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Upalne lato ciążyło w tych pewnycli puriktach Arrmi Czerwo- Aorze], brBkło broni, amunicji, ży- ludzko zniszczone o}czyste miadniach lipcowych nad Warszawą. nej, o poi,edyńczych sukcesach wności. O pomocy radzieckiej nikt sto. Bohaterstwo - stało się bo·
Lecz pod pozorną ociężałością lu- Wehrmachtu.
już nie msrz:yl. Było faktem oczy· haterstwem straceńców.
dzi zmęczonych gorącem, krylo A w Warszawie bylo ciąAle cię- wistym, że Komenda Główna AK Przestano wierzyć we wszelką
się jakieś naprężenie.
żej. Niemcy - w pierwszej chwi· nie uzAodniła swej akcji z do- pomoc. Minimalne zrzuty angielFront zbliżał się. Od wschodu li zdezorientowani, podciągnęli wództwem Armii Czerwonej. Już skie - filmowy zrzut amerykańparła wprzód potężna fala olen- posiłki. Zorganizowali obronę, po nikt nie pisał o współdziałaniu ze ski, z którego powstańcom nie
sywy sprzymierzonych wojsk pol· tem przez miasto w krwi przebi- Wschodem - tym więcej pisano wiele się dostało - rozgoryczały
sldch i radzieckich. Niemcy cofali jali arterie przelotowe, wreszcie o gwałtownie 'przygotowywanej tyiko. A więcej jeszcze rozgory·
•ię bez przerwy. Ich własne komu- rozpoczęli systematyczną ofensy- pomocy z Zachodu. Lecz pomoc czyć musiał głos „Londynu", któ)ikaty - wieściły klęskę. Styli- wę wszystkich rodzajów broni - ta nie nadchodziła.
ry ustami Mikołajczyka i Racz)tyczne wykręty „Oberkomman- przeciw powstańczym rewolweEntuzjazm walki o zwycięstwo kiewicza - słał słowa hołdu dla
do der Wehrmacht", optymisty- rom i butelkom zapalającym.
- zmieniać się zaczął w entu- za.bitych i walczących, jakby na
1
czne komentarze - nie mogły zaW Warszawie, burzonej syste-,zjazm walki o zemstę - za oku-/kpinę.
Pocóż bowiem było stwaslonić nagiego faktu, iż Trzeoia matycznie i okrutnie, było ciągle pację, za śmierć bliskich, za nie· ;
Rzesza ginie Wymowa skracanej
Iinii frontu - od Moskwy do

~=~i::l~f: :ue~:i:,:~ ;:::~:Tom
li e

wy zbyt również oczywistą wymowę miały niekończące się kolum·
ny cofających się wojsk niemiec·
kich, popłoch wśród cywilnych
Reichs i Vo1ksdeutsch6w, zapchane dworce, coraz częstsze zakłócenia w komunikacji kolejowej i
wreszcie słynne obwieszczenie o
przymusowym poborze do kopa·
nia rowów strzeleckich.
Naprężenie nerwowe wzrastało.
Pod ziemna prasa doniosła o powstaniu P. K. W. E'nu, o Manifeście Lipcowym - o bohaterskich czynach polskich żołnierzy.
P ocz t a pant o fi owa z szybkością
·
· łą d onos1"ła o k az"d ym
ruezrozumra
zrywie podziemia. Plotka, idąca z
ust do ust zapowiadała powstanie

1

Prem1· roPowstan1·u,Warszawsk1·m ;~:ait~~;,: ::~:t::~ż: :aa;:::~:
0
lJ

W drugą rocmicę Powstania W.uwmwskiego
ciełowi Soc:jałistycmej Agencji Pnsowej:

t-Ow. prem'ier Osóbka-Morawski

!Oświadczył

przedsta.w.i-

„Pows~ Wanawskie pll"Zeiywał cały $.ród bard7lll głęboko. PKWN w Lublin.'ie żywo .interesował
ai>y nieść pomoc powstaniu. W tej sp11a.wie wyjechała też do Mookwy cłelegacja, by zorientować się ~ pr.zybłiżon,tm knnime ofensywy Armii Czerwonej. Sytuacja strategiczna i wojskowa była wtedy tego mdz:aju, ie of~ mogła nutąpić dopiero za lalka miesięcy. Armia Czerwonb,
która zdobyła w wielkim marszu pon.ad 500-kilometrową - przestrzeń, przed nową wielką fl.18il10tl'ą wojskową,
i:...1r~ była u'--l.:l·owana Wisła, zwłuzcza po __........__ zniszczeniu dróg i mostów kołei.nuvch,
~
""'L.1''""'
"'"ł""'...,au
•-„„
by móc •.w.Jn:
-Lomć nowe ,,..,.1'
........żne uderzenie, potrzeho'Wała dłum„h
...otowań.
• - i prec~jnych przy„
n...:_ntuJ·ąc o..
po ......
~„idzie z Moskwy
frem rz;a poVednictwem ra~ dałem ws'-~o'wki
une
-.., w .v1n„n;
•,1~-.„„,,..
·tum
m'"':...
-..J·a-.:..."-....,..:.....-, żeby nie 1:...-1: 'Wi„ce'J
m ...--nAtnnC i główilit' ratowali ludzi.
....... ..--„
UUTU1D ....,....
r
Powstanie z wo:~.ow-o
widzenia było szaleństwem, ale wobee wiełkfl„.........o męstwa a= ....
-~~-1'"'" -„ ..........
„.„
'--u lbohaterskiei" mło.cłzieży i ludoości Waraaiwy, bez względu na przelronainia politycue i Jod.l..:..:i....
~,......
'"' .....
wojskowe, 1'I' :...L.;..L wałczyła - po~ na zawne 'W sercach aa.szvch i w naszej historii j'a\kio (W}'lrnilł
,_........
najpiękniej~h uczuć I czynów, ila kt6ft zdobyć sit małe naród.
się

rzać niepotrzebne bohaterstwo,
które nic prócz krwi i łez przy•
nieść nie mogło? Po co? - pytaIo ciągle więcej ludzi - wtedy,
gdy z zachodu nic prócz pustych
słów nie można było uzyskać ze Wschodu zaś, choć mała przychodziła jednak pomoc żoł·
nierska, przylatywała amunicja,
broń i żywność na „zdezelowanych Fordach" popularnych
„lcukuruznikach".
Gdy Warszawa krwawiła, gdy
ginęły setki tysięcy żołnierzy i cy•
wilów, gdy dzieci z pogardą śmier
ci atakowały butelkami zapalającymi czołgi - Mikołajczyk tar-

i czynił 'W!tZystko,

,--a... --•·tu ......,„

„

•gn·a

„ „

Nie miel on wtedy zbyt wiele w
W arszaR!Źe zwolenników. Mieszkańcy stolicy czuli że jego co
naimniej błędom - zawdzięczają
sw~ cierpienia.
Al~ kości były rzucone. War•
szawiacy już w I 939 r. pokazali,
że umiejq umierać z honorem za
straconą nawet sprawę.
Rr..k. I944 potwierdził to jeszcze
• ·• · · c1ą·
zaz. Ciągle bardziej ;ic1srueru,
·
gfo bezwzględniej mordowaru z
•
ziemi i powietrza
- trwal'I na
swym posterunku.
Trwali walcv•cy - i trwała lu~
dnoś6 cywilna. Propa<łanda
nie5
miecka nie wielu skusiła w pierw•
szym etapie do opuszczenia ra-

mi:~::~!~ :~~~k~ r;,:s:: ~~~ PalłP.:
ł'°d„ra.-1·
ą· ~~~;;;1~h~:s~:m~w~
z~:~:::p:
„~I
'4(,
wstańców - v.1ięcej, lecz i tak
Warszawiacy w swej masie woleli
Nowy pro1'ekt angielski nie zyskuj'e zwolenników
ginąć od pocisków - aniżeli dabrowolnie
Niemcom.

szawy.
Sytuacja dla wielu była }asna.
Gdy Niemcy cofają się w pop/ochu, gdy ofensywa w gwałtownym
tempie zbliża się do Wisły - za~
daniem Warszawy będzie pomóc
uderzeniem od tylu, zdobyciem
mostów, ochroną miasta przed
zburzeniem.
Tą jasność zaciemniał tylko nie
zrozumiały fakt, iż po okresie permanentnej ucieczki znaczrie siły
pancerne Niemców przeszły na
prawy brzeg. Nikt jednak - zbyt
długo faktu tego nie rozpatrywał.
Na głos syreny - która w bia·
ly dzień - bez nalotu, oznajmi/a
nieprzerwanym wyciem - jego
odwołanie _
powstanie zostało

oddać się

LONDYN (PAP). Natyc.hmfast po gew (oikołica Gazy) Pod manda-jma przybyć w dn5111 jutrzejszy'Ill cło I !'rzys~edł wreszcie koniec:
przyjeździe do
Paryża premii er tern brytyjstloim. Korespondent dy- Londynu na naradę z miD'istrem ko- Kapdula~1a. Bor -_ Komorowskr
AHlee odbył cHui.s.zą konfereinqję z ,płomatyczny „Times" do.nosi, że o łonii Ha!L
·
poddał się.
. ·
.
sekretarzem Stanu USA Byrnesem Ele dojdzie do :zigody między Angliią
. .
iya w!~sną 1 Lotldynu o~powiew s.prawie przedłożonego p11Zez An- i Ameryjką

00 pods.tawie powyŻs.zeutworzenia fecleruj ży- go płamu brytyjskiego, ujaw!lli.one bę
dowsko-arabskieij w Palestyioie. Plan dą dalsze szczegóły tego pła.inu na
ite,n, jak wynika z uja'W!Jlionych do- &rodowym
posie.dzen~u Izby Gmi.n,
tyohczM SZJCzegółów _ przewicłwje które będzie pośwńęcone debacie nad
utworzenie autonomiic'llnej strefy ży- caloksZJtaltem
problemu pa,łe.styńd
k' ·
b'
· wz:cł •
k.
-0W1S> 1eJ,
1egnąceJ
· l'lllż wy- s lego.
brzeża morskiego w zachodniej PaNastępną fiBJZą m.a być zwołanie
lesty.nie. Wschodnia oz.ęść zaś przy- lronfeir.encji Okirągłego :Stołu Arabów
Je-gająca cło doliny Jorda·nu. 'stano- i żydów do Londynu. Donioszą, 'iż
·•
t f
t__k
Cz „
.
Ż d. . k . .t.~;b .
w1c ma s re ę araos ą.
ęsc cei1· zarowmo
Y zi, Ja 1 JU""..tJ !IW'1e urozpoczęte.
tralina z Jerozolimą pozostaje podlstosuUl~~ali się negiailyw:rie do wyPierwszy zryw młodzieńczego mandatem międzynarodowym, połud- mienionego planu. Głów.ny se1kretarz
en.tuzja_zmu,
nieprzygotowanie nfowa
zaś część kraju, tzw. Ne· rządu paleS1tyńskiego sir John Shaw

glię płmu

N1emcow - dało początkowe zwy
·
cięstwa. W ciągle większej ilości ~
. .
.
.
d z1elruc
- powiewały
biało-czer- ~
wone proporce, rosły pod pierwsze piętro prymitywne barykady,

z

roiły się

od

jz
B

~

AkcJ·a prem·iow:a

rozgorączkowanych ~

~~~

U

~

~

~
B
~

KURIERA POPULARNEGQu ~~
„
Prasa powstańcza tryumfalnie B
dl
ł d . Ź
I J
B
wciąż nowych bojach ~
a
m
O Zie y 51"'0 ne
~
i nowych zwycięstwach Łączono ~B
B~

mężczyzn

i kobiet punkty wer-

bun~owe.

~~
~

llJ'

~

~

~

lr

uonosua o

· ·

je ze zwycięstwami pod Otwoc-

B~
B

W niedzielę, dnia 4 lipca r. b. roz·. k
Ó
li! Ak cji
p oczniemy d ruk owanie
p upon w
Premiowej „Kuriera opularnego", przeprowadzonej specjalnie dla M ł od"': ie Ż Y
S Z ko 1n ej.
Uczestni"k6w le)· akc1·i· oczeku1"e 30(
•
•
~ennyc!i nagród W postaci cennych ks~q.
zek, wiecznych piór i różnych przyborov
naukowych

~
~
~

B~

kiem Garwolinem, z entuzjaz- ~
merr: czytano _ że radziecka ar- ~
.
-<
t • ,
b ~
~
t Y1er1a
wspomasa pows ancow o • ~
~
strz~lem na Plac Teatralny, Prascati.
~
Mijały dni. o powstańcza • ra·
dzieckim wsp{Jłdzialaniu bylo cią· ~
~
. 1 . . c· <łl AJ ś . -. b 1
A e c1sze1. Iąs e F; o rue1 yo na - ~
"tomiast o ciężkich walkach na 1~
~
wsch6d od Wisły_, o cofaniu_ się w~~~,~~~~
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L~NDYN, @JAiP). -

o:n.aw1aiąc dzralno~c rozpoczął s.tracenczą

f;~~ek~~~~i~fs!r ou!~~f,:;:~ :~~f; ~a po:dyczny~h ce~o;

:-z w;i_1kę.

kule ~stępnym .z.aznacza, ż.e trudn·O a w a~ną 0 povne. zia nos~ -:
dojść dlaczego rząd skłonił się ra. po~d~ł się wbrew woli przewazne1
czej do fed·eracji, aniżeli do podzia- częsc1 swych podkomendnych,
lu. Projekt .taki nie podoba się. ani którzr_ chcieli bić się do końca;
Arabom. am Żydom. Znowu Wielka
Dz1s gdy z perspeldywy dwoch
Brytania będzie zmuszooa występ.o- 1 t
' · <ł któ h · t lk 0 0 d
wać w roli arbitr.a pomiędzy strooa· ~ ' ~ crąsu
ryc nre Y .
mi i do przyjęcia na stebi<e odpowi<e- meślismy ostateczne zwyctęstwo
d~iaLru<»śc.i .za ich niiezadowoleni·e. w ~alce o gospo~arcz~ odbudow~
N1·ewątphwie rząd wytłumaczy ko- znrszczonego kra1u, dzrś, gdy spoJ
rzyści tegio ro.zwiqzania a-Ie jak dot
t .
tąd, wydają się one n~edostrzegal- rzym~_ws ecz n; P?W~ ~rue .wa~ne, chyba, ie:żeli przyjąć pod uwa- szaws 1i: - ma Y1?1 1 s a!ą SI~ c~,
~~· co nie omi~sz~ali szybko podkre któr~y 1e wywołali. Or;1 swe1. hr·
shć Amerykame, ze daJ.e ono Wte!. stor11 w tych bohaterskich dmach
kiej Bry~anii baz~ .na. Srodkowym nie pisali'- a jeżeli - to smutną
Wschodz?e w chw1h, kJ.edy opuszcza hi t ·
ł
·
· ·
·
E . t Zda ;
d . Dll "k
T'
" s orrę w asne1 klęsk"I zyc10we1.

w~~aine o~·reeŚ!eni~e ~r:w"ż.~~~~ w ty~h

dniach_

pisał histori~

wiel-

i .Arabóy.r, staje sie spr.a"'.ą bardziej ką, !l1ękną - Jedyną w swc1m rop1Lną. N1~ ulega kwestii, ze .w Pale- dza1u lud Warszawy: szary
sk~yn~e
~le
nastąpi
uspokojeme, dopó- powstaniec, i szary cywil. Poka·
I UZYCle przemocy przez Jedną lub
z• • •
t
ł ·
drugą stronę przedstawiać będzie za, I onr, ze i;awe .na z e1 grze przy
chwilowe korzyści.
wodc?w mozna nteP_ot~zebny cz.vn

. .

. .

podrueść do rozmuuow bohater-

D.ziketnrnk poddkreśla, . 71' dam n?wy stwa najwyższe~o. Oni pokazali,
proie
rzą owy, arn za ·oo mny .
.
, .
p!adl dotyczący Palesi--.~y nie ma z.e ducl1a. polsk.1eg.o z.łamac. nie mo'.Y"
szan.s pcwódzenia, o ile Wielka Bry zna, anr w w1ęz1eniu, am w obo·
tanią. i Stany ~j.ednoczone nie posta- zach, ani w piekielnym oP,niu
now1ą rozgra11i1cz,.ć pr-0blemu Pales- wszystkich rodzajów bfoni _
tycy od obowiązku przyjścia z po,
.
mocą .niedioli Żydom w Europie. Iden c?ocby t~n duch tkwił w wątlym
tyliikacja tych dwu spraw w opinii ciałku dziecka.
p~bli'cmej je~t powodem . wielki~h Wo~zowie powstańczej We.rsza.n1oeporozum1en . pr~y ro~w1ązywa~m wy p61dą w zapomnienie - 0 boo~ydW'U zag~diIN•en. T.aklle postawie- haterskim jej ludzie - wieść Amin
me sprawy ·est rer.u!tatem k{lnCep
.
.
F;
cii sjonistyc~nej, A .ra~zej TC\\jk ·-- ---,owradać będzie - za tvsiąc
nis_lyC1'00i.
w:-.---~· lat.
R. Lessel.
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Czu doDcwin
Paryi11?

Przemówienie min. Mołotowa

nd1

rze ór wszelkim reakcjonistom

wghu wa sic pokój mit;dzg narodami
PARYŻ, (PAP).- Sala zabrzmiała
rro1=.i.itni i długotrwałymi oklaskami,
gdy radziecki minister spraw zagra
nicznych Mołotow wyistąpił Jako
pierwszy mówca na środowym wie·
czornym posiedzeniu konferencji paryskiej. Mołotow oświadczył w
s~y1!1, trwającym . 18 mi.nut pr~emó
wtemu, co następu1e: „Niech m1 wol
no będzie w imieniu Związku Ra
dzieckieg{)I powitać konferencję i ży.
czyć jej powodzenia w je) wielkiej
i odpowiedzialnej pracy w Eurapie.
Zebraliśmy się tutaj, aby rozważyć
traktaty pokojowe z Włcx:hami, Rumunia. Bułgarią, Węgrami i Finlandią. W czasie wojny państwa ,t e zer
usunęły swych
wały z Niemcami,
władców i wzięły
faszystowskich
czynny u<lział w walkach po stronie państw demokratycznych w celu
odniesienia zwycięstwa na<I hitferow
ską Rzeszą. Sprawiedliwość domaga
się przede wszystkim, abyśmy zwrócili uwagę na iinteresy państw, które
zostaly zaatakowane i cierpiały na
skutek agresji. Musi by~ dlla nas zupełnie Jasnym, że ataku!~ państwa,
które przystąpiły do wolny jako sojusznicy Niemiec, powinny p<mosić
za przestępstwa,
odpowledzialność
popełniane przez ich koła rządzące.
Nieukaranie takich wypadków i od·
praw
słusznych
mowa obrony
pań~tw,. które. ucl~rplały wskutek ag·
resh, nie ma1ą ntc wspólnego z In·
teresami sprawiedliwego i trwałego
pokoju i mogą jedyn'ie stać się za•
bawlcą w ręku tych, którzy przygoto
wuJą się do nowel agresli w pogoni
za celami imperialistycznymi.
Druga wolna światowa z-0stała wy
wotana przez faszyzm i skończyła
się wówczas, gdy faszyzm został po
konany. Wiemy, że faszyzm był
równoznaczny z pojęciem agresji.
wszystkie
To wyjaśnia. dlaczego
przedstawione
traktaty pokojowe,
podkreślają
konferencii. spęclalnie
konieczność niedopuszczenia do odro1zenia sie faszyzmu I skonsolido
wania podstaw dem<>kratyc21nych w

l]_ruql.

państwach. które były satelitami mi. Projekty trakitatów pokoiowych, państw dużych i małych, dążących
Niemiec.
przedstawione konferencji stanowią do wzmocnlenia pokoju światowe.
Związek Radziecki Jest ~ałkowicie nowy cioo w wysiłki tych panów. go i bezpieczeó1.>twa narodów.
Wszystko, oo tu był& powiedziane,
świadom faktu, że w wyniku reform Wysta.rczy Się zapoznać z proJ>QZY·
demo•kratycznych, kraje, które były cJaml zawartymi w projektach trak- dale nam podstawę do przekonania, ryża.
sojusznikami hitlerowskich Niemiec, tatów pokojowych, aby przekonać że prace konferencji będą uwień
w ostatnim stadium wolny weszły slę co państwa demokratyczne, które czone powodz.eniem <Ila dobra wszyczłonków
na nową drogę i w pewnych wypad· je przygotowały uczyniły dla do·bra stkich miłujących poliój naroidów".
1
Ruchy
kach okazały s-0 Juszniczym pań
stwom znaczną pomoc w walce dla
PRAGA, (PAP). - Czterech c.złon
agresji
całkowitego zHkwidowania
\k&w haehawiSkiie,go rządu w protektego względu Zwią
niemieckie).
zek Radziecki przyznaje, że te pań
toracie Czech i MO'raw, oskarżonych
stwa powinny otrzymać rekompeno okazywanie pomocy wrogowi, zosatę za wycządwne im szkody, nie
w całości Jednak, lecz w części i w
rów'stailo skazanych przez sąd narodowy
(PAP). - Dy1SkUJSja nad Dr. Herbem Evaitt (.Aiustrałia)
ARY~,
zakre,s ie ściśle określonym i ograniczonym. Z drugiej s,t rony Związek formą proeedunl° zaproponowaina nież przecilwistawi~ się propozyaji na karę więziieni<a. B. minister rolRadziecki sprzeciwia s1ę' wszelkim przez milniiBtrów spraiw za.granicz- 218 więkiszości. Po skończonym pir.ze- nic.twa Adolf Hruby został &ka'Zlllny
usfłowalilom ingerencji w życie gos nyoh
Wielkiej Ozwórlci dla konfe- m'Ówieniu Evatta, piw,ewodnic.zący
podarcze byłych satelitów Niemłec rencji w Paryiu rozpoczęła się dziś zaipropomoiwaa, aiby delegaei pnedy- na dOIŻywOOnie cięiJkie roboty, b.
minister sprawiedlil\\·ości Jarosław
oraz odmawJa wszelkiego rodzaju
skutowali projekt rady mimistrów
wywierania tego rodzaju presji na te ramo w komisji regu'lamimowej · Prze
Krejci - na 25 lat cięriikicli robót, b.
p~
paragirruf
zagramicznych
spraw
narody, Jaka nie je.St zgodna z Ich wodniezył Paul Hell!rY Spaaik (Belgia). Mosa Pijade wiicep:mewodlni- paTagraifie i wezwaił delegatów do milrniste-r spraw wewnętrznych Biesuwerennością I godnością narodu.
- omadre- zgłoszenia poprawelk generalnemu se ner.t na 3 lata więzienia, b. mi.niJSter
·u 01Sł0 wi~i
Przedstawiono k<*lferenc)i 5 pro•
ego z.gr
Jektów traktatów pokojowych. Pro- eząey J g
kretar.zowi. Następnie zabrał głos Kemenicky na 5 lat cięthldoh. robót.
jekty te przygotowała rada mini- nia na'rod<J1Wego dtwortZył po.siedzemtni1ster spraw zagu"amicz;strów spraw zagrank21nych zgodnie nie, propollluJąc prayjęcie A1bani~ w radziecki
Piąity oSkairiony b. minister fimanz dobrze z,n anymi specjalnymi posta skład ueze..<rt!n.ilków lkcmferemcji jaJko nyoh MołotoW, który WYiP<YWiedział
Kalfus oostal Uz'l1any wiimrym,
s-Ow
za utrzyimamiem
się zdecydawanie
n-O'Wienlami w tel sprawie. Jak wiemy, rada minilStrów spraw zagrani- 22 C7..lonka, na tej podistaiwie, że była 218 w.iękisrości :P11ZY gł0001Wamiu.
jetdnakże ikaira została mu zawieszOcznych z<>Stała utworzona w roku oma pierwszym lkraijem, ikrt:óry ucierna wskutek okoUcznośei ła:godząicych.
ubiegłym na konferencji berfińskiej. pi.alt od agresJi włoskiej. W daJazym
Rząd ra<lziecki ze swej ~trony popie ciągu swego przemówienie zaipropo..
.
rai od poozątku ten wmosek i zawsze był zdania, że wprowadzenie we norwail roi, aiby !I'egulaml!Il zast?-zegawłaściwym czasie ·tel decyzji nie po jący 2/3 większości, pmy głosowaniu
winno być .traktowane lako format- zoStaJ p'r:r.edyskowwany paragraf Po
w Międzynarodowym
ność ze strony zainteresowanych rzą pa'r!l€ra.fioe. plJ··ade aipelował, a:by
GBNIEWA, (IPAJP).-Wstępna kon· twa. W fa1szym ci<rgu Bemadotte
,
dów.
Przykład traktatów pokolowych lro.."llfmene.ja pr.zyijęła .zaisadę 2/3 wię forenc}a Towarzystwa c~erwone.go przypomn i ał zebranym, że obecnie
dowodzi,, że rada ministrów spraw za kszości deey2'Jji, st.osowlniie do propo- Krzy-.la, która ma o,bradować nad Międzynarodowy Czerwony Krzyż
granicznych osiągnęła pozy'tywnel zyqji Wiel!kiej C2lW611ki. Bairon vo1n da1szą organizacją Międzynarodowe. może ,się oprzeć na ONZ. Prz.edsta.
go Cz.erwone11:0 Krzyża, zostal'a wiciel.e Francji. Stattów Zjednoczo. .
wyniki. Nie możemy Jednak pominą~
faktu, że decyzje rady ministrów· Boetzelaeger, mllililster spcraiw za.gra- otwarta w Genewie przez prnewod- nych, Nowozelattdii, Jugosławii, Buł
spraw zagranicznych są atakowanę nicznyich HolaindiJi i przewodniczący nicząceg-0 Szwedzkiego Cz,erwonego garii ii Crechoslowacii. którzy brali
przez wszelkiego rodzaju reakcfonJs. holenderskiej dlelegacji, za:kwe.stiO!llo Kr,zyża Bem"cldotta, wyrarżając uz· udział w obradach, p.oparli ,s tanowis
prz,ez ko mówcy. Wśród delegatów prretów, którzy mają absurdalne, anty- wid tę p'ropozyieję nazywaiją.c ją <>- na·nie dla pracy, d'Okouainej
radzieckie przesądy i o.pieraJą swe gTaniiczeniem k 0 nferenoj"1 nairroecmą międzynarodowy Czerwony Krzyż waża pogląd, ż.e należy znaleźć rozw czasie woj.ny. Bemadotbe zazna. wiąw.nie możl!w:!e najprędzei. poni~
W'-'"·
oblicz~nfa na udarem.nlenln '?ł"~ół
1':1ll<ą '-'7''"-'""'ę !J'.l'()Cedurę. czyf, że osiągnięcia byly,b y .z.naczni1e waż uzyskamie współpracy w mię
pracy między wielkimi ~.a-rstwa- pnez
większ,e, gdyby międzynarodowy ko dzynarodowym Czen-.,.onym Krzyżu
mitet posiadaf dostatecZl!e pel'nomoc - C~erwonego Krzyża Związku .Ranictwa. Cfr()d~i mianowici.e o to, by d7Ji·eckiego jest sprawą pierw.szorzęd
Wrocł·awz·u
Crerwooy Krzyż, neg.o znac-z,en1a.
Międzynarodo-wy
<~
który w czasie pokoju j·e:st prz.ed-

Wyrok na
rzqdu

Komisja Regulaminowa

z

się

zastanawia

ilad sposobem

głosowania

O· współprace ZSRR

Czerwonym Krzvia
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wk rocze n110

amerykan_~

się łliemcy

s odziewali

ski'ch woi•sk

Cierw:o11e
Towarzy.stwa
:stawicieiem
był w
ca.tym świ,ecie,
~ Krzyża na
czasie wojny re11r·ezentantem .i. wa
państwach
rzyshv we w.szystkich

~t~tr~~i<lc:yn~:!~n;e;; sig~~r!C:!~

na Doh1ym Slqsku

•• , go Krzyfa wchodzą jedynie obywa.
, •.
•
• .
•
W drugmi ~onJeigo Kl11!!hnJe, w dalszym 01'.ąjstęp do sztabu .ameryika~J aimml tele szwajcarscy. Dr. Bemadotte
d ~u proc.~su młG!Jlik:ów tajnej nie- gu swych zemań poida.je, ii doiwie- Tutaj, jak zerma,j!e oisk. Daum, podkreśla, ż.e żad.ma zasada łmmarni
~nie,1 tam~ nie . znaidzi:e za~toso_wa,nd<a ~v
m~~:ej ~j,i „FreiJes Deut- działa się od Ku~hne Artma, że był Kuehnle miał iotnymać
schland" ltoaąeym się przed woj- on w Berlinie, gcbie po ~ powrotu na Dolny śląs1' i oczeki'W'a- czas~e woiny •. 0 . '11.e rnkt me _będ.zie.
•• sta{ na s•trazy 1e1 prz,estrz,egama. Dla
•
•
•
d
W
·
d
k
komi~t
wlkrotce. ~pic teg-0 też międzyuarod'Owy
~nym. 'W ~stwae lmłku ma llla s_eaaą~
ro>s 0\\?'111 są em reJO'IfOwym ~
I musi mieć odpowiednie i>etnomocrnc
c1awm, zeznawało 26 ios:kiariouych.j of1c:erow amecyk.ańSkieh uzyskał do- wkro~me WIOJSk amerykainskich.

WROCŁAW

(PAP) .

sp'

Cclmirżcmy:

Scboltz Ham, Reoiman
i Bachman .Ernst przyzll!ają się do 'posiaittalillia brOlll:i.. Fellcs Uczeń
Helmut, który początkowo me przy
Gi1 ~nter

znał się

nałeże•

tat)ooj lorciągu swych
ga.n-ji,diow dalszym do
zezoań, w krzyźGIWYJD. ogn!iu pytań,
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Na posiedzeniu
PARYŻ (PAP).
komitetu rzecroZ!nawców do s.praw
morskich, powotanego przez konfe.
spraw zagranicrz.ren•cję ministrów
nych osią.gni.ęto porozumienie, oo do
ok1t'ę'ty włoskie mają
tego, jakie
Grecji, a jakie
być przydz:ielo:ne
Albanii. We Sirodę komiitet pn.ystą
pil do rozdziału floty wtf<>skiej pomłędlzy pańsitwami Widkiej Cziwór>-

O OJOW8QO
D
CO O PIO 8
.
.Ili . O. D
RZYM (PAP). Radio rzymskie 1ekic1e traktatu pokoiowego z Wło-

został
Zab"eg ten rozp,oa:ęły
Gu.eirtle Maxa. donioslo wieczorem, że ambasada chami. Jako ar~umenty podano wy~rn~ osfoarżn1;1ego
Czrm sweg!> źałuje i 'Wyll"ama skro- w:oska w Paryżu doręczyła korufe- silelk floty wł.oski.ej u boku państw
"
oraz k ·
---l.
·
·
· ł
·
k ·
··
•
· •
001!1eczmosc
chę. Osk ~,tio!Dtll. przyzniaiie 00.ę r'OW- renc]'I PO' OJOW~J membor~~! za';1edra- sipbrzym1eWrz~n~U11
ioora.
nil'~ . .ry„ " ~-'!D~1„~"l l!l'">!"'lł :d Ja~t'f~,„r~,:1:h ;ący zastrzeżema wo' ee li' aurul1, <>· o rony
ludzR.im iiero1Wi3tllym do ~:ej przez t.~~~c~-Oh Sil?l'aW m0tl"6kicli W erQ-

skiej w Egersundizie w

Serbii

BELGRAD (PAP). Kraj<>'WY parldment serbski uc'hwaJiił rezoluc~.
w 'k!tórej ZJW1raca się do koruferencji

0

Paeyźu 7l!Iłianę

bez' lanie rómycli czlloników 2:8-łogi brytyj
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Ilota

podzieloau

Vąto

Dalszy ciqg procesu gen. Fulkenhorsla
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„Fre:ies Deutschland" m pow'at Bolesb'\viec) dok0in• mlbieMi• SS- ~ ...;
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Włosku

lki.

szkoty norymderskie.i

Agencja• tururm i nie może być rOZIStrz.elamy
LONDYN, (PAP). ·· „~
m;ejsce, w którym :m!ropama jest
w dah:izym ciągu sądu. Na pytamie SW€€'0 obrońcy dr.
amun'c!a. Oska.riony po .ai!1eS'dowa- Reutera donocsi,
nin wskla.mł władzom miejsce, w procesu tcybu·nał brytyj!Ski sądiz:i. ge- Miillera. dlaczego odst-ępował od tenerała Falllkenhorsta, b llliemietekie- go '\ryipadku t:zm. sabotażyst,ów, Falurządzono ten magazy111,
którym
stwierdza on również, iż :zJalkiopaJ go głównodowodząc'l!g!O w Norwegii. 'kenhiol'st poiwołał się na To21kaz głow leS:e faśmę do kuabinu maszy- Ze7lilaiwaił osk:airżony, lcl;6ry wyraził wy państwa, 2) na failct, że saibotafl"l",'lego. O dz'.ałalności orgtalnljzac:ji zdziiwiEtnde, słysząc stawia!Tle mu za- tżyśd stosowali nadzwyc·zajne środ·ki
d ~ „.,·ii·dV..ał się jiaiknby lold osbrione- IiZUty wyd.aiwamia :ro2lka'ZU rozstrze- wojemme, 3) sądził, iii szitab główny
liwamia komando.Ww brytyjskich. działał zgodnie z prawem międzynad
go. Bachmana .ii .S~e po Ols:a ze- Nwstęipniie Failikenhomt oświadczył, 'rodo'wym. W związiku z ciążącą mu
t -··
ty h
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się

LONDYN, (PAP). - Londyńskie
źródła wiarogodne podały w środę
do wiadomości, że brytyj·s ki minister
spraJW zagranicmiych Ernest Bevin
czuje si.ę coraz lepiej. R1..eC7ln.iik ministe:ristwa spraw zagranicznych nie
mógi w środę udzielić informacji,
kiedy milll.. Bevin będzie mó.gl udać
się na Konferencję Pokojową do Pa.

liistoipad.zie

.1942 r. Powimno się ich było wziąć

do szpitala. Zezmaje, ja'koby po tym
wy;padlkiu ZJWolaJł swyclt gene!l'alów i
~wiedział, aby się to więcej nie
JPowta.rzalo.

z
BIPDZUD2
U
"

w
hDdz1·e
nrodukOW"DO
„
u
tt•

O~WJĘOliM (S~). W .Oświęc:miu w dalszym ciągu trwa mtensyw
na praca przy montowaniu Fabryki
paliw syntetycznych (!benzyna z wę'
Ostatnio przybyło 5 diuzych
gla)
·
transportów z Szwertzh1eize wa,gi
'
łącznej około 3.780 ton, rÓIŻCy.ch urzą
dzeń. P-0m tym urządzooia elektrycz

ne, kotły paro~e i turbin~ wagi okoIo 700 ton z .Lmgenbergu.
Fabryka oczekuje nadejścia piieców
.
Ustalono. z.e gaz kokontaktowych.
.
ksowy, mezbędny d-0 syntezy, będz.ie sprowadzany z Zabrza.
Generatory do wytwarzania g<a,zu
Kr k
b tlą
budowa
d
~b dw . a
n·e.
w~ nWe,g 0 . d
mię zyczasie o u owui•e się
wie.
·odsiucza'lnie gazu, Urz5d,zenii,a enepr

?.

powzi~

decyzji
w
konłerenąię ma,nistrów
tlej przez
r;praw za~rM11c:mycli w sprawie T ńe
Decyzja
:;tu i KTainy Julijskiej.
d~yzja ministrów
że
podkreSila
Wiebkiej Czwórki karze Jugosł1awi~.
pańsbwo sojusznicze, podczas, gdy
nagradza Wł'ochy, które byly M"ogiem Narodów Zjedoocz<>nych.

...,„&ł2
WW~- U

Os'w1·ęc1·m1·u
zmię~czania

wo{fy.
nie zaniedrbuie s.ię
budyntakż,e sprawy przebudowy
ków fabryczttych oraz domów miteS2Jkalnycl!, przeznaczo,nych d.1a per
sooelu f.abrycznego.

getyczne i do

~ówn-0cześnie

lmią101:ia do Palestyny
możliwa
+ Przemawiając w środę wieczór

I b"1 G · min Herbert Morri.
_
. ·k
. e. dmmł
w
czy , ze e sperc1 maJą na
son zosw1a
dzieję, iż będzie możliwym zaakceptować zalecenie komisji anglo_amerykańskiej_ co do na~yc?mias~ow~go
wpuszczenia 100.000 urugrantow zydowskich do Palestyny. oraz konty•
nuowania nadal imigracji.
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Naszym celem

była

Polska

-

l

to
budzi dreszcz grozy w ocalałej lud•
Grójec•
ności WarszawY z okolic
i kiej, Filtrowej i Placu Narutowi·
~ cza.
Zieleniak - targowisko warzyw•
' ne na Grójeckiej stał się w pierw·
szych dniach sierpnia najstraszihv•
szym, jakie sobie tylko można WY·
obrazić piekłem. Zieleniak był p; zeJ
ściowym punktem etapowym, z któ·
Armii Krajowej poliity'kier,stwem u- r ego jechało się do Pruszk owa.
przy głowi~ luI11ices'llw~li. dlatego tyoh, 1którzy o- Stłoczeni głowa
dzie obozowali tu na gołej ziem· ze
ilciamałi nas i ZJWiedlli, dlatego tych światłomością, iż lada moment... la·
da chwila zostaną straceni.
nikomu .nie wo1no 1utożsam;1ać
Zostali tu przypędzeni jak b ydlo
z: ofia·mymi, bohaterskimi chfopcana rzeź. Odebrano im wszystko co
Ill!l...
ze sobą zabrać. Pi.erścionki
si·ę '"'tal·
dńl-nze
I dlate""'
1'o , z· e padł zdążyli
odcin~no razem z palcami, kokzykl
"
v'D
Cf"
uszu. Maszerującej
kawałkami
z
wywreszcie rom niechęci, k!tóry
rósł pomięchy szarymi Akowcami, wo!no ku Zieleniakowi tragicznej
a Alem, Palem, Kościiuszkowcami. kolumnie straceńców towarzyszyły
salwy karabinów maszynowych i po
l
·
Dla·te,go dob rze się sita1·0, że wresz- jedyńcze strzały. To pijane oparami
~o~tala ręka do krwi i ogarnięte psych«ną mordu
cie wyai.ą.gnięta
zgody i pojedn·a nia. Potrzebne nam żołdactwo zabijało „opornych" i nie
byto - to porozumienie, poitrrz.ebne zdolnych do opuszczenia posłania.
znaczyło jedno marne polskie
Cóż
1· ko·nieczme.
życie dla rozbestwianej tłuszczy.
Na Zieleniaku spotkali się wszy•
Droiie są WStpomnienia lipcowe.
Dro!Yie 'dilatoego, że 111ikt nie byłby scy. Spotkał się właściciel luksuso·
iodebrać nam :zJ1111dzeń, wej willi ze swoim dozorcą, spot· '
w s'tame
mikt nie pobrafiliy w te dni Iipco- ltała się pani w angielskim kostiu·

Wpami~tnrchw dniach 1·
zwgtit;stwo •••

żgliimg wiarą

SkM-ia.my, letni

mieisąic.

Ostalm1 nien!IM"iści

do

~ stiwo,r.zył

nadcrąigająrcej

ku1$y, dał podręczniki i

wstrtlkrorów:

lroao piel1W5fL~O spotNie byłi. nam
nnim.nry_
lit>.iec woje!llllly: lipiec 1944. Tęt- W&.hodu
"
.... -~·-do podziemia drodze
w
się
'kalo
PAL-u.
czy
Al-u
z:
koledzy
wrogiem
liną.ca życiem podziemnym sitolica.
Z ~7.;Y'Sltkidh W!Sl,pomnień woje:n- Byliśmy jedną wielką ,rodzjną. -ten był lepszy. Znałem bardzo w1e-

ofinych, z makabrycznej olrupacyj.nej Obice, niezmane były n.am oonsensowv_._ ·
taNWest1a
momentów: ten lipiec 1944. Aitmo- kiej czy inin.e,j iprz:ynależoości ol'gasfera pnze!adowana eJekit:rycznością, nizacyjin.e<j była dlla wię'klzości z
·zdawałooy się nas rzeczą drugorzędną. Rozumia11aplęcie ne!lWÓIW
Wiedzieliśmy, ze wy- ł<J się to po pros'tu jallro wojskowy
ostaoteczne.
,,przybudrnie za chiwillę, że od decydu- „punkt zaczepiooia", jako
Istotna byl.a
ją.cej JlOZJgryw/k.i dzielą nas dni ty!- dział .macier.z:ysty".
•ko, a może zaledwie godziaiy. Jak- walka.
d a ł broń do . a-ę k.1,
·
K·to p1Ci11WISIZy
·
1·
•
• iL~
• •
my ro11nnerz:e, mepo 1tycy, wiezez
odcinku
wystąpienie. J<.to p1erw15zy na damym
t:zyliśmy w :zhrojn.e
Ufaliśmy Komendzie Główne-O. 1.1faJ.ifuny, że w wake na&i.ej osamot'·
Bo ·
• · · będz"

przeszłości wyłania się jedein z nie- cerom i żollnier.z:om eh ne roZJgrywk'l s:zJtabu.
•
•
._.L
·
·I
meizarpomin1any
Jasn.y.c<u,
w1eu

lu Tadykalnyoh lewilOOW!OÓw wa'1'az:ących dzielnie. w szeregach AK.
.
id zte
.
To itrz eb a zrozm11meć,
tu
histobowi~m o ..honor i praiwdę
111ie s.zitabów i
P.rawdę ryc:1lną..
1n'fryganltów, a szarej, żotn.ierskiej
masy, k!tóra w więkisrości swej, 111ie
za.leż·nie od prz}'ldz.i.ału, była iSlJCZetze demoJQratyczna. NaSJZ.ym celem
była Polis'ka. I do t€'.j Po'lsiki szliśAk oWlcy, Al owcy, p amy WIS:zyscy:
!owcy... I dlaitego tych, którzy czyn

mvrob"
:i= n;eobi~~;;~~! Broń: tz;!:~ Po1~111·"
J
J
•
d •

.

lil)iln~ow„
'1

:I łJ
~O
leki, siteny, pi.aty,
L
caly ten moz!ma·ic.ony
goranaty airsenat miał nam sfrunąć IJla głowy, WZ11U ZDJQ ZGID ere&OWDDie ZDQIDDH:y
.
.
.
.
zrzucony na sipadoohronach prrz.ez
amerykańskie i angieli>kie maszyiny. WŁOCŁAWIBK (SAP). Najipowaiż- odznac~ią się ~ięknym wykonamem
Widzietśmy Warszawę oowobodzo- niejszym w Polsce prod u.centem wy oraz artysty.cmymi wzorami.
ną., tonącą w zieleni lata j bia.o- robów fajans.owych są w tej chwili Pa bryka pr'Odukuie obemie od 130
Polskie Zjedinocz.enie Fabryki Faja11- do 150 ton wyrobów miesięcznie Do
·
.
.
.
c.zerwien.i s:z:tanda.rów. Ale wtely j'llż
!Ostrym kokem Jd:ufo rJJy'tain,ie, dfa- su we Wl•oclawku. Wyroby jej, zna- wod-em zamteresowama się wyrnbawłodawskich fabryk fajansu
czego tak bardzo rzadk<> i mglis·to ne przed wojną nietylko w Polsce, m
~pomina się w Komendzie Głów- ale i zagranicą, zdObyły sobie wyso- przez zagranicę jest fakt, iż ostatnio
kie uznanie. Po okresie okupacji fa- przedstawiciele Związku RadzieckieK ·
·
- •
in.eJ o oścmsz'kowcach i Rosjainach.
bryk•i przystąpiły intensywnie do pra go, Szwecji, Belgii, Palestyny i Ka•
· na d y, naw Iąza l'1 ws t ępne rozm()IWy
·
'"11Ze$wiadc.zeni,
Byliśmy jednak
wsze Jk"1ego ro dzaiu
cy, pro d uk·UJąc
,.,
w celu nabycia większych ilo'Ści goto
użytcodzien·negio
fajansowe
Żfl gocłz.ina roz.poczęc.ia akcji u- wyroby
wszys·t!kimi ku, jiak również wyroby szlach·etnei wych wyrobów dla tych krajów.
będzie 1Z
zgodniona
aha'Illtami - a zdrQlWy r~~Ą.lek ni·e
Pr.redmi·o ty te
ceram~i kriaiowei.
v='!"
pozwalał po prostu na chwilę nawet
dwry, z}'Wnosc

wątpić

'1 ff

1

w osiągnięcie

por.ozrumienia

nacierającymi od WISchodu sprzyzmierzeńcami.

I

•

•

=ącić

na9Zej wiaTy.
we
To był lipiec.
A w paź.dziiemiku os'tatruie oddziały powstafrcóiw szły d-0 nieI · . _Ł
·
.
woł l gruzami pa ąceJ 11nę, :ruurzo.n,ej Warr&Zawy. Ci, o •k!tórych miilczano _ ogniem aJ:il:yileriii przeciwpilotów
fotrnczej i poświęcemiiem
· · 1_.• L __
L_ ___ ~ 1·
zimiu~:i 1 mas.:z.yny mem1ed~1e l>O'IIlba.rdunrce stolaicę.- _ do bezruchu.
A ci z Londyruu, ci, ~tórych w
1ipcu gloryfikowano _ spusziczali

B:rliśmy ożywieni wiarą w "IJWY„
•
•
(
•
cięstwo, nie dopoozczaliśmy niepewrozw1ązac
pragną
defotystycZl!lych myzłych
i
ności
,,.
s.i.
P~GA (PAP). I>.z.ien.n~~ braty- srośt;i r~lllrt>ichwych nic: więc.i:~ n~
Ostatnie dni lipca, czę&te naloty,
strach Niemców, gwałit:OW'lla idh u- .sk\ws'ki1. '.'Narodna Obron~ , o:ga.n będ2ilie stałll.,na drodze cln zbliżemra;
cieczlka zz.a Wusly _ WIS.'Zys'tko to słowackt~J rady narodow, CJ z.am1~sz- obydwu. kra1ow ••Dlaitep też Cziecho-• --~
"-·k.o.r:z.eniami tJQwiili c:Ła wywiad sw~<> Wo51P?l:pmc1>wnlk a ~łov~,ioa """'" °?1'"'"0 m!l!Ue przy
nas, kitórzyśmy
knzep:ło i podnie- z crz.~chos!QlWaokiim mmm-tr~ <;le- un ządaimu I.oJaln~o ~enla;
w p<><kiemiu cało. RZUJCaliŚimy osta·bnie, badaw- m~ntis~ na t.ema·~ . rozmow m~- u~ o wza.;tm11ieJ wymki~ mnkJ
Wlcern11n1ster Clemen1t1s S31DSCil Dall"Odowych zawarteJ z Węzł · sk1eW1Sk!wh.
cze s;poJ.rzenia w te e
k'
· W d · · · do
,
·
ł
pr.zys e1 • • d
r n
stosun ow
o llJleSlemu
r<>7.m<>W gra.nn.
tematem
ze.
,
czy
oSWia
pośpiew
Oiiganirzowaliśmy
wal'k'i.
czechosłowacko-sowiew Mo- handlowych
·- czeskiej delegacji nądowej
chu ostatmie kwatery · ··,-'kt
·
Cl
i
• •
•
·L~-. c!k" L
. k.
1 pu1w y sa1111 ·L ..t b ł
ementlshzaren, łw1~em11n'L5't-er CJ1r
tame„ ,,roz:gr\}"zaliśmy" def:iniltywnie s1~1e Y Y.l 5?r.awy, Ja te w naJbD1d1zszeJ przysz.1osc1 rozipatrywwe ę ·ą znaczy , llZ tymczasowa umowa an:zhj I"'
problemy &trategic:ro
·
,
byd
·ędz
dl
p
·
·~ ·
··
k f
eira ismy
e.
wom·bi·~ans1Jwiam1
skrzętnie najnowsze informacje o ~a Con hre;cJa 1?° ?JoWeJ ."" a:r owa _mi
Oficerowie opera- zu. :i~ os owa.qę mit'ker~sUJC przWe e z~stąp1ona "?'"'e w naJ ~ymd cza
nieprzyjacielu.
ę- s1e nową umową, ~~·os·owme. o pocyjni .i inJfornnacyjllli n.ie mieti cliwi- ws:zysnum umowa po OJOwa z
br.zeb Czoohosłowac11 w 7JW,1ązku z
grami.
,
•~
Ni1~
wyt-·\_nl"eni·a
.
11
__lL d
,1
.
i ___,
•
.
.
W
~LO wowczas
Moc,
•
Cfli
u.mowłe, teJ r02JW1ązane IlliUSZą C11W1U11etmm p1anem ou1JJtU QlWy gospo__u
.
w . Warszawie nie był
·
k ,
W
,
·
d
bl
lk.i
·
me <XK1a b , d f ·
•
d .za' ~~cze1111~
wie.~je j.e j 111as.troj111 pnzedpoW!Sta- kY'; e l~t~1e k ~sz-ebs e pr? J::1Y arc::e:iu pa~a.
niowego. Tnzeba jednak było nad tore sta ~ n~epO' .oJą 9 .zar .s~o. ?- wyw1a•. u ie. O'llego z1.en.n1 arz_?W1
0$w1adu.111emozhw1aJą w1ce1mn1ster dr Clement1s
i
~ wo-eimopeJsk1
ne11Wami pan.ować Któż
111
miał <>Cho-ty puścit s~rn·· zza umasykna~ W:półlpraicę Czeche>słowacji z Węgra- czył, ż-e „stosunki CZKhoełowacji z
dmro
• b ł
· p: Isk
·
dr Cl
m •
.
k~
•
~ Decd • .~~e~1s ~1~- ;o h ą Die, y y !.~
J•ą.cą WICIZ.esnym ran iem u1icą 0ru- 1 •• 1cemm1st~.r
rzą u
pr~stctwttc:zeu
rozmow
nyc
llUL-.CJKm:stii
relZwiązamu
po
łZ
r.zy,
kaira_
ławską .Jrub szosą Wolską

bezpos'redn•10

zes1

.swr;

!.-.:.:

· ·.

wa.ną

naladowaaut niemiedkioh,
nych zagrabionymi mebla.mi, książKtOO: z nas !Il.ie
kami,
ochoty rąbnąć ~ran.atem w 7JWijający si~ Al'beitsamlt, Soldatenheim,

odzieżą.

miał

- •• J

dz:ieląieych

zgubną, nieobliiczamą grę pe>Etyczmą

naszych „leaderów". My, ofiicerow~e i żołnie:~ AK byl!Śl!ny golt:~:
Nie było wsród ua~ mez:ro~um>ałeJ

łączyło

śmiercią - bezbrzeżna rozpacz i naj
głębsze jakie tylko człowiek przeżyć może
Spędzili

m

siedzą

na z drugich.
prawie jedni
którego
otępieniu,
w tragicznym
nie są, ich zdolne WYrwll.Ć ani wściekle wrzaski Ukrańców, a.ni spadające na plecy razy.
Powoli za.pa.da noc... noc, która
nie ma sobie równej w dziejach

ł

ludzkości. Małe. zmęczone płaczem

cz:ch~hliWllllclcl!:-igo z rządem sawi!e- dzieci usypiają w ramionach matek,
&im, Jakkolwiek jes•t rzecz,ą 2'Jl"Oz:umialą, . że llli·e ~miikamy rozmqw na
~en tem·~·t. Chcę j,ednak podkreślić,

skatowane głowY dorosłych opadają

na piersi. Przestaje dopiekać skwar
słoneczny. Może wreszcie chllĆ na

parę godzin ulga,

może chwila od-

iŻ czyllllmy stara~ia, aby wsze.Fk:e poczynku... Lecz, co to? Po targo·
sprawy SjpOme między nami i Po- wisku zaczynają pełgać mdłe, nie·

wielkie światełka kieszonkowych
latarek. I nagle, przerażliwe, mrożące krew w żyłach krzyki ... 1o
krzyki kobiet. PóźnieJ· strmły."
chwilowa cisza i szaleńczy histe•
ryczny śmiech •.• Czy.leś nerwY nie•
wYtrzymały, ktoś stracił na zawsze
p I
a more
O' a~ów i wszystkich narodów, któ- świadomość .•• biedny!
r~ .cleTPialy pod .niemieckim impe- szczęśliwy.
Wołania 0 ratunek stają się coraz
r1ahzmem, prrz.e.dłuża.nie sta.nu nieża bardziej natarczywe, coraz częstJeSlteśmy pr.zekonoa:nt"
zgody.
k b. t
t kr
~
•
• .
o ie y.
zyczą gwa1cone
zaa.lble nasze pocłZJielają również i sze... o
Ukrabiscy żołdacy przyszli tu na
W
w ·.1_a;.sza~ie i że dllatego w'ł.aśnie ten plac tragedii „pohulać".
Krótki błysk latarki - nadaje
z:na9U1UJe się droga do naszej ws,półpracy z Polslką, a ·tym samym dro- się... i już żelazne ramię chWYta
gą do wytworzeruia atmosfery w )·a- o~zalał:;t z prz~raż~nia .kobietę. T~·
lne, ktore bromą się za.Jadle dastaJą
. ·,
.
k. · bę ·
dz:1e mozna rozw1·ązac ~tarelna miejscu kulę w łeb... Patrzcie
. leJ
oto wywlekli ciężarną kobietę. a
r nowe problemy spome".

J.akami zostały roiz.wiazane w duchu
•
.
d b
bmterstwa
·o rego sąs1edzmwa i
na drodze wzajemnych i bez·posred·
n:ch rokowań. Nie leży zarówno -w
naszym inlteresiie, ja1k i w initeresie

___
-11E1•imm1S1:11
•-----------------------------------ó
f
oZJW11'·ona wymian.
a owar w

córki odrywają
niedorosłe oszalały
śmiech

dwie I znów
E!moto
od matki.

spływa dziką kaskadą na warzywne

•

•

e

-

w drugim

czy g· rupę ordynamy!dh Blitrzmiidel.
Każdy n""'"' nalot radowa~ nas.
gdy
A radość osiągnęła szx:zyt,
dnia głuchym
pe.wmego Npcow~o
<kiał :z.agrał
pom17li1kiem ciężkich
· wd. ·
NaJpra
mwzy fron't.
nam f ront.
D<l1leki !Wlprawdzie, aJe nie były to
odlegle
już przecież l~enda.rine,
boje pod Leniino, Sta1i1n.grade~ czy
_L
Ca en, a rea I·ne, n.aj1prawau:oiwsze. w
świecie wykurzanie szkopów z nak"
-~.J„.
.
szego poIs·k1ego, pvuvvaJ'lSz:aws 1ego
Cóż zinaczyły
niemal Ga.IWOlin.a.
dla nas te dziesiątki 1kilometrów
inas od ,pomocy, wobec
·
ehyt h · .
set k
yc J'UIZ prze;z mą ZWf·~ prz
0
:
ci
A Jednak zmiaczyfy...
· A jednak nas.z entuZJja2llll i zazostały przez
f'ał zaprzepaszczone

-

~!~ej ~~'!:!n!t:~~:.in~sz~tki':~s::łt
to najgorsze - strach przed

upokorzenie„.
ich tu jak bydło na -rzeź
nie patrząc na ich wiek, choroby,
kalectwa... Patrzcie - oto kobieta
t~ąca do P_iersi uro~ne. przed ~C?dzmą malenstwo. śc1ągnęb ją z łoz·
ka, mąż niósł ją na plecach prze~
całą drogę, nie chciał zostawiać
młodej matki na pewną śmierć.
Oto sp:i-raliżowana , staruszka, bez·
1
zębna 1 głucha, która w oszalałym
I
,
•
•
•
nam w sie!1pllllu... wience ' aurowe przerażeniu zwlokła się z barłogn l
cudem jakimś przyszła tu na. Zie·
z ipozcłrowieniami ii mnamiem.
N"1eocłpowie&z.i.a1ne ,czy.ny" pseu- leniak. Oto ma.tka z trojgiem drob·
dopol:"~y'kćw zm·iwec.z;.iy dzy.n żoł- nych _dz~eci,. która Prz.~d c~willł
była swtadkiem eg~ekucJI męza.1"
' ·1
.
lllie·IlS.ki
Ciągle przybywaJą nowe partie."
' izaprzeipascM Y sny Ipcowe.
· · ca1Y d zien.
tu JUZ
P'--h
niektórzy siedzą
M:'t; •
Powoli zapada zmierzch. Zieleniak
jest już tak natłoczony', że ludzie

Spo-rne k'west1•e z Polska'

w=

łłZ~e~nia~.~ Zlo~!~~z~~~!

półroczu między

Polskq a Szwec1'q

rozmów we: rudy, żelaza, tikani111 z dmtu
dotych- m.iedziianego dla pI1Zemysłu papieinn.iczasowy stain wymiany handlowej, czego i lllillych towarów. Poza tym
1 k
d d
db
o ywający się otą w myś u la strona SZIWe.d'z'ka przychyliła się do
du z 1945 r., który w da1Sey11l cią- życzenia Sit.rany polskiej, ahy dalsza
gu jesit w mocy, omówiły sprawy czięść kr.edytu 100 m~lionów kom.n
wymiany towarowej w drugim półro- przyzna111a Polsce układem ha.nd'lo1946
wym z dnia 20 siel'pn!ia 1945 r.
r.
czu
. I . została beZZJW.: ocznie oddana do dy.
.ęł
.
D I
za] y I się speaJ<a
e egacie
I k" me. spozycJ1.. władz: pe>ls.kich.
d
~~~~·-!!!!!
~'.:"'-.i:.
~~~~~~-~~-~~-~~!!:KSl
~~bwą dl os~awy ~'i}Ż po s iego 1 ::::.::::2:....:.:.:.:=~==:::_
~
-rl
e . stroi~~ Z1WeCJI.
.:. .u ' a
.
ze
s ;eJ
'Y
Y
nca ro u przeciętnie,
ot·rzyma o
wrocuiq nu Dolny Jqsk
co najmniej 200.000 too węgla i
\Ahoclawiu PZZ, kon:systórz o!'lg.w!17Juje Kośdól
W~
WROCŁAW,
ko'kw miesięczmie i po!Z..a tym peW'lle
iifości nadliabowe, ograniaone do is!Jnieie konsystorz lmścioita un i•ine- ewairuge!ioki niemiecki na tamtych
wyipaid,'ki,
„Zwierz.chniictw.o ter<!nach i mair,zatlą się
k~lku specjalnych gatunków koks.u. go Pod 111azwą:
01pUściJi
Ponadto Polska clos·ta11C.Zy między Kościoła Ewan.ge!icki·ego w Wr-0cta- że a:iasto.rzy, któ.r.zy ju1ż
sitanowis.ka na
ko11JSystorzia ~ląisik, wrraaają na
innymi peWlllych ilości żelaza han- wiu". Na pieczątce
cMowe€O, ze strony szwedzkiej do- z.najduje się .nia,pis: „Prezydi.uim Ko- weziwan.ie swej wilaidzy kośiei-elnef
pu!Cz;zony będzie w pew:nej mie·rze. ~c:ola Ewang~.lickLego na. DoJ.~y,dl1a ut~iend~enia atiemiecki·eg-0 sitaW'f!'!!JZ pcma_d ,kOi!l.t.}m!gC.!lt)'. uk:ła~Q- I (łórn_y; $1~k: , JaJk i111a5 lill:fOO'llllU~e lllU iP'.OSJ,adaOW. na tyiclh ziemiacli.

WARSZAWA (PAP). ~tabnio ba- w Warsz,awie. W trakci.e
wiła w Warszawie StZ.wecłnka delega- obie delegacje ro,z,patrz:yly

cja handlowa, któr-a przepre>wadz:iła
1 ·
szereg roZllllÓw z przedstawicie am1
za.i.niteresowan}'ldh min:is.terstw gospodarc.zy~h.

Wyniki tych rO"ZlmÓW zositały obe•
rd
nie pobwli.e: zone przez rządy drogą
wymiany not między polskim mimi31__
H anmu
· L.-·
agrai>le~twem Zeg1u.isl i
·niicZinego, ~ poselstwem S'Zwedz.kirn

z

liemcy 11rolesla,q
FRANKFURT N/M.

(PAP). Kominiemie.::·'i.i do spraw przemysłu
tet
i ha.ndhu w Stu11tgardzie z.wródt siię
do władz wojskowych amerykańskidh, by i.nte.rweniowały u władz
frc:.ncuskich w zwią.7Jku z wywożeniem uI'Ządzeń przemysłowy.eh Zi>
strefy okU[>acjii franc\1$kiej w Niei»cz:~h.

Jakaś

stara kobieta
targowisko. kładzie ~ię na swej córce, chce
ukryć jej uroczą młodość przed dra•
oprawców. Nie
pieżnymi oczyma
pomogło. Zauważyli. Matka broni
jak lwica swego dziecka, gryzie
dwa trupy na
żołdaka w rękę...
miejscu.
Wyładowały się tu w foj wieczornej godzinie najpotwornie "sze
sadystyczne instynkty. Wyładowała.
się cała nagromadzona przez wieki
nienawiść ludzka i zwyrodnienie .••
i żadne słowa nie oddadzą grozy
potwornej, zieleniackiej nocy, oś,vie
tlonej lampam,i płonącej Warszawy, nocy przerywanej głuchym odgłosem walki .••
KAJOT.

z~d arlroani:owan~k·

l

1

e~Ja

___
p as.orz••
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ICURIER POPULARNY

i wy orzystane

żródło

bogactw

Pionierska praca Stacji Jedwabniczej w Milanówku
W niewielkie!

stosunkowo odle-,

głości od Woarszawy, w zacisznym.

uroczym z.akątknt leśnym, w Mil.anó·
wku, znajduje się jedyna w Polsce
Centralna Doświadczalna Stacja Je·
dwabnicza.
Nie gw:.Zd sYrern, ani też oszała·
miaiący warkot motorów, dym, czy
sznury okien wielopiętrowych gmachów uderzają wycieczkowicza, ude
rza go tu świeży zapach wapva. ru·
.sztowa.n>ia i komp1e~ parterowych,
z czerwonej cegJy budynków.

HODOWCY JEDWABNIKÓW
Wld•oczny. jlllŻ - w postaci tkani·
ny _ eifekt wys.ilku, zy.skujie ogólne
uznanie, mczyn.a się realnie myśleć
nad tym, co do nJedawna uważa.ne
był.o za utopię szaleńców.
łlość hodowców wzrasta. Hod~wle
wprowadza się do szkół, więzień,
mkła.dów opiekuńczych. W r. 1939
jest już ok. 3.000 hodowców.
W czas-ie woill!Y hodowla upadła
znacznie, a Stacja Jedwabnicza nie
chcąc, aby wytwórnia o<Ld!awała usługi okupavtom, produkntjąc jedwab
rspa·dochron·OWY, rozmontowuje w'Szys
tkie maszyny i prrech'Odzi oo tkał·
nię z włók.ien s:ot'llCZ11y-0h.

I

W r. 1920 ra.sfy ttt ieszcz.e la.sy,
ł!ikomu się nie śniło 0 zapoczątkowa

niu w Polrsce iedwahni'Ctwa. Dopiero
pionierska il!licj,a tywa rodze-ństwa
Stanisławy i Henryk.a Witaczków za
OBECNIE
siała ca tej ziemi p!erwsze prome·
Kosze zrotych oprzędów w ksztal·
, tejąkie ziłrnQ. które dało już wcale cie ma~ych jajecrek wędT-U>j1\ do
pokaźrty plon.
rozwijaLnl, już sypią się do gorącej
W Tyflisie, na po!·u·dniowy.m Kau· wody. Okrąglia ryżowa s;>,czotka mie
kazie. W'itczakowie z zazdrością p·a- .sza ie, niby czyści, niby płócze.
trzyli na doch'ody, jakie przynosi h'o Trzask otw.ieranego ap.araba.. Młoda
dow'la jedwabników. H. Witaczek d,ziewczyna obsługująca maszynę pod
Jako harcerz Pot.sklei Druży111y Har· 11-0s·i szczotkę: Snop złotyoh n:ibek
cerskiel w Tyms.ie ślubui•e zasz.c.ze· ciąg.n:ie &ię jak promieniie słońca,
pić jedwa.br!ictwo w kraju. Slubowa· Przekl!a<la się ie przez haczyki i bienie nie poz.oistaie gołos~oWtte, rozJ)'o- &'łt'ą sobie, tak 1A!'Pełnie swob'O'd·n ie
czyn<1. studia je·dwabr!iczie i wreszc!e

ciągu

wprost na m'otk.i. - Tysiąc metrów
z jedinego motka.
l·dziemy na tkalnię. Sreregl niewielkich kr.osien czyvi niezwykły ha
las i z.gietk. Tu tkają się tafty, pię·
kne pasiaiste i w kratę, bam szaliki,
tam znów t. zw. pika na dam.sk.ie
bluzki, ·a tu po pro.stu zwykła, biala,
cienka tk.ianina. Tiect wł'aśnie jedwab
spotykamy z.nów w malarni, gdzie
młodziutkie artystki ur:zieczywistnia·
Ją marzenia elegantek. Żadna nie bę
dzie miała takiego samego materiału,
bo motywy są P'Ofilyslami malarek
.1 wykonywanie są bez szablonu. Po
proi;.tn maluje sobie każ<la pędzlem.
Jak Jej f:utta.zj!a przyjdzie do g~wy,
a jaki tego rezwltat...
Na wystaw.ie W'&Orów, aż oczy
trre·b a przymrużyć na widok tie.go
wachlarza tęczowych barw. Począw<SZY od bidiooy, poprzez suknie do
dekoracji mieszkanfowych w<Szystko
piękne, gu.stowll!e, doskonale, ba.„
brak słów (la wyra:żenie zachwyt-..t.
Zresztą miernikiem tego może bę·
d'zie fakt, że otr.zymaJ.iśmy duże za·
mówienie na nasre Jedwabk\ d-0
USA. Dewizą bowiem C.D.S.J. Jiest
nie ilość, a Jakość produke!i .

MALE ZAINTERESOWANIE
Nie w1iele może.my obecnie prndu·
kować, bo nawet z.ai.nteresowanie jedwabnictwem w Polsce 11ie jest zbyt
wlelkiie. A mogHbyśmy pr.zy napraw·
dę .znikomym wysiłku inka!Sować se-tk1 tysięcy dolarów na rynkach mię·
dzynarodowych za jedwab 111atu-ral·
cy.
Japonia, kraj nie~1ielki, o wcale ·nie
lep.szych gruntach upraW11ych Pod
morwę sprzedaje przeciętnie same-go
tylko su:rowca t. zn. oprzędów jedwa
bniczych na ok. 400 mil. <lol.arów roczniie, Wł·ochy na ok. 1.700 mil!. dolarów, a Prwcia gotioWYch iuż pro·
duktów - tkanin na 1.386 mHi. do·
Jarów.

Polska, nie docenia je<Szcz-e warto·
ści maleńk i ch, 11ieruchliwych i wcale

nielad·nych motyfi. Brak zainteres-0wa(lia do jedwabnictwa nie pozwala
nam ciąginąć .zysków poc!-0bnie do in•
nych państw, a przecież tak ·n<iewiele
wysiłku potrzeba.
Materiały nasre s.fyvnie .są •n a rynkach zagranicznych ze swej jakoś·
ci ·i pięknego wyglądu, tylko n<iestety
Jest ich za mato.
H. Adamc7.ewska

Co słychać
w Wydziale Aprowizal:fl
CHLEB
na karty żywnościowe.
Aprowizacji ·' Haftdltr
Wydział
Zarządu Miejskiego w Łodzi, Podaje do wia<lomości, re na karty ŻYW·
lipca r.b. w
nościowe z mi·esiąca
pLerwsooj dekadzi·e s ierIJflia realizowane będą następujące odcinki na
chle·b:
Chleb żytni 90 proc. w cenie zł.
2,15 za 1 kg.
Kat. I va odcinki Nr. Nr. 6, 7 i 8
P'O 1 kg, chleba na każdy odc'nek.
Kat. H 111a odcinek Nr. 6 i 7 po 1
kg. chleha na każd y odcinek.
Kat. III 11a odcinek Nr. 6 i 7 po l
kg. chleba na każ.dy odcinek.
Kat. IR na odc\nek Nr. 6 i 7 po 1
kg. chleba na każ.dy odcinek.
Kat. IIR 11a odcillek Nr. 6 i 7 p1)
1 kg. ch!.eba na każdy odcinek.
Kat. N na odcinek Nr. 6 i 7 po 1
kg. chleba na każdy odcinek.
Wydział Aprowizacji .i Handlu Za
rząd.u Mieiskie·go w Łodzi, komunikuje równoczeŚ(]ie, że na karty żyw
(Mirni.sterstwa Konościowe ,,M.K"
munikacji) z miesiąca si.el"j)(lia r.b.
w p!erw.szej dekadzi·e sierpnia bę<lą
realizowane następujące odcl.nki na
chleb:
MK Pracownicza na l()dcinek Nr. "4
po 2 kg. chleba.
MK Rodzinna na odcinek Nr. 1 po
2 kg. chleba.
Wy.dział Aprowizacji i Handlu Za
rządu Miejskiego w Łodzi, podkreśla
że wyż.ei wywołane odclnki mu.szą
by realizowane od dnia 10-&'Q si·erpinia r.b. włącmie.

przechodząc

jako pro· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - 2 lat
w
S'ty rohotnik w.szystkie działy produkcji xaznajami-a się d·ok!adnie z wy-

jest
Gdzie
72 lys. klJ

twórczością.

złoto włoskie?

zaQinęly

w czasie wolny

SOKI
OWOCOWE I POMIDOROm
na karty żywnościowe.
Wydział AprowLzacii .i Hall!dlu Za·
rządu Miejskiego w Łodzi podaj.e do
wiad!omości. że w czias.ie od dnia S
sierpnia do dnta 10 sierpnia r.b. na
kartki źyW11ośct0we z miesiąca lipca
r.b. Kal IR odcinek Nr. 21 i Nr. 23
będą wydawane sok·i owocowe i po
midorowe w cenie zł. 30 za 1 kg. a
mianowicie:
Na odcinek Nr. 21 - 1 dufa ptIBZ·
ka wagi 1,30 kg.
lub ca odcinek Nr. 23 - 2 male
puszki wa·gi 0,52 kg,

RODOWÓD JEDWABNICTW A
W POLSCE
Na.stępnym etapem pracy WH:a·czmomencie
{SAP). OpU'blik-0wiart1·Y p;o raz pier· znaj·duie się jeszcze w posiiad!aniu kiego - ro~dzielooa w
ków po powrode do Pol.ski było zor
włoskim. pozootaiąc J>'C)d •kontrolą klęsk· przez MussioliJlliego jego glów
Jedwabni· w<Szy bilans ,,.Banc.a d'ItaHia" wyka·
Kursów
ganizow.anie
<!lym współ'pracownikom, z polecewojskowych wtactz aliancki.eh.
czych, wydaWtt·ictw, odczytów, wy• zuie, ±ź stan zapasów ztota w Banku
Brakująca część złota. w WY<S-Oko· (!iem fitlansowania mającego się odstaw, wszystkiego, co mogłoby spo· wynosi obecmie tylko 21.551 kg. W
mnie· rodzić w przy.szilości faszyzmu.
pufaryzować w Polsce iedwabnic· 1939 roku Bavk Włoch poisi.adał ści 72 tys. kg., zostala wedle
włos·
pote·czieństwa
s
·
i
prasy
mania
tw-0. J·ednym s.fo,tem za·brano się d•o 127.476 kg. plus depozy.t w Londynie,
pracy acren~ z ca~m e~~!a~ wa~~~~~.kM~z~~ądo~~-~----------------------------••••••~••••-•-•
mem i wiarą w pozytywne wyn1ki. zmaj·ctuie się „z.amroż.ony" przez aHan
H-odowle zaczynają dawać corqcz- tów w Banku .A.n.giielskim.
mlans Banku Wtosik!eg-0 stwierdza
n.'e surowiec, wobec czego powistaJe
koni·eczność z.ap.ewnienla hodowcom w.ięc brak 72.290 kg. złota. Brak ów
rynku zbytu, "1by tak po.myślriie roz· był j.UiŻ od dawna znaf!<Y wtadzam
})'oczęte dzieło nie za.staro skazane włoskim. które przeprowadzają u.sil·
ne P'Osz.ukiwauia w oelu znalezlenii-a
na zagładę.
i.
W
NORYM'BERGA (SAP). - Wm- k.ie wydlanemia, które
w
Stacja jedwabnicza w Mil-auówlru, go. Ws·zystkle i.ego
51
rozpoJUZ
menuttk?Ch
Alpach
d
Martin Bonn.a!n
sku· czerwcu 1944 r. gdy na mzkaz • .1.L '. __ ......:......1--'
o- ~ goiączkO\\-"e posrzukiwadla.
o
os DUnU.iWil nma:na
--L '
B
•
yły _,,,.er kb!dnie
J::>Uje oprzędy, gromadzi je z roku nal MusroHnieg.o zło.to zostało wy!ę1le z ...........,„ się ł""L„_..._....
l'OZpOIZ'JlaC.
.
rok i zamraża w te(! sposób wtożo· Bm.ku i przewlezi-0ne oo półnoanyd! Bonmma, Jakób Głu, złorfył wła.- .
Według zdania kliłku wysoldc:L
dzom am.erybńsldm. rapolł, że wio
ne w nie pieniądze, bowiem t.adna Włoch.
I
sit spra·
które
szefa w samoprzeróbfabryka nie choe
LONOYN (SAP). Wla·dz.e aug:e!iskie
Mona.cbium. wą tego wiełliiego zbrodll!iarza wona ulica.eh
kl oprzędów. Henryk Witacz,ek nie W maoju 1945 r. prasa wł!oslca chodzie
.L
· jeDD1ego, Bonn.anowi UWlło
~•-- b'11ez.
=~·•- z poeząllui
si~ u· zarządzi'ly, że Anglicy ,chcący u-dać
daie jednak za wygraną. \Vprowa· oznajmiła wykrYcie z,łota w kopalni on.811?rt of'te,,_.„„
r kornty(lent) muszą
łeJ· dec za gra.nicę z , wym
·
•
.__
_:....
znalezione
tam
Ztoto
Sy·cytii.
na
soli
swoim się za grankę \llla
nw:SJąca, uww.ymywMJ.y w scts
dza prymityw.ne, wystrugane z drne·
J
._1
R
L
B
ał •
--'
wł-Oski!) .... ·-w.:..
a
pochiodz.ooi
jednak
bylo
cie
na wyjazd od
z-ezwoleni.e
mieć
Głasa.
akóba
ewaacje
szta:uem.
orm.;an:1n
ze
y,
........
J~
...
w.a modelie rozwijalvi i skręcalni
są chęcią sremsły. swych żon. Zarządzevie to jest spotrz:ykrotme za umotywoiwuwe
_Pf!Zemawiał
111.&P
ie·dwabiu, własnie.go pomysłu, które go.
zaczynają pro.dukować pierwsze Je· Tę część złota, która się dziś w pośred1111cwe~ l!a_inej rllldlios~ji do Zostały onie ~to~ przez de-lwod:owane tym, ·ż.e wielu mę:iczym
dwabne nicL Na drewnianych, ręcz· Banku ui.aJdwje, mal6ziono w filii narod~ ~teckiego, naiwołuJąc do.,tektyw6w armil St. ZJednoa»f.lyeb, zawarło znajomości z cudzoziemka·
nych kr-0snach powstaj-e pierw:sza Banku Włoskiego w P'ortezza. Po- cierpłiWll>sct j upned:r:ając, że na- kt6rzy preywiązują do zecrmali duu mi P·odczais wojny i wyj-eż.d.źając, by
się z nimi połączyć, porzucają dom.
mimo, i'Ż figuruje ooo w bilansie, nie Iród musi być pnygotowany na wiei- znaczenie.
P'Olska jedwabua tkan.i.na.

·

żyie
Borman
Marcin
i wzywa lliemców do wytrwania

ślady g.!ną

chcąc więc ratować sytuację,

®mość

żyje

że

·

Mo~<:~~

się szykują.I
był

zajmują

z·

d

ony rzq zq

~ł~dn'iowych
~

Ang l'kami.
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dział ~o byłego

P'Odjąć się

Gł
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• cz n1" e
Tr a U

Każdy
n.Ie ro. wna wa Ika Iśmiertelny

Zaafe rowane tłumy, przełado•
sprzedaw·
wane tramwaje, okrzyki
c6w ulicznych wnoszące norma]ne ożywienie w życie ulic i mia·
sta ..• Wydawało się, że Warsza"
.
. .
wa zy1e ciąg1e „unormowanym
życiem okupacy1·nym. Jedynie
wprawne oko konspiratora spostrzegalo wzmożony duch cykli·
stów i krążące na skrzyżowaniach
ulic gromady młodych ludzi z rę·
kami w kieszeniac11 . . .
Tramwaj z monotonnym dzwonieniem jechał Wolską. Nagle ze
zgrzytem zahamował. Pasażera·
wie rzucili się panicznie ku wyjściu. Padały sprzeczne okrzyki i
nawoływania.

- Odbierają samochody pry·watne, nic strasznego, jedziemy
ialej - uspakajał konduktor.
Tramwaj skręcił w Zelazną. Na
rogu f:uckiej. i Żel~zn~j prz":śpie·
szyi mespodz1ewame bu~g. Nrespo·
·
· ó w szuk aly nre
· "C"'v "łl~Azer
' rr.r
.m
inane1 przr_czy_nr, . • •

mam dla ciebie coś ciekawsze- wiadomo od czyich kul - swoich
go ... I dołączył go do gromady. czy wroga.
•
.
I
.
Poprowadzili ich w stron"' śród.......d armt z ro•py aczanu w ręZh.....
lk r b
.
d
ś . t
.
"
k
"
t . na d t rupem
k ac
Von den Bach zmienił taktykę.
m1e c1a, am, g zie wa a o ton„ amrata ,
sat
1
na okrzepła, a barykady murem Postanowił oszczędzać swoje woj•
którego głowa zwisała w rynszto·
· W
·
ą1
k R
• •
odgra d zaly powstancow od wro- s o. ozpocz wyniszczanie arku.
·
t. 1 • 1 t · tw
.c
.
ź ł i
.d
szawy ar Y er1ą, o me em i wy6 a.
e1 wu o n erzy me•
N a T wardpod
t
·n W śl d
rzut •a_,:
.
. k
. .
. k' h
a za ym
m ..... ~ mt ·
. .
ł •
.
p . .1
niesionymi rę anu
mrec 1c z
o1awi Y srę czo gt, a za nimi poszły „humanitarne" wezwania
1 I0 robie od ·n •
po
piechota niemiecka. Po1'manym
N piMac palaksy z
. ztwla ta •
do ludności cywilnej, aby o ozna·
.
.
.
łltsz owa
p1s o e ami . . •
pospresznre wiąz~no . ręce drr:· czonej godzinie opuszc1Iała mia•
skiej przed Placem Zbawiciela za·
tem · · · Wypchnięto tch. wresz?ie sto. Opasie cielsko kata stolicy
grodziły tramwajom drogę trzy
do prz?~u .- .przed ~zolgt, Grozą· kazało się fotografować razem ff
żandarmskie trupy. Na Towarową
ce zmtazdzemem cielsko czołgu przedstawicielami Polskieao Czer
wjechało kilka dorożek wypełniawonego Krzyża. Szmatławce rol!·
zmuszało do marszu · · ·
nych pijanymi żandarmami (UJeszcze jeden zakręt i baryka· pisywały się o jego trosce o lo!I
kraińcami), którzy strzelali z pimie&Zkańców Warszawy.
kt. .
d B ryk d
stoletów na lewo i prawo...
a a~ na ore1 wa1czą
a. a
.
·
eskaA nad Warszaw•~ Iecialv
,
·i
b
t
O
·
t,odz1z
do1rzewalo
Narastało,
.r
swoi. , spę ane ezs1 ą ręce. . . .
•
.
. dry za eskadrami. Podwarszaw„
· t z nim
a·in~„ o d k u11. b ra ta, zamtas
ny na godzmę, z minuty na minu•. , s1·ę twarzą d o skie miejscowości drżały od hu'-·
ra zem odwroc1c
tę...
KU
•
armat. Pruszków nie sypiał przel!
wroga!
dlu~ie noce od wstrząsów naiwitr
Największymi silami uderzyli
Pierwsze strzały z barykady kszego działa kolejowego ...
Pojmali ich na Woli•·· Mlo·
na Wolę. Rozpoczęli od mostu
Chmury dywu rozwiane nad
świsf!czą kolo twarzy. Któryś ze
kolejoweao, od ulicy Bema. Z fu· dzież 15, r8-Jetnia.
ad je~nym z n_ich past.wił się !spętanych potknął się i upadł na miastem obwieszczaly Poltice ;
rią oprawców przechodzili. od do·,
10
mu do domu. Granaty, pistolł)ty, zwierz hitlerowski, m6w1ąc: - k9lana. In.ni szamocą się, aby u- światu 0 za-<ladzie nasze·1
Y·
s
„ ręce. Czołg grzmi ciągłymi
· · wo1me
Jes tes· 43 k an d y d a t d o po łkruęcza
·
· lka przec1wparz„rozpy1.ącze" , d zia
orski,
pok
i
n
to
n
A
nie·
teraz
już
Gin~
wystrz~amj,
ci~
I fllOiei. ~uli. Ale- ni4ł zabii'r 1
cern.e..

napotkany Polak - to
wróg. Kobiety, dzieci,
starcy masakrowali granatami w
piwnicach.
h
, po
. 0 d się
. h czołgali
h d h . Ranni
1
0
P t wo~zacz·
~et dac.c ' sienli~cz
1y rupow t·
t u o6 orywa
. d .
.1. wa
tk
a1i o
czono se ami . . . 0 powta
d 1 .
• k •
. . 1.
t
ym ci nie tczni, torym u a o s1ę
d k
.
k
t
prze rwa 6 w u ryciu po s rwa•
wianymi strzępami swych najbliż·
h
szyc · · ·
Nocą swąd dymu z plonących
domów mieszał się z wonią palonyc[l ludzkich ciał. Młodzież z nie
licznymi, marnymi „piątkami" i
„siópemkami" szamotała się w
bezsile. Niektórzy wycofywali się
d , ód · ś · N' •
rozpaierowna,
o1' sr· mre
. .
lk
· •cza.
zamienia•
·a
wa
merowna
cz iwie
.1 ·
d • ·
•
·
I a się w rzez 1u nosct cywi: ne1.
•
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„PopUszczanie cugli" Niemcom
doprowadzić do ·powlórzenin błędów Wersaiu
Czego spodziewamy się · od wyników Konlerencji Pokojowej

moie

N1ew1aściw.e pobr.aktow.al1'ie '!)Wy-· by być niekorzystine dit.a pr;z;yis\ZJło- ne.go, krt6re pirzemyiśl]mość 111i.emiec- '!'ów tr.aktain! \pozwoli-I na utmynnyciężonyoh Niemiec o<llblił10 s~ę na~- ści ·niemi·ecfk\iej wytwórczości. Tr.aik- ka, a mooe zlośl·MWość niekbórych wanie ,,wrz.ęidirni:ków" ta!ldoh i1ak celbandlziie·i rua nasz.ej Skórze i dlaote- tat „ograniczył" 0w1i:ę.c Niemcy tyil- 1e<liliorów tr.armtatuu pozwod!i\fa z .nicy, straż.nicy Jeśrvi, &tr.aimicy nad-

BŁĘDÓW

łauwością ominął, - będiziemy mie- !brzeżni it'J). w Jica.iblie m.eprze.kraroa:broJenta czającej stanu z 1913 r., ~ liczba
li ·obraz całlrowitego
Niemiec ,,na papierze", a w pirakty- żand.rurnnów mogiła ~yć pow:i,ę.ks,-zooa
ce warwn'ki do odirodzeinfa pioten- •W sto~unrkJU, _otjiDOw1adaJą.cym lll"ZY.
r.ostoWI! 1wdnosc1 od r. 1913.
cijafu mili.tarnego.
!odiz.a.JIU
frzes-trog.a Jllf~d . tego
Jakże kapitalinym przyldaidem. u1miejęftnoś.ci niem.1ecll<ich w lal\v1ro- krotkmvz.roczruośo1a ieisit diz1ś b.arżani~anmeirliia niedość Jasnymi d~ n.a azB1Sie.
w.aniu. mf.ę<lzy nie
FN(CJA ROZBROJENIA
~refach
,p~eip1s'.1Jltl'.I, b_Y'Ia SJJll"oawa n,riemiec-: mtecika . rw angllo~~~d~
,
. " MILITA~NOOO .
28 CZERWCA 1919 R·
p1erwsz~1 okW}la.CYJn~ch petm JUZ d'll!IS nor. J ~Zeł•! P!f·Z~P,O!!TI!!lnny. ~0<b1e . r_oiw-1 lkibO~ • sur ~roon1'.cll. PO
·POSTANOWIONO:
Narodów _ mez wamnik·1 roobino1001a m1Mlar- WO.fll'Ie sw1atowei. Jeden z artyku-! ma~nią sJuiiJbę.
, .a) U1lworzyć l;i1gę
illlstytlllQ.ię, która poziba wio na mo7.J!iwości egzekutyiwy s1w1oich JJQSfa:noenernźi
WTUYląda_
wtie.~ - dz~ sł•mżyć ma.że Qr.giani_
::I
:1 ~
zaon Na•riodiow Ljjedin1oczonyah za

WePsalsk:ie&e
Lektura Tra'kltatu
iest :pasrjonl\llląic.ą w ohJlrcz,u oczekiwauych wy·niików obecnej koofereneO.ii l)Olkojow-ej.
Nie chcemy popetmć po raz. włósie
Czy p
ry btęiciów Weiris.aJ!u.
ośwli'aidozetfta
wdDec
to Ś'wiiatu
stana
a:meryk·ańs'.·dego sekretar,z.a
te
p01Wiedzliaił,
By.mesa, kt6ry
.uważa odrodzenie gOS;Pod.arcze Nie.·
mLec za warwnek goS!P'Qda~et odbudowy Bmr.01py, - t1'1JJCLoo dxiiś .po..
Niepokó.j nasz pow:jęk·
iwledzieć.
S!Za _oś"".i.aidc~e1J1ie B.:!yin.a,_ kitóry ~.a„
•P01Wled·z1ał, ze w razie nneuzgio<lnie-

IPO'kóli mlięid:zy n.anodami;

BrY'Danfta

pań.sitw
ko o tyJe, że wwóz z
s1przymierzonych i stowairzy!SIZ0111yich
będzie się dobyw.al na w.anmkach
nie gorS'Zych 111iiż te, ja'kiie będzie
pańsitwo
mia~o jakie.Jmlwiek inn.:
obce.

będzie w Clhlwili
p:okiojowe·j
lronlfereoo.il
otwa,rci.a
11>rzYJpomnieć b1!ędy, który.eh powióocendaj'cl<C
obal\vilamy się,
rzeni.a
wynikli n.arad minis-trów czterech
mocarstw. NiepO!kojące jest .sita•now0IB!ko AtJJgbosasów.
go II!iie od nz.eczy

Produkc1·a bomby a·tomowe1· ~~~ezwr~~re~~~~!,, N~~!~

:~~iz~:a, pr~~c~ć ru~abe:i:~~;~

śc~~st~~~h gr~~'~w~~~~i~y~, c~!

fee~u :i!:t~ 1~~.~nt·Z~~i~~·iev·o~~=
0

rozistrzyign1ęte, iak:
Za:~r.l'.'bie Saaq.' wd

a_tomowe;

kontrola.

1 a_k

w rękach trustu

1

za.,mąideni

iKom~SIJ'I Rzadow.eJ z za.giwar.antowa-

ni~ <lila Nien:iiec

beiz_cfowej wym11any węgla 1 pro<lluktaw metaforg,iczmych, miiimo wtączenia Zagffębi.a do friamcuis1kiego sy~temu cel.
neg;o.
Częś9 Górnego . S!ąs.k.a - liak~
iterytonUII11 'Po001egaiące plebl.sicytow1
_ w cellJ.1 niedo))Uszczenia do r_ozNtlemtec.
g.os'J)otlareze~o
brojenia

PARYŻ (SAP).- Paryski dzj.ennik
Liberation" zamieszcm dal.sze rewe
iacje na temat bomby atomowej
·
. „
.
.
p·oza trziema
Zdamem „L1berati-0n
Weiingholl!'l,
wielkimi trustami koncernem radu J uranu oraŻ firma
Dunnnt d NemouTs - które dotyche
... ~
czas były właściwymi dyspooeDtami bomby atomowej, obecnie ws:r;edł

.

•

I

I ,

w

?

Zdobył

lł07B1W.TENJE

s·1· D . D"

nesl k"

GOSPODARCZE
ee e
...
· U
~
T·naczej potraktJowamo SIJ)rawę od•
Niemiec. Caluchodźców
kowrtet".'O wyna~.riodizen_i.a strat żą<l•ano, ale... równocześnie uZ'llano,
tl!i1e wys-tarże „zasoby Niemiec
(S.AiP). Doooszą pół-urzę·1 wizę w k.oosulacie hiszpańskim.
oz.a ia na zapewnifinie 1X11Pehnego o<l- MMJ!RYT
Mówi się tu o tym zarządzeniu jawl.ęc dow-0, że ministerstwo spraw zagra·
Zosta1wfo11io
s;zikodowaini.a".
„czarno na białym", furfilce do wy- nicmyoh wp·owia:żnilo hiszpańs:kie ko o prawie l~uski. franco ·chce p·okam'l?!iwanola się od p1rzyj.ętyic!h zobo- konisulaty do wydawania paszportów za.ć światu, ż.e spelll)ia swój obowią
wląz.ań.
emlgrantom hiiszpańS'kim, 11awet jeśli zek i opiekuje tSię pod·damymi hi.szpań
Niemcy w Traktaic!~ We11sa~s:kim nie zamierzają powrócić do kraj-u. s~imi nawet wiledy, kiedy są jego
„lJgadzaJa się, żeby l.c.h vasoby gioWobec takich
beiZ1Pośredm1lo ru- To pozwoli hiiszpańskiemu republiką wrogami po1itycznymi.
spndarcze by!y
żytkowane na odlszko<lowani.a., ale.„ n.inowi, który schr-0nił .się do Pran·cii możliwości emigranci hiszpańscy nie
urze<lomiotem tYeih ods·zikodow.ań bę w 1939 r. i o'becnfo ehcialby udać się będą mieli P'Owodu żądania paszporcLa materia•!y I O'bfokoty wof!>'kowe, no. do A11gltl - uzyskać normalflą tów naru>ettowskioh.
okrety, materoia!y p01lrze,b ne do odbrud1Q1Wy, maszyny itd. - bez 11kJWLdaie:H s.amy:ch obl!e'któ1w prze<mysł! owy:cih.
Z ka:ixle~o s/llow1a t1'lrO d1zii1a'llu trek
ta·tu przehiia pra~nien·ie nie·zn1ils1zczegOS1P•o:doa11czeJ Ni·emiec.
nla l])Ot~R'i
M·as•zyny mo'l.111.a zabir,ać, o I.le nie
WiASZYNJGTON (SAIP). - lnżyoioe zao0p.atrzony w aparat radaru stoi w
sitan.owią w1i~ced, niż 30 proc. zas·oamerykańscy i>rzystępwlą z ra poiotowiu w jednym z portów wysp
r-0wiie
biów fabryki, z która.i są odJbq.erarzeczy. miooia "Standard Oli Oo:: <lo !l'rób- Bahamski,eb, gotowy do wyrusze1J1ia
ne, inne zaś <lroibnie•js,z e
i.a'k obrab.f1arkl, m:!iblle fM. ma wy- nyc.h wierceń w dnioe Atlantyku mię łla teren ba<lań. „Standard Oi1 Comn·lemlecki,
urodufkMV,ać fJol'zemyislf
Bahama. ee- pa·ny'• komunikuje, ż,e jeżeli wyniki
który dzięlki tym zamówieniom na dzy Florydą i wysprami
podwodnych WIStępnych badań będą dodatnie, to
nowych
znalez.i.enia
Iem
11zecz odszkodowań mórol rów1t11oczedo tel ll"01'i. tródel naltoy<ych. Baod~nia będą pro- w naibUrtszym czasie zostanie wzn'eśnie .riozkręcić sie"
wojnie w.adzone przy p.om<>cy kesonów, zaś siO'fla nad powierzchnią marza spec.
k.tóra ' 9l>ełnit w d•rrnW'!ej
el
k t k J
światowoej.
Na.leta!.oby priz~z.ać, ie zwy 11.a powierzichni utyte będą aparaty Jalna ons ru c a, c em przeprowacięskie namdy wza1mfa.n b(!(fą si~ radaru, aby ookreślić mi·el9ce, w któ- dzenia bardziej szczegó'()Wycb ba·
staratv 01Pan•ować rynek ni~mieCki ryrw. na:leży przep·r-0wadzic wl-erce- dań. Terev badań obejmuje powierziedi!J·ak,,,..,111Pr:rw~lemlo ~~a · nt„ ,v 0 ntrtorne<Lc>wi!ec amervkań.sk,d, chnie 2,000 mil ~wadrato-~ch.
Ja'.kiek-01\V!i~'k
·~-- ..
..,_
....! ~ .
„1 nie D11ZY w1Wo07Jle w<W"11vW.

Paszporty dla

Radar ma

hiszp ns u:h

wykryć naftę-

na dnie Oceanu Allanlyck· euo

0 0

dostrzegaliśmy
Wtórych i ta'k, :nie
•w amig<Josaski:Ch &brefadh __Niemiec.
Po otwarcuu konferenc11 J)Qlkojo·
w~·i, . cihd.:łilb.yśm~ na.brać . pe1w~
śc1, ze _.Amlgl11a nie Z!llJ}om111ała, te
Kanał n·te ohron! iniż Porzed aogresJą,
ainigtloOSoaslldoh
Inier~y kal'itaDistów
mwsz.ą ulS>tia!Pić n.a konfcreMil t>Oko.
jowej triosice 0 trw.aly I>Okój świaNa.iprawid'ę warto l)l1Zypo1111onleć
ta.
sabile t~ Tirakt·atu \Versals'.!dego.

z N1emcam1 ~i~

a:;;;i~~r ~~~~~~ ou~~

PAWiEL !(OPACZ

Io 1 uwagi z pobytu w Spale

1

<;7Jk0dmvań samyC'h

.
.
z niepewnym w WYS•Okl!ll1 stopniu c~a
rakterem prac, p·odlętych prziez firmę Dupoot de Nemounc; i wzięcia
. . . b.
przez mą na sie ie ogromnego ryzy
ka, rząd Stanów ZJedrrocz.ony·ch gwa
rantuJ·e f!.rmie Du•pont na czas nioograniczny wyłączne prawo pmduko
wania bomb atomowycli.

•

·------------------a11•-----------------ilill'Jl!lilll----•

Wraz'

PROBLEM-<\ TYCZNE

doty.ahczasowe

~sttd:~ni~k:b~ii k = j J!re~ki:.

wspołpracuiącego

,
gie pod·oooe zakłady w Clinton (stan
TeCI-essee).
Trust teu by~ dotychczas monopoii
. .
. . .
stą w dz1edzm11e montazu bomby ato
mowej.
Wedlug il!lJf~rmacjd autora artykułu
w ,Liberation'' tajna u.mowa amery.
. .
: .
kans~1ego0 mrn:~terstwa woiny z firmą Dtrpont stw1.erdm, że „w zv.iiązku

znni.eni

•

„

90-ym
na,11o1Jono na.art.wy.wóz
Poilskę zezwal.a•nia
Na
· "
I trust
I
, - czwarty potężny
do na widownię
obow•iązek
E ectno ,
Niemiec p;rod1„J]dów kcmalnfanych z amoerykansk1, „ 0 en-era
I
en~
całej części S!ąsb Górnego. odsta- który przyjął eksploatacj.e zakla<lów
pion ej Polsce,. n:a zas~ach narl\wyż- energii atomowe i w Hanford (stan·
Wa.szy11gton).
szego U1Przy w1Je1•ow.amia.
do ip.oJ1Sikiego
Odań·slk, witąozio1J1y
T~ust ten w ciągu całej swojej hl- SAAŁ.A. Daw.na t.etnia rezyde·ncja
systemu . celnego - terytoriaJ!ll!e
czasie Niepodle
wolne m1rusto, w pr.alktyce ~ontro: stor1i Już od 1907 roku był najśclśłe) carów rosyjskich.
ler na~zego hanidllu ziamorskiego 1 związany z niemieckim kartelem gtości Po!Jskicj miejsce pol'Owań i
k!Jść. nie'.*odY w stosuinka·c~ 1>0ls.ko- AEG. Swego cza.1Su między trustem wypaczy.n.ku naszych Prezydentów
Państwa.
n~em1eck1C!h - ·Po?d niezyo10.wą oDzisiaj, w drugim roku naszej po• P1~ką Llg1. ~arodow w os10b1.e Ko- amerylmńskim i ~iemieck!m zawarty
1
został układ oddaiący „General Eloec- wtórnej N'.ewdleg!o·ści, uruchomiono
m1sarza L g1.
Trzy wymienione pnmkty z.ap.alllJe, trie" wyłączność na Stany Ziednoczo tutaj 2-gie „Wczasy pracownicze" dla
to Jeszcze nie wszys1Jk:ie. Są to ty!- ne i Kanadę .a niemieckiemu AEG klaisy pracującej, czl'ooków Zwią· R · H I d~ zków Zawodowych
A'
·
t
h '-t
k
fb d·zn· ·
Z~g.a~~l~: e~n0lr~~~~~ 1~rys.P~~~~~ na ~1emcy, ns~rię, osię.. '0 an ię, I tutaj, jak i w ~a:lym kraju czuć
wyoh stosunków w Eur.optle n·le 0_ Danię, Sz\.;vaj.canę, Turcję 1 Bałkany.lbolcśnie i dotkiiwie rękę okupanta
· wojnie światowej a h!Uerowsk'egio,
·
p
bełtnowało pmbilemu rozibroienia g<o' _ S;iala! Nioe mOOC!a pom'mąć pami~.
. .
pterwszei
spodarczeg,0 Niemiec, _ jiako p•roble·lJ1fll który powi.ni.•en być w 0 _ takzie podcz.as drugie1 wo1ny „Gene cią uroczego zakątka natury, rozleipodlstaiwo-. ral Electrio", iak stwierod7.aią 1i0czne waj1ącej sie oa tle rzeki Pilicy i samawiiaITTym z.a:g,a•dinie·niu
materiały i dokumenty z.e·b ran·e 'Przez mego ośrodka wypoczynkoweg>o wai
wym.
min+sterstwo swawiedJiiwości Sua- dującego się wśród lasów .i zieleni ł w jakim jest Spala.
.
:
DW1'f' MTARV DLA ••SWOICH"
Tutaj spędzają url•op pracownicy,
f!ÓW Zied~oczo?'J'.ch, utrzymywa
I „CUDZYCH" ·I NTERESÓW
dalszym ciągu sciisłą lączność z tru- którzy zjechali ze wtSzy.stki-ch w-0joeCharakterysty.ozną cechą tiwórców
z Warszawy, Łodzi,
traktahi byto, że zastos-0wa'110 inną st.a.mi hitlerowsk!ch Niemiiec i iłlrwe- wództw kraju,
stowal znaczne sumy w najr-0zmalt- Szczeci111a, Pozna:nia, Krakow~ i td.
miarę w stosuinkiu <Lo samej Rzeszy.
. . _ W z.eszlym roku z wcz,asow od
. .:
a inn<1, w stos.unik•J do jej ko.tonii. s~ych przed$1ę'b.•orstwach
mem1ec 1 sierpnia korzystało 2GO osób, w ro\V t"m dnu11;im wyp.a<llku, w grc
ku bieżącym w każ.dym 14-dnlowym
wchC'd:7'il:v prawie wY'tąOZll!ie inte- kich.
Zakłady 0 tomowe w tta11for<l ustą tUtrnus.te przewi0dzianych j.est okot-o
resy a1n1J(llosasKi1e. 1(0:1Jboawienie Nie.
_ . .
miejsc.
m1·P.·c kol1onii zostało wYkonane w plonie z.ostały trustowi " 0 enera 1 E- 500Czterokrotne
wyzyw1en:e dz1enrne:
100 proc. W tym wyip1adku z,aip·omchJteb z mas:ł·em lub
n•ia0no zatrosz,czyć siję o vrzys:do.ść lectrie" prz·ez trus•t Dupon.t die Ne- śniadania
mouns, który zatrzyma! dla siebie dru smalcem i białą kawą, obiady - z
~0!'1p.od.a1riczej 0<dtb~ldowy Ni.:!imiec

•

STANOW.!SKO ANGLOSASól't
NIE W!RóżY NAPRAWllENIA
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I
I

dwóch dań, mięs.o zawisze, karto.fe.Jki Tr.ze ba pr~yjech.ać .i zobaczyć. b~
w mo? pocLz1w1ać trofe:a z upo!owaneJ
ty·god1n'.u k·ompot, podwie<:zork1 - zwierzyny w postaci rogów n'Oszą
chleb jak na śniadanie plus mleczna cych datę nawet z roku 1868.
Jak wiemy, każde .życie ib~orowe
kawa. kolacje _ kluseczki, śJ.edź, ka
sza, kartofelki, kapusta, zul)a karto- posfa.da s"'.oie spccyi1c.me. oechy, do
f!al!la, sala tka i td. oa zmianę plus 1da tnie i uiemne, wa•11:1nk1 po temu
I WllOSZ~ sam.i. wczasowicze, ~krUt?mleko, kawa i chl-eb.
Wzorowy regulam!tt normujący Jący SJę z rózaych s<fer \Siychowani·a
rozkta.d dnia wywieszony w każdym i za-sobu stemma kulturalne~.
DLa przyktadu warto przytoc~yć
pokoj·u, gdzi~ przebywa trzech wcza
ISOWiczów, każdy wysYJ}ia sie na od- dwa kootrasty zac!towanla się, p1erdzielnym łóżku, czysto za.sianym, w&zy to Op. Wanda.ZaloO\~~a i: War
stużba z obsl'Ugi ni·em!ecki.ei utrzy- szawy. !<}or~ pr<1;~1e wmesć. do tu•
tejszei;o zyc1a zb1or.owego zamter·CtSO
muje czystość i 'Porządek.
Do dyspozycji waoo:a •.um~walka, war1ie. i zamilowame dla szt~kl 1"0"'
dla wszystk~ch prys,zrHc 1 w1.ele .~n· waż.ne! ?rzez.samorzutny śpiew o
• wy~ok1e1 ~lasie , Pr~y własny~ akom
nych wygód.
roz
w osobistYnt wywiadzie z zarzą- paomamenc1e !onep.1~·~~· Go?z1"".~
dem Wczasów, Ob. Inż. SadJowskim ryw~a ~ by.a rz.ęs;~c1e ok1ask1wana
tteurykiem i j·ego za·stępcą Ob. Chu- codzteno1e w św1 efocy ..
Kierunek ben Jak ~owa było za,
dz!ńskim Jerzym, zapoznal·em się z ca
łoksztattem organ:z.a.cy]ny.m -0środka obse.r~ow~ć ~-n~laz! . JU~ :wie lub zw o1 stwierdziłem caly ogrom pracy, Ja J.e1m1k?"." 1 to n1~cha! sluzy .0 . 2 aki leży na ich barkach, PO prostu lewskieJ Warndz1e, Jako naJWYisu
nie do uwierzenia jest by dwóch lu- zaplata. duchowa.
dzi mogło sprosotać zadani.om, jaki·e Drugi z. przykładów, to ·plaga elew;eku do lat :?3 -ch obojga
z każdego kąta, z me·~·tu kto~
l!la nich ciążą.
1
z.achowa.1\.•em
6.WYm
każdego zakamarka wyziera i doma- pici,
przyp~aw:a o
ga się szybkiego naprawie.ii.Ja tJen wzbu.dz~ niesmak,
czy inny odcillek, jednak olbrzymia drgaw~1 ll:!rwow-e wywo.l)lJ~ stalą
praca, która winna być już P'Odięta, d·~pres1ę, to zachowame ll'l'Z.eJ wsze!·
mwsi oczekiwać swej kolejki, co w k~el kryt~k!,. pocz~wszy od trz~ską
całości uJemn!·e 0 .dblia się na spraw- ma d_rzw:a;m1, gw_tzdu, pr~eklenstw,
ności należytego fUC1kcjonowan!a tak wyrazeń. me nad;;iących s i ę. do. <lrupoważnego i odp·owiedz.ialnego ośro- ku, gran~a na ·d'!'och Iiarf!lon:.ac,n f.a_łszywym1 tonarn1. w cias1e heuy st.c;
dka.
. jeszcze śp.i lu.b wl·eczorem w god-z.1·
• · t I · · · t
T 1'1;1 d nosc1
.e ezą 1 pJę rzą Silę w 111ach po ~ej ~ oto obraz drugomałei obsadz1e personalne). stanow- t
s ronony,
Łkl
b d
.
cz? ·me są o sa. z.one w~zys .e wa- Ciż sam! i pod•obni starają się ~l'I)
K1er.ownlct':"'o bić z wcz.a:sów przybytek uiemoral·
kuiące stanow1.s~a.
Wczrusów w osob11e lruż. Sadł.0:"'1sk1e- naści i perwersji. Okuipacja w sz.erego łi~ryka, cztQłl~ PPS, ltl~Jedno- gi mtodzleży wszczeplta Ja·d zepsukrot?1e ~wracało s1e o przydział ?d- ci·a, trzeba d~o c:erpliwości i c!ą
P'?WI·e~mego P·ersonelu, wykazuiąc glei nau'k!. by choć w części wyko n•e.rr~oiz11ość z tego powodu zr~al!zo~ rzen ić i sprowadzić na.sze młode po•
~arna zam!Jerzonych p~anów, Jedn~k kolenie fla właściwe drogi.
w
Jak dotychc~as staratna W>s,zystk1e Permanentne uświadam.iain ! e
. . . zdrowym kleruonku, n10ż,e w perspekspetzly na_rnc~em.
Cz~s naJWY~zy, by czy~1111k1 mi.a- tywle dać pozytywrie rezultaty bfę.
mdaine zechciały nat~chm1ast wgJą- dnego 1mlmowa11·i>11 dzisi·el.szei demo·
dnąć w potrzeby tute1°szego oś rod.ka kracji, . jako motta: - wszyscy r6w•
wczasów I złemiu w porę zaradziły vi, wszY1Stko wolno.
N!e br.ak takich, którzy n~e szanuprzez bez~wlocmy przy~z,iał ludzi,
co 'POZw~J.1 n.a_ ut;z_ymame_ . tel na- ją wlasGlcJ i cu.dze! pracy r wydalą
pr~wde p1ęk.ne1.m1eJ1SCOWO$CI11a Wla- O sobJ.e jak najgorsze św!adectWO,
śc1wym poz1om1:e godnym w przys.z- to ci co w.szędzi e i ll'ia każdym m:el•
scu poz·o stawiaia po -sobie nieporzą!ości naśla·dowrnctwa.
Lnicj.atywie tow. Ictż. Sadfowskle- dek w zaśm'.ec·en i u papierami. skoru~
go, należałoby 'PÓJść na spotk~m!e, paml od jaj wyrzu.cariymi przez ok~
Jest on poelen k.onoepcji i 1>roiektu- •na, wszelkiego rodzaju odpadków,
le w niedalekiej przyisztO'Śic u·rueh·o- p0ozostawionych na całym ~r.enl-e bę
mienie kina, spótdziellli, założenia tlących do ich wł.ais11eiro uitytku,
bib!:ioteki, boiska sportowego, ('Piłka Mimo tych i i11nych braków i nie•
nożna, siatkówka, tools), ~zam.I dla d·ociągnięć starajcie się korzystać z
otwarcia <lobro.dziejstwa wczasów, ponj.eważ
się w P!Hocy,
kąpiących
GO'Spodarstwa 111igdzi·e dz.lsi·al n.ie m<>żna tak ta11!0
Szkoły
dwuletmiei
Zbiorowego oraz remont dalszych I tak wygod·nie sp~dzić swego urlo.•
budynków potrzebnych dla rozmi•e sz pu.
czenoia wczasowiczów, gdyż obecnie
(-) Zygmunt Włodarski
ulokowani •są tylko w czterech buSehetarz Zarząd.u Zwlazką,
dyinkach t. zw. p.od ,,Żubrem", ,,.Dz.iZawad, Odd·z!ał m
Idem"• ..Łosiem'' li _.aogaczem'.
!Elektrownia Ł6dika
1 j.arzynka na zmianę ,dwa raz_Y
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Z N ma na I
w Nowg
K dfkrtt
oczyszczenie

· Wśród nocnej ,,ciszy" I

-~ł!'o

.
naszego organizmu gospodarczego od szkodn1kow 1 defraudantow

(Stg.} z powodu hałasu ulicznego zrobił sie straszny hałas ·w tt>raRedJakc:le zasYDVsie miejs.cmvei·
wane s.ą ,lilsfami z prośbami o ooruszenie tej spn11wv.
W samej rzeczy Jest u nas na
Nikt n!e
mieście nieco za głośno.
krępuje się i jak 1może ll?r,z.ykład~te
zakłócą spokój obY1w111telt, szuka.iacych oo ciężkiej codziennej pracy
i· ciszy.
wytchnienia.
uli
st' ·"aPne-.z:
I
k.n st>Ok<>ju
•
e ••
otwarte o a wy ewiaJą
ce potoki dźwlękó•w pate!ooowych,
wrz.~wia rodzinnych ziabaw, a nawet rodJZJinnych... niepQroZumień.
. ,
Od istniej kakofonii dźw1ekow,
można w godzinach wieczornych
w Lodzi dostać sru.1łu. Cóż na to
poradzić? Wolnoć Tomku •W swoim
~ysłowie
bi
„.~
.
•dom k.u - m6w~' s tare

pn.es.tęp·
Te~<> irodzaju
W PAŃSTWOWYM PRZEMYśLE pisami.
•
_.]_ • •1i
·
t , ·
ów. a miaruumer ,,DziAmnilkal obe1"mu1· e kii]lka ro=-r.1.a
stwa n<>towano w asn1e ostabn10 w
W UPAŃSTWOWIONYM
v
Centraw
aferą
z
ziwiązku
w
Łodzi
PRZEMYŚLE
Pol~kiei ncwicie: pl'ZIC3tępstwa p~iwko
Rze.czyposiPoliitej
Usitaw"
przynosi k·iłka niedawno wvdamv·ch be~zeństwu. publlioz~emu, prt7ie.JL0i•·.V1 pu - I
nin
-- "1
d
'ł
·
d ekretów, które zasłu.00ou11' a_ na szer- stępstwa _ przeclW11<i0
42nej.
Allt. 39 ws1nom111anego d c k re tu J.i 11T. ek~tyli
ł'l~.rząUl\i
omawia sz;czego owo o ł"\lrit.
d .
, "'
!'!Ilet
t
br
•
•
•
00
(kiepracodawcy
w powiedziałność
zatru n~ony
QllalZ p!1zes ęps wa P , • dotycz! . osób,
z 'kitórym1. ~lin~Y •'ICZDe~u
sze omówienie
ik>tóry zło$1iwie lub uika)
pansitwowych
iw wielu szczegolach zazmai.om>e się o;\\&o antereso.m gospndarczym pan- przeds-1ęh10T1S1!wach:
[1uh samorządowych, w oharakterze rowin · ' . .1.. I się od @bo...n„zku
spoleczeńs-itwa. stwa.
rzesze
najszersze
a
"k'ow. K a- lpcra;:ywie
·
·
· pracown1'ków
' ~1ę
•
·
· · • pragmemy
D z1~1a1
•
i rzez to
d ucnyoowniki>e<m
' kri
c:zy k1er:0Will1
~a<rzymac
Największe bocla.j zatmteresiowianlie
~o k:z1~ ~hcm:.Y~\e t::CzaZ::~ iirosa~
p
:~kod~.
wzbudzi wyda.ny prlzelZ Radę Mi- ina tym os.tabnim r.ozdz1ale. Jak wd1a- rze więzienia w ~śl de'lcretu: pod- : . : . :
siadem, z ogól'eni. nawet leśll ten
_gospo ar: lega obnii:iJaJo3e P,,,illlomu wytwórdlJOlnistrów li zatwiierd7lOOIY przetz Kra- domo, młody oiigalllizm
ogół jest już pogrążo;ny w głęboldm
SZABER
debet o czy Pols-k·i ~'kazał w c1ą.gu .srwei ści pi\zeiz poigi~ ;akoiści WJl"e>.iłową Radę Nainod'OIWą
pomania
N~e
zasłużonym śnie.
w1el'ką bów, lub znmf!2'jszeMe wyda~ości
szc?Jególme 111".leM- półt.ora_r?cz. nei . e~z.ystenOJ_._i
n .........,.ę..,.,..·1a:ch
przyclszvć
można
że
persw~je,
d k
b
h
'
1
d1
-. - - · y~•"'
okmi.
lliT"ZVMYblł
można
że
goośn~ld.
W t. zw. sprawac sz~ ru, e rei
pracy ze S'Zkodą idlJa filn.te!rieisoW spow ioki--e~ oidbud!orwy prę.znosc i uzą w11ta nosc.
pi;ecmych
1
w sukurs halasującym idą tram.
jesit w;prowadza nowy przepis:
1'.rzeba jedlna k obie'ktywmie przy- łecznych. Talk samo karalne
Pa·ństwa.
lub zab1e·r a waje, a 1właściwle _ nie tyle tram·
Kto przywlaszicza,
znać, że są w ·państwie CIZYnlnlri, pogaT1Szanie ~tanu urządzeń techWALKA DEZORGANIZATOROM które kładą na\Si'Zej gosipoiiłatt"ce lkJ,n. niczinych zalktadów, marnotrawienie cudze mienie ruoh<>me, porz:~awiont> w1aje, ile··· maszyniści. W żadnYtn
w Z1W1ąz'ku z chyba mieścłe motorniczy łlak nłe
dy pod no<ń. Nie mówimy o zorga· s'lllrOW'CÓW, lub towaru. W.prowadza- należyltej ocluollly
ŻYCIA
UJWażaiąc
d nadużywają dzwonkó.w,
Jest .zupełnie jasną rzeczą, że •n-izowanych jaki.chś akcjach, 'które nie do obrotu handlowego, towa~ W><Yj.ną, 1ub na s.kiuteK. ·~runieg<> lila - wi~ocznie. że harmonlizuią one wymamkół
zirr.z;ytaml
ze
śmienicie
potlle~yd~rzema
:ziwyczajnego
m~ę.
ału
i
podz·
dila
przezmaczonych
~acłz1awiskie.m.
państwo, sJi na szczęście
się młode
odradzają.ce
waiowych.
demolkratyzacji iki.m. Mamy ·raaz.e~ ~a myśli mdy- ~y ludność, .Po~~ga. _kam.e. W!ęzi_e· ga kar.ze więzienia .
ku
7lJilierzająice
Do tej plejady aiwodowych „haKarane iest również w1ęz,1eniem
gospodar- ma, a w razie. iezeh Joo!: n1ewmys]'"'szelk1'ch cłz1"edz 1' ,n z"ycia politycz- widualnyoh stkodmlkow
Jeszcze ostał·
,p mybyti
łasowipzów"
•
1___
·
3
b
J
5
1
'"
jakby
reklamujący
Jr•3!Zeciarze.
nlo
wyKJr.Oc7en~e
grz~ą
1
l~t
ncgo, ~ospodar.czego i sipolecznego, ctydh, defraudantów i rzłodizi,ei m:Je. ne - karze więzienia do at , u ck
orzan
prizec11wko zakazowi wyworm m1en1a umyślnie donośnie ' pewien
pa.ill<,o,pującyich <!reszru
do ponądku ma publ;cznego,
przejść
nie mioie
W ant. 41 mowa jest 0 rozipo- ruchomego z obsza.ru Ziem. Odzy- prasowv. Ale wszystko to ratzem
dzieninego nad Jiic:zmymi przejawami ntonnalny rozwój i odbudowę na.działaLn,ości sił wstecZIIlych, usiłują- szeg·o Pl'lle~y~łu, cey handlu. . M?- rządzaniu towarami nie:zig.odnie ze s'kal!lych. ~tyd~czas ,przepisy w ~~:ą~~iet~'f:~~zy:~~i=~wl':;ki
cych niekiedy s.paraliiżować nornnal- m)' w kr.aJu Jeszc~e , ~ .azymei:iia zkceniem, lub obowiąZ1Uj1ącymi pne- t~m WTLglę~z1e me okreslały dokła~- powstaje w zwi~zku z silnym rozSzoferzy nl01e sankcJI karnych za te przew1- wojem motorvmcji.
•
machiny oań- ze :zigraią pas.lzytow i os.zJUstow,
ni, fun1kcj:Ol!lowanie
n~enia i positęi>;>wały, "'.ed'ług uzm.a- czym już nie krępują się. Czy ,po_
' ;Y
który.m )est obcy mł~res . sp~łec:m
•
s.twowej. '
dać
- oni muszą
me - trzeha,
"' wyr o'kI L..Jy
TOW•
„.- a k torzy d ązą )eoymP
Wszelkieswoimnieistnieniu.
znak o czy
lJ'YI
na Otgvt
ma Sternicy polisk•iej nawy państwo- I pansuy.rwy,
go rodzaju klaksofouy, syitnały, a
.
wspólimie~·ie la~odne.
ene.rgiiazmy ?<• osią~nięcia ego.i:tya~ych celów
w ·siposóh
Wej musz,ą
fot:resu3ący Je~ p_rzep1s arit.. 5. 11Właszcza trąbki, dopełniające z oozwalczać dezorganiza1torów nasze- I . ~ragną wzhogac1c się. 'kos.z.tern
Br:zim1 on ~osfow1111e, 1a~ :nas-tępuJe: wodzeniem ryk motorów, w,z.b<>ga~racy.
ludz,1
go życia narodowego, tępić wsze!- m1honowych . rzesrz
51połecz. enS!Ma. I znów nieubłagana _śmi.erć wyr- K.t,o w zw..ą.z.ku. rz m.'aJącym inas.tą- c.ają ogólny harmider ·1likmty o ies.z·
'kie be7...,.awia i .przestępsbwa, wy- k.osztem.. u,,.zc1wego
S1Wolsty akord.
jeden:zastanawlamy
C.7..~Nieraz
„_..,....,_
-"-.li
k
k
T
_„.
isię nad t)'Dt.
jej ym p11aw om, to re o bi ep1ły nasz wała z naszych szeregow Jednego 7- pic JE'Zeo~ou Em;nem - Dla """•11 ..... mm
mierzooe przeciw demOlkracji,
~śnym czym u licha \kierują -się nasi srodekret wy- pionierów. ruch~ demc;ikr~~~~~g? innego państwa wbrew
ilnstytu,ojom, wł~dz<>m i przed.5t~wi- orgainizm gospodarczy,
Ele !fw~~ lio~a zb ie~, przeipisiom zb~ ll)abywa, ukryw1a. ferzy, trąbiąc na ulfoach w rrlebopawilaida rue~ło~ wiallkę, bo- n8: ter~~ie
ciel<>m narodu.
1
wiem jest ie1h wiele, wiele tysięcy ~~~~~ ~ho~bę p~oletariacką". __:, uszklaidza lub c:zynil nietmłatnym d głosy, z:vta,s wz.a w godzinach nocna~t wła- nych, l,!:tedy jezdnie są wvmarłe
'przepiórka, dele:- użytku nu~ cudze,
i ,razem wziiąwszy opozniaJą orni pro- gruźlicę tow.
PRZEST~PSTWA
do 3 lat, ~e n:a::Y;ikogo n-a ulicy? Po 00
podlega karze
Porozumiewawczl".J• sne ekono- gat Komisji
'ces cal'kowitej stabilizacji
PRZECIW GOSPODARCE
Ostatnio stwlerdzlłiśmy, że włeczłonek PPR i długoletni pracownik albo aresztu do 3 lat.
de1kret micznej państwa.
Wspomn1any na ~tępie
~e maszyn cleżia.rowych ZlaQpatrz.onaszego zakładu energetycznego.
nvch jest w i11sitalacie , sygnałowe.
Przepiórka zmarł w
Tow.
używa
do tych, jakich
podobnie
W SPóŁDZIELCZOśCI
kwiecie wieku, mając lat 46 . osierocając rodzinę złożoną z żony i Cie'kawe jes.t, że odpowiedzialno- -.tTaż ogniowa. iad:ic dto l>QŻaTÓW·
4-ga ?zieci. Jakbo łpraco~ E~e~j_ se.! kamej pn.ewidzi.a.ne1 cl\a unzed- N.a ulicy ni st~d_. ni iz.owąd podnosi sle taki alarm, iiak 2dyby w nrle•
'] -11
.
. ,
Y z sunuennosci.
trown1 znany
in17.iemł. wałbo
Nad Neuengamme wstał dzień ... marły głosy, ugrzęzły w krtani ' obowiązkowo~ci .w wy_konywaruu mkow: po:JJegaJą w 1_11Y~ aekretu; ście było tn;ęsierileJNiet'llllZ
takich
~wych obow;ązkow słuzbowych, a furnkcionanusze przeds1ęb1orc·bw ~an nv iaikiś kataklizm.
Zasieki drutów elektrycznych bły- słowa pożegnania. Po Stacha przy Jako Polak 1 zdeC?'dc;i~an! 1-emc: stw.owy;ch. lub samorządowych, iak okotic~n$clw:b
Driz:yp0011tnaJą sie
szczały złowrogo w blasku wscho- szedł Schroeder, kat obozu ... Zro- krata lwystędpobwał :f11a o i a~~J:1l'Tląc:je rÓIWlnież członkowie władz i funikcjo- amerykańskie fi'my,
demOlfliStrnjące
Stach zrozumiał w wa ce o o ro. ?SY pr
dzącego słońca... Dzwonek poru- zumieliśmy...
· k pościg polidl kryminalnej za Pl":Z'e•LL" I .
;
·
Albo
~·-id
• 1r·
oraz zwtąz u t
śmierc zabrała z sze- 1n,musze. s.pomrLie llll
Przedwczesna
szony ręką SS-mana zakończył też.
ępcam, c 1cag~ "'' -··
sprzejmuface
l ni,
·p-·
· ·
h of"iarnego i· d zi'elnegoi rewl!ZyJne>g<>.
nocrozą
g
tz.
zy5-tkicb
s
iw·
=.1e
spo
naszyc
regów
•
błogą, krótką ciszę nocy...
Jak z powyższego wynika, wła- ne przei'3żdżki gestapowskich saczłonka ruchu demokratyc~ego
d,
_,_ .
,
Próbujemy dotrzeć do okna wzorowego członka społeczenstwa, d
Znów to pytanie: „Co dzisiaj?
· 6d J'ego współtowa- ze pan&liw<>we w trosce o UZCllrow1e- nmcho ow.„
.
próbujemy wywołuJąc
Komu szykuje obozowy los nie- śmiertelnej celi
Nie
„..
•
d
·
.
·
wsr
dI 'WY
.
• • SZ'Oferzy
#, . i
• obywatele
pan5·"vva,
żal i smutek. nie zycJa gospo arozego
pozdrowienie, rzyszy pracy· szczery
przewidzianą niespodziankę? Ko- przesłać ostatnie
wszyscy „p ewa)acv, graJącv, zwok'
ed
k ·
· ·
k hał
kt'
·
trąbiący itd.,
orą u oc • ipoimuią a qę tę prz • e W5Zys.t ~ :iiąc~•. wrzesrozą~y,
mu tok ciężkiej ponad siły pra- próbujemy zapewnić, że ostatni z Niech mu _ziemia,
jako walkę ze wi.'Ulkbego rodnJu lM. "Trochę tego szumu i hałasu rm
cy - przerwie głos złowieszczy: nas żyjący zawiezie wieść tragicz· lekką będzie.
Uspokójcież s'ie, na B{)Jta,
urzędni- w~ele!
n;a,dużycia:mi Me.uczciwych
ną o męczeńskiej śmierci syna za
„austreten"?
Cześć Jego pamięci!
wśród nocnei „ciszy"!
(kr 273 /M. ków i praoowników.
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Bo pamiętne to były dni, które Wolną i Wielką - Matce, którą
szarym szeregiem wżerały się w tak ukochał ... Gonią nas z p a l k a - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - istnienie. Dzień w dzień nowe o- mi SScmani ... Ale czyż dadzą sofiary... Dzień w dzień inni, nowi bie radę ze zdeterminowaną, paludzie, ludzie bez praw, ludzie - łającą nienawiścią i gniewem beznumery, nikn'ęli w cieniu szubie- silności grupą? Nie! Ktoś tam
zawsze prześle ostatnie słowo od
nicy...
wszystkich ...
•
jesteśmy wszyscy w komplecie
Brak odpowiednńego wrasnego I~
W tych dn)ach został zakończo- trzebie 1kursów do.kszta.lcających dla
- grono najbardziej zżyte, zawGdy otwarły się drzwi od celi i ny 3 mi~ięc:zmy ~u11S dokształcający rzemieśln1ków, którzy po caloc:łzien- kału oraz warsxtatów podręcznych
sze trzymające się razem.
weszli oprawcy - przywita] ich krawiecki zorga1nizowany przetz ló- nej pracy pl1Ży wa'.llSIZtatach przez i maszyn mOIOilo utrudnła a:Jocję szko
- Kogo z nas dziś powieszą? - Najświętszą Pieśnią: „jeszcze nie
zki fostytuil: Do•ksrtałcaruia Rzemw ku1:5y wie.~rowe ~r~~ osii~~ćl lemiiową i ha,nwile zamierzenia linpyta Stach, powstaniec i obrońca zginęła! ..."
wyzszy poziom nauki l pdne kiwali- sl:y·lubu.
s'ia Zawodowego.
Warszawy z 39 roku ...
Kiedy, zarzuciwszy mu stryk na
Odpowiednie władze powinmy zawkoń·czyło 50 osób w tej hkiacje rzawoc!owe.
Ku11S
Milczymy ...
szyję, chcieli poderwać stołek Po wakacjach Lnsitytu•t organizuje i1n1teresować się tak poż.ądamą akcją
Fc:zbie 34 męilczyzn i 16 •kobiet. W
wytęży! się, kopnął w zęby naj•
mmach 200 g-0dziin wykładowych 'kmsy dla spawaczy, zegarani~rzów, dcksztiał.cania zawod<>wc&w i przyjść
Znów dzwonek... Apel... Nic. bliższego oprawcę i z zamierają
p~ram kursu uwiz.ględniał pJTZed- optyków, fotografów i mnyc:h za- z pomocą r~tytutowi w cełu usuWestchnienie ulgi z naszych pier- cym Qkrzykiem „niech żyje Wolnięcia n)edomagań.
.ioty ogólno.ksz:tałcące i zawodowe. w-odów.
si: może się wreszcie skończy/o? na Polska" na ustach - zawisZ przemówienia, obecnego na zaPromienie wczesnego słońca za- nąl.„
kończen1!1t1 kursu wizytatora OSŁ oh.
•
nikają w tumanach mgły .. Stoimy
Sroki dowiadujemy s.ię, że w PolWidzieliśmy potem, zakradłszy
i trzy godziny jedną, dwie
skozoni no k uę więzienia
sce w różnych gałeziach rzemiosła
mgła nie przechodzi... Wreszcie się, jego zwłoki pokaleczone, po·
hand!u
przes.tęipstwo
W dni.u wczorajszymlz;i. śc1gane
(SAP). Jeśli
fa~howców.
brak jes.t 40o
'rozkaz: do bloków! W tyc,h dniach siniaczone, od bicia przed i po- chodzi o ba~ców wykwalifikowa- Rejonowy Sąid Wojstkowy w Łodzi waltuitami.
wysilku bez przerw, bez odpo- śmiertnego - niebieskie ...
Milliajanci pofociW1Szy
wyda.I wyrok w S1Prawie . 4 miilic.fan; wii
iPośredni
.
.. ,. ło'dzJk=ego
h , t o na t -„,ein.e
sobie dołożyć nyc1.ślubowaliśmy
czynku, bez niedziel, o głodzie i
Zil·o tych dolarów
S1J>rzedaż
no- koowi
tów: ppor. . MO Rogail,gk1e~o Ze1
·.~ 78 % .
·
t e s1ęga1~
b
.
rał\11
jakżeż cudowne ma wszelkich wysil/ców, by przetrwać
chłodzie ~ucińisk1ego iP'Odz!i'elli!Jii się u.zy&k.aną wil"az z raDokszitakani~m fachowców i prrz.y n:; i wyiw1,a<lowców:
brzmienie ten rozkaz „do blo- doczekać dnia, kiedy „sędziami
s.panzaniem kadr cłla rzemiosła zaj- Władysława, Piaisecz~·egio W.Fncen- 1Pów:ką SC!lmą 2ll 200 tys.
ków" ... Oby się mgła nie skoń- będziem my" ...
Wyr<Jfkiem Sądu Wojskowego ZO'
. Instyl:lut Do.kształcania Za- tego i Ruska J.ana, k<torzy jako run.
niestety, nasze IDUJe się
się,
Rozeszły
czyla . . •
J.at
bsk1· na 6
__,,
Ob ywa t e1sk'1e1· stali -azaini:
' „
M"l
·
·
k qo11.arm1sz~
0
,,oga
l •CUI
wany przez Izbę
.
)
·
zo
zorgan
oweg-o
od
w
cichym bohaterorr
Zebraliśmy się wszyscy w naj- drogi, ale RuLata,
4
n.a
Rwsek
za-ś
,„ ...: rdzony przez ws,]ll61nie <lziafa}ąc nadiutżyli swego wtięz:iemia.
· •1 •
.
mme1 widocznym kącie, przy- odradzającej się Polski i temu bo Rzem1es~mczą, a za..,.... e
J Piaseczny na 3 laia w1ęcińis'ki
stainowfSika slu©ho-wego. .
1
dz
ł
.
.
.
k
,ne.
o
sz
e
a
w
Warszawy
podziemnej
czailiśmy się między pryczami ... jownikowi
rewmzij~ zienii!a, or.aa; ~Y~Y ]JIOz.'l>awieni
do'konyWanei
·Do tej -pory, Instytut preprowa- ~o<lczas
Snują się wspomnienia„. Wtem iednemu z wielu niknących w ci~·
honorowycli
zabrali ipraw obyw.atelisik,1ch ~
I· u ob. Culrr.a,
, • •• _1. za- d'!11a 27.5-46
_u
,
.J-'ł sze·reg ku•rsow
.
.
.
rozmy"-"•
aJJa
arLJ•
1
„achtung".„ Porywamy się z miej niu szubienicy - chwała. Mie
lat.
2
prz.eaiąig
n.a
rnw111monety
ote
zl•
trzy
s1eb1e
dla
tygod;ni'owy
10
.
,
·
· ·
,
sca - nagła cisza znamionuje, Że osiemnaście, czy dwadzie~c!a lP ' wo dow, m. num1.
Proces sąidowy dlla celów dydak_ "'"'"'lektry- <lz1estodo 1awwe i pr'z~~ięih od tegoz
k U'oo
,
•
'jeden z krwawych psów SS znaj- - Staś Zajączkowski z Warsu: l (U!!S ar_t] a met a Iowcow,
w
pnzeprowadziono
tycz,nyicih
za
laioowki1
tytultem
?Jt
80.000
Culkra
·kiur14
łącinie
y
k
l
h
,
0
duje się na 'sali... - „Stanisław wy ... ·
uraz Komendzie Mhliaji Obywa'tel:skiej.
niesipi·S.a·nie
ponad
?w, zc 'kte'w
. . protokółu rewizji, r.-·
orycahrz s.k• orzys.t a ło
sow
Z.! - raus!„." .
Sergiusz Jaśkiewicz. 600 :gsób. L~a ta świadcz)'. 9 ~- •P:ozq.staw1.~1ue Cuikra na IWOuJiUści
Za·
Powiało CZ.'J:'.mŚ - zimnJ:_m.

Katastrofalny brak· ·rachowców

•

Koniecz.ność

szkolenia nowych rzemieślników

Niesumienni milicjanci

•·'

KURIER POPULARNY

Nr 209 (276)

.'

I. VIII w Lodzi
WAŻNE

rELEFONY:
.•J·. u-„d Bezp.
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17. TYS· sl("RZffi' KAKAO
DLA !POLSKJ
nTY\J:l>.llTA
( 7 •U)
r~maoh
\.JILJ ' "'~
~ • .„
dMłaiw UNtRRA prizywió2'Al angiel""
siki staltek „BaHara" 1.133 ton tow.rurru 9Jla Polski.
W te<.i
chwili
roztadoW1111e się w poroh' gdyńiskiim
17.679 skrnyń kalk.w, hertbatę,, masfo
kakaowe. C>Wież, traktory i g1Hce-

PRZETARG

w

•

;p d k „
21. Puszek 1 kg. do konserw z bia„Sp·ot.em'
Wydz iał.
.ro u cit
h
Ha·ndlowy w Łodzi ul. Aindrze lei b1ac y.
Wojewódzka Kom. Milicji
W-wa: 6·00 Pieśń ,,Kredy ranme",
ja 5 og.aisz.a przetarg nieogratliczo22. Puszek 0,3 kg. d<> kooserw rybObywetelsk.:ej
- tel. 250-07 6.05 dziierunik, Łóldź: 6·20 progir. na
tlY ca dostawę c::ipakowań
szkl:an- nych z Malej blachy.
Mie1ska Komenda Milicja
diziś. Pomań: 6-25 gfunnastytka, 6.35
nych ,i blaszanych:
.
23. Puszek Hl kg. do ogórków.
Obywatelskie)
- tel. 253-60
•
Pow. Urząd Bezip.
_ tel. 13cJ-Ol muzy.kia. Kraków: 7.00 a'lld· por.anl!la,
1. Butelek 0,7 Itr. ze szk1a oran·
24. Puszek 5 kg. do ogórków.
Kom. Pow. MO.
-tel. 185-h2 W..JWa: 7.30 Powtóin. naJważ. wiad.
żowego do surówek owocowych.
25. Puszek 1 kg. do pomidorów.
Pogot . Lekarskie PCK - tel. 117-11 dzienmika, 7.35 mU1Zyka, 8.20 infom1. rymię.
2. Butelek 111 Hr. z.e szkla bi ałe26 P.usz.ek 1/4 kg, do konserw.
PQłfot. Ratunk Miejskie - tel. 104 - 44 og.óln1oipo1sk.ie. Łóidiź: 8-30 R,0Z1111aitogo <lo soków.
27. Fus.zek i/10 ~g. d·o konserw.
Pogot Ratunk Uł;ezp. - tel. 134-15 ś •
C ,.,_..
die pro'"""
ŁAŃCUCH nn ASOWY
3. Butelek 112 Itr . .ze szkła ·b ia!,e go
.., _ Korków.
0
8·40
- t~l.
B ·C·i,
ou.aienny
·
. UJ ·
..-,..,
d
kó
8
Stra "'„ poz"arna
"'
~
Na weZ1w.anie Tow. Ku.klulskiiego o so w.
Biuro numerów
- tel. 199-0t: „Stara baśń" J. J. Krais:zewsk1ego Jiuiliana, wipQ,aciią nia RTIPD:
.
Butel·ek
l/
Ttr.
ze
szk~a
białeg·o
29.
Kadzi·e z drzewa
dębowego
4
4
Redaktor Nacz~lny Kurie(di. c.), 8.95 Slrnzynlk·a poszuikiwanfa
l) TCJ1w. Łodyiga Stef.am _ zt 200 do soków.
10,000 I.
ra PopuJ. i śekretariat-tel. 130-46 r.o.dzin,
9.05 Przerwa.
Kraików: i wzywa Jętd!rzeiiozaka J.ana, Sie15. Bwbelek 1/10 ltr. ze szkła białe - '30. Beczek 200 Itr. z .drzewa dęS~kretar~ Reda~cp
.
144-18 11 _57 Syg111a! ozasiru 1 het)nal z Wie- kowislkiego &tanils!aw.a i Napli·ual- go do soków.
bowego, j.esionowego lub bukoweK1erowmk Admm1straCJi
222-22
. .
..
Sk:iego Ro.eh.a.
.
go.
Dzi.a.l ogłoszeń I Ek.si1>ed.
256-37 ży Maria.ckleJ· W ...wa: 12-05 .z•ien6. Butele~ 1/2 Itr. ze szkla _oranzo2) Tow. Mi.s:iak Zldiziisltaw Wl!ll!acit
3 1. Skrzynek 20 l_{g.
Dział prenumeraty
- 268-95 nUk, 12.35 koncel'lt, 12-55
minut vl 300 i •WZY'Wa W!io.diar.c.zyka J.ana, wego do piwa .do kapslowama.
32• Skrzynek 5 kg.
po~7.!]i", 13-00 Na z.i.em
· dzy- G!towackiego LucJa1na i Denllww1silde7. Butelek 0(3 Itr. .ze szkła oran33. Kartooów 20 kg.
DYtURY APTEK
$kany.ab, 13.15 z życia n
t-0- go W!odzimie•rza i wezw.any 3·d żoweg<> do piwa do kapsolwania.
34. Kartonów 5 kg.
Dzis>iejszej nocy dyż•u1r1mją aiptek.i: wiańS1kiioh. 13.25 muz
d. tow. Szymańsi'Wi Ale'.klsa11d-er składa
8. Butelek 1 Itr. monopolowych.
35. Pudełek par.afin'Owych 1 kg.
CzyńsJkiego (Rolk;cińsk.a 53), B31!'t-o. dila diz.iied.
14.
711 ?OO i wizywa. N~·ieralis'kiego An-. 9. Butelek 1/2 Itr. mo111opolowych.
I /2 kg.
t-0111ego0,
Ka:sm.dk1ego
Stef.ana 1
. , „
.
36. Kubki pergaminowe.
sz~slkiego (Piotr1kow1s.ka %0. Ror.viń- Rezerwa. Łódź: .
Kjmczikows.kiego Bronisł.awa.
10. Sloikow 1 kg, ~ szkła b1.a!ego.
Bliższych danych udzieti „Spois•k1ej - Kopirowsk•iej (Pil. Wolności 2). s,cy Gpfyty), 15.
11. Słoików 112 kg. zie szkła bla- !.em" Wydział Pr-0dukcH Dział Han·
Staniei:ewicza tPomoirska !>t), S'.1J1iec- ,.Mi·eisca nas2lei P
NOWY !NUMER ,J(UZNICY"
tego.
dl:owy - Łódź, Andrzeja 5.
kiej (Rzigow.ska 51),
Dancero~vej d-zyńskie·i-Jaikiub.o1Wiskiei,
Ulk_azai! się now~ (30) ?'umer t~12. S!,oików 1/4 kg, ze szkl.a b1a·
Of.erty naJ.eży składać pod wyżej
(Zgierska ~1). ·
iąt
T Oh ś ieletWISlk'1ego g~dlnika S1P·~tecz.no...!1łeirą.".lo_e,go „Kuz- tego.
pod.anym adr·e.s em .do dnLa 30 lipca
er. mg•r.
•
ru c
nica". Na p1.erwszym m'l!e>JISCU przy13. Słoików 1/10 k·g. ze szkła bla - 1946 .r., godzina 15-ta w zapieczęto/
- " " \ 'Pt- ,,Alekisy Tiołs.1oj", 15-20 Pieśni nosi arty'kutt znanego krytyka An- !·ego.
wanych osobno kopertach z napia
IPOiJJslkie od$J>iewa J. M.arkoWJSki - idrzei.a Sta1wara
o Sieniki,wiOOZIU!
14. Stoików weki 1 kg. kompletne. sem:
•
~
tencxr,
akom1P. prof. K. Bacewicz, który poddaje z.aisadni.cze} re~izgt
15. Stoików weki 1/2 kg, komplet„Przetarg 111a butelki 0,7 Itr.'
TEATR WOJSKA POLSKIEGO ~ 1'5,40 Wiad. z miasta i pr-0w., 15,45 <lotyicbazasowe sądy o tyrrn p1sa- ne.
„Przetar-g na butelki 111 1tr'' i t.d:
·
Konc~rt reklamO'Wy,
W-wa: 16-00 rzu.
16. Kapsli do butelek do piwa z
Otwarcie O'fert nastąpi dni.a 31. 7.
nl. Stefana Jaracza 27
d:?liennik, 16.30 Utwory fr. Lilszta
W dziale sn>o,ne.azriym mamy pra- wk!1adką korkową.
1946 r. o g<>dzini·e 9-tei.
Dziś po raz ostatni znakomita sztu w . -wyli{. s. Celińskiego. Krakćw: ce Bor.o wego o
amtysemi1tyźmie,
17. Kapsli zaciskowych do s!-0ików
Dzi ał Handlowy Wydzi ału Produk·
kia B. Shaw'a UCZEŃ DIABŁA z Do 16.55 Reportaż. W-wa: 17-10 M.u· Olgierda Gór,ki d·aliszy ciąg tak re- I kg. z uszczelką gumową.
cii zastrzega sob:e prawo wybonl
biesłiawem Daimięckim w roli tytulo- zYik;a. 17-~0 , „Od!lmdow;uj~y . War- we!acy!11ie roZ1Poc~ętej pnzez Cha18. n.akrętek metalowych do słoi· of.er.enta, podzi•ai!u d!ostawy między
.
.
.
.
s.zaiwę". Łódz: Aud· dJa sw1etlh c r·o- 'f,as1ńislr1ego dyslku5!.l1
0
ino!:!<l,'.1gencji ków z wkla·dką korkową.
kilku oferentów wzglę.dnie un:eważ.
W~J, ~oskon~ta rezys.ena Kr_as.no. botnriczych. 1. p;0.g. .Prof· Ma 1karcim- pohskiej, or.az se!llS.acydny
artykuł 19. Nakrętek metalowych do bute ci•enie przetargu bez podan!a przyw1eck1ego, p.1ęktla oprawa kostmmo· ka pt. „Bolesna rocrz;nka". 2. P!y- Mair·i'llisza Mar•g afa JHZYlll<>~!Zą~y kr~ lek do soków z wkładką kork<>wą czyny i po1nosze-nia
jakichk<>lw"ek
wo . dekoracyjna W. Daszewski~- ty.
~raków:
18-10 amd. ludowa. tyczną ohara1cte11"ystykę zyc1a we- lub tekturową.
odszkofowań. Oferty, w których n!«
go. UCZEŃ DIABŁA schodzi z a.fi- p.ozinań: 18-30 ,Muzyka do da1w.nych\W1nętrznego naszyclJ szikól i
iC'h
20. Nakrętek ebooitowych do stoi. będą podane term:ny dostawy ci•
sza w pełni powodzenia ze względu 1pnrsiztyrwmgr•em
, ,tnórw
.ku".· PWozn-wa.an' :: 19-00 Nauika atmosfery roeowei.
ków z wkładką korkową lub tektu· będą brane pod uwagę,
,.0 „ 1
19·30 V auidNadto numer zawiera prorz;ę ar- rową.
Łódź, dnia 23 l!pca 1946 r.
na okres urlopowy w teatrze.
z cylldl:u „ W1spomnienia z saITi kan- tyslYCi7mą
Stefana Otwilnmvskiego
cer·!·"· · W-wa: 20.00 dZ'iennik. Łódź i ko~um11ę
wieriszy Horacego w , .
·
TEATR KAMERALNY
w progr. ogóJawpolsk.. 20.30 „Na- z11 ak()II11itym przekładzie L· tI MorT EA T R KAM E R A L NY O. Z. Daszyńskiego 34
Daszyńskiego 34.
s.ze pi· eśn'i" w wyk.
Roesleir-Stto· stlfla.
Pojutrze, din. 3 sie„rpn~a br. 0 kowislkiei 1)r1zY f.orleip. pro.f. KJel·
W dziaie receITTizy1j wyrółnlia się
stiuit Ba.c::w\m. W-wa: 20-45 aud. omówienie poczytne·j powieści Za·
godz. 19.15 premiera prrz:emiłej ko· literacka, 21.00 Przesł·uchanie nie· wieyskie.go „Droga do domu" p.iiómecli>i amery.kafo;ikiej Barry Conner· mieckkth gen. Ł.J.dź: 21-15 P!yty, ra R· Matu1Szews.Mego.
3.Vlll
3.Vlll
21.20 p .o.g. Ł-R.R..
Zl-30 Koncert
Za.myk.a żywy boga:to i'lus1JrQ1wasa pt. „ROXY" z udziałem pe>więik- życ·zeń. Bydi!(ln:szcz: 22.00 PaknzY"WY ny i tnteres1uti~y TllU111etr zrwyk:ty
sz<>nego zespołu kame11alnego DZ w nad Brdą.
W-wa: 22.15 muzyJ.:2. dzia•ł n-0t i wyipadli<ów polemicz·
taneczna,
23-00 dz·iennik.
Łód ź : .ny.eh,
W'ś•rórd
lrt6ry'Ch wyróżn ia sil;' .,..._ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _""'!"_ __
reżyserii Jana K<Jaharne>wi<:ila.
23.30 . Progr. na jutro.
Zakiończ. follieton na temat WISl!l6illJITacy oho·
KOMUNIKAT
aud. 1 hymn 23.35.
zu demokratycmego z katolikami
lizha Sikairlx>!Wa ~<>óa.je do wiadomości. Że iz dniem 1 sieripnia 1946 r,
„ORUBE RYBY"
w Polsce.
l!"IOl:z:poczyna &Wą dz i ałaiiność norwoulworzony 9 Uirząid Ska:rho<wy w Lodzi,
Z LUDWI<IBA\ SOLSI(IM
z siedr.i·bą przy ul. Piutrlkowskiej Nir 212. któremu terytoiria'lmie podlegaj4
I JERZYM LESZClYŃSKIM
n-astęi>ujące ullice:
't>i.iś, dni.a 1 'si-en!llnia, oraz w dnl
AD.. Kościusllki
od Nr
1- 13 i oo 2-12
następne, wY~tąipi na scenie TeaAll. Uni.i
od Nr 1- 9 i od Z-.- 8
tnu Pow&zechneg-0 TUR. nestor scen
Gdań.ska
<>d Nr 43- 67 i od 38-62
l>OlskfCh LUDWiiK SOLSKI w Ko- -----:P'.'.":O'.'.":L~O'.'.":N~l~A-----::--....,,.....- - - - - - - - - - Ka:rolev;S1ka Nr Nr k.ońoo,we sLro ny tpól!n.oCl!lej do un. TowaT&W-C:
medti M. Ba.nuclkiego „Grube ryby''.
ut Piotrkowska 67
„UWODllICIEL"
Legionów
od N.r
1- oo i oo 2---06
Obok diootoj111ego gościa,
kitóry ---.....c-...n.;.;;~:::-=;,;,;.;.;;;;...;-..
___
Liip-ow.a
od Nr 1.')- 41 i od 10-36
Mlika miesii.ęcy
temu obcłvodzit w
TĘCZA
Mała
od Nr
1- 7
Kr·alk-owie iwbileiusiz swei 70-letni=i _ _ _ _u_1„._P_i~1:r~k:o:':w':"~':"'k_a_tos
...._ _ _ ___
•• P_o_o_w_o_~_-_Y
__P_A_T_R.,,O_L_„_ _
Pogonowsk:ie.go
od Nr 23-- 47 i od 22--.5('
11
l!ll"acy sceniicznej, wystą!P'i znako·
GDYNIA
Kr.zemien:ecika cala półnoona is1iro111a
mi·ty .artysrta nas.zy.ch s.ce11
Jerzy
I p
d 2
„l\IEKSYKAJ'Q'SKIE NOCE<'
Piot'likoW1S•ka
<>d Nr 29-- 63
Les.zczyńis.ki.
\
_ _ _ _ _u..,~.~~~!.':!~ ~~----•
Żelig&WS1kiego Nr 15 a i
od Nr 2~ 36
Obsadę sz,tukl
wyireżyg.er.owanei
STYL OWY
PlLaic Barlidkiego (Zielony Rynek) -0d Nr
2- 6
1Prizez
Wacta•w.a
NowakOl\V!Slkiego
ul. Kilińsk'el!:O 123
~MASKARADA"
Sródmiej.sJm
od N•
2~4Q
doPelnią artyści KrakoW1S1kieg-0 TeaBAŁTYK
,,----~--------Towa.r-0-wa od uł. S.ródtriłiejslkiej do u~. 6-go SieTqmia
11ru Miejskiego im J. Slow.ack i,~g<>
ut Na rutowicz2 20
I
„MOCNY CZŁOWIEK"
Wólezańska
od Nr 13- 37 i -od 10-30
a fo: Ja.dw!Dga Ko-recka„ Niina Ka-,
WISLA
,--------------Zachodnia
od N.r 57- 67 i oo 62-74
r.aisińslka,
W.arudia
Ni-e,dz.i.atkowska,
ul. Przelaz.d t
,.SAMA PRZEZ ŻYCIE"
Zerom.sk:iego
od Nr 211- 49 i oo ~
Stanilsl.aiw Jawo!ls:kJ. Waota:w NoADRIA
6...go Siell"lp'Ilia
od N.r 1- oo
11...go Listopada
-od Nr 154-172
w.akowSk<i, Kazimierz QpaMńslki i B.
Ma r:;zafka Stalina (Oló'W'!la)
,,SAMA PRZEZ ŻYCIE"
Sarma bOW1Skii.
i Stmzelców Kan.iowsikidh
od N.r 7- 31 i o<r· 6 -62
1
PttMkzność pr.oszona jest o P'lllfl·
WlóKNIARZ
--------------Lódź, óinfa 30 li'Jl'CS· 1946 r~
~dualne zajmowanie miejsc,
gdyż
u1. 7.awadzka 16
,,DOKTÓR MUREK"
(prup)
IZBA SKARBOWA w ŁODZI
'PO rowoozęcim sipekt.a.kl11, nikt na
H E L
·-„DOKTÓR MtTREK"
wirlowlflię wP1t11S2laz.ony nie będzJe.
ul. Legl->n6w 2-4

w. ~

\...

u„

TE

_ t'el.

!>.!)"

- .,,_72

T Ry

Program na C7Jwiairtek.. 1 sierpnia

Dział

.,/l

w.

ROXY

Repertuar kin

łódzkich

I

r·---..,,_,,------os:.-Il

I

- --------

\

OfilO~ZfN~ił

QQOBNf

TATRY
TEATR •BAGATELA•
ut. Sienkiewicza 40
,,DWAJ RYWALE"
9
Piotrkowst.a 4.
PRZEDWIOŚNIE
W d·niu dzis.iejs·zym odbędzie się
ut Żernmskieiro 74-76
.,POWRÓT''
LekarZie
Zagubione dokumenty
,1remiera nO'W'ej koa:nedii muzycznej 1-----;,,,.o;;~~~~"~"""'"----·ll--------------- ===== = = = = = = = = = =
· -- - -Gozdawy i W. Stęp•nia pod tytułem
WO _NOśC
„LISTY
POLA BITWY'"
Dr med. SIENKO
KSAWER-y UNIIEWAŻNIAM zagubiony dowód
»BLIŻNIIAK« z u>d.z1alem: I. Górskie.i.
ut Naoiórknw~kier<> l6
(z • Warszawy), specjalista chorób te>isamości, k.siążecZJkę wojSlkową, wy.
A. Góreckiej, J. Ku=a·lwwńcza. S. La.
ROMA
skornych, wenerycznych, p(l<::he- daną przez PKU na n.u wisiko S3lski
pińs·kiego. Na czele zespołu w tytulo.
ut Rzirnwska 34
„DAMA Z MALAKKI"
r:za. Przyj.nuje uł. Kilińskiego 132 I Jan, Tomaszów-Maz.. ul. Wirzosowa
wej podwójnej rołd mad·a<rza Ząd>llm i
ZACHĘT A
w godz. 12-2 I 4-6. Tel. l!Q!i-55. ·232 Nir 11.
.1966
hiraibiego Naircyza wy&tąipi A. Dymsiza.
ul. Zgierska 26
„KWIAT MIŁOŚCI"
---------------Dr med B. T~czyrqsKJ - sfarszy UNIEWAŻNIAM skradz:oną kart~ re.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
BAJKA
„CYRK"
asyst~t
Uniwersytetu
L6dzk1ego. 1pa1i:riacyj111ą, wy<ialllą w Srozednie, 2
„LUTNIA"
ul. Pranciszkatiska 31
- - - - - - - - - - - - - - specjail1ata chorób uszu, nosa 1 gardła metryki ll!l"odzenia na na wi~o Szczu·r
OSTATNIE DNI!
ROBOTNIK
Sienkiewicza 37, ordynuje od 8-10 S1efania wieś Roma:nów koło Alek.
Dziś o godz. 19 piękna operetka _ _ _ _m
.....-iK::iil~iń;;;s;:::k~ie:;l?:oO....,.t„1„s_ _ _·l!·---"P_R_o_F_E_s_o_n_w_n_,c_,z_u_R_"_ _ i 3-7-ej pOIJ>Oł. Tel. 200...01.
srundrow·a.
-1967
E. Kalmana „MARICA" z udziaREKORD
MARKIE\"1CZ O
łem: Elny Gistedt, Lucy Messal, al. Rz1?owska 2 (Plac Reymonta)
„JA TU RZĄDZĘ"
~~!:!~:·chorób skórnych 1u~:n~~~~: YNIEWAŻ~ ~guhiOlllą kall'!~ o~ie
Michała Ślaskiego i całego zespołu
M •J z A
nych. Piotrkowska 109, m. 6, li pię· ~ą_ za~adoz.~1e z.RirV-P::iłna~1ce,
artystycznego, chóru, baletu i wielRuda Pabianicka
„DZIECIŃSTWO GORKIEGO"
tro. Tel. 138_52.
_ 929 ~eg1t:v:ma0.1ę Kirzyza V1rtut1.Millil.QT1 n.a
kiej orkiestry „Lutni" pod dyr. Wł.
śW T
nairwt.slko Szczęsmy Władysław, Kall\Sz.
1
Szczepańskiego.
„CZEKAJ NA MNIE"
Dr. JADWIGA SZUSTROWA, cho- nice 4.
-1968
5
Bilety wcześniej do nabycia-~
Bałucki R:vnek ·
™· ~ wroby płuc, Łódź, ul. Wólczańska Nr
księgarni przy ul. Piotrkowsk1~J
OSWIATOWY OM. TUR
„co KRAJ TO OBYCZAJ"
197 m. 1 wznawia przyjęcia od godz. UNIEWAŻNIAM zagiubiOlllą leg.iotymaNr 102-a, a od godz. 17 w kasie
ul. Kopernika 8
17 do 19-ej.
-1938 oję uemi-o~ą na n.azwislko KOll"ycińteatru.
slldej J.anllJly uoz. Klesy II d Gimllla>:.
UWAGA! Na żądanie P. T. PuPoczątek seansów: w dni pcwsz~ dnie o godz. 16. 18 I 20: w niedziele Dr med TADEUSZ FUCHS .- s<J>eoja. Szczanieckiej.
_1969
bliczności powtórzenie
operetki P. ' §wfęta o god·„.
14. 16. 18 I 20.
lisfa C'hOII'óib wewmiętrmyoh - '.iJO'W'l"ÓAbrahama „WIKTORIA I JEJ HUKina: Bel. Adria, Przedwiośnie I Roma rozpoczvnają seanse o pół ~o- cit Piobr:kowsika 5 00 giodiz. 4-6 IP<>·
ZAR" z Elną Gistedt i Michałem dz'iny póiniej t zn. w dni powszednie o godz. l~.30 18,30 i 20.30 w me· rpołudniu,
· -1954
Różne
3Iąskim w rolach głównych.
dzielę l święta 1>ierwszy seans 0 godz 14.30 Oświatowy - 2 seanse dzlen·
w przygotowaniu operetka F. nie: godz. 17 18,SO. Niedziele i święta U>.SO. 17 i 18.30.
Zaofiarowanie pracy
A
Początek seansów w klnie „Bałtyk" w dni powszednie o godz. 16.
, MATEMATYKI Logiik:i, Fizyłd. Kos..ehara „WESOŁA WDOWK ".
18 i 20 w niedziele i §więte o godz. 12, 14 16 18 i 20-ej.
CENTRALNY ZARZĄD PRZEMYSLU mogram , Ohemii, udziela doświad
11
Przedsprzedał biletów do kin: „Rekord·· ,.Wolność•• i ,Ro.ma" dla PAP!IERNICZEGo _ Wyd.zdał Perso. CZ'o.ny f'IROP"ESOR, ut )3enidarska
TEATR 1>GONGc. - Południowa
członków
Związków Zawodowych (Zgłoszenia zb1orowe1 odbywa ~ię w Ra· naJllly, Łódź, uJ. Sródmiejs!k.a 11, p-o. Nir 24• m . 18·
Ostatni dzień
cizie Zakladowej fabryki Geyera fPfotrkowska 2951 od godz 10-13-e!
' s.zuik'll'je budhaJ.terów
wyikwalifiko. - - - - - - - - - - - - - Dziś 2 przedstawienia o godzinii~
Celem anilknięcia natłoku prosimy o pr:rvehodzenie na wc:reśn1ej~11 wianyoh maszynistek.
.1956 RADIOAPARATY n'31J)rawa. strojenie,
l6,30 1 1930 - DYMSZA Janina WJ. •<ianse:
.
.
budowa - szybkc. - tanio - facbo.Uwagą . We wszystkich kinach
dndu ()remieey pa.sse-pa.rtou1 oraz b1 GON!IEC POTRZEBNY,
Pi<l'llrlkowstke wo Precisions-'Radio, Sie.olcioew).
NlA RSKA w progrnmlie t>· t. 1Poow.rót
lety bNpłatne i ulgowe .... iiiewlliA•
Nir 133. PAIP, godz, lQ-....l
..,197~ ceą Nr
,..1831J
tatyt
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kr~su sw~; ·władzg

Na!bardziej fanta.stycrnym filmem! ność Iiearsta przez
Stanow ZJoednoczonych produkcji te pra.sy''.
g-0roczuej jest bezwątpienia „Oby·
watel Kane'·. Tematem filmu j.est PDstać magnata proasy amerykańskiej
którego biografia i•est przed
Hearsta.
t .
w sposób niezwykl e zł ośliWLOna
~a
wy. .
Nie jest to pi·erwszy wypadek z.a·
atakowania Ifoar.sta prvez śwfat fil·
mowy. Ataki przeciwko niemu mn:o·
żą się z cLn ia na dzień, a mimo wszystko koncern pras-0wy ft.earsta proh
· d
.,...e · b
ruie ez za nyc zmian.
v„
W. R. Hearst urodził się 29 kwiet·
nia l863 r. w San Prancis·co. Ojciec,
wdelki posiadacz kopalni zfota, SJ'!e·
bra i mied.zii, zapewni! synowi studia
na Un<iwersytecie w Harvar-d.
METODY PRASY HEARSTA
UkońcZ'ywszy stud.ia WiHiam He·
arst, miast poświęcić się ciąknieniu
zysków z ojcowskich kopalni, posfanawia wykorzystywać ludzką glupotę Pr~ez założenie s·ensacyjnych pism
codzr.ennych.
Mając 28 liat, kupujie „Examinem"
w San Francisco. Metodami prowa·
dzooia tego. dz!enni~ . bul~ersuje
amerykański świat dz1·e<n'1k.arsk1. Wyrzuca pieniądze na ca!y szereg im·
prez, - zdając sob:e spraw~. że te
pieniądze powrócą późn'iej <l~ niego
poprzez zwiększeni·e nakładu. w tym
okresiie otrzym11j.e przy·domek· Wil. "
·
l'Y rozrzutny"
.
Metody jiego są proste. P ismo jego
ma za wszelką cenę pod·awać najbar
sk .
dziei' sensacyi··n·e wr·~-'•om.ośc'r
,
. ac
.·a.'U .
da I e t owarzyskie, niekoniecznie
na·
kt •
d ·
100
wet
OI"e
proc. praw z1we,
W
trzeba zdobywać z.a wszelką cenę,
nie licząc się z kosztami 1 metoda·
mi. W tien sp.osób powstają zręby
~Żólt·ei prasy".
.WYMOWA:. ~TYTUŁÓW
,,ŻÓŁTEJ PRASY"
Wpływy jego -0beimują w krótkim
czasie cale Stany Zjedn•o·czme. Na
pr1'źno o!"ganiizacie moralizatorskie
tr•i1.ują zahamować rosnącą popular·

A

'

powodz~n~a

i

„Żóltei f ·

'
k ·
W
H
sobi·stych samolotów magnat~.
UJ~ z ~waCiy: '.' .szyst o ie.st SP'(> Ne.w.s . S~nrioe', -Obsługującego 1
Słowa jego i wpływy powo!I obeckoine. Nie ma zacLnych .zamieszek. dz1enmkow.
Pi.erwszym wielkim ci-0sem <li.a je· nie spadają. W czasie p;erw.szej woi
'
Tymcza.sem Hearst staj•e się z d.n ia Chcę wrócić - Remington".
Odpowiedź teJ.egraficzna Iiearsta go ambicji było niewpuszczenie go ny świiatowej posiadał 42 dziennik:.
n.a dzi.eń bogatszy. Pewnego dnia
przyjeżdża d•o Stanów Zjednoczonych brzmi: ,,Proszę, byście zostali. D<>- ,przez rząd francuski do Fran ej.' . W 1937 roku został już ty1k-0 25, pod
r· ~ i~ dostar,czę :lf-f.l!l jego musiail opuścić port fran· cz.as ·gdy -0becnie ma tylko 17.
· f-0 t ogra„n,
znana artystka francuska, Anna Iield , s t a:czc,e
. ..
cl, zawracając do iil.JSA.
•.:.; .·, ·
.
Iiearst wysyła swego najlepszego re w-0iny - Hearst .
moment, · gdy OHearst,
Bliski. Jest
.. ""-'
W Parę t ygo dm. p ó""'"'
daktora. Alan Dale w celu ·u zyskan'1a
.
·i.·1e· [~ .
zu1e1. •r.l~:
podobnie iak bohater filmu „ bywaSŁAWY
U . SCfl'YŁKU
,
·.
·~ < •
„
.
wywiadu. Następnego dn ia ukazu.ie aris ta roz b rnm1·ewa,
·
"
K
d
· L'_ · 'aJ\1e za .,.,.p
IZ w
sam, opuszczony
„'l\·,te1 wojnie S wyb-u owal ~el ane , zostan:e
l'
. k.. .
.
.
"Y to r ok rę t woienCiy
się na si·edm'.u kolumna~h ,,Sun"""'
·
·
·
,
·
b'
i
1
.ans
ame.r
ną
...,
.al:fomi.i w an Sime-011, prz.ez w.szystk1ch, ~wor.c.a 11a1potwor
Joumal" wielki tytuil: ,,Anna Iield że prasa żólta Olfiarowuje SO.OOO do _,so I•
pafac, ·1 ·i erający w so· ~ieiszego t;u:;t~. ktory n:gdy n·ie. sluprzyjm1J.j.e Alana Dale, ubrana w noc Larów niagr-0dy za wykrycie winnych we
·i et ~zt l, bardzo pru· zyJ lu1dzkosc1 1 swemu narodow1, a
·
t
k
.
•
Ł-0
ną koszulę".
0
TW'lsuwania się w górę w
•rk zorstar zamien'io· tylko dla. "V
:
rę :1za piema
b' t .
k
Następnego dma r.oz:poczyoo s•1ę n
Reporterzy Hearsta Sl\ szpieg.ami,
:.czny, który goś· swej a.nerze oso is ei.
detektywami, prowokatiorami. Ma on rama.eh prasy Hearsta atak na His;
~.W,
z P-Okliadów o·
na swoich usługach również htera· panię. W pewien cz.as później za.czę!;.
---• ------tów dużej klasy. Dla reporbaży z się wojna z Hiszpanią.
.czlo
zaW1Sze
j·ed()lak
t
j·es
trie
Hearst
królowej
iubileusvu
uroczystości
Wiktorii wysyt.a Hearst <lo An:glii wiekiem wo'jny.
PRONIEMIECKIE SYMPATIE
sły.nnego humorystę, Marka Twain.a,
W latach 1914-1918 prz-eciwstawia
chcąc podkreś1'ić przez to swój negatywny srosunek do W ielkiej Brytanii. s.i ę wszelkimi środkami przystąpieHEARST PROWOKUJE WOJNĘ niu Stanów Zj.ednoczoniych do wojny.
W 1897, wysyła swego reportera, iP-0siada swego kores'!londent.a w Be·
Jak donosi „P11Zegląd Spot1to· razie jej ewenitualnej in•terwenojli
R•e m!ngton•a, na pokl.adz.ie swego ja· rlinie; Beyarda Iiale ,ktróy przysyia
chtu „Vamoose" do iHawany, w c·elu codziennie ultrapt-0n 1iemieckie kores- wy" w swym pon1edz{ałkowym wy· .nastą.piłby powrÓlt ucie1ki1llierów wę·
7-robienia 'kil'ku wywiadów w związ· pomi1encje. W wyniku tego Francja daniu, dWlli Zinak~tycih pi~kany gie.rsk~ch do O'jcz:yoitego kraju.
.
ku z mają.cą się toczyć oo Kubie w-0j i Anglia zakazują abonowa()lia na te- węgierskich opuścił<> S1WÓj kraj. Za·
ną z Hiszpanami, ówczesnym. w!ad·I reinachswoichpaństw biuletynu iraor diod.ci obawa, że ci zdrajcy srwyc.h 1.„Cała t~ afeira P.rrz:YJ>?I'nllla•• n~
Hearsta „International barw narodowydi zed11Cą wys·tęipo· ~ e w 7JWIJąrl.ku z „taJeim:nnc.z~ wy
cami tei wyspy, Remingt-0n telegra· macyjne.go
'Wlać teraz w :JZ.eregach drużrn pił· 1:z.de~ t11Zech iJ?puilamych pilJlkarzy
łodzk1ch, ~0111K01W ŁKS-u - ~arab.1Jt510ic:h innych państw.
,
•
•
•
r
. .Jak '_VNIOOl
ina,
W ~7llru . z tym, . węg1.erslcie ~o, P;·t'karze et nQ~ewanue wy•
•
władze pilkars!k1e IZJWll'OC!ły się do 1eichalii autem z Łodzi nad morze.
ndz1al w
jak to zremą już
Federaoji Pi.Ikar· gdrzie jakoby Międ:zynaTodowej
p 1 k"
N d
ł
i
WA °'SZAWA (SAP). W zwi'ązku
· cfu • I · ed
· f
zd do
k ,
I
d
·
o s 1ego 51k · ·
aro u
znan a ca ego
ru.' _
ee~ waneJ. ~rame eh nroo 0 J r
reJFwlneJ po ;topu a:nym s' r?- w
dla patriotyzmu i bohaterstwa Lu·
z rzuconą przez „Express Wieczorc
- . m1e11
z pro_s ą o miterwen~Ję D{l z .~m z~m1e1scowy
~e.m •
du Warszawy.
ny" inicjatywą bud-0wy Pomni•k.a Po·
do Jednego z tamłe1szych
ws~ąip1c
do wysitępow
medopus2lCZ.enae
o
a
d
b
kt
i
.•
W
· k' h w bar· ki.tub'ow.
,
11zacu l)l'O e u
••_i. d ezer·terow
u. -OIWY t.Yw•
przewodn;wstańca w Warszawie,
w.ęg1ers 1c
.
.
, rea
,,
eh ·
wezm1e udział nasza Orgamzacia.
czący Komitetu Centralnego OM TUR
.
wa · mmego panstwa.
. •
.
sprawa tej
obecmej
Do chw!lE
Nie mamy pieniędzy, ale własną
tow. Ryszard Obrączka, oświad,czyl:
Jak wiadomo Węgry zmiajdują się „wycieczJlci" członków ŁKS·u nie
pracą chcemy się przyczynić do
„W szeregach OM TUR znaldu·
w ciężkiej syituacji, g,powodowanej z>ostała wyjaśniona i nie wiemy, cz.y
ufund-0wania pomnika."
je się wielu młodych pows'tańców
W{ljny. Śwnadczy o tym pogłoski o ponuceruiu barw ŁKS-u
prze~·ran.ą
War·
w
OMTUR.
MłejiSki
Komitet
czasie
w
jak
Tak,
warszawskich.
powstania łączyła ich wspólna szawie zadeklawwał 3.000 g-0ctzin niesłychana dewaluacj.a i zna1mma przez BaraJlla, Łąc.za i Hogendorfa
Być odpowiada.ją ?Taw&.;e. Ca\oa 11.{e-ca
wa.rt<lŚĆ wę;gieirs.kie) wa\1Uty.
walka z wrogiem, tak dzisial wsze pracy przy jego budowle.
.nabiera jednak posma'ku sensacj1i i
prz}"C!'Zyną
właśixrie
jes.t
to
że
może,
Mło·dzieriy
Organizacja
Ponadt-0
byli
Organizacji
nasze!
regach
łOOz..ki~h 51port.owczłonkowie AK, AL, SOB czy PAL TUR w całym kraju w dniu 11-ym "kroku obydw;u piłik·arzy, o których w.zbudza wśród
ficznyc:h
Wi>Zys~kim
przede
,a
Nie\~'
S'i·erpn.ia orgianizuje zbiórkę pu'bliczną d~nosi !'P.rzegl~ ~rt.owy"..
pracują nad odhudQwą kraJu.
zainite:rezrozrum1ałe
ŁKS-1U
k1b1.c<JW
w
&tano1W1Js!ko
1abe
Je&'ZCZe,
wiemy
pomnika.
budowy
fu()ldusz
na
Ufundowanle pomnika powstań·
(s;k.)
h~i sprawne zajmie FIFA i cry w sowMl'ie.
ca będzie wyrazem szacunku i u·
bojk-0t

3751

Ze sportu

-------IJCi łCZki

piłkarzu

znane... nie lylko w Lodzi

stanie Pomnik Powstancal
wWarszawie
budowie
TUR zulusza

.

. .

Ł~cza H~ge~rfa
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Raymond Gabriel
n:1ir.rO'Cla Ruchu Oporu

Drogo

wśród

nr.
Na plaC'U św. Jerzego cz.uję hol.e s·
ne pulsowanie mych skron~ lecz me
czuję Jll!Ź rąk, ani nóg. Moi.a dolna
sz.częka zaczyna gwaltown;e drżeć,
zaciiskam ją z całych s.J.r. Na ulicy
Pourtawier staram się O'cMzi·elić ude·
rzenia, które czuję w skroniach od
rytmu mych kroków.
I jieszcze jedna myśl: MuJSimy d·obrze. wyglądać, obaj długonodzy,
wioelkimi krokami przem:erzaią obok
s·iebie ulicę! To mnie USP okaja i za·
.czynam rdczuwać coś w ro \:>:':!] !'
Znikamy
uśmiechu.
wewnętrznego
111agle z ulicy i w wąskim korytarzu
domu zapalamy lonty. Trzeba ie za·
palić od ognda papi.erosa. Łamię je·
Do licha. do licha!...
dną zapałkę.
Jacku, może ty spróbujesz? Zdaje
mi się, że j<e1stem trochę zde:nerwowany, c·i e sądzisz? Nie? No, już!
lekko rozchylonego papieru
Wśród
zaczytla tlić się cz.erwooe światełka.
Trzeba
kroków„.
Trzydzieści
przejść te irzydzi·eści kr-0ków zupel·
nie naturalnie, nie śpiiesząc się. U
dostrzegam teraz
wejścia budynku
' dwóch policjantów. Obaj maią steny.
P()licja ma angielskie karabi1ny ma·
Redakcja, tćdź,

Piotrkowska

wrouów

szynowe. Nikt nam nie dat stena. N!e
przei'dziemy.„ Przechod;llimy„. Pomię
dzy dwoma p0Hcja11tami, którzy patrzą na nas. Jacek •id:Zie przede mną.
Dokąd idz;e? -Nie wiem. On także nie
wie„. Wiem o tym, widzę to - ach ,
on się boi!.. Uwaga! Policjanc! zbli·
S1
żają się. Ach, jakże są w~elcy!
silniejsi od nas. Odwracam się gwał
townie, i wyko1t111iąc ten ruch wid·zę,
że na <lziedzińcu d·omu przed drzwiastoi samochód.
mi wejśoiowymi,
Drz,>vi te są otwarte i dostrzegam
przez nie dużą, jasno oświetloną sal?.
Odwracam się plecami
pet11ą ludzi.
do tego wszystldego. Przede mną ~
kam!.enne schody, korytarz„. Idę do
korytarza i odwracam s·ię.
końca
Ciągle przechodzą poldciaoci. „Musimy p.ostarać się, by t.a historia trwata jeszcze j·ed:ną mim utę!''. Gdy powróciłem na pierwszy z trzech stopni gwaltown·! e uderzyła we ttlllie
myśl, że pr.zecieź )}ombę, tak, bombę
mam wciąiż j·eiszcze pod pachą! Już
jak wybuch ro.z.dziera mi
Wii·dzę,
krtań, a oczy, spłynąwszy ze strzaskanych orbit toną w olśniewającym
blasku krwi.
Patrz! T11 stoi rower. bo bagamika

68 1 Administracja,

przyczepione są dwa duże ptócien.ne
w.orki. Wystarczy jeden szybki ruch,
nikt na oiebJe nie pauzy! O, tak,
starannie, ostrożnie! Od strony !oo·
tu niech pozostanie trochę w-0lne·go
miejsca, tak będzi e lep!ej. Doskooa·
le, mój stary! Teraz poszukaj ocz.ami Jacka! Widziosz g-0? Stoi tU:Ż przy
samochodzie, poprawia sobioe skarpi~
tkę. Teraz podnosi się. Więc zrob i ł
jU:Ż swoje. Trzeba jeszcze przybliżyć
rower do nattoczooei sali. Ujmij kiepod okno.
p.oprowadź
rownicę i
No, dosk-0nale, jest·eśmy bardzo zadowolooi. Dobre rzeczy robi się tak
po prostu! Och, dużo ich zdechnie!
Ob:e bomby nie mogą przecież wy·
buchnąć równocześnie. Więc ci, któ·
rzy nie zginą o<l pi·erwszeg-0 wybu·
chu, przerażeni, stłoczeni, pchać się
do wyjścia na dziedziniec.
b~dą
Wtedy wybuchnie druga bomba. Tak
wszystko co jest dobrze <>hmyślo11e
funkcjoouje d1os.konale!
Teraz zbliż się do Jacka. Twoje
da!o jest vimne, jak lód. To nic, to
tylko trochę stracłl11, bo masz za duZbliż się do Jacka.
żo wyobraŹlli.
stań w promieniu ci·epta, jakie -0n wy
dziel.a. Wracajmy razem, do domu,
daleko stą·d! - „Do dom11"? Ach,
·i·dioto! Wydaje ci sqę, że to wszystko
trwa bardlzo d!tu.go, aJ.e mamy przed
sobą jeszcze 30 sekund, m-Oie nawet
40. Straże dadzą niam przejść, patrząc
na nas .. Z ~hwilą. kiedy weszliśmv,

musimy przecież v•ryjść To zrozu·
ate, nawet dla tych idiotów. Tylb
nie uśmiechaj się. Ktoś może zwró·
b Jac·
c i ć 11wagę na uśmiech; nie gu1
ka!
Chodźmy! Każdy krok j.est coraz
lżejszy. Kroczymy ulicą Wałową ku
intendenturze polkji. Czuję, jak w
śzaleńczej odwagi •!i
głębi naszej
zadow-0lenie. U wylotu tej uJ.icy rozstaniemy się 1 spotkamy się dop'ero
jutro na końcowym przystaoku 12-k\.
Końcowy przystainek 12-ki ! Oto zl-0·
ty klucz któr-ego 111ie znają Szkopy.
ani nasi policjanci-zdrajcy! Oto koniec uJi.cy. Gdybym wierzyt w Boga.
w tei chwili stałbym się Jego niewol
nikiem!
Teraz pozostaje nam już tylko
miknąć w mieśc;e, rozptyG1ąć się w
:lumie. Jestem po prosht powracają
cym z bima jegomościem, który śpie
•s zy w peW1Je określ.one miejsce. Po·
siadam dokumen1ty, ~ w ogóle nie
róinię się 11ic.zem od 200.000 miesz·
kańców naszego miasta. Z ulicy DelTam
pech widać Bulwar Carnota.
będziemy w chwil'i wybuchu. Jacek
ujmuje mnie pod ramię, które ściska
ze wszystkich siil. Sprawia mi to
ból, i patrzę na jego zbielat.e z wysdlku palce i paznogcie, zagtęb!one w
materiat mojej marynarki. I widzę
wybuch bomb na tej dłoni, która
i
drgnęła, i powoli rozkurczyła się
opadła swobod1t1ńe, iak dfoń umiera'1

ją ce go.

wylatują z okien na bru!t.
gwiz.dek policjant.a, W'Szyscy wyciągają swoje gwizdki i r-ozbiegają się p.o u.\icach, tworząc gęst'l

Szyby

Słychać

sieć.

- Co się stało? Co się dvieie? ryczy jakaś przerafona kobieta.
Druga eksplozja du·dni, jak grzm-0t,
i dingo, głucho ·odbija s·i ę oo murÓ"<'
ulic i domów. O, tak musiała zabić
o wiele więcej lu.dz•i !
J
m6wi Jacek - D-0 jutra! j
Dziś mam spotkać się z Katarzyną Słyszata na pewno. Musi być zado·
wolona! Serwus!
Odchodzi, miesz.aiąc się z tłumem
szybciej, nhż ia. Za chwilę stracę go
z oczu. Ach, nie robimy sobie wie!u
zw;erzeń! Co inne.~o nas łączy. C!ekaw jestem, który z nas zgin;e pierw
szy. Który z nas będzie kiedyś op:iwiadał: „Miał.em raz towarzysza„.''
Nie Jacek. On nie używa wyrażeń,
z książek i rzadko
zaczerp()liętych
mówi w czasie przeszłym. Dlaczeg()
zaczynam nagle myśleć o nim. jak
o umarłym? Co mi się stało? Ską·d
te myśli?
Znaczn!e późniei, w sierpni'll 1944
w obozie koncentracyjnym, widzia·
tern, jak Jacek padł od ku•H w plecy.
Tuluza była już wtedy e>swobodzo·
na. Ale my nie w!edzieliśmy o tym.
Ko.n·i ec
Tłum. J. Matuszewska
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Piotrkowska

Redaktor · naezelnv f>TZVimuie codziennie od godz 1!- t!.
ledakłor1 Artur KaraczewsJd
za milimetr - szpaltę -,,owa tebtem - d 14, w tekście CENY OCŁOSZ~ 1'robnei za W'TfeS pedtewy 'PM& tekstem ·-· 5 U. Innei ogłoszeniu
świąteczayeh ._ , !IO 'l'l'OC9ftł drozei.
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