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NO!RYMBBRGA, (PAJP). - Piro- szawskoie.go. Ze 1vzględiu na ta.jem- cokraj0wców, przeby·w<1.jących na wer nazywał w sw.oich rozkazach kich Żydów, Czechów i Polaków.
Patrioci pań.6'tw okupowany·ch
kura.t-0r Jerzy Sawicki, .członek de .nicę toc:zące.gio się śledztwa bliż- terytorium IR.zet>zy. W razie schwy wojskami, walczącymi pod jego
Za-chodzie Europy za.stali przed
na
udział
bk>rą-oe
Kobiety,
rozkaz.ami.
mieli
olficerów
uciekających
tani<1.
nie
sprawie
tej
w
Norymberdze,
w
szczegóły
sze
p')lskiej
legacji
być oni·, zgodnie z :rozkazem Hit· w walk.ach, miały !być umiesz.-c:zo- stawieni }ako ibandyci, tortu.rowazakończył pr.zesłuchanie generała mogły być udzielo!lle pras•e.
NORYMBER!GA, (PAP-. - Na lera pr.z..ekazoam~ Reichsfiihrerowi ne w obozaoh pr.acy. „Wiemy ni przez gestap!O i rozstrzeliwailli.
von dem Bacha, który został pow Na sk'111:ek dz~ałaln'Ości p'.>licyj·
wołany przez Himmlern do stłu czwartkowym pos·~edzeniu Między SS, prokurator Dubost stwierdza, ws:z.ys·cy, jakie były warunki
miem:ia powstania warszawsk1eg·o. narndowe~p Try.bunału do Spraw iż ku wieczń.ej hańbie armii nie- obozach p.racy przymusowej i że nych sądów dora:fulyich, '.116'tanowio
Badanie przeprowadzone z upo- Prze.stępców Wojennych w No- mie·ckiej 129 żołinierzy amerykań- umieszczenii.e w nich oz.nacz·ało nyoh prz.e:L dr. Seyss Inquarta, ~o
·francuski prokiui:rator skioh, którzy podda1i się w.oj· śmi.arć. GoeTing prop0nował Hit:- stało wymordowanych 4,000 H-0len
wa~ienia władz amerykańskich rymberdze
roz.st.rzelanie ;n.a miejscu drów. To ini<e były sądy, to była
trw.ało kilka dni ~ dotyczyło prze· Dubost opii.suje, jak z 50 lotników skom niemieckim w okoli.cy Mal- ler-01Wi
de wszystkim roli generała von brytyjskich, którzy próbowali medy, podczas ofensywy niemiec- każdego lotnika anglo·amerykań- zwyczajna eksterminacja. W ten
dem Bacha w akcji stłumienia po- ucieczki z obozu w Sag·an w marcu kiej w Ardenach w grudniu 1944 skiego zmuszonego do lądowania. sam sposób pol>tey0w.ały władze
w.s·tani.a w Warszawie i w zniszcze 1944 r„ 37 z0etało rozstrzelanych,\ r., zostało z.gładzonych ogniem Pr.')kurator stwierdza, !iż z.a złe Iniemieckioe w Luksemlbur.gu, Bel1
niu stolicy Polski. Następnie pro- a 13 spalonych. Hitler zwrócił karabinów ma.szynowych.Przedsta traktowanie jeńców wojennych i gii, Norwegii iiDan ii. Tak zw. sądy
kurator Sawicki, upełnomocniony uwagę ma•r5z. Keitlowi, iż straż wiciel oskarż. złożył T.ryhunało· za doświadczenia biologiCZ!lle wy- skazywały ludzi wedłUJg p.rzedstaprzez p.rokuraturę amerykańską, nad oficerami - jeńcami wojen- wi dokumenty stwierdzające, iż kony:wane na internowanych, od- wio·nych li6t. Prnkur.at0tt odczytupatriotów fram.
zbadał w gmachu .są.<lu, sprowadza nymi musi .być wzmocniona, gdyż Hitler wydał rozkaz rozstrze.liwa- powiedzialni są Goel'iinig i Kalten· je spi.sy :nazwisk ;nego z wię;ienia generała majora jeśli uda im. się ucieczka, mogliby nia na miejscu partyzantów faan- brunner. Goebbels żąd:ał wynisz- cuskkh, wy;mi0rdiowanych przez
policji· Ernesta Rhode, który od oni stać na cze.le rolbot·ników ob- cuskich, k!bórych generał Eisenhio· czeni.a pnez cię>żką pracę wszyst- Niemców po inwazj[.
1941 roku należał do sztabu Hirn- 1111,.__„l'llllill:l!IElllll!.l-IOISlimlllli!!ll-&:iEillli1lll~'!lllliEIZl!llllli"'!l:i·PYmlll*ll!l*rl'I'PZ:~llllW!l'.lS!Sllllllll!llm!ll!lllllll!A
mlera i przebywał kilkakrotnie w
Polsce, a w rok'll 1944 brał udział
w naradach dotyczących akcji
przeciwko Warszawie. W toku ba
dania ujawniono .;;z.ereg nowych
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niu. Dotyczą one udziału paszcze·
gólnych dowódców niemie.ckich
Uwaga ONZ problemu hiszpańskieg'.>. Re· .radziecko - irańskiego na pewien lił de1egat r dziecki Wyszyński,
LONDYN, (Reuter). _
w z'hrodni spalenia Warszawy i
oświetlają rolę, jaką odegrał przy uczyni·onai !ll·a posiedzeni'll komiGji publikal!lie hiszpańscy w Londynie okres czasu, aby dać stronom m-0- ma :zawsze możn:ość rozpatrzenia
rokowań. Rów- tej sprawy, 2) pogląd irański, że
d e oczekuJ·ą tymcza.sem z niecierpli- imość nawi„..,.a.nia
.
tym. Bor-Komorowski. Zostało. uja- prav,rneJ. O~NZ
~
· prr.ze;z F ranc1sco
w ością przyjazdu szefa .rządu emi- nocześnie iR.a<la Bezpieczeństwa! bezpo&redni:e rnk-0wa'llia są pożą„
d
kir t
wmonych kilka nowych mezna- y
1
nych przed tym nazwisk tych caza, se .e arza e egaC)l pa- gracyjnego, Giira·la, który ma za- zastrzegła so.bie praw0 tnfoirmo-1 dane. jednak.że pod warunkiem,
• ~11. zatairg pooo.stał na. p0rządku
Niemców, którzy w pierwszym namskiej,
·
. tr.zymać się w Londynie po d.ro- wan~a s1ę. co do postępu rok owanlauy
.
.że„_„ONZ nie. powinna
.
rzędzie powinni poD'iieść odpowie .uznac w. za<JU,ym razie meuczci- dze do !Par~a. Spodziewany jest w każdej chwili, lllJie czekająi 111a dziennym Rady; 3) .stanowisko
działalność za barbarzyńskie z.ni- wych utnoW:·. zawartych prizez rząd również przyjazd pr>)tendeiłta do i·ch zakończ;enie. W <:USie dyftu-1 brytyjsk;e i amerykańskie poleszczen.ie miasta i za bestialskie gen. Franco • - 'była w k~luarach tronu hiszpańskiego Don Juana, sji za'LD.aczyły się 4 punkty wi- gające na pozostawieniu sprawy
obclrodze•nie się z jego mieszkańca szeroko loomentowana. Wielu de- który jest w drodze do Lizbony. dzenia, które zGbrazO'Wały dok.ład na porządk.u dziennym iRady ~ 4)
nie 51tanowtiska sllri<m w sp.orze, stanowisko, ik:rore za:z.naayło &ię
mi. Gene-rał Rhode, wysok~ .szau- legatów ibyło ri:dania, że świadczy
Ageilłcja oraz tych państw, które pragną w pr.z•emówieniu iinm.ych mćwd:1w,
LONDYN, WAP).
pły w mundurze h~z dystynkcji, ona -0 nasbrojach, ;panujących w
jest typ.em pruskiego oficera i Zgromadzeniu wobec zagadnienia Reutera donosi, że Rada Bezpie- doprowadzić do pwozumienia: 1) :że w0bec ~gody o!byd~ sbmn na
SS-mana., który napewno wszelkie hiszpańskiego. Poglą<l ten został czeństwa Organizacji Na.rodów sbanowisko :radzieckie, aiby pCJl!o- !I'olwwania, powinny. s~ ooe roz·
powierzan·e mu rozkazy wykony- jeszcze pogłębiony pq-zez fakt, że Zjednoczony.eh postanowiła w śiro zumiemie zostało l()S1ią911ięte w bez począć i następ!llie sprawozdwie
wał bez wszelkich skrupułów. Ba· komi.sja zdecydowała poprawić dę wi.eczorem, dnia 30 stycznia p'.>Średnich rnkowaniaoh bez in- :z; ich prnebiegu piow1nno ibyć zfofo
dalllie jego trwało przez dwie go- swą rezolucję w tym sensie, aby 1odr".lczyć rozp-robrywanie..- zata!I'gu gerencji R·ady, która, jak podkireś- n€1 Rad~ie.
duiny, od:byvvało si·ę w języku .stwie:rdzała ona jamo, iż tyliko
niemieckim i było tł!umaczone .n.at- „państwa miłujące pokój i niefaszystowski-e" będą mLaly pra.wo
tychmiast na język angielski.
P-rzy badaniu był obecny przed- przesyłania swych traktatów i
5 tawiciel pr-0kuratury amerykiań- umów międzynarodowych w celu
ekiiej, który z zai:nteresowaniem opublikowania ich i z;arejec;trowaprzy.słuchiwał się pyitmiom .s.t a· !Ilia przez O!NZ. !Kiedy wniosek
wianym pa-zez prokiuratora Sawk- ten poparł delegait ukra-iński, nie
k1ego i odp'.>wi'edziom Rihodeg.o. podniósł s·ię ani jeden gł•'.>S sp.rze· ,LONDYN (PAP). Po 2-dnfowej unowocześnienia, Mi!Itister Skarbu doradczy,. lecz tylkQ w s.prawaoh,
wairunków pracy.
Rozeszła się wiadomość, że proku ciwu. Delegaci państw Ameryki debacie w Izbie Gmin został przy Dalton stw~erdził, ir.i: konse:rwaty- ciotyiczących
wydiajne, zostaną
mało
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storatura angii.elska udzieliła proku- Łacińskiej, nie utrzymujących
lecz z~miknięte, pozostałe zas :~od?r·
ratorowi Sawickiemu zezwolenia sunków dyplomatycznych z .rz.ą- !ządowy o upaństwowieniu ko- ~ysok~sc1 ~szkodowMlll3,
kosztem 150 m1honow
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s1~ poprawi~ kiedy p~nsl:w<> P~~eJ dz1e ustanowiona rada, ·składają- nia jest pi.arwszym krajem
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:U 1 ~ kopalnie. ~obotmk. nat-0mias! ca się z 9 ekspertów która: będzie świede, który będr.ie posiadał cał
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prze·
swiadom !~go. 1z pra.cu.ie .dla. pan kierowała praoa.mi kopalń. Zwią-\kl)wicie znacjonali'ZOWlany
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stwa, a nie dla prz.eds1ębiorcy zki Zawodow.a będą miały głos mysł węglowy
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T.ONDYN (Reuter). Na Węgrzech S<>bą dw~e parhe, czego wyrazem prywatnego, postara się o to, aby
szafom pol~cji :·7 ydajność. wzmsła ... Konserwa!':'~
ce- jes~ miano:V'a.nie
.yni się obecnie. w~siłki
~
.1 c::łkowilego zhkw1dowama u- panstwowe1 Gyula Balassa, ktooy fl'.'J naiom1ast wyraz1h pogląd, iz
w Miń\ LONDYN (IPAP). Ag.encja .Reutera
Tiryibuna~
~PAP).
MOSKWA
ko·
upaństwowienia
eksperyment
odpowiedział
bezpośre&nio
będzie
zry
nie
.!roju mon 3 rc:histyczneg-0
v:ając 7 węgierską tradycją naro ny przed Imre Nagy, komunisty- palń się ni.a uda. Na dowód teg-0 sku wydał wyrok w spraw.ile niemie- dc>nosi z Bagdadu, iż premi·er Iraku
Nowa republiika ma być cmym ministrem spraw w~wnę- zesłał przytoczony fakt, iż rząd ckich ~brodni•arzy wojenmycli, Na Alpaczaczi wraz z oalym gabinedowa
:bud~wana na ideałach -0gólnolu trznych, a nie przed podsekrela- australijski zwrócił właścicielom karę śmierci pmez powi1es.zemie zo- tern podał się d-0 dymisj:i.
LONDYN (IPAP). BJ"Yityjskie minicizkich i czterech wolnościach pre rzem stanu, który jest przedstawi k-0palnie węgla, które podczas woj s·tali &'ka>Zalll!i: Ryclhiter, Terf, famans
zydenia Ro-0sevelta. Nad sprawą cielem partii ludowej i który wła ny znajdowały się pod przymu. dorf, We-issig, fa1Jk, Koch, Eikom, sterstwo wojny p6.dalo do wiadomoMo·ntgomery został
państwowym. LaJil'gut, ~man, Tess, Moll, Bur- ści, tż 'marsz.
odpowiedzialność scwym zarządem
!«. obr.aduje obecnie Zgromadza- ściwie pon<>si
Konserwatyści podkreślili jednak, hard, Bltn-er i Fischer. Wyrok zo- mianowaITTy szefem sztabu imperialbezpieczeństwo.
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(Tel. wł.) W czwartym dniu 71Upełm.iie nie zroll11.ldlliały. Biskup
procesu b skupa ·hakatysty Sąd Adamski: twierdzti, że m ał w czaprzystąpił d::> prze.;:;łuchania świad- sie okupacj1i ścisły kont;akt z p 0ków, z których pierwszy, k6. morzem i uwai'a, że Splctt był
Franci.szek Bo.rowicz zeznaje, że piriZyahylnLe nas·taw~ony do PoJ.a·
już po oswobodzeniu Gdańska, ków. Ws:z.el:kie antypolskie zaSplett . ·w roz~owie stlvi·er<lrził rzą<lzen:a - wg. enuncjacjli ks.
wydawane były
- '.'ksiądz tu n ie m~. nic ~·o ga- Adamskiego dama - my tu byhsmy a bę- przez władze llliemieckie nie :iedz'emy"
?:Wa1-ające na ujawn:enie tego fak·. · .
Sw 1idkow1 ks. Ste.fanowi Tr.z::iń- tu, ponieważ chodzik o p-o-dważesk:emu Splett odmówił zatru<linie- nie aut~rytetu władz kośc-~elnia, p::>Il!ieważ ni·e chciał stać się nych. ~?!)
Pr0kurator wyraża zdziwienie,
„e:ngedeutGcht". Ks. dr. Jan Majer: pr~-e~ Sądu Kons:rstorskiego że ks. lb.i!Skup Adam5ki tak późno
tw_1erdz1, ze zaną<lzen1a antypol- chce -w;,ystępowa.ć w obronie Spletsk!.e Splett wydiał pod IIlaciskiem ta, mając na te> cz11i9 'Jtl kilku mie
ge.stap:o, o ile :zaś chcxliz.i o Slłym.- sięcy. Dalej, w porUtSZonej kwe6 ti'
ny „list pasterski" ku czci Fiilire- kq-nkordatu prokurator stwierdza,
ra - to uczy'D.ił to wyłącz.nie z że w tej sprawi'e jedynie m'..arodaj
nym jest stanowlsko .rzą<lu i wnosi
własnej in.icja.t~.
W dalszym ciągu pxzewo<l!u są- o dołączenie <l':> a...1.r.t odpi5U pr-otod·:n'V'ego Sąd odazytuje zez~ania kółu z pos'.edzenia Rady Miniks. Preu.sea, moano Olbciążające strów z dn. 12.9. 45 1 zaw'.erająceoskairżooiego, p-0C2lem ;przewodni- go znaną deldaracj-ę ządu Jedc.zący Sąoo 1Jdczy1uje sen.sacyjny no·&ci Narodowej, która stw·~erdza,
li.tit biskupai śląt>kliego Adamsk'e- że WatykMl przez miaiIDWarue
go, w którym tenże usiłuje j.ak.- N.i.emca biskupem w Polsce jedno•
najwydatniej !bronić Spletta. Pre>- stron-nie zerwał kook:.'Jrdat. Ponadiku.rator ostiro sprzeciwia się do- to prolmrator oddaH: do dyspozr
łąeheniu tegoż listu de> akt spra- cji Sądu brosZUJrę z 1942 r; za wiewy. List bi.s~upa A<laill6kieg;o jest ra~ącą ~wiadcz-enle rządu 1on~yń
iba.rdzo długi, a. odczytywany b. sk1ego, z.e Watykan prze.z nom.ma
.
. ·.
dl
' h t '·-t ·
a sah niemal qę obcych biskupów w Wilnie
c.c o e""' Jego

Lwowie i Gdańsku naruszył kookordat.
Sąd p.o n,a,radzie .postanawia dołąc:z.yć zł:ożone priiez prokuratora
d::>kumenty do aikt sprawy, noato·
miast !'.st biskupa Adamskiiego
o<lor2.!Ucić. Obrnna nLe WU'OSi w tej
kwesbii żadnego sprzeciwu.
Następnie cenne zeznania skłaf U .
k.
ły W'l
d a ....,
mi amows ~. pro .
v~eg
wersybetu Łódzkieg-0, dr. prawa
kanonicznego. WywC>dy biegłego
mają dla SpLetta charakter druzgocąty. Splett wydał mianowicie
w języku niemieckim caŁkowi'ty
rytuał modlitewny dlii swej die·oe1Lji: co jest hez.p.ra.wiem i dowodem świadomej akcji germanizacyj!Ilej, gdyż na terenie Polski
ohowiązywał irytuał ust<m-0wiony
przez pap<leża. PiU6a XI od ir. 1925
i żaden biskup rytuału teyo rZJnieniać lllie mógł. Splebl: tymczasem
nie tylko go zmien.ł, lecz nakazał

wy•łączne jego sto6owanie, o~ jest
drugim bezprawiem z punk.tu wi·
dzeni.a p.rawa kanooicz1nege>. Tnecim b~zprawiem było samowolne
u&1mięc;e .p.rzez Spletta stos{)IW'anego na całym świecie tek.stu mie
szaneg.o języka kraj.0wego z ł.aC'ińskim n.a tek.st wyłącz.nie niemiec·
ki •·
„
·C·o d o .rz ek ::>mej. a k c31
pomocy
księżom Polakom, z których z.resz
tą wi.elu przyjęło „volkslit>tę" biegły oświadcza, że w myśl p.rawa k.anon:cznego każdy biskup
Jest o·bowią.umy d-? udzielania pom<>cy księżom w swej dLeoezji.
Dlatego też Sp1ebt nawet w illldywidualnych wypadkach pomoc}:
spełniał jedynie swój obowiąze ,
a nie mus•iał kierować się ja.kąś
sympatią. Dziś ;nastą.pi przemówienie prokUJratora, obrony oraz wydany zostamie wyrok.
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PARY
. . Agencja Fran
-ce Pre&S·e do·~osi, ze 0 go.dz. 15 we
czwartek, dma 31 stycznia r.b. odbyło się pooie<lzeni'e firancuskieg-0
konstytucyjnego
zgromad7.ienia
połl przewodnictwem Jaques Ducios. Na porządku dziennym stał
wybór .nowego prziewodniczącego
na miejsce Feliks.a Gouin, który
jak wiadomo, ms·rał premierem
tymcza.c;owego rządu francuskiiego.
zgromadzenia
Przewodniczącym
koru;tytucyjiilege> zoetał wybrany
socjalista Vincent Auriol 450 głosami na 09ólną liczbę 487 gło.sów.
•

w
eiD

A Q1m1A
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1i1ądem

pierwszych
dniach marca rozpoczni·e s!ę w Pra·
dze pr-0ces .prreciwk-0 kato~i Czech,
Karolowi Hermanowi f'raukowi.
Akt o3karżenia stwierdza, i.i
frank ponosi odpowiedzialność za
wymordowanie 150 tysiecy obywateli czeskich. Szko<ly materialne,
spÓwo<iowane okupacją nie.miecką,
wy.noszą około 350 miliadów koron.
RRAClA (PAP).
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LONDYN, (PAP). _ Agencja międzypartyjnej poło.wa miejsc w że do rozwiązania sprawy chiń
l
· · ·~"d
t
eu era ono.si, ze Jou:u.ym z rezu - radzie pa.ń.stwa ma przypaść par- Bki·ej przyczyniły się dwa CZY!Il.Ili~
ty' · k ,
· ,.,_
t t'
tiom mniej~ośd oraz członkom ki: 1) deklaa:acja ·prezydenta Truezi;:E~~:::::.::::L'.:i!'lZ~lZ!:;:!i~w:IE~3i!iJ~:31:r.Z!;-!:z:13l:~~B~'ti]i-~·· a ow mię\Uypair 1ne1 on~eren
;;zti:; , l cji politycznej, która rozpatrywa· bezpartyjnym. Rada państwa bę- ma.na stwierdzająca, że po zapane>
~ '<ła sprawę reorg.amizacji rządu <:hiń dzie posiadała prawo mianowail1ia waniu w Chinach pokoju wewnę
~ Gki.ego, jes~ postan0wien1e, że ge- min·iJitrow oraz praw-0 udzielania trzne-go oraz po zjednoczeniu kra. nerali&Simu.s Cza·ng - Kai - SzeJ;: im dymisji,. Komuniśc:• zgodzili si~ ju Amell}"ka rozpatrzy przychylnie
Bardzo często i>ofawiają się w prasie wzmianki o aresztowaniu pozostanie nadal na C'Zele pań· na zredykowan:e swych sił zbroj· sprawę kredy-tu dLa Chi'!l i 2)
ludzi, zajmujących kierownicze' stan_owiska w poważnych instytu. stwa, nie będzie jednak posiadał nych do 20 dywi:zjoi. Demobilizacja. uchwały konferencji ministrów
cj~ch. A im ~słytucja jest paważmejsz~ a stanowisko wyższe - tym swych pełlnomoonictw nadzwyczaj reszty C>dd.ziałów wojskowych na spraw zagranicznych w M::>skwie,
w1ę~sze obm:: ie. o:tarni.a szarego człowieka, tym namiętniej mani· nych. w pr.zyszłości: jego veto mo- stąpi w c ągu 3 miesięcy. Kuomin- która .stwierdziła, że porozumienie
że być o.bafonie , 0 ile zostanie ono tang z.mniejszy w ciągu 6 miesięcy w Chinach jest konieczne dla zjed
festuje o~ sw_oy gniew w nads?'..ła:1ych do redalctji ~a~et listach. •
Obw:zen:,e to fest ::czyw1!ae słuszne. Nadtozy~a, p?pełmane . przegłos-0wane w radzie państwa• airmię rządu centralnego do 60 dy-J noczeU:·a i zdemokratyzowania
· · wizji. Agencjoa Reutera twierdzi, Chin.
Kom'sja
·
· '·- · · 3/5 głosow.
dla pansłwa 1 okrada- 'WlęJU:>ZOSCią
ryby są
owe „..,ruhe
przez
.
. me tylko stratą
.
.
d · ł
d k
t ·
. ..,i
mem pracu1acycb, ale łnk.;:c dowodem, ze typowa dJa każdego powojennego okresu demoral!2atj"' sięga głębiej i zatacza szersze kre- m:"':'zypar ·y1na. ~ °'1:a roz z:i.~ 0u
~n łi
- 'mie]SCk~ zgir':>m~ e~~u. ~aro . - . ( - .R~~D.v ~~d!~e
•
~i, niż byliśmy skłonni przypuszczać.
JeSli drobny urz~druk bierze łapówkę, to - przyłapany na tym :;ym, „~re :na się ~~· yc mh a1a :
·
WATERFORD, (Reuter). - Pre· w!sko zajęte przez nM w czasie
i.gl'Oma'-""eme narou,vwe uc wa 11
. •
• t
łr d
•
-L •
~
tł
V in
k
_
. Chi', R k
.
k
umaccy s:. p1zcwcurue, ze u no mu JeS wyzyc z samej pensji.
:i· o owa mier ir1.and-z ·i de a-"Fra, prz.ema· wojny, udowodniło wyraźnie, iż
'fłumaczen!e tejo rodzaju nie wytrzymuje wprawdzie krytyki i ahso- n?wą ~nstytuqę .
lotnie nie wysłar.:za do usprawiedliwienia podobnego postępo iVania, ~1 ~ ponuędz~ ~aru_ami co dtl po- w.iaj.ąc na zebra~i~ "!'_ Wa~ermo~d. jesteśmy 1Jddzielnym. nairodem sufedm:kie w pewnych wypadkach pozwala na z1·ozumienie psychiki ,.....ziału. tek mmJ.Stenal~ych w zre-. osw:~dczył: ,,D~161a~ J~stesmy. me- werennym i żądamy przyłączenia
oskarżonego. Człowiek taki wierzy przeważnie, ii w „normalnych" : organIZoWa[lym r:ządzi,e będą trwa ~C>dl~łą republik~ .1 n-1:. uzna3e~y 6 hrabstw półmoonej ·Irlandii. Jewarunkacb, gdy tylko budżet Je~o UjłabilizuJe się, nic weźmie jut . ł~ nadal po :ozwiązan•u konfere~~ ume1 S'UW~rennosc1, m.z ta, ktorą żeli Wielka Brytania uzna nasze
od nikogo ani grosza. Ir_ma ,.-zecz, że1est to więcej niż wątpliwe, bo CJ. W mysl uchwał konferenCJl reprezentuje nasz naród. Stano- praw.a, jeGteśmy gotowi współprae-0wać z nią w sprawach, które
ten. Ido raz przezwyciężył swoje moralne skrn:>uły za każdym następ
'nym razem ędzłe fe odc.zuwa:t coraz słabiej. Ale„ jllk powiedzfeliSbędziemy uważali za odpowied· ·
ł
t • j
Agencja udziału w okupacji tego kraju i nie. Na.ród N'landzki gotów jest
LONDYN (PAP)
my, po ępi? ąc samo z o, możemy Jeszcze w fakli spos6b zrozllmieć
·
'
R
Jegn podłoze.
~redra donoGi, że przygotowa- oświad~ł. że poz.woli· to- .na z.re- przystąpić do każdej organizacji
Gdy chodzi Jednakie o owych dygnitarzy, którzy za swoje nadprzyjęóa obowiązków dukowanie ilości amerykańskich narodów, iktórej ce!lem będzie za~
I()
uiycia wędrują z dyrektorskich foteli na ławę sądową, to osąd naszr- ma
wypadnie krótko i zdecydowanie _ lajrlc lt, 1 tu już nie może być związanych z okupacją Japonii wojGk okupacyjnych. Mac Arthuir łago<lzen~e n·iepor-<:>zumień między
żadnej dyslnisji. Bo taki naczelm"Jc, czy dyrektor ma przeważnie do. przez brytyjskie eiły Zlbrojne z.naj- dodał, że dzięki przybyciu wojsk narodami w spo.sób pokojowy i
amerykańskj.e siły wyeliminowanie uCZU:cia obawy ze
chody bardziej niż wystarczające na przyzwoite życie, otzzymufe róż· dują się w. fa::ie końcow'.e.j. Woj- brytyjekich,
międzynarodowyich.
nego rodzaju przydziały i świadczenia, posiada najczę.kief ładne służ- ska. bryt~.J.skie sta:io''.rn: będą 7lhrojne inie będą wyłącz.niie po.no- stosunków
bowe mieszkanie, auto do dyspozycji, dfety, słowem to wszystko, co . c~~sć anm~ okupacnne1 -:" Japo- tiiły ciężarów związanych z okupa P1Jd.s.tawą. trvrałego pokioju mu.si
ibyć jednak .sprawiedliwość".
dla wielu maluczkich" jest niedoścignionym marzeniem A ml o . nu pC>d naczelnym dowództwem cją Japonii.
Mac Arthura. Oddziały australijm
'
to kradm::
D!aczćgo? Bo chce, zależnie od temperamentu i zamiłowań, „ba- .. ski~, now.oz~J.andzkie i hind~ki~
wić się", lub ciułać, Bawić się - to znaczy przeważnie wydawać po h~a_l{lowac się będą pod bezposred
Riemc!~!:h
nocnych lokalach przeprowadzane niełak daw·imą l'.~mendą 9en. Northcott.' ~
kilkanaście tysięcy
5
no w Łodzi, a ostatnio w Warszawie obławy dawały sensacyjne wy·~str:'l1;3czyka .. WOJ.Ska bry~J kie LONDY~ (PAP). Agencja Reu.,wojnę i jej straszliwe kon.sekwen
nikt), ciułać - to lokować skradzioną gotówkę w zlocie - dziś 'ze.staną .rozmieszczone W miastach tera dcsnosi, że generalny sekre- cje, jednakże nie możemy dopubrytyj- kić do tego aby praca w Niemprzcdeż nJeruchomo§ci to niepewny interes - ot tak, na wszelki t'.;i,j T-faoszima, - Kure i Fukujama, !a-rz komisji centraln{;lj
wypadek. Są i tacy, co z jedneJ transakcfi przechodził do drugieJ dia . :J~<lą one sprawowały kontrolę w skich związków zawodowych i czech 'Została doprowadzona do
swej strefie, jednakże główny za- członek światowej Federacji Zwiq F-0zfomu niewolnictwa. Posiadamy
. samej przyJemno~cl hazardu, dla podrażnienia stępiałych nerwów.
Oburzcni.e więc odczuwnne wobec iego rodzafu łndf\Yfdu6w · rząd w-0j.skorwy pozostanie w rę- z!{ÓW' Zawodowych, Walter Citri- ztizwolenie na żwiedzenie wszyczterech stref okupacyjprzcz cz.ow ;;•a p:;:acy fest shuzne i słancwf zrozumiałą reakcję. Ob&k ·~\ach władz amerykańskLch. Gen. r.e, zwiedzając Berlim oświadczył, stkich
~r.~.1ac ~thuir WyT~i: zado:"olenie, ŻP. del~gacja .otrzymała ~zwalenie nych. ,PrT.eds!awimy ~nasze poglą
nlej jest je~?:C?!{.°:C i renkr.ja inna. Mianowid~ wielk!e zdziwienie.
ezie- dy panstwom okupu1ą·cym NiemZadafemy sobie pytanie skąd wzięli się a ludzie na swoich stano~ ·z wo1ska brytnsk11e mają przy- na zw1edzeme wszystkich
1astanowimy się
wlskach1 Dlaczego udawało się fm tak długo bęzkamle nadużywa.::,~, ~wć do Japonii w celu wz'ęcia rP-ch stref okupaoeyjnych Niemiec cy, następnie
bp.z wszelkich ogranicz.eń. Ci!Ti- głębiej nad całokształtem sprnwy
ł
,
- - - - 'swej władzy?
I tu musfmy z rąk ludzi uczciwej pracy uczynić łańcuch, pozn ~ ! Generalnego Zgromadzema 0,łZ r.e powiedział m. in.: ,,Przybyli- za.nim przedstawimy ją na posiewyikon~wczego
·~ LONDYN (PAP). Agencja Rou- smy do Niemiec z dwóch powo- dzeniu. komitetu
khky nie zdo~a wymlmąć się żaden łajdak.
lJiywa tiię często okrełlenia - czynnik kontroli spolecznef. Czym. ~·imi. donosi że sesja Gene•alnego de.w: 1) dla nawiązania kontaiktu naszej organfaacji, kló:e ma odczterech by6 się w końcu I 1łego w Pa.ryprzedsfawidelami
.i e innym Sil! R:uly Zakładowe? Od Ich lnłełłfjencfi i umiefętności pa. ·?;gromadzenia Organizacji Naro- ~
11„,enia; od ich przenikliwdt.i a przede wszystkim od ich uczdwośd ,J,,ów Zjednoczonych zakończy się p~ństw okupujących Niemcy oraz źu. Nasi członkowie żywo imfere:rależv fak dużo. Rady Zakładowe muszą nie tylko dbać o należytą "'~ip6źniej w sobotę, 10 lut-ego br. 2) w celu zapoz..-i..ania się i sytua. sują się, w jaki spcsób zasłonie
or~--~~acj~ prn«:y na własnym terenie, ale kontrolować uważnie po· '>.fa początku przyszłego tygodnia cją w niemieckim ruchu zawodo- odbudow~ny ruch ,z~wcdowy w
Przed d·~jfoie:n do
s~ępnw~nie dyrekcji. Niewątpliwie fest w takim systemie przykry po- (\ nemlne Zgromadzenie pn:ystą- wym, Pragniemy poznać w,arun- Niemczech.
niemiecki ruch
aby móc służy6 włndzy Hitlero
5m:<!•. Wszell:ie śledztwo Jest niemiłe zarówno dla śledzącego, Jak dla ~i do rozpatrzenia ostatniej waż- ki miejscowe,
śk ·'-~ e:!o. Z<1!1rzafą się wypadki, że przez zbyt pochopne posądze- . ej sprawy przed zakończeniem rjidą państwom okupującym Niem zawodowy był jednyni z najsilnfo wvrzqtłza się komuś kuyV1dę. Dlatego, jak }łOWicdzit'liśmy wska- ., obrad - do wyboru _sędzi'6w Try cy, Interesują nas także bezpo- niejszych na śvriecie Prn~n'3lihy
wa.
hunału Międzynarodowego. Rada śiednio ustawy dotyczące uregu- śmy aby w odp::iwieclnich
z:ta jest owa wlcllm osłrożnosć, f uczciwo&ć w wydawaniu sądów. .
cel.Dr''-'' "''"1ich ,
?:J2 tym nie. nicf kontrola tego rodzaju fest konieczna. Brak fcf ·Bezpieczeństwa będzi-e ohr~dowa- lowankt warunków pracy w Ni-em runkach i ,?n:y
zk·! ó:c ~;o mo:>:! kosztować n!e iyllto daną placówkę, ale ! całą na· h stale. Na por7.ądku dziennym czech, ponieważ zdajemy sobie gwa:anej:i~h ruch ten cdbudował
j&j obrad stoją obecnie sprawy doskonale sprawę, że Niemcy mu swe wpływy
szą, z fof,~m wy!iiłdem odbudowującą się państwowość.
szą ponieść odpowiedzialnooć za
I:anu, Grecji i Indonezji.
I. TOMSKA
R
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Na IJIUeat
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Opor!unłzm
nie popłaca
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bisk~pa Spletta jest dzi

To jest to

właśnie, o

co walczymy.

I

Iciepłym

I

puchu i

oczywiście

denerwo- hasła

bynajmniej

nie

cznaczały dy już, co prawda, nie będz:ie pewnie

~sr
. em (moze Z pewną. przesa.- My wszyscy, których kiedys uważano wał się na wszystko, co szło mu nie mgły. Ale późnie~ stało się potrzebne, idealna, ale za to będzie rzeczywista.
ą) ~ai.ntere30.wanfa całe~ Po~skJ . za „żydokomunę", a z których dziś wsma k. Upadabniał również do takiej aby udoskonalić ludzkie rozumienie Walczymy i nadal będziemy walczy ć
K.siqzę ko.§cioła, ~~ow~ada1ący usiłują niektórzy zrobić coś w rodza- waty czy mgły swoje zamierzenia, cie tych nazw a także rzeczy, przez te o stworzenie takich warunków, aby

przed Sądem za to, IZ działał wbrew przykazaniom chrystianizmu, wbrew Z<l&adom moralności
ogólnoludzkJej, wbrew wreszcie
prawom kraju nad którym mfał du·
chownq władzę, oraz konkordatowi, dzięki któremu władze te posiadł - to prźypadek nie częs ty w
historii sądownictwa.
Zrozumiałe też jest, że sprawa ta

ju „dyktatorów". Ale przeciętny czło. szył się ich szlachetnym ·wyglądem i nazwy desygnowane. Zmienił się \Vte- móc ją zrealizowa ć. Tego zaś, co wi"ek nie troszczy się zbytnio o uogól- ładnym brzmieniem ich na?w; uie dy sens wolriosci, równości, spr~wi~- dzimy dziś wokó ł siebie, nie uważa
nienia, nie kłopocząc się „historycz- przysŻło mu nawet na myśl, że słowa dliwości. Przeciwstawiono
poJęcm my za bezwzględne zlo, lecz po proną perspektywą" , gotów jest ulec które przywykł wiązać z najpiękniej swobód polityczńych pojęcie równo-· stu za pewien niższy stopjeń w po~tę
wszystkim ,zakorzenionym w nim prze szymi, skojarzeniami, mogą oznaczać ści star~u, zauważono, że tylko wte- pującym naprzód pro ces1~ przem1a:1.
sądom, protestować odruchowo prze- rzeczy wręcz podejrzane w na~zym dy, gdy wypełnione zostaną pewne
W naszym przekcnan1u umac1:1a
ciw każdej spotkanej przypadkiem bardzo w gruncie rzeczy konkretnym określone
warunki
ekonomiczne, nas to, co dostrzegmny w otaczai ą
/
niewygodzie - słowem, zachowywać świecie.
„swoboda polityczna" stanie się swo- cym nas swiec1e. . Oto n ~ przykh.d
się tak, jak gdyby nie wielki zasięg
KRYTYKA DEMOKRACJI
bodą prawdziwą. Prowadzi to do ha- nasz kraj, wyzwoliwszy się spod ojego prywatnych doznań był ważniejsła „demokracji społecznej", które kupucji hitlerowskiej , rozpoczął buPOLITYCZNEJ
wywołuje
oddźwięki zagranicą, szy niż cały wielki i trudny J'IUch zjadowanie ekonomicznych warunków de
Oczywiście~ to jest tylko obraz pew wszyscy debrze znamy.
wśród polskiej e1f1igracji reakcyj- wisk historycznych.
nej postawy, może nawet nieco karyKRYTYKA DEMOKRACJI
m~krac!i. Nie cloprm;adziliśm~ tego
nej. Jeśli zataić wrogie Pol·sce po·
Od początku swego istnienia ludz- .katuralnej, a w każdym razie pragną·
SPOLECZNF.J
dz~eł.a .J<!Szcze do kon.ca, ale iednak
· I d ·
,
· cos JUZ zostało uczymone. Refo rma
stępowanie Spletta, okaże się
koś.ć mia~a zwyi:za~ p~trzeć cza.sem w cy uchwycić krań7owość. Ale ni_e, tr:z«;
Bywa, ze u zie, k torzy
pracuią
d
ł
·
w krzywym 11Wierciadle
·
·
·
· d ·
rolna Jest wstępem o uspo eczemeże w gwiazdy 1 zamyslac się na chwil<'czkę ba daleko szukac, aby znalezc JeJ
nad reahzo-namem 1 utw1er zemem .
. .
.
,.
· f b k
t„
demokratycznej Polsce Kościół o otaczającym ją bezmiarze istnie- łagodniejsze, a za to całkiem realne ·
·
.„
ł
· d
' ma z1em1, naC)onanzaci a a ry ws "
zasad teJ „nowe) , spo eczneJ emod
ł
· ·
ł
..
l
. .
d pem o uspo eczmema przemys u.
jest prześladowa:ny, a '0 dowód ni.a i. małości czło.~ie~~.w takim .zes~a :astosow~nia. Co s!ę koja.rzy ""! um~ k rac11, z pewnym ek cewazemem
o .
„
.
takJ emigracji tej przecież chodzi. w1enm. Było, ło z1aw1Sil{~ raczeJ me sle prze~1ętnego , me głupiego .1 uczc1- nosza się do zasad starej demokracji
O „swobody polityczne troszczy.
Sprawę tę właśnie w paru zda st :asz~e; choc tr~chę - ~akby tu po- w~go. m1~~zcz~cha , wyraz~i;n : spra- polit;cznej. Uważają , że nie warto liśmy się na początku stosunk~wo man i ach podejmuje artykuł wstępny w1edz1ec? - grozące mysłową grafo- w1edhwosc, rownosc, wolnosc, brater- zbyt s1ę troszczyć o „taką tam burżu- ło. Zbyt mało, .a?y z tego mozna był?
„Zycia Warszawy" (Nr. 30/ĄSQ). manią. ~le nigdy ta .grafomania ~ie stw~, ~iepodleg.toś~ ?. Mgła . A, m~że azyjną demokrację". Skoro wypeło,i<>- uczynić ?ardz~eJ dłuąoplanową poh.
t
t
rozlała się tak szerokim korytem, Jak zna1dz1ecie u s1eb1e Jesz.cze cos w1ę- ne zostaną wszystkie warunki ekon
K on trargumen tu1ac
o- tykę. Działo s1~ ta~ ~~dnak dl~te~o:
ar y·
·
, k"1eJ,
· z ceJ· , procz
, mg
· ł y, Jes
· ')"1 me
· cncec1e
'
· po.
.
· kau or
.
od u schyłk·u epo k'I m1eszczans
miczne człowiek i tak b~d7je równy Że po prostu me m1ehsmy mozn~sci
k u ł u pisze
0
m. m.: „ s arzony
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tora teraz
asme zegnamy się 1 z pasc w mar s1zm i gmerae w ei;ono- i woln;
~
tego uczynić. Teraz z każ?ym d111em
powi.a ~z więzie;m'. a 1e za1m~1e któ:·; zostanie jest dla tylu' z nas pro- mii? Pewnie, że można te określenia
f
a~zywość tak'ego mniemania bi- ~ozszerza?1Y zakres wszelkiego rodza0
0
1
w knim . w u pdo
l we m e- lemem. Tym uporczywym IO'kowa- zdefiniować bez ekonomicznych ter•
,
s z a. n 1 e (po
·
· ka od razu we wszech- mmow, a Je obaw1·am s ·i ę, ze
· to je w oczy. Dwaj ludzi~, siedzący w JU wolnosc1.. •
. . kr. nasze): ma
. za- mem
człowie
więzieniu, nie staną się bardziej wolA co robią mne,p~nstwa, dla ~t~
pewmone mI~mum wygód I Wy-' świecie, z pominięciem tego, CO włas- będzie tylko oddalenie mJy i że
ni przez to, że ich materialna sytua- rych pun~ tem .wy1sc1a była własnie
glqda dobr1!e ·
nie jest mu najbliższe - jego włas- gdzieś przez jakąs niegodziwą wyrwę
cja
będzie jednaka. Dwaj ro- demokraCJ~ pohtyczn.a? .Taka na i:ir~y
Ma dwupokojowe mieszkanie. nego środowiska i jego lrumanistycz- ona się jedna k przedostanie, aby z
botnicy nawet doskonale Zdrabia- f:ład Ang!1a?. - W1dz:my przeciez:
A dlaczego to
jeśli wiedzie' nej histońi - maskO"..vała się. z całą powrotem zal ać cały swiat.
jący nie przestaną być więźniami ot~, star~J ą się powoli przep~owar
mofaa? Czy dwupokojowe mie- pewnością chęć ucieczki od tego, co
Tak zwana demokracja polityczna, ustro ·u ' eśli nie pozwoli im si" z pew· dz1c te mezbędne reformy. od ktorych
1 1
szkania w więzieniach
maj ludzkie, ziemskie i prowadzące w koń którą wywalczyło ki edyś rewolucyjne
'
" sądów zacz~
·
I"'
. ba? ki •
ną swobodą
wygłaszać swoich
ism ~ ~Y· Naci·on? r.1.zuią
wszysoy większego i mniej- cu do zagłady starego ustroju. W tym mieszczaństwo, była bez wątpienia
na dowolne tematy. Nic jest prawdą, kolcie, wielkie fab~~ki I kopal.~.ie„.
szego kalibru przestępcy, od.po- wszechświecie żył sobie człowiek jak w wiel ką zdobyczą. I wtedy le wszystkie
że człowiek bardziej ptagnie dobro- Dążą do „demokrac)l społeczne] ·
wiadający z dekretu o przestęp· ~ ~''-'-'-"' ~'-'-'-'""''°' ~'''-'-'-'-~ ~'-~
~ bytu, niż swobody. Jedno i drugie jest
Bo punkty wyjści a mogą być róż
cach hitlerowsko-faszystawski qlz
niezbędnym warunkiem jego rozwoju. ne, lecz cel drogi, na którą wstąpiła
i zdrajcach narodu? Czy majq je
\il gruncie rzeczy musimy przy5tać ostatnio ludzkość, jest zawsze len
również przestępcy innych kate''ł
na to, że niema demokracji politycz- sam. Wcale nie sk~pany w mgłach,
gorii? A może system ten stosuje
Wobec konieczności zmnfeJ'1ieni~ nadmiernego obclążonia Elcklrowni nej ani społecznej; bo jedna jest dy- lecz wyraźnie określony w obecnej rze
się tylko wobec tych, lttórym L6dzk!.ie.i iZOSfamą WYŁĄCZONE . W GODZINACH OD 6-ej RANO DO 10-ej ktaturą bogatych, a drµga dyktaturą czywisto5ci historycznej. Owa wlaś
winy jeazcze nie udowodniono, WIECZOREM niwtępujące 1d.rJlelnlce:
u:bogich. Jes~ natomiast jedna nie- nie demokracja bez nrzydawki, któnie wobec zbrodniarzy, lecz
W PIĄTEK, DNIA 1 LUTEGO 1946 R.
podzielna demokracja, jednocząca w ra jest jedyną prawdziwą demokra·
na razie
wobec oskarżonych?
dzit>lniea Jeżąca IDia wschód od linii przebiegającej ul. P:'otrkowską sobie i te i tamte czynniki.
CJą.
Nie - o ile znane jest nam od Placu Reymonta, Biskupa Tymten[eełd ego , Przędzaln'aną, Arm.l Cze?'Znający się na rzeczy nazywRją
. ·
od
woncj. Zagajnikowq do Pomorskiej oraz
taką demokrację socjalizmem. Nie
po/Sik.ie więZJe-Illlfctwo, P obdzielnie.a lriąea .na północ od Jinjl :przebiegaj~cej ul. Srrorzyń ·ą, po
nyoh luksusów (nawet w trybie eząwszy od ul. Orzeszko11'~j, ul. Ogrodową, ul. I•ótnoeną, troo.ową, PoWierzymy, że taka idealna demo- będziemy im przeczyć.
karnej teorii poprawy) .nie zaży- moł'ską do rtorn Kollli Obwodowej d
.
j kracja jest ustrojem przyszłości. WteEdward Csató.
wa w Polsce żaden więzień
cbiielniea leżąca :na zachód od E nłJ prz ebieg a 1ąeej ul, Towarową, po·
nawet t-en, którego sprawy sq cząwszy od ul. Długosza, Kopernlka, Żerom sk i ego, Radwańską,
Wóle~ań.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,,,,„________„,,,•.,...,~,..,..
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„wątpliwe", które OS'latecztnie
oraz miasta: Rzg&w, KO'nstantyn ów, Aleksandró w, Glowno, Ozorków, !IO.
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prokurator umorzy, lub' które zo- ł ęezy~a
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. .
.
d h I
siCl!IlJq pozytywnie dl a osk arzo
OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
Przez trzy m1es1ące Wmston Chur- cięstwa, będzie żył bez ża nyc panyoh przez sąd rozstrzygnięte.
:kr
EL E K T n o w N I A L ó Dz KA chili, jeden z twórców planów zwy- nów.
Luksusów takich .zażywa w Pol·
=;; =
www;zz
wue
Nie wiem nawet, czy będę łosce jeden tylko oskarżony - biwił ryby - oświadczył jednemu z koskup Splett.
respondentów amerykańskich, któPrzypominają się stare przedremu udzielił wywiadu po przybyciu
wojenne powiedzonka: Ukradł
bochenek chleba
jest zładziedo Stanów Zjednoczonych.
jem. Zdefraudował mili.o.n
fest
- Obocnie - powiedział - cmllnansfstą. Ten pierwszy idz1e do
ję się znacznie lepiej, ale przez cał~
krymmału, ten drugi... do rad
jesień byłem ciągle przeziębiony i
nadzorczej jakiego§ banku.
kaszlałem bardzo dużo. Wszyscy
'Oczywfścle w sprawie Spletta
CIEKAWA STATYSTYKA
cych zawodowych n a kióre o-\ proc. i 4.694, tj. 35,3 proc. dZ iew stwierdzili, iż powinienem koniecznie
syluadja nie jest ftdentyczna. Jew ,,Głosie Nauczycieli", dodał- hecnie Władze Szkoln e kładą cze,t.
odpocząć, a i ja sam sądzę, że zaroże/i przewód sądowy wykaże je·
do ,,Głosu Robot!nimego", 11· największy nacisk, istniej e 19.
, ,Jeżeli weźmiemy pod uwagą biłem sobie na ten odpoczynek.
go winę, jeżeli winę tę stwierdzi • ał 51·ę inłereisu:J·A.- „..-kuł .lb,
Szkoły te mają różne klasy i pochodzenie
uczmow , to z
...-. -·z
W dalszym ciągu wywiadu Chur~
się - SPI etta gI ask ac• ru'kt. c hYb a Piotra Raf„ pt. ,,&kobddwo
za.. grupy specjalne zawodowe jak mi.ast pochodzi 72,5 proc. a ze
· będzie.
·
AJe .na razie?
•
chili oświadczył, że pobyt jego w Anie.
· · ··· Na
. wodowe pl'Zed
nowymi Z1acLmia~ metalowe, drzewne, kr.a.wieck ie, wsi 27,5 proc. młoazieży,
razie mles11ka .on w dwupoko1.o- n-.i1 artykuł ten p:nynosi
wiele elektryczne, handlowe i inne,
Na dzieci rolników przypada meryce· będzie miał c.hara kter czysto
"".ym mieszkan!u, co pr~wda w1ę- ciekawych danych statyBtycznych
Kur= zawodowe S" różneqo 22 proc„ na dzi·eci robotników wypoczynkowy, aż do dnia 5 marca •.
~ • Pnew!IŻają kursy
..,
55,5 proc., na d z.iec1
· · m
· t e l igen
"
..i
zie nnym ' ale Jednak nueszka lektórych najistolll'liejsze pr&yta- rodz.aju.
jazdy
...J1 w którym to dniu spotka si„" z prezy.
piej, wygodniej anii.eli kroci e c~nmy·.
kl
prncui"•ce
·
15
proc.,
f\a
dzieci
den.tern Tmmanem.
""
samochodowej i mo1ocy • owej,
... 1
ofiarnych bojowników o wolnąść
,,Na terenie
Kuratorium O- techniczne, h andlowe z różny- nauczycieli, jako jednego z
- Zamierzam wygłosić w Ameryce
i odbudowę Polski.
krEjgu Szkolnego Łódzkiego is!- mi kieru nkami, jak kursy ksiq· działów inteligencji pracującej tylko jedno przemówienie
oznaJ·
Jakież względy skłoniły odno- nieje w chwili obecnej 97 szkół gowych, biuralistów, stenotypi. - 1,7 proc., na dzieci innych mił Churchill.
.
.~ne władze do takiego wyjątko- zawodowych w tym 78 szkół stek, jętyków . obcych,
dalej 116 proc., wreszcie 1118. sieroty
we~ tmktowania oskarżonego w
typu """
~nsadniczego, a wi"'c
.
.1 szycia,
· ,k rawie·
Pytanie, jaki będzie temat tego
..., gim- k u rsy k ro1u
•po zamordowanych lub zagini·o
suta nie? PoUtyki zagranicznej,
nazjów zawodowych, liceów za ckie, bieliźniarskie, haftu i ko- nych podczas wojny 4,2 proc.
prze~ówienia zbył jednak uśmiechem.
wewnętrznej? Nie - raczej opor- wodowych, szkół za,wodowych roMk,
czapniczo-modnia.rskie
W statystyce tej jest
jedna
- To się dopiero okaże - odpotuni?Jm. A dowodem tego, i"
niższych i · szkół przysposobie- :llahawkarskie i irun'e. Na kursy, smutna pozycja, Oto 4,2 proc. wiedział wymijająco. _ Zobaczymy,
oportunizm nie popłaca - jest to nia zaw()dowego oraz 19 szkół zwłaszcza h andlowe, uczęszcza
młodzi:ży ściślej . hforąc 303 jaki problem będzie w danym mowlaśnie o czym pisze „Zyoie dokształcających zawodowych. znacz.na liczb a młodzi-eży, bo chłopcow ,i 251 dziewcząt fo me ·
· kt I · .
.
. . ..
Warszawy" je(·.'ft atcr.k prze· Poza tym
istnieje na terenie
b
· +
d
h 1 b
ncie na1a ua n1e1szy I na1p11meJ
kilka tysięcy osó .
SJ·er_o.y poh zamdor owhanyc . u . potrzebujący omówiena.
ciwko Polsce reakcji emigracyj· Okręgu Szkolnego
Łódzkiego
zag1monyc ro z!cac ,
dz1ec1
•
.s J
k
,
d
Z liczby 97 szkół zawodowych
Jro
nej
mimo dwóch po 1 P etta. % różnych
ursow ZlllWO o- przypada na państwowe 44. pu bezdomne, woł.ająoe o pomoc llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
Nie ma dwóch moralnośei
wych,
to młodzież, która gamie s ię z
•
ł o sz k o'ł zawo d owych bliczne 19, reszta, tj. 34, n.n sa• -::ałych sił do nauki zav.rodowej",
jest tylko jedna, jadna k a dl a
Na
czo
złoz'yłe·s'
· się
· szk o ł y tech mcz·
morządowe sp ołeczne i prywalwseystkich. Za t-0 oo .zrob I·1 (w i1 wysuwa1ą
mniejszej często skaU} jeden p
no-przemysłowe i przemysłowe ne, Kursy zawodowe są bądź Rozumiemy doskonale, ze miasto .
mocnik hitleryzmu, w zwykłym żeńskie, z kolei idą szkoły han s a~o rze,dowe, b ądź społeczne walczy z wiep~i trudnościami
~
ubraniu - nie może on odpowia- dlowe,
spółdzielcze i admini- 1n;dz prywatne.
spow::>dowanynu p1'Zez brclt loka1't
dać, według innych zasad, aniżeli' stracyjne dalej szkoły dekształCi.ekawie
przedstawiają się li; uw żamy jednak, że na taki
'
.
cai·ące zawodowe, wreszcie szko dane, dotyczące młodzieży szkół cel pomie:>zc::e. ia w rohotniciej
inny
choćby w su tanrne.
v
~
1
A może „Życre Warszawy" źle ły rolnicze.
j zawodowych. Na 13.283 młoclzie- Łudzi koniecznie powinny się
było potnf-Ormowane.
s
,,Wreszcie szkół dokształcają. ży jest 8.589 chłopców ti. 64,7 znaleźć.
E. C. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
do ul. N;id
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(M) Cały świat zdaje sobie spra" ę z wielkiej wagi procesu norym·
hr'rskiego. Zarówno wielka masa
1
hitlerowskich, służą·
< ok.umentów
~~eh jako materiał dowodowy, jak
nie1 zeznania licznych ' viadków
111ieckich, d,owoqzą ponad wszelką
11 ątpliwość, że ostatnia wojna, którn. ś~iągnęła na ludzkość jedną z
11a1w1ększych katastrof, jakie pan i~ta historia, została z premedyL' t:Ją uplanowana przez bandę sto·
.i cych u steru rządu Niemiec zbrod11; arzy, którzy zdawali sobie doskorrnle sprawę ze swych czynów i ich
n.otywów. Dalsze pokolenia obywateli niemieckich, a nawet grupy
hitlerowskich, które
1-' mpatyków
i~tnieją jeszcze i to dość licznie we
wszystkich zakątkach świata, nie
h"dą już mogły dłużej rozpowszechn '.ać legendy o uciśnionym i niew!nnym państwie niemieckim, ki:óT)' to mit stał &ię ulubiąnym chwytrm propagandy niemieckiej po
11 ojnie 1914-1918.

~ Zli~ I ~II ~ ·t

Gluck, pocho~ząoy z pc:1ludniowej
Afryki, który jesienią 1933 r. był
sprawozdawc'ł jednego z pism z pro·
cesu o podpalenie Reichstagu. W
chwili wybuchu wojny Gluck był
pewien, że zostanie zaaresztowany
przez Gestapo i usiłował wyjechać
z Niemiec. Został schwytany w
chwili, gdy usiłował przekroczyć
k
·
·
prze azany gestapo.
granicę 1 ·
POWRÓT NIEPOŻĄDANY
P rzez d wa l ata trzymany b ył w v.~· po dd awano
· g d żle
· · w Ber 1·m1e,
· ziemu
· k'1e1· st re f y ok upacy1D o bry t YJS
·
· h •
·
ne3 wyjec ac ma_ JUŻ. w najbliż-1 go najsroż.szym torturom w celu
dtienmkarz John wymuszenia o<l niego danych, doszych dnia.eh
wać się przedewszy&tkim do niemieckich szkół i zakładów wychowawCiych, tak, by świadomość niezaprzeczalnie stwierdzonego faktu
poagresji niemieckiej,. ustalonej
,,
n~ d wsie lką wątp Iiwosc przez nieau t entyczne d !'k umenty,
zl iczone
wbiła się na zaws?.e w mózgi mło·
dzieży niemieckiej.

tyczących innych dziennikarzy sprawozdawców z procef'u o podpa·
zolenie Reichstagu. Ostatecznie
stał wysłany do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, przyczem
papiery jego ostemplowane byłv.
Powrót niepopieczęcią śmierci:
11

żądany'',

Wybawiony przez Amervkanów w
Gl k b ' ł · do
· 1945
uc za rn !'lę
r.
mai u
. 'k'
·
·
spisywania swyc11 pam1ętm ow z
. prz"h
d
kre
o su, spę zonego w o ozie,
'
.
.
czym reahstyczne opisy strasznego
reżimu wstrząonęły opinią Angli-

Holenderscy art sci w chu Opor
W dniu 15 sfycznia w L')ndym.ie
otworzona wystawa dzieł
sztuki artystów holenderskich.
Eksponaty wykonane zootały w
najcięższyoh warunkach podczas
okupacjii niemieckiej. Na wysta·
wie przedstawione je.st 75 płócien i ok')ło 20 rzeilb o ib<l.rdzo
wysokiej wartości artystycznej.
Ohvierając wystawę, ambasador
holenderski w Londynie wygłoe;ł
·
· · · w k torym
podkreprzem-0w1erne,
ś1ił usprawiedliwioną dumę, jaką
naród holenderski żywi z racji
swe]· pozycji w dz'e<lzinie sztuki
i wyraził przekonznie, iż wysta·
· J wy,k aze,
na jak
-.;~a 1')TI d yn,sc-a
wysokim poziomie stoi obecnie
sztuka holende.nska.
Podczas 5-letniej ok11pacji gru·
pa arty.stów ho1endersk'ch nie
ugięła karku przed zdobywcami
kraju, i - współpracując czynnie
z podziemnym Ruchem Oporu wbrew najcięż.szym przeszk')dom
kontynuowv.ła upraw:anie swego
rzemiosła. TropiPni przez Niemn;ezbednyc:h
pozba;v eni
ców,
materiałów i narzędzi, wygłodzeni i zzieb1i' ~ci .artyści nie nstawali jP<lno.k w b~1dowani11 r:truktury kulturalnej na okres powojenny.
Trzydzie6tu kilku spośród nich
Z')stało schwytanych i rozstrzelaz 62-letnim ich
nych, wielu _
przywódcą, malarzem Van Roye·
nem _ z,ginęło w obozach koncentracyjnych, lecz nie odstra·
szyło to mnvch i organizacja
przetrwała c:aiy okres okupac:yjny.
została

JAK INFORMUJĄ ALIANCI
NIEMCÓW
Wartoby dowiedłr.ieć się., co roh'ł Alianci, celem poinfonnowan'ia
warstw społeczeństwa
,,szystkich
niemieckiego o nieprawdopodob·
1 ~ych okrucieństwach oraz faktach
,
.::wiadczących o be...«tialstwie hitlerowców, u3· awnianych codziennie
ria procesie norymberskim.
wysłannik Komisji
Spećjalny
\lianckiej, który powrócił niedawz podróży po zachodnich stre·
·1
0
Lich okupacyjnych, a którego zacl>iniem było wygłoszenie szeregu
ludności byłego
'dczytów dla
f~"'ichu o prawdzie metod i celów
l 'tlerow$kich w oświetleniu tocząCl'j się rozprawy norymherskiej _
"\viadczył, że ludność niemiecka
irst bardzo źle informowana 0 przei.:egu proce::;u. W angielskiej strere okupacyjnej gazety nic~ieckie
•:kazują się tylko dwa razy w ty!.:Och~iu i to w tak małym formacie.
7.e po zamieszczeniu oficjalnych
1arządzeń władz, garści ogłoszeń i
na
;1ajaktualniejszych informacji,
1mblikowanie wiadomości z proce·
~u nie pozostaje niemal wcale miej~ca. Jeśli chodzi o radio, to obecnie tak niewielu Niemców posiada
odb~orniki, iż .ten spoi-ób po<lawa·
riia u1formacj1 je& na terenie b.
Re;chu zupełnie u'eskuteczny.

'

'

I

Wielu autorów wystawbnych

.Cała p;asa an.gie~ska podnosi. ko- dz.ieł przybyło w dn·u otwarcla
n1ecznosc znale~ie111a. przez _Wo1sko- na. wyątawę. Młody rzeźbiarz.
Lender Braat, jeden z najqyn·
niejRzych człon\tów holenderskiego Ruchu Oporu, oświadczył
przed.stawicielom prasy londyń·
skiej, że nigdy nie pracował z
takim zapałem. }ak w latach ')kupacji. Rzefb:arz twie·rdzi, że ży.cie było w tych cza.o;ach tmdne
interesujące.
niezmiernie
lecz.

wy Zarzi,d Ahanck1 w Niemczech
sposobu jak najdokładniejszego in·
formowania lu-dnoF.ci niemieckiej
proponując
o przebiegu procesu,
wydawanie w tym celu codziennych
biuletynów sprawospecjalnych
zdawczych, rozprzestrzenionych na
terytorium całego państwa. Sprawozdania takie powinny przedosta-

li~

z ukcii

trudnienia rządowi zaopa:n:cnia ludności prac.ującej w żywność, wywełały pow•zechne obur:i:enie i potępienie
-ze strony micjs~:nvego społeczeństwa.
Wykroczenia takie są obecnie trak
towanc jako akt antypaństwowy i tępione przez organa bezpieczeństwa z
cala suro~vościa prawa. Na podstawie
dek.retu z 16.Xl.4:> r. o p:zco;tępslwach
szr.zeirólnie niebezp~ccznych „klo złośliwie uchyla się od ::iążącego na nim

sprawom rzeczowym, będą niezwłocznie, na miejscu przeslępslwa, zatrzymywani przez władze bezpieczeństwa
i przekazywani do dyspozycji ~ądó'
ludowych, urzędujących w składzie
sędziego okręgowego i 2 ławników.
wydelegowanych przez Wojewódzk~
'\ndę Narodową.

Każdy lojalnie myśl'ący obywatel.
któremu na sercu 1 eży srybb odbudowa kraju, winien okazać władzom

pamiętnikach
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ANGLIA O POLAKACH
Za po~re<lnicl wcm s-ivego opieku
na Gluck zbli:i.) t się cl 0 bardzo wielu przcbywającyeh w obozie Polaków, o któryrh wyraża się w swej
hroszurce z najwyższym uznaniem
i entuzjazmem.
Gdv padł cah ich kraj _ pisze
c1':1ck. o !<Wych l~oleęach. więźniach
połskirh z obozu w , faulhanscn _
wszystkie prowincje i w!'ozptkie
miasta _ w nich trwało ci:iglc
je.«zcze n'ezłomne męstwo i rłuma
narodowa. Choć osadzeni w m!rjscu odosolmienia, hrali oni nieu5 tannie udział w <lłu,giei·, stra~zne.i
wojnie. Ta wo ina nie hędz~c figprować w kronikach hiFtorycznyrk
uczestników 1·e1· nie hedzie się de·
korować orclcrnmi, ale · utrzymaniem
równom•gi ducha i wiary w prz)'i
szło.<ć w~ród komnl ctnej klę!<lq
upadku więiniowie pol~cy w Maul·
hausen osiągnęli chyba najwiPk!:n
triumf i najw''Panial<oze zw~·ci~:;twc.
jakie odnie~ć może czł°'~iek".

p ,

o z

ża

rzeczowych

'

•

mocy ustawy o powszechnym obo- I
wiązku świadczeń rzeczowych, albo
spełnienie takiego obowiązku, ciążącego na innej osobie utrudnia lub udaremnia, albo publicznie nawołuje
do uchylania się od obowiązku świad.
czenia, podlega karze więzienia do

akcyjne, które dążą wsz~lkimi silami lat 5„ciu". Osobnicy, naruszający nor
do wywołania fermentu w kr:iju i u- mal ny przebieg wiec,u poswięconego

ców.

D;

warc olstwem· · należy sk c yc
Iz

1

którzy odmówili przy- „Robotnica wśród ruin". Płótna te
do n.iem1ec:kich organri· obrazujq w spos?f> wstrząsający
z-ac:ji ku'ituralnych, uważani byli nieugięte-go du~a Holendrów,
przez okupantów za zdrajców którzy nawet w chwilach naji tępieni be-zlitoślllie; wywożeni sroższych cierpień i ucisku nie
1
wgłąb N;emiec: na roboty, lub utracili odwagi i w ary w lepoze
do obozów k')ncentra-c:yj.nych, al- jutro. Pani Thoorop, jedna z czobo poproetu ro'Z6trzelani pod by- łowych malarek holenderskich
le jakim pretekstem. D'latego musiała takie ukrywać eię przez
wazysr:y artyści, którzy nie c:hc:ie- całe 5 lat trwania okupacji nieli wys'ługiiwać się najeźdźcy, mu· mieckiej w Holandii. Oświadczy· przez ca ły ten o k res
· p od f a łszywy- ła ona, ze.
· l'i u k rywa ć się
s1e
mi dokumentami, i uzyw'lć nie- czasu nie pr21eibywała w jednym
prawdopodobnych niekiedy sztu- µiieszkaniu dłużej niż 3 'miesiące,
· ł y, k· o· a b ard zo C'Zęslo musiała zmie·
'- ć ma t ena
czek , ·b Y zd O'uY
nieczne do wykonywania rzemio- niać miejsce swego pobytu c-0 10
· warunki·
sł a ·artys t YC"Znego. P r ac: owm'e m1'e - dn'1. J ak'- t ego ro d za3u
ściły się w zakonspfrowanyc:h życia mają wpływ na pracę ar·
pom'eszczeniach, czasem w ciem- tystyc:zną, to łatwo sobie oczynych'. zimnych szopach, cza.sem w wiście wyobrazić, t<:i też osiągnięcia tej miary, jak ekisponaty, wypiwmoach.
Artyśoi brali bardz') czynny atawione w Londynie, dokonane
udział w narodowym Ru~hu Opo- w tych okolicznościach, wydają Należy mieć nadzieję, że młody •
ru. PoC'lątkowo działalność ich się wprost nieprawdopod')hień- dzienni.karz, któr~ przeszed! ogni?·
była bardzo ograniczona brakiem stwem. Eksponaty te są najlep- "':ą probę. ~atorgi obozowe) i oka;-e 1
broni, lecz w latach późniejszych. szym świadectwem wybitnego się w ;r~h 1'.°for~atora spo.ec~e~
0
zbrodn!a.cn
gdy zdobyl: niec') więcej ekwi- talE>ntu, a jednocześnie i gmące- s~a m~ieckie~o.
punku, dokonywali niezmiernie go patri-0tyzmu i męstwa arty- h'.tlerowskic? :Wł.asciw.~ człowiekiem na własciwym miejscu.
śmiałych wypadów, organizowali stów holenderskich.
napady na banki i różne i.n.stytu·
cje niemieck;e, brali udział w
przeprowadzaniu akcji sabolażo
wych i licznych zamachach na
śwRadcxeń
czołowe osobist')ści niemiecki~ w
to
zbóż,
Na dzień IO stycznia br. wyniki świadczeń neczowych
Holandii.
Naturalnie nie wf'Jzyscy artyści akcji ś.wiadczeń necz.owych w zbo- pierwsze miejsce nadal zajmuje woj.
przedstawiają się następująco. 0- śląsko-dąbrow~kie, które wykonało 61
holen<lersc:y poszli tą cierniową
drogą buntu i ptęEtwa. Niektórzy, gołem zebrano n~ starych te~ei;_ach proc. planu rocznego i na drugim
mniej wytrwali podporządkowali 417.809 ton zboza, co stanowi .:>6,6 m1e1scu jest woj. poznańskie ( 47
się nakaz')m wroga, irmi, na proc. planu rocznego. Poza tym zebra proc.). Dalsze miejsca zajmują woszczęście nieliczni, słabi i nik· no na nowopr_zyłączonych terenach j~wództwa, pomorskie ( 46.1 proc.),
( 43,4
C'Zemni zostali z<l'-.jcami. Istnieje 72.985 to.n zhoza. W okresie od I do rzeszowskie i krakowskie
przypu.szczenie, że szef "ajnej or- IO styczma hr. wpłynęło na całym te- proc.), łódzkie (38,6 proc.), gdań
gan:zacji malarz Van Royen zo- renie kraju ze świadczeń rze::zowych skie (35.4 proc.), lubelskie (30
proc.), kieleckie (25 ,3 proc.), war. .
stał zapr,zedany Niemcom przez 25.81~.9 ton..
Jeśli chodz1 o wyniki poszczegól; szawskie (21,8 proc.) i białostockie
któregoś ze swvch kolegów.
nych województw w akcji zbiórki (7,5 proc.).
·
\V~zystk.ie ektlponaty, prze<l.·
stawiane na wystaw;e londyń· j
i;;kiej posiadają bardzo wy.s-:iką 1
wartość artystyczną. Jednvmi z
q l'G<d dzieło o~l~udowy
będzie wss;,om qać
najwspanialszych są płótna ma·
W1,1r zuwv
larki, Thoorop. Szczególną uwagę
zwracają trzy obrazy, za'l'Ytuło
Odrbtndowa stolicy, jako .głów-1 W kooferencji z pr.zed11tawkiewane „Wieśniaczka", ,.Błazen" i nego ośrodka życia sp')łecznego, lami Politechniki War.szaw61ciej,
kulturaln„go i gospo<l-airczego kra- kbórn odbyła się dnia 9 styczn'a
ju, wymaga jak najszerszych br. UiStalom.o :ramy ści.sej współ
P'Odstaw naukowych, obejmują· pra.c:y.
Dnia 22 stycznia br. miała roliejcych wszystkie dziedziny wiedzy.
BOS we właJSnym zakresie po- sce, zwołana przez BOS, konfereprezeontatami
między
sia<la szereg prac')wni naukowo- rencja
bezpieczeństwa pomoc W' kierunku
badawczych, oceniając jedna.k w BOS-u a rektorami, dziekan.ami
zwalczania aktów antypaństwowych
utrudniających spełnianie po1·;szechne całej pełni wagę tych zagadnień i profe~orami Uniwer~ytetu Wa·r·
Han·
go obowiązku świadczeń rzeczowych. nawiązał kontakt z wyżs:zymi za· .s.za.w.sk.ieg-0, Szkoły GMwnej
będących głównym .bódłem zaopa- kł~dami naukowymi War&zawy, dlowej i S~k.o~ Głównej G-:i.spow celu zapewnienia sol>lie ich po· darstwa W!€J.Sk . go.
tm•nia ludności pracującej.
Zoproponow.a , utworzeni·e przy
Z warchobtwem nalf'ży sk<>f1czyć ! mocy przy odbudowie stolicy.
wyi.6zyc:h uc:ze1nioa.ch specjalnych
----i.n.stytutów badawczych, które bę
a IłB - I/i) ...
udzielały BOS-owi materiałów
dą
'tlji'JilUll ··~ IL
W grudniu i styczniu przybyły z A- śląsko-dąbrowskiego, okręgu mazur- i danych naukow'}'c:h, związanyd1
meryki do Gdańska 4 okręty. które ok!ego i Pomorza Zachodniego. Mniej z odbutlową vVais7.aWY, oraz bę
przywiozły w ramach dostaw UNRRA sze partie koni ·wysłano do wojewódz dą go wspomaga!y swą wńedrzą
około 2.000 koni. Jest to przeważnie· lwa kieleckiego, pomorskiego oraz do w zakresie badań.
dobry materiał roboczy, który w 25 -z;emi lub-uskiej.
P:rzy BOS-ie powst-anie Rada
Podziału koni na tereny woje- Naukowa, złożona z przedstawiproc. pozostaje na terenie woj. gdańskiego, tak bardzo ogołĆ.Konego z in· v;ódz.tw dokonywać mają komisje zło cieli tych instytUtów, której ce.-ientarza pociągowego. Poza tym z żone z przedstawicieli wojewódzkich lem będzie skoor<lyno•:ranie pr.ac
.„„mie;:iionej ilości koni .1· -.- ~ 1 "iiono urzędów ziemskich, Izb Rolniczych
komórkami wsiysikoich
między
w pierwszym ·rzędzie potrzeby woj. Związków Samopomocy Chlopskiej.
uczelni w rej dziedzinie.
Artyśd,

stąpienia

•

Zdarzyły się ostatnio odosobnione,
ale pożałowania godne wypadki rozbijania przez elementy aspołrczne
public:nych wiecow, poświęconych
sprawom zbiórki świadczeń rzeczowych. Wypadki te, spowodowane
przez wrogie dla państwa czynniki re·

ków, naogół rnało sklonu __ h 111)
dawania w' ary róż11ym u1<>• 1 , JOS"
l\'emciom, popełniany.ro przez

1

Nr 32 (96)

KURIER POPULARNY

łładoiycia

aa 6 mil. zielych

ŁODZ (PAP). W końcu grudnia

ub. roku Powiatowa Komisja' Kon
treli społecznej w Wi·eluniu pr1e
!'ro;wad~iła . lu~tracją tarntej.1zej
gtar-?ardm _(Wiedlu~ ul. dBa;ba:y 32),
s wie.r z.a1ac
uze na uzyc1:i.
Na skutek meldunku
Komisji
Pre1ydium Vlfojewódzkiej R11:iy
wydele_gcwano dla dokł~dneg:o
zbad.ama
s~r~wy ~o Wielumn
specJHlną kom1s1ę, złoo<iną z pr:r:ed
stawicieli W"RN i Delegatury Biu
- 1.~K onho
Ya
.
.
W wyniku
kontroli Komisia
WojewódZika stwi-erdr.iła z garbar
ni nieujawnione w księgach . ~a·
so.wych obroty na su.rnę 6 rn1ho.
now zł. Sr.>rawa ta skierowana została do Prokuratury.
.
•
•
•
PHVVi:.?fillr.'.?iUe•• WY,!111.t! R.

kert~!i ·!Onf.aL e11 Z l· WR~łli'Ut

?'. d:n.!e:n 13 stycznia br. z.ostała
p::y-<;róc'°'n" w 1 m.ana \rn.respondencji z P_u.strią.
Dopuszcz'.Jne do Austrii są tyl·
ko zwyl<łe Laty d:o 20 gr. i kartki
'Pocztowe .
.

Ch eh na nrnrbdtnti e
•-...r1k1·
iłu.
Wydzial Aprow;za.cji i Handlu
d M" . k"
Ł <l! .
;zą u . ;.e1s r·e?~ V: ~ rzi poda3e d-0 w1ad?m.osci, ze zanądzenie w spr.awie zak.-Ońoenia. rea 1 i.
. .
h z d n11e1m
.
zaq1„ k ar t zywnosoowyc
.
b
.
31 stycznua , .r. IIlłie dotyczy chl'eba.
Za

li

'

Kiedy p-rzypadlciem znalazłem - „A dlaazego tu na Wodnym
się w okolicy Wodnego Rynku goinej?" - pytam. Sp-0jrzał na
{w jęz.yku „handlowym·· wc1ąz mnie filuternie. - „Pan nie rozu.
.
.
.
Jeszcze t>1bow1ązu1e ta nazwa, m1- rmie· popatrz pan tylki:> na
mo oficjalnego przemianowania ,;dzie.siątkie", tak od rana do wiena Plac Zwydę.stwa) - usłysza· 1 czora zapełniona pasikarzami, że
łem zdaleka jak.gdyby znajomy uczciwy człowiek ze swymi dwo·
gł
.
.
.
. ·
os.
ma workami ledwo docisnąc &ię
. . nadszedł transp'.lrt moz· t! „. "
- „Swiezo
. .
.
.
~ Amerykii.„ .kto Jes.zcze, komu ~ROSPERIJ:TY I PIROHIBICJA
1.eszoze <lalll!Skie„s.karpet~1 do wy.
bo.r u, do kolo.ro - ale.z natura!·
Na ogoł w.szy5tktJ podobne do
·
t
•· t
·
d - t. d
·
b
1
L
nbie-;;:- <> n:o1 s a.ry;z~nlaJ 0 my"zTo ~a ~cyiJneiRgo ~ łraz_u ~ u icy ke· ryou czasow na , ie onym . en g10now.
oz.ros się Je.no ryne ,
sa:m!„ Ba.rdz::> ceni so?ie „handl~~ ~otężniał, a'i dziw bierze, gdy
w :ec z Wodnego zaz.yłe. s:~·i'llk; •aę patrzy na -0:~e stosy manutakz Ameryką. W <>kresie swn~t Bo· tury i galantem, .nia pełne k06zyżego Narodzenia otrzymywał re- ki nabiału, drobiu i mąki. Mimogula-mie „świerże transpo.rty pa- w.:>h p.rzy·chodzq na myśl trudnoczek UNRiRA", papieroisó~ .i kon- ści aprowi'zacyjne w P_0 w~łanych
s·erw. - ·:.Grunt t~ orn:óżn.1ć .hiurt d~ spraw zaopatrzerua a.nstyituO<i detalu - twierdził, wylicza- qai:h...
jąc zyski.„ Nic też dziwnego, że ""as·ru·e pr-TVnom''"a m1· 6i"
_„
k
· ł
·· ·
•n
-:r
....
"
~ dopo~ąt u mia. _widęce1. sy~pda· strapi'O'Ila mina lllaCZ. wydz. aproruma:na ruz o mrn. rua - wizacJ·i kiledy r.eforu1·e fP""'"CJ·e
k" ·
•
r •...... •
1-ew1cza...
tłu1S2czową mleczną, mącµią„. Tu
.
. .
'
Ze zmiany me }~t zadowol<Jny. w rzędzie strayanów oznaczonych
Ale - trzeba powiedzieć trudM szyLdem ,,artykuły fywnośoif.>we"
. . . . ..,"' · tut · k
·
1.
k p.rzył Jdze.LAU.akc
a3ł, s orokwyso- na1iczymy na pewno ~ęcej w-0ra w„ a a s asowa a ryne „Zie- k:,ów mąki i połci słoo.i.ny, niż w
1ony .
magazynach sieci irood<ziel·czej pod

,
~c

1
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Chodniłłi wys9pywm:

pfoskiem
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koniec miesiąca... Na mieście wz·budza zaufa'n;a „szefowa"
matki godzinami czekają n{l. kwa- nalewając gościom wodę ogn!st~
terkę mleka dla .dziecka, w skle- w kieliszki, krzykliwie anon.suje:
pach słyS?.y się stereo.ypowe „no i w te monopo1ówkie... ".
„mleka me ma", a tu - chłopcy
i dziewczęta, ktoibtety i mężczyżrti
RUCHf"\~A:l< JADŁODAJNIE

roznoszą go.rący, biały płyn.
·

.

.

Obok przy polowej kuchni
„&łodka. k~wa, herbata „ - pod ob d .
n<> praw ziwa...
Największym powodz€niem cieezą się jednak specjalne budki
.
.
.
.
- takie sob1e nieco większe stragany, z pte.oem, kontuarem, zasłonięte „kota.ram.i"... Oluupią·ce
bułeczki na półmitl.k.ach, wszelkiego rodz.aju wędl'.:ny, grono lu~
dzi wokoło _kupujących, znu'io·
nych i z,gło.dnioałych w czasie
wędrówki między straganami,
przypadki::>wych
przech-0dniów,
wreszde eamy.ch handla·ny ... Tu
również najk>0rzystn1ej d1a obu
.
.
zamteresowanych stron zawiera
się wszelkie umowy w kwestii
.
„
nabycia „sz-czerozłotych
pierś . .
·
h
.•
·~iem, Wlec.z.nyc p10r, zegarkow„.

'"'~»~

Za s t oiskiem z łyżwami 1am.'Pa·
.
.
.
: __ ....
m1 kairbiKl.owymi, starymi ue!>JW·
.
.
. . .
•
kami, ro0werowymi częsc1.am1, p.a
tefonem i radiem na linach
rozwieGzonych między drzewami
_ .,.,,oduszki J'aśk' pi.enyny ma·
1"
'
'
. '
terace, dyi.vany, pot>zwy, thI'ankL..
Obok _ ,,etania.y - zapały" wy·
k.rzykuje zziębnięty malec, a za
tym w.szystkim jeszcze jed·n a ino-wacja ruchome jadł-0dajnte.
Jest ioh zres-z.tą kilka rnsiany.ch
pomiędizy is•Lraganami, w.i.docznoie

według epecjaln-0ści„.

B.ars.z.czyik bu.ra-c:.zk?WY' z k~rto·
. ;:utczl~ny~~~
UC'LCJW~
wiewose! ~o e-. si-er..any z ma.
chewką sosikiem J. p.rzy6lllażany. . ' . k .
t
to
mi z1emn1acz ami. Z a 30 _,
:m eo
d .
ty
śl
z
2 arua „na czys m ma e,
czystej cielęciny". (I) Fre}twen<:ja
_ J".aką chy'ba nie desxy &lę na·

fe~k,~:U~

Kiledy lk·toś nieznany zatrzyma wet bezpłatna kuchnia
ez.acu1·ą go sp.:>J·- dla irepatriantówl
neniem. Je-śli ~ibl'rolu:tnie ni·e

się :nieopodal -

~~~~~~il!lll1m1„„mm„„„„„„aam1:m1„„„„„„„„l!alllllll„„mm•

P. C. K.

NIECH P:AN SPRAWDZI.
KońC'Ląc prz,echadzkę

Z KRAJU

po rynku,

śpiesznym

krokiem zdątam w ll'JiePodozas mrozów i goł>oledzi o'Jrunku przystanku, gdy jwś oży
raz c.zęśoiej zdarzają się na uliwiony dial~.g raz jeszcze każe mol
cach wśród prz:ech.odn'ów nielC0.000 Zł. NA STYPENDIA
jktór.a winna prz.ede wszystkim in Polskiego Radia w Szczecinie od- zapomni<?ć o obowiązkoiwiej goszcz śliwe w a<lki z owoou
_ . WR_N w Łodzi prowa'dzi za po- fortl1;ować koraj i zagr8:nicę o po. był si!l ko~cert
inaugur:l'cyjn_y dzinie w redakcji.
'li ę . .
P'
. ~ sredmctwem terenowych Rad Na- stępie zagospodarowania naszych własne1 orkiestry pod dyrekcią
s -~ięcta„
ICZIIl.l _<lozo~cy 1 a - rodowych zbiórkę pieniężną
na z1.em :>dzyskanych. oraz promie- Mariana Ol~jnic~ka z udzia~e~
Młody człowiek chciałem po
mm1stratom;y d•omow nr.e wypeł- stypendia dla · uczą-cej się nieza- mowac f!'ll te z1.em1oe polską mową ~olistów: ~ad1ostac1~ w Szczecinie wiedzieć - młody małżonek praw
niają
o:>bowiątl'.u pO'Sypywania możnej młodzieży
chłopskiej i kullurą i sztuką..
.
iest _dz1es1ątą . stacią . nadawczą dopodobnie ogląda „oryginalne
ohodnikiów pias.kiean.
robotniczej.
Do 31 stycznia br. Po uro.czystościac~ . ZWll\Zany~h Polsk~ego. Rad111., a pierwszą na
francuskie"(!) komplety damskie.
· ·ku z tym organy M.i- Prezydium
VvRN o t r zyma ł o ze z otwarciem rozgłosm, w studio tereme ziem odzyskanych.
W zw1•ą.z
. .·
Nieb1eskie, róż-0we, lila. Wreszcie
1 CJ·1· .otrzymały zarządzeroie, aby zbiórki ponad 100.000 zł.
• • • „„ .•.„„ „.„„ ••„„„„•• „. • • „ •
::::::::::::::::::::::::.:.::.:
••••:::•••••••:••••••••••••••••••••••::.=:::.::••::.::::::::::::; wyibrał coś, co mu (a raczej „jej")
W:nnych nieposypywania cho<l!niOTWARCIE n. !>!OSTACJI
::
S: odpowiada. Pyta o cenę. Jest zbyt
kó.w w . czasie mrozów i .goł~leW SZCZECINr.E
SS
pr~JIDUJemy prenumeratę
Si wyooka; Poddaje więc krytyce jakoość towaru i wykończenie. Spn:e
dz.i_
SZCZECIN (PAP).
27 stvcznin S:.:i:.•
n'.)sci ka.rno-adm·mstracyJneJ. Sta- {ldbyło się uroczyste otwarcie ra
dawca nie daje się :z!b'ć z tropu.
rootwa Grodzkie wyznaczać będą diostacji w Szczecinie. Otwarcia
U
Wyinikają targi. Wireszcie sp.rze;surowe grzywny za te wykrocze- dokonał minister Info~macji i Pr.a SS
z
OdDOIZ&Diem
do
demu
SS
d·awca.
wyitacza najcięi.lszit kolu·
nia.
pagandy Stefan Matuszewski w 55
55
brynę,
która
ma zmiaiż.d'iyć Jor
- - - - - - - - - - - - - - obecności przedstawicieli
władz ::
p RE N Ul\I ER AT A „ICURIERA POPULARNEGO'' WYNOSI:
::
mie1·scowych,
d„.r_·ekc1"i rozgłośni ••
:a
tycznego nabywcę: takie s-am.e
,
R
._
l
,
!5
W
LODZI:
:.:.
C entra1ny O'U'Otnkzy Dom Ku - pomorskiej i P<Jznański6j sfer vroj ••
•• „det>0us" n.osi prezesowa X. Słowo
tury_ TUR_ amgażuje instnłk- sko:'"'Ych, orga:i-izacji sp~ł~cznych, Sa
zł45,- miClllęczuie. d 135,- kwartalnie, 111270,- p61rocznk>:
55 dajoę ... Jak mi bo;zia m'.ła. .. Nie wie
torów dla świetlic. Fachowców w p~h~ycznych 1
mł~dziezowy~h. 55
NA PROWINCJI:
:.=:.·
rzy pan? - Niech się pan przeilt<>·
.
. · .
Minister Matuszewski dokonuiąc ::
I
i
załuesne tealf.ru, c;horu i pra·CY sa- otwarcia wygłosił przemówienie, ::
d 48,- miesięcznie., zł 144,- kwarlalnje, zł 288,- p6 roczn e
Si ma, niech pan sprawdzi osobiś.C'foel
moksztakenbwej.
w którym podkreślił
znaczenie ::
z przesyłką pocztową.
55 Skoro mówię, t-0 znaczy, ż.e
Zgł·oa.z.enia. przyjmuje C.R.D.K. n?wootw~ri~j rozgł~śni na zachod SS
PRENUMERATĘ PRZYJMUJE
55 wiem" ...
TUR Łódź PiicitrJrnws.ka 243, ~uch rubi~acł: .Panstw;a. Szereg SS
Administracja „Korlere Popularnego" ul. Piotrkowska Nr 711.
::
'
'
.
mnych mowcow z\ posrod przed- ::
Pismo zamawiać można również telefonicznie: Telefon 222-22
!5
- I sprawdź tu człowiek.ul...
tel. 112-57, 114-40, wydział
fa- stawicieli władz społeczeństwa
o· ::
::
chowy.
m6wiło zadanie nowej rozgłośni, :i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii
WICZ.

C .

zdmem
. d ..
ZISleJSZym
I

I

a o larnego"

?°ociągnęły d~ odpo:v•~1al-

•

•

=:.·:·::.::

I

I)

ANTONI POKORSKI

POW

T.Y

Mimo niedr.d-e1i sklep sąs,Ladrują.cy z mieszkaniell\,
przez uchy1one drzwi, „od tyłu" napełnLał 6ię kupują
cymi. Niewprawnymi ustami zamawiali skromne ilośc:
prowiantów, na dlioni, jak w żeb.raczej miseczce długo
li.czy!: pobrzęk.ujący metal monet i ch'Jwająic zm,i,ęte
snem twa.rze znikali za drzwiami. Jeszcze któraś z kupujących kobiet zagadnęła o to i owo, nieporadnie
bowała kleLć rozmowę o wiecz::>mych wypadkach z ży
c:a miasteczka, o czasie dzisiejszych niedzielnych na·
'l:>ożenstw ale stropiona małomównością Pakosiowej
milkła i wymykała się d:> domu. Sklep opustoszał i w
miesz.kaniu osiadła na nowo cifiza św.i.ątecznegct ranka.
'.Pak-0siowa wysupławszy się z za kontuaru drobnymi,
żwawymi kroczkami, podreptała pod drzwi pokoju syn.a. Chwilę nadsłuchiwała w skupieniu i upewniwszy się
o jeg<l śnte, wróciła do kuchni. Spokojnie, jakby myśla
mi od dłuuzego czasu tkwJła p.rzed dużym obrazem
Chrystu.sa, z pł:>nącyro na ręku sercem - uklękła. Co·
dzienny szereg modlitw, dzisiaj z powodu niedzieli i ...
cichego odidechu synia w sąsiednim pokoju, prz.edłu'Żlał
się znaczn.te i naorastał nowymi• intencjami. Nabożny
&Zept wzmagał się chwilami, ożywiał żarliwością i skapywał z wt P.akooL:>wej dosiłyszalnym, wyraźnie brzmią
cym słowem: amen.
Po nawrocie ciszy w mieszkaniu Pakoś próbował pog.rą.żyć się w senności. Z n:acią.gniętą po s.zyję pierzyn!\,
z z.a.gubioną w poduszkach głową, f:>lgował swym obo·
wiązkom gospodarskim. Czynił to coraz chętni.ej, &zcze·
góln:-e w święta, ·ad czasu kiedy po .p.r.zekroczeniu
sześódziesiątki poczuł, jak star:>ść coraz natarczywiej
rnzłazi mu się p<> kościach nieznanym pnedtem str.zykantem ~ pareli'żuje mru mięśnie dokuczliwym bez·

życila. Nę'kiająca drzazga pode5złego w.ieku stawała si~
b'aroziej dlokuczliwa, kiedy wypływał przed oozy trudnY;
w ocenie obraz j1edynego syna Kaz.i.uka.
To też stary wstrząsał pod pierzyną raz po il'az swym
c1ałem, szukając wygodni-ejsa:ej pozycji. Ze 7.mąoonych
d:>kualiw.i.e myśli próbował uciekać cezami na skrawek
uli.cy widoczn·ej z za fuanek, zżyma.ił się na podn.is.:z:cz.cr
ny już matera:c i s.ką'Pstwo żony ...

międzywojennych
Słońce oodawna bi.ałą 'Plamą le:OOło na podłodze pokoju, kiedy P.ak-0-ś otworzył oczy, Zona S'Pał.a jeszcze,
Myśli w s.k:rótach, niedoprowaidzone do końca ci&n~
zwinięta u jego b-Oku, j,ak, kotka. Napół roobudzony,
się do lusterka św:i!adom:>ści i jak ryby znikały prze·
senny umysł stareg:> tkwił w błogim, bezmyślnym lekomiie w oiemniych pnepaśóa·ch niewiedzy. Stary czuł,
nis'twi.e w.cz.e.snego pr.z.elbudzen.ia. Codzienność z trudem
że tein cha,os d'O głowy napędzają mu silne przeciągi
· pnebijała 11>ię do móz.gu spowitego jeszcrLe pajęczymi
przeżyć Kaziruk:a, te to jego list i przyjazd Qdieibrał mu
nićmi marzeń sennych.
z<lo1niość pn;ejrz~go myślen~a. W fałdach ·obe.zw~d
!Na krzesłach, stole i podłodze :panoszył się bezład
n1ają.oe·go ciepła poduszek potriląsał gniewnie głową,
wczesnego ranka.
ka.rcącym grymasem twarzy próbował zlikwidować fa·
Obojętnie patrzące omy sklie.r.ował Pakoś na scianę
naber.ie syn'<>wski.e. Poprawił się na łóżku i z litościwym
i sufit. Fanta.styczne lin1e pęknięć, załamań, starych już
uśmiechem
na twa.rzy popatrzył spokojnie pr%ed siebie.
!ID'tMÓW, wy.ry·ty na nich hieroglificzny rysunek minioTo już byro.„ Tak :reagował przecież kilka lat temu i n•a·
nych lat posiadał dzi&ia1 dla niego wyjątkowo trudną
p:róz.no. Należało chyba od początku. p:> t>W<>jemu, epoczytelność. Strzępy zastyigłego nad oczami snu ta.mowały
lroj:ni>e pop.at.met na to wsz;ystko.
d.:>stęp jaśniejszej myśli. Sprawę powr-0tu Kaziuka, która
wypływała do świadomooci zaraz po pierwszym rozwarPailooś obba.rł kropelkę po"tu, wypływająioą na llla6adę
ciu powiek, resztki nocy skryte w epojneniach - jakby
nosa 21 pomłiędzy siwych, :zimierzw1on]"Ch in.ad czołem
w &amoobronnym geście - starały się za.tr.zyma·ć, zagu·
wł.ooów. O<limtcił nogą spl ę~rzony bałwan betów.
bić do czasu w mwka.ch snu„.
Piierwme obra.zy, które wywinęły się przed oazy, były
Ktoś szarpnął krótk-0 klamką. Klekot głucho rozn:ósł
ciepre, jak ~iństwo Kiaz~uka, jak s:z;czupłe ale chrons.ię po izbi-e i ściąq.nął p.erzynę sell.I!J()ścią zawisłą nad
ne biodra Karolci. Sklepiik po ojcu, mały domek ze
śpiącymi. Pakoś poszturchiwaniem obudził żonę. Szybk'.l
spłachet'k.iean ziemi - to był ten początek. Od niego r-0:?;•
cnios·!a gl-0wę z podu.s.zki. P~adziła jeszcze w ł·óżku
poC7lęłla się pCMcowita udręka samod.'1Jielnego życia, Karwłosy i po roztargni-0nym .n.Iec-:> przeżegnaniu się, wyrolcia. b}1a ·młoo.s.za o dłe piętna·ście lat. Ale od ra~u
s.zła z pośc : eu. Odrazu też zaczęła gulbić swoją szczupłą
'W'ol'os.ła w lllowe żyde ma~eńskie. Płynął wiiosną i zimą
postać w wielkiej ilo&ci staników, halek, 6pódn.ic i blun.apmamiia.n rnk za rokiem. Z p.raoowi.tości, dorobnych
włoadem.
-iek.
iha1I1dlarskich .chwytów, naiwnych podcliodów rósł p~e
Pootukiwanie znów wypłynęło na pokój.
Te chw.U.e upustu ziasiiedziafych w mózgu, mięśnLacll niądz, żeby przek.s.ztałdć się z cuwem w pokaźną ka·
1
- Do sklepu, KaN>lcia ... P.rzynaglał rozitmdz-0ny i kościach tyloletnioli sta.rań ' zabiegów, były Pako&ioowi mieniczkę i du'Ży sldoeT1.
PakoL.
przykr.e, una•oc:zmi.ały mu bowie:nt zbliżający &ię zmi.errzch

opowiadania z laf

p.r9-

l:iir. 6
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REJESTR (,.,,.,._._

l?EJ>EP.TUAG TEATUÓW
TEA'I'P. WOJSK.\ POLSKIEGO
UL Siofanu Jaracza 27
.Dziś _ieszc:;:J !'az na przedstawieniu vneczorowym komedia Fauchois ,,Ostrożnie świeże> malowane" z Jachem Woszczerowiczem
Jutro w sobotą i w ni.edzielę ~
godzinie 15 „Ostrożnie świeżo ma
lowane" wieczorem „W esele Fi goa
ira Beaumarchais z Romanówną i
Damięckim. W niedzielą o godz.
12 min. 15 Recital śpi.ewarczy Ada
ma Naruszewicz.a.
W programie
:najpiękniejsze ari•e operowe i pie

u-

0

TEATR „SYRENA" (Traugutta 1)
„Plecy".
TEATR

na

„GONG"

REPERTUAR KIN

PRZEDWIOśNIE

(Że

romskiego 74,76) ,,Wesoły pro.
grum"1 ROMA (Rzgowska 86) „Szalony
lotnilt";
ROBOTNIK
(Kilińskiego
nr 178)
„Wielki
v1alc" 1 REKORD (Rzgowska 2) •,Pani minisłet" tańczy"; STYLOWY (Kilińskiego 123) - „Jenny";
T~CZA (Piorrkowska 18) „Jecl en z na.szych sa.nwloiów za.
gi:-tąl";
TATRY (ulica Sienkiewicza 40) „Wesoły progra,n"; WISŁA
(Przejazd 1) - „Jadzia"; WŁOK
NIARZ (Zawadzka 16) „Przez łzy
<i-O szczęścia"; WOLNOść (Napiór
kowskiego 16) ,,Subretka";
· Z.l\CHĘTA (Zgierska 26) - ,,Pieśr.iarz Warsza;.yY"1 MUZA (Ruda
Pabianicka) „Testament p:cof. Wil-

czura".
UWAGA!

Bilety

ulgowe dla

członków Związków Zawodowych,
do nabycia w przedsp:zedaźy w
1
Okręgowej Radzie Związków Za-

·

. tru'

.

«lllU..l•Le me za.reJe.s
Ją Blę
w! Opłata za poradę lekar.ską wyWydzi•ale Ewildren.cji LudmJści - 'UJOSi zł 60. Uczniowie płacą zł 40.
nie będą mogły ~yskiać zaświad· Piodopie-07.mli P. C. K. korzystają z
Clllenia, stwierdzającego kh M·I'C>"' p~rad Iek.arskiah bez,p~atnile. Godowość
dz.
. • _,., 8-19
dzi. ·
my prZiY'Jęc V'Ul
co .en

I

Strzecha Roholeicza, Zachodnia· 26

ADRIA

ginał"1

te-,;~·

POALEJ·SJON (C.S.

ŁODZKICH

Marsz. Stalin.a (Głów
na) Nr 1
,,Jadzia" 1 BAŁ
TYK (Narutowicza 20) ,,Skrzydlaty dorożkarz" 1 .BAJKA (Franciszkań..sk~ 31) ,,Ona broni Ojczyzny", GDYNIA (Przejazd 2) ,.Skcydlaiy dcrofiltazz"; HEL (Legio
nów 2-4) „Pzzez !Zy do szczęścia";
POLONIA (Piotrkowska 67) „Jeden z naszvch samolotów za.

WOBEC BLISKIEJ RE.PATRIAC:JI obywateh szw.aijca.rnkich do
w związku z p:>wyższym
kraju - P. C. K. w Ł:>dzi prosi
r.ząd Miejski w Łodzi wzyr:u wszystkich Szwajcarów o zarejewszystkllch obywal!eli polskich, strowan!!e się - ł>iotrkow5k.a 236,
zamłe.szkałych iil.a terenie Wid- pokój 11, godz. 11-2-giej.
!ki.ej Łodzi, któny przez władze
okup.acY'j'Ilie ~ostaU zaliczeni do
Z PORAD LBKA.IR.SKICH w
rgrupy utp.r.zywilejowanej (z wy- Przychodni-ach P. C. K. k1orrzy.st.ać
jąfildem Niemców-, a dotychczas może .kcażdy bez ograruczenia.
nlie zł!ożyli wnfoskJów ·:> ;rehaba.Ii- I•sz«ii Przy·choodnia mi•e!Ści! się przy
taicję _ do zairejes.trowania się Vl ul. Piotrk'Jwi.S.ki!ej 234, II-ga PrzyWyd:ziałe Ewidencji! Ludności _ chodtnia
mlieści się pirzy ul.
Al Kościuszki Nr 19 w czasie P. O. W. 266. W pr~y·chodn,ach
·
· '
,„ · ·
d
k
.
od dnia 4 dro 14 lute.go 1946 ir. w uk":'zhte 1a1ą ~OalJ1a . "'." za ~esie .w~z~1~
godz. od 9-12.
lC
speCJ rnoscr• n<iJwy•błt'll1€JSl
06:>-by, które we wspomniam.ym leka11Z..e W.a·rszawy i Łodzi.

-sz;Zfdowski on·wersv1e1 udo

„Reindez-

Południowej".

Lódzki PCK

e?Jóh, zaliczonych ~odc!as ok~psacii do Qropr
u111zywilejowanei

Sto.s·:>Wn!ie do okólnika Nr. 66
Mi.ni&terstwa A.dminietra.cji Puibliaznej z dn1a 22. XI. 45 .r., obywatele polscy, ~czeni po· dniu
31. VNI. 1939 r. iilla Olbsmirach
R.zeczypo5p-olitej, wmelioinycll pnze
m'ocą prae:z. okupanta do RzeBrLy
Ni'emieciciej i ilJJCli obsz~e b. Wolnego Miasta Gdańsk.a do grup
UPJ:iZywilejowanyich
{Rtoi.sjunie,
śni.
kTaińcy, Bi.arorusin!i i :inn•), .ni·e
TEATR POWSZECHNY TUR
IIllają w myśl uchwały S"'du Na.1·Ul. 11 Lisfopadn 21
..
wyższego
z <!mia 26. IX. 1945 r.
Codziennie o godz. 19 min. 15
1
futro w so.botę oraz· w niedzielę IQ bow.iązku wystęP'owani.a z wJrio,..
o godz. 16 i 19 min. 15 „Swierszcz skiiem o ;rehabilita.cjri! (art. 9 usta~
iza kominem" Dickensa
nowy
r
~
•
ł
wie1ki sukces T eatru Powszechne- wy l'J· wyączell!lu ze spoieczenstwa pok>.k1ego Wil'ogich el.etmre!Ilgo.
tó:V). o ile oroby te p!I"Z'ed 1 wne·
TEATR KAl\IERALNY DOl\IU
śntai 1939 ir. lll·ależały d10 innych
ŻOŁNIERZA (Przejazd 34)
Ce>dziennie komedia w 3-ch aktach narodowości n.iż po1&lre.
Tadeusza Rittnera „Głupi Jakób" z
Ludwikiem Sempolińsikilil1 w roli
Xeo fila.

VC\'.S

Nr 32 (96)

KUR.IER POPULARNY

WYKLIDY

CYKL I (piątki)
1. II. 46 r. godz. 7
Walki WyZ<Woleńcze w Palestynie
Dr Fiii.'p Friedman.
8. 11.46 r. godz. 7
„Rruchy mesjanistyczne w diasporze"
D.- F1lip Friedman.

CYKL II (soboty)
2. II. 46 ro. godz. 7
„Wielka Rewolucja Francuska"
i geneza państw bu~żuazyjnych
lopt, Dr Józef Kiel'llil.isz.
9. II. 46 r. godz. 7 ,
„R-01ZWój kapitalizmu. począ1ek
i rozwój naukowego socjalizmu"
iprof. Noe Grnss.

CYKL III (niedziela)
3. II. 46 r. godz. 5
„Po-Iska przed wojną a dziś' '
kipł, Marian Kisiel.
10.11. 46 r. godz. 5
„Europa na nowych drogach"
kipit, Andrzej Zbyszewsk.i.

16. II. 46 r. godz, 7

15. n. 46 r. godz. 7

Wallka o Palestynę i w Palestynie
adwokat Isżai z Palesrtyny,

„Pierwsza wojna światowa
wolucja Październ~kowa"
.kipit. Dr Józef Kiermisz .

17.11. 46 r. godz. 5
,.ZSRR w polityce
dowej"

Re-

kip1,

23. II. 46 r. godz. 7

„Okres

22. II. 46 r. godz. 7
„Eipoka Proroków"

między

Piel'wszą

gą Wojną ~wiate>wą

a Dru·
i Druga woj-

Ogłoszenia

Sikora,

24. n. 46 r. godz, 5

„Polska a· ZSRR"
ob-k.a Helena Zand.

na Swiatowa '
kpt, Dr Józef Kiermisz.

toiw, Lejb Szeftel.

Władysław

międzynaro-

nie, za wyjątldem du: świątecznych.
Polski Czerwony Krzyż .
W ZWIĄZKU Z UZYSK.\:,!IEM
MOŻLIWOŚCl p;zesylar.~a kore6pondencji "do 1 J~E:m i cc, P.C.K. w
todz; pr.zyjmuje poc•. iówki bez
zm.acz1rnw, zawierające krótkie,
ściśle o.:.:ibiiste w'adom.'.'lści z dokł.aidnymi adresami.
Polski Czerwony Krzyż
Piotrkowska 236.
--·--

Łódź,

'fi. Jila~i~

.
Dz. Fahrycma urządza w sali
CRDK, Piotrkowska 243 w sobotę
2.2. o godz. 19.15 i w niedzielę
3.~. o, god.z. 12. Rewietkei, Pic:senk1 Tanca 1 Humoru. Udział b1ora:
Chór r.ewelersów Zychfl, Tadeusz
Marlicz, żeński chór rewelersów
„Syr~na", duet taneczny Dz.i?wię
eka i Rad~k .. Sława Krzesmska,
Pr~y ~ortep1ame ~ygm. Ga1ryszew.
ski. B1bety w cenie od zł 20 w se
kretariacie Dzislnicy, Wigury 4-6
oraz w dni imprezy - w lkasie.
Chojny - Płd. Bronisławy 8,
w sobo!ą o godz. 10 rano ogólne
zebranie członków dzielnicy. Po.rządek dzienny przewiduje r.efe·
rat tow. Ajnenkiela i wyb6r nowych władz.
·
Ch.njny Płn., Malc:i.:ewskiego 24
Jutro, 2ż2. o godz;. 10 r. tow.
starosta Czesław Walasik omówi
bieiżące aktualności polidyczne.
Wstąp wolny,
Dziś 1,2. ~ o godz. 16 w swiet
licy Komendy Miejskiej MO, Ste
fana Jaraicza 21, tow. poseł Wincenty Stawiński
wygłosi odczyt
nt. ,Obr.ady IX sesji KRN"
PAN'STWOWA FILHARMONIA
W LODZI
---- --Dziś w piątek 1 lutego 1946 r.
o godz. 19,45
XI. KONCERT SYMFONICZNY
DyrygeJJit:
Władysław Raczkowski•
Solista:
Władysław Kedra-fortepian.
\V programie:
Mozart, Beethoven, Lis1lt.
Bilety od HJ zł. sprzedaje kasa
kina „Bałtyk" - Narutowi~a 20
o<l godz. 10 do 14.

WILEŃSKI

drobne

TEATR ŁĄTEK
Wigury --4-6
ł.ódź, Wigury 4-6
gra bajkę o ,,O gwiazdce z nieb"
a. W sobóię 2 hm. i niedzielę gra „Najszczęśliwszą z sióstr". W•
Lekarze
R ó :i: n e
3 b m. przedst.awienia o g. 12 i 3 sobotę, 2 hm. i niedzi.elą 3 bm. o
Dr med. SIENKO
KSAWERY :FOTOGRAF
pop.
g. 5 pop.
OLEJNICZAK
Leon
(z Warszawy), specjalista chorób powrócił - Łódź,_ 11 Listopada
2
skórnych, wenerycznych, pęcher za. P1zyj.nuje ul. Kilińskiego 132
Poszukujemy
w godz, 12-2 i 4-6.
232
ZARZĄD PRZEMYSŁU WtÓKIENtłlCZEGO
Łódź,

~'''''''''''''''''"'\1!~'''''''''''"'"''''''''I
·~ENTRALNV
I
w ŁODZI
~
I
poszukuje:
I
I
~
I
I
I
I
--- ~
I
~
I
~
--· - -- ~
I
~
~
Podania wraz z 2 życiorysami nadsyłać do
I
~
WYDZL\ŁU
II
I
I

wodowych (Strzelecka 2), pok6j 1
Dr med. E. MIKULICZ ze Lwowa, ZGINĘŁA suczka, szara kudłaita, waw godz. od 10 do 13,
lekarz-dentysta, specjalista cho- bi się ,,Misia". Odprowadzić za sorwi·
rób dziąseł i jamy ustnej, Zaiwadz- tym wy:nagoodzenicm ul. Kilińskiego
44 m. 6, lewa oficyna.
(PAP)
k a 17

udio-Lódi
,.-; 2A!

Dr
KOWAI.SKI
MIECZYSŁAW INŻYNIERA Tedziagolsk.iego z Wit·
na, poszukuje Liza Blacher-Taraszyńpecj,alista
chorób
wenerycznych
6.55 W-wił. 8,15 Program na d~i- s
ska, Lódz, Gdańska 35/14.
(693)
i
skórnych
Al.
1
Maja
3.
siaj. 8.20 Komunikaty i ogl:oszen1~.
-··--8.25 Rezerwa. 8,30 Skrzynka poszuk~- ID októr REICHER specjalista cho. POTRZEBNY fotograf luh fotiogra·
warna rodzin. 8.45 Codzienny od01- rób wenerycznych. Południowa 26, fi.sllJk.a, Noiwomiejsika 6.
(694-0
nek powieściowy:
„Na Saskiej Kę
pie" - now. Bolesława Prusa. 9,00 D r A.
RATJU - żURAKOWSKA STANOWISKO kierowniika biura do
P.-zel'wa. • 11.55 Komunikat :,neteo:o: z Warsu,_wy - specjalistka cho- objęcia w zakładach włókienniczych.
logiczny, 11.57 W-wa. 13.4:> „Dz1en r ób skórnych i wenerycznych Wymagane:
~runtowna
znajomość
-pracy w Widzo-·wsikiej Manufaktu- u kobiet, kosmetyka leka~ska - branży włókienniczej,
księgowości
rze" - pog, Dyr. Teofila Bezbrode- rzyjmuje:: Piotrkowska 33, godz. (biJ.arrsowanie) oirganizaoji pracy i
ge>, 13.55 Wiadomości sporto>ve. 14.00 p11-1 i 3-5.
352 spraw podafkowydh. Poważne oferty
Pr.zer>wa. 14.30 „Mniej znany Verdif'- ,
kierować
do Kuriera Po,pularnego
. mo-ntaż słoWl!l.-muzycz. w oprac. Bo- Dr J. VOGEL ze Lwowa, specjali- p-Od „LS".
(699~
lesława Busiakiewicza. 14.45 Utwory
sta chorób kobiecych i akuszerii,
na waltornie w wyk. Jana Wasilew- zawadzka 17.
Zagubione dokumenty
216
skiego, akomp. Jan Krenz. 15.00 Wia
UNIEWAŻNIAal
domości z miasta i prowincjiJ. 15,05
zagnhio111y dowód
Doceni Dr BER - choroby 'kobie
Czytamy gazety. 15.15 Płyty. 15.20 ce i zaburzenia hormonalne, śród. zastępczy Ntr, 0199 wydany 28 \Wześ„Dlaczego powinniśmy być członika miejska 36. Tel. 137-19 od godz. nia na nazwi·sko Ogrodol\vozyk Maria,
rni spółdzielni" - pog. spółdz. Hen- -6.
(695)
401 Kilińsikiego 190 m. 3.
4
...,..,,..*
ryka Michalskiego. 15.30 Audyoja dla - - - · -... „„
rob-Oi·ników: 1) „Baczność, śledzie nad Dr medycyny MARIAN STAWIŃSKI UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód
pływają" pog. Stanisławy Aleto- z Warszawy, położnictwo, choroby osobisty na nazwisko- Urbańska 'vlarwej, 2) „Dobro ii złe> w naszej pionier- kobiece, przyjmuje 3-5, Aleje Koś- cjanua, Żeromskicge> 34
(6!.!6)
skiej pracy" - pog. Edwarda Ser- ciusZ'ki 53, tel. 193-89:
---------·-···----wańskiego. 3) Płyty. 16.00
W-wa.
,<;ikr a dziO<lle
UNIEWAŻNIAM
doku18.50 Rozmnitośei. 19.00 W-wa. 19.15
Kupno i sprzedaż
menty, karlę ewakuacyjną na naz.wiAu<lyc, I dla d.zieci: „Gdy już zgasną ,
s.ko Chajtlukiewicz Zofia, Br.zezińska
świeczki" słuchow. ILrystyny Arty KOTURNY drewniane tylko w firmie
10.
(697)
niewicz w reżyserii Kirystyny Gogo- „ES-TE-HA" oraz przybory szewr.k~e,
l:lillRll
lewskiej. 19.30 W-wa. 21.30 „P(rzed Lódź, Cegiclniana 13.
-618 UNIEWAŻNIAJ'll skradzione
do womiędzynarodowym zja.zdem wiięźniów
politycznych". 22.00 Mozaika muzycz SKLEP de> sprzedania, tanio obecnie dy, kartę rejestracyjną, nominacje
-684 handlru, dowód osobisty dowód z lag_
na w wyk.: Jadwiga Paczewska - pasziteciamia, Wodna 16.
ru i in:ne dokumenty, dwa zezwolepiosenki, Trie> ba'Il'jo, oraz Fr. Leszczyńska fortepian. 22.30 W..iwa. MECHANIK, Naprawa maszyn do nia handlowe niemieckie na nazwiSłko
23.00 Skrzynka poszuk'i!wal!l.ia rodzin. s.zyeia, rowerów - kupno - sprze- Pielmsil'iski Stefan, Chojny ul. Ireny
23.25 Program na jutro. Zalkończenie daz - zamia n a, p· e>trko-wska 70 R - 11 m. 1. Znalazcę proszę o zwro·t za
\wynagrodzeniem.
(698)
audycji iJ Hymn_do 23.30.
dzia.
na

piątek,

1.11.1!>46
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~•""m"'r'

l:~;;;:c·"·~···

.-.ia.-.:~~-·nro.o.-r...._„

~~--~-·==

5ZiEil_,,„.~

3~1

Redakcja: Łódź, Piotrkowska 68 1

Adm~nistracja: Ł6dź, Piotrkowsk>. 70.

1)

inżyniittów

2)

Inżynierów:

3)

ekonomistów,

i

leclmlków

mechanihów

przemysłu

włókienniczego,

elektryków i

chemików~

4}

filnlUls:sll>w I huehalterów,
nauczycjelj zuwo1łowych szkół włókienniezych,
6) speejalistów z dziCllłzhiy or ganiz:acji przemysłu.

5)

PERSONALNEGO

~

CENTRALNEGO ZARZĄDU PRZE:\IYSLU WŁóKIENNIOZEGO
Łódź, Al. Kościuszki 4.

~

2
&...'-'"'1!~'11!~'''''"'~''''''"'"'''''''1'!~''''""\i..'-'"'~
(PAP)

~

D~·partament Służb~ Zdrowia M. O. N. zawiadamia, że z dniem 31-eg<>
stycz u1a 1_946 r. zostanie otw~a roczna ~z.koła dla pielęgniarek wojskowych prz) Szkole Młodszych Oficerów Służby Zdrowia W. P. w Lodzi
Po ukoń~zeniu szkoły kursantik.i o•lirzymują śwjadeolwa ukoń~enia
~Zlkoł;. i stop.i~ń podoficerski o~az są o?owi~za;ne do służby w Wojsku
PoIskim w sz.p1talach na stanoiwrskach rp1elę,,"1llarek nie mniej, jak 2 Iata.
P°: tym_ okresie mają. prn."'O do ~em~bilizacji, p1-.zy ~ym c~yfilone są
staran1a, azeb?' kursantki po odipowJedmm przygotowaniu teoretyoznym,
prak tycznym 1 s,połecznym mogły rprzystą.pić do egzaminów państwoowycl1
i ot rzymać prawa p-ielęgniarek zawod'oiwydi,
W~mnJki jpil"zyjęcia: Wy:ks11tałcenie - mała matura, wiek od 17 do 21
lat ż yc1a, dobry stan zdrcwia.
~o podania należy dołączyć:. 1) życiorys, 2) śwjadecLwo moralności,
3) Ś\v:adectwo obywatelstwa polskiego, 4) metrykę urodzenia, 5) świadectiwe>
mał eJ matury, 6) 2 fotografie do legitymacji.
Badanie stanu zdrowia kandydatów zostanie przeprowadzone na miejsc·u
Podanja należy składać osobiście w sekretariacie S1koły Mł. Oficeró\\;
..,lużl .1y Zdrowia W. P, w Łodzi, Aleja 1-.~.faja Nr 69.
Termin zgłoszeł1 do 10 lutego 1946 r.

Telefon redakcji 130-46 i

144-18.

Telefon Administracji 222-22

~-:-~--~~~-:--~~~~~~~~~~~~~--~~~~-

Red.aktor naczelny przyjmuja codziennie od godz. 12-13.
Se_kretarz Redakcji od 11-12-ej. Redakcja rękopisów nie zwraca.
Wydawca: ,Wojewódzki Komitet PPS w lodzi.
Redaktor: Artur Knraczewsld
CENY OGŁO:JZE•~ Drobne: za wyraz petito YfY poza tekstem - 5 zł. Inne ogłoszenia: za milimetr - szpaltę poza tekstem - zł 14, w tekście - zł 21. - W numench
·
nied~ielnych i świątecznych - 50 procent drożej.
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