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dgskusgjnł! trwałą

piętnuje

chwiejne slunowisko

Na piątkowym/ odwrotrJym

5tos·ullku do wy11ików dor,a,dcz.ym, jak .rówuież dopus!czenia jej do udzi.al•u w ty.cli komisjach
koruierencjj, które będą s.ię zaimowały traktatem z Wloohami. Przewodniczą.cy Bitdault zaopillliowal j.ed'flak.
Przez kom~s1ę regulam .11_o~ą.
poprawka _ jak wiadomo _ zosta- że kwesti.a ta jako zasadnicza :nie
W grnnc~~ r~eczy - os~1adcza . d~ ła przyjęta w komisji regulam1.nowej może być roZ5trzyg;nię,ta
przed'
legat u~r.ams~1 - .decyz.1a komis 11 15 ,g losami przeciwko 6. Przechvko uchwaleniem z.a.sad regwlami11u. Deregulan:inoweJ zap.adla a:ite tyle ze pop.rawce radzie·ckiei głosowały: legat ju,gosl-0wiański zgodzib się z
":'zględow zas.admczych ile w opar- Australia, Sta11y ZiedłlOCZ'()Jle, Bra- tym pu11ktem widzenia. Skolei ochiwa
om <! r~hune.k arytme~czny w tyn'. zyli.a, Belgia, Ka.na da. ChiJJY. Ab' y- !ono również 115 gtosami przeciwko
sensie, zeby 1ed!!a częsc koof.erenc1 1 nia, Fraucja. Wie lkrt Bryta11ia, Gr.e- 6 parag;rari' szósty, obejmujący regum1lgła narzucić swą wolę drug.iej czę cia Ind.ie Norwegia Nowa Zelan- lamin glosowani.a.
W gfosowallliU
ści. Deleg.aci.e Wiel:kiej Brytal!. ii i dia', Afryk.a Połu.O.mio wa i Holandia. nad całością .regulaminu usta'lo.nego
•=A
·
u"""' pop1er.aiąc popraw k· ę brytyiską Za poprawką radz i ecką glosowały: przez komisję regu,1am i.nową,
wym'k'1
prz.ekreśli!y tym samym
decyzję ZSRR. Biał·oruś,
Czechosłowacja, były .następujące: 15 głosów za. 4
9Wych własnych szefów f!a rad zi e Poltska, Ukraina. Jugostawia. W dal- przeciw, 2 delegatów "''strzymująmilnistrów spraw zagran icznych. To szym ciągu posiedzenfa .delegat J•u- cych s.ie od glosowa11 I.a. Za. przy j ~od tąpie.nie od poprzednio powz i ę- gosla.w •'.11· nn •,rstąp1'l
z propozycJ (l., do- ciem en .b lcoo .sprawoz<lan 1a kom 1J
tych de<:yzj•i i od •danego sio wa stano puszczenia do udz iafo w pos'. edz.e- sii re.guilaminowej g>!osowaly: Sta1ny
wi precedens, który może być w l.el- n iach ple11ar.nych Alba.ni·i z gtos em Zjednocrone, AustraHa. Belg;a. Kana
ce niebezp.iec~nym przykładem późniejszych usiłowań ;rewizji traktatów
1>0k>oiowyc'h. Z drugiej strooy deler~·nym. P?Siedze:niu Koofere.nci'i Po- g-losowam.ia n.ad poprawką brytyjską
k1lJO~eJ i;>rerwszy . z~?rał głos dek-I w sprawie automatycznego przedkła
gat ~kra1111y Manuil·sk1, występuiąc, dania W.i elkiej Czwórce zaleceń przy
J>rzec1wk<> p:ocedurze propo110"1anej jętych zwykłą większością, która to
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Anąlosasów

da, Chiny, Abisylllia, Francja, W.ie!ka Bryta.nia, Grecja, lndiie, Nowa Zelandia, Norwegia, Holandia, Af,ryka
Poludniowa. Przedwko .sp.rnv.ozda111'.iu glosowały:
Białoruś, Ukra·ina,
ZSRR i Jugosławia. Wistrzymały się
od glo.sowani.a Polska i Czechos!owa
cja. Na .tym oko/o godziJJy 13-ei Cl'b·
rady przerwano do .go.dz. 16-~i:
PARYŻ, (PAP). - Na wiearornym posiedzeniu iPleinarnym Komerencji P.okojowej posta.nowio-no, oo
PY'a>Sa będzie -dopus:zctLana .,;a<I".ÓWDO

• c:

się prze-wodniozyi jeS'wze tr.zy dni,

poezym ~jmować będą kolejno
przewodnictwo delegaci innych wielkich moearstw. Delegat radzieclu
Wyszyński:i rz;a.żądal natychmiastolw~

go .omóiwieilllia
sp:Dawy po'r>:ządlku
dziennego. Stwierdzi,? on, że porzą
dek ,dzienny o.puib'łrkowano w ostatniej .chwili, a de'legaeji :radzieckie.i
nie ooręctrono te'kstu r<>'Syj•skiego.

Naistęlpni'e między przew.odniczącym
a delegatem radziecki'm wywiązała
na ,posiedzenia ,plenarne., jak i p<>- się polemi!ka na temat pol'Ządku
siedzenia komisji.
dl'Jienmego !bieżącego posiedzenia. DePARYŻ, (PAP). P'!'emier Bi· legat radlziecki ~·iao<kizył, że nie
daułt WY'raził opi•nię, 7Je właścilwie
mu>Si ju'Ż 1Zrzec -się pr:i:ewodnictwa, może przyjąć porządku dziennego
nie 'wie~ gdzie, kiedy i przez ikoale na proobę min. Bymesa zgo;diził go z()Sl;ał przygotowany. Głos zab rał
rmvnież del~t jugosłowiańS'ki 'p ro-

• I

os a aczc ziemscy insp rowa
I

na Konlerencfi

I

p kq na Sy 'Y1••

panując .p~yjęeie .zasady„ ażeby

I><>·

=.;;st~..;,;1:::

woj.nie .najwięcej o.fi.ar i dokooa~y naj
•
hło
cji. Delegat ndlziecki zg.odził się v<'
więc~j wysiłku
dla . \l,i}'Walc~nia
CJę
li ~
zwycięstwa.
Del•egacia 1Ukra1ń.ska
za~dizie na propazycj~, którą. .postauważa, ż,e przyjęcie poprawki bryty]
~ZYM, (PAP). Według nie-0fj. go.s!><>Wlrstw chłopskich, z,ostawfając[Policię
wieśnlac:dd,
które brały nowiono ~.slrotować szcze,gółoskiei w.nosi ie.dyuie zamieszainie i ciałnych wiadomości w wyniku wał- na boku SO wielkidt folwarków. W udział w buncie, oświadczyły, że re wiej pod koni-ee •p osiedzenia. Po pół
umożliwia niekończące się dyskiu.sje ki między wieśniakami a poUcią włos najoowszych wiadomościach z Sycy- wolta była 'inspirowana i przygoto- torag.odzirnnej dyskusji
porzą dek
11a temat waloru posz.c:z.egó!11ych za- ką w Sm Giovanli de Caocam lmł-0 n: donoszą. że aresztowane przez wana przez miej.scolwych agrariuszy,
leceń konf.er·ellcl'i. Wobec tego dele. Palermo zostało zabitych kilkanaście
drzienny został u.stakmy. Na pierwgacja ukraińska będzie glosował.a za osób i l>OJlad stu rannych. Walka, w
•
szym miejscu znalazł się wniosek
pierwotna propozycją rady
tmfli- której z obu stron llŻYło k:arabinów
JugO'Sła.W1i w •sprawie trdizi-elenia mostrów spraw zagra.n icz.nych.
maszynowych i granatów ręcznych,
żnośei :paiń„stlwom sąsiadująeym z 'byPo Ma nuilskim p.rzemówi ł mi.n ister wynikła na tle oidmowy
chłopów
łymi satelitami Niemiec przedstaspraw zagrallicz.nych USA Bynnes. składania zboża zgodnie z przepisa•
•
który po zlożell'iU ogól11ej deki!ar.acii mi o świadczeniach rzeczowych. w
Się
wienia swego iPUnktu W·i dzenia rana temat konieczriości ki'erowania s i ę prowincji Palel'lllW' do Joońca lipca 00
Ldizie c:w~rech ministrów również w
wo!ą pokoiu. która. jak m.w.iadczyl- dano władzom :ialedwie s,ooo kwinypr Z OIDym Ouuzea
tym wypadlku, gdy iten punkt widzenie je.st zale~na od regnl pr~cedural- tali .na 27-0 tysięcy przewidzianych.
LONOYN . (PAP). AgencJ·a Reu- s·podziewane są w ,..;__ ~„.-t-.n nila nie U"Zy.Ska większości na poslenrch, p-0Jem1.zow;af obszernie z wy- „Umta zauważa na ten temait, że
~ lt""-r"'--e" d
· k nrf'
N d
·
k
wodami przed1mówcy. Bynnes okreś- delegaci partii chrześcilańsko • de- tera donosi, że na Cypr przybyły tygodnia. tródła ofioj1flne
:renm <>' ereno!i. a ru_gim pun
li! ·te wywody jako „.nieścisf.e i llie- mokratycznej i agrariusze podburza- nowe
oddziały wojsk brytyjskich. .
k
l tn
.
.
• ;cie po.1'0ądkn dz1enneg.o figurowała
S])ra\v :·e•dliwe". DaJ.ei pro~estowal Il miejscową ludność, ~wierdząc,że Pnzybycia pier.wszej grupy 500 nie- Ją
<>mp e. e m•r1c~enie w. ~wie sprawa zaproszenia na ikonferencię
nrzec;wko oskarżeniom o tworzef!ie świadczenia ~o~ały zapr~adzlone Jega1nych
imigra'fl'tÓW
żydowskioh pogłosek, Jakoby melegahu mnigran byłych pańlst'w niep-rzyjacie1skich..
.,bloku". Zgro()l!l1adzHiśmy s.ię tutaj- !lrzez ~omumsto<ll'.· ~ dr&gieJ str,olny, __ .J ·
•
·
• , . ł k D l ci mieli być kierowani na C-....nr,
Na dizień 10-go sier'pnia póstancMiomówit Byr.ne•s - aby zawrzeć pokói. Jak twierdzi „Uutta' władze J>Opeł- "JA'U'ZiewaJą się w ,P0 n~eazia e · a
.
.
.
. J 'r•
„
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G!Jc.em y współpracować ze wszvstki niły błąd. rozpoczynając ściąganie sze tram.po~ w liczbie 2000 osób
Zydez.1,
którzy zoSltah skii.erowam no. za,pro~c Włoehy. 1~astępme prz~
mi uarodami. Ni·e znaleźliśmy się tu świadczeń . rzeczowy•ch od biednych
C .
będ
ł " do p I
_ diz1e koleJ ona oztery inne ·byłe pan
na . ypr,. . ą wys am
a esty. st wa n1ep:tizyJaci=s
.
. . ,.J k'1e:
R umumę,
.
po t o. a b Y wa1I.c zy Ć z •Ja k'·im k o1wie k
narodem. Pragniemy jść ca u5tęp ny pal'llam1 w ramach
legalne1., Bułgarię, Węg·ry i Fjnlandię. Delestwa
i
nasze
z pokontrolowanej imigracji. Nie
gat ra.dzieck1
glądami 1n,nyc'h . Ni·e możemy jednak
ustęP""vać w każdym wypadku. Zga
jeszcze wyjaśnione, <::zy wszyscy nie IŻe wysłudh'anie opinii byłych wr.odza ~ s ie wszys.c'y, że ostateczny
w
legalni imj.gra.nci„ obecnie znaidwją•cy gów przez konferencję pokojową jest
tekst traktatów bę.d~i·e n.aszk i.cowasi~ na pokładzie statków w po1itaoh manilfestacją ducha prawdziwie deny prz.ez radę ministrów. Mu.si OJ1
LONDYN (PAP). Brytyjskie mi- niedob.o ru w innych strefach okupa- palestyńskidh, czy w obozadh w mO'kratyic.z,nego. Obrady przeciągnoębyć i-ed11 ak, aż·eby być skutecz.nym. ni1S1terstwo spraw zagranicznych o- cyjonyoh, 3) w razie powstania de- Pa•lestynie, będą kierowani na Cyipr. .ły się do :późnego wieczora.
ratyfilkowany prz~z państwa bi· orące głosiło, w piatek oświadczenie w ficytu w bmansie platniazVlm, uży- Wed•11c
donies1'enia z W~z~u.
1
udzial w koofer.encil. Bymes broni
....
J-0
~ ,,.„"~' ~---------=IElilmllEB-zas.ady nwzgl~d.niafl'ia tydh zaleoefi, sprawie jedności go~podarczej Nie- wanie nadwyżek na ekspor.t tylko w kołach syjonistycznycih 1l>ie wiektóre nie ttzyska•ly pelcej wię~szośc'i miec., które przesłane roslało rzą- wzamian za dobrą walutę, celem po- dziano nic o planie, dotY'azącym CyI
213 gfo.sów„
do.m USA, Francji i ZSRR. _Zwraca kryci.a defic.Y'bu. Rząd bry.tyłski kry- pru, p.a:nuje .jednak przelron. an.ie, że
die
...
pol:O;U
Delegat francuski Couve tle Murdo tych
eh
d
k
1 k
ZSRR wzmoze to Jeszcze rnapręzenie syvi1'le wyglosir pojecLnawcz.e prziemó- się o~o
trze
rzą <YW z za ty UJ.e po ity ę reparacyiiną
PARYŻ (PAP). Delegaci n.a konwiemie, podkreślając, że róż.nica po- pyt~.iem, c:zy. go~?We ,są na .utwo- w Ni~mczech_, twier~ząc, Że <l:>, cz~- tuacji. Czynniki oficja(ne br~ski~ ferencję pokojową zos.tali zaproszemiędzy uzupełn1ec<iem frat1cuskim, za rzeme ongamzaoJ1, ktora zaięłaby su, ki~y Niemcy Jako całosc me w
rozmowach z przeds~wic1dam1 ni •.na pokaz
filmu z doświadczeń
którym gfo.sowa! ZS~R. a n·zupe!nie- się praktyca:nie zastosowaniem przed będą m1aly nadwyżek eksportowych, amerykańskimi stwierdzają., że Ży- nad bomba atomowa w Bikini
niem brytyj,sk·im iest W isoocie l11ie- stawionych zas.ad. Powol1ując się na rząd radziecki nie ma tytufu do za- dzi przybywają teraz do PaleStyny
•• •
• •
·
znaczna. Wedfug uzupełnienia fra.n.
d b'
. b'
d k
z oł n'ill
cu.skiego,
załece.nia uchwafone zwy. 1IX>l'021Ullllien1e
poc:z;d ams k'ie,
rzą
i·eran1a
1eżącej pro u cji Niemiec. w takiłch ilościach, i~ itµigracja sta1
kią więJ<szością, miałyby być prz.e.d- brytyjsk.i .wy~uwa trz~ propo~ycje: \Jednoc~eŚ<nie ~świadczenia ocenia. je się . pmblemem !1ie . ~ admini2 i;ro eń
kla.dame radzie czterech , dopiero 11a I) ~raw1ed~1wJ'. rozdział rodzimy.eh d-0d~tmo
wspołip.racę ~osp~darzcą stracyJnym, ale ·row.mez 1 . poliity.cz- NOWY JORK (PAP) . Marl e Mil·
wy.rawe żądacie ieduei lub kilk u glo zasobów Nrem1ec w całym kra3u, pomiędzy strefami brytyiską J ame- nym.
·
d k<
I
h d
11er, re a ~or n~cze n?" lkwyc o zącesujących za •ll•im delegacji. Wed•h1.g 2) zużycia nadwyżek na pokrycie rykańską .
uzupełnie.nia bry,tyjskiego, zalecenia
go w czasie WOJDY wie 1eg-0 czaso-

I

lm1·grac1·a Zydo' w

stare

C

pro hlemem po1•1tyanym
b

zedhowu-1 .

4

uz~ocLnić

po·glądy

Bryly1·sku deklarn c1·a

zostało

Wyszyński 'podkreślił,

sprawie liemiec

r•1m

o

homh•
le

lwór.:ów

Byli

erze-

nie chr:q nov1ych

taki·e 11ależy prze·dkładać ·radzi·e au-

tomatvcznie.
Przewodniczący premier Bidault ująt .sprzeciw Ta<lz i.ec'k·i.
wobec PfOj}O!JOWanych przepisów
procedury jako P'OPrawkę, z.godnie z
którą je.dy111 ie te zaleceuia lkoofere11c ji, które uzy.skają więks 71ość 213
glosów byłyby prz,ed1kłada.ne mimstrom spraw zagr.a.n:cznych W i·elk iej
Czwórki dfa wzięci a pQd rozwagę
przy ostatecwym ustala11iiu tek·s tów
p i ęc'iu traktatów pokoiowydt. Sformutowa.na w ten spo.s ób popraw.ka
rad.z;ecka z.o sta ł a odrzuca.na 1'5 glosami przeciwk<> 6, czyJi dokła,d'llie w

.-.-.-.-.-..-..-.-.-.-.-.-.-•••._._._._._._._,._._._._._._._._._._._._._. _.

w.

pisma dla annii amerykańsk iej,

0

_

' · d
ł
t
.
naszego pisma zamieśc"tmy ......J..u.kuł
sw1a czy przez radio nowojo rskie :
1
\U rze1szym nU merze
U'I 7
myślę, Że ·przemawiam w Imieniu
pióra tow. Henryka Wachowicza członka CKW.PPS. i sekretarza większości byłych żot!llierzy, kiedy
mówię, że Stany Zjednoczone musza
wojewódzkiego naszej Partii
natychmiast
zaprzestać produkcji
L
b
Dom Y atomowej. Dopóki tego nie
uczynią, ostatni wyfficig zbrojeń skoń
•ozy się tak, jak skończyły s ię połi
przedn~e . Chcemy pokoju i w żadtórym omówione zostaną zaga nienm -po 1tyczne ostatnrei o y. nych okolicznościach nie chcemy iść
• •_._._._.._._._._._._._._..,,_._._,,,._._.___.._• .,,,,.,._._• .,.,,,,..,,,,.._,__• .,,.._. Ila lL~ wp.j~"·
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KURIER POPULARNY

Str. 2

imię

braterstwa Zadów

zyzmo I
O·ednolit~ pna stawe prze(w faFederacji
Pracy
•

Od.powiedź

nych os:z>Czędności w b'Udżecie pań
stwowym, trzecia próba z bombą
atomową, kitóra miała się odbyć w
końcu b!eż. roku, zostanie odłożona
iil'a czas nieograniczony. Koszt eksbry,gaóa, świcto- s~~ k3:_nzą i_ch więzienie1~1. T~ ipol - szon::i w wa•s ze•i ongarnizacj'i. Z!J,oj- perymentu miał wynosić kilkadzie·
Paszystowslka
krzysirn z g1r.ów11ym hersztem Bohu- slk·Ib osr_od'.k.1 f~szyst?w.is.k,1t'. z. ich ge 'kotuuoie tych wszystki.ch faszy•stów siąt milionów dolarów.
. .
.
11em, 'k.tóra dtiiconafa w'ielu mordów nerataim1 i ohcerairru rnsip1r.u1ą swoŻy<lów IJ}o!skich i po!is:kich demo.Jera- ją prxestępeiz.ą, faszystowisiką dywe<r- pols'k1ch 1 tnnych, którzy w USA
s?;uk~..ią gruntu i ol!)arcia dla dywer- · LONDYN (PAP). Komitet Wytów, zamiast być s.ą,dzona jako zibro- si)ę w 11aszym kra1ju!.
Aby je zwakzyć, aby uni.cestwić . y}n,-,j, bandyckl~j akcdi w_ Polsce. . konawc.zy Brytyjskiej Partii Komuzatr.uid.noiona
idniarze faszy -towscy.
·
, ·d
, ·r
·
·
My gorą,co w.1erzy1my, ze wezwie 1115
•iect pr-zez ameryik.ańsikie w~adu o- . h w d .
os~ia cze~'le,
og_i'<>sl
r.o 'Jlle w naszym kraju, mu 15 i cie ca tą opinię amery'kańs.ką, aby · t_Ycznei.
kuipacyJne w Niemcze.eh. Do o.Jmzów ie
żO'fnieirzy w Sltrefaoh 0<kup.acyjnych my podi.iąć w54póliną w.a:l!kę przeciw- nie tylko nie data tym podtLegaczorn stw1erozaiące, ze wysytan1e M>Jsk
Nremiec i we W!o-szech, gdzie do- iko noim. Zaprotestujcie, drodzy to- w-0.jennytlTI poparcia w USiA, a!le u- do portu Ba~ra jest wyraźnym zaoboza1~i SlPO- war.zy; ze, ażeiby w kraju Albrahama by W, zaro~ik.u unice~·rwńla pró_bę grożeniem niepodległości Iranu.
wtództwo nad tymi
czyw.a w rękiu fasz.ystowskiah ofi- Lincolna i Teodora Roosevelta nie 0Pgaru1zowian1a z p0l~1ch fasizys.tow
.
ceró.w i .generalfów, nie dop:wszcza uorzą;dzano pienię:i.nej 21bióriki <lila wojslkowych oddivialów tym razem ·
się nie tyllko nasz~j praJSY ZJwią·zko- akcji maJ}<icej na ceJu deizongan•iza- cLla ,potrzeb okupaaji, a w p.rzy;;ozlo- . LOND~. (PAP)· Według dome*'ei .i tdemokratycz.nej, ale nawet i 1 cię nasizego życia J to między inny- ści niebe:z<p•ieczny.ch dla wol:niośot litJ,.. sień agenc11 Reutera z Waszyn~to
. kira- nu, wiadomo już że pr.ezyden•t Trupogromy ży;dowskie. \du ameryika11skbgo w. wa•szynn
Hsliów od naiibl1Lż1 szych. A kiedy pol- ni:i 1P011J1rzez
scY. żołnt!erz;e dJemokiraC'i chcą l}O· My, gorąco wie,r-zymy, że w ~IL~} ju. Prizy~muicie,_ ~'l'ogl towam_Ys~, man odrzucił la~ sifedemwaonia Pa..
P
wrocić do kraij11, ;żeby .pracą Sl\voj:i wa1ce z faJSzyzmem przyłąiczyc1e s1oę nasze proletar.i.acko1e . pozdiro.vnetl'la· .
od!biwdować krau zn.isz1czony, to c; Jo nas i w.e~w·iecle do tej wa•lki Komisiia Centiral:na Z,wnązkó'W' Za w.o- lestyny, przygotowany przez misJę
anglo-amerykańską.
oficerowie i g-enernfo,>,;j_e faStZysłow- bchaterSką kla:sę rohomJczą, z.rze- dowyoh".

depeszę Amerykańskiej

KCZZ

'!'f AR.SZAWIA (iPAJP). W odpowie<lz1 na Zlllalllą depooz,ę JHz.ewotliniozącego amerykańsicied fede.ra<:Ui Pr.a
cy Green.a, dotyczącą wy-paidlków w
kieleclk.Wtn. Komisja Centralna Związków Zawodowych w Po1!sc;i wystosow.af.a doń pismo treści nastwrni'l.cej:
'Przewoonlozą.ce.go Amery.JDo
kańs'ldej feder.aoj: Pracy tow. Green~. Telegr~ w.aisz W1 9t)l'awde tra·
~1cznyoh ,zaJść k·ioeleckioh otr.zymallśmy. Roz.11J111iemy obwnzen}e aan~rykańskich robotników z.rzeszon;ych w
APL. Antysemitymn w k'l'.aju naszym
iesit pozostaiłością daWlllego sanacyjne.1?:0 reiJ~mu .. Jeszcze pnzed wojną
1939 r. pol·skie kO'la fa1szysfowskie
iprozcz dl1wgie lata zaitriuwa•Jy uim:vslv
szczegó!n.ie . I)lllodJzi;!ży tYltrl jadem.
orig.a•ni.zaoje reż ':mu
fas.zystowsk1e
PitSiuldtS:kiego wżywały antyscmity21m.u w wake z kllasą ~obotniczą, z
ruchem zawodowym, d'O rozibi,ianoia
jego ~iły i jedności. W okresie okupao11 ,przez 6 lat 21brodnoiczy hitleryz.m dzień w dz.ień wsącza~ jadowitą pr-0p.aogan1dę antysemi.cłk,ą w nż„by IPÓ0nicj ramY_S~y Polaik.ów.,
tw1eJ mówr ·prze.prowaodwić l)lan wymoridow.a.nia już n1ie ty·Dko żyd16w
ale i tyeih ws·zy<s1fldch, którzy n:i~
uznawa.Ji Jego ba11idy·Cikich teOTii.
Ten ca!y spaidek po latach fas.zyznnu jeszcze tu i ówdzie J.a1k ziły
d'u1ch s.ię kołacze. Polska demokr.ac.ja n~·szczy go rz ca~ą swrowości-ą.
Polsk1 nwch zawod•owy, p.olsika kiasa robotn~cz.a nigldy w swojej hiu:zmawalty i niie uz;naoją
storri 111ie

tycznyoh
s~~winis·
n11 oraz praktyk

teoi rasow;ych
o typ.i~ opOSipo1itei
robotmoicza
Pols'ka .k1Laisa
2'btrodllli.
J>Olisk>i, rtltCh, 2.aWOOQ.wy zaws.ze
silly; I real1zow.alty ha,Sf~ wlS1Pólłlpracy 1 braterstw.a wiszysfiloclt pr.aCIUljąc!oh. bez WiZJgj]Ję.?ni n.a .r.aoSię, wyzna~ie l narodowo~ć· Dowądem te•go
Jest .nasza :JJ1rę,w1t: dwum!Jionowa i~dnohta origamza_cia za~a. obe.ipraouuących bez
mu.iąca
na narod· owość i przynawz~1ęc1 wszy.s1!kich
Jeżno~ć parity;jną. Nasi bra~ta żydzi
pracuiący w naszej OI'lga'l11zaoji korzystajoą z rl6w111y-cih praw. Pols.'k.a
•
· dozy.a
d•o ś wia
•-•
n.a
l\!lasa rob o tn'1cz.a
wlłaisnej skór.ze, co to jest reaikcda i
f.aoszyzim i w wake z tymi si'falmi
prze1a1fa mor:z e knW1i W Olbroniie W'OIJnaści i <LemoikraQJi• W iiimię tych
ide.afóW\, za które wailczy!Jiśmy i
prze!ewruliśmy krew, 1Z1f-0żya~iŚl!ny .~n~rg'1cz.ny protest w. s.Pl'aWle zaisć
kteleck1oh, które .poc1ągnęly za sobą
trag.icz111ą śm~erć khllkud:ziiesi•ęciu obyWateli p.a.l'Skioh narodowości żydowis'kiej. Poc!ięliśmy CZYTI'lbą walkę
z . elementami reakcyijno-faszysfowsk.Lm1 w Polsce. Ale fas-zy.zim zgodzicie się z nami - jest z;ja wisldem mlę.<hynarodowvm j,je.go metod.v
·~ s~"'
"""" n•A
" i działania w Po:'~"e
od?sobnione i m~ą powiijzarńe ~e

slo~b
NOWY JORK . (PAP). Pra&a ame
rykańska donosi, że wobec koniecz-
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.wojny dla wykrywania okrę
c~tku
tów wiozących posiłki dla a.rmii

czenle do właściwego portu statków
z nielegalnymi imigrantami.
W końcu tygodnia oczekiwane
jest ukazanie się oświadczenia. r.iądu brytyjskiego w sprawie nowych
planów kontroli nielegalnej imigracji do Palestyny. Koła poinformo-

.•
. .
PARYz~ (PAP) B
wane twierdzą., że plan ten ma. na
ryty1ok1 mmr·
celu zapobieżenie da.Iszym transpor
za~ranicz.nych Bevin
t~m imigrantów żyd_owsklch oraz ster spraw
kierowanie do obozow na Cyprze przybyl w piątek wi;eczorem na lotd · ł
imigrantów, którzy przybijają nie-1 · k 0 Le B
. _ourget, a Y ..wziąc 1:1 zia_
legalnie do wybrzeży pa.Iestyńsklch. ms
w parysheJ KonferenOJI PokoJOWeJ-
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niemiecko-włoskich w Afryce Pół-

gfo~ nocnej.
Przybycie

Oczekuje si~.

·czowawc&w Organizacji Narodów
Zjednoczonych opuści . Londyn w
. celu -zbadania sytuacji w zakresie
go5podarczej zniszczoodbudowy
ny'C!h obszarów w Europie. Gmipa
wi&chodni-o-europejska uda się w sobotę do Czechmł<>wacji i Polski.

użgi~ W. Drgtaoia
dla zwalczenia nieleqalnei imigracji do Palestyny
LONDYN, 9.8. (PAP) - Korespondent agencji Reutera dowiadu.ie się z miarodajnego iródła, że do
wykrywa.nia statków płynących do
Palestyny z nielegalnymi imigrantam.i władze brytyjskie używać bę·
dą samolotów, zbudowanych na oo-

LONDYN (IPAP).

że w przyszłym tygodniu grupa rze-

I

krążownika bryty.jskiedo portu w Haifie uwa0
za nowy etap w walce
IZQ U pel8 181)0
Wielkiej Brytanii z nielegalną iJniI LONDYN (PAP). Rzecznik Fo-,cyjina przeciwko wysłaniu brygady wie, iż po pierwsze te wojska i>ą w
grac.t.t,.
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. h i h'induskich do Iraku, a nie na terytorium pe~kiro
. k brytyJski.c,
ł .
'k
k:
Off
zorgam- .
Na Morzu śródziemnym
ice za :omum owa • ze z WOJIS
zowana będzie ~pec_?a.Ina służba pa.- reign
trolowa, odpow1cdz1alna za dostar- 1Teheraniu madestła nota pr-0testa- Basry. Nota ta, żądają:ca wycofa- .i że rząd Iraku jeszczze poprzednio
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nia 'Yl'Ojlil'k jest obeCJ'.llie ro'Z!patrywaW dł wyra:z.1 r..wo1ą zą,o ę na ru._;uy W<>}&"Offi
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po rug1e zas, ze 1a JUZ wyJai>nJ'1
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W
a~nrah, ząda- Foreign Office, chodzi w tym
W?'Jasmen_ ół mia
&
· kwy
·
me perskie traktowane iest „przy- pa.dk
chyJnie" nie sądzi się jednak aby . U0 O prze~ru~~chme fWOJS ' a
pańfł!W ZDift°ZCZODJCh JfZ8:1 wojnę
WZJmocmenie 1 e ektywów.
odrił · ' . nie
w,· lk
LONDYN (PAP). ~encja Reu-j&ta~iicieli ONZ zamierzają zapoznać bl'~~ a rytan~a zg ~ię "!' n~ Rząd brytyjski ma zamiar w najanie ty bliższej przyszłości wycofać od.potera dooosi, że trzy z~poły }>1'""...ed- się z postępami odbudowy ,państw ~i:m Tcz~I~ ~
erwat?rz: przy- wiednie siły z Iraku.
j znisZJCz.cmych prrzez woj'Ilę w Euro- WOJ~ . . ut~1
d , · pusxczaJą, ze rząd bryey1sh odpti·
. Jedn
.
-~ ~ropa }tmt1erza ~ ac się
pie.
do Bel-gn, FraJDOJi. Holandlll, Luk-...!
'
l8nil ~!lgll, ~i. Szwajcarii,
arę I
Druia zamierza
Sziwecji i
ą\Jlllft
•Bii
Woch.OO ·
Eu
'ed .,
'
n."'Dt"1"
republikańskie;
nią. . a
.'
ropę.
procesie prze- ~I 'l.lC
PRAGA (PAP).
a•u
/1
dr Więc Czechoolowacię. Polskę, Białok'
. ł
.
b.
.
0
Rum··rus, Ukrainę, ZSRR, W-ry.
sowac iem.u
CIW.
- Z inf- Pod larzmem fasz:vstowskiego retł.
• L: 9• 8. (PAP)
.„ • KATOWIC
~
T
W . premierO'Wl
uce z0&tało zakoń· nię i Austrię. Tnzeci zespół wybiera c1atyw:v słąskiego , sw1ata pracy PO· mu gen. Franco. postanowili zorganiOJ<:leC'howi
reailcoJą. fatS1z~sit-O~s1m~ czone JX>6'tępowanie dowodowe. Pro- się do El\lropy Po.łudnio·wej i Afry- w~tał w Katowicach wolewódzk! k~- zować w bru. szer.es: imprez 1Jropa·
św1atową
mitet POmocy Hiszpanii repubhkan- gandowych i dochodowych na rzecz
.
•
. dl
k' Pn
, . . dl
'ąd k
banidy w Pol~ce mają swoie osroo- ku
·
. a .~aipozna~~a się z sklei, , złożony z Przedstawicieli walczaccj Hisznanii.
a!J'. smierci ·a o- 1 0 :ncxme~
ra~r z a
ki <lyspooycyjne za1gr.an1c.ą. Stamt.ątd
Akcję zapoc-zatkula zebrania 1 wletei zasi'lane są śr;odlkllll11i pieniężnym!, skarzonego. Obron~a z urzędu po- sytuacią w Abisynt1 1 Grec11, J,u~o- zwlazkow zawodowych oraz partii
ce na terenie zakładów oracy. W
!J.ronią i agentami. Pol'Scy faszy- wołuje się na falct, iż Tuka nie slawii, Mbanii.. Wtoszech, Buł~arii J>Olitycznych..
Robotmcy słąscy. którzy żywo od· charakterze prele~entów wyst:iplą
i na Malcie.
jak Anders, działał z chęci zf6ku.
stows.c:v generatow1ie
czuwała niedole ludu hiszpańskiego aktywiści OM TUR 1 innych organiKopansk'i. Bór-Komorowslki i inni do I
b~
drlś d~a m~o uny~ ~~edówi---~-··------~-a~~-----~-------~----•••••------ ~rjL Jmpmu gM~~a s~oow~
dzie uroczysta akademia w woJe<loznalą pefne~-0 poparcia u l!'eakcyj·
wódzkim Domu Kultun·
nych cz~mników zagramicznych. Oni
zbiórka oilar piedniu 16
V!
moralnym: i faiktyicznY1111i FIJ)ll"awnlezuycb obeJm1c sorzcdaż nalepek
cami tej ohydnej i.brodn,i w Ki~lPr~pa~andowych o motywach hisz·
cach'.
pau~kt<:h oraz :t.nacrków 11lczn1·ch.
.Stwier<l1iamy z wielką ,ltOIT'VCT.\, !e
J\lies1ac. oomocy walczacei Hls7-pamimo naszyC'h protes.fk'>w Bór-Komozakoncz:v wł-Olka manllestacja,
nii
polr~ebui•e
row1s1d do niedawna bawi·t w USA
włączona z wvstcpami zesJ>Ołów
I byf_ ofl~lalnie. przy;irrnowany przez
artysh·cznych w Katowicach.
bunm1strzow m1a~t USA i poszczeniektórych
g~lnvch wois'kowych.
m~astach USA dOJJU .zczono do puZCZ8Clft
któreby
i nie ma
Montini
:Obserwator
GENEWA, 9.8_. (PAP) - Na
bl·cz;nych
BIG!ld
.
rzecz fas~y t.owsk1oh or.gan1zac11, kto ~owyi:n zebra~m rady UNRRA w w1adczył, że we Włoszech korzysta mogły tę pomoc zastąpić.
rvch z,w1ąz~k z ban<lR<mi 'Ili' kira.iru ~eniu Wiellnej Brytanii pr:z.ema- dzisiaj z pomocy UNRRA 2 miliony
SZCZECIN CZAP). - Pra<:e na
Jest n.a Jlllllbhocmyc:h procesaoh udo- wiał gen. Younger oświadczając, że
k'
rl
odelnkach
wodniony. Czy wiadloano wam, dro- jego kraj podziela zdanie Stanów
po u szczeclń~ iego,
gi Towarzys.ziu Qr.e~n. że za zebra- Zjednoczonych, że nadszedł czas na
bę.dących w administracji Główne plenli1ą1d-z.e w Wa5'.l'Y\m kirruj1u <l:la przerwanie udzielania pomocy pańnego Urzędu Morskiego, słl Już na
Ili
Ror.a-}\omoro-;.vs.1de!(O zod~ti z:amoi:- stworo europejskim w dotychczaso~
k •
Trzęsieaie
.
dowant w Kielcach eł n1es-zC1Ześnq wym zakresie,
obec łei:;o ro~poczUt oncze~lu.
"' "'
Sądzi on. że akcja UNRRA, po~
niewinn'i Iwdzie. Za te i lnne p;lenią~
ARA~ (PAP). Miejsctl!WOŚĆ Pra.-,Wedtui dotychczasowych obliczeń wy nie się kierowanie pierwszych s-tat
dze pochodzenia zaigranicznego Z!l1.'. i- cząwszy od roku przyszłego podjąć
_ ków_ UNRRA do tego portu. Odk
neto l giinie codlzJennie wie.fu of~ar- może . nm.~ą org~ni~ację i Wie1:1ca vy w pow. pardubickim we \W-Ohod- noszą 3- 5 milionów
oron cze doki Mak" i Rzetn!a'' przygo
kl k'1 h.
d 1~
Czedh eh
nvch l uoezonyc'h dz'faltaczy z-wiąz- Brytania me uchyli się od odpowie1
łowan; są dla "wyładunków 5 t 8
ęs ~
zosta a ot4'J''''ita
nki • , a
ików, zaw-0dowycłt i ideowydh de!l1<l- dzialności za t~ ak~ję.
f k.
NOWY JORK (PAP) S ·
Delegat radziecki Feonow w prze s ą zywiołową huraganu.
krarow.
ow z bydłem. Na nabrzdu Oko
. · eJsmog~a
.
Walcząc 11 sfobie w k;riat)w z t>Q- ciwieństwie do delegata brytyjskie- Szkody, spowodowane katastrofą
I ' w obserwatorium umwersy·tetu im. gotowe są dla wyładowania sainoLk . .
•
faszyisltów go, który wyraził pogląd, że obecna. 1•
hi'tlerowslkimi bandami
· a nabrzeże
·
·
· c h o dów, Juty
d )f" zare1ecal' owicie usta one • W· Fran kl'ma w F'l
.rt..~
, .
. 'PO!llf'Zez s.w1iato1· sledz1,
1a e u
.
w kraJach n e są JelSZICZe
s,„ .....cJa zywnoaciowa
1·smy we:twan.i~
rZ11c1.1..
strował silny w.strząs podziemny w Huk gotowe test dla dokonania
wą Federacje zw;11z:k6w Zawodo- emopejsk~ch jest ? wi~le. lepsZ3; niż
• 1
d ładunków węgta
okolicy morza Karaibskie
0
praioudątych przed rokiem, stwierdził, ?:e kraJe te
w:vch do ws.zystk1c'h
• oraz przy1ęc a pa
go z.
go
•
świata i do w-s-zysitklich deimo'k>rąty- w dalszym ciągu potrzebują intenl!wa płynnego W zbiornikach.
J 3.33 We czwartek.
OłeSZIOWCUJfl
CZT1YC'h rzadów, do Q!'lgan~zaci'i N.a- sywnej pomocy.
Delegatura
końcem llpca
PARYŻ (J:>AP). Age11K:ja France Jak waidomo, niedzielne trzęsie~rzedstawicie.l Ukrainy. B~ranowrodó:v Z;iednoczony·oh, ai.eb:v w iimi.e
1>oko)'ll 1. wolnoś".'1, "". .1ml~ brat~r- ski domagał się przedłuzema po- Presse donosi, że sekretarka osobi- nie ziemi i sil-ny przypływ m_o.rza Głównego Urzędu Monklt>go prze
k 'k
kod
· lk'
· 'ł
S ·h' _,L H · I
v
stwa ll!d'o·w rn?;w:ązaJ.i 1sl'rnejąco ie- mocy UNRRA na r. 1947, stwier- sta Ba1du
ł1 upęla sz~eg nowych obiektów w
Y w
amze • p~czym Y wte le SZl
c iraon
ra on
~ze d·otychczas <lyw>iz1je faS1Zysrow- dzaj cą,że potrzeby tego kraju będą
skie generaila .Ainder.sa. Kopa.f11Sk1iego w roku przyszłym nawet większe z~tała aren«>rwana ~ Kematen ko- miastach na pófnoonym wybrzeżulJ>Orcle cen1ralnym od władz radziieokich.
W~1- S<Wl Don!ingo,, .
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sów ,j przykrych skut·ków nowel!:O
kryzy,;u.
Rząd dąży do jak 11ajściślejsz1ego
p01Wiąza!llia prod·uk·cji i spożycia. Ale
ni-e nale~y - spodziewać s.ię pożąda·
.ny.dh wyników, jeżeli czynnik rządowy me SllOtka się z 11Z11aniem ozółu.
Sam-0 prnez się namwa się k-O!niee2ność poparcia ~h paczymm d pomocy ze strony .całego 111·arod1f, a w
szczególności ze &tr<my śwtata pra-
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Jeżeillf próba initer~venciji rJJa:Pieża
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Dziwić nas może wszy,s·tkich ietl·
na rze.cz. D~iwić i zQ,Sitanawiać. Dla
o;;ego to swm.0 serce tego sameg.o
t erroru. bogob-ojnego ·męża,
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ro~zaiu im~asu, pa~ha .:"1dz.1_ w J~k Ufiuwa.nie
działaczy demokratycz- go.wskim, Edwardem Baranowskim, rozwmę!a szeroką dz1a!aln?5~ ~ywer·
na1sz~b~ze1 mech~mzac!l,. ~tora n:e- nych, o11ganiz.acja aktów terroru i b. kierownfikiem wydzialu aprO\~i- syj1110-sabotafow~ •. akcJa JeJ„ Jednak
wabphw1e pozwoli .zastąp.ie ~zrow1e- rabu111'k 6w oraz akcja szipiegowska zacji i handlu w starostwie pow1a-] zo:;tała calkow:tc1~
sparahzow~na.
ka, przez mas~nę 1 usprawrn te ga-1w woj~ku i or.ganizacjach polity~z- tow~ na :ze!e. śl~~~-0 \~yka.za-\Wszyscy oskarze~1
staną wkrotce
łąz gospodarki..
.
nych 1 społeazinydh. Banda zamie· ło, 1z oskarze~1 n~.lezeh~ • dz1ał~li
przed sądem wo1skowym w BydgoPrzy u.suwam u i111inych d·ałszych rzara romvinąc szeroka działalność ramach or·g an11zaC]1 N::iZ, maJącei szczy.
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Przeciw wszelkim blokom
LONDYN (PAP). Prof. La~,
ambasador Polski w Stanach Zj-ednoez.onych, w przejeździe przez Londyn do Waszy;n.gt()'lłU, pfZYljął na
lron.forenicji pl'a$0Wej
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pro.~ba G1-eisera zoS1tala prz1{ję.ta
Pracę pla.no warna zinak.oimc1e utc:· dlatego, gdy.:, ŻADNA PROśRA o
twia akcja upaństwowiema. \V mysl lVSTA WIENNICTWO I OBRON~
programu partyjnego planowa l?:OS· NIE MOŻE BYć ODRZUCONA
;>odarka stanie soię ostatecznie PO·d".'~. PRZEZ OJCA śWI~.TEGO.
·iną i ugruntowa111.iem praw;dz.1wei 1
'1a•leży.ci"e pojętej wolności.
Jalv Vif:1l<fnie brzwią te slowa, illl
P.rogram gospodarczy partii l1if' do.b'l'oci serca i l'W'!f'rozunnialości dlcr,_
wywołuje w jej !onie żadnych za· ludzk,fego blą~zemia., ja..Toi to wielki
sadni.czych sprzec.iwów
do1wód bezs•trormoścri i
należytego
rozpatrywimny będzie z peczqtkiem W·rześnia
Równie przychylnie potraktowa·ly. z-ro.zumiernia f'łWe[Jlo
poslanniotwrt.
go w swych komentarzach wszyst- ?Jrzez z1vierzohlr1JiJka kościoła na 6-wie
WARSZAWA, (SAP). Jak do-1 będzie Się plenarne po.siedzenie Kra- kie niemal poważniejsze wyda~vn'.c · ~ie. J eMi jeszcze do tego dodami1
wiaduje się Agencja SAP, prace nad j-owej Rady Narodowej. Głównym twa siociali~.tyczn~, dodaj.c od sie?ie. ~mntek i ból jaki oier.,pi wie.~kaniec.
·
.
.
I że los Angll! zal·ezy od tego czy, ·1 '' Wat1f.7~anu z (POWodu tragedii niemie
oową o'rdynaoją wyborczą, mimo fe- punktem o'firad tego poSJedzema bę-1 i'aki·m stopn iu, uda się Labour Party
c:lciej przeżywa'Ylej •;podczas vn:;;esillrii letnich, trwają nieprzerwanie.
d'Lie m. in. vr-0iekt n()Wej ordynaci~ zrealiwwać swój tak szeroko zakro- ldlania lu.d11Wści hitlero"l.vskiej z PolW pierwszych dniach września od wV!bo'rczei.
jony program-.
sJ~i do swego macierzystego kraju.
rrn..zekonO!lny się, że każdy objaw lu-

cydow.a!lli·e na stanowisku ni·e dopuszczenia do gl-0su przypadkowych
<:zynrników w ekonomiczmej ,;1truktu·
n:e, jak to mia!-0 miejsce w lata•c:Ii
1~ do 19311. I gdyby nawet coś podobnego mimo wszystko .nastąpilo,
daimy na to w Staoach Zi·ed11oczo-:.
nych, czy w skal.i śwfatQwei __. zada
1iem rządu i JJart'.i będzie uczynić
wszystko, aby uchroinić życie gospo
darcre Wielkiej Brytani.i od wstrzą-
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wcielenie w życie polityki gospodarczej Partit Pracy

W.edlug oświadczenie Herberta
M<Jrisona, jednego z czołowych przy
wódców brytyjskiej Partii Pracy z
zagadnienia centraln•ezo najpil1niejszego i naj.tru:dniejszego zarazem, z
zadania przystosowania P<Jtężnei ma
ch:jny przemyslu wojennego do potrzeb i wymagań gospodarki PQkoiowej. Angli<:y jak dotąd wywiązali
się .ca!k<Jw.icie dobrze.
WarwtJiki były więcej niż n.iepomy·
śl11e - nigdy jesz·cze w d<Zieiach kra
ju H~ć osób, które porzucioly swój
pop.r~ed·ni :oo.wód w poszwkiwani'll no
weg-0 n.ie osią~ę!a tak wielkiej l.iczby,j.ak to się d~ialo w ub;eglym roku.
Sprawy zre-sztą by,n ajmniei nie moŻina trakt<Jw.ać jako ostatecznie zalatwionei. Demobil.izacia annii a11·
gielsk.iej zostamie praktycznie zakoflczooa d<Jpiem z końcem 1946 roku.
W chwili obeooej z. LZOO,OOO zwolr..!onych żolni-erzy 750,000 przebywa
na urlo'.)ie; w ciągu najbliższych pa·

pracy. Koolfl.iik:t<>w
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Obłudne rady na konlerencji w Paryżu

MlOSłCW:A (!PAP). - Prasa piiąt· '
, ·
kO\ll'a podaie pelny teks•t przemo.w1e
nia ministra Mołotowa na plenarnym
pos.iedzedl'iu ko.nferencji
pokojowej
w Pa.ryiŻ-u w sprawie uchwali komi•sji
regu.J;ami.nowej. Specjalny lroreswndurt T>:ASS w następujący sp.o sób
c:harakteryzu+e przemówienie przedstaw.icicla Anstralii :Evatt,a , który -za
brał głos po minoistrne Mołotow.ie:
„Na'Stę:pnie zabrał gtas prze·dstaw.ic.id AllSl:r>a.'l•Li Bvatt, któ-ry
bro.nil
wnroS!ru, przyjęte.go przez k<JmiiSię
r.egnjamiloową w sprawie gtoS1owania

.zwykłą większością. Wjęk.szą część

rzuciła· poprawkę uowozela.n dzką o
glosowaniu zwykłą wię!Qszośc ią, to
jed.n.ak poprawka b-rytyjska przyjęta
przez komisję w zasadz.ie niczym n'e
róż.ll'i 5 ię od pienvszei. Evatt pow·
strzyma~ się przed
powtórzeniem
w sw<Jim przemówie n'•u tego oświad
cze.nia, zawiezasu
przygotowa11ego
i rozdanegio kore·spo11 dentom, w.id<Jcz
illie dlatego, iż byt calkowide pew11 y że plenum bez dy.skusi i za twierdzi w.niosek komisji regulami•n owei".
iKorespo.ndent TASS piisze .następni·e
0 p-rzemówieuiu delegata bryty]skego na plenum konferencji: „Po prze·
mówie.n.iu KardeJila zabral gl·os kiero"v
fl'ik deleg.acji brytyj·ski ej Aleksander.
w ,;we>im przemówie11iu rozwodzi!
sie 011 ohszer.n:e nad „większością"
~ .,mni ejszością" kon~ere.nCji, prz.e-

.swej mowy ~tt poświęcll u,;prawie
dlliwie.niu sw.ego stanowiska w komi·
is.iii regulammowej .i atakom na istano
r~m~ 1 ~~aca
między w:islro delega-cji radzfockiej. N.ale-2y
wte1'k1m1 mocarsllwam'l. Z t~ też zaznaczyć, -,;c przed otwaróem dzi~
powodu zaznaczyl amb.
silejs:z:ego ~amego posie<l200ia kon
Polska nadal będzie stała na lferemtji ·~-O. przedstaw:ic.i'elO:m
· ku -.
· • k'..LL..J 'Pł'3ISY oŚ!Wli.OO<G?;001e Bvatta l!la p~śm1e.
~nOW'lS : IZ ~ie Ja_ i=•IWI" 'W. ~11icz,eniu tym iBv.atlt ze zwy.
widc blokow panS'llwowyoh me przy- Ma 5'0bie demaigogi.eziną beroeremomiał
'OZyn~ s~ do wytworzenia szerszej ~cią nazwał delegatów wys·tę
plal!formy poroZJUmienia
międzyna- 'PUi:ących iza. wnioSk:1·e m rady mi11iNORYMBERGA, (PAP). Na
rocło!w....o (Dokli ..L- tebt , • cłczel~(jw ispnaw zagra~'lcmy.ch. „~poz-ytrybunału
. -„
auu:r
o~a
CJ~". Evatt otwarcie przymaie, ze piątkowym posiedzeniu
ma amb. ~ podam,: Jutro)~ cl1'0Cłlalż lromi-sj-a regulamionowa od- prokul'atura ,przed.stawiła ,szereg dowodów, potwier.d.zających niez:vrykte
„ ................
okru.cieństw.o SS, jak 111.p. zamrażanie
llldzi na śmierć, pod\ławanie ich wysoddemu napięciu, sterylizacja itd.
Jeden ze specj:;i.li•stów niemieckich
radzil tt.immlerowi steryl'zowa11'e
trzech milictnó'w :radzieckich jeńców
wojennycih
Na pią.tkowym posied~ zeznawal m. iin. były naczelrry dowódca irrtn1i niemieckiej, mar-
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c1_wstawia1ąc J~drtą częs~. uczestn.
kow konlerencn - drug1e1.
Alexander przywal. że delegacie
Wielk iej Brytaui.i i Stanów Zj~dnoczo.nych połączyły swe wysiłki <lla
os.iągnięCia w komisji regulami:no\~ei
uchylefl i.a w.niosku rady m.mstrow
si:;raw zagrarJicznych o ,sposobie glo
sowa•nia rta konferencji pok.oiowe_i;
Alexander u.siłowa! uspraw 1e dltw~c
to stano w.is ko anglo · amerykańsk~·
takim co nain~niej dziw11y:ri1. argumentem, jż W1e·l ka Brytarna 1 Stany
Zieduoczone brały '~spól.nie udzial
w m;nicmei wojnie. K.ierow.nik dele g.acii brytyi·skiej z wielkim patose~n
radzit konfererJcii. by" 1 przeięla Się
.,duchem dobrej woh - duchem..
którego, nawiaisem mów!ąc. ni.e }>ylo
w jeg·o własnym przemow1ernu .
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Twierdził on, że !Przed wojną wraz
z innymi generałami · ostrzegał Hitlera, że wojna w centrum Europy
rozpęta konflitkt
międzynarodowy.
Braudhitsch żywił rzekomo bardz-0
powaime ·zastrzeżenia .przeciwko. polityce apartej na ·sile wojskowej.
Według Brau.chiotscha między Hitle·rem i dowództwem naczelnym i·stnialy stale tarcia. Bruchitsch miał 'Pl'Otestować przeciw/ko r.o·z .strzeliwaniu
jeńców oraz nawoływać do poprawnego zacltowania s~ wiobec ludności
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księży,

słowa

mordo'wano
glosic:i.eU
chr1JS.tusowego., rIJafono ludzi Ż]fUJ"
h
t ·
·
cem w krem..a.toil'iac , tpas Wl·ono szjl
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~n „ dzz'eC-mi • ]caf.niwa.no na „-„.ierc
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lcobie1ty?
Chcielibyśmy wienyć
wszyscy w
dobre intencje z~vno s.tolicy apo~waskiej, jak i tych, kt6rzy obowią·
zani są do s!uchcrnia. jej i naślado-·
wania w SfJ'Jl'l'awach krt6re '1!iMzemu
kna.J'~wi mimo wszystko są niec.o blił
Stze, jak W'ol'!ka o wysiedlanie Niernc.6w z naszych teiren,Ójw. I cllatego
dziiwi na,s &AN3vt1J$tloioh dlaczego wy·
soki· do$łcjrnik kościelny w Polsce,
dolJti;.ze znający s.tosu:nki i zwyczaje
watykań&lde, nie zabiera
i nie zabrał ootąd głosu dla potępienia naj·
potwu'l"ftiejszej rzeczy jaką w okr"-•
sie pokoi'u jest p1>~om lud;zi. lotórych jedyrnym przootępstwe'»i tylko
jest Wh pochodzeme i przypadek,
że zdołali wynieść cale głowy z pit:kla w jaldm ~ez sześ6 lat się znajdowali. Jeśli prwvdą jest, że żadna
prośba o wsitawie:nnio.two i obronę
nie m.oże być odrzucona nawet 1wzez
JJapfeża, dla.czego
ODRZUCIŁ
JĄ'
BEZCEREMONIALNIE TEN , kióry tutaj w Polsce jes.t rzecznikiem
stolicy <11po-stolskiej, dlaczego nie za·
brał głosu. kiedy lala się krew, kiedy na,jciemniejsze męty i s:<.umowiny
podsyca:ne 'l[n':tez wq·ogów la.du, bezq;1iec.zeństwa i pokoju hańbiły imię na
szego na·ro<lu, urządzająo w Kielcach
neź, Jat6rej ofia,rą padła lcilkadzie•
siąt ludzi?, Je;żeli pl'l'wwdą .jest to, co
pisze orgam, Watykwnu, że żadnej
prośbie odmawiać nie wolno i nie na.leży, d!lMzego 'nie rpadajc~ z a.mbon
ko:foielnycli piękne, u>Zniosłe, chrześcijańskie słowa o miłości bliźniego,
wyklinajq,ce wszystloich tych, kt6rzy
zlq. wolą, <'iemno-tą i ba,1·bo.'rzyń
sfwem ~tawiają nas poza nawinsern
cyrwiliz01Wanego świata?

I jak to wszystko należy zrozzt-c.o ma -0 tym sobie pomyśleć,
zwy~ajny, uczoiwy,
prCLlotylmf1!ff1J
ka·tolńk?
Czy gazeta pap1e ...J-..a nie
jest odzrwierc:i.adleniem myśli Ojca
śmętego-., c.zy plisze nfoprawdę,
a
jeśli tak nie jest, to czy nie ocytają
jej wyso-cy dostojnicy kościelni w
P<>lsce, a je śli czytają to czy zawar•
te w 'Yliej awtorytatywne oświadcze
nda głowy ·kościoła nie obCY1viązu.i~
kardynJJ.łów, wzgl()(inie piozwalają im
WBREW PRZEKONANIU PAPIEŻA, MóWić,
MYśLEć I CZYNII
INAO:ZEJ?
mieć,

WIK.
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Chi b na kartki MK

godziwy zaro ek za uczciwq proc
iesznne1 Kom· sil Plac

Cel i zad n
Na wniosek Komisji Centralnej
Związków Zawodowych, Mieszana Komisja Płac została powoła
na do życia uchwałą Rady Ministrów z dnia I8 lipca r. b.
ZADANIA KOMISJI
Komisja powołała 4 ogólne podkomisje oraz rn podkomisji branżowych. Dla zebrania i opracowania niezbędnie potrzebnych materiałów powołany został na krótki
okres aparat złożony z kilkuset
osób.
Zadaniem Komisji jest:
I) Zbadanie stanu faktycznego
w dziedzinie plac i przydziałów
oraz zaprojektowanie regulacji
tych dziedzin.
2) Rozważenie możliwości dokonania podwyżek płac, oczywiście
w pierwszym rzędzie dla tych
grup pracowniczych, których uposażenia kształtują się na poziomie
szczególnie niskim.
Komisja stoi na stanowisku, iż
podwyżki mogą być dokonywane
jedynie pod warunkiem niepocią
gnięcia za sobą wzrostu cen wolnorynkowych. Każda bowiem zło
tówka dana pracownikowi mieć
musi tę samą wartość, co obecnie,
•
nie zaś wartość niższą.
TEZY PROGRAMOWE
Jako wytyczne swej pracy Komisja przyjęła szereg tez, .z których najbardziej istotne stwier-

Wyidz!ał

„Premie, które są obecnie wypłacane pracownikom, a które nie
znajdują uzasadnienia gospodarczego, winny być traktowane jako
częsc uposażenia zatładniczcgo i
do niego wliczone.
Premia w przyszło§ci może być
stosowana jedynie w przypadku,
gdy przekroczenie normalnej wydajności pracy przez pracownika
wpływa na obniżenie kosztów wła
snych zakładu pracy, bąd~ gdy
odbija się w sposób pośredni, lecz
bezsporny, na ogólnych osiągni~dach w dzłedzinie potrzeb pań-

Aiorowh:ncJi i tllll!1dtu ZaMiej.skiego w Łodzi podaje .cto
wiadoo1etści. eż na micsiao sier,pień
hr. na kai11tv żVW1t1ośclowe M.K. (Mr
illi:sterstwa Kom:uni'kaiciil realizowane
beda w dmgiei deka<lzfo sierDnia nasteP•lliiace o:dch1iki na chleb:
CMetb vszeirn10 - żvfa1i w cenie zł
2.15 za 1 kig M.K. pracownicza oddnetk Nr 5 p-0
2 kil!: ch~eba.
M.K. rodzinna odchrnk Nr 2 po
2 kg clik'ba.
rządu

w naturze - poza świadczeniami Do ci:asu ukończenia prac przez
po-MieB.Eaną Komisję Płac żadne
powszechnie stosowanymi winny być po przeliczeniu na od-podwyżki ani też zmiany w uposapowiednikł gotówkowe, włączane żeniach nie powinny byó dokonywane.
do upo1a1źet\ za•adniczych.„

Historia i:totego ktOry nie byt ze Bota
~iekawe

koleje narodzin

złotego

poi kl go

na.
Awgu~t, IPOtnz.eibu,jqc IP'lenięidzy
woirnę kazait bić w menrnicy wl1leńskiel 30-grnszowe talary, czyli t>OJS
lkoJ]ki! oraz pióHalary, l.'5-groszowe.
komplikowany sysstwowych.
By~ to nuz;
czyli ćwierokop~!.
tern różnorodnych premii powip1ier,wszy ta1lar i jednocześnie ~Jierw,
nien być zlikwidowany, ponieważ
szy .z:toty ;po1:ki, bo ta drul!Ia nautrudnia pracownikowi oriento<lht
zwa -0statecznle pr•zYJęla s'le
i t
. k · t
.
.
rtych monet, choć było kh nlewle.wame się,. Ja a 1es rz7czyw. 8 a
a:
le d w krótiklm cz1aie wlkly
wysokość Jego zarobku 1 zaćm1ast
obiegu.
do
zachęty powoduje niechę
pol!S'ki. którY
Pierw:szy ~loty
zwiększenia wysiłku produkcyjnewbrzymllf! się dl!.!tżcl i zidobyl oble
go.
nawet ·m111tuq popularność by! tynf,
Koniecznym jest wprowadzenie
tak zwm_1y od ,cJ1.lerżawc~, mennicy
. ,
')uólcw k1ej Andrzeja Tynfo, który
czystego akordu tam, gdzie 3est on
od rokitt 1650 do 1667 zar1Zł\dza pouzasadniony gospodarczo".
żeby
!!tyką monctarmt 'Państwa,
Należy dążyć do możliwie najie<l11.t1k wydO'być tPoń:stw'o z tarawiekszej przejrzystości zarobków
Pa.tów finansowych, Jakle sic wywe- wszelkich gałęziach pracy, tak,
"'.111\izaly na ·k11ite k woj!n kozacitp.
loch, sz.wect>z.kicli. wę.J~ier:i!kiich
by osiąg~ąć ścisłą podstaw.ę do
Tynf zaiproponowaT kriólo\\rii wyb!roboc1zny.
kalkulac.11 kosztów
cle llcl1 ·ze] monety: 111iema monet
Wszelkie dodatkowe świadczenia
tlumn<:,zyt: wy3~_-groszo,yych btJemy więc złotówki 30-·grosr.owe,
ale d'.lj1my .ido nich srebra za 1.'i gro
szy. \V celu '1.tS.p~okojenla snimlcnla
wstrząsnęły
ikr61cw1skiego Tynf <lale na tych
dzają:
osZ111!lrnnych ,z!fotówkach na,p'1s .,Dat
JiDhuim servata a!1us. potiorąue me„Poprawa bytu klasy robotnitahlo est" - wartość (tei T]lonecie)
czej, pracowników umysłowych i
na-daje z.bawienie (Ol}czyzny) co wię
weteranów pracy może być osią
cej warte jest od metalu.
gnięta tylko wówczas, jeżeli pozoTyn1f nie ul.awM ~oble oczvwl.~cie
ścisłym
bądź w
stawać będzie
sprawy z tego, że iest pierwszrm
związku ze wzrastaniem ilości
k'tóry
c:r.lfowiekiem,
dnia: sl·aznych prowadzono dn „ko- \\' . świ.!cie
(SAP)'. Przed za konieczne pr:i;yp mnieć świadko- menderówki zagłady", niby do ~- chciat u.staJ:ć par.net picniąqza na
NORYMBERGA
dóbr konsumpcyjnych w kraju,
pańs,two\\·ego,
r:odsta wie stempla
.
bądź też ze zwiększeniem udziału Trybunałem M~ędzynarodmvym w wi, ie został przecież powołany ja!ko
ilość
!em.pel pai'1stw;i. a nie
boć
tych klas w dochodzie społecznym Norymberdze przesłuchiwany był ja świadek obr()l!ly, a nie alianckiej pro kła.du kąp1elowe·"o...
Morgen i;t'wierdza, że i1nformował metalu natlaie wnrto~ pieniądzowi.
wyrao
opowiada
kosztem elementów nieprodukcyj- ko świadek obrony Morgen, członek kuratury. !'.forgen
KaltenbruIUJera i Muellera, szefa Przeliczy! się \\' tym jed.nak, gdyż
SS-ów, Gestapo w sierpniu' 1944 o makabry- poll"a_c:a s.tei:n;p!a pa1isLwo~ve«o
nych. Podwyżki płac dokonane w Najwyższego Trybunału SS, inspek-1 finowanym postępowaniu
w
bvć
mm,iafa
c1,a~ach wo1c11nych
.
. .
. .
wywołując tor obozów koncentracyjnych. Mor- zmuszających więźniów, by się wzainnych warunkach,
IJJliew
metalu
wartości;\
1poparta
po
s1~
dzteJą
Jakie
zwiększoną emisję pieniądza bez gen tłumaczy, że „zasada na której jemnie ·zabijali, o ipa.śmie U<fręezeń, cznych scenach,
„'Pokrycia"
obozacih ko,ncentracyjnych. Kaltcn- 111iąclizu, a kiei.Jy t~go
odpowiedniego wzrostu masy to- opierała się organizacja obozów silą jakim było życie w obozie. A jednak
bruuner iprzyjąl to milczeniem, Muel t1ie byto - stata się kat.a ·Łrofa: zawarowej, "doprowadziłyby do wy- rzeczy musiała iprowadzić do zbrod- - mówi Mcrgen - zdarzali się do- ler bardzo się irytował. Morgen for- Ie,;rają:c kr.a.i bczwartości~wą
<lfa
. . ogokn monetą. doprowadz1I <lo car.
.
.
§cigu pomiędzy płacą a ceną, co ni, gdyż więźniow~e tracm wszelkie brzy komerldam:ci, zdarzali się leka0 wdrozenie kowitej miny finansowej ipaństwa.
lm
wmosek.
zgbos1il:
·1:ma
w konsekwencji musiałoby przy- prawa obywatelskie. a nawet ludz- rze, pełni „poświęcenia". Opisując
Sejm w rnku 1667 pocią,.i(11ą1l Trnfa
kie, wszelką nad-z,ieję, by kiedykol- los żydów w obo-uie -0święeimsikim., przeciw Heychmanow1 dochodzeń,
nieść straty klasie pracującej.
gdyż odznaezył się on specjalnym o- i jego następco · Tytusa Liviiusa BoZe względu na niebezpieczeń- wiek mogli wydostać się na wolność". Morgen mOwi, że okrucieństwo Ru- Icrucieństwem. ale Kaltenbrunnar po ratiniego
odpowiedzialności.
do
~e~~ni.a Morgena stają ~ię ta'K ,dolfa. Ho:ssa ~a się porów:iac do wiedzial odraizu, że aresztowanie Tynf wciekr z Polski, snn-zeniewiestwo wywołania wstrząsów gospo1
rzywsrzy 4.000.000 złotych„.. polskich,
d~rczych ?okonywanie podwyżek obc1ązaJą.ce dla z,esp.ołu SS, ze P~-, krymmahsty W.n<tha z Lubhna,. o
gdyż a Borati1ni otruł ię ze z.gr:rzotY•
wyilclucwne,
jest
Heychmanna
wmno hyc przeprowadzane eta- kurator amerytkan-i;Jc1, J?odd, uwaza którym byla mowa pop:nzedme.go
finansoHitler powierzył Heychmamowi tajną Porząde:k w sprawach
parni.
Stanimi,sję wielkiego znaczenia. Na zakoi1 wych zaipr.owadza dopiero
„Te rozpiętości płac, które są
czenir. świadek stwierdza, że KaJten s.law Auigll!st ?oniatowsl\L który na
cal:v
z,J.otym „11cz.c1wym" opiera
.
.
. .
1 niesłuszne społecznie i · gospodarsystem monetarny ipolsikr
brunne: oldz:i~czał się :stotrue w1e~- nowy
wyrównane
być
winny
czo
moneta,
ką '9łuzalczosc1ą w stosunku do Hi· Zloty bity iako osobna
mieć
przez stopniowe podwyższanie zarówna się 30 groszom m;cdz,ian:vm
tlera
W Józeiowie 1100 Warszawą od-' feratami i 1m1ca w poszczególnych
uposażonych
robków na1ruze1
Następnie ze7lllawal Wolfram Sie- \t11b czterem srebrnym, talar liczy
grup pracowniczych - przy je- była sie wakacyjna konferenc'a pra knmlsłach prz;edmiotowvch.
vers, były kierownik działu doihvia~. się ~ zlfotrch, a 1Przy koricu panowania tego króla od roku 1794 nadnoczesnym utrzymaniu obecnego cownlkó.w pedag()~lcznych UniwerWYtęż0onej czeń naukowych Rzeszy, odda.wna o- wet 6 z:lotvch. Hi.te są wtedy srebr
cltw-utygodniowei
Po
Na
TUR.
P.owsz.ecbnych
sytetów
następu
d-0
doszli
uczestnicy
pracy
stanu zarobków tych grup praco- program konferencji składały
cziekiwany pr2ed TrybUJnałem w No- ne zJotówki dwuzlotó\\"ki czternsię
jących wniosków:
wniczych, których wynagrodzenia wykłady związane z
brytyjski zrotówki, czyli 11>óltalary 'i ośmiorymberdze. Proikurator
programem
kształtują się znacznie powyżej Uniwersytetów Powszechnych i me
T-U·R· Jone wyjaśnia, że Sievers dostarezał ztotówki, czvli ta1ary.
Unlwers:vtet Powszechny
Pierwsze złote po1sk,:c Mte w zlo
dzlslejszeJ
.todaml nauczania, dyskusJe nad' re- odpowiada p-otrizebom
przeciętnych".
rzeczywistości poniewiaż puez swól do instytutu badań anatomicznyr.h cie. to ~ą dopiero t~ vlote mo11etv
hil~
przyspie- w Stra<Ssbur1n1 150 szkielet.6w 2y- 11tóre z dostarczonego złota
dwufetni program może
mas dów z Oświęcimia oraz innych „eks- Nlsika mennica od rnku 1925. B:vszyć wydobycie z S7.erokich
najbardz!ei ponatów", zldobywanych po obozach ly to iednalJ<: raczej medale p:imi~trobotnlczych jedn06łek
kowe, j.ak BIP· 10 zlotów1ka 'l. Boie
wartości01wych I przygotować
91)1Hecie
leslawem Chrohrym na
do czynnej priacy w przebudowie koncentracyjnych.
Sievers, trzęsąc rozwianą czU'pry- śn:rierci tego króla. wyhila it.p. Nie
życia społeczno - państwowego.
Dwuletni "kurs Uniwersy,tetu Po- ną. zdradza wielkie zdenerwowanie i mialr one ab<olutn1c ża<ln,!go wplyPiwo polskie w ostatnim 10-łe- kowania piwa specjalnego l)fZI!- wszechnego
\\'U na ..:;to<unki mone.farne czy hanswoim
winien dawać
równo- usiłuje wytłumaczyć, że „ni'kt prócz cJ.lowe. gdyż n.ikt ich w olbieg nie
absolwentom uprawnienia
clu przed wojną jakością s.woją znaczonego na eksport.
im zez.al traktując je wyłącznie teW obecnym roku gospodarczym rzedne z uprawnieniami szkół lice- llimmlera nie był w kUll'sie tych
nie ustępowało piwom Europy Zaalnych i upoważniające ich do stu- spraw" i że on eam „nie wie nic". za1rnr:vzacWl1ie tj. jako form prz~
chodniej, co wpływało też na to, wszystkie browary muszą swe war- diów wyższ-..ych·
Ale Jones iprzytacza list Sieversa, chowrwania o z<:zcdności.
że niektóre wielkie browary za- ształy uzupełnić i zaleczyć rany
Metody nauczianta winny być in- pisany do Hitlera, w którym świadek1"!111!11111!1!11!1-!lllll!lllłl!lllll~-~·-1·
tensy1wne. Na pierwszym roku stoczęły ekspoirt swych wysokopro· zadane im przez działania wojen- sować należv metodę wykładową pisze:: „gdy front nieprzyjaeie1ski·
centowych piw poza granice kra- ne, skompfotować personel facho- w połączeniu z dyskusją,
ćwicze- zbliży się do Strassburgą, sta.ajmy
młodzieży
ju. Chodzi tu w pie-rwszym rzę. wy i ulepszyć s-wą produkcję.
niami i pokazami, na ro-ku drugim się wyw·ieźć nasze cenne zbiory, zaWięinićw
przechodizi sie do ·meto- miast je niszczyć, a jeżeli nieprzyjaW bieżącym roku nie może był „atomiast
dzie o tak zwane piwo porter, piP<>łąrełeratowo-dyskusvinei.
dy
sierpni.a do 3 wrześ
25
dłliach
W
wo mocne o dużef zawarloścl eks- ·
czonej z ćwiczeniami Draktycznymi ciel "miałby je zmaleźt, to powiemy,
traktu słodowego ł specjalne piwo mowy 0 eksporcie piwa, gdyż i zapoznaniu sie z instyt 11 cjamł i że to Francuzi zabijali i dyssekowa- nia, odbedzie sle w Zamku Szc:zytno
typu angielskiego zwMle „Ale" 1 jęclllTI.leń, podstawowy surowiec warsztatami pracy.
li żydów, zanim nasza armia zwy- st. kol. Rudzewo, pow. Kladzko Zl-0t Młodzieży
Międzynarod()Wy
uwaz.a1ą, cięska weszła do Strassburga.
Uczestnlcy konferencji
tego napoju, musi być w pierwpiwo „Grodziskie".
zr:z,eszonej w szeregach Polskiego
,,.świadek nie może zaprzeczyć że T. U. R. winien zorganizf>wać
Do browarów, które eksporfb· szym rzędzie zużyty na cele apro- ldlka Uniwersytetów Powszechnych mówi prokurator, że przeprowadzał Związku b. Więźniów obozó\'l konwały do wojny swoje piwo, obec- wiZacji ludności. Dopiero po osią o cha11aktenze internatowym
dla w Strassburgu eksperymenty na 20- centracyjnych.
. ,
,
.
. .
nie należy dołączyć kilka browa- gnięciu równowagi gospodaJ"czej wv b ranyc I1 sł uchaczy . z miast po0osledli fabryc.mych, tu zy.iących ludziach, ktorzy Ja,rnby, lionorowy protektorat Zlotu przy.
rów na Ziemiach Odzyskanych, na odcinku zbożowym może być wiatowychz
zgłosili się oCJhotniczo". Dreszcz gro-I jęli Prezydellt Krajowe} Rady Naroktóre również z racji s-wel?o nad. podjęty eksport polskich piw do .,a. częśc1owo również z o~icdli wiei
p
t
1_k1ch. Podstawa naucz.an•a na ta- zy pn.-zeszedł po sali. Goering rów- dowei ob Bolesła ff
na.
moie
co
zamorskich,
krajów
1
wielkości
położenia,
mo,r skiego
w ieru oraz re·
.
. .
.
.
skJch. Podstawą naucza.,,ia na ta- . .
4
c>h.
Narodowei
Jedności
Rządu
rmer
1elil
d
Jakgdyby
si~
produkowanego towartt [.,ąplć najpr~dzej w roku P'l'ZY powinien bvć program I roku nor- mez w~dr.yga
jnkości
Morawski,
Osóbka
i.Edward
·
lll'l.nych.
oburzenie
L.
P,
U.
walnego
muszą przyjąć obowi~zek ~rodu- szłym.
. Dzrw:n'i1e to. trocl1ę ~yg!l.!\lcla 1 a.Je
Je!St f.aiktem, ze „'ZJoty voJtsk1 był
rnajpl,erw IPOJęciem, a - ule mot111tą·
Ztote mcmety, !Pierwsz:~ 1akie zaIPO! kioh
:Uemii11oh
1•ofow;ano na
'JJT•ZY7hodzą do nas z W~l:'ier 1i ttoPrzez 11C"7Jlloe w_ielld diukat,
Iaindf,i.
on ~o byl ib<l'wlem, nie zmienia 11wo
kl'w. z.cz.owej, mając
wart-0ści
1.01
tale 3 i ip61l gra1111a .złota, 23 i 1pól
'kariatowe.go.
W iPol.·ce pl.aci się :z.a niego IJ)Oczątlkowo 14 ~rebr~ych „s~ero'kkh"
gros2y, a .Poni·~\WłZ wartos~ sreb.r,nych pdcnti;.cltz:v st.a:le mai!eie, więc
ce111a diukata dochodzi do 30 gr-0szy, a1ż se}m w r,oku 111496 1Za Jal!la
Oltbrachta uchwala, że nie wolno
jest wioceJ za dukata 'p{l.aclć.
~ycie JJ<?Szllo s.w:o!rrn torem .~ wbr«?w
tCIJ u!Stawie za d11.11kata ipilacono w1ę
<:cJ, cena dasz1a do 50 · ~roszy, ~I;
tel ustawy ctaczęto nazy\v·ać ao
2fotym polskim, a dugroszy -

100

kait.a :-- zaotym Cl!~r1wooym. W koń
oo wi1e'ku XVI JJilacono juiż .z.a d:ukarta 2 :do te pol$kie, .za Zygimunta HI - 4 zl,p., za Jana Kaz.imierza - 6, a w .oilllgm wieku XVJII18 !Zif.ot. M1iimo to iec1naik nazwa „zlo
liczony
ty p.obkl", c:hoć jest 011
1moneta1tni miedzl.anyml
utrzymuje
się nada1l.
Nie ZI!aczy to by.na,j.mnieij, że Pol
ska 111 1e miała Z:łota, czy vłotych pi.e
ni dzy. Podslkar1bi ikoro11111y Mikołaj
Szy,d!łowiedki w Jatach 1528-36 bi~
je w mennicy kr.aikowskiej dukaty,
czy'!'i emi~rwone 11Jote z w!zer·unlk!em
Zy~muinta Starego. Te i 1PóżnleJs·ze
diuk.uty po1Sikle, choć jest J.cih niewiele, ma·.ią to s.amą wagę i 1próholender -.kle.
bę 7.!lota co dukaty
w~·le1'skie czy ,~-Osk;!e il tę sauui
w• ha'ild.lu silllę 1iabyWiCZi\·
NaTodziny aJl•otego IPOl~k!eg-0, Jako
monety poJedyńcz.u można ustalić
Zygmuint
na .r<>k 1664, kiedy ło

1

na.wet Goeringienz ...

Zeznania. które

Wyb„ ny S -man o bestiaIs wach
w obozach niemieckich

I

Uniwersytety powszechne TUR
winny

aprawaienia szkó I licealnych

0

Polskie piwo na eksport
ale„. iesicze nie w tym rokn

Zlol

h.

•

•

Murzyn zrobił swole-murzyn może odeiśc
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niem l to nie zawaze. Doatają oni władz amerylcansklch polecenie
wyrównaniu rachunkµ za paue
dla koni. Pomimo tego, że 1zwa<
dna wystarcza zaledwje na l-.i dron pełni służbę warlow.nic.i.:ą
wokół obozu - władze amory.
razy użycia.
Sz.wadron 1l p. uł. stacjonujący 1kańs.kie nie zgodziły się na bezw Dachau, otrzymał od tamt. płatne dostarczenie paszy I stanowczo zaządały wyrównania rachunku. Rezu1tai był taki, że zoł·
nleł"ze chcąc utrzymać konie, mu·
sieli od:dać swóJ żołd na poisryele
rachunku.
Do dyspozycji polskich oddzla.
przydzielono !amochody. · P<>łów
gospodarczego, Rolniczy" i inne zamieściły rów.
Buł"aria należy do tych krajów, ła politycznego,
Butw
R.P.
nieważ nie posiadają one reje11tra·
w których imię Polski fest 11zcze. nauki i sz.tuki. Ostatnio w i.wiąz- nież wywiad z posłem
Zalewskim.
E.
ga!l'li
PKWNmanifestu
rocznicą
z
ku
oddawPolska
Qó1nie popularne.
cji ąmerykańs.kiej - nie przycbie.
Prasa bułgal'Ska anallzując sto. le 1lę Im matorlałów pędnych.
na cie$ZY 11ię azczcrą sympatią na- i świętem Odrodzenia Pol~ki cała
rodu bułgarskiego. Przyfaźń pot. prasa huł~a'l'ska zamieściła szereg sunkl w naszym krafu, przychodzi
1ko - buł.garska poala(ta 1woją tra- a.rtykułów o Polsce, fotografii pre. do W1I1Losku, że postępowa pollty- A JEDNAK NAJLEPIEJ W DOMU
dycję, 1iągającą aż do czasów bi- zydenta B. Bieruta I Innych człon- ka demokracfi polskiej zapewnia
Wielu żołnierzy i ofl-cerów wy·
Gazety narodowi polskiemu należne miej.
twy pod W arnq, a imię p-ole9łego ków rzą~u polskiego.
raziło chęć pow.rotu do kraju. Nie
Lur.
w czasie tej biłwy króla polskiego, „Fil'ont Ojczyźniany", „Sztanda.r sce w SwJe~le.
wiele Już trzeba, by zrooumlełl jak
Władysława Warneńczyka, uitrwd·
ich oszukano. Nie po.
haniebnie
bułgarskie
narodu
!Iły w pamięcl
go piemi ludowe.
moie zakłamana anderoowłka pro
ROZJWojowl i pogłębieniu przy.
paQanda i penpektywy nowy<;h
do domu
chci liby liemcy wracać
jt1źnl polsko • bułgarskiej stała na
„rozkoszy" w Polskim Korpua!e
Do władz wehrmachtu, a SS-owcy są zwal.
BERLIN (ZAP).
prze~zkodzle germanofilska polityPr,zyapoaobienla w Anglii. Wszy.
ka bułgarskich „carów" niemiec. brytyjskich, a być może l do In- niani?"
trzctwo myślący wracają do
scy
kiego pochodzenia. Obecnie jed- nych władz sprzymierzonych, pludzie·
pytania
te
wszystkie
Na
UMUNDUROWANI JAK„. NIBMC\" nak;'gdy również i w Buł1i1ari! wła szą Niemcy liczne Usty l wnJos.kl lono dwóch ia&adnlczych odpo. krafu - bo Jakby nie było „wszę
Wielkie niezadowolenie wywo- dzę objął lud, między demoJua. z prośbami 0 zwalnianie jeńców wiedz!: przeciwnicy hitleryzmu dzie dobr·ze, ale w domu naJle·
leło zarządzenie Amerykańskiej tyczną Polską l demokratyczną wojennychh. Anglicy „lojalnie" na będą .r.walnlenl w trybie przy&pie· piej".
zabraniające Bułgarią nawiązuje się szybko lilły te odpowiadają i tłumaczą, szonym, - inni w miarę posiadaKwatery Głównej,
obcokrajowcom noszenia mundu. trwałe serdeczne stosunki. Wyra- dlaczego nie mogą jcriców z,woł. nych
tran&portowych.
środków
Brzezicki
M.
rów amerykańskich. Na skutek zem tego są przede wszystkim nić, albo pocleuaJą, .te niedługo
powyższego zarządzenia. żołnie liczne publikacje o Polsce, Jakie jeńcy zostaną zwolnieni.
Niejaka Maria Jmmers twierdzi,
rzy kompanii wartowniczych za- stale pojawiają się w pre1le bułopatrzono w mundury poforbo garaldej. Niewątpliwie apołeczcń- że jej syn niesh-1aznie jei;t trzyma·
wane na kolor 11ranatowy, czyli 11two bułgar~kle wie dużo wlęcej ny w niewoll, bn całn rod.Lina
musi potrwać jeszcze dlaąo
ta kl sam, fakt noszą ich „koledzy" o demokratycznej Polsce, niż my była przeciwna Hitlerowi. TrzcbaSTUTTGART (ZAP). - Otwlc- czuwać w przemyile elektrycznym
z niemieckich kompanll wartowni wiemy, co się dzieje obecnie w .by więc ,go zwolnić, ażeby mógł
czych, a nawet Jeńcy niemieccy. IBułgarll. Dzimm!ki bułgankie za. wstąpić do azeregów demo kra. rając Jedena!ty dzień obrad Rady oraz w zelektryfikowanym.
Kra.joweJ gen. Clay pr.zedstawił
Oddziały polskie stacjonufące I mic&<Zczajij stale wyczerpujące ko- tyci;nych.
Na pytanie, fak długo będzie
domaga sit; trudnosd, na jakle napotyka łąobecnie w Bawarii, przeżywają \re pondencje 'I- Polski, wywiady z I Wielu Niemców
okupacja, zastępca głów
trwała
okires dei>resJl. Zakaz noszenia dy- przedstawicielami polskiego świa. zwolnienia z niewoli wszystkich czenłe strefy angielskiej i strefy
nodowodzącego strefy amerykań·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - młodocianych. „Przecież oni nie· amerykaf!skief w Jeden system skief powiedział, te tak długo,

który
watażka,
Samozwańczy
nie zawahał się pchnąć pol11kie90
w piekło pod Monte
żołnierza
Casitlno, a połym „wynagrodzić"
go za wierną służbę argentyńską
fermą lub tymczasowym obozem
- umył ręce. „Murzyn zrobił swoje - murzyn może odejść". Oho.
Jętnle, czy będzie to beznadziejna
tułacz.ka po obcych lądach, czy ła1kawie zaoflarowaina l>T"aca w bryłyij1kleJ kopalni węgla - werbuf a
się go nara.zie do kompanll war.
townlczych w okupacyjnych .trefach angielskie} i amerykań5klef.
A oto jak wyglądają „stl"Suneczki" w Amerykańskiej ~trefie Oku.
pacyjnef, gdz.ie przebywa obecnie
Polaków zbałamuco
większość
nych przez dowód.z.two i wc:lągnlę
łych do służby wartowniczej:
Polskie dowództwo te&t tam w
rzeczywl>&tOścl fikcją, ponieważ w
Jednostkach wofllkowychh od kom
panll w góri:, właściwą władzę
oficerowie amerykań cy.
mają
Wielu s.połród żołnierzy rekrutuje
się z b. jeńców wojennych z 103!7
r. lub też z obozów cywilnych. Dla
tych os.tatnlch warunkiem przyfę.
cła do służby wartowniczej je1t u
kończony 18 rok życia.

stynkcM w0Jsk-owyc11, odznak I / nvun, z drugiej Jednak nie dotrzy.
ustalonych przez elebie
mundurów - pogłębia ją jeszcze muJą
norm najniższych racji d.zilmnych
bardziej.
Najbardi;iej niezrozumiałe jest dla tołnlerzy.
5KANDALICZNE FAKTY
wind.z amerykań.
postępowanle
żołnierze polscy mają otrzymysklch, kAÓTe z jednej strony dają
dowody ;:.upelnego zaufania od- wać· 10 papierosów dziennie, otrzy
działom przez siebie utrzymywa- mują Je jednak z dużym opóźnie·

Tylko

postępowq

I

politykq zdobę ziemy

Ił

nałełn

Tównież l żyletki na 10 dni z obo.
wiązlciem codziennego golenia się,
jedrnak jakość ich fest taka, ie jc-

sa:e

świł!t:łt!

1

,,G altem" zabrani do niewoli
iui

z.

pa.:·

Bezpł

if

d~~- gosp~~rczy.
leczenie i renty i w lidzk· e :~~:~~·~ ~:;~Się,~~a:~:ob:~~~~i
tne
młodocja- „Ni~
że
dla Wifl, fti8f8k Z 0V8DShff!Ck
0

WAR.SZA. W A (SAP). Na zl\ecenle
Prez.esa Rady Ministrów . powołano
Komisję złoż-0ną z 00Isk1ch l za·
chirurgll
g:ranicz~ych profesOO'ów
sądowej:
psychiatrii i medycy11 y
l\\Jnlsterstwa
oraz przedEtawiclell
Zdrowia, która zbada stan zdrowia
tych z pośród b. wleźniarek z Ravensbruck, których uczeni niemieccy
używali iako obiektów do bestia!skich doŚ.wiadczeń . naukowo-lekar·
skicb.
B. Więźniarki, których naziwlska
Zd
Ln' t ti
•
I ~dresy są znane M. IS ers wu . lro
.zostały zapio~r;-011~ do si:iw e"".•a,
ma się pr'2'.,,.d Komisie 1 przewiezlo·
ne do Akademi iLekarskief w Gdań
sku. gdzie urzedide Komisja.
Zdrowia
Obecnie Ministerstwo
.nl.ezare.estrowszystkie
zawiadamia
wane dotyc}lczas b. w1ezniark1 obozu w Ravensbruck. które służyły
za matei:iał do wsponmlanycb dośwladczen I nie sa dotychczas ni·
gdzie zarejestrowane, aby zglasza-

dla
Wiadujemy
nych są utworzone specjalne ohoły sie osobiście lub piśmiennie do zy, „gdzie oni są otoczeni specjałDepartamentu Lecznicbwa w Miini- ną opieką".
N'1emcy
•
I
z.&t ·
wow 1a (W arsZlalwa, u· Domagają się wre:izc1e
sters.wie
Chocimska 24), gdzie . otmyma)ą zwolnienia cywilnych internowa.
bez~~atny bilet na przejazd do Aka- nych z obozów w Australii. Doprzede
Lekarskiej w Gdańslu~ i magają się zwalniania
demu
d 5 1 b
t h któ
tld
bezpłatne utrzymanie w tym mie0
•u
prze.z wszys m Y~ ' • rzy
iicle przez czas określony
Komisję Lekar.:ką, lub aby be:cpo- 6 lat są w niewoli. „Jak to Jest
niezwłocznie możliwe - pyta jakaś Niemka średnio zgłosiły się
do tej Komisji !>rzY Akademii Le~ że w nlewoll zo5tają żołnierze
kar~klel w Oda!JskU przy uJ. Mar•l
Cur1e-Skłodowsk1eJ.

Komisja ma za za<lanie leczenie 9„ e , id e obie„a·e
•n
!Ir
is;;'f
I
j d
Id I
ób
h
N
ZAP)
wy e nan e
os • w~sr e n o
YC
zgro.
a
·
(
HANOWER
inwalidzkiej.
im renty
madzenlu robotnI~ów w H.anowe ·
~<>
loł"d ~even.dge ob1ecyw~ł
<><><X><><><><> rze
~iemcom, że. los ich się poprawi,
ze zostaną 1m zagwairanto·wane
J
1
warunki, potrzebne szczęściu ludz
kie<Inu: trwały pokój dostatecz.ne
·
„
,:
C
~<X><><><X><><><><><><><><><>po<Xi zarobki oraz pewnosc egzystenc)l.

t

Czyta;ci·e prase
soc1·a11·styczna

Rolnicy otrzymujq artykuły przemysłowe
fi

ł!

gi iow

Z inicjatywy
WARSZAW A :oostał zapreliminowany
znajduje sie obecnie w stadium reaiizacil kredyt towarowy w wysokośc ISO milionów zł. pod hasłem:
„Przemysł dla wsi".
Akcia Rzadu i 1>rzY1Zn1111y kredvt
tow::rowy ma na celu dostarczenie
wsi artykułów przemysłowych, któ
re dotąd na wieś słabo docierały
z powodu zbyt wysokich cen artykułów przemysłowych, nabywanych
przez rolnika w stosunku do cen
uzyskhvanych przez niego za wyprod!!kowane ziemio11łody.
Akcja ,,Przemysł dla wsi" obeJ-

Rządu

Ni~

owu I

ws·

mle rozprowadz811ię przciz czynni- razowo 30.000 ton koksu z prze.
ki J'!Ządowe po cenach Jednolitych znaczeniem dla kowali • '~ie-jskich·
dla wszystkich miejscowości na te· Rozdział wegla !>r.~ew1dziany zoprzemysło- stał po 590 kg. m1es1ęczn1e na gorenle kraju artykułów
po
a SJ?adarstwo rolne, koksu , zaś
wych. niezbędnych dla rolnika.
których rolnik nabyć nie może. Do 1-000 kg. na wiejską Jmznlę i kowegiel, w.ala.
tych należą:
artykulów
koks. żela:zo, oo<lkowy, stal, uacz:v- Cwie węgla ustalono na 1·370 zi,
nia emaliowane, blacha, srwoźd.zie, za tone, koksu zaś !la 1.120 zł. Io·
karbid. papa, wapno, cement, na- co ka żd a stacja kolejowa na terenle całej Polski.
woz.y sztuczne, tekstylne.
W pierwszym rzędzie idi7.ie na W ślad za wę11:lem I koksem oóiwieś węgiel i koks· Ustalono, że w dą w da!sz.vch rzutach do roizvram-cach lipcu, sierpniu i wrześniu wad.zenia dla w.si i inne artykuły
wieś otrzyma po 30.000 ton mie- przemystowe.
siecz.nie we:da oraz w łl.l>Cu jedno- J_..--

t

dopóki Niemcy nie wykat~. łe są
sami się rządzić. Wtedy
zdolni
JC&t to takle • łatwe - pO•
wiedział generał - Jak odbudowa wojsko i władze okupacyjne zosta.
jednej fabryki. W pierwszym eła- ną zredukowane do minimum.
ple zostaną µjednolicone podatki,
·
ruch pocztowy oraz komU111lkaCJa
kolejowa. Do pierwuych prac należy też ujednolicenie ro11:dzlału
liemc:zech
Jolskieh
żywności oraz wyimlana towarów
Zarząd Okręgu Łódzkiego Polskie.
h
ł
h 1
ś
ż
1
przemys owyc · go Zw.iązku Zachodniego w Łodzi
Y'W'flO c ow~c
Uregulowanie tych spiraiw będzie
wymagało wielu tygodni uzgadn,.a komunikuje, że przeprowadza re!e·
nia, zwłaszcza, że ani system wa- stracie wszystkiCh dzieci polsk.ich
lutowy, ani bankowy narazie nie WY\Vieziooych do Ni·emiec, .celem wy
dostan.i·a .ich z rąk ni{lmieckich. W
. "
ulegną ujednollcemu . Wśród tru- zw.iązlm z t'•tn, WSZ"Stkie osoby, po
"
,
dności WU1mlany towarowej wylz' siadające wiarygod:ne :11formacie o
, „.
.
dzkciach wywieziooy.ch do Niemi·ec
mitmlł gen. Clay okollcz.ność,
nie zawsze rozwój przemysłu w oraz ich o~eooe ad_resy, proszoc1e są
strefach amerykańskiej l angiel- to zgloszeme po~y_z.szych da,nych _do
skiej. jest równomierny z udostęp- ~z~~~'j~b · b:;a~f~:l:n~~ d~bo~:o\~
Ł d . 1 5 _ęgu
;p z~
nlemem źródeł surowcowych· I e· Ł'd k'
nergii. Najhardziej dałe się to od-· ki~~c~~~o . . . . w o ZI, u. ien-

W sprawie dzieci
w

OSTRZEŻEN E

Lódzkie Towarzystwo Elektryczne, Sp. Akc. pod Zarządem Państwowym iitwierdzlło, że na terenie m. Lodzi
za inkasenta
się
pojawił się pewien osobnik, podający
Elektrowni Łódzkiej, który dokonywuje nielegalnie inkasa
należności za energię elektryczną.
W związku z powyższym Łódzkie Towarzystwo Elektryczne, Sp. Ak. pod Zarządem Państwowym, ostrzegając
przed wyżej · wymienionym osobnikiem, prosi wszystkich
ob. abonentów, zamieszkałych tak na terenie i:n. ł,odzi jak
i jej okolic, aby każdego pracownika Elektrowni, który się
zjawi w charakterze montera, kontrolera lub inkasenta,
wylegitymować, zanim przystąpi do wykonywania swoich
czynności:

Za skutki, wynikające z nielegalnego inkasowania naprzez niepowołane do tego jednostki, Łódzkike Towarzystwo Elektryczne, Sp. Akc. pod zarządem Państwo
wym, nie odpowiada.
leżności

Lódź,

dn. 9. 8. 1946 .
Lódz!de Towarzystwo Elektryczn6
Sp. Akc. pod Zarządem Państwowym

Nr 218 (288)'

Wkrótce nauka

'

(Stg.) Ferie letnie szybko mtiała
i wkrótce młodZleż szJrnłna rozstanie sie z lasem. oollem i nz~ą. •~Y
powrócić do dusznych murow m•!ista i ~iać swo.ie miejsce na ławie
szkolnei· 1 września
roo;po-czyn.a
sic nowy rok szkolny, no wy. . r_ok
trudów nad pogłębianie_m
tai1mkow
n~uki. naid roz;szerzeniem zakresu
swego wykształcenia.
Tmeha przyz;nać, ~e t_en MVf!
okres nauki rowo01Jn1e się na ogol
Za.początko.wana onegdaj w Miej- dochodów nie możina nic wykroić na w.iński, który daje rzeczową a'lla-liWYJAśNIENIA PREZYDENTA
pod dobrymi auspic!.ami. . W!ad.ze
s.kiej Radzie Narodowej, generalna imwestyc;je, a nawet nie mo.foa pre- zę budżetu i ocenia 8'0 oo.ogół poPo wypowiedzeniu się przedstawi- szkolne, or.aiz mlejSki wydztał os.w1a·
debata nad zamierzeniami skarbowy- liminować spł.aty przedwojennych Z<> zytywnie_
ciela Str. Lud0twego, dr. Marchaja, ty nie odpoczyw.ały oo<foz!ls wakami i pohtyką władz komiunalnyc!h w bowiązań. Jednak wszystko wskazuje - &pose prezydenta i referat który ustosunkował się do zam'ie- cii letnich. Postawiono sobie za ~
abv w sezonie 1946/47. me
r. 1946 ohfrtowała w wiele intere- na to, że z trudności Łódź wy4dzie komrsjii - oo'liadcza tow. Stawiń- rzeń skarbowycih pozytywnie, prezy- d:anie:
było ani ·jednego dziecka w wie~u
sującydh, a n1ekiedy i emocjonal· obronną ręką. Najważniejsze jest, s~ :- daj~ klttbcm ~żnO!l~ wyr~: dem Mijał od.powiedział na zaR.Uty szkołnym poca szkołą.
Zadanie
~ momentów.
iż IUWZględniono ~ potrzeby biema sob1e poglądu n~ dri_ałalino~c PSL, ,zbijając a1%ilJU6!A:y b~od- chwalebne, ~.e ze ~ytnymł
m1asta i ludności, przC'Z'nltC!.Zając 9 j- samorz~~·
Skoro _tw1erdzlffiY, ze nej opozycji i dziękują<: in"1ym klu- tr.i1dycjami sociabstycznel Lodzi w
o()WS7JelC~ nattcaanhl·
REFERAT GENE~LNY .
wi<ększe mmy, bo okoł-o poł°""Y ca- trzy 1narw:1ę~ze pozycie prz.~zn_aczo~e bom za necwwą ocenę pra<: samo- dziedlzinie
Jak wiadomo bowiem Lódf, płerw
IRadny t.Qw. Skałecki wy~tąp1ł w łego budżetu na oświatę i hrlturę sę na osw1atę, zdrowooomc 1 opie- rzą.du.
sz;a w Polsce, Wl>ł'~łt.a llll'IZ?"
imieniu komi1;ji finansowej, jako ge (1654 proc) ina zx:lrowotność pu- kę - to ze spokojem kl'Ub ~PS moM . t •
· d
ky ·
mus IJ()wszecbneł nauki 1 na łY'!'f
L
f
. '
.
. os.w1aoczyc,
• · .L • ze
•
k'ierowmcy
·
polu zawsze miała do za:notowal1ła
neraimy re erent. Sch ara k teryzowat bhcZ111ą
(18 ·11' proc) 1. na nn)Ckę
ze
sa· •. ag1Stra
d
l nie rna me
h o u r c1at'
k
budż
946
'
·
·
~·„
d wł • · ·
· ·
. osw1a czy on w. rew s1Uges 1om
•
oknł sda~ turę . etuk'lnka .r. Id .' społeczną (16,41 proc.).
m~n~ u ?s~1W1e l~ce~1a1ą .swoią PSL jakoby budżet był... tajemni· sukcesy.
Lata wojenne i okłłllac.Y'Jne
"!"
s a Jącego się z 1 u
zasa mro1ę 1 spetmaią na ezyc1e S\\llO]e za' N'
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mtasta pnekcmaly go,
że do l6 lat) oozostaie DOi7Jlł obrebell
Nr R. 1534 46 Leszek Jahn, I. 21, Łódź, Różyckiego 5,
'""·
zd . ob"
.. bndż
. oświatv. Co to z.a element? Oka·
1
Sowińsk,i, sf:\vierdza, że
tendencja b ~Je sh
s,pra:;; ~ bm. e\v,busi zuje sie. że przeważnie . dzieci uliNr R. 1'782 46 Elżbieta Bisioł', ur. Rennert, l. 21, Nawrot SS,
władz m'iejskioh jest wyraźna i spo- yc uc ·~-~ny ,.
. ___ 1: f 0 ec- cy. które tak często widzimy. coWPISANI DO 8 GRUPY NIEMIECKIEJ LISTY NARODOWEJ
1 dziennie z walizeczkami z pa,p tero'łoczin~ zdrowa. Ważne jes't, że naj~ tego wycv•IUIJe SWOJ -:v111u:ile1 <>mia·
Nr R.
5 46 Marla Izydorczyk, I. 84, Napiórkowskiego 87
sami. z p:mdełkami.
zawieraiącvmi
'większe
ciężary
na
rzecz
miaS'ta
poale
zastrrz:ega
sob1.~
prawo
~abra:
Nr R.
'7 J46 Emma hJ!<}orczyk, l. 68, ur. Pladek, Napiórłrowskiencrsz.-ą sfery posiadające i to,
że
ma głos~ w dyskus11 !Z'Czegółowei slodvcze. przy wózkach z loda~!
skiego Na- 87.
do:t'-' są ce1owe 1· 1"d ą na zaspo k o nad
spraw
za- n. d. Dzieci te. orzedwczcśnie
wyda'tK'J
d .ment>unn
, . . k'szeregu
Nr R. 1'75/46 Marta Wawneńczak, ur. Nuc, I. 89, żwirki 19,
h
rzałe w latach niewo 1i okuvacvj· ·
· 'I · ·
,1.
eb n I
ga men m1e1s 1c .
Nr R. 198/46 Kazimiera Guze, ur. Dębowska, I. 89, Lokatoł.'8ka 6. ~eme
na1p1 ~IeJ~zycn potrz . ~a ące
Dal e b dy MRN
d OO<lie- nei, o,~Ykłv .od norma.\lnego żvc.ia,
są żyw1clelam1 swych···
rod1zicow
Jest zagadmenie odbud'O'Wy połnocsz 0 ra .
.
na
Nr R. 282/46 Wanda Panek, ur. Jugiel, L 48, l.ączna '%,
i ooiekuuów. Mamy inż jednak noc
Nr R. 490/4łl Władysław Troszczyński, 1. 6'7, 8 Maja 25 Rnda Pab. nej dzidn1cy Łodzi. BPR głosować tem - w pomeckiałek.
okupacyJna z.a sobą i
będzie, za bu-dżetem.
ST. Ga.. cz.as. aby rodzice iz,rzucm naijwyżs,zv
Nr R. 763/4łl Anna Gessler ,ur. Obojnacka, 1. 52, Wodna 26,
ze s.wych
Nr R. '782/46 Wanda Zander, I. 22. Grzybowa 19, Chojny„
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 d z i e c i te ob1>wiązki ł przywród
ie młodości z jej orawaml d'O be~
Nr R. 78S/4łl otylla Zander, nr. Arendt, 1. 64, GTizybowa 19, Ohojny
troskiei 1Z:aha"'Y I do
ks~tałcen1a
Nr R. 825/46 Adela Nowa, 1. 26, Familijna 11, Buda Pah.
się. Bo Jeśli in:iczei, to co z tych
Nr R. 849/46 Paweł Maurer, 1. 44, Legionów 28,
dzieci wyrośnie?
uczęszcza
wyższe
Nr R. 1089/46 stanisław Fandryeh, 1. 16, Pogonowskiego 48,
Wł.adze mi.ejskie oowłnny
S11ro·
Nr R. 1508/46 Józef Fandrych, 1. 45, Po~owsldego 48,
Wig danyeih Wvdziatu Stait%tycz- Szkota Nmk Admim~r.a.c:vinycli w wo ~arać tych rodziców.
którzy
Nr R. 1462/46 Władysława Ziomkowska, nr. Wolle, I. 48, 6 Sierpnia 2 nego Zairzadiu Mieds~iezo licZiba mlo- Łodzi 654 smudeirutów ; 106 stiudenteoc, dzieci swych nie posyłają rlo ff•lmdz i eży kiszita.ZCaicei sie w 7 wY"l- Szkota GtÓWina Hamdlowa w Wair· !Y· Bedą za to odpmviadać nawet
Nr R. 146'7/46 Barbara Krystyna Kotlicka, I. 18, Piast.a 28,
szytch zall dadaoh nauko·,v:voh w Ło- szawie - Od.dziar w Łodzd 39"/ SJb11- a<rP.S~em. •
••
Nr R. 1605/46 Józef Prajs, I. 20, Bednarska 2,
<lzi WYlltOSi OJ:?:ólem 9.959 osób, w den1t&w i 259 situ.demiteik. W:vższa
Dziecko 1i:st. nie tvlko własnosclą
Nr R. 1606/46 Juliusz Prajs, 1. 50, Bednsrska !,
tym mei:iCZYZi!l 6003 i k01biet 3,956, Szkota GOSIPo,damstwa Wiejskiego w Siwych rod.7.1cow. . 1\Tafoży. ooo do
procentow!Q 60.3% meżCZY'Zlll i 39,7 o~ Łodzi 280 Sltudentów i 97 s.tudeinit~k, narodu. ktorv w rownej mierze. co
Nr R. 1649/46 Józefa Rode, ur. Franc., L 41, Warszawska 8,
kobieit.
W:vżs·za Sz.koła Szituk PJasty;cznY'ch,rodme. a niekiedy .i w • st-0ptriu
Nr R. 1786/46 Ryszard Welda, 1. 20, Rżewskiego '7, Cyganka,
Naiwiecei s.tudeintów O-Osiada Ua1i- w Łodzi 42 srude.ntów i 38 studein- wiekszvm troszczy s1e o 1~0 rozNr R. 178'7/46 Zygmunt Hofman, 1. 26, Pogonowskiego 12,
wel'ISYJt·ert Łódzk i - 6677. w tym tek i Pańg,twowa Wvższa Sz·k ola wól fizvcrnv , moralny i
intelek:Nr R. 2096/46 Leokadia Zwawczyk, 1. 48, Myśllwiecka 4, Roldcie
3.362 situden1tów i 3315 studentek. MuzYIOZUla w Łodzi 30 studentów i ł••alny. Driecko ma prawo do naaPQli1
technitka
Łódzika
ooiSiada
1138
20
s•tudenitek.
Id i musi nczvć si1„ A mieisc.e na
WPISANI DO 4 GRUPY NIEMIECKIEJ LISTY NARODOWEJ
s.tuderntów i 121 studerntek. Wyi,sza
•ławce szko~nei czeka na nieNr R. 598/46 Józefa Prajs, ur. Kowarozyk, 1. 4a, Bednarska 2.
Nr R. 1505/46 Roman Just, l. 44, Retkłnla, Długa Kolonia 49,
Nr R. 1566/46 Anna Fandrych ,ur. Albin, 1. 4'7, Pogonowskiego 47,
fi
Nr R. 2095/46 Roman Zwawczyk, I. 46, Myśliwiecka 4, Rokicie ,
złożyli w roku 1946 do Sądu wnioski o rehabilitacje.
W związku z tym i na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 6 maja
1946 r. (Dz. U. R. P. 17/45 poz. 96) wzywa się wszyatkie osoby, które
wiedzą o szkodliwej działalności wnioskodawców względem
Narodu
Polskiego, aby o tym doniosły natychmiast Oddziałowi Karnemu Sądu
(SAiP). - Przed czterema mies i ą· i byli dokladn<i.e po.i nformowani natomiast wpadli w ręce policji ie!!o
Grodzkiego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5, pokój 18.
cami Łód7. zostala wstrząś·nięta wy. gdz,ie leżą cen11 iejs ze ma terialy.
pomocnicy: Lucjan Adamski, i Jan
Łódź, dnia 6 sierpnia 1946 roku.
ifl~kowo mchwal•v m naoadem .raburi
Po kilku d.niach na wol1nym rynku Sur!1i.c.'k.i, którzy WYlllOSili
t-0wary.
PRZEWODNICZĄ.CY ODDZIAŁU KARNEGO
kowym.
·ukazała s ię więk.sza ilość jedwabiu, oraz .'.'l':ofer - Roman Pawłowski.
SĘDZIA GRODZKI
Dnia 18 kwietnia r.b. do fabryki pochodzącego z rabunku.Zatnyma.no
Sprnwa. która wzbllidzila w Łodzi
W.vrobów J.edwabnvch Edward Ba - sprz.edawców J po niitce do ktebka. zrozumiale zainteresowanie. wyzna·
l!.t:ki z a jech a ło auto, z którego WV- trafiono na śi!ad bandytów,
czona została na 10 bm. i rozpatrywa
'
lljl
s; acl! os obn ik w mundurze poruc:zniHerszta band:y, przebranego za oo ria będzie orzez Sąd Doraźny.
Oddział Drogowy Kolei Państwo- sumy oferowanej
należy
wpłacić ka W.P. 'i trz.ech cywj!ów z bronia ruczruika, nie udało się zatrzvmać.
wych w Łodzi ogłasza przetarg nie przed przetargiem do Kasy stacyj- w ręku. St~troryzowali oni stra;ż, ------b------.--------„---Ó----l---d--~.ograniczony na naprawę ramp prze nej Łódź - Fabr.
m1„~z
Zł
ładunkowych i pomost-ów przy maKwit o wpłaceniu wadium należy wtarguęLi d.; magazynu, związali do- .
U
WW
gazynach celnych Nr Nr 1, 2 i 3 na załączyć do ofert. ślepe kosztory- zorcę i wynieśli am samochód 12
.
•
naprawę rampy wyładunkowej z sy, warunki składania ofePŁ i wszel i pól tys•iąca metrów gotowego mate
JrOWIQ_ SZU SU~ Z
DUi DO
ZIP.D
pochylnią przy magazynie betono- kie informacje można otrzymać w rialu iedwahn·e.eo J 517 kg, przędzy.
Wg _dain':'ch W_v:cLzialu. ~wide·nci! 1104 uro<lzeń i 504 zgonv. Eczby te
wym i pomostu w magazynie Nr 6 Oddziale Drogowym dworzec Lódź.
,
,
Ludnosci hczba m1tlszkancow Ł0dz1 wskazuia. że ma111y wzgledu:e wys 0 na st. Łódź - Kal.
Fabr. II piętro pokój 40.
Napad m11<sial hyc z gory dokład- na dz.ień 1 sieronia rh. WY'llOSi,l a ka sitove rnzrodczości i wz1rlędnfo
Otwarcie ofert odbędzie się w
Oddział Drogowy zastrzel?'a s<?b~elnie przygotowany, gdyź jak się 539,~65 oisÓ'b i o.owieikszvfa sie w cią· niska umiera:Lności.
Oddziale Drogowym na st. Łódź· prawo wyboru ofert lub umewazrue późn.i·ei okazal·o - telefoo w fahry- giu 1-upc.a o 4.570 ooSoby P'l'ZV'hYł·e z poWg oodzia·łu na narodowości FczFabr. dn. 21 sierpnia br. o godz. 10 nia przetargu bez :podania powodu. ce by! zawczasu uszkodzony. R.abu- za Łodzii orarz 600 z PT.ZY•rosrht na.t11· ba Polaików w Łodzi wv1no·si 486,645,
Tano:
Oddział I Drogowy
.
.
.
. ra•LnC!l!"o.
Ros.ia1n 1914. Uk·raińców 384, Żydów
Wadium w ~ości 1 proc, · od ·
S1'e ~naij 1dokladrue rozkład
fa·br>}'!kl 1 Ml, .~u I~
ZM~a.Dlł 1-8.Jl55, Niemców 31264 i iooy,ich 1493.
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Program na !!OOOte 1·0 """"'t.L'.Udn:iącyeh się zawodowo przewoź1946 roku .
nictwem na terenie m. Wielkiej
W-wa: 6.0() Pieśfl ,,Kiedy J:.a1J.ne". Łodzi, a nie zrzeszonych w Związ„
_ dzienn.ik. Łó.'dź~ .2 l!>f-0""'· na ku Przewoźników Konnych, że nie
6 05
6 0
„.
b d
. li
dziś. Po.znań: 6.25 gimmais:ty&:a. 6-35 ę ą mae ".prawa ~aro_bkowania, z
.
„. .
, powodu n1ezrzeszema się. Dotyczy
rt11UZ1'ka. Kr.a.J.uw. 7.00 aiuu.J.,. :r><>Tan- również: Piekarzy, Rzeźników, 0 _
na_. \V-wa:
7.130 IJ)OWt. ooiważ:n.
grodnikó IV, Składni'ko'w węgla i in,
w 1ad. dzien-"La.
7.35
muzy,__
8.20
nych
przedsiębiorstw, którzy posiall'!fll.
"""'infor1m. ogóllln·o.pols•kle. Łód1ź:
8.30 daj~. konie i W?zy do swej dyspo„
Ro
'i• ;. L 8 40 Cod .
--'- zycJ1, a nie maJą prawa dodatkowo
zima. '"osc
., ~
·
• · t wem,
„ z1eimY .,.......· za,trudn·ia:• si~
przewozruc
prozy· „Za cb:l~beirn no-wela
H. ktorym się zaJmują._ Wszystkich
Sien;kiewicz.a. 8-55
Skrzynka IJJO- P?Sia.daczy wyżej wyn_Ueni~nych, a
s1.a~iwa11fa rn<l-z.ln.
9.o.5 Przerwa. ru7 zrzesz~ych, napomI?a się o za~
Kr.aikó.w·
.
Sygn czasu
hejnał reJestrowamu. d~ Związku,. gdyz
1•
. : 11 57 . . . '.
_ prawo. obo"".1ąz~Je wsz~-stk.1ch do
· 9 z ~ iezY Manack1e1· W-wa; 12-05 zorgamzowama się w Zw1ązlm. Nad
DYŻURY APTEK
>Clziet1'11ik IJ)Ołudnio-wy. 112.JS koncert. mieniamy, że termin upływa do
.
· 12.55 5 imilni<>it ipoezji". 13 oo
Na dnia 15 sierpnia 1946 r. Do czasu
DyzURY AP'l'Eii
WnpbU
. . ••
~
tego prosimy również wykupić nuDzisiejszej nocy dyżuruja apteki: Z!emiaqh :1z.yskanJ-'.C~· kfo.15 Z zy- merki re:jestracyjne z Zarzadu Miej
1
C)'.mera (Wólczańska 37).- Bojar- cia mam w :sifowiLans , .ch.
13.30 skiego.
'
„
sk1ego (Przejazd 19), Unieszowskie- _miizyika; 14-00 &/ttchowulSko.
14.30
Członkowie Związku, którzy po„
go_ (Dąbro:vska 24-b), Epsztajna ~epJnta·f· 14-40 odiczyt łhdz: 14._50 siadają powożących, proszeni są o
(P10tr~~wska 225), Trawkowskiej , .u · ., s ow.-mwz. w. QPr. B. Bu"st~- wyciągnięcie zaświadczeń ze Związ
(Brzezmska ~). Pawlukiewicza (Po ktewicz~. I>· t· _,.Dwi1e am-cr~kań"~ie ku dla swych powCY.iącyh w wyżej
mosrka 12).
operetki · 15.0o Jak spędiz1.c ŚW!ęwymienionym tenrifuie. Oporto?, 1~5.10 Pog. pop.-11~1.1ikowa: J?TOf. nym w myśl konferencji z Wicep.
Sbie;bvra . P· , t· „Ro~~OJ
ip.olsikiego m. Lodzi ob. Duniakiem, będą st.o' obsz.aru Jęz~ ~owego . 15·;z<l
frag- sowane surowe kary oraz uirnta
menty z S!Hty symf. R1m.!kiij-1K<?r- prawa do callrnwite~o ' zarobkowasakowa .,Szeherezada". 15.40 Wia- .
t
. Łod i
TEATR WOJSKA POLSKlEGO
domości z miasta i vrowincj~ 15.45 ma na ereme
z· ZAKz&n
oJ. Stefana Jaracu..a 27
Koncert reklamowy. W·wa:
16·00
~·
Codziennie Niebieski Lis z Marlą dZ!iernnilk. 16.30 koncert. ]6.55 allid.
Ó
Gorczyńską.
poetycka. 17. JO koncert .• 7.5-0 ~·~
~ne K00tisla l(ontroli Cen w
m1idiowtU}emy
~ar~za_wę .
Łodz: Lodzi na posiedzeniu w dniu 8 siernTEATR KAMERALNY
)17.·55 .AruJd. <l1a swieill!<: robotn. 1. .
•
•
•v
Daszyńskiego 34.
Występy świeUlicowe: Zespól soii- ma 194-~ r. usta!tła następu1ące ce.
1
Dziś dnia 9 sierpnia 0 godz. 19. .stóWI św'ietlicowyoh. 2. Wesoły fol . .ny m~i w hurcie or~z ~aksymalne
15
przemiła
komed·a
ameryka11ska Kacipra i ~li!za :P· t. ,.fonsio Sele- ceny p1~czywa. ~bow!ązuią~ .w de·
Barrv c 0 n ner s a J>. t, •ROXYr rek ma gJos'·, 3. qlfyty.
W'-wa: taHcZ?!e~ sprzedazy p17karJ11e .1 ski~z udziałem Janiny ŁukowskieJ·, zo- 18.25
Wędrówka z
mikrof·rmem. PY ~zywcze od dma 10 sserpma
8 35 T
r b
do od ł I
fii Ordyńskiej, Tamary Pasławskiej, 1 ·
ratl.SIJTI.
meczn 11>nkar ikiego · · az
'?"~an.a;
Marii
Szumowiczównej,
Michała „Tonpedo - Łód.iź'.'.
19.00 Nauka
1 kg. mąki zytmei 80 protc.. !GCQ
Meliny, Adama MikołaJ· ewskiego i •vrz.y gf.ośn.i'ku. 19-30 ikoncent.. 20 .00 s!da:I burto.w.Y w ł..ooz.1 15 71.
1 k
k
Ludwika Tatarskiego. Reżyserował dziermi:k. 20.30 śpiewa K· Szczepańg. mą 1 ~szenneJ SO proc., loco
Jan Kochanowicz, dekoracje wyko- ska. Kiraków: zo,45
Slt11.iohow-is'ko. młyn w Loozi 37 •5 zł.
1 kg. chleba ~() z
nali Antoni Biłas i Aleksander Ję- Łódi: 21.00 Tańce stowiańskłe
z
80
drzejewski. W dniu premiery kasa plyt. 21.20 B. Kamodziń~f. Ovo- proc. 15 zł.
czynna od godz. 10-ej.
wi.a;d. p. t. ,,l'Jty oz.as". 2L30 Kon•J).Sl1,el08a
.... z
I
cert życzeń (ozę-ść I-sza). if(atowli- !Ji '~ f)l'OC. a zł.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
ce: 22.00 Wesoła audycja S>fowna.
7 WY1> 3 dku Pobleranła Ce11 wyt„LUTMA"
W-w.a: 22.15 lllMJ,zy'.ka t::m~cz:na. 23.00 'Szych należy oowiadomić Oddz. 3
Dziś godz. 19. - Już -0stiatn<ie przed astat. wfad. dziennilka. 23.20 progr. Okręgmvego Inspektoratu Ochrony
stawieuia pięknej operetki ::E. Kahn.a. na ,littbro. Łódź: 23,30 Koncert ży- Skarbowe] w Lodzi. pn:y al. Naratona „MA~ICA" z .Blną Gi.stedt, iLttc'y ~zen (TI-!ł:a CZQŚĆ). 23.55 Pr.ogr. na wlcza li. tel. 101-45.
Messal. M·i.cłialem S!as.kim i calym jUitro. Zakotkzell'ie .alll<l· C ~l?ll1'tt do __ ;.,,,.... Okręgowy Inspektor Ochrony
zespolem art~·stycmym. Chór, balet 24.00.
Skarbowej.
i wie<lka orkie 5 tr.a „Lntfl'i" Pod dyr..
Wł. Szczepańskiego.
Bilety wcześniej do nabycia w ltsię
·
p
11
garm przy ul.
iotrkow.skiei 102-a,
.W.
a od godz. 17-·ei W' kacie Teatru.
POLONIA
CYRK Nr s
ttł.. Plotńmwska 61
„UWODZllCIEL"
,

I

k

.

•

'.

„

(

TEATRY

I

J

Chi b z

!

itd

ł bnłJca

'W'agił ł

m.a

lllfł

Re per u ar k •n • dz k • h
IC
1
10

Kościuszki

5 ('/

Najpiękniejszy! Największy! NajTl!CZA
okazalszy.
..;.Pi.;"<~>tr'k;;():WS~k:;,a~tM~---1~---="-IiAP=:.:I:T:AN=~B=E=N~O=IT'=-"--Codziennie, od godz. 16.30 w nieGDYNIA
dzielę, wtorki, czwartki, i soboty po
ul. Przeluzd z
„GRZESZNIOY BEZ WINY"
połudntówkt od godz. 1a.ao.
----~~~~~:...----11-------------Bilety w kasie od 10-ej rano.
td. STYLOWY
Kilińskiego 123
„co MÓJ MĄŻ ROBI w NOCY"
--------------1·---...;:~BiiiAi:t.~T~Y~Kr-~~--·11• .....::::..::.:~:::.::::...:~::~~
ul. Narut<Jwiczl! 2(1
_.JEZEBEL"
OOLOSZENIE
r---..--..:;.;;;aW~l~Sit~A~...::;:.;..._ _
Do Rad Zakładzywych Przemysłu
Włókienniczego
ul. Przejazd 1
„SZCZĘSLIWA 13"
ADRIA
1------·~~-_,
\!Vszystkie R·ady Zakladowe iPrzeMarszatka gtalina. (Glówna) 1
„SZCZĘSLIWA 13"
my.siu Wlókienniczego, które w ter- -------~~~~~~~~~~-!
minie nie złożyly kart persooalny-Oh.
WŁÓKNIARZ
obowiązane są do zlożooia takowych ----....:u-:.:;l.-.:.Z aiw a~d z~k::,a.1~6~---lll-~":ZW::,:~Y~CIE=_.:S:T:W:.:.,:O:._W::_~T:UN::~I:S:IE:_"_
w Wydziale Persocaluym
przy
HE L
Związku
Zawodowym Wlókierwtini. I.:eJ.?IMów 2-4
•.MEKSYKA~SKIE NOCE„
czym Oddział w Łodzi (Sbrzelecka _ _ _....;;,;_c:...;:~T.~ArT~R~Y~:;:;;::----11--..::=::::.:.:=::=:.:==--2, pokój 204)
do dniia 15 ~ierpnia
u1. Sienkiewicza 40
,,DWAJ RYWALE„
1!>46 r.
PRZEDWIOŚNIE
Rady Zakladow;e, które nie zasto.
~
siują się do powy7...szego termi:nu bę·
u· eromskiei;<t 74-76
.,POWR0 T"
cl.a uważane za rozwiązane.
WO_NOŚĆ
Sekretarz Zw. Zaw. ·wtók.ien!l'i.cze„
ul. Naoiórkowskieiro ł6
"CZEKAJ NA l\'INIE"
go:
ROMA
M. Przybyła.
11t Rzirowska 34
„PODWóJNY PATROL"
KieroWrtik Wydzi.altt PersonaltJe. ------..Z~A~C~H:;:;,Ę~T~A:...:;:;;:..._ _ _

-----ul-.,.

_,R-----=====------

_____

11----------------

111

z

~~~~zy Zw:iązku

Za w.

,ll„-------------

Wlókierm-

Z. Pa\uslak.

--,--•u•l.~Z:srfle'f,r;;.sk~a;:..,:Z6;;.::.._ _ _ _ _ _ __:„:;KW~IA:.:,T:...;M=IL:,O:,:ś.:C.:I"---BAJKA
ul. Pranćiszkafiska 31

ROBOTNIK
ut

Kilińskiego

RER:ORD

nzJclnica • Sródmleścle • Prawa.
ul. Andrzeja 46.

Dziś, dnia 10 b.m. o goddnle 21-el

o~będzlo się w lokalu dzielnicy ZA-

BA W A TANECZNA, na którą zapraszamy członków i sympatyków.
Orkiestra doborowa. Bufet obffcle
zaopatrzony na ndeJscu. Wstęp za
zaproszeniami. które wydaje sekre·
ariat naszei dzielnicy.
KOMITET ZABAWOWY.

0 ~~~~
OGRÓD ZOOLOGICZNY
ZDROWIE
(dojud tramwajem 9) otwarty od
9 rano do zmierzchu.
-~-<t<ólll--IC~--'<;00~-<;;l·i'f0l·~-~--;i:_:B<;;fgK::__
ll,c;;t„-_

178

ul. RZl!·o~ka 2 (Plac Revmoota)
Md ZA
Ruda Pabianicka

11

„BYŁO

„

ICH

DZIEWIĘCIU"

NIEUCHWYTNY SMITH"

„

OOR~

DZIEWOZJJ)TA"

' Wygrane po 100.000 zł N.rNr 19893
Wygrane po I.500 zł NrNr 21 ;350
1
S4656.
•
429 81 95 944 70 1399 478 538 82
Wygrane po 50.000 zł NrNr 61883 655 96 751 830 2076 507 63 81 675
65800 75272 82850.
705 817 77 995 3111 87 287 472 83
Wygrane po 20.000 zł NrNr 8096 99 591 606 893 4183 254 354 404
286 5
76 720 30 6021 103 457 50.J:
864 20956 21676 31379 47890 49
374 5
59413
60853
61142
71384
74551
89778 8232
827 989
7061 675
334 92!l6
80 441
99208.
.
83 479
450 653
682 799
813
Wygrane po to.ooo zł NrNr 20~2 10150 239 333 400 58 627 80 97..,•
3203 12892 15503 17837 18531 31500 11084 178 224 311 549 709 12029 37,
35995 39356 42276 43239 45895 46198 109 275 602 976 13388 424 875 96
49819 51911 55261 857 56153 370 14032 296 478 904 39 76 15115 64
63837 65880 66481 73345 75303 77891 447 838 16206 17174 299 586 94b
80507 85050 94832 96440.
18333 94 19032 354 !l3 485 557 91~
Wygrane po 5.000 zł NTNr 1590 625 40 757 66 835 946 20128 464 7()
3211 4859 7059 8203 739 959 12329 576 893 21453 705 814 26 914 30
15835 18139 19746 21713 865 24905 220.16 69 150 67 589 605 870 23058'
987 31224 468 37145 38468 40246 254 364 460 577 814 24108 285 348
44136 774 46178 200 48013 49749 443 553 639 94 835 25022 62 340
51574 52569 782 53160 401 897 54635 442 876 26221 354 443 69 578 833
670 981 56500 57796 61827 62325 27074 262 617 28002 101 467 5061
63014 64656 67339. 68290 845 69926 627 766 991 29284 369 830 30150!
70448 71342 835 72933 74154 75405 240 58 528 760 31075 134 72 286
496 76099 79129 81237 83715 968 387 32005 300 20 456 669 870 33026;
84787 85488 87661 88215 90121 283 581 712 973 34057 403 90 562 661',
327 91275 92890 97150.
858 67 35017 34 429 650 887 95~
Wygrane po 2.500 d NrNr 63'l 36050 866 37075 269 362 786 88:21
1014 304 607 2151 3452 4036 458 986 38071 204 345 469 638 856 391951
5572 632 61\82 7336 10567 12721 363 710 88 40185 341 460 556 72
13360 891 14953 18862 19687 20813 648 731 48 997 41272 720 904 42323
21627 22218 60 976 23378 24268 576 534 771 878 43130 209 459 81 905
26959 91 27807 28703 30199 31777 44007 73 4 702 45027 571 94 606 886
32190 33896 36556 680 37403 41784 902 46 46002 325 626 980 6 47053
97 42614 996 44502 45032 691 713 368 42 84 760 859 48005 21 336 79
46029 94 50557 51258 52005 09 224 699 702 88 49267 56·1 687 988 50125
624 53001 520 925 5-1310 623 56359 232 624 704 51140 266 482 684 709
837 57111 240 59052 63968 64321 801 31 52013 485 265 575 606 ł5
509 65534 66072 148 68103 621 788 53041 305 415 70 678 758 813 42 913
69450 518 71982 72949 76370 495 54014 49 109 459. 78 580 94 601 7·16
77058 350 78037 476 81375 83529 802 li 3 7 20 45 67 992 55199 255
549 937 84351 423 863 86448 529 79 88 378 435 584 704 63 983 56052
88764 90183 221 91432 700 92581. 539088729033385542957151486 23969369030150800358 315496
97644 98139 622 99340 65 83 99844
Wygrnne po 2.000 zł NrNr 141 442 632 714 25 862 70 61262 350 715
599 1187 203 719 2357 3509 819 31 74 80 892 62301 13 56 470 558 711
4307 5836 6975 7063 194 8828 9371 873 63114 282 830 61044 67 398 444
564 10799 11642 68 13593 976 14036 59 515 731 854 924 65037 46 57 235
15048 590 898 16756 17452 838 18887 457 583 609 25 32 6 737 862 908
19013 341 20540 21642 23050 156 66093 191 276 314 453 880 67071 416
24019 607 719
849 25951 26766 680 702 898 975 68100 246 9'14 69085
27092 29097 30132 31324 32772 33003 291 352 453 70244 353 76 489 71432
658 35382 672
14 36441 563 722 42 693 814 45 968 7258 2
9
37477 562 38859 j9976 40122 425 859 20 99 73364 680 74170
979 41512 96 42126 388 516 24 43660 753 945 75378 402 33 574 959 76058
44692 45050 397 810 46226 406 30 754 641 77030 789 78161 230 92 665
532 48589 50275 434 566 601 52341 83 768 816 79170 ·230 566 85 95 671
443 627 53455 54207 57151 261 308 707 80683 81076 10'1 428 36 82710
746 933 58527 944 59068 237 337 438 83051 15G 222 50 84249 402 635 751
60131 61000 776 63703 68 64000 132 912 85148 68 291 432 8G038 203 24
365 645 65318 540 66081 282 333 413 577 873 959 87278 529 73 712 35
67139 447 69161 443 71200 72941 40 855 927 88278 387 405 786 89353
73874 74076 321 76471 77227 78549 90127 8 311 526 605 67 77 99 91312
810 35 79014 233 357 80388 971 81033 84 438 775 890 961 92271 423 658
736 82623 83592 775 834 85070 531 63 93448 69 812 903 54 94083 747
86206 87231 340 992 88282 426 51 908 95077 868 932 ooon 375 522 65
9rł4 90362 91622 92645 93965 95912 674 97012 97 118 274 319 194 98375
96215 97463 98469 99411 99540„
624 57 942 99802.

Io~ 3~ ~~g

Wygrane po 1.250 zł. i 1.000 zł. naleiY. sprawdzać w kolekturze.

OtilOSZfNIJl

Bił

RADIOAPARATY naprawa. strojenie,
budowa - szybko - tanio - fachowo Precisions-Radł<>, Siwkiew1Dr med. JóZEF WIERZBOWSKI,
cza Nr 2.
-1838
choroby wewnętrzne, wznowił przyjęcia. Sienkiewicza 51 ro. 4, tel. Poszukuję 1JERZEGO BUJWIDA z
Wilna, który przebywał w Wilnie
170-60.
_
_ w szpitalu gruźlicy kostnej. WiaDr med. KUDREWICZ ZYGMUNT domości o iniejscu pobytu proszę
specjal1ista
chO'fób
wenerycmych kierować: Lódź, ul.
Bandurskiego
i
sikó:rnyeh. PiotrkOWIS'ka Nir 106. 12 m. 3. Dylewski.
PTZy)muje od B-11 i od 4-7.
-2027

Lek arze
==============

Zaofiarowanie pracy ·

Dr med. E. MIKULICZ ze Lwowa,
lekarz-dentysta,
specjalista cho- TKACZE wykwalifikowani na krosrób dziąseł i iamy ustnej, Za1Wadz· na angielskie. Przewlekacze ze zna
ka 17. tel. 144--&5.
jomością. przykręcania. Prządld na
przędzalnię bawełn.

cicnkoprzędn:i,

Dr LIBO ALEKSANDER, cho·rooy czterocylindrową.
Zgłaszać się ul.
uszu, nos.a i gardła. ut Pneja.zd 6, Wodna 23 w godz. od 8-11-ej.
Przyjmu.je oo godz. 8--10 i 4-6, tel.
-2 063
101-50.
-1433
POTRZEBNA pomoc domowa na.
Dr. JADWIGA SZUSTROWA. cho- przychodnie. Zgłaszać się ul. Liporoby płuc, Łódź, ul. Wólczańska Nr wa 56-2 po 4' pp.
-2066
197 m. 1 wznawia przyjęcia od godz.
zdolne bieliźniarki
17 do 19-ej.
-1938 POTRZEBNE
chałupniczki na chłopięce koszulki
Dr meclycyny MARIAN STAWIŃSKI sportowe Lukowski Antoni Wielko
Lódź,
z Warszawy, położnictwo, chMoby polska Wytwórnia Bielizny.
-2067
kobiece, przyjmuję 3-5, Aleje Koś„ Bandurskiego II.
ciuszki Ga. tel. 19!1„89,

ROZWODZĄ SIĘ". ===K=u=p=n==-'=o=i=s=p=rz=e=d=a-==ż==

Zagubione dokumenty

UNmW.M:NLUf' zagubioną.
kartę
rejestracyjną. RKU-Kielce na
naz„MECHANJK" Naprawa maszyn do wisko- Wojciechowski Bolesław zaSW IT
„PROFESOR WILCZUR"
i rowerów, kupno, sprzedaż,
i
----B~at:,::u:.:;:c~k.:..i.:.R~Y~n~e~k~S....____ ,1 ______..,.....,._ _ __.~--- szycia
zamiana maszyn zwykłych na gabL m esz. w Pomowianach gm. K01\•
skie pow. Końskie.
-2161
OSWIATbWY OM. TUR
„WŚRÓD CióP I LASÓW"
netowe. Kupuje kiiucznk. igły, lakie·
....... ,.....,............
ul, Kopernika 8
ry. Piotrkowska 70. RĘDZIA.
UNIEWA:tNIMI skradzione dowo~
-1925 dy 2 legitymacje partyjne PPS.
Początek (eansów: w dAI paws.u dlllk: <> godz. 16. 18 l 20: w oiedzle-lę
{ święta o ~od„.
KUPIĘ DOMJ!JK w Lodzi lub na Dzielnica Zlelona, legitymacja pra14. 16, 18 I 20.
·
cownicza WKPPS, legitymacje Pra
. Kina: l;leł, Adria, Prz~wiośnie i Roma rozpoezvtiają geense o pół ROksiq.~eczkę
dzmy później t. :m. ·"' dni powsze<i1lle o godz. 16.30. 18,30 i 20,30 w nie- przedmieściu od 200-500 tysięcy. cownlków Społecznych,
WJadomoś6,
administracja
„Kuriera
wojskową,
wydaną przez DOK Lódź
dzi.elę i święta pierwszy seans 0 Rodz. 14,30. Oświatowy - 2 seanse dzienPopularnego".
-20615 dwie kartki żywnościowe i jedna
nie: godz. 17. 18.30. Niedziele j święta 15.30, 17 I 18.30.
węglowa, oraz kartę repatriacyjną
Początek seansów •
klnie „Bałtyk" w dni powszednie o ~. Ul.
na nazwisko Kusmierczak Leon, ul.
Różne
18 i 20 w ruedzie!e i świę!AI o godz. 12, 14. 18. 18 I 20-ej.
-2062
Przedsprzedat bflelów do kin: „Rekord", ,Wolność" i ,Roma'' dla : - - - - - - - - - - - - - - N a r u t o w i c z a II.
członków Związków Zewodowyr.b !Zgłoszenia zhiorowei o<lbyw'a się w Ra- ZNANY kompozytor i autor SALO------~--·---
PRIZAMENT i aktorka GIZA HAJ UNIEWAZNIA.l'\f skradziony dowód .
dzie Zakładowej rabryki Geyera (P;otrkowska 2%1 od godz. 10-13-e).
Celem onilr.nięcia natłoku prosimy o przychodzenie na wcześ11iejue DEN powrócili z ZSRR o czym za- osobisty, kartę rejestracyjną RKUwiadamiają.
rodzinę 1 przyjaciół. Kutno na nazwisko Lipek Franct'eanse:
Uwaga. We w-uystkiełi kinach • dniu premiery paue-partouł oraz bi- Znajcjują się w Lodzi ul. Narutowi- szek, wieś Karkasy, gm. Tkaczew
cza 32, zw. Art, i Literatów„.
• ~w. ~CZ)'.C&.
'--"."'""2064
lety be.ipłatne i ulgowe - nieważna
,.MOI RODZICE
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godz. 18 -
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Ł
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oskwa
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Rearezentac
•• do k pilolacji Akimowa
Piqlka KJlnku moze
•

Pierw1szy wy.stęp pi~arzy m<;>&kiewskiego Torpeld.o za:k.ońazył się
sukcesem reprezentacji PZPN. Jeż_eJ.i kto1mlwiek ,pr.zed tym ispo1fkaniem
h<:zył na zwycięstwo, czy choćby remi<s, to ozy•nńł to z ucJzucia raczej niż
na ipodstawie rozumowych dal!lych.
Nie było dla .ruiikogo tajeimniC'ą, że
piłtka;rze na'Si' woiąrż jesczc.ze znaj.dują się w formie od'hiegająicej znacznie od przedwojeJl!Ile.go ich poziomu,
a wobec groźnej renomy Torpeda,
nie można im było dawać szans.
Tymczasem Polacy zremisowali,
mając na podstawie piizebiegu gry
pełne możliwości na zwycięstwo.
Nam mie chodzi tu 0 sucliy wy.nik
cyf.rowy. Jest i•nny daleko ważniejszy
rezU'ltat warszawskiego meczu. Oto

zmUS·IC

bieji, alle wiemy róW1Ilież, że i'IZa,,dk<>
tylko wy<Starcza tmu oddechu na pełny mecz. Jeżeli goście zgoozą !Się na
ianianę ;po pnzerwie iw~nien go za.stąpić Miiller. Wapienniłk ustępuje również •klasą gry Jabłońskiemu, !tu
jednak :różnic'a je.st da•le!ko mniejsza.

równo obaj kralrowfanie, jak i K<>czewsk11 miieli IMlgrać słabiej, illiż
1Spodzie ja, Pytel i Mor.darski. Ale
właśnie w Łodzi Baran •zagra na łączniku.
tę
. . t . .
W
B <Szyscy palillę aJą J~4~ P
a . an m.
arana ma lme~zu z
Wtłoczony do srodka, cofnręty z tyJu ~ego wy.m~ł st:Y'~ gry) ten.rznaNAPAD LóDZKI ·BĘDZIE
ikomifty, ~'PaJStnrk Qjllikł, zuipcln:e ~
.
LEPSZY
Gdyby Bairim grał yv Łodzi ~ <Sza'rz~zme s:"Yeh lk:ołe.go:w. J-akże iP~ .skrizyd!e, ~ miał obo!k sie- na~zeJ ~ul się ?a ~krzrdle w ~zwar1lbie
~nera tE:J miary, co Gracz, to tek, c!i:oc pnzeciwni~ Jeg-o _(mo'wa .0
przyJąw~1 tZe na ~rodlku _zagra obr?1!1e) z pewmoś~'l.ą byh_ oo:qaJNowak! zas na leweJ stron.ie 'f<.o- mmeJ tak dobrzy •Jak obro.ncy Parczewsk1 i Igin-a~z~k~. oltdahlbysmY. ity~anta. ~aran brylował M1ał dynap;ze~a~? w te.1 lmu l·etprezentac.i1!m1ozny _ciąg ;na hramkę!. ~ał do
ło~kteJ . na<l o~ensywą w~;isza'.\Ą1S1ką. przo~u .i ak bmiza, przeb1Jał się ,t;f~
możemy już stwierdzić, że ozołów'ka Nie 11nozoo. s01b1e wyobrazLC, .aby za- towme przez trudny da PT2'16JS(}!a
naszych piłkarzy weszła na drogę
zmier.zają.cą do .osiągnięcia duiej kla
~
sy w najkrót..szym czasie. Byliśmy il
,przeciwniJkieim równorzędnym dla
A kl
D
wysokiej marki jedenastk.i moSk.iewepczyus
s:kiej' a przy rtym .•. sy.tuaejia 1W Polsee jest w tej chwhli tego rodzaju, iz •
jesteśmy w stanie wystawić eonajKerpOrowicz
Pegza
lapiell1rik
mniej dwie dalsze róWIIlor?Jędne wez.o
ff
it'ajszej reprezentacje.
(Mi er)
Notujemy Wlięe olibrzymi · 1Po6tęp
U-emlerf
Baran
llowak
Koczewski
wa:wyż i -wsze~ stw~er<l.za:my z za- Ignaczak
1195
ldowrO'leniem., że dtziś już stać naszych chłopców na walkę o zin.amfo..:
Sł;DZ 9 A
nadh eu'r opejskiej !klasy, że b1irSki jest
•
•
już okres, w kitórym nie będziemy rz
Zarkow
G. Zarkow Ponamariew Pietrow
góry oddawać szans zwycięstwa w
M IZ8W
Maszkan"n
J...._..L.W
spotkaniach z zagra.niemymi ,.,espo-

:;t,E.p n••EITACJ A LODZI

Gwot zihki

Raul<

DYMITR E\Y
I

o.

Paafilow

łami.
Oczywiście

wni~ów wa'l."Szawskich nie maleiy r~wmec }akioby
było już wszędzie dobrze. Nie tnzeba zapominać, zwłasroza, gdybyśmy
pokusić si-ę chcieli o stawanie boroskopów .przed dzisiejszym mecrzem,
że w stolicy walczyła elita narszy.eh
piłikairzy, któryoh Łódź, .poza Baranem i jeszcze jednym CbY dlwoma zawod11i'k ami nie ma.
JAK BĘDZIE W ŁODZI
Remis warszawski wy.wa1czyła na•
szaje'denastka przede wszystkim olbrzymią ambicją, kok>sa1nym sercem
z którym szła do boju iprzez pełne 90
minut. Były <to atuty, !które zrówinowaiżyly przewagę gości na polu techniki i dosk001ałej gry zespołowej. Zapiłkę, olbrzyża1ita wal.ka o kamą
mie po5więcenie, z jallcitm grafa reprezentacja, przełamały w d'rugiej
połowie

nvww

llil

Małinłn

A1dmew

TOJl E O

mu.r moSk.iewskiej !defensywy. Oba- wywieźć z Łodzi swkees, którego ~
wiamy się, że nie potrafi tego za.de- udało .się .zdobyć na Stadionie W<>r
monstrować w Łodzi, kiedy trzeba 1E1S:a Polskiego.
Da.Ji pr?bki ·swy~ ~!'Zl.twości; P.abędzie oofać ·się głęboko do tyłu, wywalc.zać tPiłikę, w;spomagać trójlkę po- 1trząc na i.eh grę, m1ehsmy wrazen_ie,
m'ocnilków. •Rozumiemy dobme, 2e ka- iże w dobrze zestawionym ~h:;i.nizrpi•tan zwią•zkowy inie zechce się wo- mie drużymy coś szwankuJe. N1edo:
bee 1tak ;poważnej sta.Wlki pu-s-zczać na magał zwłaszcri:a napad. Skl"Z_Ydfo'llll'ld
eksperymenty, ale w Warszawie mi- wy·sunięci idaleko do pr!DC>du ~1errza, mo woH .nasuiwały nam się porów- •ko na pozycję g.palonego) me pronania pary Baran - Gracz z kom- 1bdwali przyjść rw surkurs swym_ zaPanf:łow
ibi:nacj ą Baran ~ Hogendorf. A gdy- absorrbo-wanym :kolegom.
lby tak slkrzydło'Wy ŁKS-u spróbowa.J: na rp rawym is'krzydle był zre:sztą wyraźnie niedysponow~y i .me ,zasl1!;
zagrać na łączniku?
tżył na motę lepszą mz na:1:słabszy w
LEWEJ
PAMllł'TAć
0
pol·skim ~espole 'MordarsJ, 1.
,..
Najgroźniej prezentuje się tu ,środ
.
STRO~~"IE
Byłoby błędem _uue do dar0i:wan1!1-• ikowy .na.pastnik Ponomairiew. zarógdyiby· nasza drueyna. n1;16taw.ila się Iwno bramka zd,O'byta strzałem rZ pół
na wyłączne zaltru?manie Barana, obrotu i duiej odległości, jak i ·dwa
ize. S"lkodl!- dla aew~J ~tr(_>ny Jlai.padu. inne rstrzały, z których jeden trafił
Nie nale2 Y. zap0tmi:i:ac, ze. na _mec_z~ w po.p1'zeczkę, a drugi o mi1limetry
v.:arsza~Sk:im obecni b!b roWlmez rchybił celu, istanawią p<YWażne ostrze
~ier~wnicy· Torpeda, którz.y postarallienie dla naszydh obł"ońców. Umożli~ą ~tę, .by .BaSZ .ras atu~ był .na.le- wienie mu o<kłani~ stnzału n.osi zawIZY<;t~ lk:ryty-: ~Je będ~~ mu .z .pew- •Sze w IZarodllru ,groźbę utraty bram·IlOSC!ą ła~J ~ło .nIZ w _c-zwairte~·l·kL
Klu.ez ~Ull1rzeł.sze,go rwy.n;.iku maJąl Zna!ko'.mity lewy poonoenik Moro.tak _czy ina.cz.eJ w ~~ ręku for- .zow ora.z para obrońców są fundamacJe. detafeknsralk:wneto, J~ei1 n~z.e tyły mentem, na ·~tócym mmna budować
mia o mleJisce w plan zwycięstwa.. Nie zawiedli w
rZargra.Ją . J
_nawet _rpr~-, ~1Jtrze- War·szawi'e, dad-Lą z .siebie wszystko,
~a::hwl~
2
ara~a by deszcze lepi~ wypaść w Łodzi.
~ <i ~ · snie po_zyc~
Sprawa nie będzie więc dla na:szej
omowama
. Me gwaraneyę
a.
drużyny łatwa. Jest jeweze jeden
fl.n:amki ToliPeda.
'A TOXP'.EDO'!
6 tu;t, 0 któTyni !Jbie wspomnieli:śn:1y,
Omó:Wlliśrny po ikr@;ce szanse na- .a. X.tóry ma olbrzymie rznaozem1e:
Szej druży.ny. .A pmzeCI'wnicy? Pre- własny terien, wła;sną publiczność.
zes Torpeda !PO'Wli~i'ał na banikie- •Wiemy, że .ki:bfoe łóldzrcy będą głośn<>
icie, rże 1:1 11.Zy.s'kany w WaxlS'Ulwie <iomagailii się 2'rycięstwa swyc~ barw
oznacza rzwycię'Stwo słowian w sto-I ale :wie'.my rrównie-L, że nie rprzekro1SUJ!!ku 2:0 mad faszyzmem.. Nfo mniejł cxą oni d<nw.O''lcnyeh .r am i zda<Wą.
nie należy p-rzypu51ZC.zać, aby goś- egzamin obie1rtywj1Zm:u i ku1tnry
za.ł~ ;na ·s.~orlowej z wymkWm. r6wnie wysoÓQ'm '.lnQSki~ nie
J.zwycięstwie. Zecht:oą .oni niewątpli-,lkim, jak u.oz~q.)a to publievn.ość war
.
iwie d'ołorfyć wszystlcicll staTań, by •Sz<tw.ska.

I

Rozmawiamy z „Torpedo" w todzi
Pozylywna opinia radzieckich sportowców
8 erzł!

przewagę gości ~ sprawilły,

polskiej

~ r~zfniat:ji

(c.) Sensaelą SS>Oimwel Lodzi jest I zw. zaw. roboltnrków fabryki samo- I dzenie się w sprawie meczu stołecz· że iak na!lepiej wyrazjć się o lewym
7-e Polacy okazali się ich równonzędobr<>ńcy pO'lskim, Oiewartmvskim.
ny.mi przeciwni1kami, okresami zaś zapowiedziany na dzisiaj mecz pi.I- ehodowej im. Stalina, M. Bara.no· nego.
posiadali widoczną p11zewagę. Jedynie identyczna sytuacja w Łod<Zi <la.ie .nam wi~loki .na powtómenie warsza'wskiego rezurltaitu, pewme mi'lllim.alne szanse na zwycięstwo.
PORóWNUJEMY DWIE
DRUŻYNY POLSKIE
Zestawienie jedenastiki łódzlkiej,
wzmocnionej czterema zawodnika.mi
zamiej•scowymi daje pewne gwarancje, że pod tym względem .nie będzie
w :naszym mieście go'rzej.
Depczyńiski ma ustafoną markę ta1e1~tu w dużym :formacie, choć obok
m;paniałych parad, zdarzają mu się
dySk'walifi'kująoe jego
momenty,
wartości. Brom nie był często zatrudniany, a jego niepewny styl obron" ,p ozwaJa łódzkiemu brarn'karzowi
J
wy.stawić notę conajmniej róWlllOrzę-

dną..

Flarnek nie :iest obrońcą gorszym
od Gierwartows1óego. Kapiitan związw·an'n
k
1 a w o1
ta 'ł · 11
OIWY W)-"S wi wa sza
statniej chwili biorąc pod uwagę
znaiomość terenu, ta& nie~mienruie
ważny argument, :ieieli się zważy,
że .stadion WP. nie nal~y w tej
chwili do najrówniejszyc!h w Po1sce.
I w tei formac.i"i bY'libv. śmy skłoilJ'li
Pal'71> Gw.oźd'liński - Flanek przyznać wa'rto.ść prawie ró'wną bekom
reprezentacji.
Gorzej jest w pomocy. Ani Kornrowicz nie dorównuje FH'kowi, a.ni
Pegza nie potrafi •zagrać ta& jra!k
Szczurek. ŁKS-1ak znany jest ze
swej pracowitości i olbrzymiej amReda kej~,

t.ódź,

~ ~i>r

.gn

~ ~pokolić zrozumiałą

Czyt,,.'-'k"w. ~ ą ~szych
. kz
vim u
cie rt~QSC. nw
1. dowiedzieć s"ę co pił
myAJ 0 pi'e:.Wszym
spok owcdo'Y
"ą
arze ra zieccy
"-pO'tkaniu wars.zawSkim, uda!emy się
d<> Grand Hotelu aby zasięgnąć ję'
k
zy a.
serdecznie
Spoi-łowcy JD<lSkiiew.scy
....
,..,a,.t · ,. .
• •
po1s ..... eg 0
prz""""' a!Wl~e11
~aJą
sw1~ta sportowei:o: ~1eszą Slfę z ~rzy
byo1a pr.zedshrw1c1eh pra.sy. Nastrój
polg-Odny i wesołv. aczkolwiek nie
podano do sbołu alkohohl. Członkoi>OWiedziawie ,,Torpedy". jak nam
h
·
•
no, nie używaią bowiem mdcnyc
tnmków„. przed meczem.
Witamy się z kapitanem drużyny,
Morozowem i z trenerem sowieckim Masłowem, rosłym, śwJetnie
zbudow31fYDI i wesołym mężczyzną,
w sile Wieku. Dalei przedstawia.Ją
przew.
nam kierownika delegacji,
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karski radzieckiej ~Y „T-0t11>edo" z reprerentacią naszego miiasta. P-0 remisowym wyniku wat'szawslJm, k:t6ry oceniany jest, Jako rezul
tat zas1!Czytny dla barw polskich zaiwcldy ł6dzkie oczełclwime są z wiei
kim .napięciem. W~ęp Kamratemy,
ani nawet iagioslow'iańskie) druźyuy
„Partyzant" nie wywołał takieg-0 za
in'teresowa!Jłia, jak dzisiejsze zaiwody, które wykażą naszą klasę pilkar
ską, oraz kłasę gości, bawiących poraz pieriwszy w Polsce.
~ . edo" r y;jechała wCZQ'raj do

codziennie od godz

Arnu Karaczewsld

CENY OGł..OSZ~

PiotrkO'W'ske
12-t!.

wa i sowiecJdego sędziego, członka
kolegi111D wiszecbświatowej kategorii, Dymitrowa. który dzisiaj prowadzić będzie cia-wody łódzkie.
Wiraz z drużyną piłkarską przybył
wcz()!J"ai do Lodzi l"adca ambasady
ZSRR w WarrSZawie, T11pfoyn oraz
przedstawkiel Tow. Przyjaźni Polsko • Radzieckiej, dyr. Mielnicz11k.
W ta·k sympatycznym gronie przypu
szczamy pierWrSZY „atak" na graczy
i trenera drożyny. Mimo „obrony",
SPowodowanel zapewne głodem i
o'biadem --goście zmuszeni byli nam
ulec. Trener Masłow - między zupą, a kacźką. którą właśnie kelner
• z nami• swymi•
... _,_,.1 się
. ł - ULmO
pod a1wa
wszystkim z serprzede
wrażenlam'I
ta
o pr i""'ia i kie zaotow
d
...... _tn. a
eTczneged • "zy .... - t, a
rouv 1cza
,, , o!'P Złe spor owa,
Lodz.

- Gdyśmy tylko oltzaiechali a_utokarem przed Grand-ft el - mowl on
otoczyli nas momentalnie lucf,z!e
_
wiita"iąc cie~•o 1 Z'""'lołowo.
"··
"'.
Niespodziankra. czekała nas dopiero w hallu hio'telowym, gdzie zebrali
się przedstawfolele organizacji WY·
• f"tzyczuego 1• sPo rt u rob o th
c • owama któ
•- k
1·
mczego, k •rzy wręczy 1 CZ11Un om
drużyny wttiłY.
Okazuje się, że drużynę witały delegacje OM TUR-a, ZWM i PZPN.
oraz okr. kt>misil związków zawodowych.
Prosimy Orb. Maslowa o wypowie-

A iak pan ocenia grę
odpo-- Muszę skonstatować i podkreś drużyny?
włada trener sowiecki -

- Mola drużyna grała nieźle. Mu·
lić to z dużą satysfakcją, iż poziom
spotkania przerósł moje oczekiwa- i sze stwierdzić, że nie miała odponia. Byłem świadkiem ciekawej gry , wie<lnich warunk6w, aby pop!sać się
stojącej na euroJJeiskim poziomie. Do w całej pełni, a to dlatego, że jest
bre wrażenie wywarła na mnie za- przyzwycza.i<>na do stadionów rosyj
równo sPrawa organizacji zawodów, skich, o miękkim. trawiastym grunJak i sama gra. Zespół, wystawiony cie. Dlatego też zaraz pojedziemy
przez Polskę jest moim zdaniem C11ł- na łódzki stadion LKS-u, aby zoba·
ki~m niezły w walce napastniczej, a ezyć przyszły teren walki.
\V meczu dzisiejszym wystą.pimy
zwłaszcza w obronie. ObserwO'Wałem pilnie graczy 1>0lskich na sta- naogół w tym samym składzie, co
dionle i mogę powiedzieć, że ich ii- w Warszawie.
imp.o.nowała mi . R:o>zmawiarny jesz~ze z innymi
zyczna kondycja
a m.in. z Pa~dobał mi się entuz iazm piłkarzy czł-O'fik:ami „Torpedy".
•
•
•1 5110 rt owe zachowame.
z d ob ywcą bram k"1 dl a
nomar1ewem,
Jeśli mówić z fach-Owego punktu swej drużyny.
• · d ·
•
D · d ~Jemt
· h t
· d
•
"d
yd s1ęK. ze . ruz yKna zaowrn
w! ze!u ab o nt1e komaga;i1ac •• okP?ze mewy on· proszona .ies . o atowic 1 ~ak1>w1 00 z1a 1 ym y 1 o:
czona jest u Polakow taktycma stro wa, lecz me wiadomo, czy do'ldve do
meczów w tych miastach. 01><>wiada
na zespołu.
Taktyka stosowana przez gra<:zy nam o życiu sPortowym w ZSRR:. o
polskich jest już nieco przestarzała. głośnym meczu CDKA-Partyzant,
W walce trzeba dziś mieć conajmniej k'tórv zo~ta~ niedawno rozegrany na
kilfoa wariantów taktycznych. Rów- boisku „Dynamo'' w Moskwie. Otrzy
nież sytem „obrony trzech" nasuwa mano w samej Moskwie 2 mili1>ny
\'łSpółczesnei zgfo.szeri na bilety, gdy wielki stapod katem widzenia
dion mieśc: 100 tys. widzów.
techniki pewne zastrzeżenia.
z graczy na!lepiej JX)dobał mi s'ię Drużyna „TO'f"J>edo" była ~zorał
kofac"r"'„
Baran. kt6rY. jest napastnikiem do- wieczorem podejmO'Wana
niebewiecznym przez zw. zawodowe. Dziś rano zo~wiadczonrn i prezydenta
Mówię to nie dlatego, że strzelił nam stanie przyjęta przez
"'Oala .•. Bardzo dobrym graczem iesit miasta. Miiala, POCZYm jeszcze nrzed
wedłup.; mnie także Mardowski. acz- meczem zwiedzi fabrykę włóklenni
k-0Jwiek na meczu w Warszawie nie czą oraz fabrykę Polskiego M'()1)-0'PO"'
wkazał swej extra-iklasy. M(>gę tak-I lu Tytoniowego.
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