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PA YSKl·E ·M

do zapewnienia anglo saskiej pr~ewagi
powodem jałowych dyskusji regulaminowych

zmierzające
są

PARYŻ (PAP)_. Na . poniedział·ko- pierwotne

propozycję

m~nisotrów gie posiedzenie komisji regulamino- interesowanyoh danym traktatem po- dhcą nieja.ko

wym ~ann~ pos1edzen1u komisji re· ~praw zagraniC7lllydh. Sekretarz Sota- wej, na którym zabrar gł0$ dele-gat kojowym.

gulammowe1

konferencji pok'Ojowej

~ch?n°_ ,argumentów obrońcólw
~ przecW1?ikow r~guły:. że ?ecyzje
1
hzaljcema .konfe~e?CJa maią być
uc wa ane większosc1ą 2/3 gtosów.
D~legat brazylijski Fontourą zajął podobne stanowisko, jak w zeszł~ !YS'Ocłniu . prz;ds~awici~I Holandu, 1 wywodz1ł, ze 1edyme „de-

Dele-gat kanadyjs-ki Oaxnu USA Byrnes opowimiał się za Norwegii. Uważa on za pożądaną to.n, rozumiejąc w zasadzie motywnioskiem brytyjskim, &kladając po większość 2/3 głiosów i nic sąd:z:i, by wy delegacji holendeffikiej, zapoiwia~órne oświadczenie, że będzie po- demokracjra wymagała plTZyj·ęcia. re- da że będzie glios01Wał za poprawp1erał _na radzie min_is•trów każde g.uły 7JWyk!ej więkiszoki. Z drugiej ką brytyjską. Delegat bryityjski WYzalecema., uchwalone w1ęks'ZOŚcią 2/3 strony jest ITZe,czą konieczni!, by re- powiada się za re.S!Utą · większości
głosowa.
gulamin konferencj·i UrWZJgiłędniał za- 2/3 głosów i Iiie sądzi, aby .ziwYkła
~a p<>prawką brytyjską wypowie- równo szczególrną odpowiedzialność większość zabezpieczała lepiej intedział się .w. zasadzie dcle.gat. Chin. lwie~ch mocaN~! jak i ~Ią?.y na- rC1Sy. małyc? ~ańs1lw. ?zi~ 8'0 ,&ł.aO g:odzm1e 10.05 odbyto s:.ę dru- rodów najbardz1e_i bcz:posredmo za-j nowisko mektorych IJl'O'WCOW, ktorzy

Grecy zaraz·en·1 chorobą· .G e elsa t~!e "ra~!d~m~~u s:;:

H:f~~~:~~:;~~~:as~::~fei ZIZ~
landii, raz 1-es-z.cze precyzu1ąc swe
stanowisko, wystąpił również. przeciw

Ie~ Jc:nn'Promisowerrru wni~kowi brytr.isk1emu.
Delegat Jugosławii Kardel WYstąpił ostro przeciwko <>pozycji holcndersłiej. 05.wiadczyt on
in., ie
konferen:cja pok~jowa to me parłament. _Zebrała się ona clla zadecycłowan1a o traktatach co do _lctóryoh
ma . się nadzi:ję, że ok~żą ~1ę ~a-
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MOSKWA (PAP) Agem:ja Tass wym w półioocnej Grcojii, przychodotl'OSi. że ostatnio na łamach gre- dzą z J~awii Bułrgarii i Albanii,
ckiej prasy prawicowej, pojawiają skąd otrzymują zaopatrzJen1c itp. Casię coraz częściej W!iadomości, ma· Ja ta kampania,
podtrzymywana
jące na celu wywołać wrażenie, że przez ofiojalne osobiistości, ma na
Grecji grozi niebezpieczeństwo ze celu stworzenie pretekstów do urzestr?nY sąsia:Jów pół~ocnych. Ga~tyl cz~~tnienia planowej greckiej eksłym1 układami. Zrorum1ałe Jest więc l.wlerdz~ ze uzbro,rone oddz1ały,,pamii1.
dążenie do osią~ięc.ia. je?nom~sl: ktnre stawiajll _opór wojskom rządo- O istnieniu tii!kicłt: plan<Wf świadnofoi, a przyna)mn-le] w,ttkRosc1
.
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kw~li.n~owane,i. ~asad~. ~klej wi~k

Czechosłowacji

poprzedstawiciela '
Ju.gosławii, stwierdzając, że konfe- 1
renoeja może osiągnąć trwale wyniki
tylko '!1
:stwam1. Zapow1edz1eh oni, ze popie-

harmo~ii ~ ~e~·im! moc~r-

rać bedą zasadę więks2l0Ści 2/3

gto-

sów. Delegat Bel~ WTI>Owiedział się

plany imperialne głos&w,
torytet.

lsmet lnonu wybrany ·po raz trzeci

1

i delegat
dzieliili stanowisko

zagrana:znydh. Tc z posrórcł mc:ih,
które udlrwalione
więikszością 2/3

c7.y c'hoóby fakt, że cłz.ienuik „EHinitJrow Metlon" zamieścił mapę
na
której w granice Grecji wł~no
połowę Albanii, 1/3 Bułgarii i część
Jugosławii. Tenie dzienni>k pisze, że
w trzedh krajaoh sąsiadujących są
Grecy, których trzeba wy7JW'olić i
z.jednoczyć z macierza wraz z terytorium, na którym· zamies:tlrują.
Jes'lJCl.e bardziej olllwarcie wypowie• działo się pismo „Bt:Mlros Kiriks",
któxe, sżywają~
typowej go@be]sows·kiej frazec>łogiri., pitte, że Grecy sę naj:ł~zą ra6 ą na Baf.kanaoh
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eu e- ....vuvw~v genera &aDJC noou zo- mai"ą prawo do
. tego, aby otrzy·d
•
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•
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trz
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.
...1.
.
mać pe'WlllC urodzaime tereny
na
ra OllOSI 11: ~ 1 , ze na pome- li(1Q po_ raz
eci wyvra'lly pr-ezy.
. ,- ..
'
działk
•
•
• denrem R-u:i.: T ckie.
któryclh zamie57Jkot1Ją nIZS'Ze !'8SY bał• owym jlll.aguracy.Jllym ~
"}lłłULIA• ure
l·
kańskie.

szosc1 J.est tiu m~:i-sc1wa. •
. S~?le1 przedstawiciel NoweJ ~eIand1·1. Jordan '!" gwałto~y· sposob
przec1wstawtł
s>ę zasadne
,
W
i·
•
J d 2/3 gło"d ·
sa.w.
zasaaz.te teJ o~ an WI Z1
•
f a ktyczne zastosowa·nte systemu veta. Uważa on, ze gfos Nowej Zelandii powinien
mieć taką samą dzemu
wagę,
jak głos któregokoł'włek z
mocarst!W Wielkie.i C7JW'Órki. Delegat

Połski

przeciwstawiC blok
wielkich mocarsbw blokowi malycn
pańsbw.
Następni~ minister spraw
zagranicznych ZSRR MołO!iow broni zasady 2/3 głosów. Stanowislro
angielisikie okreS'la, jako ni.elogiczne
i w poprawce brytyjskiej widzi• tendenoję ku regule ZJWYk!łej większosci. Minister MołotO'IV przedstawia
s®ie właściwą procedu~ę w na.stę
pujący s.posób: zalecema konferen-

prezydentem Tatc;i

~o ~

N r o„ d I- r n' 1·",~
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;trJ·

mi.na, że w San Francisco wszys~

ki~ uoh.~afy za'.1?3-d.ały. ~ększośc~ą
2/3 głlosow. Sądzi on, ze 1 obecme
ta . przyj~ta. ~,~chnie z~
sada będzie . na1tWłaSC'llWSzą. To tez
radznecki ~inis"ter spraw zagranic.zn!ch ob51ta)C
5<M •• dla

P~!

regule

~/3 gło-

wszys~k!C~ zalecen konf:

renąi, ~u~.e Jednak, aby kaz~
da delegaOJa miała prawo pnzedło. .
.l. •
• •
,
zema rauZ!le m'?llrstrOIW spraw ~a
·
_1.
..t.
-·•
L
mczny= swyc:n 'Wllasnyc!n s~tn.
jako projektów indywidualny.eh. Mołotow oświądczył. że przedstawiciele
9-.ciu państrw, ·k tóre padły ofiarą
inwazji niepnzyjaciełs-kiej. przy s©-

en ~,,. •1&.J'J
dyjsk;i nie znajduje

ny~

•

żadnym

•

•
Wllębm; h
pewnymi zastnzeżeniam1 za poLONDYN (PAP). Jak donolli a- mocarstw do spniw
tłumawe
Y<:
praW1ką ' brytyj5ką. Przedstawiciel gencja Re&n., pisma ~ pn..- I~ ~~!
czą p~ntę
Wielk1ej Brytan-ii Neil zaoponował wtie bez wyjątku wyrażarą Się przy- CJe ~ iocłyjskic~ do ~ a~przeciwko stanowi&ku Holandii i wy chyłnie o komunikacie rądowym, ra. chęaą ~ lintei;so~
wodził, że wniosek brytyj5ki ~ który ukazał ~ w 90boę wieczór, skich W połud~io~ ~n~. 1 ~~
n;a zarówno istotę argumentów wy- i zamaczają, :ie rąd nigdy nie lewicoiwe ,,Du•" ~rdzi, ze nar~.
..ł..
i__
d 1..-:·
·-.L •
__s_. •
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•
...J.--Lj" -"-'-" -·-•-· bęcłzne do os•nh.u.>
suniętyc:n w OOK'll
ys...,....1 1, Jwt1. l lfuuu ~ na ma weDCJę """'1'21 ftWRU ...........1c
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Jęte 14 głos.am!I prze<:l!W · 7.
Minister ZSRR Mołorow p11Zypo-

_:.,. 1:_
!..•.:.....m
11:tycznym, ......,
-uJ_ _,_ ze „„-...„
demokracji i poloo:ju. Rzecznik am-

• •

z

ze
zalecenie, uchwalO'lle DIP· 11 głosami przeciwko I O ma mniejiszy aię
~ar gatunkowy . ni;i: z~·lecenlie przy-

jawa mmi slużyć eprawie pc>koj111, a
nie
innym intueisom: TYtil'"
czasem dotydldzaoowy przebieg drskuStji w sprawie ~aromu ujawnia manewry zmierzające do zapcw
nien:ia pm;ewagi Noł10wi an.glo-ame;ry.kań~a:ia. W toku.. cłałs.zej dysJm.
sji przedwłko zasadzie ZJWYklej więk
szQsci wype>wiediri'ał się rowniez delegat Ft-a'll<:ji. W S10dzinach wieczor
nydi dysktraja roczyła się w dal.
szym Cłąigu.
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po.siada!y

Oczywnistą 1est ITZeczą,

więkswś~
mogłyby łatwo ulec przegłosowaniu.;
IPodkreśtil' on, że ionferencja poiko-

~

...

będą

kropli krwi i bronić będzie każdej
. dzi • . wego kraju Oficjalny

pilę

~:: sTuddi ,,R~" wy-

:r~an.ał z powodu przesuup

twlorjsk

:adzieję że podjęte zostaną kro~~0 poloi~ kresu iin.trygOiDl poaza

·„-

-----------------------~----1111111!~------ basady
stw.ierdiziłb...-"ski
w a$edzielę,
że an
.PA~Yż (PAP).
,M:tn1ist7r
spraw
"ed -'--'-=-łub też
in- zagran1cz1nydh
Stanow
ZJednoczcr

Obrady Rady Woiewódzkiei
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s. w Łodzi

...Jl. B

, ·-..1-J · '---f
ymes ~....,.,....„,, . ze JW111 ,eirańskiej.
;en;"Ja ~~~.stęptrJe napl'ZÓd
MOSKWA (:PAIP). -=- AgencJ.a 1 ze. m:ue na'""'Y mai1ą szanse do
Taiss IJ)Odale za rozgłośołą teberań- WYrazenla siwych poglądów. W ko-

1

ską ośw'iadczenie

,

~ 118

premiera

ziemi

r.tń· łach miarodaj111yc:h

amerykańskich

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej P. P. S., na którym . re- skiego w sprawie programu oow':go sądzą., że mi.n ister Byrnes poprze
r7A}dtl Iran?. R~d . ten ma .zamiar rprojekt brytyjr>ki w spra'Wlie proc-eprezentowane były wszystkie ośrodki partyjne naszego województwa. Należy stwierdzić, .ż~ ,twardo
i meustępl1w1e 'W1U"OW'adzaf ·-'"•-•
. • _L
zarówno referaty jak dyskusja stały na bardzo w;sokim poziromw, a u.eczowe i pełne odpowie- w życie .wsz~tkłe reformy, ma)ące aury gl<15?~ama
po ~ow:emu Oil"'
dzialności omawianie ważnych problemów naszego życia politycznego i gospodarc~o świadc-cy na celu zape'Wlllienłe łada li l>Ol'Ząd- rad k.om'll!Ja regu]am1no.wei w poku w państwde, ,a opał'łe na !Zasadach n1mafek rano.
Min1ster Byrnes,
ły o wysokim wyrobieniu i znajom<>Ści rzeczy naszych działaczy terenowych.
•
jak llwlierdzą w .kołach miarodajnych,
Referat o sytuacji i bieżących sprawach państwowych oparty na bogatym me.teriale wygł~ił demokratycz.nyich.
Aodsławowym .zadaniem jego Po- ma nadzieję, Ż'e 17 matyoh narotow. Wachowicz, któremu zebrani .zgotowali gorącą <YWację, a oklaskami i przemóWieniami w
dyskusji solidaryzowali•się z wywodami mówcy, który w sposób wnikliwy i jamy scharaktery- litykł zagranicmej będzie ustalenie dów będz;ie w sta.n<ie wvsunać proszozeryda, orzyJanrydl stosunków jel........ eł -.......
32
• ··
dzował rolę i znaczenie naszej Partii w obecnym okresie dziejowym.
ze wszystkimi narodami, a s.zczegól- ......Y o.,~~ce
~raw n1eiuz;go
niez
ZSRR,
AngJtą
I
Stanami
ZJedno
monydt pomiędzy W1e'Fką CZJWórką.
Sprawy orga~acyjrie omówili wyczerpująco sekretarze partyjni tow. floiw. S\awiński i ICarboczonymł, w pełnej zgodnolścl 2'! msa•
Wśród tych sipraw najiważniej6zy
wiak, a tow. Wyrwa-Reich zreferował zagadnienia gospodarcze.
Powzięt<>" szereg uchwał, uwydatniających całokształt zagadnień państwowych z naszego dami ONZ i ~chodząc z ł"!l za,oh_o mi ~ na~jące: ł) wytyczenie
punktu widzenia, uchwalono dezyderaty i rezolucje, skierowane do władz naczelnych Partii wania. ca_ło~c1 1 nlepodległoścl !'an- gramcy pomiędzy Włochami a Jugostwa 1ranskiego. W przeszl1>§ci - sfawia
d · · T ·
oraz wyrażono im całkowite zaufanie. Wypowiedzi delegatów stwieTdziły jasno, że na wszyst- p0dkreślił premiier - miała mlelsce
· · oraz z~ga mente
nestu, 2)
kich odcinkach naszej pracy państwowej, politycznej i oświatowej rosną nasze wpływy, roz- w naszym kraiu rwywrotowa robolta Start.ut dla Triestu, 3) odsZJkodowareakcfon1stów I wrogów ludu. W nia, 4) k!auzule, dotyczące żeglugi
wijają się szeregi partyjne, wziąacnia się karność i przywiązanie do sztandarów.
Charakterystyczną rzeczą jest, !e wiele czaau poświęcono zagadnieniu~ partyjnej, .a pn;Y"Szłoścł JJ'lłństwo będzie surowo na Dunaju, 5) poprawk·i graniczne
WISZ}'!Stklch. !którzy w ten lub w traktac;ie mk .
dl Buł
uchwalone w tej mateńi wnioski pozW10lą jut w naJbllfsułn _....
, do ~o~a kandISPOS61ł
~- ~.ł i!mkólw Łę~ ,
Il'"" OJowym
a
kadr partyjnych świadomych awGcb obowi§Zk.6,-.
'
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wyroku

~ARSZAWA _(~AP). ,W tr.zecimj'ku1ator. Gdyby chciało, toby miało pols'kiego ugrupowania politycznego, symipa~ią
d~1u .<?rocesu szescm czfonkÓl\v orga-lmożoość - pada odpowiedź Po ale agenc.i obcego wywiadu, pocho- szyzm.
mza,q1

OP NSZ,

oskairżonych

'

rai r w proces·e

0Jzawa11Ciu

porozumienia z Niemcami
d · ł 1 ''
·
k
·
~Ja a npsc sa.p1egows. ą, w ~a·lszym B~ygada skierowała się na zachód.
ciągu sąd kl przesfoch1war
Niemcy byli nnwiadamiani o rn-TeJ·Pi
d
· świadków.
,
, ·
.-- .
.'"~.

dzący

ze

środowiii&ka

które

pała

nie

z '·

1 ·

htilerowski
k

to

111

włoski fa-

oma:wi·a prze-

•
'"o e1 pro ura r
nawiścią cło wsZJystkrego, co jest de- st-ępczą działalność poszczególnych

mokratyczne
· te
du
.
. • . do wszystkiego • .co 1..zą.da ze v;-zg1ę du na in
res naro ,
1 sk1e 1 postępowe
cnw~e s. a a zeznania SIW. Den- sem
brygady
1 przennszc.zal1
Ją
Je&t
~
ludzie
I
d
d
·
lki
f
k· ·
&lesł
·
·.-·
J.IVI
•
• .ze wzg ę u na za a:rue wa
z aś Je'!'lCZ
. . a~,
oficer Bryg~dy BTNada _dotarła do Lubliinca, skąd Iktórych ręce są splamione koruizach- .szyzmem kary śmierci dla. wszystOrgamz.a- po
. krótkim posito1'u pomaszerowała tami i soi··us,zem z h;tlerV7irne,,., o- k"ch
·
eh, Ja
· k o· dl a płatn ych
·więtokrzyskieJ
p ) k" · d I członek
19
.
J~·„ „,..
·1 osk'arzony
CJI os 1e1 o r.
44.
daleJ, dotarta do Odry i po ,prze- Dry!Zga.ne lkPMią naJ"lenozych synów
t'
·
· brom· międizy Bryga- kroczenru
· rze k"1 pos.zła do Franke- narodu ,polskiego. Mówi
ragen ow.
Zaw1esizeme
0 ujawni·odą a Niemcami nastąpił-o pod Żar- sitein, gdzie zatrzymała się na jeden nych ko.ntaktach z zag.ranicznyrni oPo przemówieniu prokuratora za.
nowcem w poazątku 1945 r„ gdy lub dwa dni. Brygada ulokowała się środkami dyspozycyjnymi.
bierali głos obrońcy. Adwokat MaBry~ada znajdowała się między u· w ,pohlilSlkich lasach i wówczas to
•
.§lanko omawi!llł tło sprawy 'i rolę er
mocnieniami niemieckimi z jednej Bohu~ powiecmał, Że dowód7Jtiwo
.bydwu oskarżonyc<h Kozarzewskiego
strony, a C"Lolówkami radzieckimi z przew1du1e przer:wcenie droga poM'
. dz" . .
dl
.i Niewi'adoms'kiego.
· · W'
B h
. · t
_1 __ , h
.
•
owca 1Jw.1er ł, ze Jest · a nas
d rugieJ.
owiczas
o un-Dabrowsiki wie IZnl! C11Woc
grup: p 1e11WSZej · ł
.
.
.
W dalszym ciągu mówca podda.je
• J.
•
•
• L
•
• do
zrozum1a e, ze pomaga1ą 1m w tym
norozum1a1 się z komendantem nie- lnm111DacyJneJ
komendy glównej
· ·
L-L-·
,
""'"""k
kwalifikację prawną aktu oskarże_
• I-'ż
.
·
'
rOIZlJlRO.CJ
„oouµuowcy SWh,yv rzy· ' .
m1eCK!UD w arn~wvu l ten przepu- a następnie grupy dywersyjnej. Do- scy" kw
b
k
ł'
r n1a szczegółowej analizie. wyprowa~
5
ścił Brygadę przez swoje linie.
wódcy kompanii mieli sporzadz,ić liohl b nz.y ~z
ruf.u ow prz~s~~ dzajac w konkluzji wni'Osek, iż ezy1
Czy dowództwo
brygady miato s·ty uchotników do skoków ·
zb · ; a
_geds' apowDzs. ~8'.° na zo
ny o~karżonyc'h podpadają pod re. „
l
•
•
,
k
d' I . f"
oraz na o .cycn wyw1a (]JW.
1s1eJszy, ):>roces
.
.
moznosc po1ączen1a S'lę wowczas z urs ra 10te egra istów.
·
·
ł
b
I
strY'kdJę rozporządze1ma Prezydenta
Armią Czerwoną? - zapyl'\Jje proUmJaai'!'°ty-'~a ca e a~n'O „ ...~h ora '~e _J'kr~z- Rzeczy,p ospolitej z dnia 24 paiidziercn
za~ram1:.zn,~
osrou aw .
.
,
.
.
.
mka 1934 r. („O nliektórych przestęp
ip~Z}"\VaJący~h s.ię ~ miano. po)- stwaoh przeciwko be?JpieczeństWU
s~1dh. Na ławu, e oskarz_oo.yah. nie za- państwa''), nie zaś pod kwalifikację
siada ten, ho organ.llZUJe J patronuje te~ całej
zhrodnicizej akcji, zastosowaną przez oskarżyciela PUk A
blicznego. Zgodnie ze -swymi tezami
Przeciwko komu miała być proNa wniosek adwokata Grabow- w~taż ~ 1crs, k ~ls~i , Mic·ha!l~- obrońca wnosi o uznanie Kozarzewwadzona ta d}"Wen5ja? - pyta pro- skiej sad przesłuchuje świadka An- Wl~,
hód ca ?n ot.Jerow za.cięz- skiego winnym przestępstwa. z art.
•kurator. Myślę. Że przeciwlko Armii Jtoolego. Kocha, ~Óry nie wnosi nic ni •.' tr.u a, UJ: ~ynarodoweJ ·re- 16 par. 2 wyżej wymienionego rozCzerwone1' i WoJ"sku Polski'-)
.
d
Wd l
.
a CJJ,
ktoreJ Jedynym marzeniem
·
.
~"'" · nawego o. sprawy.
a sizym c1ąg:u •
•
, •
p
porządzenia, w stosunku zaiś do o_
Bohun dokładme tego nie S/l)recno- zapra:ysaężony tlumacz Franc1szek !est oowa WO}na s~a~w~.
rzez skarżonego Niewiadomskiego o uniewał. Mówiło się o dywersji na ty- SzeHer - przekłada na . z k 1- ]Cg~ ręce przepływa)~ piem~ze. do witnnienie go z art. 1 dekretu ochrołach Anni' Cz
• W d l
ki k
.
. .
~. Y po kra3u, on chce nowe1 r.zez1 sw1ato·
.
, .l
~neJ.
a szym s
te st an:g1elsk1 m'Sltrukc)ł o uru·
N ród
I k" ·
.
k .
ny państwa. i uznamiie wiinnym prze..
cią~u swiadek słlwien:lza, że kiedy chamianiu radiQaparatu na<lawcze- WeJ.. da • po 5 • 1 prakgme po (}]U, stępstwa z mocy t.egoż samego arty~em brnada Swiętokrzyska opu· go.
w, .~u ne1 pr~
uyra .~yszściła mp.
pod Frankenistei:n ziost _
!osc i domaga się liikwidaCJJ tyich kułu 16, par. 2 il"Ozporz. 24. 10. 1934
ło IO ludzi pr:zewidzianycb do s~wszystkli.ch ooro&Qiw, 'które. prz~- r. (Przepis ten przewkłuje .sankcje
ków i IO na radiotelegrafistów, po
prOkUrałOfa
~kadza1ą na;m w odb:udow>;. N1~ w posta.ci kary więzienia do lat 10 których przyjec'har ktoś niemunduro·
Jest przypadkiem wywodzi daleJ przyp. red.). Z kolei pl'zemawiali. na
wany, moilliwie, że Niemiec. Rozkaz
Na . tym • przewód sądowy został proku,:ator że w czasie wojny stępni obrońcy adw. adw. SowiLski,
do odlotu otrzymała grupa I 3 Jut . zamhięty 1 głos zabrał prokurator reakOJa polska wylądowała w ra- Piln.tarowa i Grabo\V\Ska, którz;y po
1
go . 1945.
e Podlaski, który na ws tę.pie podkre- m-iona Gestapo. J es't to wynikiem omówieniu szeregu okoliczności ła
sla: że na łaiwie ookarż:o.nydh zas,i~- ideologii faszyzmu polskiego, który godzących - zg'łosili wnioski w prre_
Wystaril'owałi z lotniska koło Pra· &i nio azfonkowie
jakiegokolwiek
iz:ara11ia swego istnienia obdarza dmiecie zmia.ny kwalifikacji, przewigi Czeskiej. Byto t<> w-0j!skowe lot-

Bagno moralne

Z Nl•emcam·,.

. .18J.
Przecl·w Arm1·1· Pol sk.18J. .I 'aadZlec

wr

Przemó ienie

oo

dzianej w alkcie oskarżenia zgodnie z
wnioskiem pierwszego z obrońców':
W ostatnim sł10wie w:,zyscy oskarże
ni prosili o łagodny wymiar kary.
Są.d zapowiedział ogłoszenie wyroku
na dzień 6 bm. godz. 14_ta.

W paru slowacb
KATOWICE, (PAP).
PTZM
funkcianariuszy Milicji
Obywatelskiej w l(atowlcach areszl:oowany został b. SS-man Józef Zabura, zastęp
ca komendanta obozu -0'święcimskie-
go Rudolfa Hoessa
WfBDCŃ, (ZAP) Na posiedzeniu Soiusmiczej Rady Kontroli w
W.ieduiu kmclerz AustrLi Figi z.akomuui•kowal, że zwolnił z urzędów f
biur przemysłowych ogólem· 270 tys.
lhiitlerowców. Na zapytani·e przedsta wic.'iela sowieckiego w sprawie
·dalszych 450 tY'S. zatejestrowanych
hitlerowców. figi oświadczy!, że
chodz.i t-u o kobiety i osoby niez.atl'udniooe. (w)
HAMBURG, (ZAP) - W pobliżu
Ham.burga aresztowmo 35 o·sób, któ
re obrabowaly 5 wa .1tonów poc i~' l\"U
towarowego, zabierając
znacmą
iilość zboża i żywmości. (ow).

FRANlK:F URT. n/Me11iem (ZAP) Pooa.d 50 proc. żofnierzy z arm:'i a"
merykańsldei
w ni•ektóryoh częś•
c"ach strefy ame·rykańskiej jest cho-'
rych wenerycznie. „Tendencja zwy•
żkuje'• - mówi komtmikat armli. Mi
mo zapr-0wadzeuia 3-miesięcmego
okresu og-ra11kzeń dla . żołn: erzy,
Hczba zachorzeń nie zmniejsza s.ię.
Olówny urząd lekarski annii amerykańskiei stwi·e.rdza. ie t.a\dei ilości
ch!Jlryich żolni•erzy, jak ie·st obecnie,
nie było dotychczas w całej hi•st.orii
armia amery.kańskiei.

„„„„„„„„„a..„„...„„„....„„„...„„„„„„„„„„„„...................„ ...

nisko niemieckie.
Pned odłotem przyjechał oficer
Wehrmachtu,
którego świade'k widrział w d<>wód'Ztwie brygady, bezpośredni1> przed wyjazdem. Odlecieli
z Pragi samolotem W'Ojskowym niemieckim iz: obsługą n1em.ieckl! w nocy z 13 °na 14 lutego. Samolot miał
ich zrrucić wokolicy Zagnańska ko. ło Kielc, tymczasem zrzucił ich pod
Sandomierzem w Dw.ikozaoh. Wyskoczy~o 7 ludzi, .,dO'Wlód~ą tej grupy był Denkiewicz. Uzbrojenie grupy składało się z bl'Oili
krótkiej,
automatu i po 2 granaty. Broń ta
była' typu włoskeigo. Więc broń tę
otrzymalśicie od Niemców? pyta prohirator.
Przypuszczam, Że
tak - pada odpowiedź.

l!!:mi. . .. . .

isi ograd-gkalnt!i u- 'rec
poliig

świade:zg

zmianił
Czy naslqpi rewizja lrakłaln w Montreux?

i

du. Prezydent Ioonu zwróci2 stę do I rzowi partii republikańsko _ lu'dowej
b. ministra obrony narodowej i spraw\ Pehe~wi.. Koresponde_nt „Timesa•
wewnętrznych Redzep Feher i p<>- komurukuJe z Ankary, ze prawdopciwierzyl mu misję tworzenia nowe.go dobnie Inonu po raz trzeci wybrarl'
rządu. W niedzielę wieczo.rem roz- zostanie prezydentem Turcji. Koreepoci;ęły aię rokowania z działaczami pondent spodziewa się, że, opozycyjna.
politycznymi, Według ostatniej wia- partia demokratyezna zgło& votum
domości, prócz prof. Ha.asan Saka, nieufności dla rządu za metody slx>.
ministra spraw zagranicznych, nikt sowane w czasie wyborów.
z ministrów, wchodzącyeh w skład
Jak donosi korespondent „Daily
rządu Saradżoglu., nie wejdzie do no- Mail" z Ankary nowy rząd tu.reeki
I
wego gabinetu.
będzie szukać pomocy u r.r,ęcZJOZnaw.
LONDYN, (PAP).
Zdalllem ców zagramicznych, zwłaszcza brytyj
korespondenta dypknnatycznego „Dai 'skich, przy reorganizacji życia go-·
ly Telegraph" dymisja rządu turec- spodarezego i systemu finansowego
kiego w niedzielę całkowicie zasko- Turcji. Znaczna ilość głosów, uzy"#MOSKWA, (PAP)'. - Korespon- gwałtu. Zniszczenie greckiej :tedera- dzy.narodowemu ruchowi związkowe- ceyła Londyn. Zwycięstwo wyborcze kanych przez opozycję, przekonała
dent dyplomatyczny dziennika ,.Pra- eji pracy miało akurat miej.sce • mu i światowej demo~racji. Wypad- partti republilJi:ańsko _ ludowej 111 ,... rząd .turecki o niczadow-0leniu lu<L
wda" zaznaczył, że w miare z.bliźa.- cza&e pobytu w Grecji wiceprzeWIOO ki w Atenach, odzwierciadlające 5 y_ biegłym miesiącu wydawało się po- ności z polityki wew·nętrznej kraju.
nia się daty plebiscytu w sprawie ~o Mi~arodowej Fede.ra: tuację w Grecji, wywołały oburzeni-e twierdzać konso.Jidację aytuacji polipowrotu lm5la Jerzego do Greej~ ejl Praą Leona Jonhaux. Reakc~ międzynarodowej Qł>inii demokraty- tycznej w Turcji. Wabee braku mwzmaga aię terror faB1Eystów i llDO- gr«b ~
· csłema. mię oznej..
formacji trudno jeszcze zdać scrbie
narchistów. Przykładem wymownych
sprawę na czym ma polegać zmiana
ża
praktyk rządu Tsaldariea Je.t l~
·radykalna w ' polityce, czy ma ona
P ARYż, (PAP). - Premier brydacja związ'ków zawodowych. Nic to
rzHftłUG
.„
dotyt:zyć polityki wewnętrznej, ez.y tyj s'ki AttJee oznajmił, wyjeżdżając:
nie znaczy, że grecka l!lonfederacje
quuw~
n
ft
też zagra i~znej. 15 sieli>ni11i może do Londynu, że na CGele brytyjskiej
pracy została p·rzyjęta do świmoweJ
Mttłll W--'D8 \I'
nastąpić rewizja traktatu w Mon_ delegacji w Paryiu .stanie pierwszy
Federacji Związków Zawod~.
'i'I
Gif
treaux, zawartego w r. 193i3, chociaż lord admiralicji; Alexander. OczekuKomisja światowej F~jii w eu.MOSKWA (PAP). ~ Tass\~ ołroMcę odb:rwnł się jednocze- żadne z państw zainteresowa.nych nie je się, że Ernest Ilevin, brytyjski mi_
sie pobytu w Greeiji potwiet>dziła, :ile _]_ • •
_.. ,._!.L „L! . ..L
~I' ·
...:.~
· "--d · W waI- zgłosiło,
tego wymaga umowa, 111ister spraw zagranicznych, w najuvnosi. ze w .,,..,a,...JC.U
UIDilQl
W9j- sme z ł""noc.y 1 po1u ma.
, . jak
.
"d .
grecka federacja pracy jeat or~i. • .
.
. ·
wymowienia w przewi z1anym trzy- 0bliższych dniach uda się do Paryżił
zacją, wybraną na zasadach det:n0_ ska greckie l mndamieria p~ro- kach illźyte były nawet samoloty, I miesięcznym terminie.
Korespon- Przed udaniem się do , Paryża Bevin
kratycznych i uprawniona do repre- wadziły za:kro~ na szeroq s;kalę koore zrzucały bomby burzące i za-1 dent tego samego dziennika donosi z weŹil}ie prawdopodobnie udział w pozentowania szerokich mas ro-botników a,k(lję pa.cyfikacyjną w okolicy O- pałające. M)niS<tcr spraw wewnęt~- Ankary, że dla zaznaiczenia radykal- siedzeniu rady mini5tr6w. Z Dowgreekioh. Właśnie to nie podoba się limpu. Jak donosi dziennik „El'leria„ nych oraz pomocnik szefa brytyj- nej zmiany w polityce, wszyscy mi_ ning Street (rezydenda premiera
Tsaldari,sowi, który niejednokrotnie po dwudniowych
walko.eh wojska skiej misji wojiskowej podobno przy nistrowie dawnego rządu z wyjąt brytyjskiego) donoszą, że po powro_
czynil wysil'ki, mające na celu ro2'ihi- rządowe zajęty miasteczko Agrira- glądali się a:kcji. W niedzielę dzien- kiem min~stra spraw zagranicznych de z Paryża do Londynu premier
eie ,grecki~go ruchu zawodowego od. łon. Inne dzienniki donoszą, że w niki doniosły, że wojsika nądowe Sa:kka, nie wejdą dp nowego ga,bine- odbył naradę z ministrem Bcvinem,
wewnątrz. Wobec nieudania się tydt aikcji wzięły udział 2 dywizje poza znajduj~ się nadal w kontakci~ z tu, 'którego sformowanie prezydent' który już pnychodzi do zdrowia.
w)TSiłk-Ow, ~~~tfl'.mQno do otwartego żiu1d~ i że arek na górl:Jr· „n:i~ipi~m".
Inonu DOWie;reyl dawnemu lekreta.LONDYN, (PAP). - Agencja
Reutera komunikuje, że prezydent
IZinet Ino, posiadający poparcie partii ludowo-republikańs'kiej, wybrany
zostanie niewątpliwie ponownie ·pre_
zy.dentem Tu'reji. Partia. demokraty.
czna po.prze kf!-ndydaturę marszałki
Czakmata, byłego szefa tureckiego
sztaba generalnego. Nazwisko gen.
Kasim.Karaseker wysuwane ttest na

Co nie podoba
R

akcjoniści

stanowisko przewodniczącego zgro·
madzenia narodowego.
W przededniu pierwszego zgroma_
dzenia narodowego w naczelnych organach obydwu pal'tii daje się zauważyć gorączkowa
działalność.
Po
niespodzianej dymisji rządu premiera Saradżoglu, w niedzielę, dnia. 4
sierpnia prawie natychmiast przy_
stą.piono do tworzenia nowego rzą-

się Tsclldar'sowi ...

rzacafq wyzwani
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Czy Anglia iest suwerenn

nie idzie naprzód
się

cola

wstecz

W Tozgwarou przygotowań do re-

Problem suweren.nosc1, czy też dzie tym
An@;lia jest teorety~ie su!Ilku kursoweg-0 funta angielskiego sem trzeba było ogra.niczyć swą sujej braku jest dziś dyskutowany rzecz biorąc partnerem. aile - do dolara Stanów Z. , A. P. i zabez- werenność. Trzeba byto podporządna lamaoh prasy całego świata. Co w istocie. - (tartnerem słabym. któ- pieczenie tego kww przed waha.n1a- kować się Ameryoe,
która co
znaczy to siowo? Jaki jest jeg{) za- ry wraz z szeregiem pań~ euro- mi w dół i w górę, jak również dą- zresztą w polityce gospodarczej jest
kres i który to naród może pej~kioh i pozaeuropejskidh - pań511lw żeniem do uzyskania na tej pod- zmzumiałe kieruje się zimnym
powiedzieć - jestem suwerenny, po- znisro:ronych pl'Z'eZ wo.j!Ilę i ubogich, stawie wydatnej pożyczki clitugoter- egoizmem, o czym Anglicy przekowiedzieć _.:. i nie skłamać?
czeka na pomoc. \Vzamian za _tę I?O minowej, która by :pozwoliła na u- nali się na własnej skórze naDla tromtadrackich patriotów na· moc, godząc się na zmianę swej ca- trzymbi~ nomna1nej nie obniżonej głym cofnięciem pożyczki dzierżaw· ki e czasy.
Su•werenność łeJ,· dotydhczasowej polityki, tak mo- stopy życiowej oraz ' na szybką
stałY cięż
od- nej, dbowią'Zllliącej w ohesie wojjako pojęcie pełnej,
przez nikogo netarnej, jak i celnej.
hudowę powojenną„.
ny
n!e krępow~ne~ swob.ody działaOdstąpiei;iie od standartu złiota,
„Bardzo niechętnie,
IPO ostrych
Nad pozycją Anglii - warto s~
ma po~oli rsllmeć przestaje. Tak jak zniesienie ceł preferen<:yjnyoh - protestadh w Izbie Gmin i LoT<łów, zas·tanowić i wartto wyciągnąć odipow prawie wewnętrznym wolność i które m. in. leżą u podstaw anigiel- w prasie i na pub'lrłCZ1lej trybunie wiednie wnioski. Nie należy smuS1Woboda jednostki jest O"graniczona skiej polityki ekonomicznego impe- Brytyjc.~ycy zdecydowali się odstą- cić się „brakiem" własnej suwerenzakres.em
wolności i swobody i!Il- riafo:mu to była operacja nad pić w teorii i praktyce od zasady ności,
która jest i tak pojęciem
· mię
· wyraz przykra.
1 d.nym nych Jed·noste k, ta k 1· w prawie
standartu złota''. Trzeba było rato- wzgę
i za c!h:wycać cudzą
dzynarodowyrn, opartym po części na
Akces do
układu w Bretton wać własną pozyoj~ _ już nie ban- wolnością, a specjalnie tak szerok
zwycZ;ajaoh. i ~stnej tradycji, a w Woods byt, ,jak to pisze Riudo.J.f kiera świata, leoz dłuirnka, któay J10zreklamowaną wdlnością angielską
<>gramczoneJ m1er.z,e na umC>wach - ~ungrod
w
,,Państwie i Prawie" 1zacią,gając dług _
marzy, że tą :-. i. ooa tak jak ~zys~ko na tym
~uwerennosc , ~an~'bw reduk.owana :.esz. 3 - 1946 r.) - „podyk-,drog1! iUda się mu znowu obj.ąć daw-/ sw1ec1e - ma SWOJe cienie.
Jest suwerelJiilos<:1ą mnych. A ·i;. ro· ,_,owany.„ koniecznością ustalenia sto ną, tradycyj•ną pozycję. A tymczaR. Leuel
śnie zakres zainteresowań p- :1stw - .1
im Lnteresy ich szerszy „ . · .~,_ _

f erend:um, w Z'lll)jnych dniach
pod

żniw,

prraygrnębiającym wrażeniem

loie-

leckiego pogTomu - zapownieliśmy
nieoo o tyrm, iż w Polsce zdarzyła
się '112;e.ciz wie1*a. ZapownieUśmy o
tym, iż nair6d polski, subskrybutjąa
masowo Premiową Poży<mkę Odbu,.
dawy Krroju - , stwier&zil, już nis

po raz 'Ifierws~y w h!UitxYrii - że w
sprawach nafżywotmieiseych, w S'fYT'a
wach <J,ot11ozą,cych odbudowy M»e;
ojczystej ziemi jest Oł!. soiid<111'ny..
P.olityctrne rozgrywki, choćby nai·
'l'lie mogły zaćmić tego

ostrze2·1ne -

oczywistego dla k<IlŻd6go dobreg-0 Polaka faktu, iŻ sw<J'ją ziemię wfo·Sfl'llJl11I.
tyllvo trud<mi bw:Wwać mam.a.
SpecyfiMm,q wym;owę mają c-yf'l'1!
podMUJ prrzerz prrzewodnicząceuo Nacu;lne.go Komite-tu P. P. O. K. -

;::~~~:i~~t:_:;7chk~'.:::~~ I' J Dro wę W/ stos Unka.Ch polsko-czeski Ch~:~ :;:~:zdaw:;~czystyrm z~

działania, chyba„. chyba, że swobo-

dę tą

stwierdza min.

zdobywają.

mieczem
Ale, jak
to nam dośw;adczenie wojen światowych wykazało - środek to niepew
ny kończący się w rerul'tacie
·
, ·
1
straceniem suwerennosc1 w ogó e.
Jeżeli więc przyjmiemy zasadę, że
suwerellJlos'c' J. '''"'
_.. tyłlro teorePe '.na
•·
tycznym pojęciem musimy imallić sob=e zakres i gradację suweren-

l

ności poszczegó nyoh pańsllw.
Siła ekonomiczna - oto podłoże

pełn. Wierbłowski

AR.SZAW.A, .PAIP). - Korzysta- wa11ta umowa o dailiszym dostarcza-i
iąc z pobyllu w Warszawi-e posła niu prądu elektryczneg-0 dlo Czech<>R.P.Stww·
P.raidze, minus tra 1>elnomQQJe- słOW""'"ii. Urucbomi'ono bezn-"-edm'ą
l
k

.....,,
""""'
go . ierb OWS! iego, korespondent komunikac}ę
kolei-Ową Pragar--WarPAP zwrócił się do niiego z proobą szawa. Uregutowaoo szereg kwestii.
o odpowi·e=
. _,„ na k'lk
._... d o.,,.
...__
.
c.h z tranzytem. a ·r ozmoi a py..,.,,
....zą zw.1ązany
cych sto.sooków połs:ko - czechos!o- ~Y dotycząiee tych zagadnień toczą
waickiich.
się obecn:e w Prad~e.
Jaklie sa stos·unki pols.ko - czechoAtmosfera storunkow polsko _ cze
słowackie w chwili obecnej?
choslowaiekilch staje się bard1ziei
W stos1111katob polsko - czoohosło- przejr~Y'sta. Powiedziałbym, że ukawia:c'kiicb niewątpliw.ie wi<dzimy
w zaly suę nowe horyzon·ty w tych sbQIostamim -czarsie odipręż.e.n1ie. które ro.. sunkach.
kuje poleoozeni·e, Są tego llOW~go
Jak przedsta.wia Pain sobie. Panie
sta11u wyraźne oznaki. Wzcowpne Ministrze, horyzonty stosunków poiw Warszaw~ rokowania o spłatę na sko - czechoslowaickfoh, o których
'-'nos'c•r za prąd eJektryc z.ny, dost aT p an wspomrtia.
· l?·
•=
C2'00Y Pr.zez Polskę z elek1ir.owni wal /
Przedie wszystkim cl:ucę powtle·
brzyslciclt do CZ'eehosłowaicji, zo.sta- dzieć pare słów o tyclJ .akoliicznośły tym razem zakofł<:zone podpi'sa· 1ciach. które sprzyja.ją całkO"Mhtemu
niem umowy, Zostaela ro\Wlież za- porozumieoru j przY'iaźni Jlf()lsko -

wolności narodu. Bez niej suweren·
ność jest tylko czczym frazesem. A
że siłą ek~l!Qmiczną operuje dziś
tylko ZSRR, Stany Zjednoczone AP
I• ZJ'ednn.r-7Ane Kr·~les„·~ o ;..h
~~""
v
.„v
·~
właściwie tylko suwerenności. ogranic'l.'ODej również ale w miarę pełnej mówić można. Inne narody
czy ohcit. czy
c~ swą
suwerenność mllS'Zll dostosowywać do
układu sił międzynardowych,
a w
połrtyce międzynarodowej pierw- Jeśli
współpracy
sze skrzypce gra Wiełka Trójka.
Czy maczy to, że prócz 11e1· Wie)opuści Palestynę
kiej Trój,Joi ni'e ma wolnych narodów? Nie znaczy to tylko, iż
LONDYN, (PAP). __,,, Przywódcaj nia uchodźców europejskich w róż-~.:i
_.i..·
k
t · parlamentamy
Party
Her- nych krajach imigracyjnych. Sir
si'ły g~puuarcze
reisUJJu:Ją za res eJ b rt M
. , Labour
. d
ł
d b ..tt-.-·
woln{)Śct. Im więcej tych sił _
tym e.
Ol'ris .OOWla ezy: .rzą
r;r~;rJ- S'taffo.rd Grips, popierając plan TZąwięcej wolności. A jeżeli komu zda- sk1 proponu3e utworzen.1e 4 o.ddz1el- dowy utworzenia federacji żydowsko• się,
•
• 1
• w tym tr()ljlU
,. k•1ad zie
· mo- .nych
Je
ze
k' · stref
b w. .Palestyme - zydow_. ara·bskieJ' w Palest.-rnie,
,„ wypowied'Ział
bw
• • • •
d .
s IEIJ, ara skieJ, . strefy centralneJ się stanowczo przeeiwko zastosowacarsl' ~wym me 1stme1e gra acJ4l (Jerozolima, Betteem) i strefy ·p olu- niu r.epresJ·i, które w żadnym wv.my I 51'"
."'
.
.
.
.
dnizywej ,.Negew"
(okolice Gazy).
· A ngIia JUZ po p1el"WIS'ZeJ
WOJme St-'- ra:bski . ~.i wBk' b d .
padl<u do celu nie cło.prowadzą. Stwo
8
0
światowej musiala odstąpić pry- ••:,:~ _ . . e,:_:,,."'
ied ę toą po- r.zenie ~a·ru.ttków dla pełnego sam 0 _
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USA
Te ostatnie
. ..,;_
i-....,,. ll>WuJ Wuo.<>ny zarzą au no„ rzą d u t a.k ż Yd'ow, J<rn.
._„_ i A rab'ow Jes
· t
mat g.,,.puuarczy
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stały się ban1óerem świata. Po dra.
nieodwwnym warunkiem dJa rozwią•
giej wojni~ ~aeje brytyjska
Do kompetencji władzy centralnej, zania tego zagadnienia. Grips jes~
znacmie si~ ieszcze pogorszyła. W kt.ó!'1ł sprawować będzie mandata_ zdania, że 0 ile Ameryka odmówiłaby
-1
k' · ..__!J
..L.-:.-.~
..;n.., """
-Gleżeć i.ft.ift
cm-wy komuni· - wsp ółpracy w rozwiązaniu tego proan~osas IeJ "lł"''ce uv•u•uuJąca ro Ia u-.
..,..~ ~~·„
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kac •. f'
'w 1· obrony kra·u Plan
dł
młod
przypa ·a
e'}.
zamors.JeieJ 510Jl, inanso
J ·
blemu, utrudniłoby to wielce zadania
strzycy.
'ten - zda.niem Morrisona - umoż- Anglii. Przekazanie sprawy ONZ n·ie
Angielscy mężowie stanu, bardzo liwi W najhliiszym ~ie osied!len!ie jest wskazane, gdyż spowoduje to
czułi na pun.kcie swej niezawisłości 100.000 !ydów europejskich, jak też niepożą.dimą .zwłokę w jej 'rozwiązanarodowej, ~ryzaijąc wargi - mu- dalBzą emig:rarję fyciowską do Pale- .niu. Wimiton Churchill lmieniem osieli się ~ć na pomoc amery- ~. R~d angielski wierzy, że A_ .p ozyeji oświadczył, ze na wypadek,
kańską, niełatwymi obwarowaną wa- merYka zgodzi się na ten plan i gdyby Ameryka
odmówiła swej
run.kami. Zarowmo po:fyczka. ja.le i wsp6łpracować będzi'e filna.nsow<> i .wapółpracy w . rozwią'Z8.niu problemu
układ w Bretton Woods skierował techniczme przy jego realizacji. Na- pałe<styńskiego, Anglia będzie zmugospodarcz!l pc'.,Iity~ Wielkiej . Bry- stępnie n:ąd brytyjski proponuje szona zrzec się mandatu i opuścić
tanii na nowe, obce i niemiłe stworzenie koinisji, która1by miał~ .Palest~.
dla ans1elskiej dumy tory. W 1tk'ła- zająć 8ię .zagadnieniem rozmieszcza-
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Uzyskal1iśtny

Ameryka odmówi

Wielka Brytania

4.664.819.000 zl. -

~

subsklrybcjl

kt-Orą
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zadeklarowało 1.905.6!~

sunnę

osoby. A
cze.chosloe>wackiej. J:est .to truk bliis- wi~, <ki.ś, gdy ikM obywateU pol.kie pokrewi'eństwo <>bydwu sio.wiań- sk'-i.. 'ID Polacs zam~yoh _
sk"-'- narodo' w tradyc·i·a ty~1·ącl·e·t•uu
i...--.•- u""
,.;_,,, .....,
-"·- "'„4 -:a.......,'-ni.eh
stoSUJ11'ków kulturalnY'ch i '"polity- ~,..„.,,,,..,11.,,,
„„~,,_~TUJ, m•u~
• ~
cznyc.h w przeszłości, dziisiai zaś die
n.6-w,
toobeo
8!
milion.6-w
okrem
mokr3!tyczny ustrój potłtyczny, opar
ty w Jednym .i w drugim krai'll na za Pożyczki Narodowej - zna;la.zlo s-ię
sadach demokraicii lud•owej, Sojusze p6l mili01ta me.mal lud~ więcej, kt6Polski i Czechos.owaicii ze Związ"
kiem Radzieckim i wynikają.ce z te- rzy 1!1r'ozwmie1ti. wagę pożyczhi. (P.
&'O wspó!Jlle linie wytyc'z.JJe po)ity·ki N. _ podtpU;al,o _ 1.450.589). Cho.zag·ra.nicznej stwarza•ją szeroką podstawę do jak naibairdziei bliski.eh i rak.t&rys:tyc:rny ie8rt r&umież wzrost
serdecznych stosun•ków. Zres.ztą w zamteruowainia dJ,a, pożyczki wśród
prakty;ce stosunków miedzynartodor mas cklO'[Jf!ki.ch (w;teroklrotmy wzrost
"""""h dumlom~·ci·a polska .i c'zochf>.sło
"'
"bez udziału 'W3i wobec Poż. Nan-.) i rowaicka „.„
współdziałaly ze sobą
1Jgrzyt6w. Te okolicz·noś ci sprzyja- botrn:ietz1Joh (trzykr&:tmy). Jesa:CtZe raz
ją przyjaźn:i naszyah państw. . Jest ten od pługa i ten od kielni poka.zal,
j1eidnaik oko!i.czność niezmienna, któ- że ma więcej ~ozwmiema, dla potrz.eb
r.a narzu.ca .nam kategoryczn_;e z01nd1ę k .
._,__„ •
· ··
!>~
'1V1{JU a,ni~· tł, co m si6J'b
i przyjaźń. Jest to wspólny, <>cfwiecz
·e.i
ny i niieubta·ga'tly wróg - zaborc·zość ni O'l'zq,, ci, kfUr=y c.hci, iby ®brze
n1emliecka. Zbyt żywe w sercach zarabia6 - i 1Wi8ileni6 ~ego patria.
Polaika, Cz,echa czy
ty?JmJU
tych zatrobków 11.0l7W1!Uka są wspomni-enia wojny i okupacji ją.• Powfkrzył,a się histotriu z pier-wn:•emiieckiiej, z,byt żywe wspom'niie- szych miesięcy po wyzwoleniu, gdy
nia wspó;niyah walk i boha'1:e1I'Stw.a
b!"oni, aż.e-by trzeba było dłu.Ve.j mó- świa.t ptra.cy
za,stamnnnial się wd!c o tym.
te·go wszyistkiego ·CO po wart.o, czy inie wa:rto, gdy nie szecll
"""dwiiedz'iałem, ia:S11Jym jest, ż·e musimy na azabtW i nie MJUJcał ciepłych z-vąiżyć do zawa11da sojuszu z Cze.eh
sadek _ leciz stanął .do pracy _
stowa,cją,
tam, gdzie było to nieodz<>W:n.e, choćJak, zdaniem P.a•na Ministra, raz- by -n•".J
-n.•-i~-n
'~""""' ,..,,,~ ""'"""°"
strzygt1iębe zo·stan:ie
zagad.nd.enioe
Ten aspekt, od stirony wykcnwtia
przynależności pa11stwowej Zal()lztl.a.?
C'-1c
zwro' "'""I"·ć pan' "oką unuagę
, obywate'l8ki,e.go obowiązku, jest '" '1"a'bym
'
·w
Panie Redaktor~. w pi·erW1szym zmd.enrie. ciekawy, lecz nie rnm:iej cie.
rzęi!zie na to, co łączy na·s z Cze.cha ka.wy - jest a;srpeict dtrrugi P. P. O.
rni i Sfowaikami, a nie rra to, •OO nais K. _ r-w•
.:nr,. .,...„.
·-tn.
-in.
~11 .,..,......,
.v„
"'"""
dzi,eli. PQIW,i>em więc· krótko. Sprawa
ta Wi·nna być ureguio,vana. Sądzę ż·e r.~zo-'n6.
w a·tmosfl"e.rze przyjafoi uda się •nam.
I tu "~11 śeisłe dane o.czywiiście nie bez trudu i nie odra· kt6're sltwierdza.;ą, iż Wlti jed0n g·rolłZ
zu, za,gadni,enie fo rozwiązać· w spo- nie ~JW>„-~- .,..,,...A_n_„_y
~ v-os' •·M_.,.,,...~,.
·~
sób komprom i1sawy tak, aby nasze me.go, aniie,, w nazwie Poż··-J-.; było
11......,.,•
narody nigdy już do niego wracać
""
ni•e musiały. P.otr.zeba tylko dobf'ei ok'l'e~ - to ~ na odbwlowę
woli z obydwu strOll. RównQcześnie wła,śffle Wf'aju. Jeden 'JYl"O mille, kt{wy
~est·em przekonany,
ż.-e ·P.olaicy nag koszta.wala sa.ma akc(ja zo&tanie wy-Za?lz.iu a.iż do o-startecznego rozstrzy r~ - ze sprrze.daży dyplomów.
gn1ęc1a, korzysfać będą nada·!
ze CaiOIŚć • :....1
•
• • _,_.
wszy~tkiich praw, .j_ako obywa:tele
pien"f"kzy 1~ ruz u.{<11ś .rozhratn'ie1j, demohrutycmej
re-pubhk i prowadziima - częściowa pom1ęda11
; ia•ko Pol.a<Gy.
1J'l'Z6m1/llła, mieś, Warszawę, koleje.
#d. - <Uęśc.iow-0 zaś o·tw<Jirlio klredy.
ty n.a oele odbudowy. Oba/wy malkom.łJ
..c. 1
tent.ów, że sumy wzyslro!ne z pożycz.
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uczestnicy Akcji Premiowej

Niemcy

chcą jedności ·

politycznej

po iSy•wał swoje nazwi<S>ka wiszyscy cl
r.o botnicy, którzy sa zwolemnkami
ied!oośd ipoHtycz.nej w Niemczech.
Jak donosi ra<l'io M<>'S'kwa, Jis1y pręd
ko zape!nily się 11,azwL,s.kami.
c'w.dzi.oałać roZbie'iu Ra państwo fe- S6D. 1111lwol'ZOlle na terenie stref zaTradycja „Ein Volk - E1ne ParderacyJne. - na froncie wewrietrz· chodm·....:a.
--:.;„l·" ~ z'ywą d·zi·a- ......:«
•
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są iesz<:ze żywe. Starsi d·ziataovm dążą do zmnie,ioszenia rozbicia talność prapagap:dową. I tak JlP. W' cze robotni<:zeg-0 ruchu poHtycznego
na partie polityczne. W tej akcN Koion:iił oame SPD ~ KR> utworzy- preypomiinaią, że brak
jedt1ości
w~e~rmoej ~m~tą. rolę <>~grywa ły komitet dla przygotowania pO'łą- wśród robotn·ików mnożliwiit ttitleparha Jedn. ości S<>C1ahistycmei SflD.
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budzi wą-tpl~·wość czy pod czerwie·
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z komut111s czną w s r
s-0w iec
nią szta.ndiarCYW nie ukrywa się esekiej nre oołiaj.ą W wys1łkaoh ażeby przeprowadza Slę akcJę propaga,ika •-·-·
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to gamo osiagnąć w strełfa.oh' zacho-1 dową w ten .spo&ób, !~ :w. iabrybchj sowi1>
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ią wałkę o Jed,nOŚć poHty;cwą p.r~ .streiacll zacboclinioh mów.iły o opowa d zą ·na dw 6dh froo•tac h . Na f ron- irze, l!'a Jaki oni w swej aJcci:i napocie zewnętrmym staraj~ się prze- 0tykaią,
to ied:m1•k komórki pai tii
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naszych niedolXYrach budżetowych okazały si.ę plonme. Budżet od poew.
Przez niedopati"Zenie k.lorektorsk:e nego ozMU jem "MtabiliaoW<11ny k-0lejny kupon Akcji Premiowej, r1:a- nie ma pot'T'Zeby .,.6wnoważyć go ~
mieszczony we wcz~ajszym nume- ki.mi - wq/flpUwej jakości po8Wltię..
rze naszego pisma zaiopatl"z~ny ciami, jak konsumowaniem
su:m,
został mylnie w cyfrę „I". Kupoo · prz~011:1,/M na inwestycje, a i/r!.dzisiejszy numeru~ wg właśdWl?j wes-tować trzeba i to szybko, gdyż
1...; 'Z tym Ucze- kto nie
kolejności. W .....:.·idzie na,.......
, oofa ~""
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micy Akcji zechcą wyciąć 2 KU wsteoz.
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Del yzm Trz- ciej epublik. Lagodny wyrok wydany na
Pierre Etienne F'landina, nie stanowi należytego potępienia całej
dzlałalno~ci tego francuskiego narodowego 1zodnika. Nie11tety, trybunał wziął tylko pod uwagę s_topień winy oskarfonego w związku
z jego unędowaniem, jako ministra spraw zagranicznych rządu
Vichy. A ur.!ędowanie to nie pyło
długie, Trwało 11tdedwie 56 dni.
Przez t11k krótki okres czasu kolaboracja Flandina z Niemcami
nie mogła się ujawnić w całej peł
ni. Może nawet rzeczywiście nie ujawniła się. Może to nie była ko.
laboracjt1 w ~cillłym znaczeniu tellO słowa, ale powolność wobec okupanti:i nieruieckieio, wobec kt6rego Flandin czul coś z obawy i
coś z szacunku.
Pierre Etienne Flandin był pr e·
de wuystkim - jak wielu innych
Francuzów podczas ostfltniej i poprzedniej wojny - defetyst~. Defetyzm francuski zaś - nie Jestj ak to wiemy z doświadc2enia .._.
grzechem głównym. Jest tylko
drobnym gr~eszkiem. Podcias poprzedniej wojny Francja posiadała
wielu wybitnych defetystdw, że
wymienimy tylko J6zefa ckmaux,
wlelokr?t:iego pre~iera i ministra

er~z"mm1stra Matll~. „St.ar~ IY~.
grys Clemenceau me _uw1ęz1ł te?,
ale posł<1ł n~ wygname, aby me
pn:eszkadzah mu w dziele zwycięstwa

ustawic.!nymi knowaniami
w kierunku zawarcia odrębnego
pokoju .z Niemcami. Nie przes~kodziło to bynajmniej, że obaj wygnańcy powr6cill do kraju po
śmierci „Starego Tygryl!a" i zajmowalł w dalszym ciągu wybitne
st~nowiska w parlamencie i wrządzie.
DEFETYSTA
Z CHARAKTERU
Pierre Etienne Flandin był defetystą jeszcze przed wojną. W r.
1932 przybył do Paryża jeden z
dziennikarzy polskich, zaopatrzony w list polecający do Flandina
od ówczesnego ambasadora francuskiego w Warszawie, p. Laroche.
pziennikarz ów zgłosił się do
Flandina i uzyskał następujące o§wiadczenie:
„Na miłość boską proszę pana,
je~li ma pan jakiś wpływ na opinię publiczną w Polsce, niech pan
tłumaczy Polakom konieczność
oddania Niemcom „korytarza",
ponieważ ten skrawek stanowi
jabłko niezgody między Polską a
Niemcami, a Francja nie zamierza bić się o ten skrawek".
(Cytuję z pamięci sens oświadczenia Flandina, tak, jak mi to powt6n:ył w godzinę po wizycie u
niego, ów dziennikarz).
Flandin nie był jedynym franeu
skim defetyst~ przedwojennym.
Drugim podobnym był Georges
Bonnet, również wielokrotny mini
ster. _w okresie konferencji w M~nachmm Georges Bi;>nnet był mtnistrem spraw zagranicznych w
gabinecie Daladiera. Zachęcony
sukcesem odniesionym w Monllchium, Hitler wysłał do Paryża w
grudniu 193 8 r. Ribbentropa, aby
uzyskać dalsz4 koncesję, tym razem już zupełnie widocmie w odniesieniu do Polski. Ribbentrop
zażądał od Bonneta wolnej ręki
m1 w1ch6d od Rzeszy i wyjechał
z Paryża z wielemówiącymi niedomówieniami. (Francuska „Żół·
ta Księga" pod ła 1u1czegóły tych
haniebnych rokowań.).

bardzo wielu. Wybuch: waJf}y pomd~ł ~m. wypł:ym*ć na _powierzchruę zycia politycznego i odegra~
decydującą rolę w tragic1;nych dla
Francji dniach czerwca I940 r.,
gdy w Bordeaux, dokąd schronił
i;ię rząd Pawła Raynaud, załamywał się moralny opór Francji, gdy
na froncie Niemcy miaMżyll op6r
wojskowy dywizyj francuskich.
Najwybitniejszym z tych wojennych defetystów poza Petainem
był Camłlle Chautemps, kilkakrotny premier i minister ze stron
nietwa radykałów, ktMe dziO polmtuje za błędy swych pr:ryw6dców z owego' krytycJmego okresu.
największego przedwojennego

z

wielkich

UD• Ul·

w1n1en rz·ed

11tronnictwa, radykali spadli obec
nie do roli nieznae~nej grupki par:
Jamentarnej. Zmterzeh ,Trzeciej
Republiki pociągnął .!a sobą r6wnleż zmierzch partii radykałów,
którzy Trzecią Republiką trzęśli.
Czy ci wszyscy defetyści 11taną
kiedykolwiek przed 11ądem? Czy
zawiśnie kiedykolwiek nad nimi
kauąca dłoń odrodzoąej w C~ar
tej Republice Fritncji? Bezprzy~
kłftdna klęąkf:I Francji w r. 1940
nie byłą tylko klęską woj11kową
wynikającą z przypadku, czy i4
frt}(iegoś zbitlgu wyjątkowych nieprzyjemnych okolicaności. Przeciwnie, była właśnie sumą tych
wszystkich złych sił moralnych,

y

działa)ących w życiu polifyC1lnym
i publicznym Francji na przestrze
ni między jedn~ wojną a drugą
Po wielkich skandalach flnanso~
h
l
h
l'ty
h 1.
pa 1 . cz~yc ' po s .ynnyc
wyc
a~erach Stawiski;go, Oustrica, pam Hanaut, W ktorych b~gno zanurzonych by~o P.0 u~z! ~elu parlą~tarzystów 1 mtmi;~ow ?:~~11kich ~ar6d stracił $WOJ PlQn
moralny. 1 doszedł prostą .drogll
do k~ęski w 1 ~4o.r. ~~knął się, odrodził monilme 1 dzis kroczy pewnym krokiem ku lepszej formie
rządów, przebacz jąc wspaniałamy.lnie tym, któn:y swoje i narodu sumienie obcil!ŻYli ciężkimi

~rzechami niewiary i defetyzmu,
pokory w~bec najeźd,cy i _wspól-

pracy z mm. Asy idą pod gilotyn~
lub do fortecy na resztę dni życia.
Walety, jak Flandin, Bonnet,
Chautemp1 wychodzą z gmachu
trybunału wolni, lub z drobnymi
karami. lnttl wreszcie, jak Rey.
naud i Daladier, którzy w nnjcięż
szych dla Francji chwllnch nie ·wykaiali do~ć hartu i zdecydow1mla,
wracają dzi~ do czynnego życia
politycenego, choć wątpić należy,
czy odegrają w nim więkll~ą rolę.
Nowa Francja nąleiy bowiem
do noWYch ludzi.

j

Aleksander Then

możliwości

Gdy chcemy wnlkną!S w istotę
stal'!unkdw chińskich, mu imy cófnąć się do czasów sprzed pierwuej wojny światowej i J!orientowa~ się we wpływach nurtujących
ówczesne Chiny.
·

S

tanąć

• •

no

ft

Pziałalnośc

cjaeh anglosaskich _jednak wy~
kształcenie wojskowe naturalnie
odbiera w Japonii.
w pierwazym okresie jego życia
te wpływy japońakie są bardzo sil·
ne. Późqiej emancypuje się z nich,
podpadając to pod orientację sowiecką, to amerykańską. Ta ostatnia do dziś odgrywa decydujący
wpływ w Czung".Kingu, rezydencji rządu Czang-Kai-Szeka.
Gdy m6wi się 0 Czang-Kai-Szeku, momentalnie każdemu przychodzi na myśl pani Czang-KaiSzek, popularnie zwana „Madame". Dla nikogo nie jest tajemnicą, jak szalony wpłY,W posiada na
wodza Chin. Obdarzona nieprzeciętną inteligencją i wybitnymi
zdolnościami P,Olitycznymi, wychowana w Stanach Zjednockzonych, przesiąknięta do głębi najlepszymi cechami kultury anglosaskiej, odgrywa w życiu politycznym Czung-Kingu ogromną rolę.
Władając płynnie wieloma języka
mi europej11kimi, przy nieznajomości *adnego języka europejiokie
go przez Czang-Kai-Szeka, - jest
nie tylko tłumaczem w ro;i:mo·
wacłł z dyplomatami zagranicznymi, ale sama prowadzi najpoważniejsze pertraktacje. Pochodząc z wpływowej rodziny Sung,
reprezentuje poważny odłam chiń
skiej opinii politycznej.

nuował t~ polity!(ę i był wtedy przewa.żnie tych, którzy walcz~ z
wyraźnie popierany przez Związek
Radziecki. Bezspr~ecżnle ten okres priyczynił 11ię bardzo do rozwoju chiń11kiej partii komuni11tyci1
ne). Ro!i!wljała siti ona od dawna

na grucie .!akorzenionyeh wplyw6w radykalnej opinii rosyjskiej,
pó~niej głębokich sympątii prosowieckich. Tak więc Kuomintang
po pokonaniu reakcyjnych gene•
rał6w i innych przeciwnik6w auto
ramentu mandaryńskiego, znalazł
na terenie Chin jedynego przeciwnika w posta<;:i wspaniale zorganizowanej i repre;i:entującej realną
silę - partii komunistycznej.
Komuniści ·zarzucają CzangKai-Szekowi odstąpienie od ideałów Sun-Jat-Seną, tendencje cezarystyczne mało demokratyczną
linię polit~ki wewnętrznej zbytnią
zależność od kapitału angiosaskiego przedłużanie kurateli politycznej Kuomintangu. ~ądają zwołania Zgromadzenia Konstytucyjnego i wyborów demokratYcznych
Na czele komunistów stoi wybit~
na postać chińskiego życia politycznego Mao-Tse.
'

rządem centralnym, Stany Zjedno
czone zaś popierają rząd Centralny. Już w czasie tych walk w latach I920-1927 zarysowują się
dwie zasadnicze siły polityczne:

Kuomintang i komuni~ci.
Wybuch drugiej wojny światowej zastaje Chiny w czasie wojny
z Japonią. Czang-Kai-Szek odrazu znajduje się w obozie aliantów.
Pomoc okazana Chinom przez aliant6w przyczynia się bardzo poważnie do zwycięskich walk narodu chińskiego, pozostających
ciągle pod dowództwem CzangKai-Szeka, Zakończenie wojny z
Japonią, oswobodzenie całego ~arodu chińskiego stawia przed ni?1
za1>;idnicze p~anie: J~ki~ rn~Ją
byc nowe Chmy? W Jakim kierunku zwróci się polityka Czung.
Kingu.
Coraz aktuatniej.szy staje 'się w
Chinach testament Sun-Jat-Sena,
nieśmiertelnego w pojęciach Chiń
czyków, który podniósł znaczenie
Związku Radzieckiego i wskazał
w nim naturalnego przyjaciela i
sprzymierzeńca Chin. Ten problem rozwiązania przyszłości Chin
doprowadził do zatargów między
komunistami a rządem CzangKai-Szeka.
Jeśli chodzi o to, jaką drogą
pójdzie naród chiński - to zadecyduje o tym Zgromadzenie Narodowe. W ten spo96b zakończy
się kuratela polityczna Kuomintangu i okres „niedojuałości politycznej".
'Aleksandor Rowiński

doskonale od lat
rozwijającej się partii republikań
sklej, s~piającej wszystkie żywio
ły narodowe i postępowe, walcl'lą·
ce z faudallzmem mandąrynówdoprowadza do proklamowania w
r. I913 republiki. Duszą i twórcą
jej Jest Dr Sun~Jat"Sen. Ten wybitny przywódca narodu chińskiego, z czasem przeradza się w jakąś
mityczną, legendarną postać. On organi~uje od r. 1,9u „Państwową Partię Ludową' tzw. Koumintang, którego zadaniem jest
realizacja programu politycznego
nowoczesnych Chin i przewodnietwo narodu. Program jej oparty
jest na zdecydowanych zasadach
socjalizmu. Zadl\niem zaś uniezależnienie się od mocarstw zamorskich i zjednoczenie narodu.
Jeśli chodzi o program polityki
wewnętrznej, to Sun-Jat~Sen uwa
ża, że naród chiński jel!zcze nie
jest dojrzały do życia w pełnym,
Od zakończenia wojny §wlątocałkowitym ustroju parlamentartrawiła Chiny wąjna domowa.
wej
dojta
nym. Dlatego do . czasu aż
Była to z początku walka o wlarzałość polityczna nastąpi, Kuodzę między chińskimi generałami,
mintang musi sprawować swą kuprzez zwalczę.jące się
popieranymi
UDISCI
O
i
narodem
nad
polityczną
ratelę
Jeszcze za życia Sun-Jat-Sena na terenie Chin mocarstwa. Japostopniowo wprowadzać republinastąpił zasadniczy zwrot Kuo- nia, Związek Radrlecki, Stany
lcańskie formy ustrojowe.
mintangu w stronę Sowietów. Po- Zjednocrone i Anglia ==:.!..~_,,,..
czątlrowo Czang-Kai-Szek konty- ~~~ różnych generałów. Japonia
ZD!11J'• Ul-'
I madame
Po smierci Dr Sun-Jat-Sena (r. I
1925 ), wodzem Chin staje się Jego
.
. ..
na1~hzszy wsp6łpracow:n1~ Czang
K:ai-Szek. Jeszcze. za. zyc~a SunJa~-Sena faktycz?te _kieru1e nawą
panstwa. Ten dziś liczący 59 lat
A11gJi.cy ,którzy dotychczas - Jak wiedz.enia stwierdzają, te iurż na narodu niemiec'kiego, wyrażoną .,,,
- generalissimus chińskiej armii,
mówią - ni•e w'i·edzą i·e·szcz·e, wio·snę 1946 r. w strefi.e sowi-eck.iei r·eforendum, w którym 77 proc. ludr
sami
najpocentralnego,
głowa rządu
pularniejszy cdowiek Dalekiezo Jaką stosować politykę w swo!eJ bvło czynnych 26.000 fabryk i war- no~ci ~oowiedziafo 11lę za Ullnń
Wschodu - ma za sobą bogatą strrfle okupacyjne) W NiemczeCh, za sztatów. W TuryngU 96 proc. p.rze. stViowl•enłem przemy lu. Usun'ęcje
~ interesującą prH!Jzło~ć polityez~ zdrosnym okiem przygi!ądaia się żv- mv. lu przedwojermeJ:"O pracuj•e na .Ji.Hlerowców z w.szy tklch przed·
ną. Od 20 lat stoi na czele Chin. clu gospo.ct.ar.czem-u sti:efy sowi~c- nrfnvcb obrotach. W Saksoni~ Z ok. •słcblorstw stało się tJrZYCZYIHl wiiel·
Przechodząc przez twardą szkołę 'k'ej, zorganizowanemu tak, ąbv do 3.000 fabryk '1.600 zos·ta!o urucho- kl·ego rozwoiu życ~n gospodardzeiro.
Kore.spondenci anii.elscy patrzac
życia chińskiej neczywistości po- ni·eire> ni·e tylko nie dopłacać, ale by mionych. Wydobycie węila biiU111atlitycznej, wałcząc ze zjednoczony- wvciągną,ć naleine od•szkodowan.ia z n·ero osiąJllleło niemal produkcję na wyniki pracy streify s-0w~ecki•ei
przedwoi'eniną, a węgla kam1ennego nabrali przekonani1t, że Niemcy moź
mł potęgami zewnętrznych i we- Niemi·e-c.
60
n.a prze-robić w państwo demokraproc.
wnętrznych wroa6w Chin - nigdy Korespondoocl anirlelsc'y, kt6riy
BEZKRĘGOWCY
. . tyczne o przemyśle pracuiąc:ym dila •
.
.
'
nie załamał si~, kontynuując i re- i!Wi·ed·zili strefę sowieckn, w spra- 1<orespondeinc1 anę1•elscy mu.s1el1 pokoiu
,
POLIT YCZNI
Takich Flandinów i Bonnetów alizując wskazania Sun-Jat-Sena wozda.niadh swoich, cytowanych o· przyznać. że jakkolwie.k w g,bf.eif.i·e
<><><>~~
było we Francji legion. Skorum- - wyrażone w jego słynnym „Te- hecnie przt1z trćdła rosy!· kle, wy. sowieckiej n!e ma nadmiaiiu żvwno- '.> ~<><><><><><>
1
mie·szkańcy
wszyscy
iednak
to
ści,
mln.
e
powledzen
:zolo
na
.P<>~~ oarlament przedw?je~nej sta~encie". O~ roku _I933 Czang· suwają
. ~
F~anc11 wy<ławeł takich awancur- Kat-Srek jest prem,1erem rządu Molotowa, ze ,,Niemcy mu.11zą mleć żywność te mają. Pra·ca, która WY·
ną
socjalistycz
się
Wype.tnia
O·lbrzymia.
mków .I>Olitycznych, taki?h moral-lnankińskiego, od I933 naczelny m. oźność. pełnego rozwo.ju pokojowe- konano, jest
.W?I~
praz
poczdamskie
wskaza11ia
potego
św:Fetle
:w
i
Qr~xsllł'~
go
.tradJ.:w
nych bezkręgowców ~ohtY.cznych wódz ~hin, WY.ChowanY,
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Wobec n·ewzruszone· po agi i majestat
szyslko iesl odlegle i n1ewain

muciuny N11. plagi Napoleona 81ł-0i ~obie j11· tangiem Morskie Oko, Trza ką, h"ar dzi1WDego, fe zapraszają na wesele. nas n.a grani. Co rano iclz1cmy w
Jedzłemy na u 11lop.~
z aiebii: eię!ar ołxiwłą:r.ków i kło~ gomoić, który ~IOAem woła „Roz~ Jędrm1ia.:. tak JIUllO na ~tliwach Wesele!.„ Tylko tam można ;po;z:niiĆ góry... Zostawiamy daleko za wbą,
krytego i drapiąee ·się mozołem po klamrac.h
paychi·kę zamkniętego,
potów, tak jak sic; zrzuca c.odzien- p;rlacze„. rozipylaeze.„ ro?Jpy!acze.„„ zalew wyczynów ~tuki ludowej.
Tam ZJ'ZJUca on Zawratu solidne rodzinki, panienki
różinica. chytrego górala.
maleńka
Jedna tylko
i u- Elegancko uhn~ny pan podchodzi
n11 przymiszczont auknię na korkach i mło
brawszy się w nCIWł piękn& ~ato do handlarza i mówi; ,,A bójiŻe się Mniej luksusowyoh limuzyn. mniej maskę - jest sobą, „Pódźmy bra- w pantoflach
,,brezenradości i bertroski, wsiadamy do pan Bogtt. co p1rn woła t' Na to Za· wydfltnych b~uszków ze złotą ck- dą, pc)dźmyz bi~oć, bo nie mamy dzieńc6w w uonrroW"Skich
gadnięty odsłania polo płaszcza i wl'l.ką, brylantów i srebrnych lisów. za co pi.joć" „. chrapiliwo, cudownie •tac;h" i zostajemy iam na sam z
pocill&'U.„
góralskie ciazl!. '
talfJl czę$ci a więcej przygarbi6'1\yeh pleeów, k1:6. prymit)l'Wlle i proste te
k11walek pokazuje pouwieszane
wyclzielony
Maleńki,
Jesteśmy już tak wysoko, Że maNik·t
p6źniej ten tftJ!llec.
1r11e1se n„ dre\WlilUlej ławco prie- karabinów ml\Szynawych. Elegancki re dopiero teraz uczą się ftlzpro- r..uty,
Przewalają
działiu, mioczenie omd.lałyc!h mi~ pan ucieka w popłochu, a za nim ~towywac, więcej zniszezoI1yc.h rąk chybą nie tańc:ey tak. jąk górale, my pod sobą chmury.
WYSIInUkłycn &ię pod naszymi stopami groźno
koło i uhritń. nos1:11cych ;l.1tdy nkmfatllill W~aniAht. ~mnosć
ni.,. podejrzanej jakości lemoniada bie~n)e śmiedh zgrupow111nej
d~szczowe lub
n~ i bioder, niesamo~ita precyzj.a szaro-sine chm~r;r
na ~lacjac:h, jaka~ Z'!lajomoU za- SiprzcdaweJ:'. gruipk! , przechodniów i wielokrotn~<> łatama.
tak ~azqego m~hu.. Jl~nnętne ?ddame wolino ?łyną ~1~lowełm~te pogodne
że coś
,,Nie wiedziałam,
Z).adliwe: „A, to
jaka~ lcMmia, warszawskich
warta w poci\~„.
, , się muzyce i wirowi, wyczucie każ- obłoczki.„ Gdz1es tam w dole mru•
. . ,
epitetów„. miaro- szanowny pan na rewn1> z Kraparę soczystych
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ea, w potopie afiszy głonących . 0
pm;edy- rolnych l leśnych. złożona ~ przedZebranie rowatreylo I
CZY TAK JAK PRZED WOJNĄ? ków Akcji Siewn~j.
·
d
h · 6 db
·
Rolnictwa
Celem xJazdtt było oodsuttWtWanlc skutow.ało svrawozd.anie rdożone z stąwiclell: Mlnlstersbwa
yć prze itaWlemaJęeyc się
Ministerstwa
akcji i ~eform Rolnych,
ora~y. przeprowadzonej ·wdosClllneJ
Nie aię nie zmieniło prawie w dotychczasowych wyników
nfach, koncertacih, odczytach.
Pl'Zedstawlclell
oraz
poważne Leśnictwa,
twlerdmJąc
.T11lc, Krak?w: to. miuto k:u1ltury, Zakopa111em od czasów przedwojen- ona;z ustalenie wniosków. dołYctlt• sh~wneJ,
łlt!lłewów, Zwlą1zków Zlllwodowych Pracowni·
obsi.11iru
zwlekszenle
dziwnego nydi. Ten sam n.ąd fiakrów przed cych mie11mł] akcji sh~wneJ.
miasto a:tfiuki 1 miasto
dawnych ków R-0lnych i Leśnych. Zadaniem
ZJai,d ustalił, że n:a Ziemiach Od- lctóre na terenie ziem
.
h'
•
• 1•
c1.
eziowier,a, miąsto „psyci IC2llletJO e- stacJt. ta sama mocno przybrudzo- zyskarwcb, c!zlckl wydatnej porno- zbliżają s!e do normalnych i wy- teJ podkomisji fest, :r.a pomocą pookoło knutą znaczny 1>osteo na Zieimlach s~czegółowych badaJl, ustalenie donazwać na biel góralskich portek z ballWily- cy Państwa w z1lain1ie me:yta". . Bo tylko tak
m,ozna mieszkańca Krakowa, które· mi haftami par,i:enic i te same nie- 130.000 lion, w zie.mn:akiach - około Od:z.y&kanych. IPn.ICWiłYrwałlY plan tychcllaSIOweJ wywkoścl ołec
I
mu 'nigdy i nigdzie się nie spieszy, odłączne, noszone nawet w upalne 140.000 ton, or111z sile ooclągOlwej - z.1.slcwów wiosennych rrosłal całko- siczególnych grup PT11LCownlków
. ok. 4·ZOO czynnych trak~Mów, obslia wilcie wykonany, a nawet pra:ekro- nabotidków, !Zatrudntonych w rotT k
dn'10 k · ki
k k
t ·
kt'
0
n!ctwte ł op~anie odpoowledntcłi
czony.
samo chętnie no wiosną 1946 r. 1·350.000 ha.
a
ozusz ;
w
1:<>
ory J>?zos a1e zawsze,
srę ne- cepra (człowieka z. dolin) wykiwał W WYlliszc?Jonych powiatach wo- Zreferowiany st1111 hletacyeb !l'l"M. wnloskó.w, któt'e po przedyi:kutotyle, ~tory u:>tosunk.O\'łllJe
rolni- zwlą:r;a,nyeh m tnhvllłlł1i, 'WYk~ał wan·lu ną p(enmn KOilllisji m'.eszagatywnie do wszelkich refor.rn spo- by miukły gazda i chętnie by go Jewództw starYch i:ozdano
nn nej, beda w renninie do dnia t.9 rb.
miejsca kom ok. ao.ooo ton zL111rna siewne- trudności WYkonanln tei akcji
drogą do
łecznych i postępu. Tego mieszkań- wióiJł okrężną
Rady
Prez.ydlum
ukmińskiej. pr.zedstawione
re1>atr'1acji
ea Krakowa charakteryzuje najlepiej przezna·c zenia, żeby więcej zarobić goJ ~\ 10.000 ton z~mn14ów. . terenooh
0
obS'llaT'ach :!in~~~kói:-ze:131W~°::!.~h.CcntralTak sam-0 ryczą sentymentaln~ baird~ie, nąznfs~=z~ne ~~y~' ~~ ~~:i;~ ::di.°~:!~h
dowcip:
wa)'51Zawski
okupacyjny
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re I m
po;echc.l z So(Potu do Gdyni, by %Wied~{$ potrt.
To.~. J6$/ LtilM'ańP~
łt1 dniaoh świ~ta Mor:ra do Gt:lyni I Wartownik pp.rtu oświlldcłza nam,
~6 poZ!folBm.ia na zwiedzerne wyd.a,..
oto iak nam'! o.JP.iBUjB swą. po<J:ró:i:
„Cieso:,tlenn 6-ię og'tY)'J'rl)nM, ze na-. 3e kapita1na;r,, W kaP'itą;nact6 powie1'ellZcte zobaorę po,lskie m.o~·u. Na dziam.o 'IUtm, ~e łcMta wstęipu do
twar@oh Wln1/8tlcich łłlbioh bowa'l"Z1/ poirtu kosztu;e ~oo d. b!U wzglodii,
szy pod~6zy ozytalem taki.e •aimo 1a na bo, CtZ'IJ Bię posiada kar.ty ~i?lst..
dO'wolenie, Po czterna.stu g.odzi:n.ll;Ch il:icttQa, ozy nW. Oczywi.ifoie 11ie•st11ty
Jo.ady 'jYY'Z'ybyli ..f.my do Sopotu. Ot:rz11 nie moglJśmy oobie na to po~olić
miadamie, m"UAWiśmy ~t>zygn..ować ~Il zwiedza
malilmy taim. ka,rty '11.ą
obiad i lcolaoJ~. P<> lm5tki-m mairszu nia po-rtu. N.te ma oo'" pr.tyJ•mma
ze $lacji ui~eliamy 'Wll"es-zcie mo• 'W'll"i'1t0Zka. ·
A cóż oznaca:a. w talrim razie plci·
r;;e - spokofne, majestatyczne m-0.11ze. PatrzylMmy przttz długą chwilf kat !Agi M-0rsi,kej „PozinaJ Polskie
'llWl'!llJ i polskie pa'l"ty"'!"
1JIO-W4Żfłli i lłlcWJiie:n;i,,.. Ale g8órl
W niedzielę udajemy 1J1iO do Gdtiń
oząl dawać 6i~ nam w• tmaJci, a tlł
anii przewodm?Vea, arni lowater11. Zna- aka.. Idziemy tia molo i pr-0sim11 o
le&iśm11 triq illa jakieJ,A Olpus,f,.oto::al~j, tr.+11 lńlety do Gdałtska. StatJvi do
'be:dudne} płn.dy. Za.czpU&m71 lłię _po:- G-dańslm nie ~ Więc ~Il
W oddaili go oglo~/.IJ.. Ni.a wiem - odpowitz..>
l!Uwać lnwegitm ~a.
To j>~e da kwt1Q W'ka.
widać joJo:i.eś tWAm1'city.
Ni<1 ckcąo ma.rn-010ać czasu pt"C ·
na.o;,;;e k<waterv. Nie m1,1U!iŚ1ny stę,
Kartki 11a 9'iadanie opiewały, ~ da ponu,'ę fW'zejaiJJ.żJcę po. moo-.zu. Dla
„Warsza.· tyoh oo ma.fq. k.arr.t y uozeli'tmM.twa
11twniem11 je w kawiarni
wianka/'. /lili11fiiiffl111 do11tad cawdsien 'J.>1-Ze'jttjdź/ca ta/..'(1, ma koSiEt!Yl.va6 fJli zł
tlf1'1110Za- Na stat.Jcu. l~q. nam za,płMić po
1111 utn·zjflnwnia ba.zpł.q;tm,ie,
i;mn w., Wa.rszawiance ka.zano nam 40 111l. ~ ~ile~. Kasjer tlornaczy, ż111
do-pla.czc po ~5 d. od osoby. ~qda.Ją to nJe Jego w11n.a, lo :aacltodzi tu ja.

•a-

0

od 11.48 dopłaty, bo-. W1/(Uial Apro• ka.A pomyVca., te T'io 1ii• wiedzą "
k<wt11 UN"Bstmiiotwa.
zniżJca.oh M
wizaofi TJrzudrletil Ził maiło

C.vwno·

Uri. Czv W11<t:ial Aprowizaoj; '[J'l'Wll·
do
~ełił r6wniW. lmtdne friJJiiunzk
kawy? Bo zMtOJWa łnJla taka, ~" I
za. darmo nl• ;adlbym t•!!<I btiiadatiia..
„ W Qll\'llZawiarnki''
Po O-pll-'l:zcze.n.i1t
wstępu,1•em11 do skl~pu by kwpić so-

Zr<>Z'JJM::OiJti i źli, po odbyciu, „ivtt·
cieczki morrskiea"" wywledbi.fmy na
br.ug. Tak obo WV!!~lo na.a.re Zll•

t.ktnl~6 z tno'Y'a:em.
W P11ZYR~lołci, gdy Lion. Morska
zeahce orga.ni.zo;wać tal<ia imprezy,
niiech zajmie 9ię o·rgarriaacją t W'/'<LZ
z wycieodeą niech wusyla 1J1',iewodni

bie mleka. Kupiec oawiadcza nami,
„ntz.11tzych ka, by nie powt6rz11lo sio więce; to,
te 1nleifto f6st t11Lko d.1,a
łud~i''. NiP. bOIT'dzo rozumieim.11 oo w oo byl,o na święcie Morza, by wy
~ycie®kę u~yjerm:ruić, a nie
miało rnac:zyć._
W poin.urym 1t1.Mtroju ~'Jl si~ fgrzyć".

zienice1 Debi~1a i Maków. na ldóre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - przypadło, na kiażdy powiat, ponad
1.000 ton rziama sleW111ego.
W sprlti\Vle Jes.iennel akoll siew·
nej Wojewódzcy Pełnomocnicy izlo.
żylł projekty planów. W projektach
-0gÓ'lnyCJh, oraz IO·ciiU
Uchwal~ Prezydium Rady Mini- podkomhji
dalszą
powyżsizych uwzględniono
powoła- podkomisji branżowych.
pomoc Państwa w darnie slew.nym strów z dnła J8 lipca
••
·
.
dla powiatów 1>r:wezółkoWYch WIO·
w na została m1es-zana Korms.Ja Prac, - - - - - - - - - - - - - fowództw starych, o.raz pomoc
darnie siiewnym I traktorach d~l! celem opraeowlllllia danych. doty'J
.
,
Ziem Odzyskainych.
Tow. Artur Karaczewtki, reddc:-Wiążące oiany, derlyczą<?e fesłen· czą.cycih uposażen eogóhi praCOW!lli•
•
T1eJ akcli slowne:i 1946 r. ustailone kÓIW i robotników.
tor naczelny IDUZelfO p11ma. p<>vrróc1ł
7.0!ltaną 011tatocznlo na .Komitecie
Komi, ja powyż&z.a w-ykoouje s.wo· z urlopu zdroiwotnego i w dniu • dziEloonomlcznym Rady Mlntstrów w
•
•
·
.
,
.
dn. 8.7. r. b·
Następnego ffiliia w Ministerstwie Je zadania za posredrnctwem 4-c:ą aieJISYID obe)!lluje urzędowanie.

rolnictwie

Unormowanie plac
ro.

Od redakc1tii

I

ry

y to

wydobyli w lipcu polscy górnicy
iPo przelści·owynt zaihiamowllfli!ll, a prz.cciętnn w:vicLaJ.ność pracy calego
paw-et pewnym uiadku wydobycia przem;rslu WQiJ.owieito. 10 z,Joed>niQ'"
WQgla, mi·esiąc Lipiec WYknzuie znów c·zef1 Zagl bie S.lflsko Dąbrowsk!eiro
dość znn•czny wzrost produkc:ii. Po uzyskato i<:szcz.o .JeJl'SZY .re:i:·ultat:
raz pierwszy produkcJn prz.emy-slu 1.057 kg węgla na gtowę. Zlednoezewęirlowego przekroczy la grafl~C~ 4 .nla te i·ut, w poprzednich mi·eslnmHlorrów to.n mioes·iecz11ie, W lipcu cach przek•raczaty w przec:li;tn.ei
p!anowano wydoby~lo 4.-063.800 t., wydaino cl d~ienn-ei granicq 1 tony
ja.k Ziewy.dobyt-0 zaś 4.082.850 t. fo zna- łlill robotnika, nie'ltt<>re C:zy, że p'1an pro·dukcl! wy.konany dnoczenie Chor:ziowski-a przekraczazoJ>tal w 100,S [lroc.. W.zrost wydo- ty n11wot 1.200 kir na glowq, Ale obycia jest niowątt>Hwioe naistopstwem 1tól11y wskaź.n.i1k wyidainości c:ailego
poJ$kiiego [lr:i:iomy-slu wo111lowego obracał się
zwiększo11ego wy.sitku
górnika. Na·lie.ty bo\vlem pod •kreśf.!ć, w granłcacih 960 - 970 kg 11 ltłote 1 przeclt:lt1,n dz!·ev.nn wydeJ11ość. wi;. Pakt pr~ck.roczenla grani.cy
..,.~„m 8 ~
na 1 robotnika, wykazuoh!iczana
Y • wę. 1·OOO k.,.• przez Cllly ,„,,...
.
Je wzrost. Przekroczooo wreszcie glowy wskazuje, i ·e wzrostoW1l JJJe,
~ranie~ 1.-000 kg dzienni·e. Je.st to ila _wydajność pra_ey rów.nierż w 'k:~

a

n~ln~a<.'li na Ziemi·ach Odzy$kanych.
lepsze wynik i w y do!Nve~ątpltwle
b3~c1a w Hpc11 is.powo.d owan·e sn tet
mniel'szą llo~clą hd ąt, któ re w ponrz.ednlch trz-ech m i es ią ca c h (p n ;e-

c'etrij.o po 8 ' świąt) nie moll;lY nie

zaw.ażyć na ogclnym rezultacie wy-

d·obyclra.

ma

porównania warto przytoczyć
.reZtt!taty \'lo'Jdobycfa w okroe Ie o.statn.ich paru mies !ecy w z:aokrą
glenru do tyisiqca too. A wiec luty
1946 r. - 3,28 6tys, ton, Marz·ec tys, ton, Mai - 3.709 ty s. t~Cl. Czer
w'ec -

3.530 tys. too. Wreszcie li--

083 tys, t<lll,
piec 4•
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- Tnne C:ZaJSY nasteły _ nekła
babcia Matyildia do babci -Genoweły. Dawrniej jak sie kawaler
zaczynal o pannę stiarać. tio !mnkurv
frwały i rok l dłużel. a Jak sie zanos·ło na wesele, to cale miesiace
wyprawe sfe sz.yło, nalewki nastawlato, a po ślubie przetz l!'arę dni
uozt0<wano i tańczono. A ci młockl teraz. to raz dwia silę pOlznają,
raz dwa DO ślubie i k1wita.
ślub raz dwa, ·aile I rMJWód raz
dwa _ odpl3Jl'ła stniewnie
babcia
Oenowefa. I czy to cYwilnv ślub
brali, c:tLY lmśclelinv. zawsze rozwód uzysffać mogą. Mówią, że takl cywilnv ślub, to tylk'° na trizy
lat.a...
- A czy me może być 00 dłużej _ tylko na tNy 1atia?
z tego,
naiwet na
dłużej - ale r<llZIWieść się ZJ2lWSze
mogą. Obraza bosk1a I tyl'c
gniownle tz.akończyła balboia Gem>-

Cóż

wefa.A

może

małżcńslwo

ODY ROZWODU żADA STRONA
NIBWlNNA
sprawa również nie nastręazia wieikich
trudności.
Współmałżonek
zdr.adzony, OPUSZOZ<lllY, młew~OlllY

p · § li•I
.

-"
-

•

prz~clwnl.e -

zw•il zc" zac
•

bo
żyć
w kłótni, 00 Jeszcze wleksza obr.a'.POZNAŃ . (rPĄJP). - W ostrutnfo
za 00.skia _ ~nie wtrąclta hab- u,chwalouei rezolwcj.i Polsk1i Związek
cia M'ałylda.
Zac.ihoctni z najwi ększą troską i n::eCzęsto sle słyszy, jak starsze 11>-a- pokojem stwierdza. że w głosowaniu
nte lamentują tak nad
upadkiem lud-0w.ym b!tisko m.iJion głosów 01<Lobywaiów.
zd,zlwiłyby sic może, pow : 1a dają,c „nioe" na trz.ecie pytanLe
gdyby Lm wyjaśfl!ić, że nowoczesny wypow:edzialo się przec iw.ko nais.zej
ślub cywilny pomyślany ;est jako g1ranicy na Odrze. Nisioe i Bałtyku,
instytucia ba rd~o trwała 1 że z tym przociw1ko podstawie na·szego ni-eiroz.w()dem nie zawsze bedzle tak pod !egf.ego bytu narodowego i pań.
stwowego. W tej liczb:ie znala:zly s ; ę
ra::r..
dw~··· jak to !iest naprawde·
· • · d omq.onei
·
· . nara:d owo
A wiec
g ł O~Y. n.:eusv:1.c:
częs.c1 lttd·nosci autochtomcznei
n,a
ŚLUB KOSCIBLNY,
A CVW1ILNY z iemiac~ odzy~~anych. Lic~ba mili ~
0

~:fe;~~~~~ ·~~ :j~~fe 1,~~~~~ ~?~~,n~~
1

odnI•

. ..
-

-

•

•

przeciw n1eusw1adom1eniu i

sie

roze~drzle _

.należ·Y

dać na ładne IM'IZYfaciółkl
tony? sklego. łraktulący o irozwodzie 1ko'D była 111iewilema.
A więc, Jak fo
Co będzie, gdy strooa pokmywd~o- stroowany jest w ten SP<>Sób.
że właściwie ma być? ona byla prana pnzebaczyłia winnemu, a ten wln pl"Zyczyny rozwiodowe wymieudon1e cowita, dobra. wiema. a on svowo-

ny ani m·yśli orzepraszać. a wprost sa r.aozei l)l"LY'kład0tw10o Wymlenie·
grzeszy COr1az wie· nie ich poprzed!zia imz.ePis
natury
mo~ spodziewać się roZJWdązania cej, a wreszcie chce współm.alżon- ogólnej, z którego wynika, że sąd
małżeństw.a. jeśli w2gląd na do- ka zostawić wrasnemo losowi i iść może orzec rozwód, Je.śH stwierdzi
bro małoletnich ~ieol ole sttM te- s.am w nowe, według swego poję- stały rozkład pożycia
małżonków.
mu r.i przeszkodrlev
cia pleknfejsze I bamvinie)Sl7.le
ży- W tym jednym rroanla zdawałoby
cle? Czy małżons wilnny oowlnieo sie. kryje się możność
uzyskania
GDY
ORZECZENIA
ROZWODU uzyskać rozwód? Ca:y Wl'ZlUllian 11 rozwiązania
małżeństwa
przez
żADA MALŻONBK WINNY
zmarnoWianle życia Jednej rodzillie mattonka winnego. Nlełałwla to Jedsprawa sile kOlJlJIIikuje- Jak PQStą- ma otrzymać w ch.ał"aktenze 1mm1ll nak .bedzle SPrawa. nlełatw!O będzie
pi sąd, gdy małżeństwo chce zer- wolność i możność stworzenta no- skonstruować pozew w tiakim WYw,ać nie tia stromi, która
wiernie wel?
padku. Bo cóż rz,awlnlła porizuoona
pllnuie domowego 01t1nlska, ale na-1 Na pierwszy rzut oka wydaie s.le /żona? Czy nie oracowata. J'le tylko
przykład mąż, który lubił się. oglą- to ' możlhve. Art. 24 Prawa Małżeń- m01rła, a nlerarz oonad siły? Czy
-

jeśli

to i tepleJ, tak

I

s~iia.Iskich met.od, stosowany.eh przez
il'f·emców w stosooku do ludności poi
ski.ei, ulega coraz więk.szemu r-ozzu1chwailenlin.t. Prowoka.cie be, niestety,
nie zawsze spotykają się ze 5trony
społoczeństwa polskiego z naileżytą
odprawą. Przeciwn i.e. Znajdują się
Pola.cy którzy nie pomni derpień za
dia.nyich nasz.emu narodowi przez
Nlemców, u'atwiatią te prowakacje
llliemi·ecki,e przez gospodarczo n!eu· ·
Ni·emoeow
•
zasa•dll''·. Oł're za t ru dn.•ame

złej

woli

i clirooLenie k.h przed wyjazuc1n do
'Niemiec oraz przez lekkomyślllie p,oslwgiwanie się język.i·em niemioe.ck.im.
PI'ezydium Zarządu Głównego wzy\W wszystkie okręgi i obwody na
Z emfa.Ch Odzyskamy.ab o-raz w województwach śląsko - dąbrowski m ,
poznańskim I pomo-rskim do utworze
nia w porozumien.iJU. z partiami po.litycznymi ii organ ' za,cjami spotecznymi komi,~e-tów do walk.i z n:emcz"~
"
zną,

daw.al rozkład Pożycia małżeńskle
~o. żąda ro7Jwodu i m.a go otrz:rmać? Jak to uzasadnić? WresrzcJe
pr.zy pomocy najlepszych
1>tiawników skiarga jest got<>wia.
Lecz z
pomiędzy wiel'S'LY tej kunsztowneł
skargi wygląda
ciężka,
bolesna
k!rzywda Jednej ze stron.
Zaczyna słe arcytrudna rola ~
du. Nieraz bowiem ~iąizanle ołe
szcześliweiw choćby nawet z wlny Jednej strony małżetlsb~ daiie
możność

zal~t.zowanlia

małżonko

w,J winnemu zwlą7Jkn, dawoo
Jut
tl'IW·ltlącego na marginesie oohcła,
a rokuJąceiro nadzieje trwałoścl
I
szczęścia- Wchodzi tu w ' " nfotylko ros
l tony, ale
i n tej trzeciej" lub „te.go tn.eciego"· Względy te czasem mogą by6
bardz,o poważne, fednak interes spo

męta

także

~~~~:i~~:~ne:Om~:..w;~~

czucie słus7Jllosci mogłoby być łatwo ohr.ażone, stdyby winny został
nag,rodzoriy wolnością, a ookrzvw•
d>zQ1Jy ukaraJllY opuszozentem.
To też ltllOŻe sle rozczaniJe nieiedein .współlllałżonek, który
Jby
w tej sytuacji na łatwe wY!rN'Ofenłe
sic z małżeńskich włęrzów.
_ Nie nlepokól sle, babciu Oenowelo, nie je.st tak rz; tymi romwodaml mz, dw\a •••
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Prrzede :wszystkiem.
przy- .go zna,czną ilość ludzi,
pomnieć. ze I da'_"n1eJ koniecmym
których od. el~mentem dla waznoścl ślu~. było !J'OWi·edź „nie" nia pyta.nie dotyczące
.
fiL.
sp1!>1anle. aktu cywiln~~~ malz.en~twf' naszej grnnicy za,chodni·ei trzeba okWł
Tyllro ze przed weJ~Cll~.1 W ZYC ie reślić, jako zdra.dę narodową. Pod:adli
arz~
n?wego Priawa .M31łzensk e11:o rei - oni pomo.ooą dtoń dla W1rogów na,s·z e
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Jdna formia małzenst~ia była oho· go narod·u i sta.li się faiktvc:znt.e so· · · ·
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wiązkowa .. a ksiądz ._iednoozył
w iwszruiokami dyszącymi żą·dzą odwetu
~t), C~ntrafoy Zarząd Przem.ysłu ~IeJisk1 n~e P:Z~~ł. tego OMV!adcze- informują, wywołał w Min~e~
1 Niem'.ec. Są oni d·ziś i będą w przy-,Wlok1~nn1czego w Polsce,
sobie dwie godności •. kap!lana
maJ ący mct"Cło w1adomoso1 1 wobec mewipła- Pri.emysłu duże poruszenie. Spraj urzed nlbka ~t-anu...~cywl ilneg~ !Jdzle sztości bazą dla wszelkich
akoeH, swą siedzi~ w Łodzi, prowadzi na cenia podatku
łoka!owego, opisał wa oprzeć się ma o Centralny Ulalac ś1u u, uvPeuna ceremill!łll re- sk·e
eh prz.ec'liwko .na:szemu
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·
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żeństw.a ~ako urzędnik. Dzls13..1 Związek za.chodni wzywa wszys·tkie 1 ZaJmlrJe w 7lWiąz11.u z tym ca ą noY'.'lące
a~nosc
LJ
,
zapowia- rozst~ygnięta
przezeń w porozute dw~e. funkcje zostały rozd~lehr swoi·e okręgl i obwody do wzmOli.e- ~asę . lokali dla Zjednoczeń, skład· dając, irż niebawem przeprowadzi li mieniu z Ministersbwem Przemysłu
ne. Ki s·ezia 1~ ....diaolszy"!. c!ąkgui błogoQI- nia c~uiności narodowej., do stawia· me, biur etc. CZPW jest jednym z cytację, celem wyegzekwowania po- i MiniGll:el'Stwem Administracji Pusła:w ą zw
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Oboiwlazuiąca iakikoJw;ek sposób wy.s·tępują 1>rze- na teJ zas~dzie, J.a~o 1nstyŁ1;1:Ja panTen, n1eoodzienny spór, jak nas podobiensrbwa - na konzysc c:IPW.
formą m~łżens!wa 1e~t form-a świec- ciwko naszej granicy.
511.wowa me po:wlmen płacre komuka, cywilna, 100nakw każdy
ma
W cLrugi·ei części .rezolurci'i otm1Jwia nafoego podatku od lokali.
prawo wzdąć ślub kościelny I
~
się
coraz częścfoj wystę-pująoee akty
orakty~e ist?tnie .wiele, a P!13Wdo prowokacji n.lem '.eckiei w stosunku
Tymczasem miejskie władze fis·
po~bme w1.ekszosć
nowozeńców do wszystkiego, co polskl.e. L111dn.ość kalne przesłały CZPW nakazy płat1xi.w·era oprocz ~lubów
eywUnych n:em;ieck.a, która nar.a•zie pozOtStala w nicze, opiewające na duże sumy.
(Stg.) Tak •ak rmagania wo-tein:ne byla 'IV>Sflrachem cale1' dzielni,..,, któ.
także ślubv kośc ehre.
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arzą teriJ i,ch uozestmik6w i wpłynęły do- Unieszkodliwiły ją w końcu wladlu. •
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Ale roowlazuje on tylko
CYWilDY
myś i i po8t~k-Ow --' tak praeszlość oloreślonych =w.Odów, srukają.cych.
akt 1J11ałżeństwa.. nie ma prawa rozokupacyjnia wycisnęła swe ponure zarobku, gdzie i ja,k wię da, byle nie
wiązać ślubu koście!neg,o, do czerozdawnictwo dar6w amerykańskich przez mie:Ski KOS
piętno na obyC1Zajaoh pewnej azęści z uozciwej pracy. Przed wojną f!.if}d1f
go Powołane są iedY111ie sądy duniezbyt ro..rwini~oh jed'l?JOS'tek na. nie zdarzyło się, aby normalny pod·
chowne.
(it) Roz<lawniiotwo darów amery- ogfosi o term.i111 ie przyjmowa.nia po- szego społeczeństwa, wykoszl,awiajlłC r6żny zaflrzymal bez potrzeby wyjąt.
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przez sąd cywilny nie może za. . .
.
. za atwl' w SW<>l!Il czasie szereg po- rowskich okrucieństw, z całą ohydą Jakiś tam
mieS'Zkający 4 Tcm. ot!
wrzeć oowtórnie małż.eństwa w mane przez M1eJsk1 Komitet Opie- dań, a nawet wydał jurż asygnaty na dz.i alania wroga, wypaczyło mintiej staofi lekką ręką pociąga za ha.mu.Kościele K.aflollcklttn. Jeżeli w jego ki Społecznej z powodu "1Yczerpa- odb!ór neczy. Asygnaty te nie zo- odpotrne 1UZ1tury. To wszystko co by- lee, zaflrzymując dalekr>bież,ny pociąg,
~:m:u~u ~ak!YśJfb~:;L:~oo~~!: fia s!'ład~haz<>s'tanie, ja~ nas in- stały w wielu wypadkach .zrealizo- lo dla og61u tiragedią i nieszczęściem, bo „musi" wysiąść i
duży bagaż.
ła 2Jl'ezygnować z ro7JWOOlb lub też 0 M~J~ n~e wem Yowionel
w~ne z powodu braku .odzieży.
stanowiło dla 11,i,ch nowe, wyjątlrowe, Nio go nie obchodzi, że dczorgani~
starać sle Jak dawniej o unleważia
aJne czynm 1 zoota Y za- tez w pierwszym nęck1e załalwlO- anormalme warumk<i dla 1J'Towackenia ie ruch, niepokoi obsługę ko~i i po.nlenle małżeństwa w sąd7Jle
du· wiadomione, Że jturż wkrótce nadej- ne zostaną n1ewątpliwie niewykony- ~ierrvnych inte1-uów. Nie oglądano sa.żer6w.
chownvm. Wyrok .r~wodowy sądu dą nowe przydziały dla ubogiej rud &tane tal'Ony, upra'Wllliające do otrzy- się na kodekB, na ~je, nie 'JYY•
W Łodzi r6wrvież miał mlejsce gM"
świeckiego uoow,amr.a tylk? • do ności m. Łodzi. Po otrzymaniu trans mania darow.
·
zawiarola po raz drogi małzens.twa
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. tan.o o nic. Pf'z~y, dO'l'aźny cel szący wypadek. Prowadzo-rto z sądu
cywlt~
portu., pneprowa zona zostame JD· 1 oz<lawn11:bwo odz1ezy w szersze] uświęcał frrodki. Zwyrodnienie całej skazam,ą ma dożywooie Niemkę-'11W'l'Babclu Oenoweło, CZY Jut
sie wentaryzacja na składnicy miejskiej skali ro:zipocznie się nie wcześniej, tej galem f"'11ce'TZY ldclciego zarobku de;rozynię. Gdy konwojujący znaleźlt
uspokoQlłaś?
czym Komitet Opieki Społec:mej jak za miesiąc.
p1rzyfrrwwał,o QZęsto 71liebeZ']>ie~ się z przestępczynią na. ul. NarutoGDY OHO.TE MA.t.t.ON'KOWIE DA•
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na niej SO..
sprawa Jest prOISła· W Ciągu tn;ech
Z tym sm,utlnym ~em 'P-0 mooądu. Skazaną irilnie poflurb-Owolat od wełścia w życłie
nowego
D łJWDJQCYC Się
18łDC:O tr
oku:pamme, z pozo&talościami zOIPOŻY no. z trudem udało się Twnwojentom
Prawia Małżeńskiego, a Wlec
do
Przy 'Związku Zacl!odnim w okrę-, na.ptywa.ją do Związku li-Czne zaw,ia- ozonyoh, obcy.eh d.achowi polskdemu, uspokoić „pomocników" sądu i „po.
1· stycznf,a 1949 r., 2dY maUeństwo gu łódzkim działa od kwietnia r.b. domi.ooi,a, które są p1r~"z Zw!ązek
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trwa od trzech
lat, wolno
roz,,.,
oby<XWJj6w styk amy się,
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y, 1eprawiaczy" wyroku.
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sto I ~·~oiźnie" tej
Tak nie można. S-"' wmn.ierzvl
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wlfeść się za wz emną
zgo ą. zadaniem jest wyJąoez.en;ie ze społe· zebraniu dokład·ny.ch dainycli są prne szoze osc ozę · •
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(A W'lęc babciu OellllOWefo, tio nie czeństwa po1skiego wmg.i ch elemen- kazywa.ne ·organom bezpieicz1eństwa v;inniśmy wypowiedr.deć stanowczą Niemce jedną z najsurowszych kar.
ślub cywilny 7lawiera sie na ~zy tów .n~emieckuch i zdraioeów narodu i wladzom sądoWYm. W lipcu wpły walkę. Nie można dopuśow do tego, Prawo lynchu wyszło już dawno z
lata. a W celem
ciągu ułatwienia
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poW10ienbezprawia,
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,...Mo.,..,,.
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c}i koofliktów, WYWołanych woina dan;y przez Zw. Za chocLni do spo- zawiadomieI1. W naił>l:ż.szym cz.asiel zah'IWi.ł pewrn.ą ,..,,""Hv•
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długotrwałym
orzymusowyw feczeń•sitw.a, wzywający do zaostrze Zll!ai'd·zi1e S'ię na we>kandzie sądów na•'l'Wlli,,,.;,,.,,.n. oJu,ćby pożywkę. Czy tJO
p1'Zykłady powyższe wsl«wują, :ile
1
n!ioa czu.jn-0ści j in!formowatria o nkry- około 80 spraw.
,
_,V..,.,
rozstaniem mo7Jna w drodze wy- wającyc.h się N:iemoaieh i zd!raUM;acll,
w dziedrftniie życia pcUtyomego, s:po': mttirimy jeiszcze wiele pracować nad
Jątku myskać rozwód Zia 'WtT.aiemleoz:rwgo, ozy też w di:ieddnie form tym, by wpoić w ludzi poczucie pra..
ną zgodą. Tnrb udziell.a.nla l'OZiW()L
Ili'
ll'L ~"' •Il'
du tz.a wzajemną z.godą Jest prosty
codziengtego pos~a.nia posmze-, worządności i poSiZanowania 1J'TaWa..
I szybki. Sąd nie ma potrzelby przeg6lnyoh zakutych lb6w; Wi~śmy Każdy przejaw samowoli ·- drobny,
prowadzać pQl5'tępowa111ia
dowodoMOSKWA, (PA!P~. - . W ZJWiązku I 'tfrwfańskł 1 radę miejską m. Mos . lcażdMazowo sygnalizować zaobser- czy wielki, tak, jak je 7mzytaczaliśwego. ustalać,
która silriona f)(llno- : prz~adalącą w sierp!uu. r.b: 12 0-tą kJwedny. a z ul'ic mlVOki~-klich, 111 a któ wowane zło i dn..;.yć do uswnięda go. I my - musi być zdecyclowan;e tęrp
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Zaflrzymatmy się na kilku priykla- ny. Inaczej zapanowahbu ana--c'-ia
odsłoniete. małżeństwo irost~e roz- K~icb" ~ą ~ • 25 b.m. ne>wana na ulicę AdallKl Mlckiewi- dach z oWitnioh tylko cztiiBów.
i zaflr?,JUrn.f(Jwawby dzikie P'Tawo
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TELEFONY:

Woj. Urząd Bezp.
- tel. 252-72
Wojewódzka Kom. Milicji
Obywetelski:toj
_ tel. 260-07
Mie1ska Komenda Milicjd
Obywatelskie.i
_ tel. 253-60
Pow. Urz1&d Bezp.
- tel. 131J..01
K om. Pow. Mo.
-tel. 186-h2
Pogot. Lekarskie PCK - tel, 117-11
Pogot. Ratunk. Miejskie - tel. 104-44
Pogot. Ratunk U:!::ezp. - tel 134-15
Strat pożarna
_ tęł.
8
Biuro numerów
- tel. 199-•K
Redaktor Nacz~ln:v KurieP
I i
k
·
I
ra opu·
se r~tanat-te · 130-46
Sekretarz Redakcji
- 144-IB
Kierownik Administracjl _
222-22
Dzi.aJ ogłoszeń i Eksped. _ 256-37
Dział prenumeraty
_ 268 ; 95

POPULARNY

dziennika. 23.20 1>rogr. n.a
Łódź:
kończ.

23.30 progr. na jurtro.
aud. i h}'lmn. do 23.35.

~.

fala 224 m.
Program na wt-0rek, 6 sierpnia 19.t6.
Wwa: 6 .00 Pieśii „Kiedy rainne".
OGRÓD ZOOLOGICZNY
6.05 dziennik. Łódź: 6 .2o prog;r. na
z D R O W I E
dziś. Poz.nań: 6.25 gimnastyka. 6;35 (dojazd tramwajem 9) otwarty od
muizyJrn. Kraków: 7.00 aud. por.an- 9 rano do zmierzchu.
·""le~K8e<i<~~id-®~~l<:Xild<~ild
na. W -w.a: 1.30 powit. naJw. wiad. ,.
<l.zie.nnvka. 7.30 muizyka. 8.20 inforSPRAWOZDANIE
maaj~ ogólnopo1si!de. Łódź:
8.30/
Z AKCJI ZBlóRKOWEJ
Rozmaitości. g.40 Codzienny
odc.
:
,
prozy: „Za holebem" nowela
Ii.
FundacJa Stypend1a.Jna TowarzySi·enJkiewicza. 8.55 SkPzymka posz.u- stwa Burs i Stypendiów RP
m.
kiwania rodzJ·n. 9.05 Przerwa. Kr·a- Tad. Kosciuszki przy Wyższej Szkokó
11 57 s
· h· !
• ~:
· . ~ yg,n. czas.u ~ eina z }„ PedagogicZJileJ· w Łodzi na podWrezy Mar1iac. w Krakowie. W-wa:
.
.
12.05 dziennik. 12.30 mi~iz 1•ka. 12.55 stawie zeZJWO!enia z dnia. 6 czerwca
„5 minut poeziji". 13.00 Na zi-emiach br. Prezydenta m. Łodzi Nr XXSP
odzy~kan:ych. l3.I5 z życia narodów -1- 7 15/46 przeprowadziła dnia
stow1ańsk1ch. 13.25 muzy.ka
obiad. 29
b
zb'' k
(transirn. z Poznania). 14.00 aud. dla
DYtURY APTEK
czeilWca
r.. . JOr• ę ~a rz~cz
.dziec.j (tranisim. z Kralkowa). 14 .35 pomocy.
m_łodz1ezy .ze
srodo~sk
DYż?"~Y Popularny
z dziejów ba!'barzyf1si~wa niemie.c- ch!opsk1dh t robotmczych, przygoDzisieJsz~.i. no~y nyżurują. apteki: kiego w Polsce.
Łódź w prog.r. tow:wją.cej sję do zawodu nauczyChądzy~skieJ . (P1otrk~wska 160), Głu- ogólnopo!s. 14 .40 Pog. dr. f, Łł'P- . I k'
W .
. S k I Ped
ch?wsk1eg,.. (Narutowicza 6). ~ow.ał· kowiskiegio .,O Mehofferze".
.50 cie~ 1 ~? w
yz~zeJ
z 0 e
a14
sk1eg? (Rzg<l\~·Sik.a 147), Wójcick ;ego Kw.adran1s mu:zyki opetowej z p!vt. gogLC'Zi!lei.J w Łodzi.
(Ne.p1órkowsk1ego 41), Kahanego (Li- 15.0S Fel. siport. rnd L. SzwmlesW wyniku akcji zbiórkowej uzysa.no\".S~ego 80), Malczewskiego (ul. kiego. 15·10 Pog. J.' WitlJrnw~ki~j- skano:
s~~d~1)e1.ska 21), Smo!ena (Karolew- Boda.Jskiei „Oc:hrona J)Tazów i ga142 828 60 ił
(sto czJterdzieści
.
dów". 15-20
Koncert rozrywkowy d
' . •
.
d d . .
w. wyik. H. Rostw·orowskiego
~a tysiące
osiemset wa z1eśc1a
śpiew. Fr. Leszczyńs.keii _ fort~p. os1em zł 60 gr).
15.40 Wiad. z mias.ta i praw. 15.45
SUIIllę tę ~ekazano ~iodnie z
TEATR WOJSKA POLSKIEGO. 'Koncert rekla.mov.11. W-wa·
16.00 § 25 Regulanunu Fundaci1 na cele
dziennitk. 16.30 mu;zyka. 15.55 Kwa- ty
d' I
dl
mł0 d . .
0
Codzi·ernnie cieszą.ca s1ę olbrzymim drans prozy. 11.10 k'J,ncer-t. Łódź 5 pen ia ~e . a
ziezy
oppowodz·eniem
komedia
tterczega w pno•gr. ogólnopolsk. 17 .50 „Nasz1e sko-robotmcze1 ksztaką.cej
się na
NIBBIESII(I LIS z ud.ziatem go~cin Uz1clriowi1ska" w opr. re1d. Wojnicza. Wyi:szej Szlrole
Pedagogic'Znej w
nym znakomit.ej artys~ki Marii Gor- 17.55 Aud. dfa świetlic r·obotnicz. Łodzi.
,
czyńsk ;ej oraz Jezier'5kiei, Daczyil- 1. Reportaż B. J,uJicza p. t. ,,faTymczasowy Zarząd:
skiego, Pietraszki·ew'.cza i $wider- hryika w.aszyn narzf'd1zi i okuć w
a
ST. TRAWKOWSKI
skiego. R.eżyseri:a Stan'.sl.awa Da- Piotrkowei · Trybu.nalskiim" 2. Plyczyńskiego. NIEBIESKI LIS
grany ty, 3. „Nowe ohlicze naiszei literabędzie ty1!.ko do 25 s;erpnia włącz- tt;ry" pog. o. nmofieiew.a. 4. Ptv- RE.JcSTRAC.TA KART żYWlNOśCIO
n'e, wobec: wyjazdu Marii Gorczvń · !J'. W-wa:
18.30 Koncer•t P. R·
WYCH TYLKO DO 15 bm.
skiei ria .e:o~gj.Ilne Viystępy do innych Łódź: w progr. ogóllno.polsk. 19.00
W:v<l1zlal Au.rowizaoii i
tta•1.diJu
miast Po!.ski.
T-szy odczyt z Hutqtr. muzycz.n. z ,oda1· e do wiad1n·m·D~·c1'
W"'Zys
...'·ich
" „
~
_IW\
oI yt. nw;r. St. Golachowski~g;o z cy- SIJ'Ókl:zi·el·ni wt!ącz;o.nych clio
mie'jTEATR KAMERALNY
klu „Cwtowe postacie historii mu- slklh:i sieci wzdzielczei oraz pos:a1
Da!'zyńsklego 34.
zy \d" p. t. „J erzy Fry1dl!ryk ttaen- daczy kart zaop.atrzeni1a
że <::pólD.ztiś dn.ia 6 s:ienplllfa o giodz. 19.15 cle!". Katowiiee: 19·30 konc.
POI>· dzliiel1ni'i rejestnuL!ące wszysitkie ~karnrzem'la
komed ia
amerykari~ka ork. symfon. W-wa.: 20.00 dziennik ty za0tpatrtZeniia na miesiąrc sie11Pień
Bawv Co n ner s a J>. t. 1ROXY1 Łódź: progr. og61nopo!s. 20.30 i::ra- br. wycinają odelfnek refestir;acyjny
z udziałem Janiny Łukowskiej, zo- romenty ze
„Snu nocy Je-tn1ei" 1. N. 8.4 6,
fii Ordyńskiej, Tamary Pasławskiej, "zekspira .w a<lapf;io·f radiowej T.
Zazna.cza
się,
że
Te.l~łracja
Marii
Szumowiczównej,
1/Iichała M:l'tikow<:k1ego. 21·00
„Kolysarrki" wszyst!kicti kart zaopatrzenia
m
Meliny, Adama Mikołajewskiego i w W1'1k. c. W'f;,grzy~ow1;klej, pnzv m~ s.ienpień br. lrończ:v się z dniem
Ludwika Tatarskiego. Reżyserował forteip.
W. Klimow1cz·owa.
;n.20 15 s;eTIPnia br.
Jan Kochanowicz, dekoracje wyko- P11zeg!.
wydawnictw w opr.
z. Ws„z:yscy zaJintere owani
winni
nali Antoni Biłas i Aleksander Ję- Ościenia. 21.30 Konc~rt życ.zeń. Kra do f!ego dnia zarejestrować
swe
drzejewski. W dniu premiery kasa ków 22.00 konc:. rozrv:wk. • Łódź: karty zaopatrzeni.a. Po uiPfyW1ie reczynna od godz. 10-ej.
22._30 51krzynka Jl'OSz11knvan1a
. ro- g10
telimtoo
żad1n~
rek1amac;je
dzm. W-wa: 2.3-00 o·sfatn.
w1ad. 1twziględniane me bQdą.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
„LUTNIA"
OSTATNIE DNI!
Dziś o godz. 19 piękna operetka
E. Kalmana „MARICA" z ucłziuPO
łem: Elny Gistedt, Lucy Messal,
p
LONIA
„UWODZIICIEL"
1
Michała Ślaskiego i całego zespołu _ _ _ _n„...-.-io;.;;t=-rk,Qwska 67 ~
artystycznego, chóru, baletu i wielTĘCZA
,
,,PODWODNY PATROL•
kiej orkiestry „Lutni" pód dyr. Wł
ut Plotrkow-;ka 108
Szczepańskiego.
GDYNIA ·
„MEKSYKA~SKIE NOCE°'
Bilety wcześniej do nabycia w
UJ!. Przeb~~:-.;;.z_ _ _ _,
11
księgarni
przy ul. Piotrkowskiej
STYLOWY
Nr 102-a, a od godz. 17 w kasie
ul. Kilińskie~o 123
,,CO MÓJ MĄŻ ROBI W NOCY•
teatru.
------"im~~o...:.;;;o.---tll-.;_---...:.--...
BAŁTYK
UWAGA! Na żądanie P. T. Puut Narutowic:~ 2f'I
,,.JEZEBEL"
bliczności powtórzenie
operetki P
Abrahama „WIKTORIA I JEJ HUWISLA
,.SAMA PRZEZ ŻYCIE"
ZAR" z E1ną Giiitedt i Michałem
ul Przejazd 1
..._........_
śląskim w rolach głównych.
ADRIA
,.SAMA PRZEZ ŻYCIE"
W przygotowaniu operetka F
Mii rszafka St:ilina (Ol6wna) 1
Lehara "WESOŁA WDóWKA".
WLóKNIARZ
,,DOKTÓR MUREK"
TEATR POWSZECHNY T.U.R.
ul. Zawad?.ka 16
Codzienni.e GRUBE RYBY z SolH-f L
.,MEKSYKAŃSKIE NOCE"
skim i Łeszczy(1skim.
111. Lel!lt>n6w 2-4
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eperluur kin

łódzkich

...._;;.:.:.:.:,._
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~

Jak. io

iimtr-0.
Za·

.

TATRY
,,DWAJ RVW ALE"
CYRI~ N~ 3
ul. Sienkiewicza 40
Kościusz;kl l>/7
PRZEDWIOSNif
.,POWRÓT"
N.aipiękfiieis·zy I Największy! Na i- _ _ _...,...,;o;,.;;.;;.;,o-.;;;o;at,;,;,.,;.,;...-,
żerornskieirn 74-76 _ _ _11
r kaz.alsizy.
Cod~iiemni·e, od godz. 16.30, w 11iie
WO-NOSC
„SREBRNA
dzi·elę, wttork·i, czwartki . i s-oboty po _ _ _nł...,. .;.N,;,;a;,;.o;.;;ió:::r~k~o~w~c:;.;,,;k,;.;ie;;.;l!'„o-..16.__ _111-----.-.....- -FLOTA"
P'Olud·niów:. od godz. 16.30.
ROMA
„PWM!IEN NIE ZGASŁ•
Biliety w kasie od 10-ej rano.
ul. R?.~ow~ka 34

u«.

--

K.O.S.

UA \VGA EMERYCI

W cluiu 10 cierpn1i a r.b. o godzi.nie
15-t·ei odbędzie się w gmachu OKZZ
przy ul. Strz-eleckiei 2 zebranle organlzacyine Związku :Emerytów Zia·
rządu Mi·eiskiego w Łodzi.
Ze względu na ważnooć sipraw
(podwyżka eme.rytwr kartki żyw.nościowe I kat. i t.p.) obe·cność wszystk!C.:h emerytów· konieczna.
I(om'itet Organizacyjny.
KOMUNIKAT.
Woi-ev. ódzka Komłsja d<Q Spraw
Upal1stwowienria Przed,siębiorstw r1a
Województwo Łódzki~ rozpoczęła
lllzędowanie. PrzewodniC:zącym Ko·
misii mianowany zostat ob. Alek.sande.r Burski. zastępcą prz•ewodn!czącego ob. Dr. Bronistaw WoJci<echow
ski. B!uro Kom!.sJi mieści sie tymcz().
sowo1w lokalu Wydzia'1u P.rzcmysłowego Urzędu Woje\\<Ódzkiego przy
Al. Koś.ioi·uszki 85 w Łodzi.
Og!o.szefli.a urzędowe Komisj.i za
mieszczone będą w ,,ł',óJzkim Dz ienniku Woiewódzkim", które~o redakC:J:a z.naiduie się przy u.I. Ogrodowej
15 w Łodzi.

~·

I

ą.

W związku z notatką, jak.a się uka
Popularnym" z
dniia 25 lipca r.b .. P!. „Jak Wydzia ł
Opi·eki Społe. c~nei zalatVi~a podania
M!nlster.stwa" - Wojewódzki Komitet OpieJci Społe.cznei podaje do wia

pracowfiiczke Kom it·etu ob. Orsicz,
która zawiozła ob. Trzesz.kowskiei
rentę za 4 mies'ące.
„
Ob. Trzeszkowska Jest struruszką
zamieszkałą w Kolumnl·e przy dz:•e
ie'ach w pięknie i staraonn!e utrzymane! w11.Jl i komf·ortowo 111rządzonym
domości poniższe wyjaśnie.nie:Akta s1prawy, związan•ei z prZY'- mi•eiszkaniu.
znrawi,em renty ob. Trz-e·s zkowsk!ej -----~--------Józefie, zam. w Kolumnie n.a terenl•e
pow. łas.k iego, zostały przekazane
do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
który "' dciu 13 maja r.b. z kol.ei

zała w „Kuri·erze

Obrót przekazów
z Czechoslowaciiq

w

przes'1ał ie według kompeten·cii terytorialnej do zat:atwi.eniia Starostwu
Na podistawie rumowy w spr.aW'J'
Powiatowemu ~I Ł~ru, . ~taro.stwo r.uchu
Jll()Cztowego i telef.-telegr.
wypłatę r-e.nt za. e·cr o m1eJ'5cowemu rn!iędczy
Zarządami
Poczitowymi
Komitetowi .Opieki Społecznej.
RzeC'ZYIJ)O'Slp.. Polskiej i
Re.J)IU1blliild
Do. Ko:n1tetu . ob. Trzeszko\".'ska
zglos.1ła s1e w pierwszych dmach Cllecho1s~·OWa1ckiej z d1nieim 1 lipca
lipca. 13Jl•e n+e ziastala
ki~.rownii,cz1*j b. r. zosta.Ja w1prowa1dzona mi<t~d·zy
Kom1tetu. Pozo.stawi'!~ swoi ad.i;.e·s.
tymi 'k!raijami wymiana piizekaoow
Kiemwn.i.czka Kom11.etu była dwuysok ś
krotni·e w Kolumni'e w pierwszej po- poczitowych ; pobrań do w
o cl
Iowie J.jpca i WY'SYłała za każdym ra 300 - fr., zl.
z•em do ob. T1rZe'5zk?wskiej goń·Ca,
o wamnkach i sposobie nadaaby przY's:ta P~ pi·~mądz.e do P~R_- u wan_i·a oraz p:odejmow.aniia przekaw Ko~umme ..Nik_t i·ednak P? _PJiemą- ZÓW w obrocie z C7J~chosJ:ow.aoJą
dze ~1e zgtos1·ł ~ię. W. drug1ei po.to- .
.
wie h'P'Cll r.b. kverowmczka Kom:·te~ rnrfonmwi~ wszystkie nrz.ędly I>OCZtu wy-sta.f:a do ob. Trzeszkowsk1el/ to we.

Ape I

Wydziału

Zdrowia Publicznego

W dnia.ah Z3, 24 i 25 li1JJ1Ca r. b. stę1J1utiące dane:
przeprowadzone zo'stafio na terenie
1) a·dres odszcz.urz.anego
obiclcm. Łodzd mas()IWe tęipieit~e szczu- tu (posesja, plac, skl~ 1 tip.),
rów i myszy.
wlaśdiciela
2 ) na7Jw~silm 1 imioę
Wydział Zd·rowia Puiblicz.nego Za wz~;ę-dnie zanądcy,
rząidu Miieiskliego w Łod~i apeJ.uue
3) liczbę szczurów podłych, zna<llo wsZ%rtkich obywateli oibowiąza- J1ezionych na 11owierzchni,
... . t rucnmy
.
.
nych d o wyro,,,en1a
n.a t e4) czy żywe szczury jeiszC:ze s.ę
1
renie w'fasnych Iu1b a dtmi•nistrowa- pok.arują,
nyoh 'pirzeiz siebie obiektów,
aby powinny być nadsyłane pod adreprzysizłi z pomocą sipraWldz.aj.ącyim sem Wydziatu Zdrowia PubO,iazne·
wynrFki odiszczurzani•a DozC>rom Sa- go _ Oddz;fa,fitt Sanitarnego , (ul.
·

n.iitamyrn ]Jl'IZez s'kładanie
wrawo-,Pliotrkowska Nr. 113, T p.ic:tro, poroań o wynikach ted aikcil.
klój 116),
-Slp;rawozdani.a, zawieratące
na-

„MECHANIK" Naprawa maszyn do
szycia i rowerów, kupno, sprzedaż,
KOWALSKI
MIECZY'Sł.AW zamiana maszyn zwykłych na gabi~
specjalista chorób wenerycznych netowe. Kupuje kauczuk, igły, lakie•
i s.kó.mM;h przyjmuje od 8-10 i 4;-7 ry. Piotrkowska 70. REDZIA.
-1925
Al. 1
aja 3,

L ek arze

--

DR. KONDRACKI specjalista choZaofiarowanie pracy
rób żołądka, kiszek, wątroby. Narutelefon
przyjmuje
3--6,
towicza 35
ZEC<ERA. maszynJistę druka1rSJkiego o.
206-99.
raz ipedafarza - J>T.zy1}mie drukarnia
ALEKSANDER,
choroby
LIBO
Dr
„pk>mienie«. Lódź, ull. Zacho<lmiia 68.
6,
11$ZU. nosa 1 gardła. nł. Przejazd
-2'015
Pny.fmn:je oo g.odz. 8-10 i '--&, tel.
101-50.
-1483 FRYZJER poołrzcbny od zaTaz nu do
Dr. JADWIGA SZUSTROWA, cho- brych wrurunkach, Pllac \Volonośd 6.
-'>021
roby płuc, Łódź, ul. Wólczańska Nr
197 m. 1 wznawia przyjęcia od godz.
e
R ó
-1938
17 do 19-ej.

-

-

zn

Dp med. B. TOŁCZY~SKI - stanzy
Uniwersyt~hl
L6dzkie110,
asysteint
specjailista chorób uszu, nosa ł gardła
Sienkiewicza 37, ordynuje od 8-10
i 3-7-ej J>O'POł. Tel. 200..01.

RADIOAPARATY naprawa. strojenie,
budowa - szybko - tanio - fachoPrecisi ns-Radio, Sienk;·ewiwo
-1838
cz.a Nr 2 .

-

ZOSTAWIONO

w bra1IllW<ll j U

~llb

·-

w

Dr KOWALCZYK JERZY - choroby Poś.redn~cirwii'e p,ra-cy II!Ialerlnł na su
skóme i wenervome. ŻeTODJ.eikieg.o 41 knię. Raczyńska Ja1nina. Kili1h1•ieRo
od 3-7.
-1791 NT 18.
-20'.26

Dr med. MARKlfWICZ Gustaw s1>e·
ciałtsta chorób skórnych i wenerycz·

nych. Piotrkowsb 109, m. 6, II

tro. Tel. 138-52.
Dr

med

0

SIENKO

...... „.

·-··--··········· ·····~····· ······· -···················„·········· ·

.. ..

J

Zagubione dokumenty

pję·

-929

KSAWERY

UNIEWAŻNIAM

za.g1ubfo11ą

maoję traimrwajowa
nazwii,~ko Cza·rn.ecikii

legityna m-c ~ipiec na
Tadeiusz, ul. ~[a-2020

(z Warsz awy), speojalista chor6b łopolSika 30.
,J(WIAT . MIŁOŚCI"
sk6rnych, wenerycznych, pęche.
ut Z~ler~ka 26
rza. Przyj;nuje ut Kilińskiego 1'32 UNTEWAŻNiilI ~kradziony
dowód
BAJKA
nazwisko
____.u.1._f':..;:ra~11~c~i·~,7=k~a:!fJ~sk~a~3-.t_ _ _ _ _ _ _ _ _„CYRK'•
_ _ _ _ _ _ _ __ w i:todz. 12-2 1 '--&. Tel 205-65. -292 tożswmości. kartę pracy
11
Basin siki AIIltolili. ul. Targowa 41.
ROBOTNIK
Dr J. VOGn ze Lwow11, specjali.
-2022
,,PROFESoR WlLCZURw
111. Kllifiskiel!O 178
1m chorób kobiecvch i akuszerii
-------iR;;'E;;:K;;:O~Rf.D~-------111•-------------- Przyjmuje
Tel. UNJEW AżNIAM BikrnóziiOtIJy
ul. Narutowicza
indeks
„J A TU RZĄDZĘ"
ttl. Rz1?owska 2 (Plac Retmonta)
260-92.
akademie.ki 1113 na•z-wisikio Łoboda Ro
---.-..-.~.-...-.........
·-2028
m11n. u[. Si ea:11kiewioza 30.
M •J Z A
„MOI RODZICE ROZWODZĄ SIĘ". LEKARZ STOMATOLOG Alłcja 811.
Ruda Pahianicka
le<:zenle UNIEW AżNIAłl
rakow11ka z Warszawv
zagubiilo1ną ksiiąJż~
ś WIT
Jamy ustne! i zebów. Pracownia zę· Cz!kQ ""°'j.skową ~ różne zali>wiadczeęaJE~ki Rvnek~~.,...--11----··_cz_E_K~A-J_N_A_M_N_I_E_„_ __
-9~0
bów sztucznvch. Andrzeja 2.
j <fokumen!v woj.~ 1kowe na Tl:IZ•
··-· nla
OSWIATOWY OM. TUR
Dr med, KONDREWICZ ZYGMUNT w isko Dymek Józef. Koionle-Skol ni'k _8_ _
STAWEM.
K,..,.,
-20026
_ _ _ _Ul
_·__
-_"'e_:rn_i_a
_ _ _ _ _ _ _NAn
___
_ _ _ _ _ __
wenerycznych kii, gm. Ludzmier.z.
Chf)'róh
spl"cj.a1'ista
10(}.
Pio11'lkows·ka
Nr
~kómiych.
i
Początek seansów: w dni powszednie o godz. 16. 18 J 20: w niedzielę
UNIIEWAŻNIAJ\f z.ugubio,ny Mił't tram
od
4-<7.
Przyjmuje
od
S-11
i
f święta 0 i:-od„.
14. 16. IR I 20.
-2-027 wa.jowy (f1<11Czny) 011 nuz•wi.siko S-0Kina: Hel. Adrja, Przedwiośnłe f Roma rorpoczynają seenn o pól goPrądzy11s.kiei::o
kolowska Mairia, ul.
dziny później l zn. w dni powszednie o godz. 16.30. 18.80 i 20,30 w nie.
-2025
Nir 34.
dzielę I święta i>ierws:zv seans 0 godz. 14.30. OśwłałnWT - 2 !eatll!e dzlenKupno ł sprzedaż
ni""' ~odz 17 18.SO. Niedziele i łwięta 15.30. 17 1 18.30.
- - - - '=::'
UNIE\\;l.ZNIA~I
zaguhiolllą
• kaTltę
Początek seansów w kinie •. Bałtyk" w dni powszednie o godz. 16, DO SPRZEDANIA
se- ewakuaryjną (z za Bugu) na naZ!Wl
szczenie-ta
lR i 20 w nie<łzie.le l święta o gock. 12, 14 16. 18 1 20-ej.
ter ki irlanclzkle. Piotrkowska 48/2. Siko Biel"S<kń Ja.n, ul. Puls udsJdego 21.
:
Przed!przedai biletów do kin: „Rekord''. .. Wolność~' f ,,Roma" dla Zgloszen.·a
po pp!udmu.
członków Związków Zawodowych IZgloszen;a zbiorowe' odhywa się w Ra.
KUPUJEMY ZŁOM srebra (używa- ZAGUBIONO na trasie Kurs·mice .izie Zakładowej fabryki Geyera (P:<ltrkowsk11 2951 o<l ~odr. 1~13-ej.
Celem nnLkni~ia natłoku prosimy o przvchodzeonJe na. wcześt1iej~r„ ne przedmioty, monety) w każdej Poznań dowód koilcjo•wy w}·stawio..
ilości. Laboratorium, Pl. Wolności 2 ny na nazwisko Ko•woals•ki Józef, UT.
searue:
Uwaga We wszystkich krnach w dniu premi-ery pa.ue-putouł orai bi· m. 2 w podwórzu na lewo w godz. 18/7 1919 r. zam, Kuchary. po•w. Ja8-15.
-1971 roOiOi.n,.
1ety bezplatne i ulgowe .... nieważne
ZACHĘTA

ZAR.ZĄDU MIEJSl\IEOO!
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Nr 214 (284)

Str· 9

s

o

p

bcem
Po

przJjeździe pillćarzy

od dawna

się domagał'a.

cz;::r~;td~~e:nk~n;r1: :~:~e =~
0

·radzieckich do Warszawy

truciu.o otą dobrze kierować.
Podoba mi 'Się bal'd:ziei Pofoll'i.a.
Bardzo dobrze grają jednak obie pary beków. Macie niezłych piłka-rzy.
Ni-e rozumiem dlaczego tak słaba
jest współpraca między sędzi.ami
au;towymi a sędzią głównym. Wskutek tego w:iele blędów jest nied<>-

- Jaki.ie wra? .e nie zrobi't na .panu
łsk) Jalk to iu.ż wczoraj dooosHiś•
my, pi~karze moskiewskiego "T- r- mecz?
- Ud.erza mnrl·e wielkie tiempo.
peda" przyby.U wczoraj samolotem
d-0 Warszawy. z ioeh przybyciem Gra jest bardzo żywa, c:ekawa, J>rzy
iemna dla oka. Dziw:i mnie bardzo
rozpoC:zyn·a się między sportem poi- .ty stan boi'ska, jest bardzo twarde,
skim a 1radzieckim okres stosunków, bez trawy... N-0 ; ta pi:łka. Jest o
k•órych polska OJ>illlia sportowa już wiele za lekka, Przy ta.kim wietrze

T

R

strzegatnych. Poza tym 11 nll6 sędzi'owie nie ingerują tak cz~to.
zwłasz,cza gdy powody są napraw-de dzliecinne.
- Jak.ie są piierwsze wrażeoia pa
u do Polski?
1118 drużyiny z przyjazd1
Polska interes.owa1a nas bardzo. Cieszymy się. że mamy mot1

Wyniki mistrzostw iekkoatI1etycznych
OM TUR-ow1·ec

rekord dn1·a- .

·ność .pować piłkan:y

M>SZego bliskiego są-siada. Będziemy szc•zęśHwi, ieżeH będziemy mogli polski-ej
jpubliczn-0ści i sportowcom pokazać
coć ciekawego.
_ Jak ocenii.a pan szanse .swe!
dndyny w me.cza.ob z Polakami?
_ Trudno mi powiedzieć 00 pod·

r~~.~~d~:uie ~~a::r:rt:t::~~
ta~\!::;::; :::;:;~e

Ma-

,slowa sied:z;i jeden z najgr<ńniejszych nai)astników Torpeda - lewoskrzy-tl.:-0wy żar.kow. P.rzystuclmje się z zaciekawieniem naszej mzniesłely
przedwoie.nnych, to też przy plerwmowie.
,
Il'
szej okazji z w!elkim zainiberesowa- A oo pan sądzi o grze naszych
PANIE. ·
(P) Podajemy szczegółowe wynL-1 Rytyis (TUR), 3) Maciaszczyk - ,
ni·em przyjęte zostały w:iadomośc.'i
80 m przez płotki - 1) Waisówna drużyn, jaki prze-diStaw:aią poziom
,
o pie·rwszyim wy•stępi.e z.agrwlcą pil kł osią~nięte w mirstrz 05twcwh lek- wszyscy - 1,68.
Rzut dyskiem - 1) Maciasz.czyik 1.S,2; 2) Pestkówna; 3) P.rzybyls'ka..na stosunki 1Tad!zie.clcie?
okręgu łiódzkiego
ka.rzy radzieC'k'ch, w roku ubi-egfym koatleytcznych
34
3
Ni-e mogę się jesz.cze zorien-w Angl!i, kiedy to zademonstrowaM których ze we.ględów technrcznyc:h ~~~~~s-~lB~~~t~~KS) ..96; > Wy. ró!~~ ta:.a1 ~)m~~~~~~:1~~~
• • tować. Grają bardzo szybko. żywo
) 3) WaisÓ~a 2,18.
( .
) .
Os
w ojczyiźn i·e fotbolu swoją wys-oką nie mogliśmy cfruilrować wczoraj.
) z myś:ą. Polonia jest lepsza. Bar'><>,25
. ó
Ziedn.
zczep - 1 Ryitczak
t t.-·
.
.
·
.
kl
0 szczep - 1) W. aiis
w.na"° ; 2 dzo trudnym przec.'fwnikiem . będzie
45,72; Bob:'flsk.i (ł.JKS) 44,61; Kubi.k
W J>06Zczególn h lron•lrureoc"a-oh
asę 1 naiwyz.:;zy poz:om ecuuicz1
·~e:ikówna 24,9-4, 3) Glia.żews~a ~zamy d•.l!Ży obroń-ca ,- mówi żarjl (Boruta) 43,7'5.
r1~. Jedn·ocześme. zaś. zaczęly prz~ . są one nas-tępuj:::
1) Moderówna 13 sek.; kow. wskazując na Oi~rw.atows-kie·100 m _
, 400 pł~tki _ 1) Maciaszczyk 6.5,l _;
r1 1 kać wiadomości,. św.?'adczące. o me!
66,7; 3) PawłQwsk1 ) Słomczewska 13 ,1 ; 3) Głażewska go. Równ::eż bramkarz przeciwni,..
. PANOWlf,
spotykar1ym w za<l.n.ym kra!1;1 na _,
1 2'2) Szm :1dka
-k a (Grochowa) jest bardzo dobry.
(Zryw) 13,2.
.
.
św'e.c'e stor n•u nm asow'en:a spor. 400 m - 1) Kozłow.s~i (Zi-edn) - (DKS) 68,3.
Ca.ta dwudz:estoosobov.a ek.spedr
Trójskok -. 1) Kucmsk1 (ł:J:KS) 12 800 m - 1) Jwikowa (.DKS) 3,18;
54 8· 2) Sysak (TUR) - 55 3· 3)° K
tu w Związ'ku Radzieckim.
>'s5s· o- 12,85; ?> Mac1a·s·z czyk 11,96; 3) Se>- 2) Augustyniakowa (DKS) 3,34,4. cja przyglą-da sie z zajęciem prz.e- .
. m~r' OM TUR (T
6
Skok w dal - 1) Moderowa 4,97; b'eg·Owi gry. Oczy piłkarzy śledzą
s11 N°ws~1 (.HIKS) 11.&3.
M' :
m przez pł~~asiz
Zapowie·dź przyjazdu j.ectnej z naj110
a ez!. zazna~.zyćd, kż:e ~ skoku 2) Gf.~żews·kia 4,61; 3) SłomcJtewsk.a uważnie każdą akC:ję. Studihtią sipolepszych drużyn piłkarskich pow- · c:zyk (ŁKS) 17 6· Z) Szmid'--ac(1Kaszsób gry polskich piłkarzy prze·d
ru- w zwyz 1 w rzucie •YS iem na WY· 4 55
' J\!i:l
•
• '
•
•
•
l,35· 2) dwonm spotkan:ami w Warszawi·e
t _ 1) W is-O
r·ótn'en<ie zasługują dwa młode talen 'W
tórzon·a przez nas w ubiegłym ty-- sc:h.e 1 Ender). 3) Kuci ński (ŁKS).
800 m - 1) MarkUJS (ŁKS) 2.13,8; ty - Rytys z TUR-u i Orzelski z Mode~~·a 1 30· 3) aPes~~a 25 i Łoozi. Pragną s!e fo nicll dokfadgorl.n'n za ..P~ze)!ladem Sportowym" .
Łódi 56 4 s~k.: nie przygotować. Zdają sobie spra4x100 _ 1)
wzbuidzila te.ż w r1aszym mieśc'e 2) JaMoński (DKS) 2:13,9; 3) Krzy- DKS. Rytys zajął drugie m!eisoe w
'I wę z waż.ności premiery futbolistów
'
. skoku w zwyż, uzyskując wyn.'.k 2) Włókniarz 59 4
staciek (LKS) 2:14;
2'Jrozumiał-e zainte.resowan ie.
4x200 _ DKS 'biegła dla ~ów radz.'eckich w Polsce.
200 m - 1) Lipowski (Dd<S) 23,3 1,68. Poza konkursem jednakże skopierwszej chw:qi mogło zaismqeć
'
Ogólna punktacJa·
(trzecie miejsce w k.lasyf:•k. państwo czyi l,75. Grzels.ki miał w kooku.ren·~'-'-'-'-''-""-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-""'Q ~
•
Pan1>wrle•
pytanie, czy nas~e wła.dze pilkar- wej - przyp, red.); 2) Paliński (iBo- cjiach pecha. wlSzysbkJe rzuty dys1) ŁKS i6oo _ 195 pkt. 2) DI<S
&k;e zgodzą s'.ę na doprowadzenie ruta - Zgierz) 24,0; 3) Cieśliński klem sp~fone . a P<>Z~ konkursem uzy
skal nailepszy wynik zawodów - - 152 pkt. 3) Bo.rutia - 82 pkt. •
d-o spotkania rów.nleż w Łod'Zi. U- (DKS) - 24,9.
·
Panie:
5,000 m-1) Półtorak (iDKS) 16:41; 40,96.
ważail'śmy wówczas, że spotkałaby
n:<S - 219 pk.t. ŁKS - 71 p-'kt.
Sztafeta panów 4xJOO - 1) DKS
Nidń3)
16:49;
(Boruta)
Kujawa
2).
n.a~ w razlie nienrzvchv'nei rle.cvzi'
63 pkt Zryw - 31
Łódź 48,5; 2) Boru ta Zgierz 49,l; 3) Wł·ólmi.arz (ŁKS) 18 :03.
krzywda ze względitl na olbrzY'!Tlie skiSkok
·
pkt.
1) Szmiidka; 2) TUR Tomaszów 50,8.
w zwyt „ ............................................................................................""„
za'r1teresowar1ie i popu1larność, jaką
w naszvm m'-eiśc'ie cieszy się p'1tka
23.6.46. TUR Łódź - TUiR Kutno
n oż n.a . Oba wy 11a-sze i-ednak okazały Dzial oficia/ny ŁOZPN
się ptonn-e i Łódź zostala wyrainie
up-rzywi'ieiowana, pon;eważ pi~karze
6:1 i 2 pkt. dla ZZK
„Tornedo" mogą rozegrać w Pol·s·oe
RTS W~dzew 5:2 .i 2 pkt. dla ŁKS.
~
zaledwi·e dwa mecze. a z tyich i-eConcordia - KP Zjednoczone 4:1
Podaje się do wi.adomośc'i, te zwe- Cooce>rdii. l(TS Widziew - "Mrn
•u"' 18.5.46. TUR Łódź - PTC 1 :7 i i 2 pkt. dla Concordii.
der1 ma się odbyć właśnie w Łodzi. ryfikowar1o nasto-n•·i·ące zawody
Ł
0
Leoh'.a Tom. 3:.1
7.7.46. PTC LeWic!z,ew
RTS
PTC.
dla
pkt.
2
Wi·dzew.
IHS
d.J.a
p.kt.
2
i
2:0
ódź
mistrzostwo kl. A'""'• ""
7.4.46. KP Ziedn-0czo11Je - Coocor- ch ia Tom. 1:2 i 2 p.kt. dla RTS Wi• i 2 pkt. dla PTC. ZZK Łódź - Colll"
Jak ru.ź o tym plsal'śmy wczoraj.
TUtR dia3:0 t 2 pkt. dla KrP Zied1noczone. dziew. Concordia - LKS 0:3 i 2 pkt. ccmtia 5:1 i 2 p.k t. dla ZZK Łódź.
28.10.45. Lechla Tom. w Wars1awie przeciwn'kiem gości
Wi TUR Kutno - TUR Łódź o:e i 2 pkt. dla ŁKS. KP Zi·edn.oczone - TUR Centr. Szk. Of. - TR Kutno 1 :O i 2
RTS
Łe>dzi.
d.Ja
pkt.
2
i
4:0
Łódź
reprez-er1tacja
ra{lz'e.ckidh będz'e
dzew - TUR Kut•no 1 :1 i 1 pkt. dla dla TUR Łódź. RTS idzew - ZZK Kutno 3:0 i 2 pkt. dla KP Zjednoczo- pkt . .dla Centr. Szk. Of. TUiR Łódź
PZPN.Sklad le-j r1ie zostal ieszc·ze każdej z drużyn. KP ZledrJoczo.ne - Łćd1ź 0:1 i 2 pkt: dla ZZK Łód~. PTC t1e. Ce11tr. Szk. Of. - ZZK Łódź 1 :4 - RTS Widzew 1:6 i 2 pkt. dla RTS
Wi·dzew. KP Zied(Joczo.n1e - LKS
Jak donosi wczorajszv Ce11tr. Szk. Of. 5:0 i 2 pkt. dla KIP - Cer1t.r. Szk. Of. 1 :O i 2 pkt. dla i 2 pkt. dla ZZK Łódź.
ustalony.
255.46. Ł.KS - TUR Łódź 8:1 i 2 2:7 i 2 pkt. cLla Łll(S .
PTC. ŁKS - Lechia Tom. 6:1 i 2
.,PrzeR"l:>d ~portowy". miał wcznrni Zjednoczone.
13.7.46. TUR Łódź - KP Zjedt1-0pkt. <Ilia ŁKS.
ZZK Łód·ź pkt. dla ŁJ<S.
Conce>rdia kp.t PZPN 31.10.45.
przvhvć do Wa·T'szawy
Szk . . czone 2:1 i 2 pkt. dla TlJiR Łódź.
_26.5.46: Coo.c ordla 14.4.46. Lechia ,Tom. _ Centr Szk.
2:G i 2 pkt. dila Concord.ii.
pf. Reyman w c•lu wy·maczen'a
14.7.46. ŁKS - TU-R Kutrio 10:1
2:0 i 2 pkt_ cL!a Conie?r~11. TUR
ZZK Łódź Of. 1 :O i 2 pkt. dla Leohi.i RTS w·4.11.45. TU,R Łódź nasze-i rerrezenta·cy'11ei jedena~tk' 0:11 i 2 (.Ikt. dla ZZK. IW Ziedr1oczo- dzew _ PTC 3:1 i 2 pkt d.Ja RTS Ku,110 - R!S iWdzew _1.6 i 2 pkt. i 2 pkt. dJa ŁJ<S. l(TS Wl.dzew Mamv narlz'ele że r1astąpi ro już w ne - RTS Widzew 1 :O i 2 pkt. ctJa W idzew. KIP z;ednoczon-e _ TUR d1a RTS W :dzew. KP Z!ecLnoczon:-:- C<>ncordia 4:1 i 2 pkt. dila RTS WiCentr. Szk Of. _ L-eiebiia
na ll-P7~7"ch dniach. o czym też r1;e KP Zjednoczone. ŁKS - Ve(Jbr. Szk. Łódź 2:u i 2 pkt. dJa KP Zjednoczo- PTC 0:1. i 2 pkt. dla _PTC. ZZK Łodz dzew.
Of. 2:1 i 2 pkt. dla ŁKS. Concordi.a ne. ŁKS _ Co.nc:ordiia 13:2 i 2 pkt. ---: 1:-ecb1a Totn. 5:2 1 2 pkt. dila ZZK Tom. 3:7 i 2 pkt. dla Lech!;ą. PTC _
om;e$zkamv n·atvc'llm'ast zawiadoZZK Łódź 1 :3 i 2 pkt dla ZZK Łódź.
.
- PTC 1 :1 i 1 pkt dla ka:żdej dru- d~a ŁKS. TUR Kutno - ZZK Łódiź Łodz.
mić nszyi:h czyt-elników.
18.7.46. RTS Widzew _ C•ntr.
30.5.46. ŁKS --: ~C 2:1 i 2 pkt.
żyny, TlJR Kutno - Lecl!ia Tom. 0:5 i 2 pkt. dla ZZK Łódź.
Of. 4:3 i 2 pkt. dla RTS Wi.Szk.
?zk.
~entr.
--;-Łodz
TUR
LK~.
dl~
.
Tom
Lechia
_
Cor1cordLa
.
ZS.4.4
Kutrio.
R
.TU:
dla
pkt..
2
i
4:1
Pon'edz'atkowy .•Przegląd Spor6
_11:11.45 .. Lech11a Tom. - ZZiK_ --:- o.·1 1" 2 pkt. dla Lech.i·r. PTC - 'T"Tm Or. 3:3 I 1 pkt. dla kazd·eJ z d.ruzyn. dzew
.
·
łowy przv.nosi '11teresuiącą rozmo- Ł-d- O 4
•u•, Lechia Tom. - Concordia 1:1 i 1 21.7.4:-6.
ZZK Ł-d2 kt dl
Lechia Tom . .-:- TUR Ktrt·
TUR pkt. dla lmżdei z drużyn. RTS Wio iz. Kutr10 2:0 i 2 pkt dla PTC
.
a
P
o z : 1
we z trenerem zna·kO'lll~·tei d ruźyny Ce11-tr.
Szk. Of. - Concord·a 3:0 i 2 ŁócLź _ ŁI<'S l: 7 i 2 pkt. dl~ ŁJ<S. dz.ew_ KP Zjednoczone a:O i 2 pkt . no 4:0 1 2 pkt. dla_ Lechu. Centr. Szk.
ra1z'.eckiej Maslowem Ze wzglę- pkt. dla C?en tr. Szk. Of•.TUR K'llltno 3 :1 i 2 pkt. dla Cen.tr. Szk. Of. ZZK dla RTS Wiidzew. ZZK Łód:ź _TUR Of. - PTC 3:1 1 2 pkt. dlia Centr.
Szk. Of.
RTS W~dzew Kutno 9:1 i 2 pkt. dla ZZK Łódiź.
du na n-lnt.e-resnwa11ie. iakie w zwia - ~ Ziednoczone 0:4 ~ ~ pkt. dla Centr. Szk. Of. ":us 3 7 W wyniku przeprowadzooel w~
,.. t s k Of
Zie~oczon•e. TUR Łodz.-:- PTC Łódź - KP Zjednoczone 1:2 i 2 pkt.
zku z majacymi się odbyć S'PQt.ka- KP
46
16
:
. - LJ1'
. . . verJ r. z .
v.~. 3:0 I 2 pkt. dla ~ Łodz, RTS dla K,P Ziednoczooe.
ryfikacii tabela przedstawia się nas_ '"T"IDS w·_ i 2 pkt. dla ŁKS.
Le h. T
nlami istnieje wśród wszystk'ich W i,edz-ew - ŁKS 1:4 1 2 pkt. dila
tępuJąco:
:O
1
•dzew
W
RTS
PTC
2.6.46.
1
1"
om.
ia
c
.
.
.
46
5
9
ŁKS
p'lkarskiego.
sporl'll
zwolen,i·k ów
st()S.
16:11.45. Coocordi.a _ RTS Wi- dziew 2:2 i 2 pkt. dla kaiżdej z dru- i 2 pkt. dla PTC. TUrR Kutrio j"akle drew 1 :1 i 1 pkt. dla każ.dei druży- żyin. TUR Kutno - Centr. Szk. Of. Con•cord ia 3:2 i 2 pkt. TUR Kll'tmo. L.p. nazwa kl. il. gier il. 17kt. br.
przytac:zamy WYPOw'edzi.
18 32:4 95:24
..PrzeR"~ądu Sporto- ny. Centr. Szk. Of. _ TU1R Łódź 0:4 i 2 pkt. dla Centr. Czk. Of. PTC TUR Łódź - L-ech1ia Tom1Lszów 5:1 1. ŁKS
IJ!r7ed~tawici<e1
18 31 :5 80:20
weR"o uS'lyszał od radzi·eck\ego tre- 2 .2 i 1 pkt. d.Ja każdej drUJiyny. KIP - KP Zjednoczone 2:2 i 1 pkt. dla i 2 pkt. dla TUR Łódiź. 10> Zjedno- 2. ZZK Łódź
18 22:14 39:29
Zjed.noczone _ Lechia Tom. 3·?"i 2 każdej z drużyn. TUR Łó'1ź - Cą(!- czrine - ZnK Łódź 2:6 i 2 pkt. dla 3. KP Ziedn.
nera.
18 19:17 45:31
4. RTS Widzew
pkt. dla KIP Ziedr1oczone. TUR·-Kut cord'a 5:1 i 2 pkt. dla TUR Łó dź ZZK Łódź.
18 15:21 27:43
5. Cmcord!a
16.6.46. t.K'S - PTC 5:0 i 2 pkt
wc1oraiszym spot- no _ ŁKS 2:4 i 2 pkt. dila ŁKS. ZZK ŁKS - ZZK-Łódiź 1 :2 i 2 pkt. dla
Sen•sacie m
18 14:22 23:33
6. PTC
•
dla ŁKS.
ka11iitl Or{lchów - Polon 1a ucz-y11~H Łód:ź _ PTC v.o. 3:0 i 2 pkt. ctla ZZK Łódź.
18 14:22 34:54
20.6.46. Lechia Tom. - U<S 1 :8 7. Lechia Tom.
12.5.46. Lechia Tom . - KP ZJ>ed110
•
piłkarze Te>rrefo, którzy ziawi\i się ZZK Łódź.
18. 14:22 27:65
25.11.45. Lechia Tom. _PTC v.o. czone J :3 i 2 pkt. d11ia KP jed'!l.oc"zo- i 2 pkt. dl.a ŁKS. PTC - Concordia 8. TUR Łódiź
na kilka minll!t przed rozpoczęc1em
3:0 i 2 pkt. dlia LechH. ŁKS - KP ne. ZZK Łódź - ŁKS 3:3 i 1 pkt. d'.a 0:1 i 2 pkt. d!a ~o.ncord'ili. Ce.:1tr. 9. Centr. Szk. Of. 18. 12:24 32:54
gry.
18 7:~ 15:64
przerwi-e przedostaliśmy się do Ziednoc:zooe O:O i 1 pkt dla każdej każdej z dmży.n. TUR Kumo - Szk. Of. - ~ Z1ednoczonie 1:5 ; ~ 10. ~ Kutno
Okręgu ll'a rok 1946 ro1-0ży zajęt·ei przez ekspedyieję mo- drużyny. ZZJ< t.ódrź - Centr. Szk. PTC 2:1 i 2 pkt. dla TUR Kutno pkt. (1,la KP1 Ziednoczone. ZZK Łodz I M!strzem
1
skiewską. RoZ'!Tlawiamy z trenerem Of. 9:1 I 2 pkt. dla ZZK ~ódiż. Con- Coocord'a --:: TUR Łódź 4:1 j 2 pkt. -: ~TS W idzew 3:2 i 2 pkt. dla ZZK ~t>al ŁKS - do kl3sy B Sllada druzyna TUR Kutno.
Łodz.
cordia - TUR Kumo 6:1 1 2 pkt. dla dla Conce>rd11.
Torpedo p. Masłowem.

d.zynarodowej.Ohrch-o było o nim na
famac:h pism sportowych w latach
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