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poliigką t!kspansji-oświadt:za
Minęły czasy' klęsk narodów słowiańskich·!

Na pornnnej dykalne reformy we wszystkich dzie
PARYŻ, GPAP). sesji plenamei, poświęconej dys.kusji dziuach. Nie mogą one stać .się repunad oświadczeniem premiera 'vlos- bliką demokratycz;ną, dopóki nie wy
kiego de Gasperi - .za.brat g/05 mi- kiorz.enią całej ~puścizny fas.zyzimru.
łlii;ter Mołotow. Zdani·em Mol.otawa A do wyJrnuania tego zadania barsobotnie przemowienie włoskiego dzo im !esz.C:ze daleko.
W pr.zemówiooiu swym de Ga.spepremiera zasluguje 11a uwagę :varów
rio ze '" zg!ędu na to, co de Gasperi I ri 'llie potępił faszyzmu, przemówienie to nie zawierało potępienia Muspowiedział, jak i na to co ominął.
,,Nikt ni~ ma wąqpliwości _ oś- soliniego. iego dzieła i ideologii. ,,De
- · M o Iotow - 6t a· .naro'd w Ios oasperi · d czy l 1\1 oIo t ow - ze
mow1
w1a
ki wkroczy na drogę odrodzen'a na-I rat się raczej usprawiedliwić preten
rodowego, goduą wielkich i wolnych sie włoskie do Krainy Jul•ii,skiei. Żą-I

I

I

W.Joc.11.
Specjalnie ważne jest, aby

dat -O'll zachodniej części pólwyspu
Istryjskiego, któ-.ra nie należała do
Włoch przetl pierwszą woj.ną i której lu<lność jest w istooie 1>toweńska.
czasy, kiWy ziemie słorozbierane przez mocarstwa europejskie. Słowianie żyją
teraz własnym życiem, ich sita p()!i·
ly·c.zna zbudowana jest na demokratycwej podstawie. Nie możemy prze
oczyć faktu, 7..e przemówienie de
Minęły

wiańskie były

,

•

wie-

Gasperi było p.omyślaflle w dużymi rawskiej, Jugoslawi<a zniosła cięzar
stopniu jako uspnawi·edliwienie impe okupacji Jtiemiecko - włoskie]. Jeżeli
dawJJych poLitycy wlosC:y j eszcze sobie tego
żąodań
rialistycZUJych
Włoch. Tym samym wy•kazał de Ga.s nie uświa·domili, to wskazuje to jeperi. że obecn.y rząd wioski nie kiie- dynie, jak silne są stare tradycje im-·
ruj.e się praw.dz.iwie demokratyczną perialistycwe.
Mol•otow odrzucił wniosek preml-e•
polityką. Nie mo:bemy dopuścić, aby
et żą1da111ia były wyg1nosizone przez ra włoskiego de Gasperi, aby za.gad•
'llienie Triestu .zostało odłączone.
nowe, demokratycz.ne WIO-C.:hy'.
M 1
o otaw mówiąc o Jug.osławii Wpłynęłoby to z konieczności i na
· · ooa zaszczy t - przedłużenie ok,upacji, a dlugotrwa· zaimu1e
· d z1·r , ze
s 1w1er
ne miejsc·e jako bohaterski bojow- la okupacja byliaby bardzo szkodti·
nik w szeregach koallcj.i antyhitJ!e- wa dla Wioch. Leży w interesie za0

•

•

1

równo Wloc:h, jak i i1mych krajów
miłujących pokój w Europie, aby

;;:~f:;:,~~::;:,~::.~i:"~.:::~~: Spril~a Cl~SDID CZil~DOIDOr~IHCb ~::~~:::::~~:~~E~:~::~·~E·:
mus I z os I ac os I u Ie cz n Ie z uI a IWI on a

~;.~~:go ;~~:~:n~ ~:;a:~:.~wnieniu

Zw. Radzieckieuo do Turcji

:a~~~.n~~:y~i::~et;::z!~~~~k: ~~~~

chy staną się ważnym czynn'kiem
łfola
' Aby zapewuić nowym Włochom
stabili2Jacji pokoju w Europie. Inte.ich rozwój po linii demokraci! i ustaMOSKWA (PAP) .• ,,Izwiestia" ?"lrz~~e domy na końferencjij. b~rliń·1 jako jedne! dro.gi wiodącej z moi:za res 1iarodowy wymaga odbudowy
lenie przyjaznych stosunków z sąsiaprzyjazda.mi, trzeba, aby miały one czynne głaaza tekst noty, sk.iieJ'lll'Watmej dnia skieJ w r. 1945 do poq~!ZUmJellla w 1Czarnego 11 na morze Czarne w111- g.ospodarczer i dobry.eh,
popa rcie '"szysbkic..h krajów dem.o- 8 sli.erpnia br. pr.z.ez rząd ZSRR do sprawie komJieczności zrewidowa111i.ai! 1110 należyć do kompetencji Turcj~ nych stosunków z innymi narodami.
Związek Radziecki nie może soHda·
kratycmych. Inaczej nie bę.dzie im I rządu Turcji w spraiwie rewizji kon· ko.nw.e111cji w Montreux, wobec C'Ze- i innych państw czarnomorskich.
5) · Turcja i Związek - Radziedci ryi;ować się z wybujałymi zadaniata two statląć nka. nogi, ALe Wdl?_cny wencji w Montreux Nota stwi~;~za, go rząd ZSRR p~~~uje ustalenie• tere- mi, wysuniętymi przez kapHail zagra
• - zam111
, t wa Jlillj'b ard ne1
· :ko pans
opartego
mesmn,
które mi-a:ly m1>eJsce RO\\'iego statutu
siame muszą ta ze przeprawa z1c ra że "UlVl\adki
ja·
•
•
•
~Jr
podczas ostatniej wojey wyld1nly, na. nastę?ujących, zuadach: I) C1e-/sowane i mogące zapewnić wolność n'iczny, wbrew interesom Wioch deiż stah1t 4:'ieśnio czarnomorskich u- śn.my wmny hyc zawsze otwarte. żegł~ handlowej i bezpieczeństwo mokratycmych. Żąda11ia tego rodza•
stalony przez ko~wencję ':' M~n- dla_ statków himdłowych ws-.zystkichl w. c~eśninac~ zorgani1 z~j~ • ws.oólny- ju przyczyniają się do ·uvależ11 ieuia
nu osro.dkanu obrone 01esnlio dla za- gospodarcz.ego Wioch od trustów i
treux w r. 1936 D.>Je odp.O'wtada m- panstw.
pobieżenia wyk:otrzysta'Diu cieśnin karle·H zagranicznych.
o-i
za~S"Z'e
być
w~nny
Cieśł!liny
2)
czar
państw
bezpieczeństwa.
.
teresom
Iraku
W
q
lqduj
iPo przemówieniu Mołotowa zabraf
Agencja nomorskich. Nota ra:dzxe&a przyta- twa.rte dla prze1a-zdu IOlkręto,w wo-1 przez inne państwa w ct!-łach wroMOSKWA, (.PAP).
gich państwoon czarnomorskim. Ko- gl>os delegat Abisynii, który -0świad·
TASS <lano i, że lądowanie wojsk cza szereg wypadków, k\~edy to w fenlnycb państw cZMnomorskich.
3) Przejazd prz.ez cieśniny !okrę- munikat ministerstwa spraiw zagra- czyl, że zwrot diaw.nych terytoriów
angielskic:h w Iraku wywofalo szero- czerwcu ii sierpniu r. 1941 ora•z w łi
ką dyskusie na lamach prasy Iraku. stopadz!ie 1942 r. nremie~kiie ii wło- tów wojennych,n ie 111a.leżących do· niczn.ych ZSRR zamileszczony w w A.fryce Ws.chodniej Wloochom, .za-·
I
h
1· h ·
' tw·
ikr
pisze:
„S.ant-AL-Achali"
Pismo
iż rząd grażalby hezp'i·eczeflstwu Abisrn:i i
!est. WIZ ro· "zwiestiach" illfonnuje,
azal'~o~orsnc
„Społeczeństwo Iraku jest zariiepo- s.kie pt>moctric.z e Ol ~ty ·wtoje·nne za P?ns
koiorie lądowa·ni·em wojsk angiel- zgodą władz turecf.ńch prz~płynęly nG~ll! z wyjątkiem oddZl!eln1e prZ1e-i Lladz'.,ec:lri nie otrzymał jeszcze -0d- 1 st;rnowilby akt świ•ad·c'zący o braku
. , • j' powfodzi Turcji na powyższą łll!ltę. moralności w .stiosunkach mię. dzyuaskich w Basr<i. Jest to 11iezgod11e z cieśninę w drocl_ze na M~ze Cz~: widZ'JaL<ych wyrpa~ków.
rodowych, z którym Abisynia nie
4) Opr.aeoiwarue statutu ciesruny
umo.wą anglo - iracką". - „Zamiast Ge· Nota racłznedi:a stwre11dza., iz
mogtaby się nigdy pogodzić. Delegat
wycofania stacjonowanych w Iraku konwencja w Montreux została wied
wojsk w związku z zakończeniem
Abisynii uważa, że powrót do daw_.
wojny - pisze dzienn ik „As-Spasa'' lo?~r~tnie pogwafoo~a ,prz;ez rzą ~unei polityki imperiaiistycznej przez
pożyczki
do Traku przybyły nowe wojska an- recki w r. 1944, kiedy to szel"eg 1ewiochy jest dowo.d·e m braku skrupu
gielskie. przekreśl·ając tym samym dnID$Jl:ek niem1eckiiej floty wojem:ej
, „
t" „ d
Ab'16 ' '
!'
lila zgiodą rządu Turqjii sko-r:;;ystało z
Do jakiego c·zasu nasza
umowę.
s " ier za mo" 1:a
:\ Ji.a ow.
• ·
· • .
werer111ość narodowa i nasze życie
1
pewnych
- <l aremn'ioe oczekhv.ala
.
, •
_
społeczne będzie się znaj.d.owalo w ciesrun dla wy;płJ!lDęcia • ~ Morza WASZYNGTON (PAP) D
epart~ ryikiai;i,s'kń !'B~~ Ekspor~~wo-lmpor· prze!Jllysków skruchy lub nawet ża
·
sferze wptyw{nv obcych int~re.sów" j Cza.l'~eg? ~a.. Morze Egejs~ie. Rząd
- pyta dzienr11k „Al-Wa tia·n ' oma- radz1eck11 osw:iadc::za. .oia.stępnl!e w swo-,meDJf: ~tanu US~ prz~a1z.ał • pras1ie łowy moze fu,z pnystąpic do iosta- lu za straszliwe cierpienia, zadane
w:ając ośw i adczenie angielskie. że jej nocie, iż . mocarstwa sprzymie- komunikat, stwterozaJący, IŻ ame- te·cznego Zl'ealizowania układów do· przez Wiochy ofiarom jej a~resji.
Delegat Abisynii zgtosi! wni•o sek aby
tyczących kredytu, który jest·1·spejest ~ol~dowa~i~ wojsk wywołane
·
• I~
11 1ecZt10sc1n obrony praw arabow
c~a e przeznaczony ea umoz iwne- Erytrea została odda11a Abisynii.
irańskich:" Wrogości między Persame Polsce z:alkupu ipaillow&zów i węCT
•
•
•
•
111•
1•
(Dokończenie na str. 2-ej)
d
h
S
1 k
•
e
.
dlat~_,,.o
m1 1 Arabami nie ma
je noczonych.
bma:c
w
g a.re
•
i·stn;eje konieczność wysyłki iak1ch•• „„„„„.„„•• „ ....„
W • ten• sposób, po uprzedllitn zała- .„;„„.„„„.„„„
OrpUSU
W &prDWJ8
Te11
zagranicznych"
kolwiek woisk
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
t k
.
. .
, ł\\t'e1111u kredytu 50 milii0nów dola. .
.
sam dz'enf!'k pisz~ w 11:nym ar>: ·u.
Ob
bil
d
ik
WARSZAWA (tel. wf.). - Rząd\ Sfery 1-0udyu~kle komumk.u1ą • .ze
le:·„Anglic\' nie ! : czą. S i ę zupeln1e z
ecme
umowa z i. J 930. Oczywiście Angli-1 polski wystosował do_ r.ządu W; .Br~: t.rn.ta. Je_szcze nte. na.d.~s,zła 1 wy1a- row ~ za; u~ em~ U·
~~.względów natury technicznej
cy . i Amerykan ie · myślą. tylko o w~a tanii notę w s1>r~w1e de.mob1t1z~c.1~ snuuą !~dnocześme, •z oboz.y .two~ załatwion_a tez zostaje ~ra.wa krenei kor.zyścj . Los ~ op 1ma Arabow II korpusu, w z~Lązku. z zapoczą.t rz~ne są przez ~ilir_ląd noa kon~ecz dytu g.otowkowego dla Polski w wy dztilejszy nu.mer n.a.szeg.o pis•ma
b" t , !
jątlro
ukazuje si
b.„ wo1sko-,sokośeii 40 milionów dolarów.
nic ich nie ohch.odzi. Arabowie wi- kowaną w ~gl~i akc1ą twor~ema nosć ,,przy_spo.sob1en1a
/WIO w o Ję osc1
ę wy •
dla obQozów sP~CJa~nych typu półwo.1sko- W1y ch do zyc1a cywilnego •
dzą w tym niebezpieczeństwo
6
stron.
I
wego dla zołlue.l'IZY Andersa.
swej niepodległości.

i

••••••••••••lli·•Wo1·ska ang1·e1skie

40 milionów dolarów

I

su-I

I

przyzna1· e Ameryka Polsce

••
NoI a p oIs k n d o w Bry I un 11
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I

•
Od Wydawn1clwa

JUTRO, dn.15 bm o g.10-ej przed pol. w salj Teatru Wojska Polskiego
na Akademii z okazji rocznicy "Krwawej Srody" przemawiać będzie
Sfkrłtarz tifDłralng C.K.W. P.P.S.

tow. Józef Cyra.nkie 'Vicz

I

Prof. Einstein o b
Trzeba raz na
jeś

i chce

się rolować ludzkość

ponieważ przyczyniają się · cło pogl'ęhienia ticzrucia strachu i nieufności.
Przeprwadzenie doświ,adczeń na atoBa,
lu Bikini było niepotrzebne.
było

wręcz prze-

stępstwem zaostrzein1a napiętej obce-

u

lurę

by za jej plecami

MOSKwA (PAP).

rozpoczqć

Nawią.zułac do/'o rzekomych ,;zwycięstwach"

i artdosów
orzerachują się. W stosunkach mledzynaro1owy(h takle chwyty nie
ddą dobry~h rezultatów, nie mówia~· _iuż o tym, ~e ~elegacje.. które dziś oodtrzymu1ą. 1eden 'Yn•osek
by nazaJutr!L wypowi~zieć s•e prze
chvko ntooiu, zmusza1ąc luclrT.i oblek
tywnych do wyciągnlęl".ia z tego
A więc
poucz,aiących wniosltów.
wy:nikl pierwszych dwóch tygOidtni
obrad konferencji po-koiowej nie są
imponujące. Nadomiar tego konferencja nie przystąpiła w istocie do
praktyczne-go rozpatrzenia proiek·
łów traktat()~· pokojowych z sojusznikami Niemiec ,bowiem manewry
amerykańskiej I bryty}delegacji
skiej, ma.jace na c~h.i zerwanle uchwał rady ministrów spraw zagranlcznych, zajęły dużo cennego cza-

głosu pewnego odłamu orasy, który metycznych obliczeniach
w~· n•kach głosowarua na kom!sil
widzi zwycięstwo
regulaminowej
moc-ar 5 tw zachodnich nad ZSRR i
pat'istw.ami Europy Wschodniej, Jrorespondent TASS pisze:
Ol którzy za..~ują sie ~aniem
" •
w

.Vf/

.K onferencii Poko.i·owei·
.

,;
u z. s nc

J

• •

Z POłifgką fklPćłDSJI

0

żg

I

na odrot:zfniu Konffrfnt:ji Pokojowej

ol>G-z1)·.f ~ Wl'S.JJe
l Hailyl:i.lenla lctl do
LON1'YN (tel. w}.). w porcie 1..atnymano 2 Cypr. ł:mlgrancl .z.a.atm.owali czynJednostatkii z nielegalnymi emigrantami nie marynany angidskich.
Haiiy s1;,·1.~iwiła
żydowskimi, których na skutek za- c-ześnie ludność
rządzenia Komłsarllll Palestyny p;:ze- si~ zanątizeniom .o w1>r01watlzeni11
prowadz.ono na pokład brytyjskich 1godziny policyjnej. Są l'lJabici i ran·
oklręt6w wojennych, cel'em pl'IZewie-1 ni.

chy

SekreNOWY JORK (PAP). tarz generalny ONZ Trygve Lie oś
po powrocie do Nowego
wiadczył
Jorku, iie nie może u.dzielić informacji co do ewentualnego odroc.ze11ia
posi·edzeni.a general1n1eg:o zgromadze-

ewngtDk I · ID

donoszą, że

nie sytuacj~ psy;'hologiczmej. przez. te
demonistrage · srodlków n1szczyc1el- _ _
skich.
Jaki jest Pański pogląd na
.
rozma!'te plany zabezpieczenia ludzkosci przed ni&zczyeielską siłą bom-

~~001• ::Waj 7t:ej n:.e~~:;n;1:1,.:

nowycll ojen
pn.::

IŁ

z

e1

li~

o odroczeniu s sii BIZ

~i~ ONZ, w7zn.a~zonego na .23 :vrredo illnyoh zagadnień i postawtł pr-0f. ją się ba~dzo ~ol~o. Jestem
ze mem1ecka mentalnosc snia, dopóki me porozumie sie ze
Einsteilllowi jako świetnemu znawcy 1 konany,
agr~sji, nie mo.że się z~ienić. w o· 1swymi ko! eg~~ni oraz szeJ~mi róż
Niemiec, następujące pytanie: Czy wierzy Pa·n, Panie Profesorze, kresLonym czasie. Jedy1111e ob1dktyw- nych delegaci 1. Trygve L1e zaz.nraVl możliwość rcdukaQji uarodu nie- ne metody, to jest takie, które unie- czyi, że podróż jego, w C:zase której
mieckiego? - na co uzyskał odpo- możliiwią Niemcom podjęcie nowych odbył nozmov.y z premierem Staliwiedź: _ Panujące w pewnej spo- wojen, gwarantują skutecxną ochro· nem i Mołotowem data mu wiele oen
nycb spostrzeżeń..
łeczności ideały i poglądy 7J!Jlienia- nę pned Niemcami.

rir.::.n.i···~ ·:i~·o· ~mł.f~IPu
•.. ii
„„
V
S
„
U
fmalakojq
onQielskich marynarzy _

Co Pan sądz.1 o doświadczenia-dh

przeprowacłronych w Bikini? •
Uważam je za szk-0dliwe z puniktu
widzenia polity.ki międzyna.rodowej,

·

Iruewe

I

o

1e

żawsze wykluczyć możliwości

PRINCETON (IPA!P). Profesor Ał- 'nie zastąpienie m.iędzyina:rodowej abeJ!t Eiru1tein udz:iełir looresponden- ·naocihi.ii przez &l.'Worzenie ponadnaHofmanowi rodowego systemu porządku i beztx>wi, PAP Miohalowi
wyw1adu, w .którym prz.edstawi'ł swój piec:zeństwa, opa.Ilf:ego na statucie,
punkt widzenia na nie1kro.re z.a~ad- któryby wy_kd.ua:ał wszelką wojnę,
nienia powojenne. Profeso.r Emstein może uratować 'sytuację: Kontrola
ilJWaŻany jest pn.ez świat naukowy nad )JOS7JCZ~ólnymi r<><łz.ajami broza na'lldhnionego twón:ę W'S'półcze- 1ni napastinicrej bez ~ran1czenk susnej frz:yki. Już w roku 1905 W}'llla- werenności pańs'bw nie doprowadzi
Jarl on prawo, stanowiące pods.ta- do celu. Ja·k cUugo poou:ze~lne pań
a!i-Omu. sm-a IIIO$ą się liczyć z możliwo
wę badań u.ad rozhioiem
tak długo nie będą
Jest to słynne piawo o S'l:-OSUI1Jlru ścią wojny,
między ene~ią, masą a szybkością wykonywały one lojalnie iUmÓW, zmie
Stworzył on teoretyczne rzających jedynie do usunięcia pew
światła.
podstawy, które doprowadziły do •nydi specjalnycth rodzajów brooi.
_ Jaka jest rola świata nauki
ora.z
wyZlWOlenia .en~rgii aromowej
do wynalezteni·a bomby atomow.eJ. w obecnej sytuacji? ~wjedź: _
W _roku 1939 przeslar P_'.ofesor fan- Uczeni mogą uświadamiać i w ten
s.tem. na ręce ~rezydent~ Rooseve!- s.posóh wywierać Wlj)ływ moralny na
t~ historyczmy h51t, w .ktorym_ ~r?: pohtyikę. Iluzja bytaby jednak wiacit .uwa,gę na prak!~yczną mozhwos_c, ra, że uczeni mogliby be?"nośrednią.
-...
f b k
bwo
kt
rz~ma a ~~ . ~nergll akcją pollityczmą uzyskać wpływ na
proJe ~ u
aromoweJ, w ktoryc!h pozmeJ wy- bieg . wydarzeń.
K-0resipoindent przeszedł następnie
prodwkowano bomby atomowe. Korespondemtt: nasz ziwród! się do p11ofesora Ei'llJSteina z na$bępującymi pytaniami:

moim zdaniem,
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su, dając im wielce wątpliwy sukces. Nie można pQlminąć milczeniem
ujawniaiącel się tendencji pewnych
kół w kierunku przewlekania konferencjl. Tendencja ta ujawniła się w
szczególności podczas rozpatrywan.la sprawy 7,aproszenia na kionferencie Albanii - państwa, które iako
jedno z pierwszych rostafo napadnięte przez agresorów fa.s.zystowskicłt I które wladto z nimi zażar·
ta w,alkę. Jest rzeczą oczywistą, że
zwłoki w obradach
na wypadek
konferencji, wyniknie kwestia odrozgromadzenia generalnego
czenla
ONZ do końca roku, by nie odtlaczać konferencji, od której zależy
ustalenie warunków pokoju dla całego szeregu państw Eurnpy. Jednak
to Droste i logiczne wyjście z s..vtuacii nie zadawała widocznie tych,
którzy iuż dziś orolektują odroczenie konferencji oaryskiej, by za plie·
cami konferencll roZ1począć jaką nowa ~re.
Dzienniki napomykają, że oogloski
odroczenia
o możllwoścl takiego
z kół francuski~o mini~
Pochodzą
sterstwa spr.a:w zagranicznych· Ofic}a\ny organ min\sterstwa „Monde"
oświadcza, ze w ministerstwie „nie

f.~~wi::~fo~~0:." i Ja; ~~X:;rci::~:

ZSRR próbny 'i>uszozony został przez nle-

zbyt dośwladcZione rece. Pomyłki
sja ; nad sprawą włoską jest zam- Podobne. stanowisKo z_aJffiUJę . .
ł .
w s,praw1e 0 dsz:kodowan \Vę~1er 1 .innych państw, które w czasie woJnY POPe n•one prz.ez konferenci~ p.ary.
Tsaldarhs kn i:1ta.
ska
.
Niemiec.
stronie
po
""""'~dpowały
Popołudnl()w.~
-.
(PAP).
P.ARYż_,
Wroaby
turalnej :d>iorowości łudilkiej. Jedy- występuje ~ ,,propozycją,
l ł „ dwoch ty•
t
d .podczas .oierwszych
„.,.-......
Nastwmie zabrał głos przedstawi- go m pra~y, 1. ~ n e aune m.an~wry.
p1enarneJ. . konf erencJi
posie_dzen~e
chy. przyczyniły się .~o go~ooar- ,P<YkoJoWeJ otworz;:ł ~imster Byrnes ciel Czechosłowaoji minister Masa- .które ~a!a m1eJsce za jej kulisami,
na szwank autorytet
cz.ei odbuidowy Greci1, ośW'iadoezy~ o g~. 16.10, ud.zielaJ~ głosu, P1'.Z~- ryk, który stwierdził, że w najciem- wystaw•a1a
bezspuecznłe
że c'haos wywołany w Grecji przez wodmczącemu delegaeJ~ rumunski~J, niejszym o~resie historii Czechosło- 1<.onferencil i mogą
!ministrowi spraw zagranicznych .-:-'.' wacji naród rumuński zaohował się wpłynąć na jej wyniki".
. . t t k . lk' .
k
1
1
państw
Przedstawiciel Rumunn jak przyjaciel. Masaryk zdaje sobie
sum~ po-, Tatarescu.
o upa cię JC>S a wie ·
LONDYN, (PAP). - Agencja Reu- trzebn.e n-a odbudowę są tak mebo- oświ~dozył, że P:Oj~t tra~ta~u od- sprawę, że naród rumuński z najwiętera donosi, że ministrowie spraw tycwe, że o ile n.a ród grecki zqsta- wołUJąc orzeczenie. wie?-eńs~•e I zwra kszą niechęcią walczył po stronie
In
W
ręzem
zagranicznych J)laństw arabskich po nie po.zostawiony sam &obie, dopro- ci;jąc północ~y. S1edrnliog1:od. Rumu- Niemiec. 20 tys. żołnierzy rumunAgencja
(PAP)
LONDYN
nu, przyczyni się ?-o usumęc1a ~stat- skich którzy walczyli u boku Czer.
.
.
dwugodzinnej konferencji wydali k!o·
'
w
pochowanych
zostało
Armii
wone!
pomiędzy
niezgody
punktów
nich
kataostatecznei
mun~kat. w ·którym stwierdz.aht że wadzić to musi od
generalissimus
że
donosi,
Reutera
zebrali się, aby w atmoof.erne p~zy strofy.Przechodząc do roszczeń grec Rumu.ną a Węgrami. Wyrażając ubo- Czec~osłowacji
Po przemów'ieniu dr. Ma.saryka CZ'ang-Kai-Czek ma złożyć oświadiazuei s~oordy_nowia.ć politY'ke wo- •kj.ch do pó!t1oc·nego ,Epiru, Tsaldaris lewanie, .że. u_dziail Rumunii·"!' wojnie
,
.
zO"Stał p,m1męty w traiktame, Tata- przewodniczący Byrnes odroczył dalr · wi eh 1
bec Palesty,ny oraz omówić szereg
~ Y P a~owo z~ w- rescu powiedzia~. że Rumumia stra- sze obrady do dnia następnegio, w czeme, które utoruje drogę do rokoinnych mga·dnień. Osiągnięto jedno- mwacz.y , ze
myślnosć w szeregu ważnych prob- sze robiły wszystK:o, by nie dopusc : ć ciła 11 tys. z~bitych ~ ra.nny<:h w którym będzie dyskutowane oświad- wań w celu zli~idowania w 0 j.riy dolemów. Na zapytanie, jakie inne .za- do ziednocz.enia narodowego w Gre- walce po strom.e narodow. zJ~dnocz?- czen:ie delegacH bułgarskiej i wę-1
mo.weJ w Ohmach.
1;adniooia mają jeszcze być przedmio cii. Wfoc'hy pon'Oszą w wacznef mie nych. ę~wierdz1ł ~ dalej, ze. akC;Ja gierskiej.
. Rumun11 była podjęta w czasie, k i e - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - ,.
.·
.
tem obrad, sekretarz Ligi Arabskiej
był jeszcze silny.
Niemiec
o.pór
dy
wszystkie
za
od1>0wiedz1alnosc
me
Abdul R.a:hman Azzan P.tsza odpowie
ddzial, że m. in. spraw.a U6tosunko- nieszczęścia, które sp.:td~y na Grecję. Rumunia obstaje przy żądaniaeh odwania się państw arabskich <lo ONZ. Tsaldaris wyraz-il nadzie.ję że 6 tos.un szkodowań od Niemiec i Węgier. Rumunia pozostawała w stanie wojny
·
Wt h . · '
· •
Sprawa koJJiferencH okrągfeg-0 s.tofu k .1 pom1ęuzy
?c am~ 1 0. recJą b~- z tymi pa:łlstwami i zgodnie z praw LmdYt1ie. w której uczestniczyć dą oparte o wzaJemne poszaniowame wem międzynarodowym może domamieliby Arabowie, obok .syjonistów
RZYM, (PAP). - FranoiSZ'kanin w którym wymienione zostały mieJn'e wchodzi w grę. Sekretarz gene- l zaufa.nie. Propozycja czwiarta w gać się odszkodowań.
Tatarespo~ie~iał
-:„Rumunia
oddaz klasztoru w Pawli wręcz~ sca, gdzie zwłoki były przechowywamówiąca
jccLnego
traktatu,
vrojekC'ie
0
że
ośw~adczyf,
ralny Ligi Ąrabs•kiej
cu - wypełni sum1enn1e wszystkie
.
„
.
zarówno MUfti Jerozolimy, jak i se- mu
i:>o~ekanezu Grecll, usuwa 1ed·11ą zobo.wiązania, jakie nakłada na nią szefowi policji w Mediolainie skrzy- ne. Dokument zawiera również na.kretarz wysokieiro komitetu d'o
pokojowy. Jest zdecydowana nię ze zwłokami Mussoliniego. Z'wło- zwiska osób, które wykradły z.włoki.
spraw Pa!ootyrr'.I· Jamał Hussein bę z naJW'lększyąh prreszkód r11a dro- trakitat
dze pokojfu. Po oświadczeniu gre~- naJl'l'awić J:>ł~d, ja:k! popełniła, .prodą poinformowia111i o wy1nika-oh .koofe
kilnl Byrnes oświadczyt ż,e dysku- wadząo WOJJ'lę .Przeciwko ZSRR ł na- ki były zawinięte w dwa nieprzema- Jeden z aresztowanych Domenico
ren ci i.
kaLne worki, Według informacji, po- Lessini, w związku z.e sprawą porrodom sprzymierzonym".
'
'
W dyskusji nad oświadczeniem
-----------------------------przedstawiciela Rumunii, zabrał głos chodzących od policji szczątki Mus- wania zwłok Mussoliniego, nazwany
1Przedstawiciel ZSRR, Wy.szyóski. so!iniego zostały odnalezione w sza- jest założydelem tziw. faszystowskie„Witamy z radością - powiedział
Wyszyński - nową demokratyczną fie murowanej w jednej z cel klasz- go ruchu demokratycznego. W dokuRumunię. Witamy również z 1·adoś- to1·u Franciszika.nów. Zwłoki zostały
MOSKWA (PAP). Agencja TASS zwał on zebranych do głosowania w cią fakt, że pragnie ona naprawić przewiezione do biura policji, gdzie mencie wymienif:lli wstali również
dwaj księża Albe1·to Pa.rini i Enrico
sta;t
ł
ł ś ·
błęd
pozostaną do cza•SU zadeeydowania o
zedrwa a 0 , k' ecz. Y fprzesz 0 c'J 1R. zą
donosi, Że na stadionie „Panafinai• dniu 1 września za repu">lika- j prze- nie
Zuccai, którzy Jliedawno byli inda. b ,
d .
. .
rumuns 1 suz aszyzmem
Głównymi miennie wypełnia warunki zawiesze- miejscu, g ~ie ma!ą .yc pochow~n.e. gowani przez policję. Według wiadokos" w Atenach odbyl się masowy ciwko powrotowi króla.
· k hastami wiecu były- Republika de- nia broni. Zdaniem przedstaw!ciela I Na zaipyta.nie dz1enmka·'rzy pohcJa
·
.
ZSRR, nie naileży domagać się cał- wyjaśniła, że szczatki Mussoliniego mości pochodzących z kół policyjnycll
'
· odi sd "„„
wiec rorigamzowany przez · ZWiąze mok ·
kowit}'."ch odsz~~owa.ń, lecz ograni- przez pewien czas ~ywane były w obaj księża oraz Lassi.ci, Fana.t.o,
raCiJa, mea e„ osc ·
stowarzyszeń re~likańskich. Prze. Gasperi, Antonio Parozii już aresz.
.
.
czyć się do częsc10weJ rekompensaty.
b·l'lk • ,~
k
•
-1... •
klasztorze sw. Amoła w Med1olame.
wouu1<:ząi:y związ u repu u ansK'!eneJ jest tego rod1Laju, że zagraża ona na każdym k.rolru istni·~ft.;.. k··I~m-.
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(Dalsrzy ciąg ze s.tr.
Przedstawiciel Qr.ecjj

1·ej)

Konferencja ministrów
urohskicb
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Ch. ach

.

Zwłoki l'lossoliniflto
odnaleziono w klasztorze

Monarchia

końcem niepodległości I

demokraci ureccy wzywajq do obrony republiki
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dk:eśl~ł!tenwachswym0~::wi'::.et::

cała
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dynastia OiuckisburJerzy II i
gów jest ściśle związana z kolami
reakcyjnymi i że powrot -"et monarohii omaezałby koniec niepodlegtosci Grecji Następnie przemawiał
gen. Otorsos( b. szef sztabu gene·1>Uki We
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kuratora.
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11 1 11
mu zwłoki ojciec Alberj;o oraz inny
osobnik, którego nazywa.no „Franco" jedyny z dotąd niearesztowanych
wykradzenia I
jeszcze uczestników
zwłok Mussoliniego z cmentarza. I
Przy zwłokach znaleziono dokumentj 11 .. „
..............,, „11.u1
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Moskiewska, a następnie warsza„v.ka wizyta czołowych przedstawi'ieli Labour Party może mieć d'O. ł e znaczenie,
. poważnie
. przeMaL
uos
cz.aj~ce . granice konwencjon~lnych
ck 1- .l
q 'I eoZll!l.
Wiemy z do&wiadczeń jeszcze
~rzedwojennych _ że dla Angli,ów, Amerykanów, ba _ nawet

na dawała im ~t·ny tylko chcących widzieć
dobrego, nie doidzie wreszcie do Londynu wieść
obraz teg10 co się dzieje na wschód przyczyniło się oczywiście do prze-I o tym, że nieoglądając się na ·pood Niemiec. Stąd bodaj płynie wie- lamania lodów obcości.
moc zewnęhrzną - pr.acujemy nad
-1.L d
. o·J<:zyzny. M~z·e
le nieporozumień, stąd churdh~Uow- Aż wres'Z.cie' _,.. szkoda, że t-ak ocwu
ową naszei
~
ska legenda 0 „żelaz·nej kurtynie", późno _ wyruszyła do Mos.kiwy, a wresz,cie na gorąco :zJhadawszy
b.le1!;nącej· Od u=zectna
c__
·
.l _
T rJ.esl;U
·
Labour .Party
<.:ro
W
drodze powrotnej na zaprosze- nasza• sytuaci·ę
.
- tylu z,nalazla z1wo!e!l'ników. To, nie CKW PIPS zawadzi!ła i 0 War- postara. się .o to, aby stosunki poico jest niezrozumiałe - bywa czę- szawę delegaoj.a ,,dobrej woli" _ sk·o-~n~1elsk1e .weszły w fazę . porosto wrogie.
w sik.ładzie poważ.nycb
polityków zum1en1a., a nie stale narasta)ących
t I
ł . .k I
I
.
Gd
w·
lk. . B
..
. d . i
L L-.
p
H dysona'I!SOW.
y oma węz ami u tura nym1 z nay w
ie ·1ei
rylanu ·nasta- i iz1a1°aczy z aL>Vur arty z
ami tzJwiązanych Francuzów - piła zmiana .rzadu 0o-dy wtackę roldem Lask~m na czele.
Nie od nas lecz właśnie od
•
•
I
Polska, Rosja byJy to kraj· e egz.o- obi.,,. li ooci· ahści - wia.za!i;my z t}'ID To, oo del...,.acja ta widziała w a•ngielskich socjalistów
z.a eży wy"
_„
h
tyczme gdzie białe niedźwiedzie •poważne nadzie1·e. Sądzi.liśmy, że Moskwie, to co zobaczyla w War- j.aśnienie tego - ż.e _w Inn.yc .z.·y-.
swobodnie hasają po pryncypalnych nowy rząd - Labo.ur Party, w swej szawie, przyczyni się być może, a jemy warunlkach• 1 ma~eJ anrz~I1'
ulicach miast.
za~ranicz:~ej polityce poczyni zmia- był>0by to bardzo pożądane - do An~lic". ~ządz~ć się mus-1.my. Takie
Anglosasi niechętnie uczący ny, że z;m:1eni s1ię J".el!'o
kP'!"CZlllie
wyi· afoienia wielu spraw. Być mo- W)l'JaŚmeme i est potrzebne dla
~
, ,
dl
się języków obcych, a w szczeo-ól- --- negatywne nastawienie do nvwej że ,../k,rótce zobaczymy wpływ r-0z- oczyszczeniao .atmosfery,
a porzu"'
'
·
·
nosci słowiańskich ·nie znali rzeczywistości Eu.ropy Wschodniej, m&w j obserw.aci·i
przeds.tawicieli cenia drogi ~porów - a weJ·Śc1a n-a
'
i .nie bardzo kwapi1i· się poznać _ sądziliśmy, Że przynajmniej hyty- Labour Party ll'V\ za ... „żelazną kur- drogę prakty cz.nej, a .nie iteorety·cz,_.
ku1turę wschodniej
Europy.
Ich kować będzie po poznaniu i zro- tyną". Być może, jeżeli chod'Z.i o •nej tylko przyj•aźni.
_
ogra'l!iczona dość wiedza geograficz- z.umieniu tej rzeczywis-tości.
nasze własne, polskie sprawy ZBIGNIEW ARTLINSKI
...-........-...-...-...-...-...-...-........-...-........-...-...........-........................
Niestety - . niic się nie zmieniło.
Stale i wszedzie w stosunkadh po'
~
między wi;lkimi moc.ars.hwami fionlfr~nt:ja
Bardzo przepraszamy naszych widać wzajemną nieufność dzielą•
•
•
Czytelników za błędy, które cą w siposób rażący
Anglosasów dla Dalek1eqo Wschodu odbędzie się DU w1osnę
~'.kradły się w ,,Listy do Przy- od ZSRR. St~le i wszędzie w. sto- TOKIO (SAP). . Suzuki, premier I czątku WOJ•ny wiedział, że Japonia
. ;aciela z PPR", w szczególności suin.kach pomiędzy Anglosasami, a . . ,
.
.
..
.
pragniemy sprostować te przy- Polską ·naprzyk!ad widać rozdz.iał, m~n~trow w okresie ka~itulac11 !a- musi ptzegrać.
najmniej, które wypaczają sens wynikający
z niezoozumienia dla ponu, wzywał wczora1 naród 1aGrupa byłych komunłstów japońi myśli autora tow. Waehowi- naszej sytuacji gospodarczej, poli- poński do realrzaoji polityki oku- s1kicih utworzyła nową partię pod
cza, a mianowicie:
tyczn.ej, społe~z~ej. Tr;idn~ osta- pacyjnej s.przymierzeńc&w w celu nazwą partia awangardy robotniO w ezęści drugiej listu z dnia ~ec~ie bzr~Z!urru~, gdy się, me zna, poprawy stail'O'Wiska Japonii na czo-chłropskiej. Partia ma na celu
12 bm. 4-ty ustęp z góry po- 1 me ar zo ' ce paz:nac.
..
k .
·
s'"·•o.rzeni· e unii· republikański· ei· so1. k f
· • m1ec
· · b rzm1en1e
· · nastę Tyoh k.lk
J. ·ed ·
, h przysz
po OJOWCJ.
,,..
w1n1en
i a O<Pt'll
z1'11 Iuznyc
C ei .k. on erenC]i
d
pująee: ,,Dlaczego wyolbrzy- grup parlamentarnych, czy
też
zynini 1 a-zą owe
przewidują cjalistów japońskich, chińskioh i komiacie sprawę WRN? Dlacze clziermrkarskich, często :zajętych po- zwołanie k.onferell'Cji na przyszłą reańs.kioh oraz
zniesiMie władzy
czego szukacie „dziury w ca- srukiwaniem tylko złego, a nie- wiom:ię. Suzuki cłocłaje, że od po- cesarza..

Rakuz dziejowy
beznadziejno.ści powojennyelt
powikłań i błędnych clró!} pojawiają
się czaBe1n jcdn..iejsze szlaki. Na ta.-

W

kim s;;lalrn wiodącyni do nowego leps=ego porzą<fJ-vlt znajduje się polud·
niowo - zrichodnia Słowiańszczyzna.•
1·-v1·do•vn·,·1·e
zi;•tvt
pod.stawy srporów
' ~ •

pol.sko - uk>raińsl,,wh, polsko - biał,,_,
riwkich cz?J polsko - r.os-yjskich, to
mod · r
O
fundanient trwałości sa;
zie ncg
bytu P()lski. Ale wśród nowych hi- ,

0

Od redakcii

Pokojowa

I

łym",

skoro „WRN'' nie posiada żadnego wpływu na politykę i linię PPS? ,,WRN" „Będziemy walcZ.lJĆ
nie stanowi dziś problemu

::!~::i~~~~cz!~!~•iego

ruchu

!?} We wczorajszym numerze, w

o ziemie . nad

Odrą"

!."iet;;„::~otna

bra,kowało

w

okresie niew<>11

walczyła, z f ab1·ykowaną przez Wie--<
deń nienawiścią, pofako - czeską, a pd
,,.,.i131rws~e1· wojnie światowej w fa,1'ie
"
.obłędnej polityki Beoków, Rydzów i

Malhomimów tl1"WIJ,la 'JW'ZY - zasadzta
'UA'5p6lpraC1J i konie~zności przyja~m
z najb111rdziej zachodnimi ~ Słowian.
Po dekl111raoji lubelskiej i po wy..
zwoleiniu, gdy horyzont woiąż jim ...
cze nie wyjaifniał się, PPS od jesie•
ni ubiegłego roku niez.rnienm.ie czyni
W?Jsiłlvi mające na celiu ja.k najszyl>sze dojśc.ie do p1orozwn11ienia 1niędZ11,
obu n111roclami i uparcie powta1rza wszystko nas ł.ączy, a, nic istotne!]O
dzielić .n ie powinno! Na ostatniej s~
sji KRN w przyktnJm momenoie, bd.
po błędnych z punktu widzenia, inte..
resów całej Słowiańszczyzny parys-.
kich „skargach czy i:ądani'łCh" czl':s•
kich - zabierając gW.s w dyskusji
nad eksposć Ministra Spra,w Zagm„
mcznych stwierd:rili§rny, że uważam:y
fa,kt ten za ostatni, przedśrniertelny
odruch starej przedwoje?inej czeskiej

biuro1~raoji

za wsze i a ki sam

ro!11Wiqt::ań

kich zadrażnień polsko - czeskich osla,bibo gmach na.szego bezpicczefl.~
stwa od na,jicażniejs-;;ej, bo niemieo-

nadzieję, że

N1'em1·ec pod kaz·dym sztandarem

ostatniej cześci pt.•,Probiemy dnia dzisiejszego" 7-my
ust® cd góry ma brzmieć:

stor~ych

dla solidiwści kCY1istru,kcji je&zcze jedneJ· belki. Próchno sta?-ych sąsiedz-.

i

W1f'Taziliśmy już wted1ł

wybory w Czec1wslowa..-

::~ak~::ti:::;:stę:~:;;:/~r::~

też inną atmosferę, sprzyjajcie<!: po-.

_., ·

1·ozmnieniu.
Nadzieje wyborcze spelnilt1 się. •4
Ostatnie wieści ?tadchodzące z Pra,.
Wadą naszą było, że mieliśBREMEN (ZAP). Dr Schu- !brytyjskiej
jako pierwszy skutek \kw:adratowy
ziemi na wschód od gi pozwalają żywić nad.zieję, że na.cl'"
my zbyt wielu mesjanistów macher, prz~wódca I?artii so~j~ld~-1połącizei:i~
giospodarczego
strefy Odry". .
chodzi rnwnent porozumienia. Cierp~
ze szkoły Towiańskiego, a za mo~ratycmei w swoim. ob1ezdz1e brytyjskie] i aime"y"kia.ńd\ciej" oraz. I
.
.
. l d . liwości nie sli'l·aciliś-my ani ·razu i na.
mało trzeiwycli , p:rzywód- po Pófoocnej Nadrenii - Wes•tfalii ZJW1raca1ą-c stę \V swej mowie d<>
Niech się więc ni.kt l!lle u zi. dal nie st?-aoimy. •
ców, jak np. choćby C'ŁeS!i, wyglosrl szereg przemówień na te- wszystkich Sprzymierzonych powia- „Rozgromione Nh~mcy" jµż
Sit. W. Dobro w o Isk~
których szanuj~ i wiem, że .maty gospoda.rcze i poliityczme, w da: ' „Czekamy na d7.!ień miesienia czynają walkę o- n01we podboje.
poseł l~RN.
mogą mieć sl.us~ue pret~nsje j·którydh zad.eklarował z.decydowaną gra.'Ul!c ~ wszy~tkim~ strefami".
z przed lat osmm, choc lud wałkę pn:eaw Polsce. Wobec tego,
„Gramce w.schodnie 1 zachodnie
pols~i nigdy nie chciał być że w .narodzie niemieckim zawsze Niemiec są
organicZJ11ą
całością.
wrogiem narodu czeskiego. była, a obeonie sz-czególnie jest mo- Dziś na wschód od Odry są szeroZa inne drobne błędy korek- da na hasła jednoczycielskie, Schu- 1kie „tereny 111iczyje", których PoLONDYN (SAP).
Dziś została lbrytysjkiej i lmperiu„'11 brało udziaf
torskie, których szereg wkradło macher omawiając sprawy gospo- Jacy nie zdołaj.ą Ml; gospodarczo otwa.rt.a brytyjska konferencja_ woj- w dyskusji
w cią~ pierwszych
sie przez nieuwagę, zarówno au- darcze stref zaohodnich „z rado- ani ludnościowo zagospodMzyc. Par- skowa pod pr.zew-0dniCJtiwean · mar.sz. dwóch dni. Od środy, gdy będą dy-<
tora. jak 1 Czytelniłów oprzej- ścią przyjmuje zapowiedź 'ZJWię.k- tia soojal-demokratycz.na będzie Mointgomery w kolegium sztabu skutowa.ne operacje taktyczme, bę ...
mie przepraszamy.
\szenia racji żywnościowej w strefie walczyła polityttnie o każdy metr Camberls. 50-ciu dowódców armii dzie obecnych 180 generałów. Modele i pa·noramy z.ostały umieszczo-o
ne w hallu
do użytku oficerów~
slclad bryif;yj&kief delegacji.parlamen- rów:nocześnie czlO'nkiem
komitetu Na konferencji
ś.rodo~vej
b~dzi~
tam.ei, która wyjechała, do Hiszpa- centralnego partii repub1Jil~ańsko-lu obecny również premier Attlee.
nii.
dowe.j (M. R. P.). O je!]<> poglądach
W r. 1940 został ministrem w koa- w dziedzinie polityki zagranicrnej•--------------licyjnym w.oi'en:n:ym -mądrie Chur-- świadczy wystąpienie w Lille w dniU
pomiętojq,
JAMES BYRNES. - P-rzewodni- st.wowej wszedł w k<>nfflk,t z~ ruń,ą chi/la. W r. 194Z obfąl tekę ministra 8 ktwietnia rb. Bidtmlt ·oświadczył
czącym delegaofi Stanów Ziedno~o- z'/camii zawodowymi, gdyż dq.i:yl do dominiów i został wicepremiere1n. P.o tam:
„Jesteśmy
soj11JSzrn,ikami Zw.
nych na konfc?·encję pokoefową w obniżki plac robot,iic.zych w p?"Zemy- dezercji Ramsaya Ma.c DonaWa t sze Radzieckiego. P.odpisamie umowy z
NORYMBERGA (SAP). żołinier:ze
Paryżu je~t James Fra,nc.is B71'-nes, śle wojen,nym.
reg6w paff'lyjnyoh~ po §mierci Hen- ZSRR, na tema,t zawaroia fctórej 1O purlru armii okupacyjnej zor.ga•
mnnisiter S']WaW za.granicznych USA.
.,.*;.
de1·s01na i Lansbwry, Clemein.t Attlee priowaclzilem rozm~ wraz z gene· nizowaii olbrzymi „Ki.nderfest", na.
Urodaiił siię om w mieście Charleston,
CLEMENT
ATTLEE, premie·r jes,t obok Mor-risona jed>n:ym z gl6w- rałem de Gau,lle, da,je '77IJi głębokie który zaproszonyoh zo~tało 15.000
w &tanie południowa Karol.ina. Po- rząilv, angielskiego z ra.mieWia Pa.rtii nych -pnzywódc-Ow Partn Praey.
zadowolenie jako dzialac.zowi politY- dziecii. Dziec) otrzymaly suty pocJ,..
chodzi z rodziny irlandzkiej. W la- Pracy, urodził się w rolv-ii 1883. Oj,:~~
cznemu. Zadowolenie tym większe, wieczorek, urządzono cały szereg
tach 1895 - 1903 był reporterem c:ieo jeg-0 byl wofskowym o pr.zekoGEORGES BIDAULT. - Prze- że rzucano na m.nie szere.ą obelg, tak zabaw, space.rów w poW!Ozach etc..
sqdOtWym i studiował rówrwcześ111ie nawiach konseirwatywmych. Clement wod7lliczącym delegac.ji fra,nausk.iej jal(, i na wszystkich, którzy twierPodobn: „uroczyst-0ści" zda.rzają si~
/>Tcrwo. W r. 1909 ra.rpoazął prakty- Attlee studiował prawo na uniwer- na Konf erenofę Pokoj01vą jest obec- dzili, że pQwsta:nie takieg 0 sojzi.~zu
coraz częsciej w strefie amerykań~
kę adwokcu;ką. W r. 1907 został sę- syteoie w Oxfordzie. W r. 1905 zo· ny premier rządu franauskiego Gem·- było niezbędnem dla powstrzy?nania
ski ej.
dzią w tym samym sądzie, z którego stał adwokatem i podzielał przeko- ges Bidault.
groźby hitleryzmu".
rozpraw pisywał sensa.cyjne rep01·ta- nania ko>nserwatys'tjliv. W r. 1908
Ge<>-rges Bidault byl przed wojną
::~"'!:
że. Od r. 1910 do 1925 był deputowa- z~tknąl się ze słynnym małżeństwem wylcladowcq, IU&to1·U w liceum im.
EDWARD KARD EL. - Przewodnym cl.o Kongresu r połudtniowej Ka- W ebbow i pod ich wpływem wstąpił Hemryka IV w Pa,ryżu i redaktorem .niC-zącyrn delegaoji ju.goslowiarisk.i.ej
ro.liny. W r. 1990 i w r. 1936 był do sooja,l~·tyoznego stowarzyszenia naozelnym dziernmika „Aube". W r. jest wice']J'remier Edward Xardel. ~
byłych więźniów
u:ybierany do senatu. W r. 194'1 zo- Fabianow.
1989 poszedł do wo.jska i po upadktt Wic&premier Kwrdel pełni również
LONDYN (PAP). Według donieJ
stal sęrl'Zią, sądu najwyższego. W r.
W oza.siie pierwszej woj>ny świato- Ftrancji dostal się do niew.oli. W r. funlccję pnewodniczącego Państwo- ·ień Holenderskeij
Agencji Praso1942 na prośbę Roosevelt.a przeszedł wef był w wojskti, gdzie closlui:yl się 1941 został zwolniony jako uczestnik wej Komisji Kont?·ol;nej. Jest czlon- wej pas.to.r Marcin
Niem-0eller, kt-Ory
do odmiennego zgoła dziialu pracy, stopnia maiora. Posłem do Izby pierwszej wojny świat01i·ej.
kiem partii 1comimistycznej JugO'Sl 1- prze.z kilka lat przebywał w hitle~
zosta,l mian.owicie kierownikiem trio. Gmin został w r. 1922. lV tym, czasie
W okr(jjie okttpaoji był najpr::6d wii. W partii piastuje stanowisko se- rowskim obozie koncen'tracyjnym nie
Za,rzadtU stabiliza.cji g.Q8JJodarczej. był parla,?nent111rnym, sekretarzem czlonkieni; a, późnief przewodniczą- kretarza politywnego Konvitetu Cenbędzie zaproszony na kongres byłych
W m~ju 1949 r. został kierownikiem Mac Donalda, ówczesnego priyw6d- cym NaJrodowej Rady R1u;hn Oporu, t1·alnego. Jest także członkiem Komiwięźniów pofoycznych, odby-.vającY,
!fll';;ęd:it mobilizacji reze1w wojennych cy opozycji w Izbie Gmitn. W r. 1991 c0 było konsekwencją jego przedwo - tetit Wykonawczego F'rontu Ludowesię w E1:i~hedi! w Holandii, w1przy::a którą to dziai,alność został odma- byl lvrótko ministrem poo2!t. W tym- jennego stanowiska. Bidault był bo- go Jugosławii oraf czlónkie?n prezy- i.z.łym m1es1ącu. Jako przyczyny teczony przez prezydeinta Trwmcma że ,·oku został zastęrpcą pnywódcy wiem zdeoydowanym przeoiwnikiem diU;m p111rUrrnentu fugoslowiafiskiego, go &tanowiska agencja podaje, 1z;
medalem ,,Za wzorową, służbę".
opozycji George La,nsbury, a w 7·ok-u polityki monachijskiej i zivolenwi- Slcu.pszczynu.
„Ko11gres nie uważa, by Niemoel"
B'l/frnes brał udział iv koni ereneji 1935 sam objął odpowiedzial71e sta,- ktiem •politycznego sofuszit z ZSRR.
Sta,ł na czele
delegacj.i jugoslo- !er byt z zasady przeci.wny narod~
iałtańskiej i poczdwmskiej. W latach, nowisko leadera opozycji lewicowej
Bid,ault jest od 9 wrze.mia 19H r. wiańskiej na sesję Rady mhii.stt6w wemu socjalizmowi".
Kongres ~"
kiedy pracował w gospodarce P.<tń- w Izbie (}min ..W r. 1937 wohodził w ministrem ~raw zagranic;r nych i spraw ;:a.graniozn:yclf.
dz.ie tl'\vał .od 23 do 28 września-

j~s•

rozpo-1

Wielka narada wojskowa w Anglii
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Ludzie którzy

budują

pokój

(Paryskie sylwetki)

Amerykanie

o dzieciach niemieckich

Pastor liemoeller

nie dopuszczony na
on11res

'•

•

KURIER POPULARN\

Str. 4

Na marginesie

Nr

_

trudności_ mieiskich

Nil grozi wylewem

Tajemnico zastoju inwestycyjnego
Słuszne

rypetie,

łeczmej. Bądź oo bądź, za krótki,
dzielą.cy nas
,półtoraroczny okres,
od wyzwolenia, z;robHialo p!'Zecież
Wysta.Kzy przytoczyć
dość dużo.
kilka cyfr: 148 sz!kół powszechny.eh,
17 szpitali, ki,ka111aście domów opielruńczydh Flp., aby przyjsć do
Wini.osku, że przecież nie p!!Óżnowa-

no

Okaruje się,

na tajemniczy brak
itp. illp.
Słyszy ~ natomiast

o!ityc.e_ fis,pprowadzona
polegającej na obciąiżani1U

row

5

papiero- 'kaihtej,
ró'w.nie7;

posiadając.vcli wam11w~

DW-ąc

wymie.nionycih
miasta jest obok
15 proc. podatek od b.i:letów tramwajowych. Podatek od zby~ku jeszcze nie jest realizowa111y.
Jak dotąd ty<]loo około 50 proc.
wydatków mi'Cji;ikicli pokrywa się ze
Procem ten
z~ podat~di.
MU$! być pow1ększomy.

że dziaf,aiłność sa- '

z otrzymyWl3itliem monzą<lu mogła. być
zwiąizane
kal'llkowydh, a zwfłasz- tylko dzi~ki słusznej

przydziałów

cza

LONDYN (IPAP). Agencja Reutera
donosi, :i.e oremier Sldkl Pasza wycelem
dał specłalne zamądzenia.
zabez.pleozenia kraju l)l'!Zed niebezpleczeńsuwem katastrofalnego wylewa Nilu, któr.ego ooziom Podniósł
się w .ostatnich dniach do niebywa-

i niesłuszne skargi · mieszkańców. Danina zdrowotna
i podatek konsumcyjny wpływają b. opornie

W roz.mlOWaoh, jakie wypada mi
na temait urzączęsto prowacłz>ć
dzeń miejsikich z mie&zkańcami Łodz.i, przebija prawie zawsze nuta
k:rytyki i ska~i. Nie be'L racji są
np. clmmicme już narzekania na
Biiara
funkdjonowame
wadliwe
Kwateruritkowega, na brak tr.am.waJOW w porze nocnej, na usteirki w
dziedzinie sani~amej. na ciągle pe-

do systematyczne:go

U

pod-

tei

Tyłk.-0 wtedy moiżna będziie zaspokoić wiele j(l!Szcze pJlnych potrzeb
miasta, przystą.pić do intci;syw.nej
pubhcznych
rozbudowy u.rządzeń
uswnąć słuS'Z.:Ile w wielu kwei stiaoh ~y niezadowolenia.

I

STG

Pólmi· ti·ił,rdOWJ

222 (292)

wyS10koścl.

PIWedsięwzlęte

środ

mają

zapoblec oowodzi, która,
jak sie obamają, może zagi.ozić życlu f mieniu mieszkańców· Jednym
z tych środków jest zalanie 300 tys.
alcirów w itómym Jtlocie przez p.odni~ienlem ślin _ ma 00 uchronió
od zalania 4 mi\. aikrów zleml upmwnei w innych C'Lęściach Egiptu.
ki

budtcł

,
lodzi· 1
.

• przez MRI
, •1018
• d nomy&
eh Wa IOnJ ZOS10 I )8

"

'

w ciągu niecałych 2 a:odzln MR
kt6r'zy, otrzymują pełny
Na wczorajszym 30-tym IJle.~- lzdrowia.
niektórych
krytykę mniej uzasedn1tc>ną. Naj- niesienia dochodowości
cz~ściej podnoszooe są 2i1u7JUty na przedsiębiorsbw i starejąc się o li.n- uym 1)()19łedzenłu, kontynuow.ara Miej J wikt. Magistrat wv)aśnił, że dzieje ochwalita oO tym budżet w druxit
bud.owni<:Aiwa cłyty państwowe., mag:strat zdołał słca "Rada Nar~ia swe ptace nad sie to dlatego, 1>011ieważ pracowni- czytaniu. Po przerwie i przed czy·
zC1stój w dziedzinie
j odbudowy, renowacj: bruków, na przygotował gro.nit do podjęcia w budżetem l~dzktm., '?hł'i31dy toczyły cy SZI>itall oracuią oo 24 godzin bez taniem trzecim 1>rzegłoso1wano zgłoszone ooprawkl· Wstaiwiono wiec do
b, budm I sle 1w tempie prrz.ysp1es1J0J1ym, gdyż przerwv.
·
zł
·
,~
·h
półmilionową pozycje
prefiminarza
b:.a k ~ze Ikic
\11 a- w myśl 1)11Z.etJlsów, budżet do 15 bm.
w ogote, mwesty- przys· ~ sezonl~ ro O't
Skolei Rada roZ4J1atnzyła budżety na bud-0we sizkół n.a Roklciu, zitodbyć uchwalony i n.pzesł•"""
nydh 1 mwestycy1nydi, na szerszą musl
CJl.
„. -...... prrzedslębiorstw nt'ielskich. "Radny
:od k ·
p
'--~
JJ1I' n cJ.ę wła:di.rom nadtrorozym do rmtwier- Lttkaslewło'L (SD), zableraiąc sdos nie z wnioskiem PPS, podniesiono
r.zy~otowarn:o
Łodzianin parnię.ta dobrze ~sy. SK!a'1ę.
sume na emerytury w
w dyskusji, wytknął magistratowi, następnie
kiedy w tej dziedzimie &oejalistyct:I:- ko$l'ki ~ w!ła&nych kamieniolO'llladh di7Jenta.
Na wistepie oosiedz~ radny t.,,... że 7J>yt mało zysków ma z re- związku z ustaleniem minimalnego
ny samonąd łódz:ki przodował nie- na O<Mnym Sląskiu dlia renowacji
produk'Clję Sta:wiński zgłosi~ .mterpelacię w staur·ac.ii w Graoo Hotelu i z ka- zaic-patrzenla na t.740 zł na oso,.:,
rozszerzono
bru'k ów:
I ł · p I
sprawie uruchomtenra szkoły na wiarni Syrena, które są. ink ;vl: 'Clo- (dotąd 800 .z f). uch,w alooo 3~ tys. 1·
.
,
. . . .
.
~ sce.
ma ca eJ
Toczą.ce s>ę na teronle MleJSllcieJ 8 prowadzoinyieh przez nuasto ce- przyłąCZ.'Ottym do obs.mru Wlelkiej mo, dzierżawione przez fZ'Y· inlcia- d-0tacji na złot Zw. Młodzieży 1
Oha te r;rzedsie- mokratycznej, który odbędzie sle w
Rady Narodc>wej prace l[lad budie- gielń i już teraz Łódź ma na skła- LQdzi Rokicin. Okazało się bowiem, fywę prywatną.
przyiznano
uzyskano że. isto!eie między miastem, a PO- błorstwa znajdują sie vod nadzorem paździeFnlku rb., oraz
'ff du:żym dzie 2 mii1iony cegieł;
tern mia51la pozwala!ią
do · · weatem sJ>6r oo dO budynku szkolne- miasta. jako mienie <J])ll~zczoue- o- 50 tys. ~ Stow. Powstańców Ślą· 'e]ik' kredyt
·
·
, · til ',
·
istnie25-leciem
rz
związku
w
skich
miejwładze
:'e
.wo ci.ąg:i. go, łeżącegio akurat w pasie pogra- kazało sie jednak,
_na
•
za: mewi . 1
sto~n1u . rozsw1e ~c ta1emntcę
skle postanowily Już w naibli:l- nia ~j insfytucil i wydatkami na
oplera~ąc Slę na do- nicznym.
w obeeneJ Wire$Z'Cle mwestycy1nego
stoiu
l>ailliątkowej
ahw~li. Okaruie s1~. że syl!uacja fi- świadczeniu :z daniną sxkoll!lą, dz.i~- Radiny l(acz:mairek (SD) referuje szych dniach pJ1Zekazać te przedsłe wmurowanie tabticy
Powszechnej Spółdtzielni do ratusza.
byto UJrucihom1ć naistępnie sprawę prz;y•m iania doży- blorstwa
nansowa S11Jliny miejskiej jest cięż- ki której można
Po załatwieniu tych zmian, Rada
ka i, że przewidywa111y jest ponad szkoliniiolWo, Zarząd Miej~1kii MRN wotni~ wsp.aro~ dla W\~Y oo S!t>ożyiw·ców~ • kt_óra Wl)lłacać będzie
'~-· ma udhwalrły nowa daininę zdrowotną pnaoowniku m1e]sk1m, Józefie ZY·b er- do kasy m1e1sktef czynsz w. wySIQ· iednomyślnie uchwaliła budżet 1 ,.
ed.bbó
·
IOO T
dzi w Ili czytaniu en bloc. Bur t
' cle, członku PPS, który został w l'IO- kości 10 prnc. brutto od obrotu.
__ :J
, •.
•
, mi Jonowy 1111 .. r,, 11.„....,„
S1)l'llllW.a kootiro(1i zamyka sle kwota 550-345.000 zł
Kiedy wynikł.a
hyc pokryty z dotaCJI pansibW'owych. krtóra m~ dac miastu 45 ffil!I. zł' na ku 1942 stracony pr.zez Niemców.
Wniosek ten 1>®iera tow. Sta- tego obl'lotu, riadny tow. Stawiński cznie z wydatl11ami inwestycyjny i
Miasto nie jest w sta111ie bez poey- cele saimtarme.
T y1łko, że dal!lma ta ~a b. w~ńskl, ol'IZYPomlnając. Iż Zybert ro- o~w+adczył, że moilna mleć całko- i (}prócz budżetu sz.pltałi, zakładów
czek ~płacić &.milionowej zaległości
pnzedsłębiorstw k<-urzędnikom. nie może bez kredytóiw opormie. Podobnie również podatek stał ścięty toJ>?rem. przez Gestapo ~itb za~f~i~ .oo PPS, ktÓll'a _Jako 01>ie]{J!lńazycb
· za oraicę konsp1r~ą. Wsparcie 1nstytuc.ta m1C)atywy sipołecme1 na mutialnych.
do
.
da
„
•
. .
.
, '
.
st. oe1.
pęwno nie oszuka miasta.
te~ ~N ucłrwalił.a.
·I . miast.u
re a lizowac na1mnie)szej dhoćhy m- od konsumc~'1
P.nzy czytaniu dalszych PoZYcii
W Łodz.1
westycji. O siplacie pnedwojennyoh pory załedwie 3 mrl zł.
dochodzących jest wi~ej :oa·kładów gastronomicz- bndzetow~ch Za!l'Ząd .Miels'ki zło.żyt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ; __ _ __
zobowiąz'<lń Łodzi,
subsydium
jakimkolwiek mieście wyiaWen1e w kwestii
w
do 80 miilionów zł me ma w ~ó- nydi,
ł t;:se;;
~~~
pdlskim, nie wyłącz~jąc Warszawy, ~!~~
le mowy.
ja-k w ty.cih a 5'8m<>nąd ma lll'lmo bo z tego stadionie LKS ma być urządrona
Zadhodzi pyta!llie,
Geniałnv
widownie od
warun1kach samorząd daje sobie ra- tybuiłu zbyt orlcle wpfywy. Wtadze sła.tka, oddz~clając-.:a
(PAP) - Moskiew-1 padków iniekcJ'i · Nowy środek wyMOSKWA
pbęldą
~onLse~owane
daplei
bbc>~skka,
resta1Uratoże
aj.ą,
ł
wyjaSin.
rka? Jak, mimo wszys't- fiskalne
dę z gos..,,..da1
·
•
ois a w .ara.U Uuuwym ną O e,
„
.
·
.,,.k<i wybrmął z trudne1 sytuao1~ w rzy w spc>Sób kar~y obchodz~ siu i w Pail"ku 3 Maja f przvgoto- ski profesor Sergiejew wraz ze swoi- kazał olbrzym~ą skuteczność przy 11 szkolnic.twie, jak zdołat zol'lga.nrro- przepisy, wykazu~ąc swe rzecz~- wana budowa nowych bOisk w dzieł mi wspótpraoownikami Hauze i Braz czemu procesów gnilnych oraz w
~owa odkryli w glebie podmoskiew- .,praktyce gi'Jlekologicznej. Obok pe••
jak zdro- ste obroty tylko wtedy, gd'y od'w1e- nicach Batuty 'i Chojny.
wać tak wiel'ki dział,
~fob . PPą wnos~ przy! dloka:z~TSo skiej nową substancję, działającą niciliny i treptomicyny zajął on jejak poikonałl d:oa ich 1kotttroler.
wotność public:z,ną,
.
.
.
,.
a "
su„wenct
_L _ 3, __ pou,Wyzsrzeme
cih d-ouHxrow
J•
J- J~
· k.
·- ~ ·
W1cftzew do wysokości 250 ty-s. zł. zabóJCzo na naJrozma1tsze baktene dno z najwybitniejszych mie.jsc wśród
eamym z is1owny
tru d ności w dzteaz:11t1e ople 1 spoOd"Współczesnych medykamentów.
natej
Substancji
chorabotwóreze.
ucłlwaWrriose.łl:
boiska.
na budoiwe
da.no nazwę „Radzieekiej Gr~micydy- kryiwrom jego przyznano nagrodę
}Qno.
PRZETARG NIEOGRANl<JZONY
rozPatrywanla bu~żetu dyny". Radziecka Gramicydyna z po- staliinowską. Radziecki przemysł far~
.
.
szpiitałt wyszło na faw, Iż oomtędz~'
Narodowy Bank Polski ogłasza przetarg nieograniczony na. dokoń , magistratem.
ll'l'IZYstępuje do masoia ube;zipołeczatnlą spo- WQdzemem zo!rtała po raz pierwszy maceutyczny
czenie dwóch budynków T. K. M. (A i C) połotonych w, Warszawie przy
, łeCZlllą toczy się od dawna spór o zastosowa.."'la w r. 1943 prrzy leczeniu wej produkcji nowego środka, co u,
zbiegu ul'. Polnej z Pr. Unii Lubelskiej.
Slepe kosztorysy oraz informacje szczegółowe otrzymać można. w dopł·ate należności za l~errle cho- rain.nych na froncie. Udało się dzięki możliwi szerokie zastosow,anie go w
N. B. P. ul. Nowogrodzka 50, I piętro, pokój ).21 w godz. 10 - 12. Ofer- rych w Ost· kwooie 24 mit. zł. U- niej znacznie zmm.iejszyć ilość wy- kli.nikach i lecznica.eh.
ty w zalakowanych kopertach należy składać w wymienionym wyżej bezpieczahtia IJl()Stanowiła należność
pokoju do dnia 24 sierpnia br. do godz. 10-tej rano. Otwarcie komisyjne te rzapłacić, o he KRN i Min. Zdro- 1
wia zatwierdza stawki za lecrzenie
ofert nastąpi tegoż dnia o godz. 11.30.
0
Do każdej koperty należy dołączyć kwit wadialny na sumę zł.
500.000.- (pół · miliona złotych) i świadectwo wpłaty na pożyczkę Odbu„
.
•
•
ptatę składek ube2płeczeniowych na
dowy Kraju.
Narodowy Bank Polski zastrzega sobie prawo wolnego wyboru firPowsluńca
my unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i ponoszenia jakich- m~:ta:;ęcne!d ta~d:~~Slt:e·dzla1e
(PAP 6039) opieki SPOI· wvkarz;ały, te JJl'a.coiwnł
kolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
I(omitet WoJewód'Zki OM TUR w oblioz..enia wyników zbiórki pienlet·
cy tego resortu sa Inaczej traktoprzeprowadz.il już końcowe nej na budowę Pomnika Powstańca
od pracowników wYdDału Lodzi
W'3fli
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Warszawy, która odbyła sie w nieDyrekcja. Pat'istwowego Monopolu Spirytusowego ogłasza przetarg
dziele 11 sierpnia.
nieograniczony na dostawę:
łód7..cy zebra~
Młodzi socjaliści
Uniwersalnej frezarki z napędem indywidualnym o pow. stołu ok.
ogółem 115.672 zł, nie licząc ocz;ywl1000 x 250 mm, przekrój wrzeciona 22 mm z głowicą. pionową. i aparatem
ście terenów województwa.
podziałowym.
Najlepszymi wynikami IndywidualPod protektoratem przewodniczącego Komitetu EkonomiczneOferty w zalakowanych kopertach, zaopatrzonych w napis „Oferta
nymi poszczycić się moitą tow tow.
na dostawę frezarki" należy składać w Kancelarii Głównej Dyrekcji
go Rady Ministrów, Ministra Przemysłu Ob. Hilarego Minca, odKara<:zewski B„ Jaśkiewicz D· i JaP. M. S. w Warszawie, ul. Leszno nr 1, pokój nr 109 do dnia 26 sierpnia
będzie się w Jeleniej Górze w dniach 16 i 17 sierpnia b.r.
śkiewicz s.. którzy t>rzy stoliku Ko1946 r„ do godz. 12-ej.
mHetu Woiewódzkiego na ul. PiotrOtwarcie ofert nastąpi dnia 27 sierpnia o godz. 10-ej rano.
Informacji dotyczących spraw zjazifowych udziela Komitet
Dyrekcja P. M. S. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
kowskiej 70 zebrali rekordową suZjazdowy Centralnego Zarządu Przemysłu Papierniczego Lódź,
mę 5.294,25 w jednej ouszce.
bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu odszkodowań.
ul. Sródmiejska 11 p. 12 tel. 193-11.
(PAP 6057)
N.a szczególne uznanie zasługuje
l(oło OM TUR Kursu Przygotowaworaz Biuro Zjazdowe: Jelenia Góra, ul. Kilińskiego 29 tel. 27-95.
ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU
(PAP)
czego na Wyższe Uczel11ie. którego
.
'
Centrala Tekstylna w Lodzi ogłasza przetarg nieograniczony na
członkowie zebrali: tow. Sarnecki _,
wykonanie robót remontowych w budynkach pofabrycznych (Lódź, ul.
3.593 zł, Wojtowicz 1.996 zł. KaczKątna 3/5). przeznaczonych na składnicę materiałów tekstylnych dla
~<><><X><><><X>O<><><><•<><X><OO<><><><:><><><:><><X><><:><><X><X:><X~O<l><X><>O<>O< marek Julian - t. 914, l(allnowlcz
Hurtowni Nr 2, Roboty remontowe obejmują: roboty demolacyjne, ro'· 1.949 zf. Il miejsce zajęła dziełnicoa
boty murarskie, tynkowanie, roboty ciesielskie, roboty kowalskie, roboKINO POLONIA,
III
OM TUR Śródmieście-Prawa.
~
ty dekarsko - blacharskie, roboty szklarskie i roboty malarskie
DZIS PREMIERA!
ul. Piotrkowska 67.
Chojny-Południe.
Slepy kosztorys, warunki składania ofert i wszelkie informacje
Wspaniały amerykat'iski film muzyczny
KW OM TUR wyróżnia ~ tym
można otrzymać w biurze Hurtowni Nr 2, przy ul. Kątnej 3/5 codzientow. Scigalską (Chojny-Płn.). tow.
nie od godz. 11-ej do godz. 14-ej. Do przetargu będą dopuszczone tylko
Szmytke
Skupińską (Chojny Płd.),
firmy zarejestrowane.
Genowefe (Widzew).
Wadium w wysokości 1010 od sumy oferowanej należy wpłacić przed
Z terenu województwa łód!zklego
przetargiem w Wydziale Finansowym Centrali Tekstylnej, Lódź, ul. .
brak jest jeszcze szeregu danych.
z życia „króla walca" - Johanna Straussa
Moniuszki 3. Kwit o wpłaceniu wadium należy załączyć. do oferty.
Dotychczas na czoło wvsunął sie
Otwarcie ofert nastą.pi w biurze Hurtowni Nr 2, przy ul. Ką.tnej
(10-316 zł), Tomaszów
~<) Sieradz
Reżyser: JULIEN DUVIVER
3 /5 dnia 28 sierpnia 1946 r. o godz. 12ej.
(10.115.75 zł) i Piotrków (8.476 zł).
głównych:
rolach
W
~
W rachubę będą. brane tylko oferty na całość robót ujętych kosz- O LOUIZA RAINER, FERNAND GRAVEY i MILIZA KORJUS. .
Opoczno wykazuje się cyfrą 7.206 50.
t,,rysem, z rozbiciem cen na materiały i robociznę.
Slaby okazał sie Z~ien: (:J.006.80 zl).
Początek seansów: w dni powszednie o godz. 16, 18 i 20;
O
Centrala Tekstylna zastrzega sobie prawo wyboru ofert lub unie- "
Dalsze obliczen~ trwaia·
w niedzielę i święta od godz. 14-ej.
O
0
ważnienia przetargu bez podania powodu.
CENTRALA TEKSTYLNA
~~OO<><><X>«X:><XX>OO<x:KX>O<OO<x:KX>O<:x>OO<X><X:x>OOO

mz

t!is:.'::

Płn-t:ilina

Nr. 2

wynah•zek radzieckiego uczonego

I
· dzcy
~~~a~~~ !ia;:: ~t~~:~;_ 115 678 zł zebra1·1 OM TUR -owcy 1o
Wurszawy

na Pomnik

li. Ogólnopolski Zjazd Papierników

· >>WIELKI WALC<<

§

I

Nr 222 (292)'

KURIER POPULARNY

14. VIII w Łodzi (
WAZNE rELEFONY:
Urząd

) ::zy:~~~ 0~~~.um. M. 22:nsk~ 0~alli;

RA o I O

WoJ.
B9p.
- teL 252-72
Wojewódzka Kom. Mil!cji
Obywatelsk:ej
- tel. 250-07
\fiejska Komenda Milicjd
ObywateLskieJ
- tel. 253-60
Pow. Urząd Beą>.
- tel. 130-01
Kom. Pow. MO.
-teł. l85-h2
Pogol. Lekarskie PCK - tel. 117~11
P~ot. Ratunk. Miejskie - tel. 104-44
Pogol. Ratunk U1:ezp. - tel 134-15
Strat potani.a
- t~i.
s
Biuro numerów
- tel. l!Xl-1111
Redaktor Nacz~Jny Kuriera Popu!. I sekretariat-tel. 130-46
S~kretar~ Reda~ci.1
„
144-1~
Kierownik Admmistrac11
:?22-22
Dztar ogłoszeń I Eksp.e{ł.
?.%-.37
Dział prenumeraty
268·95

fala 224 m.
PROGRAM .NA SRODĘ
14 sieronl.a 1946 roku
Kr a kó w: 600
· S ygm. czasu i. p·1eś i\
K' d
"
d .
.
,
" ~e Y ranne„. ' 6.05 zieooilk. Łódz:
6·20 progr. na dz.iś. Po.z.nań: 6.25
ginmoostyka, 6.35 muzytka. Kraików:
6.57 sygn. c2asu, 7.00 muzyka +P O.
.
. „
r.~ia .. 7·30 :pow.t. naiwazn. wiad.
'dziennik.a. Kat·owtce: 7.35 MUZ.)1ka.
Łódź: 8.30 RoZ1J11.ai1tości, 8.40 Codzienny od.-c proiy: „Za chlebem"
nowela
H. Sienlkiew.icza (<l. c.)
'
8·55 Skrzy;.ka
Pos.zulk:Lwania rodzin, 9.05 Prz!rw.a. Kraków: 11.57
Sy.gn. azasu i h<>ma" z \"i'e·;y Ma-

DY~URY

riąckii·ej. Katowcoe:

'""''' J

APTEK

.v

~

12.05 Muzyika
Dzisiejszej nocy dyżurują apteki: obi.aodowa. · Kraków: 12.40 Mu,zyika
popuLarn.a. Poz:nań: 13.00 „Na zieWagnera (Piotrkowska 67). Rytla
(Kopernika 26), Kohna (Pl. Koś miach odzy!>'kanych", 13.15 Koncert
Ork. Salon. Rozgl. Foz.nań,sk., 14.00
cielny 8), Hamburg3 {Główna 50), P
rz.eirwa.
Ł ód ź:
14.50
Mruzyka
Groszkowskiego (11 Listo„<<ia 15), z rityt, 15.05 Skirzynilca mf.CJldzieżowa
Raczyńskiego (Kątna 54).
w opr: łf. SO&ll-0w1Slk:i.ego,
15.10
Pog. R· Duraczowej IP- t.
,,Nasz
- ) stosu;nek do Niemców", 15.20 Arie
z .oper wloskioh {Płyty),
1•5.40
_
Wiadomości z miasta i iprow·inca'i,
"""---..;;.;.;....;....;....;;;;....;;;...;;,....;;;...._
15.45 Koncert reklamowy. W-wa:
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
16.00 Dziennik Łódź: w proi;r.amie
ni. Słl'fnna Jaracza 27
ogólnopols!kim,
16.30 VI-ta aud. ~
Codziennie Niebieski Lis z Marią c:1-1ktu: ,,InrSJtrtuane•nity miuzyozn~" w
Gorczyńską.
opr. mgr M· Drobinera p. t. „W.altornia". Łódź w ;prograimiP ogólnoTEATR KAMERALNY
P01!1sJ<im , 16.55 Z cyk.lim: .Portrety
o
· k"
Piisrurzy" .,Wladyslaw 1.Ju<Lwiik An34
..
. aszyns. iego. •
. . czyc pierwszy drnmatarg Ludowy"
Dz1s, dnia 14 sierpma o godzinie w oi>r. tt. Grotow~k.ej. W-wa: 17. 10
19 min. 30 przemiła komedia ame- koncert,
17-50
„Od!budowuiiemy
rykańska Barry Connersa pt .Roxy W"Wę". Łódź: 17.55 Au,d. dlla świe.
d 'ał
J .
Łuk
k' . z _ tlic robotniczych 1. P.og. :E. Csato
z u zi em amny
ows ieJ, 0 I p. t
c r ·k
11
olk' .„
0
03
fii Ordyńskiej, Tamary Pasławskiej, 1 ? "?ryt; ow~e 0 waT~~ofi .
'
Marii
Szumowiczównej,
lliichała' ~: t. ..Szc~ecin:, na~.ze ~kno eA~ śwk~?.:
·
· ł ·
k'
·
Pt
w-w.a: 18.30 km1cert.
• Melin!, Adama .Miko a3e~s iego l 4.
yty.
Ludwika Tatarskiego. Rezyserował 19.00 Nauka. przy . gtnśni:lru, 19._30
·
koncert
tnowsiki, 22.00 dzienmk.
Jan Kochanowicz, dek·oracJe
wyko- koncert chop
chopiwowsiki, 20.00 dziei111nik.
nali Antoni Biłas i Aleksander Ję- 03 .20 i,oncent,
""'Ucho'i'i'·sk-0.
20 .45 "11
•
,.,
...
•
drzejewski. Kasa czynna od „odz Łódź: 21.00 Enrico Caruso (II z
10-ej.
okazji- 25 r.ocznicy z.gonu autlycja
sT.-111uz. w opr. B. Bwsiakiewioaza .
21.20 Z życia w.oj. Łódl7lkiego: ref.
CYRK Nr S
Kościuszki 5 /T
ob. St. Kirysińsildesro Nacz. Wy.dz.
• „Opieka Sp0!eczna w
Najpiękniejszy! Największy! Naj- Op.. Sµ:ir.
WOJ. Łódzllom". 21.30 Koruceti zyokazalszy.
czeń {część J-sz.a), Łódź w prograCodziennie, od godz. 9.30 w niedzielę, wtorki, czwartki, ·1 soboty po
południówki od godz. 16.30.
Bilety w kasie od 10-ej ran<>.

C T E AT R Y

I

-1

.!

n 0

· ·' ·'

.

IEURZrDOł
Ił

"'"'

A TABELA WYG A YC

~~ ~:: :'..=;ortep.~P~~~ ·~z~:~ 6 ·ły dzień ciągnienia IV-ej Klasy 41 Loterii
0

posZJu!JciwainLa l'lodziin. W-Y1a: 23.00
Wygrane po 100.000 zł. NrNr 84399'4047 356 707 81 801 996 5188 266 391
cLzlie'l'lnTh:,
81! 52 6325 713 53 904 28 7030 320
23.20 Pi!'Ogr. IIla jitLtro, 92636
23. 30 Koncert życzeń (ozęść TI-g.a)
Wygrane po 20.000 zł. NrNll' 2093 50 411 79 529 630 736 51 8074 300
.
, , 22381 89604
436 44 717 948 9982 10255 95 331 423
23.55 Pmgr. ma
)Utro, z.afioonciz.
Wygrane po 10.000 zł. NrNr 7329 63 89 11325 53 95 914 12325 449 734
a.uidyoji i Hymn do godz. 24.00.
26356 493 29610 32477 38898 43225 57 830 71 82 958 13002 123 608 41
5lq67 52549 55380 58642 69846 70203 53 734 44 848 907 14016 337 423 517
::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::: 71221 91603 94549 97427 991 ,16
45 606 53 840 924 15122 709 16002 298
::
5: Wygrane po 5.000 zł. NrNr 1422 568 593 600 715 42 912 98 17378 808 18117
::
4438 11876 12151 15394 19145 20892 232 315 43 467 804 19352 650 91 822
5!
!! 24260 25241 857 26843 30455 36107 20181 400 85 721 812 73 21201 33
55 ALEJE KO~CIUSZKI 5/7 55 38340 43915 45774 49467 51585 55883 780 22216 322 422 738 912 23084 24824
!! OSTATNIE DNI POBYTU !! 58495 62008 085 199 63250 66422 74 25215 725 86 991 26160 214 59 340
::
CYRKU
55 68986 74403 76587 85419 88930 93193 600 792 930 27153 64 758 825 28022
::
:: 886
162 86 419 65 · 86 777 811 29341 842
0
·::S: Początek przedstawiefl
go- SS
Wygra.'le po 2.500 zł. NrNr 94 652 76 93 30435 794 887 989 31383 592 653
dzinie 19 .3 0. We wtorkl. :: 1324 3281 4192 350 5372 505 67'14 709 879 928 91 32165 213 365 774 813
•• czwartki soboty i niedziele :: 1 8032 10927 12561 16157 465 17678 93 33029 94 402 617 34016 29 146 287
po 2 przedstawienia
:: 1 18704 19992 20457 881 2lill7 22221 475 616 36 785 35118 342 635 46 63
o godz. 16.30 i 19.30.
37 95 9 27058 152 655 789 32940 33281 962 "36038 284 358 93 430 47 37462
CENY ZNUONE o 50%
SS 92 35186 424 856 36160 37284 40551 38008 223 322 632 5 760 825 933 39090
•• we wtorki, czwartki i soboty :: 413244304744483 98245754 4655248019 554 762 996 40047 591 917 48 73
••
:: 162 49246 314 50262 51435 782 52299 41032 45 320 42065 204 14 29 531 925
:: w dni powszednle o godz.
:.:. 53081 181 591 54179 55323 967 57221 43160 531 675 6 994 44090 100 47 73
::
16.30.
::„.•„„.„„••.........•........•„„„.„.:: 567 58845 59013 808 61571 62155 63375 674 727 908 45296 5 10 52 846 50 65
.„••„.„•••• „„„..„„„„„„..••„.„••• „ 627 941 64040 496 66156 67611 25 842 46109 478 637 47284 545 48194 261
68275 456 71621 72931 78207 79279 77 378 473 543 49255 672 775 50127
81925 82552 607 87167 88146 89618 493 573 719 897 51295 411 52 52q 30
92406 93039 95070 239 980 96346 96 800 909 52002 104 9 10 234 460 98
97441 98664 99713
522 68 635 750 53111 237 53248 372
Wygrane po 2.000 zł. NrNr 77 845 459 521 664 729 34 66 821 914 54055
15i8 93 2148 219 358 3831 4460 922 290 380 445 542 3 73 661 735 62 800
KOMITE1' DZIEL1'.1CY BALUTY 7375 400 577 866 8066 9502 699 10615 19 55053 8 76 194 207 14 43 346 946
.
.
11448 841 85 12360 428 64 793 13050 56049 109 257 746 57711 857 90 998
organiz;uje dla akty~ristów partyj- 442 14451 638 15747 853 16007 : li 58074 88 196 227 755 59440 71 528 87
nych i lcb rodzin
wycl~lce do 68 264 408 36 769 17219 18114 675 788 892 957 89 60190 242 61354 8 453
si
21986 23125 360 80 586 24158 372 72 545 970 62146 218 390 7 587 716
Wiarszllil'Y· któri. odoed:de
e w 762 25287 957 28439 93 29968 31572 865 952 63205 25 97 321 631 933 79
nledztcle:, 18 hm. 'lapl<;.y dlo piatku 698 917 32137 342 455 33899 34179 81 64173 458 ąs 5 ~0 93 784 809 75
. •
314 97 35534 706 36592 726 37263 715 962 65285 564 94 5 603 11 807 907
vrłą~ie przyJmUJc sekretariat Dziel 821 38128 80 372 720 39015 334 608 66004 312 494 799 67108 192 218 2·15
nicy.
40736 58 41049 88 426 87 729 42064 443 56 501 639 907 68086 121 88 473
•
380 465 567 735 47 43035 324 44146 769 69324 451 83 790 945 70282 319
Od1azd samochodem
ni.st~! w 878 45643 827 46546 47347 958 48216 400 508 36 52 904 71145 }21 569 79
nlE'cłziele 0 6-ei rano.
498 50661 757 51404 585 642 742 52003 955 72062 148 330 86 609 730 gęg
10 36 193 297 312 412 552 907 53583 n333 447 585 74110 410 62 521 802
P."1 (CZWARrEK).
&OO
614 707 814 54012 455 866 55812 453 986 75278 311 442 529 76219 303 17 54
0
15
'
.
z. 98 927 57005 106 697 865 58524 868 494 77105 16 7 828 62 78422 503 25
14-t:J ""' f}zieln•ca fabryccma ()!"- 59073 60625 61131 62280 424 443 781 612 771 801 998 79018 183 283 7-:3
,,.,. •
•
, ,
7-7. 63893 64106 756 65007 411 25 66414 78 884 905 94 80033 44 124 759 811 -11
garLizuJe w parku Julianów Zdl>awe 1769 67254 75 356 787 935 68097 905 689 82241 307 35 43·1 47 84 668 732
ogrodową. Karty wstępu do naby- 169388 592 70588 71503 72193 770 73039 92 962 83029 8,i g 84165 407 586 6oo"
cia _ L~'' r··""·-i'at~,~ d •t'ehti'....,
890 74060 378 75196 76833 77139 716 66 846 85188 458 86062 322 509
"
~„ "'"""
..,_ 11 ...
...
11~7 602 990 80615 784 81082 823 643 769 87020 131 233 310 23 611 83
.'!2074 653 902 83070 265 84651 85058 775 887 88027 399 401 513 687 89037
~ 87046 626 871 88433 779 89315 176 85 453 529 634 715 90097 177 94
W SOBOTĘ DNlA 17 BM. 0 g;o- 480 561 711 90281 402 91439 92050 326 561 952 87 91006 338 657 933
dzlnie 18-ej
w looalu l>Lielnicy 219 466 829 93266 311 94271 415 78 92066 101 776 926 93275 735 909 13
Zielonej ul· Południowa 65 odbe- 615 762 812 95301 96472 501 97359 94184 303 554 614 52 891 95080 288
dzle sie zebranle
sekcji ' kobiet .97494.
1397 585 717 98 837 963 94 6 96239
w'ygrane po 1.500 zł. NrNr 100 203, 57 896 947 92 97186 302 466 527 618
D.ziełnłcy Ziei-Onej.
'454 1396 434 g 659 747 94 944 20...'l() 75 925 98450 501 79 818 905 96 99174
~ 380 426 761 3277 347 58 402' 699 362 447 99486
'
'

I

CYR K Nr 3 ::

:5,

·=:.=:·_;:::

Reperluur kin

T.EATR KOMEDII MUZYCZNEJ
„LUTNIA"

Str. 5

7

łódzkich

POLONIA
ut Piotrkowska 67

„WIELKI BAL"

TĘCZA

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

„ KAPITAN BENOIT"'
Dziś, <> gocLz. 19-ej, tylko na kilul. Piotrkowska 108
ka dni wz.nowiernie cieszą•cei
s:ęl-----~~~~~..:.;;:;;:..._ _ _
GDYNIA
wielknm powiod.zen·iern, pięknej opeul. Przei„z.d 2
„GRZESZNICY BEZ WINY"
rebki P. Abrahama
-_ --..::.:S~T~Y~l..;.:O~W~Y~;._---·ll._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

„WIKTORIA I JEJ HUZAR"·
ul. Kifiński~11:o 123
,,CO MÓJ MĄŻ ROBI W NOCY"
UdziaI biorą: Elu.a Gist<!dt, Mi- ------..:~B-:-A;:.;L=T~Y;:,K~-----11-------------cha·ł $1.aski, B. Halimirsk.a, St. Piaul. Narut-0wicz! 20
,,JEZEBEL"
secka, J. Cir:rg.alanka, St. Br:usikie- _ _ _.;;;;;.;..:.;~WI1;fc;S::L~Ao=~.;...---ll!-------------„SZOZĘSLIW A 18"
wicz, K. Kioszel.ą,
A Chrowicki, _ _ _ _ _u;;,;1:...;P..;r,.;;z;.;e.:.:ia;,;;z;,;;d~t----1
K- Chorzewski,
Wit. Szczaw:iński
ADRIA
T. $lązak.
Marszałka Stalina (Główna) 1
„SZCZĘśLIWA 13"
. Balet w uklacLz ie J . Cies.ie!Js;kiiego,
WŁÓKNIARZ
opr.awa sceniczna: J. Oalew1Ski i ----..:u;;,;,1;.
. .-z;;;a..;w;.;a:,;;d;.:;z;,;,;k,,;;,a_.16..__ _ _ 11
„ZWVCIĘSTWO W TUNISIE"
H I! L
-------------E. Gr.aiewski. Orikiestra pod '.dyr.
ut. Lel?i->nów 2-4
,,MEKSYKAŃSKIE NOCE"
Wt. Szczepaf1skiego.
TATRY
Bilety wcześniej do nabycia w
ul. Sienkiewicza· 40
„BEZTROSKIE LATA"
księg.arni przy
uil. Piotrkowskiej
PRZEDWIOŚNIE
„JEDEN z NASZYCHNr 102a, a od godz. 17 w kasi~i---.;;;t!l:;·..;;;:Ż~e:.;ro;;,;m;;.s;;;.;k.-i•el!:;;_,;0.;...;.7.;4;.:-7~6:.---u
SAMOOOTóW ZAGINĄŁ"
teatru.
WO_NOSć
--------------ul Naoi6rknw~kie1m Hi
„CZEKAJ NA MNIE"
OGŁOSZENIE
ROMA
Do Rad Zakłw:lowycl' Przemysłu
ut. Rzirowska 34
/
„PODWóJNY PATROL"

1--------------

OGRóD ZOOLOGICZNY
ZDROWIE
(dojazd tramwajem 9) otwarty od

9 rano do zmierzchu.

Lekarze

WIECJZOR TA.lQ"CA I MUZYKI
mszPAlQ'SKIEJ
Staraniem Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Hiszpańskiej odbędzie się dnia -16 bm. o godzinie 19.15 w teatrze „Syrena"
Traugutta 1 wieczór tańca
i muzyki hiszpaiiskiej.

. Kupno i

sprzedaż

MIECZYSŁAW POC.Z1:ó~ Kolorowe kwiaty, osospecjalista chorób wene.rycznych by, imiernnowe, historyczne, Lodzi
i sk6ornych przyjmuje od 8-..lO i 4-7 teczki, skoroszyty'. bloczki kasowe,
Al. 1 Maja 3
ko~erty, papiery listowe ~ kancela·
ryJne spinacze, plu~kiewki, poleca:
J
l
Dr L RÓŻYCKI.. specjalista ehorób Pawlak, ul. aracza ·
, -2097
kobiecych i akuszerii, ul. Legionów 9
tel. 166-29, przyjmuje 1-6.
1536
Zagubione dokumenty

D.r

KOWALSKI

Dr med. E. MIKULICZ ze Lw&wa, UNIEWMNIAM zagubiony portfel
lekarz-dentysta, •pecjalista
cho- z dokumentami, patent na sklep
rób dziąseł i jamy ustnej, Zawadz· bławatna - galanteryjny, dowód tożka 17 tel. 144-45.
samości, przydział na sklep, przy~

Dr med. MARKIEWICZ Gustaw spe- dział mieszkaniowy oraz listy osobi
ZACHĘTA
c1'allsta chorób skórnych 1· wenerycz· ste na ·nazwisko Klewenlagen Ma·
e
czego
ka ""
„KAPRYS l\IŁODOSOI"
nych.
Piotrkowska 109, m. 6, Il nję- ria, Lublin ul. 1-go MaJ·a 29,· lS. La·
W szys tki e R a d Y Z a kła d owe Prze- ----....:::.:.:'
1
ttl ·-:o;:;".:.:
Z"'·e
;;,:,r~s::.::...:GU~----1
„ skawy znalazca proszony 3·est o
tro.
Tel.
138-52.
-929 zwrot dokumentów do II-go Komimysłu Włókienniczego, które w terBAJKA
·
k
.e.
k
„BYŁO
ICH
DZIEWIĘCIU"
minie nie złożyły kart personalnych
u.1 r ranc1s7 ans a 31
Dr. JADWIGA SZUSTROWA, cho- sariatu MO. ul. Legionów.
- 2 093
b ·
d
ł · i
ROBOTNIK
- - - - - - - - - - - - - - roby płuc, Łódź, ul. Wólczańska Nr
.
=
o owiązane są o z ozen a takoul. Kilińskiego 178
" NIEUOHWYTNY SMITH"
197 m. 1 wznawia przyjęcia od godz. UNIEWMNIAM zagub~one dokuwych w Wydziale Personalnym przy
REKORD
do
_ej.
_
93
menty
oraz
dowód
osoblSty
na
naz·
17
1 8
19
Związku
Zawodowym
Włókienni,, GóR"' DZIEWCZĘTA"
>;;;;;;= ='=;;;;;=========
wisko Kornacka Alfreda, Toma·
ul. Rzt?ow<;ka 2 (Plac Revmoota)
w
oL.
czym Oddział w Lodzi (Strzelecka 2
Dr medycyny ~IARIAN STA lnSKI sz ów - M az. u 1. w rzosowa 2g .
pokój 204) do dnia 15 sierpnia 1946
M tJ
A
„KWIAT MILOSCI''
z Warszawy, położnict~o. cho-rohy
-2095
roku.
Ruda Pahianlcka
k~biec:, przyjmuje 3-:ft, Aleje Koś. uNIEWMNIAM-skr~dzio~e dokuS WIT
Ciuszki lł3. tel. 193- 89·
menty, dowód re3'estracy3·ny na pro
Rady Zakładowe, które nie zasto·
8 l k'
R
k S
„PROFESOR WILCZUR"
a up 1
Dr med. MARIAN ZIERSKI, spe- wadzenie warsztatu blacharskiego,
sujtł się do powyższego terminu, bę
O!WIATOWY OM. TUR
=-cjalista choróP płucnych, Łódź, ul. legitymację członl<owską. Polskiego
dą uważane za rozwiązane.
ul. Kopernika a
.,WSRóD GÓP I LASÓW"
Narutowicza 37 tel. 167-10, wzno- Zw. Lowieckiego, palcówkę, ltartę
(Kr. 283/M.)
wił przyjęcia.
-2094 rejestracyjną RKU - Łódź na naz-Początek seansów: w dni pow~ze dmie o godz. 16. 18 l 20: w niedziel~ .-.~„....,,..--..--------- wisko Bentkowski Mieczysław Lódź
I ~więta o l?Od„.
14. 16. 18 l 20.
ul. Folwarczna 24.
-2096
~WARSZAWSKI
Kina: Hel. Adria. Przedwiośnie i Roma roz])<Jczvnaią seenst> o pól i:o·
~
GABINET KOSMETYCZNY
Różne
UNIEWAżNIAM
zagubioną kartę
dziny póiniei t zn. w dni powsz4'ónie o god1 11\.30 tR .30 i 20.30 w nit>·
11
dziele l święta pierwszv sean~ 0 godz 14.30 Oświatowy - 2 seanse dzien - - - - - - - - - - - - - - rejestracyjną RKU Łódź na na zwi.
nie: godz 17 18.30. Nied1iełe i święta 15.3-0. 17' i 18.30.
RADIOAPARATY
strojenie, sko Kazimiercza k Marian, wieś Bę
~ Lódź, Al, Kościuszki 93, m. 16
Poez,tek seansów w kinie .• Bałtvk" w dni powszednie o go<łz. . 16. budowu - szybko nap~~:i~ - facho- dzelin, gm. Mikołajew.
-2098
~
te1. t4s-5o
18 i 20 w niedziele i święte o godz. 12. 14 16 IR i 20-ej.
wo
Preclsions-Radio.
Sienkiew1·
UNIEWAżNIAl\I
zagubiony
dowód
~ F'arbowanie brwi, rzęs i włosów.
Przedsprzedaż biletów do kin· „Rekord''. "Wolność" \
,Roma" dla ~za Nr 2
-1838 tożsamości na nazwisko Krysztofial{
~ Pielęgnacja cery, usuwanie wą·
członków Związków Zewodowyr.h IZgłnszen i a zhiorowei odhy wa ~ i i: w Ra.
Henryk ul. Pomorska 40.
-2000
~ grów. brodawek. kurzajek, pieZAMIENIĘ piekarnię dobrze
proAd.zie Zakładowej fabryki Geyera IP:otrkowska 2%1 od !(od1 IO - 13-et
I!!! itów. łupieżu. usuwanie krwa- .
Celem uniknięcia natłoku prosimy o przychodzenie na wc1P~tliPi'" perującą w śródmieś ciu ,na piekar- UNIEWAŻNIAM
zagubione zaś
~ wych plam (płomień oraz zby· ~
~
•
•
~
<t'llO.!O~:
nie poza miastem. Wia domość do wiadczenie dowodu osobistego na
~
teczneg,.. owłos1ema.
~
Uwaga . We wszystkich k1m1ch w dniu premiery pas se partout oraz b1 Admini 'ltrn.cji Kuriera Popula rnego Inazwisko Gf()rczvńqka Irena ul. Fel~
Lampa Kwarcowa
~ lely l;!elpłatne i ulgoy,e ..... nieważn~
1.POd „Zamiana".
..-2099 sztyńskiego 7.
,......2001
Wł'kJ
nnł
0
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KURIER POPULARNY

·
Ghandim
.
a przechad
Ci·eOkresy milczeniu
lecznicze
proroka. w· aro w
siły

nalury. Bóu jesl lekarslwem na wszystkie choroby

otiararni tej stra Z11ej w.arni na ustach, gdyż są ooe gtęboko' zn ,sza zalegalizowanych prześlado_.
wań, jak murzyni w Amen· ce.
wyryte w moim sercu. W.idzi pan jesNiewątpliw.ie Europejczykom trnd- dodał w fonni-e wyj.aśnienia Rozmowa trwata pól godziny. Za·
.no jest niekiedy zrozumieć Gandhie- tem niekonsekwentny, ale mogę po- cząt zapadać szybki zmierzch indyjgo (nawet wielu mieszkańców J.ndii zwolić sohie na to, gdyż koosekwen- ski, nie przynoszący wy zwalenia od
nie może go zrozumieć) jednakże je- cja jest cechą ciasnych umysłów, a przygn:atającego upału. U bram ogro
go wywody na temat leczeni·a środ- mój umysł nie i·est ciasny.
du snuły się sylwetki licznych w:erkami samej natury wyjaśniają iego
nrch, oczekując~ eh na wyjście Ma·
DZIECI CALUJA STOPY
popularność w Indiach. Ciemna masa
hatmy. Gandhi ~yciągnąl swój nieMAHATMY
chlopó\v, stanowiąca większość tamprawdopodobnyze~arek i popatrzyw
tejszej ludności potrzebuje 1kioniecz·nie
Przechod,ząc do spr a w politycznych szy na jego olbrzymią tarczę, ośwJad
,
tej gtębokiej wiary w Boga • Uzdro- Gandhi oświadczył, iż nie w.i·erzy \V czyi, iż rozmowa nasza jest sk-onczowiciela, który ochroni ich przed naj- zapanowa·nie w Indiach pra wdLiwej na
str·aszniejszymi epid·emiami, grasują wolflości aż do chwili rzeczywiistego
Gdy '-"Ychodziliśmy z ogrodu k.lk'o
wyzwolen·ia seik!ty jego zwol·e.nników,
cymi w ich ojczyźnie.
Jestem zagorzałym prz.eoiW11i- których nazwał ostatnio „Harijana- ro małych dzieci rzuciło się na kolawszel1kich mi", czyli „wyoranymi prnez Boga". na i ucalowalo stopy Gandhiego. Ich
oraz
kie'm wiwisekcji,
Gand<łJJi Gandhi postanow.it poświęcić się •im matki pochyliły się w niskim pokło
oświadczył
szczepien. Jes- calkowicie i celem zwrócenia uwagi nie, dotykając czołami ziemi, po któdzienflikarzowi angielskiemu tem przec~\\11ikiem nowoczesnej me- na ich żadania zdecydo\\~ał zamie!>z-l rej przejść m:ały za chwilę stopy ich
dy.c y.ny, a przecież tu oto spa-ceruje kać pomiędzy nimi w Delphi. Pod- bóstwa.
• J.M..
z oomi piuwsiZorzędny lekarz - do kreślił jednak 1ojal11ie, i.i ludzie ci .nie I
dal z blyskii·emu w oczach, ws1kazując na to-warzyszkę 11am młodą ko-

Gandhi nie przestaje b} ć o~obą, sytuacji światowej nadzwyczaj po- sarni padają
budzącą ży~ e zainteresowan:e i za- nuro i ma bardzo pesymistyczne za- chorohy.
niepokoienie w Ang!'i. Toteż " zel- patrywania na przyszlość. Jest przekie wieści o nim cieszą s:ę w Wiel- konany, iż następna wojna wyhuch.nie
kiej Brytauii ogromnym zaintereso- najwyżej za 10 lat.
waniem oto co p'sze na ten temat
PONURE HOROSKOPY
stały korespondent Manchester Guar- DOTYCZĄCE BOMBY ATOMOWEJ
dian w New Dehli:
Jeśli chodzi o bombę atomową, to
„Gdy po ukończeuiu modl'ilw zbli- Gafldhi nie zgadza się z poglądem
żytem się do Gand.hi·ego i przemówi- tych, którzy uważają, iż str.aszl,iwość
łem do niego, nie odpowied.ział mi, iej potęgi powstrzyma świat od woPrzeci\\-nie jest on zdania, iż
położy! tylko palec· na ustach i wy- ien.
tych istot bmtalS\\o ego l.ni·anego „spojrzenia ludzi.
ciąguą•l z fałdów
okryc:a olbrzymi zegarek, który wska nych, zapalają się radością, wo-bee
perspektyw nowego miszczenia i
zywal godz. '/-mą bez 10 111i11ut.
- Gandh.i ma jeszcz·e okres mi!Cze- śmierci, powodowanej tą ok!rufllą

nia - wyjaśnfla mi wierna uczeni- bronią".
Szczer-e jednak zainteresowani·e roca jego, mi s Rajkumari Amrit zmową wykazat Gandhi dop.iero gdy
zacznie mówić dopiero o 7-ei.
poruszono temat zdrowia i systemów
Każdy poniedziałek jes·t dla Ganleczeriia. Ghandi, jak 'Wiadomo w·edhiego dniem milczenia (na konieczrzy ty!•ko w siły i właściwości leczne pyta11ia odpowiiada bąd•ź gestami,
niC:z,e natury. Metody swych kura.cii
bądź też na piśmie), a byt to wlaśwypróbowat niejedne>kr-0tnie na sobie
nie poniedziałek. Ponieważ okres mili.swoich dzieciach, a ostatn io otwo- bielę.
czenia rozpoczął w danym tygodniu
BÓG JEST LEKARSTWEM
rzyt swą wtas.ną kl:nikę niedaleko
w niedzielę•o 7-ej wieczorem, mus:ał
NA WSZYSTKIE CHOROBY
miejscowości Poona.
milczeć do poniedziałku o tej samej
A przecież pan sam pozwolit
Cala tajemnica kuracji środkaporze. Wobec ,ego ruszyliśmy 11a
mi naturaloymi polega na tym, by się operować? - zagad.nąt dzie11nispacer po ogrodzie, otaczającym konigdy nie przyzywać im:enia Boga karz.
gdzie Mahatma
ściół św. Tomasza
- To prawda. Gdy bylem w wię
nadar·emnie - rnekl - Lekarstwem
od bywa dwa razy <lzi.eun'.e. spacer.
na wszystkie dolegliwości jest Ram zie·niu w Szkocji pewien dokj5r wySpacerowaliśmy w trójkę, Miss Rajciął mi ślepą kisz.kę. UdzkJH.em mu
Nam (imię Boga).
kumari, Gandhi i ja, przyczem prorok
Gandhi· może się pochwalić liczny- uprzed11io p.isemnego zezwolenia na
nie odzywa! się ni slowem, sprawdza
mi poważ11ymi sukcesami na 11 iwie dokonanie operacji. Ale przecireż aczjąc tyl 1ko od ·czasu do cz~u godzinę
medycyny, wyleczył on istotni·e w.ie- kolwiek 11ie uznaję samochodów, uży
na swym zegarku.
lu poważnie cierpiących ludzi, przy- wam ich nie;l\'iedy jak.o środ~a lokoW pew.nej ·chwili PO\\.iedziat spo- c~em ~lówny nacisk k~adzie n~ zapo-i mocji.
kojnie:
- A czy gdyby okolic'zności zmulJJegame choroh1e, mm zdązy ona
sity pana, pozwoli•lby pan się znów
- Teraz moż·emy już rozmawiać - rozwinąć się w organiźmie.
- Najważniejsza, moim zdaniem operować? - spytał dzie.n11ikarz.
'
i schowa•! zegarek.
- Nie wiem - odparł Gandhi jest atmosfera psy
Zaczęliśmy rozmawiać o uzdrawia - oś\\·iadczyt jąc:rch silach natury, o Bogu, o bom- c.h•iczna. Ludzie chorują najgroźniei P1zypuszczam, że t·ak. Ale pomimo
bi_e atom o\-.,; ej, o. rzec~ach zw?lenui-1 ze str.ach u. J. eżeli w ich domu zda-j to wierzę .n.iezmiemie, iż lekarstwem
kaw Mahatm~ 1 cal~J masie m~y.ch rzy s;ę _wypadek cholery, zaczyna-, ·na wszystkie doleg!Jwości i cierpi·eże w końcu 11a jest R--afn Nam i umrę z tym stospra w. Gandłu odflos1 się do ogolt1eJ Ją bac się tak bardzo,

Ze sportu

~-------------------

W organizowanycn przez Czecho- va", a m1e1scową „Cracovią,:,. Zwyslowacki Związek Bokserski mistrza I ciężyła wysoko dr.użyna ~sci w sto
stwach. słowiańskich w Pra.dze,wez-. suruku 6: 2.
mą udział poza reprezentacią Polski
ró\vnież za\rnd.nicy ZSR'R. Jugoslaodbył się w nie·
W Poznaniu
wii i przypuszczalnie Bułgarii. Z\\·ią
zek Radziecki zglosit s)Voją drużynę dzielę mecz o drużyne>we mioStrzo·
w ostat11im momer1cie.
Polski Związek Bokserski wyma- slwo Polski w tenisie między m1.czyl już na wyjazd do Pragi nastę- s-trzem okręgu po:zinańskie~ :,ZjedGrzywo- noczenie", a mistrzem okręgu, warzawodników pujących
Zespół warcza (~ląsk) Koziołka (Pozniń?), Po- szawskiego „Legi.a".
lusa (Poznań), Olejni.ka (Łódź), Kol- szawski wystą.piI z Hebdą. i pokonał
Stocki.ego
czyńskiego (Warszawa),
(Pomorze) i Szymurę ~PoZ11ań), oraz drużynę poznańską 7: 2.
~
Bazawik
rezerwę w· .sldadzie
W n\ed'Z.i.e\ę, odby\-y „\ę w B-y~($ląsk). Czarnecki (Łódź), Komuda'
Nawarra
(Śląsk), Kowalski (Łód<ż),
szczy d/ugodystansowe mistrzostwa
($ląsk) i Niewadzir (Łódź). (P).
plywackie Polski,
* ,.. *
W ubiegłą sobotę odbył się w Mistrzem Polski na dystansie 5 km
Krakowie towarzyski mecz piłkarski ziostat Kmek KKS „Grom" (Gdy.nia).
między słowacką drużyną „Bratisla- uzyskując cza11 1.32 min. 34 sek„

*

„ .........„„„..._.„„...„„...„ ...„I„„......„ ......„ ...„„....„ ....„ .......„„....„ .......................„ ....„ ........„„
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A. CZECH O W
tłum. Władysfaw Rymkie\vic11

S Z W ED Z KA Z A PA Ł K A

na

to i bez pana pomocy.

oględZ:.nami trawy. Trawa p0-d oknem okna parę sążni wgłąb ogrodu. Pas- niu plauu sytu.acy:11ego miejsca prze-

była wydeptana. Łopuchy pod oknem
przy ścia•nie były również strato\Viat'l•e. Diukowskiemu udafo się wychną! ręką sędzia śled~zy. - Pcha kryć t:a nich k;ik!a polamanych wiiek
~Dalszy c!ag).
- A gdzież Marek Iwanycz Klau- się ze swoją zapałką. Nie znoszę en- i strzępek waty. Na czubkach znaletuziastów. Zamiast szukać zapał·ki, ziano nikte wioski granatowej welzow - spyta•l cicho Diukowski.
ny.
odparł obejrza1lbyś pan lepiej pościel.
Nie wtrącaj się pan _, k onaniu oględzin pościeli
p o uo
szorstko Czubikow.
_ Ja·klego koloru był jego ost:atni
ż a d nyc h garnitur? - zapytał Diukowski Psie
- Proszę obejrzeć podłogę. To dru D'm k ows k'i zame Id O\va I : -

(Opowiadanie kryminalne)

gi taki wypadek w mej praktyce.
zwróci! s;ę do
Jewgraf Kuźmicz w 1870
ł
·· ·
k·omen d an t a znizaiąc
g os. d k
d b
· I
k
ro u mia em po o ny wypa e ·
Zabo"st' 0
pan pa 1n·„ta
Pe "·ności'ą
l w
"' ·
"
kupca
Portreto "'a
" zupełn'ie tak s a m o .
.
wytaszczyli
Łotry, z·amordowali
trupa przez okno...
Czubikow podszedł do ok!!a, odchy
!il zastanę i ostrożnie pchnąt okno.
" -Okno Sl·ę ot\"Orzvło.
Otwiera się, to waczy, że '11'e
byto zamknięte ... Hm ... Siady na para
pec~. Widzicie?„. Ślady od kolana...
Ktoś tędy łaził... Trzeba będzie dokladnie obejrzeć okno.
- Na podłodze n.c osobliwego nie'
znaleziono - oznajmi! Diuk owski A11i śladów ani zadrapań. Znalazłem

z

jedną wypaloną szwedzką

zapałkę.

Oto ona !„. O ·ile sobie przypominam,
Klauzow nie pa!ir, a 11a ogól używa!
s arkowych zapalek, nie szwedzkich.
Ta zapałka może służyć za dowód„.
Ach„. pro zę przestać! - ma-1
-
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mo koficzylo się pod jednym z krzaków hzu wielką ciemno-brązową pia
mą. Pod tym samym krzakiem znaleziano but z tej samej 1Jary co but w
sypialni.
_ To już parodniowa krew· _
rzeki Diukowski przyglądając się pla

stępstwa uczestnicy śledztwa

udali

s·ę do administratora, celem spisania

protokółu i spożycha śniadania. PrzY.
śniadan'.u wywiązała <Sę rozmowa.
_ Zegarek, p·eniądze i tym poda_.
bue„. \\·szystko nienaruszoae - pod-·
iąt rozmowę Czubikow. - Jak d\rn
r.azy d wa cz t ery, mor d ers t wa d o k ona
mie.
· w ce 1ac h zy sk-u.
n o nie
podniós·l
krew
slo\\-ie
przy
Do-któr
się leniwie, pobieżnie spojrzał na - I dokona! c.zlowiek inteligentny
śladów nie ma, ani ikrwawych ani kowa.
- wtrąc:I Diukowski.
plam".
iakichkol\\1iek i11nych. Nic nie poroz,
- Żółty, płócienny.
rywa11e. Na podu.szce ślad zębów.
- Z czego pan to w-nos:sz?
- Tak, krew - mrukc1ął,
Swietnie. To ZllaCZ" że oni b,._
'
'
Koldta oblana płynem, mającym za- Przemawia za tym szwedzt'.a
- Znaczy się, że nie zaduszon",
li w granatowych.
'
pach i smak plwa„. Ogólny \\·ygląd
której chłopi tutejsi jeszcze
zapatka,
paCzubikow
pow.iedzial
krew
skoro
·
'
h
l
lk'
h
·
K'lk
i a wierze o ow opuc u sc1ępościeli nasuwa przypuszczenie, że
nie Z11ają. Takiej zapałki używają
to ; zawi·nięto starannie w papier. trząc szyderczo na Diukowski·ego.
szamotano s!ę na uiei.
- W sypialni go zadusili, a tu bo- tylko ziemianie, i to nie wszyscy.
Tymczasem przyjechał przodownik
- Wiem to bez pana i nie pytam Arcybaszew - $wistakowski i doktór jąc się, żeby nie oprzytomniał. ude- Trzeba dodać, że zabóistwia dokonat
pana 0 szamotanie się. Zamiast szu- Tintiujew. Przodownik przywitat się rzyli czymś ostrym. Plama pod krza nie jeden człowiek, a co najmniej
- 11 t rzyma ł o, t rzec1· d ukać szamotania, lepiej b~· pan...
i przyłączy! się, pele.n zaciekawi-enia. kiem świadczy, że le:bał tam stosun- t rzec h : d woc:
był silny i morderc:y it
Klauzow
sil
sposoznale.źli
nie
do oględzin, dOlktór uatomiast, wyso- kawo długo, póki
Jeden but tutaj, drugieg() wiedzieli.
tym
ogrodu.
z
go
wyniesienia
bu
ozapad•lymi
z
chudy,
okropn!e
i
ki
brak.
- Na co by mu się przydala si'!a,
- No, a but?
czami. długim .nosem i ostrym pod- No, to co?
- But jeszcze bardziej ut\Yierdza jeśli, przypuśćmy, spat?
- A '110 to, że go musieli zadusić, bródkiem, nie witając się z nikim i o
- Mordercy zastali go w chwili,
gdy zdeimowal buty. Nie zdąży! n'c nie pytając. siadt na Pl1iu, west- mnie w przekooaniu, że zabili go,
chną! i przemówi!: A Serbowie znów gdy zdejmował buty, Jeden hut zdjął, gdy zdejmował hut. Zdejmował but,
zdjąć drugiego buta, gdy„.
- Już pana pon oo i! I z czego pan się zbiesili! Nie rozumiem, czego drugi, to jest właśnie ten zd.ążyl ty!- to znaczy. że nie spal.
- Nie ma o czym gadać! Jedz pan
chcą! Ach, Austrio, Austrio, to twoja ko zdjąć do polowy. Do potowy ściąwn·ios<kuje, że go zadusili?
gnięty but podcza.s przelloszenia de- J.epiej!
- Na poduszce ślady zębów. Sa- robota!
- A ;iodlug nm:e. w:elmożuy paOględziny okna na zewnątrz nie na ta i upadku sam mu się zsuną!.
ma poduszka wygniec'iona i odrzucapowiedział ogrodnik
- Co za rozstrząsanie, proszę! - nie sędzio, wniosły absohii.11ie nic uo\\ego. nana od łóżka r1a dwa i pól arszyna.
- Pleć pf.eciuga! Tdź pan lepiej do tomiast oględziil\' tra\\-y i pobliskich uśmiechną•! się Czubikow. - Wyglu- Hieronim, sta\'>iając samowar na stót
ogrodu. Popatrz pa11, lepiej w ogra- krzaków dały śledztwu wiele poży- pia s'ę i wygłupia! Kiedy się pan od- __; zrobił to nikt inny, tylko -"'ikola(n. c. 11.)
dzie. zamiast tu szperać. Ja tu zrobię! tecznego materiału. Diukowskiem11.1 uc:zysz pchać tam gdzie ·nie proszą? I jek.

_
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przykład, udało się wyśledzić 1rn Zamiast mędrkować, wz iąłby pa11 le-·

Wyszedłszy do ogrodu iiczestnicy trawi·e długie ciemne pasmo, składa- piej trochę trawy z krwią <la analizy . .
Po dokonaniu oględz:11 i sporządze
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