lplDziś dnia 30.3.1947 r. c ~odz. 10-ej Akaosa czynna od 10-ei. ,el. 123-02
aemio Byłych W:ęźniów Politycznych, o godz. sem „Oferta no garaż, spawalnię i kuź:i'.ę daj wo dowolnego ~ ·yboru firmy, wlgl~dnie unie.
15 min. 15 przedstawienie „Krakowiaków i Gó Elektrowni Zgierskiej" należy składać w Se- ważnienia przetargu bez podania p~<yczyn.
rali'' die Związku Walk Młodych. Posse-P-:ir.
.„...„„„„„ ... „„„ ... „„„ ...... „„„.„ .... „„„„.„.„„„„ ... „„ ... „„.„„„„„„„„„. 1~~~„·-=•·d
tout niewr,;:11e
UWAGA!!!
...
O godz. 19 min. 15 "\'li!.czoram ::istahi .c-z _
przed świętami prMdstowien:a „KrokoNi.Jk6w
OTWARCIE
i Górali'' Bogus/owskiego z muzyleq Stef..iniego
\'I ,ipscett"2ac;i i reżyserii Leona Schllle, a, z
SEZONU LETNIEGO
.idziałem orkiestry Filhorrr.onii Łódzkiej.

„RYWAL JEGO KROLEWSKIEJ MOSCI"
WtOKNIARZ (ut Zawadzka 6)
„ROBIN HOOD"
WOLNO!C, (ul. Nopl6rkowskfego 16)
"LUDZIE I MANEKINY''
ZACHETA (ul. Zcifer~kn 28)
„ZAKAZANE PIOSENKI"

Teatr,

ut a I

i

a

l ·

I

ZA WIA DAM IAMY,

że

TEATR POWSZECHNY TUR
w Neozielę o godz. 15 min. 15 pr2.t.ld
slawienie znc.!<omitej komedii obyc:za;owe!
Gogola „Ożenek" zakupione.
W niedzielę o godz. 19 min. 15 zna!(vmito
fom-~dio obyczajowa Wł. Perzyńskiego „Szc:re;
ście Franio'' w reżyserii Leona •Płetrcst.~le
.vrczc, dzkor:i~j'-.H~h ToU. ~a::ncw:ik!c~o. Udz ~~
b'.orą: Tymowska Z-::fia, Rochwotsko BJrt:>ar::i,
3ronowska Bronisławo, Nawrocka Władysła.
wo, leszczyński Korol, Swiderski Jan, Deimek
• Kazimierz.

ot"!arta zo1ta;e • Bazar 'Amerykański
§
Plac Wolności IO
w lg1erzu, przy ul. Długiej 14 ~

Oziś

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Dziś dwa przedstawienia o godz. 16 i 19
„KRAINA USMIECHU".
· W roli główMj znakomity tenor opery
ooznońsk~ej Witold Łuczyńsk:.
Koso teatru czynna od godz. 11.
TEATR KAMERALNY DOMU żOŁNiERZĄ
ul. Doszyńs1-iego 34.
Dziś o godz. 16-ei i 19.15 wi9lki st.ikc~s
r.owoiors~''ego „Playhouse", wyróźniona przez
Amerykaf:sklch,
Koło Krylyków Teatral!1ych
joko nallspza sztuko osratn:\;ąo sezonu 1ea\r,)
nago - . SZKLANA MENAaRIĄ" z J9rzym
Duszy1\skirn, Ireną Horeckq. Januszem for::>.
niem i Zc.fią Mrozowską, w reżyserii Erwin:i
Axrtra.
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
Dziś I codziennie komedio Hennequina i
Vebero ot „PANI PREZESOWA" v1 oproco·
kam1• J"!rzego J uro nd o to „„
•
· 1· ·z p1osen
waniu
ń k' • · M" c ł
· kl L
k F
eszczy s !eJ 1 ie zys owo
Pour~!~. rancisz
Pecz. przedst. 9 godz. 19 30. Kasc czynno
od godz. 10-13 1 od 16. tal 272·70.
TEATR „GONG''
Teotr „Gong" gro dziś i cod:zlenni9 rewlą
pt. „Golo. lecz wesoło". Udział biorą: R!'muald Gierasieński. Alina Janowska. Ziuto
'<ryniczonko, Zofio Wilczyńska, Ino Wolska,
Jerzy Szwojcer.
TEATR KUKIEŁEK RTPD ul. Nowrot 'i:T
Codziennie z wyjątkiem poniedz!ołk6w
widowisko zmr.kn'.ęte dla dzieci szkół pow·
~zechnych o godz 9 lub 11. W każdą niedzie
te ł śwlelo widowisko otwarł~ o godz. 12 tej
Sztuka p·:óro l. Krzer::1eniec!<le1 p:t: „Historio
=ala o ni biesk1ch migdałach".

z dniem 1 kwietnia rb.
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30 - 60

OGŁOSZENIA
l..ef,orze

Różne

PRACOWNIA FUTER, Marian Sabal
PIOTRKOWSKA 92, m: 67, tel: ·216-54
FACHOWA naprawo "".egarków. Warsztat
lekarz dentysta MINTZ Tadeusz, leczenie ze· Zegarmistrzowski Miszcza Kosmider. Pomor·
.
bów i lamy ustne! .zeby sztuczne. Przyjmuje ska
___22_____
Pnl1Jdniowa 4fl. tel 268.91.
Dr. RATAJ·ZURAKOWSKA. specjalistka cho:
rób skórnych i wenerycznych u kobiet, kosmetyko lekarska. Piotrkows:<a 33 godz. 12-1 I
3-5.30.
Dr. MARIA WILKOWA, choroby oczu, przyj.
mui'e od 4-tel do 6-tef _ Swi<>tok""sko 6,
... ·-•
-- - - - - - - - - - tel. 179.80.
Dr ZOFIA KOŁSUT choroby kobiece. Akusze·
ria - powróciło i przyjmuje obecni.s tódź 1.11.
Piotr~cwsko Nr 70 m. 8. Tel. 212-22 codzie~.
godz. 3-6 ppoł. z wyjątkiem sob6t, niedz!el
i świąt.

IN.

unno • sprze

d

KUPUJEMY srebro (złom monety! w każdej
Płacimy nojwyższs ceny. Laboratorium
chemiczne Pl. Wolności· 2 m. 2·
NAJKORZYSTNIEJ -ku-pis;:- · sp;zedasz, zamie.
n:sz obrączki, zegarki, pie•ścionki w sklepie
1
_
1-go listopa~o ~- 3.
ZEGARKI, biżuter;o. Kupno - sprzedaż B.
Kowalski, Łódź, P10trkowsko 3.
UWAGA! Tylko hurtowo skórgumy 3 mm. 4
mm i 5 mm kauczuk do ko•ków t skór. gfawrę
TEATR M~ODZIEżOWY I DZIECt~CY
bezbarwną, proszki atromentow.s i kleje do
,,SZAROTKA" - Kopernika. 16.
Wystawia w nfodzielą dn:a 30 mareo. o dętek- kupisz noitaniei l. Rożniecki, Łódź,
~odz. 11.30 cieszące sią wielkim powodzeniem p:.:,:rkowsko 3' w podwórzu tel. 216 . 57 .
· NŚród- młodocianej publiczności wschod„:e - - - - - - barwne widowisko J. Worneckiego z opr. mu 3.000 SKRZYNEK s1)snowych ze skrzyn~q bla·
zycznym J. Pawlowsk. '3go „Drogocenny no- zoną wewnątrz 63x 2 lxl 6 cm. Wyrnia• wew.
nętrzry skrzynki sosnowej 67x26x21 cm. o~+e
szyi~k''
Udziel b:erze 20 osobowy zespół z Bur;ką, na zawi?sy, 2 zamki. zatrzas:.:owe z. 2-mo u·
re;!egrini. Chorzew$kim. Koszelą, lesiewiczern chwytami s7nurowymi •. do sprzeda_nia w . W.
tobuńsk.m, Stokowskim i Ślązakiem no czełP-.1 P. B. Stolarnia M9 chamczna w Łodzi. ul. Wierz
.bow& 20, ~~.!:._ lOl-~.
Koso czynna od godz. 9.30 rono.
KSIĄŻKĘ dla dzieci i młodziezy ia podarunek
WILE1'1SKI TEATR ŁATEK
, wielkanocny nabędziesz w Księgarni Okrągo
w Teatrze Nowym - Kopernika 16.
W niedziele, 30 bm. o godz. 14 m. 30. Nej Spółdzielni Nauczycie'skiei ul. Piotrkow-1
doje przedstawienia boiki Andersena .,S\ow1'('' ·~~a 149. t„1, 164.44. Sklepy: Zgiers~o 107,.
Przedsprzedaż b:letów w księgarni „Praso''- Plac: Niepodległości !Hale Targowe). Zamiei- ł
scowi poczlq.
Piotrko.wska 1Q2c.
ilości.

0

0

I

WIELKI

·.t'~

KOMUNIKAT
Zcrzqd Główny RTPD !Robotnicze To.
worzystwo Przyjaciół Dzieci) organizuje
w łodzi 3 miesięczny kurs dla pielęgniarek żloblowych.
Kurs rozpoczyna się dnia 15 kwietnia
roku bieżącego i trwać będzie trzy
miesiqce, to jest d,1 dnia i5 lipca rb.
Kurs obejmuje wykbdy i zajęcie orak.
tyczne w szpitalu dziecięcym i ż!obkach c!la niemowląt.
Nauka, internet i wyżywienie l:iez.

WULKANIZACJA dęt„k. ctor, rowarC1wyc ~;
pi 0 „ 1 .~.
oraz wszelkiego rodzaju wyrobów gum~wycb
Wymagcne kwa!ifikacje. mafa maturo,
Pompowanie kół. Zachodnia 50, vis o vl!: kino
w wypadkach specjr.lnych szkot pow„Włókniarz''.
szechno
SZYBKO! fonio! Solidni;ll\iaprowo wieczWiek - l'Jd iaf 18 ukończonych.
p·10t rkows ka 21 . fi po d wó rze, t p.
i·
nyc1I por.
Podania należy kierować do ~TPD, oa.
dział w Łodzi, ul. Piotrkowska 165.
nUMACZ przysiegfv onq:etskiego.' rosyjsk1ego, francuskiego, niemi.sckiego - Narutowl ••· - - - · - - - - - - - - - - - - (J§ntlech„li si~!
czo 74. tel 276.l8.
-ZAKŁAD JUBILERSKI Rom n Błaszczyk, o:ot:W NIEMIECKIM MUZEUM OSOBLIWOSCli
k0 k 76
""._w_s_o__._ _ _ __
HALLO! Coś smacznego -;,,o f°frmo K. żu~ow.
skiego, Pomorska 25. Poleca dos~onałs wyroby krówek śmietankowych oierwsz"3i ia'.<ości .
Ceny konkurencyjne.
Z rn# ·,,.. łr#"U..l 1 9fllie nrOCfl
POTRZEBNY m:strz no maszyny osnowowe
(ketenstuhleJ do Państw Zok/odów Dziewi:irskich Nr. 1, łódź Krzemieniecka Nr. ?. Wy.
dział Personalny.
STOLARZE me·bi;.,.;j notychmlost ootrzebni.
Zgłaszać się do fabryki mebli Joroczo 42
POSZUKUJEMY wykw~lifikowonych tkaczy 110
krosno angielskie i kortowe Zgłosz"!nio przyj.
muje Refsrot Personolry Państwowe( Fabryki
Przemysłu Wełnianego Nr. IO. Gd miska 80.
od 8-12.
.~E-G-0--BILANSISTĘ~'<łodną zna.
KSIĘGOW
iomośc!ą prz.e'TI ;słowej ·achunkowości kosz.
tów lmkusz rc;nlisszc:-ze•1io koszfów) zciruoria
1atychminst Łódzkie Zakłady Wyrobów Pe~·
pierowych, Pio·rko·i.-ska 238, Wydziel Persa.
nalny.

IL aąuh~one do!hl„!fHCnt„

I

::5.000-S.SOOO •
· 900-2 800.·

zł

11

.

oz

we1ny

DROBNE ~OR
I

OKAZJA! Garnitur no.wy do sprzedoriia, fa.
son nowoczesny•~ bryczesy. Piotrkowska ?.3
m. 15.

LECZNICA·PRZYCHODNIA, P:otrkowsko 3, po
rody ambulatoryjne i domowe lekarzy specja.
li::ów. Analizy. Przyjęcia 10-19. tel. 216-48:
Or. KOWALSKI MlECZYSŁAW soec chorÓb
wen-srycznych i "* órnych. Al. I M·ojo 3. Przyj.
muje od 8-10 I 4- 7 Tel 212.88.

~

~~PALTA DAMSKIE

~ t~){~~;A wełny ,, 4000-ssooo.· ~

(;)

--"'

.
. ••
.
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_
UNIEWAŻNIAM zgubioną . legit. wo~s~o".".ą.
A otc na1eenl'łel!ze ok'azy naszych zbto.
wydaną przez generała S1korsk1ego. r.stąz.q
inwalidzka wydaiią przez Andersa na .nez· 'ów: dwa ostatnlot egzemplarze demokratów
ulemleckłc:ls..
wiskc Jon Lis - Bytom PUR.
.

I

I

GLOS

.
i!ącla partii

Z

Ze sportu

KONFERENCJE DZIELNICOWE
t>v.ś o godzlnte 9,30 odbędzie się koofeiencfa partyjna dzielnicy Lewej Sródmiejsklej.
UWAGA PRELEGENCI DZIELNICY GORNEJ
LEWEJl
W ponl.od~ałe.k 31.3. o godzinie 17-el w
lokalu przy ul. Piotrkowskiej 262 odbędzie się
llebrmile prcl<>gentów Górne! Lewej. Sprawy
bardzo W~.ne. Stawiennictwo obowłazkowe
pod l'fg\lrem J)attyjnyin.
·

-

.

.
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ZEBRANIE KÓŁ
W dn1ll dzisiejszym odbędq się zebrania
ko.1 w następujących di:ielnic:ach:
_

SJłóDMIEJSl!A PRAWA
O godzinie 10-tej rano zebranie koła „Ka-

rolew",

rano zebranie kola te·
.

BAŁUTY

chcielibyśmy jak najwięcej
publiczność

zdali egzamin na p~ątkę

,

pewne za- niezwvkle zad-0\Yoleni. Mówił '1·::lm 11rZY·
strzeżenia„.
ie jest to jednak takie waż naimnfei o rym pełen wzrusz~nia głoa
kierownika drużyny, skierowany bezpone.
Ważne j~st
natomiast to, że mecz średnio po meczu do słuchaczy Pcisk;ego
wczora.is-z~- do,viódł. iż Łódź, jdli chodzi
o popularność sportu pięściarskiego, zajmuje bezsprzecznie czołowe miejsce w
Polsce i potrafi sprężyście i bez zarzutu
prz~pro\\'adzić pomimo tak trudnych warunków, w jakich ~jr,, znajduje, każda. nawet na.ibardzie.i odpowiedzia~11J inU>tezę,
O popularnoś~i riirściarstwa w naszym mieście łatwo sie, było przekonać
w~-szcdłszy wieczorem na ulicę Piotrkowska.
Przv wszystkich głośnik8ch
oczeki,\-a!y tłumy, któr·~ nie mogły dostnć się do hali. \V dniu mec:i:u cena biletów na cza mej giełdzie sk-0c?:yła już do
dwóch i pół l:}· iąca złotych ( !).
0rgani7.acyinie mecz wypadł bez za·
rzutu. Ł.0.Z.B. a :Przede \vszystkim publiczność zdał;:i ·~gzamin, tym razcn-. na
piątke
Or~anizatorzy utrzymali '.dealny
Porządek Przed i wewna trz hali, publiczność z niezw~·kłą serdecznośc\a µrz,YJt>ła
miłych gości i :r>ra \V,ie jednakowo nagra-

wtą:zltov1u.

lłl-lej

sz

walk

.., ..

ZEBBANIE KOŁA NAUCZYCIELSKIEGO PPR
'.D%iś o god:it'nle 10-'Uj tlano w lokalu
ł.t!\dzklego Romilcłu PPR przy ul. Sienktewic-zu 4ił odb~di::ie się zebranie ko!a N'auc:zycllll kiego PPR w obecnośc:i tow. ·Trojano>vl!kl go. Ze w2ględu na ważność omawianych
tt~ra,,,„ obecno*ć wszyslldch członków obo-

WIDZEW
O godrillie
f:??l.OWi?go Nr 3.

.,,

Po
Takich' meczów
; ·-:e:··

.

Nr. 89

ROBOTNICZY

I
I

I

mogą słusznie

budzić

O godzinie 10-teJ rano zebranie !e;en.o· .
\'\fer,io kola „l!Pjmantów" oraz kołcr „Rogi".
godtinie 15-ej zebranie koła R11dogoazc:z
wlea.
Kolczyńsld (Polska) i Karlsson (Szwe~ja)
ZEBRANIE KOBIET
po walce wygranej pnez Polakc:. W środku
dzała okla~l<ami zwycięzców, bez \\1-fa:eW poniedziałek 31.3. 0 god:rinie 17-tej w
popularny trener Feliks Sztam.
dn na. to, czy był nim Polak, czy Szwed,
lokalu dzielnicy PPR przy ul. Nowomiejskiej
Woźniakiewicz (Polska) wraz z pokonunym
Jeprędko
iuz z:ipcwn0 bHd ~iemv czy hył !o łodzianin. czy„. voznaniak.
S oabęcfaie się ogólne zebranie Kobiet symPahmpem (Szwecja) i sędzią rh\gowym P•
W
tym
ostatnim
wypadku
trudno
sic
dzi·
mieli
w
Łodzi
\\ielk~
imprezę,
pięśc!ar~ką,
patyc::i:ek i członkiń PPR dzielnicy Staromłejjakiej świadkami byliśmy w pi:11~k. Cala wie. ZwyciGstwo Bazarnika. czy Woź Kubiakiem, przed obiektywem naszego fo-l'kleJ.
·
toreportera.
ui:=mal Łódź żyła prze7.: ki k:i d;1 · m"..::zem makie\Yicza było dl.a wszystkkh j·~<lna
Szwecja - P(}lska, któr:-go epilog :ie st kowo cenne. Rok odgrywała tu bowiem
foż dzisiaj wszystkim zm.n:/. Po!ska ambicja i solidarność państw-0wa. Szwe- Radia. Z przemówienia tego niewieb ]ed·

'?

zwyciężyła

10 :6. Gdyby w m~cz11 byry
remisy, które zostały. w myśl przc11isów
miedzynaro<lowych. w spotkariach miedzynnństKO\\'ych ZJ1iesione, W\"1 i k móg!Jnr być nieco inny: 8 :8 względnie 9 :7 na
1naszą korzy~ć. Dwie -0stak11e bowi~m

CO NOWEGO W ZWM
'Zcn;qd Miejski ZWM wzywa wszystkich

Pil

nak 111ogliś1inr zr-0zumieć, gdyż wygłoszo
ne ono było w językn szwedzkim, wydaje naln się jednak. że pacec11owane był(}
\Vielką s<irdecznościa w .::tosunku do spor·
t-0\vców polskich. Intuicja tak nam pr2:ynajmnic.i mówi ...

dów natomiast oklaskiwano za coś 111neg-o. Za Piękna "·alkr. i w niemnidszym
stopniu mo;i;c za ... pomoc, !aka· naród
szwedzki oknzy\\-al i okazuje 1;,1in 11adal.
Szwedzc~' nasi i,roście z -przyjęcia zgoto~ ·anego im w Łodzf. byli, zdaje mi S!C\

u zajq do boju

r
Dzisiejsze

Ulonltó·.v organizacji do aktywnego udzia:lu
~~ c.kr:ji pomocy
powodzianom. W111yscy
'•WM-owcy zobowiązani sq zgłosić się do
W dniu dzi;.iejszym ,,- całym l<ni11 roz- nawet na boi~kn. jak tylko warunki at·
Zcm;ądów D:rielni.::owych w celu otrzymania
poczrn.aja sie eliminacv:ine rozgry\\·ki nil- mosfen·czne im na to pozwalały.
1.natrukcji..

ecze o wejście do Klasy

I Państwowej

\\T !UU'Pie PiPrwszej grają:
\Visła - Górny Śląsk
Polonia (Byt{)m) ,- Ognisko .
Siombierski - YKS (Poznań)
Skra - Polonia (Warszawa)

karskie o wejście do Klasy Pa1'lstwo ''ei
Ełkaesiacy wy.fachali d-0 Przerriyśla
t EKON OMU
w których biora udział dwie dru~ynr w sw~'m 11aisilnie.isrym składzie. z nowoNa naalępne z kolei repetytorium socJo- łódzkie: ŁK8 ;
pnzyskanym. a właściwie -0diyslunym
fogli dla n roku prawa i ekonomii, które odG~:lecki 111 na czele. Kolejarze na .Jzisiej.
:t.i„d;;ip się w poniedziałek dn~a 31 marca br.
ŁKS gra dzbiai w Pnemy§lu % tamsz. 1 m meczu wystawiają również. swój
PlłA WJf.

STUDENCI

zzK.

godzinle 20 oraz na następne z kolei re·
p9lytorium loglkl dla f roku , prawa i ekO•
)lam.ii, które odbędzie się w poniedziałek dnia
31 marca br. o godzinie 20 r.tpraaza· Kole·
ianki I Kolegów, AZWM „%yc:le" Piotrkowska
4' m. 16.

, Q'

W grupi~ drugiej:
RadDmiak - AK~
Cracovia - RKU
ZZK - Orzeł
Grocliów - Ged.ania

tejszym Czuw~d=m. a ZZK w r.:.odzi z najsilniejsw skład, w którym obok staOrlem (Gliwice). Obie drużynJ· łódzkie rych „repów" ujrzymy i now~ twarze.
do spotkań dzisiejszych przygotowywały
Tyle co do Łodzi. Jeśli chodzi -0 <lzi.
sie; bardzo starannie. ŁKS 1Hzc;~lwdził ( siejsze· spotkania w całym kraju, to w:vcałą zimę za11ra\vę w l'ali. kolejarze grali .12:ląciać -011e be,da, nast·~puji\co:

W gmpia trzeciej:

".t.;;-.

Nowy

JtONf'ERENCJA I>ZIELNICOW A:
Dziś
godzinie lO·ef w plerwazym terminie
o godzinie 10,30 w drugim terminie odbędzie
sł~ konferonc:ja dzielnłc:owa Dzielnicy ZWM
Bctłuty w loltalu Zgierska 71.

Zarząd

K. S. Tramwajarz

Przed niedawnym czasem odh·rło się
walne z.ebrani·z członków K. S. Tramwajarzy. które poza kilku d-0niosh'mi dla
SEKCJA BALETOWA I ORKIESTRA
dalszego rozwoju klubu uchwałami, '\YKiercwnic'.'Tło Centralnego d!lirodk.a; :Ar- brało nowy zarząd w składzie il<i"t•'r>uJąty;;\ycznegC) ZWM zawiadamia, że sq jeszcze c m·

Y •
.
,
przyjmowane zapisy do sekcji baletowej i
P:ez~s ho~orowy - ob. ~Yr: . \:\ ~-~orkiPstrv detsj. Zapisy przyjmuje i udziela
ir:fo•mccji Zar:ad Miejski ZWM Wydział Pro- r~ynsk~ Cze~ław, pr~ze s - oo. lll~. _\\.isme.wsln Lucian. W'Iceprezes adm1mstrapc::gcmd_y, PL Zwycięstwa 13 pokój 3.
CYJllY - ob. \iyr. Wróbl~wski Lucjan, wiwop:wODZKl 7JAZD STRONNICTWA DEMO· ceprezes sporfo\VY - ob. \Vilma11skj he-

KRl\TYCZNEGO W ł.ODZI
Dziś o godzinie 9 rano w sali kónferencyjnei Urzędu Wojewódzkiego (Ogrodowa 15),
'CZPoczyna swe obrady 3-ci z kolei Zjazd

11eusz. \viceprezes finansowy i skarbnik
- Wróblewski Jan. <:ekr.ot<H7, generalny

H'qpadki i

Wojewódzki S tronnictvra Demokratycznego,
Na

Dyżury aptek
Ryte!, Kopernika 26
Kon, Plac Kościelny 8
Hamburg, Główna 50
Groszkowski, 11 listopada 15

54

fELEFONYt

Pogcrowle Ratunkowe Miejskie Pogotowie PCK -

Pogotowie Ob~zp. Spofecznef Straź Pożarna -

eioro

numerów -

i.Wydawca: Wot. Komitł~t PPR
,.
CENNIK

ty_zł

OGŁOSZEt\I:

20„..... poza

Drobne

MAjĄ

AMATORÓW

Antoniny Ignalsklej z ulicy Zlot•

ZNOW TE NIEMKI

~::.ri~bowski, Ruda Pabianicka
-0-

..,.;.t·

szkodę

nel 32 nieznani aprawcy skradli. dwle k!owy.

Wagner, Piotrkowska 67,

Raczyński, Kątna

KROWY

ifC4-4l4

nr-n

134-15
8
199-00

w Łodzi.

ogłosz.

tel.<Stem ~Q millmetr.

Śląsk TI - Tęcza
Warta - Garbarma
P. K. S. - Lublinianka
Czuwaj - ŁKS
\V grupie r.>ienvsze:i najciekawiej 2'.apowiada sie mecz Szomhierski - KKS
(Poznań). oraz Polonia (Bytom) - Ogr.i·
sko, w grupie drugiej: Grochów - Geda.
nia, w grupie irzeciej: Warta - Garbarnia.

I- ob.

Jóźwiak \Vaclaw, II sekretarz ob. Mikuła Bolesław. Jl skarbnik - ob.
Ga)da Iienrvk, gos11odarz - ob. por. Bła·
·z~~y.ńs~i __Zy·gmunt, z-ca _gospoda~Tt \Vu11e\v~~1 \Vacław. refe1ent spo„owy.
ob. Kabzmski Zvgmnnt. referent propa·
gandy sportu - ob. Kowarz Józef czł<>nek zarządu bez mandatu - ob. 1:ewandowski Czesław, zastE',PCY członka zaną
du - ob. ob. Banaszek Marian i Bartczak
. Boisko ŁKS-u godz;. 9: Bieg na prze*
Roman.
łaJ Ł. o. Z. L. A,
.
Komisja rewizy)na: ob. ob. Podlasiak
Boisko LKS-u godz. 1a: Mecz piłkar
Stefan, Urbankiewicz Stanisław i Kołec ski o wejście do Klasy Państwowej Orze'
(Gorlice) - ZZK.
·
ki Józef.
Dom Kultury Millc.ianta (Nawrot 27;
godz. 15: Drużynowe zapaśnicze mistrzokradzieże
stwa Łodzi. Walczn: Wima - MKS.
Sala Victorii (Kilińskiego 2) godz. ł&
CHĘĆ PRZYGÓD CZY NIESZCZĘSLtWY
Mecz
bokserski Zryw - Victoria.
WYPADEK

Dzisiejsze imprezy sportowe

I

Tego samego dnia z u~icy Kilińskiego 40
14-kin! Andrzej Jakubia!i.

wyszedł

wczEśNIE zAczĄt

26 bm. z mieszkania majora Szledniewskie
go Konstantego z ulicy Różanej zbiegl.'.I
24 bm. z ulicy Zgierskiej 64, zl:iiegł l4•1etni
Niemka, nazwiskiem Cuguz.
27 bm. zaś z ulicy Sowiliskiego 10 w Ra· Jozef Szurgot zabierając złoty zegarek i 3 m
dogoszczu z mieszkania obywatela Kopczyń: iEldwabnego materiału.
skiego zbie~!y 3 Niemki. AlbrecM Jadwiga,
NICI TE! MAJĄ AMATOROW
Troba Emma, Kolor Berta.
27 bm. na stacji Chojny, skradziono 6
TAJEMNICZE ZNIKNIĘCIE
worków nici lnianych, stanowiącycli własność
25 bm. wyjechał z domu doroikaM: Jem Cie· Centralnego Zjednoczenia Przemysłu Skón:a.
zak, na kurs nocny i nie powrócił dotychczas. n ego.

T.

uwaga r>iłkarze Zr~wu!

,

Dzisiaj trening na własnym
boisku
Qzisiaj w niedzielę. 30 om„ o god~fnie
11·eJ, odbe:dzie się na własnym "Goisk. u ~
Parku Ludowym trening piłkarzy K. S.
Zryw.
Zarz~d St7kc]i
wzywa
:vszyst!dcj
sy;ych ip1łkarzy do licznego udziału w f/j;
mngu.
Dojazd d<>- liohka tramwafami: 3 i 16,
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po il lo.- zo wyraz !nofmnlejsze
SZP-alfY.

zł 30.-. w. tf.lkście, z~

zł

100.-1. poszukiwanie pracy 1 poszukiwanie

milimetr szpalty

~n po zł 5.- za

wyraz fnafmnTeJsze

zł l.5.- nekroloai~ - W numerach nledzielnY.ch 1 4wigtecznv.ch -
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