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PO LATAGH CZTE RDZI ES
Nieśmiertelne,(JIJIDecliwałyibo- jącym .~ ~pow~ dy względny i posłuszny wykonawca,którego najlepsi synowie ginęli z riuszy

•

(293)
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policyjnych i dygnitarzy
ówczesnego porządku, cankich. Terrorystycznym aktom,
~w_il utopić najs~lach~tniejsze dą. ~pieraj~ce_go się ~a krz!wdzie m_a8 dokonywanym na ż.ycia znienawi.'8ki h t
holków
zerua_ ludowe, zm.J.erza1ące do zer- 1 obronie mteresow posrndaczy zie- ~-.....-..i.
car. c ' o~· pac
wania pęt niewoli i ucisku. Czarne mi i fabryk.
wybuchy bomb
mi..J..
· p arti1·· postano- w~ć
·
w k"ierowmctw1e
tó w, d o· l'ow, k o nf"d
h ord y szprc
ozy
~-,~,
1 en
nosicieli i wyrzutków społecznych wiono przeciwdziałać masowym rauceny.di na cyrkuły polfcyjne.
tworzyl y szła b I· gward"1ę przy- mor d om, d o k onywanym na spole- Dnietn akcji wyznaczono środę I 5
--~..<: zor- sierpnie. u;o6 roku.. Całą akcję
·
· polskrm,
•
, ·
b oczną msc1wego
w sJJV"'Vb
czenstw1e
satrapy, k torego
• walki z ruchem ganizowany, widoczny i jaskrawy. pez.ygotowano ze skrupulatną dometod y i sposob
niepodległościowym wywoływały Zdawano sobie sprawę z tego, że kladno8cią. Wy..z!laczono posterun,
powszec h ne ob urzenie 1· f orma protestu musi być masowa, ki, mające obstawić miejsca zamawowczas
nienawiść. Masowe aresztowania, zorganizowana i powszechna. Po- chów i kEyć drogę odwrotu zarnamasakry ludności, znęcanie się stanowiono prot~te~:::i tym objąć chowcom. Roodeno broń i amtmi""f!olski Ni~pc>d/egłe.j z mapy świa- GŁOść I SOCJALIZM_
, odawislca. cję. W~20110 kierowników ak· k sze st
· Wy-szu k acr, sa- w:,,zystk.1e w1ę
· ·
d uw1ęz10nym1,
h
·
,____,
~
J.
przez
stosowany
ta, terror 1 gwałt,
~uru.. z lU'WlOzerczy.c ~- na
.
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·
d
, d - d ys t yczne me t o d y u r;,..;zet1 1 zz<Q„
'-'---• w sro
· przellftn'Cn
--'- który me
mszczeme
zabor. w,
wetu 1 protestu po- cji. Bezwzględne posłuszeństwo i
an a c11
.wszelkich UAV,
•
•
,
prze1awow zy-cta polityczne@, kach dla poskromienia i zniszcze- cań, stosowane w więzieniach i a- myślany był w ten sposób, że je- dyscyplina znamionowały wszyst~
-•- · · resztach policyjnych, s,,stem pro- dnego dnia i w miarę możliwości kich. Dziesiątki. mlodych.robotni· rew<JFU.Cy<Jnef
· · rosnące1L
czy kultural.nego
społecznego
r ~ naj-. nta· waąz
.
.„ k 'jda
sro;"ze a wolny,~ 1 •~orymz siły ludu polskiego, byl przed Jaty wokacji i bezprawia - wezystko o tej samej porae dokonane zosta- ków zgłaszały się ochotniczo, dozdla- czterdziesta gubernator wersZ'aw-1·io razem jak zmora dlawiąca cią- iną zamachy na życie h:mkcjona- maga;ąt; się uczestniczenia w ak~
P~, r:;nr . ~ pmg
·
w~c duc....a czeł~ nar-0du - ski Ska:łlon, wief'l'IY, tępy, bez- Żylo 'nad zniewolonym narodem,
cji.
me o suaszy y 4iaCUpch szeregów
W oznaczonym dokładnie czauświadomionego proletariatu polprzystąpiono do dzieła. Ciszę
sie,
skiego od wzięcia na swoje barkj
i spokój, zdawałoby się niczym nie
rozprawy ze swym ciemięzcą.
zamąconą pewność siebie satraWzmagał się i rósł w siły rewolup6w cm:skich, przerwaly wystrzały
cyjny ruch masowy, którego wyi huki bomb. Gma•
rewolwerowe
owłlCkich
polsłle-czeclaosl
0
stąpienia spędzały sen :& powiek
Y cyrkułów stawały w plomie'
.
możnowładcom, opierającym swo(PAP). W1c~ier jemneg.o PoroZumieDiai i preyszlej tis - ~ :za potmebne ~wetr- niach. N a ulicach obsuwały się
PRAGA
je rządy na bagnetach policji j
cie~go żoldactwa. Szubienice Fierunger, pr:zebyw.ający obecnie na ~acy- mi~ ob~ k<raJami. ~ cie ta;kiej ~ Jest ta, ich zda- bezwładnie na bruk trupy umunlam 1dt ma~ za.W.a:?Cle umowy, k.Jtó- niem, iloolnieome jllZ'ż choćby dla~.o, darowanych katów, którym lud
L.:_m
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· -• d orazną
lski wyl2llerz...
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wyua-meui
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spraw1e""""""' b y a z 1zoma. uv że leży w mteresie ouu """"'-""" ;i rw po
„ 7 w sweJ. ~
ra ,_
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.
. .
po1s k 1c 1 sa/ wy karal:tinowe, od . .
targnięcia
których ginęli bojowcy nie osią- iw1a<lu pr,zedstawic1elOWI brnensluego• z,awartej niedMVlll-0 umowy c:zechosło- initeresie stabilizacji gt,oeu.nków euro- dliwość. Już .sam fakt
galy zamierzonego cel~. Skutki organu pairtii socjal-demokrał}'CZnej "l'aielro - jugoslowiańskiej. CełEIU ro- pejskieh. .Czy.nn:iki ezechos'łowackie- się na obowiązujący porządek i
jakie miały przynieść ze sobą bru~ „Człn" i powiedział m. m.: „Cze· k.owań iP&ryskieh jest również ;poło- w Paryżu doda.ją, ie na. życzenie obu życie tych, którzy tego porządku
talne egzekucje, były wręcz od- c:hosłowaclja przyg>ot:owujle równtez żenie iimdamentów pod ściślejszą str-on, sbY. um.O/W& mstala ~rte w byli najgorliwszymi obrońcami wrotne od zamierzonych. Każda umowę soju9Zliiczą z Połską. Dal- ws~pl'S()ę gooipodairezą i lro:ltll'l'ailną jailt Mjkrótszym czasie, rozm.o.wy te mówil wszystko. Wróg wolności
ofiara, każda ńowa śmierć rodzila szy rozwój wypadków wykaże, czy między Czedhosłcxwacją i Połśką. O- me ~ pllOlb1em6w ~- przerażony był rozmiarami akcji,
j&j niebywałą brawurą, męstwem
mścicieli, budowala i cementowala nasza polityka vd>ec iPolski b!ta bi~ stirony - oświadczył dr. Ciem.en- n}!Ch. bojowc6w i doskonałym wypełniewłaściwa i spraiwiedłiwa,
szeregi . ORGANIZACJI BOJO- zawsze
przygotowanego i obmyślaniem
zaś
łostałeczme
słoiw.iańr&a
zawsze
się
zaciągali
której
WE] PPS, do
Aczkolwiek wściekłość
planu
nego
wszyscy, komu drogą była wo]- wszelkie różnice, choćby 19.ię wydapah1a się . w oczach ówczesnych
lfność, kto rozumial OBOWIĄZEK wały dziś niepekona:Joe, dadyby się
dygnitarzy carskich, musieli jedli
·
p
i ZASZCZYT walki o byt samo- przy dl)brej WIOłi w,yrównać.
nek zacz:'l~ liczyć się z naras~aj~0 18kODSl1UkCji !ZQdU Chińskiego
Podpisanie llm<lWY so.j'US'Zniezej z
dzielny i sprawiedliwość społeczcym 11PC1ąz ruchem. Przerazeme
Polską jest kwestią naiibliiszy<:'h tyną...
wywołane przebiegiem KRWAJJOO\k:tów
6-cin
z
JeQm
nar-Odowe.
zł
d011-0si
Jak
(IPAIP).
1.JO!N1DYN,
spoten
W
dni
może
Mimo zakazów j .kar, śmislo i godni, nawet
było tak wiel~ie, Że
·WEJ.~RODY.
zapowlied:ź
je9t
r.ządow.ego
programu
CzangReute.ra,
ag.encja
iNa.nikioo
słowiańsikie
państwa
wszys.hkie
sób
oczy,
w
patrząc
śmierci
e>dważnie
wychodzili bojowcy z bronią wrę- będą nawzajem powiązane sojĄ!iszem K.ai-Szek Ziłiożył deklaracje potitycz- r.ooszerren:ia IJ}Odstaw rzą<l;u. prziez(eakcia na mą daleko odbiegała
ku, aby manifestować swoje przy- ohronnym. oo jesz>eze bardziej mu- ną, za.włe-Rai'ltcą program rządu vłę- wf-ączell'ie doń /członków wszystkich od dotychczasow_ych 1?1"akt-y_k, stougr>U'pow.ań pe>)iityczny-Oh w cel:u do- sowanyc~ pT>ZeCfW UJaTzmi~emu
wiązanie dla Sprawy, aby demon- si wzmocnić braterstwo wszystkich
.
.
...,.....;p narodowi..
ty w 6-ciu punktach. Zapowłed:zilał .,......,.....„_ . .....:. do .--.....i„ni<>
na---'ow'„.
słowr·a~t...:~t.
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Jeśli
ośCz~.ai!-Szek
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rządu
pow<>łal'li<!
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między
on
stkiego, co chciało dławić i nisz„United koll:Stytucyjnego w 11aibłiiższei przy \Vli!adceył: .Nłe oheę dopuścić, .aby dziesiątków .lat, patrzymy na
'(:PAP).
PRAGA,
czyć heroiczne wysiłki wskrzeszenia niezależnego, własną wolą rzą- P110Ss" donosi z Pa.ryia.: „Dr. Cle- sziłości. Cza11g-Kai~S.zek wygtosi! owoce zwydęstwa przepa-d·ły w ied:- C2YNY na&zych ojców, jeżeli zad.wnego państwa. Drukarnie pod- mentis potwierdził wiadomość, że w prwmówienie w I{uling w pmwincj.i JJ.ej chwil'i. Nie dreę Oldstą.pić 00 d·e· stanawiamy się nad WARTOŚ
ziemne głęboko zakonspirowane, Pa.ryżu toozą się obecnie rokowania Kmgsi, w p.iierw&:ią r~nice kapi1tu- cyzji spełinienia ~ obowiązku i CIĄ i K_ORZY_śCIĄ, które n_iervyrzucały tysiące egzemplarzy czechosłowaeko - polsklie. Rokowania Jacii Japon.~i. Oświadczyl oo., że 12 d'oPr~adzeni:a do UISIPok<>i«rie 1 zjed przerwame płyną od owych w1elkich dni - poprzez wszystkie zma
wolnego słowa nieskażonego jadem te d<ityczą SZe'I'SzY-Oh ,problemów wza- Jistopa.da zbierze stę z,gr-0madreme noc2'en>ia 01i'l1
gania polskiego proletariatu nienawiści, płynęły na kraj cały
włącz~jąc się w historię polskiego
prawdziwe wiadomości, obrazująsocjalistycznego, kiedy dziruchu
Połowiczne rozwiązanie
ce nastroje i determinacje ciemięsiaj uzmysłowimy sobie, że to TE
.~onego Narodu, chwytali w ręce

haterstwa, nieprze.jednane i łrwa- spoleGZne do zajęcia wlaśoiwege>
we WBlki Ludu Pole~ 0 swo-ją mie.jsca .ras ~ ~ o
wolność i prawo do życia związa- godno6ć czł<>Wieka pracy 1 Jego
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.
. h .d we
kol" i ,wszędzie,
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6
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plrtrze nielegalnych gazet w sutereny i poddasza polskie, łamiąc
.
. . .
. . .
kordony i sztuczne granice, ustane ~ JJS~e.J~ :J:UZ ~Agencja lucji przekazać podkomisji.
(PAP).
PARYz,
nowione przez zaborców na rozZ ~l~ć;J1 tej ~ka, ze pań~ecjalna
GENEWA, (PAP). „France Presse'' dono.si z Genewy,
dartej polskiej ziemi.

ecz pomoc

Napady zbrojne, w wyniku których ginęli oprawcy, strajki w fabrykach i wielkich zakładach pracy, szeroko rozwinięta działalność
oświatowa, wyrażająca się w pierw
szym rzędzie w nauczaniu języka
polskiego i przeciwdzialaniu wynarodowieniu młodzieży i dziatwy,
to byly etapy codziennej, żmudnej, ofiarnej, pełnej niebezpieczeństw i trudów, pracy polskiego
proletariatu, który wówczas już
stal się SUMIENIEM OPORU,
iródlem rosnącej fali świadomości
i sygnałem alarmowym, llJ.Obilizu-

urop1e JH DU a zapewmona

·że komi.sja. do spraw ogólnych po- komiisja UNRRA, .P<J>Wola.na do życia ~W?m, ~re WYJS~O>~ o p"llZed~u
wzięła podczas wieozornej sesji re- elfa .zajęcia się dostawa.mi ży·wności zen.tu akcJ1 na rok 19411, !Die uda.to SJ.ę

-z.olucję, zalecającą stworzenie orga- dla EurQpy po liklwidac.ji działal.noś- p.nzekonać

nizacji, mającej zastąpić UNRRA w
dostarc'lelliu żywn-0ści krajom, nie
mogącym pokryć swego zaipotr.zeb<>wa.ma.. Rezolucja ta oznacza pierwszy eta.p w d1·odze d-0 lądowania UN
RRA pod jej obecną fol.1Jllą. W ozasie rannego posiedzenia komisja rozpatry.wała dwa teksty 'rezolucji dotyczącej „osób deportowa.ny-eh", ale
.wskutek debaty. o działalności „elementów nieprzyjazn~~h" w obozach
uchodźców, postanowiono ustalenie
w~go ~tu dila oh~dwu ~

Sta:nów Z:jednocZWlycll,
ci UNRRA, opra.oowała pirojekt re- Wi~j Bryta>nii: i _Kanady o sliu~z:
zolucji, w którym zaleea..._generalne- ~ose1 sweg-0 stan°:wiska.. Z ~rugieJ
mu zgromad.zeniu ONZ, by wyroniło Jednak strony ikiraje, iPo.t~ze?UJ~ce Po
specjalny urząd do ~praw ży;w;nościo- ,mocy, o~zym~~ lllfttPew.ntenie, 21e powy-eh. Według projeddu, do zadań u- tn:eby zyiw;nosc1'°'we Ecnqpy nadal
rzędu należałoby przede wszystkim 'hę_dą pr.z~iote~ o<l~ruiialmości.
zorientowa~ się w 1~eba.ch :na m1ę<lzym.a-ro<imve,J..
GENEWA, (PAP). - Delegacja
rok 1947. Urząd wyetęPowałby z zaleoen~ami '; ~~esie pomoc! fi.na.~-! polska wysunęła. w.niosek uitworzenia
so~e!, kom~.zneJ dla 2Jl"ea.bzo~anials~ja.lnego fun~szu p~ocy .«!2ienaJn1ezbędme3szych doi&ta.w, które ize c1om, który podJąłby dz1ałalnosc po
;względu na trudool.5ei wymiany mię- ukończeniu p-~ UNRRA w począ;t-

~me:~~-~~ ~ ~ ~-

.
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które poSAME SZTANDARY,
1

mi. mtmifestujących tłumów, w
których zwrócone byly karabiny pogromców wolności, prowadziły nas w późniejszych okresach
do każdej walki z obcym najeźdź
cą i rodzimym wstecznictwem,
gdy stwierdzimy że TE SAME
SZTANDARY ĆZERWONE zaprowadziły nas do Polski Wolnej i
Niepodległej, i że pod nimi również dziś walczymy o realizację
dalszej części naszego programu,
wówczas zarówno ROLA jak i
WKŁAD RZECZYWISTY polskiego robotnika i POLSKIEJ
PARTII SOCJALISTYCZNE]
w dzieło budowy SPRAWIEDLI~
WE] POLSKI będą należycie i
wlaściwie określone i zadokumentawane.

· ·
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„Pr mier" Tuka
skozunv na

PARYŻ

śmierć

(PAP). AJe'D-cja „Fran·

co Ptesse" do.nosi z Pragi, że sło

waclci „Laval" Tuka ?JostaA 11.{arzany na. śmierć pnez powieszemie
pniez najwyższy trybunat słowacki
Tuka. wyiuił żal z poW<ldu swoich
nie zostały już wysila'lle z Waszyn%- skicli w Aleksandrii, że Arabowie 'błędów li proEił sędziów o wrtięcfe
&~. do pnyj~cia udziału w pod ~~gę, ~e ~ył. on tylkln „~;
tonu ~ _z.akomun·ilcow.ano brytyja~ie·
spraw z•anrc2- kO'lllfercn0J1 w sprawie Pałe$tyny, o ~ozęsbwym a !Dlewmn;rm 1tar1Zm• •
mu rn1mster&l:IW'U
1000 kim. · qodzine
Truman wysUIWa ile nie, będzie się ona odbywała w
nydh. Prezydent
ja1koby projelćt kompr001i6owy, opie· ramach lronfe.reD<lji Okrągłego Sto- LONDYN, (Obsł. wł.). - W .An,.
·
·
··
· do
·
·
·1
·
··
d h fed
· · ·
pro- glr': odbył się wczoraJ .lot dwu saanoer~CJl, ~u t o le me..ogra'11!1czy się
TaJą'CY. s'lę • na il.asa ac
który
rakietowym,
napędzie
o
lotów
federac11.
znlcc::.HcY 3.ednak :znacwe z:nnany )ektu
Rokowania pomiędzy ~elllCją Ży- dał nadzwyczajne wyni~i. Mianowiw szczegółach. Widoki konferencji
londyfakiej w s.prawłe Palestyny po- dowskq, a minislt~r&twem kolonii na cie samoloty osiągnęły szybkość powysuniętych nad 1000 Jmn na godzinę. Jest to
p1 1awilły 'się wobec. wiadomości na· płatfurmie zastrzeżeń,
z lkooferenicj-i mm·istrów .przez żydów. nadał ą koo:ty;n,uowa-1 światQwy rekord szy.bkob<:i w powiedes.Zlej
Itrztt.
spraw z,e,~rani-CZnyc'h państw arałi- ne,

Paleslynie

skie organizacje

Kompromiso y projekt lederacll prezydenla Trumana

~PAP). - Agencja Reu- du brytyj~dego _do ro:rl>lc!a s.połe0
tera d<lll<>Sil z J-erozolhny, ż.o n.ieLe· ~~~~k:~~~;~o :i~ u~d~fą. ';i~:
galna organizacja tydow<5ka .Haga- 600 tys. żydów w Palestynie i żydzi
nah", li.cząca przypuszczalni~ około n~ cal~ świecie, tak samo, jak_ to
LONDYN,

miało ~ejsee rw I?rzesz~oścl, udziela
,
wydata „rozkaz wsze!K1ego paparc1ai każdemu żydo00,000 cz.toIJ1kow,
dzienny"' w formie ogl·oszeń, rozJ.epio wi, pragnfł<:emu powrócić do ~j
,
ojczyzny.
LONDYN (PAP). Jak dowiaduje
:nych na my.rach Tel-Aiv1evu, nawolujący społecz.eństwo żydows-kio do się z miarodajnego źródła kores.pon
stosowani.a p-0J!ityk! qiemego oporu. dent dypl001atyc'Z.ny agencj·i ReuteLONDYN, "(O~ł. wł.). - Po kl'lwa. ra, komentarze Prc~yden.ta Tnima·
wycli' starciacli, jakie miały zniejace na do pl'Ojektu federacji w P~csty-

gotOIWi
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na uli~aah H111ify między ludnością 1311
cyiwilną a policją., odbyły się wc.wraj
w Baifie i Tel Avivie masowe de·
mon.st.racje antyhrytyJ.skie. W kilku
mlej!le!nch doszło do incydentów. Oba.
mlllSt& były patrole>wa.ne pnez Ba·
mochody pancer.ia,
/

Satellcz Niemiec

Wlnd:te
1'~1: • AVIV, (IPAJP). ml Jskh~ T·el • Avlevu wydnly odez·
'wę, w 1kt6reJ tndaJq powro~u Ży·
dóW' „sHą usurtl!Qtych z Palies.ty,ny".
I!
te .
Od
1
p•rnwn 1lh.g'rac
ezwa 111 6 Wo•1
zydow!łkle! do PnJ.o tyny Jest .,kwe·
stli• życia ! s111lercJ dla cni ego un·
rod'ti łytlow kll·ego" Odc~wn "od"\·
"
·
s
I rael:i'' Ro·
sana prz·ez burmistrza
J{ac!1, gt<>sl dale!: „SpołeC:z.cthtwo
żydowskie nie spoczni·e, dopókl
w~zyscy brnciu nie powróc do p J
e
styny''.
PARYt, '(PAI'). - Ego1ieku.tywa.
1
Ag1moj1 żydowskiej (lpublilv;,w. a o-

świadczenie, w kt6rym kótnentujt! iiaml 1' tz:,idu brytyj81dti~ powo11h1t}'·
m:!nln. rtielc-galnoj itn.l r11.ajl Zyd6W'

do Pal tyny, Zd n!C1ń\ Artttcii ży.
dow.skiej, r;;ąd bcytyjald, ogła.s„ająo

sposoby, Jlłkłmi z:unlf!r2~ poro:t~
jt .IA
• J I I
I Ieglli.ne
k·1'eś t~v. n~
m Jrl'M · uw
Pnlc11ty11y, ,;kltule. ®'wody, t bt i>nJ
rc&lmu upflrt ge> na nie&prll:w:f dliWOś i 1 gw~foenill ·11;1Jh1>wią.tia1' m!ędzY·
naro<lo•vrch, . H61'y- ~toMWarty był
pl:"Le:t Wlel.k!). :Bcyia:nł~. jok11 pnfl·
st\ o) sfH'ttWUj~ee m1uulnt w l>olc11ty·
m ndl\t,
nl@. PMst'<v"' i.pr, wu.iq
powiłmo było ułatwić imig~·n~ję żydcnv::;ką. Stoso.wanle polltyltl 61Jlll'Wj

K8ł~te ~ i-oin1 H>IJU _!}tzY·
ctynlło !il~ do tl!lfil, IM~ \vlcli! t~lt;a)'
zyd6w ni~ mogfa Jmilft"OWa6 do Pafo·

na '.Blaltj

urat()wało Ich. ocl
eketerminacH 10 :rąk hltlerowćl6W. lllgzekutywll. .A.-getteiH ~ydowslrlej pódkrl!P.la i:llill!j swóJ pMl!llw dla. bfJhlt·
st}'Tt .,

~ byłoby

a
P.~R~ż, (PAP)., - P~i.ctr Buł- wił w.patt7wmrla rzą<}u 'W'Q&iet~e· W0ielką Czwórkę decyzJi 'Nled-e1'i· mogłoby stuć to podst Wll między
ga.m Kimon. Geo.rg1aw oświadczył IIlal go na sprawę pok-0iu ii twkiatu poko sklej, prnysą·diająccl r>6lt10Cn:\ Ttoliłl- dwomn nt1tod:u11i. On1nwLajQ.C róbi·
tozwh1zuje ce vow•stałe między Węgrami .n Cze
dzl.siejstej i!l<'lsji ple.n1trnej Jconferen- i owego. Qyoerigy<>esi pow!eclz.Wt że Sl}'tw:i.nie Węgrom, n!e

ej! pary>akl(\J, że in11.r6d bulgo.rBki uczynił skrOll'llny wkład d'<> waliki z hi·
tlerY7Jll~·. ~uła"ada .z~biora g~oa ~n
tr.zec1e z !kolei '""!ll~alto 0~1
konferencJ1,
,,,_
stwo - "ittelłt"
"' "·
"'

Węgry stolą przed konfer-enclil pa· .absolutnie spo111~go 11roblemu mlQ· cho1Stow.aclo Oyooogyoesi stwierdził,
ryską H1ko nowy demn•kratyczny .diy Rumu,nią ~ WQgrarnl Gyocngyo· ż·e · fysihico W~grów usunięto z Cze-

kMj, DQińOkratycz.ae Węgry 1><>r.z11ol esl ośwtadczyl, te Węiry :tqdu/y ty! c:he>słowncll.
""O t ys. W ęgrOw w Slownc!l poz.
~
· t li 20 t y5, kl'm. k w., PO'llczns
'-"
""
'"" t:W'ro
gdy 1'o!>l:ldani~ całego 9!edmlogrodu bawiono obywatelstwu. Wln .ność
wyt1QS1 103 ty~. klm. kw. Prz·e·d kh skcmilskow11no. Węgrom ;nJe
Pl·erws1a\ wcHna św!:itowq t:aly Si.ed· przysługiwały Mdne prawa. JitzYk
miogród naJ,eżal do Węgier. Wysu- WQglcrskl zostnł tnbroołooy w urz~piec:t<!~~bw.u pr.zyazlcJ :i.gr Jl, GeoT· spra'W sietlmfognod11, Gyoengyoesl w.a!ąc to tądanle, Węgry Po.dl'-!·ewn- tlach, a t1awct w k:o4cl I . Na tery.
giew oświadczył, i.e Grecja ro.o§ei iIJt'e- oświadczy~. że unieważarienie prve:t •ly się 0111'ą-.giiąć ro~"'iąz.a11le, które tOt'lium etc kim nic mot11a pulJll'kO•
, 11 l
ló ni.O mn
tensje do te.l'yWriuin,
wac c po w~gienlku. Podobt14e .nlo
n.nli jednej we{ gredklej, un1 dinia.j c
w roiniowach
1110~l1a ·u,fyw.ać I JQiyka
Ili
d b l
d l l'1b11.1
.
W~w: teleg-1'1\maclt.
telefonicznych
~
.
Ili
swQJe żą an tl. l'l li.IW'~ ~ •• U Il r.Jfrty nie tl!O!r" PO!llnduć rntlla Nie
·
I
ską a.greają". Gćo!'g'~W dD'maigał sli
1
·
"
'-- b
zł sf
J łll)' ko I wł Ił kim. kló ry
QA
})' nyi (PAIP)
dostępu do morza Ea-aj•ktogin. CO a · ę w o.,,,~j Yll) ZUdncgó sikol111ctw11 'Wflgl~ r·
a
•
' - ._ a
~ '
jak twierdził.- był-o ~aga.dn!en.fcm
1Jiorwezo'Ill;ędne,i iwagi dl01 g<l!IU>odar- resl>ODdeot PAiP do.nos~ że, !zab.lera- złe wrogow. Pólsk:t, Jako naród sło- ~ki ·go. A i d11ak tgqd wągi. r~kJ rl>bi
r~Wct buł· w-l ót'kl, l'W')'ciąg l'iłk eto n rodu1 WSi~~tko, aby Po!mtwlć sto~unki z
ezej i 1P0Htyeznej mlotiod1egło~ '.Buł- Jqc ~w d~UA1' n
bułgatHiego l wzy\Vll inne narody, Czeehoslow:tcJą 1 wbrew wl.asnym
garlł. Wyibr2eU M'.łlrn, Egej81dego prsk ir>ul k1 mhtł łet llP
t łotldeucJom zawnrr UttlOt „ ó 11ymłab
u....
l ,..,._
* t
....... -1""1 •••„, !'{""' I M:
by uc&Jn„ł' to samo, a Y IJ()ntóc 4ł- 111 l\lałHl~cl, Jfi''" '1.,t\l""fi'~Y „ •• 61 u„
·• I Mlow ,_. nlcmyclt W!ncanty NJYllJo
'"" ~
'J."H.llłvułl.r "u
"'' „„ ' „. l'l.J-..
„_
I
1
d
1
)
d
run wdny tiod ~lqdMT!. gaspodn.r·
a1laz)'ł illl. łn.: "D eg ~n r>O • mu naro aw w ,ego 7.1 ee odbUuu· mo1;ar twa.·At~ tllt W 1t1 ie h ultl\U•
czym i g ograficsn}'11tl. Ten pit.il wy• To nie Je8t tnd11y111 'W>'1'/łd.JtU Io iQ tyiik'? trJe. Slow:.1ków. pragną·
w 5f>tlłw1o BlllB•l'll,
brzeża jest silnie r:wliiw.ny ze fJWyim z • :t dtlś t
• cyc.h tirz.esieJ,l!nia 1> C·i.ec\'°~\owo.bo 1111~1r lnie c111tł ~I~ do tegu \11)\')• t)<)lUyk lblok:u tu\) l)()lit ltfł s ~
l•ulganklttn :PJn,plecl'Aml.
cl\, t~ Hctbu H:h tt111owl t)•lko 1/8
uk 1 1 k p
. lt0
•
'
Wincrów w Cr:t:dw ft>wacJl i wóbee
we •
in
Oiiiwia.daaf~, i nul al'i mi .i t wntn:l:OI · ł<.llkll dni tesnu llll'dłY tu WIHt pn:to'w
hJ!fg cl)(\:!J11m'cl pól 111\lioou Wę!!fó'łł
w stanie 10fł}atilć wS1Jr.10t.kicl1 od:iłE'ko· !!lł-t>Wll. te p-0.kóJ taki, ffłkł dilj 0Ifar11· dl n rody • :a IW
Póli1t)"t1.li W}'• !J~:&~3t n'e ':' ci~al1oslOWilcH. Utl\t•
\1g.wn,fi Credji i Jillg'o!'U!llWH, Cetrrgiew I nrv Me!Yttt Wl'Olł()W Wtl()r l iyim~ ~t:łości~ ł11adv1.JJą,
'PCIWll'!tli!uł: „GtecJ11. tłądłli w1~ltsz@j Jt\st fany, inlż f)Ok~Je uv.;lera:tro w ~łkrudl li lltt-11d ku l~pH I rz)'• ntc;~W1 0 Węgrow ze Stowa1:il,vostawi•
lłdAcl Po () Hl I O I od.dl! ł Io ~gry Wóbec n.ler-0zw1ą;1;.alnllgo
.
, I C
lrum.y niż ta., którą Bułga·ria płttCllłfi
~t)c)aff1o • f)O!ltyettl!!l!O.
)' tJfllb!·elflu
en u
.tJ
'
'Wszystkim państwom alianokim w prtesdm;:l' · b~y, aby t VU!tdł IS
·
"' "
t;,;....,'L•
l,·
~ Nw IzJonl~mll
...ę a(re J1
po„.J'
•Y
dając sz~ery wyraz ucruclom narC>du w~glersklego, pr.:tgti:\ pokojowych
Mówiąc 0 żądaniu Greoji, domaga- i ser.deć'znych &tostmkćw ze szyst•
jącej się gwaraincji przeci.w !lliebez- kimi sąsiad.ami. iPneobodząc do

przem Ó. Ien Ie InI r Rz mo k•1eao

°

·191_9 r. Bułg11rl11 rtlWlfl.ie~ byłH. Mlł•
pOIWana i· ograbiona Pl'.1!68 Niemców".
W (J;fJraw-i lk!l!luzu11 woj:1koV17V_h trdk
'l:lltu qQM'glew [JlttWl@tł~htł, tie l'łll A•
•r!a. juz !Sama dobrcl'W01nl~ zredulroWiila smiią armię, l 11:1 ltlłlrod bu°&3aTski
uważaU.iy fil" YltfilYltlW@ 11:1Ill1l@Ji!l!@ttle
a:ran.ii jako niesprawiedliiwą ika~. Buł
g'tirlllo nie nil!. !lrtl1iarl1w tl.gresfy'W'f\}"ehi
ani Jllanów podboiu. Georgiew ;pod"lftoi!~llł i'&wni~! tH'a".vo '.Bułga'l'll do
uti łlllu vt 'l'tltWIĄ1Alhht p:tobl@IfHi du"

tcreki~j pgstawy Wiel1tiej Brytatiii
w ezasie w9jny, ale przypomina.i. źe
w wBlkae!h po siroltle :Nar0d&w lij@dnoc.zortyeh bral6 ~6w.tlil'!' udtl11ł pne
Si'.ib trt!lltl!tl. iyd6w, t! p!'&es~łfi M tys,
or.11ótrtlk6w iyd,g i1-'lllki11łt z Palestyny
wnk,;yłt> w s11er~ach a'Tmii bcyty,l.
·
sklej na wszystkich łl'ohłn.eh. Pięt- lllll\i~l\!łtd.
nuJ~e wy..sllkl rządu l:irytyjl!lkle!ftl 1
M'RYż, (MP , - Na ll'Q11nłudnio
kt6ry wszelkimi dostę'Pnymi t!tlll'B@bll.ml e.~ara się powetrZY'!ńl1Ó falę irtd- wym posiCldzllniU pl\l rnrńym kOflle•
' ł ·· ·
k' ·
gracJ1 do Pale!#ł;yrty 1 eg'zelntty.we.
m1p1gctttdi iydowsklej ~ll.tnac2ta, i@ h~- re11c11 parys• 1ei przemaw.H1
rdd żydoWsl.d tfi\łii krt!lfl te 6!l niad•lster spraw zagtatilc:znych WęgJer
ja1tó brl!k ttiiłót!letd3ia, Wy~!l:ki rllrt- Ja.nos Gyoengyoesri, k:Mrr ptzedsta-

był

honoroweny,

łrg ft
Dll

6"

•

Bliskim Wie

en!HćH ale 300 tys. Un;granlbw. Senatót

że gotów jest
pper z FJ<:lfytły, kantlytła ,i}a.rtii Pepper oświadczy!,
dtfiloktaty;tz.tlej lftil tlflo i'S·kt! i· poprzeć imigrację Żydów do Sta-

p

wez.wał
c pret.Yd~nŁa w r. l94fł,
do j)rteki!.'!.ahll1
\Vjelką Btytani\\
sprawy Palestyrw w ręce ON'Z i
wystąpił z .krytyką brytyjskiej ,,polłtyk:i mocars!:W<W.ie) na ~rodkowyrtl
Wediodtie'', lwlerdząc, że P11lesttna
z łatwością byłaby w sta.nie wchfoną~ .w diw~li obecnej nie 100 tys.,

o ięgła ich
Wyroki
PARYt. "(PAP). =

śml
Robert

i Trumanem.

liinem

Wł!g.

ner, b. gauleiter Alzacji i Badenu,
na chwilę pr.ze<l egzekucją na d-ziedzińcu fortu w ;pobliżu Stra86ł11tt311 1
zaw-Oła·ł „Niech żyje Adolf Hitler",
Wlijfher i trM!J nrl!ędnic1 -"' Herh:Ulnn Rd\IDl Adólł Eł~p@l i WA1tel'
tłredecke •~tall Mtaii!Ull fiłi Ami~
przel! sąd wojskowy za zamordowa•
nie 30.000 prAellhVrtików t1HlzJnu "łf
Alzacji.

PARYi, (PAP). -

PARYż

(PAP). Aieooja ,,France

Pmse" donosi z

Hli'łl.oi,

że J"lęd

ftartcUiski z.łtlżyt notę protestat)'jttą
rządO'W'i w Nairtki'ttie z po.wodu wktio
ct.enia woj1Sk ch1(15 kich do p6:h1ocno- włttdz rtlecydowttł 8ię na ińte!IWt!hzachodniego Tonikinu. O~illdt!:t 11ie cję w eel11 zab@zipietzenla granic
to złożył pl'k. Crepin.. Wojs1ka tłtl6.· llndodti1n s·rosowttie cló łtliędt.ytnal'()skie posmięły się ~ot~ 50 kim w dowych zobowiązd. Wtccły ojsh
clił».$~ ~kiemwał.r. ~i~ ~ P,<>łn~
·
e:ł.llP kraja.

•

.,

s ·r

1

liw

I

I

ce l'l'ess@" · dofitlsl l! lłftmbuf'gi!., !.e robót.

BrBthi!hm11u~r, podófic ~ SS,
WJJ'Qk ska- zOlltał r61"niei i;k:u!an~· ni. !J lat uięj.
zujący na śmie~ d"wodcę SS Brun- kich robót, C!wr.r'.r o ltadott~ DltJI!•
n 1elnih łl bo.tu ltoo- chner •o!Jtał u11l~w!11higr, .
lt!itlai li Ie
tr;ibunał ł>cytyJski wydał

c!f!nwiM1yJnego
źo~

-w Bee11oorfle1 ollklll'-

a W)'dtt.Wfltlle. f .-tka-tdw zabi-

LóN:OYN, (PAP). -

Ageftcja

bi'y :.isklm
jiin11 łhtun wlliflYCh 1 . ktllJów sc- Reulert do11osl, ie p~et'l
atanę
woJefih~oh
tbi'ódlli
<l.la
sędelh
jul!Ml~fth. Utu!Jt kcruefllłlrnt PJdJepAlfred
<Justa.w
dUti!lk!
:ttli'ajetl.
Il
denha.gen otrLymał 1_9 lat ciężkich
den l tlVJ6ch Nlemc6w, ofieefó.w SS,
- - - - - - - - - - - - - 'OSkarfonych o złe t.raktowanlc i mótdersbwo ihternowa.rlych w oboż!e kon
eent:l'aeyJrtym Da.nterweg lmło WilA.gett4!ja „Fran
heIID;shafen , gidzie około 285 więź
BELORA.ł> (PAP) . P1rasa opubli- niów, zostało gamoo-dowa.n1ch
cza1kr.-wała nol'ę rLądu jugu lt>Wiański@g
sie ewalrullc,ji obo.!tl w marlfu 1945 r.

rc
ro1es1 Fr ncj1 wobec· naru ze nia gr nicy Tonkinu
Pned wkroct.ettiem woj k. chiti·
ski.eh dowódca fra.ncusltl ofidtbWal
swą pomoc wois·kón1 repubHlci Viet
Nam i p&tnimo t>dmuwy tJdno!nyeh

ręka

,

rei na zbrodni rzy ·hl e w kich

Zj@dngcz'O'l1yM i jeżeli nQd
wniesie do k{}łt!ł.f u 09ll'Wft łflOOyfltawę imigtilkującą od_pawi@dni
ł!yjną, to chętnie poprze ten wnioek. Peipper vł't'JWll l'6Wttl@ż tło JW
Wego 11pOekania pomiędzy Attlee, Sta obozie śmierci w pobl'żu &truth w
fi.Ów

fronta~ Hit JatO]I Ciccltoi!H>Wae!n -~eehee żllłtiy

kil WoJOryły

I

A-I . ..

lllYI:

Zltpro111łhłmy Buł- bUłA'

Jogo lnwłl, I Wlllkll !naó ftir:rt~rimrt, tJ 1Hóf}'n1 !;ylą w~
garię, aby z ~el trł'bunY przedstatwl- WQ~
g-h;y, ,musi Ziłtrr;ymaó także i tf~b
d ~tik eh Płlł'lYtałlOka ilłu11aróW odłlał.
łl lwole t.eay, W
WJlJrtow i da~ .m pełne prawa Miuwł gt Nllród nu hkł 11 t I
ł 1 111 ki 610 ~"
as u e n 11!!!er Węgierski oswladi:zl'I !i:· Wr;.
u '
ruul' pcJłnię
lłMt Jem)",
w llłdłl Ił gf.V ll.t>tńltltlli!l ~l~. !!by ko~fetetlcJ~
te !!Olstałi pn:ecłw ua111 z winy sll!o- b:rszll. Pobł•l~N'OiO
WJ't!~l:ił~ n1lri~11ytll!fothl Il ~orni!]~
....,.,..
1'llłłfldM>.W1111YoH d@ J)()łÓW ł rdlmów, pooin•one ółiary.
„Ibi rz.eczo.znawc?~ dla zba-dama tei
pMnl t:
w:~~rm J ł
Pod którymł źyć musiały przed wojsprawy n.a m:eiscu. Prz.eohodząc do
nn„
e
e
"'
ttą. Jes~§tuy przekonani, h natód lltllfoOllnd 01tłltllfta DMtót@ łtltiJi W gosrtHlat'1,;y1m klauiu! tr1tktat11, kt6DUłitarski, stdYhY lniał wolny wybór, d~ł le mtbttdoWy trwałego P<>koiu 1I f·e oimiślit iako ~ięisic <Hl warHflltOW
hł!lt1V iltile i!Utrtllłłłt p0 ełN>nltł O&I. iSiłMw.liiidJi-wm I w 00 I Etu'6pt 0",/ toze!tnu. Gy•(}@"'rvo@s·i podk.t~8·1iffl'ie
b~tJl.lrefaefls.two dóprowadz.ema WęOułtranf.a le ł łeditl"rtl ruirod~ st
g1·ef d6 ttędzy,

Prof 11 Juvosla li

do ·f'li!<lu Stafl6w
zawieraJąea zarzut,

Zjedn'citZoflyeh 1

ze

PóCZY'tlllJąc

od lutego b„. „coraz to więcej sa·
molgtÓ'W s9juszniczych zwtaazaa a-

d()nos1
LONIWN
opór Wtljsk frirn- ltlerylkali6kith pnelat11Je eatn()Wolrti
Reutera w skład n"9Wero
agencja
cuskich. Dziesięciu i:ołnierzy fr!rt• no.tł lerylurlum jugtHł6'viat1dti•lfi",
Rz.ąd jugosło.vhu'lski prosi ttątl rląd~ tymczasowego w Indiach, ,u•
ouskid1 zóstatu lelrko ra~ny~h, . pod
ale nabrafily na

ata! ~dy Wójs.ka ehithkie portdlkusly Stanów Zjednoczonych 0 wyda'1lte
d • I
h
;\>ięb·ze slfllly. Plik. Crepi•tt Jjo f~- • •
tzi!d Nt1.nkltt1'U ttle udtidlł e~Or!flcznyc z;atzą zeń ce em zapoś!H,
u fwticemu au
jest.eze i11dnoj ót:l!]owiedzl rta uo• IJ1eże-11ia .,dalt
yf&U Jtt89sła.\\'lii"
wytszą netę ptotestacyjnq.
·
kańskie ~oloty wo~

ze

hvtlti'.olltl~U prtez pl'!eWodnitz.ąullgo
kc1ngtesu Pandita Jawharla.l Nehru,

6 członków kongresu i 1
mumłprzedetawiciel.i .mnie.i&tok:~
mań&kie.ł.

weszło
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Unikni~ powiórz~n-

~zgfrant:J
Każda WQ.jna między Niemcami,
a Francją · ~rozi inwazją F.ran.cj1i.
To hasłq rozlega się dziś po całej
·· podob me
· Ja
· k rozJega ło się
·
F.ran1C]'l,
po poprzedniej woj.nie. Na przestneF ranm. 70 1at od r. 1870 do JnAO
7"t
· troz.yik rotme
·
·
był
C}a
'!larazona
a na
· d menu
· ·ee k'ł.
naJaZ
' · ,poprz ed me1
· · ~me
· ·
P o wy~aneJ
t:'
•
J
r •ranqa
moll.la
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Jeśli w powojennycih Niemczec.li
zaczyna na nowo rozbramiewać S>ta·
ra bisma·l'Ckow6•ka ;pieśń „Wachit am
<Rhein', tym konsekwenitn-iej polityika fa.a.IJ1Cus.ka powimina dążyć do roz
brojenia niemiieckidh cell'trÓW prze-

:~r:::~e ~e::g!:j· lć:Jmza~:

średn~ na Renie. Ta potężna barieczas i Bel~ia i Holandia pocZ!Ują
ra wodna, WZlillocniona odpowiednis·ię bezipieCZ'ne. Ze swej strony Polmi fortyfikacjami,
zdolna byłaby
SltrzYB1ierzeny~h
$1ka. oparta o swego p~ężnego sopowsr.tz~ać pie:rwszy impet uderzejt!SZ'nih wschodniego stoi już silinie
nia niemieckiego a.ż do oliwili zaTOOIO (SAP). Dziś rano na se- dziwi się. że M:cheoon jednocześnie z radą sprzymierzonych. A:taheson !Jla Odrze i Nysie j, uitrwala ta.ro z:
kończenia mohiłi:za-oji i ror.ganizowa sj.i ;nadziwycza,jnej
delegatów rady nie przygo·oował kwestiiii ~ pro- 1.fomaozy s~ pośpiedhem .i niemoż'li- dniem każdym swe gran-ice. Koordynia wspólnego europejski·ego frontu spl'Zymierzonyoh dla Japontii, Atche- iee.<lury" ~ ~ tego nie rooże. iw:ością 2JW!Ołanie posiedzellllia nadziwy nująic wspóllny wystłek oba państwa
prze~ Nieme.<>rit. Wysiłki Focha oon, kn 111iezmiem·iemu zdumic111i:u być dziś ~ Ddegat an- CM.~n~. Wysilkii delegata Amery.ki, zdorają ~Tić pokój .w Europie,
szły w kiemnkiu oderwania Nadrenii delegat<Jw, zaproponował zaprosze- ~.id&ki paill'a. ba:kiże., dlacz:~ . k.twes.tła' by zia:l~ł naprężenie ina zebra- który ~a
dtugioh lat pracy
wiraz
z Palatynatem ~ zagłębiem. n~ p?Zeds,tawiiicieli państw sprzymie- poł.owa wieloeybów paez J~ 1*u rady S1ł b~ Ppsiedre- dla wyleczenia ran, poo.iesionydi w
Saary od z;wją2lku pań~go z TZOl!lyoh., klOOrrc brały ~l w woj- ków na woda-ch połudrriow)DCh, 2!05ta inie rositało za.lrońozone be-z; powz:ię- wojn!te.
Rzeszą
Niemieoką i s"Monenia z nie oa Pacyfiku
na Konfeł'U)Oję ła m-~ bez pomL'tllnreaia się cia decyzji.
nich odrębnej jednostki państwowej, Pokoj<l'Ml. Mieliby oni prawo, mezwiązanej
unią
g<>spodarczą
z oficjalne. wypowiedzenia siię w spra'
Francją. Projekt ten mógt być 2ll'C- waoh japońskich. P.ropozycja ta wy
alizowany bez trudu ,ponieważ Nad- WIO'lab na zehmnin nid'yichaną kon
renia należy po dzień dzisiejszy do stemację. Delegoci.: angielski, ranajmn1e1
sprusaczonych prow'incji dz.iecki, cihiińsiki o-dunówi1i powzię~ia
. pruskich, zaś ludność Nadren~i swymldecyizji. De]ega<t radziecki twierdził,
charakterem zbliżona jest ·r aczej do że ta.ka decyzja ne leży w kom;peWallonów belgijis.kioh i do Firancu- tteneja-oh rady. Deleg.at ohińs.ki nie
LONDióiN, (IP~. - Wedtug do- bom „ognall'iczema suwerenności i w miarę IDIOŹlOOŚCi iz iwyjątkiem tycia
zów.
może się 2.'gOOzić
na tego rodzaju niesień agencji Reu.t.era ze S~mbułu, 11iepodleg1ości T.ll'r;cji" w s-wei odpo- które wałczyły po stronie osi, a z
Koncepoja Focha natrafiła jed- propoey.cję, bez .poroZlll!ll<ienia się ze 1 rząd turecłci przy:pnszczatnie zapro- w:ied?Ji na natę rad~ieclką., w której dQf>usz-ozeniem Stanów Zledn-0czonak na stanm\llC'zy sprzeciw ze stro- -swoim nądem,
delegat anigiels-kil testuj~ pr·2Jeciwko rrek~ pró- Związek RadZiiecki domaga się re- nych. Gdyby lronierencja taka zony innych rządUw sojuS'lJilicz.ych, an- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'Wlizji ·l ronwencn WI Mootreu.x w tym 1 stała zwołana - wzięliby w niej
gielskiego i ameryikańs~~- W<>bec
sens.łe, aby Związek R.adzieclct ocali oddał przedsta'Wliciele ZSRR, Fran·
I
ud.zira.f w <>brnnłe oieś.n~n. Ne>ta turec- cii, Turc!l, Wielkiej Brytanii, Jug<>•
tego okupacyjine władze francuskie.
Rząd
.na własną rękę podj-ęły próby '2ll'O.ka, ioołatecmtie <>Pra.cow:ana 11a wtor- sławii I Grecji, które były sygnatadz~nia w Nadrenii ruchu sepa;rastya łłuili
o swej przyjaźni dla Anqlii 1rowym posietlzenin rady min~strów. riusz.ami kQ1łwencłi, Jak rów1Dież
cznego, pr<>wadzonego jedna:k bez
KAIR (SAP). Pooohno rząd bry-\ świadcz.yt
korespondeintowi.
,,Ti- ma być w:króroe doręczona pr-0fe.s·o- przedsta,,,icieł Stanów Ziedn<>'cz<i·
głęb.szej myśli 1 nie'kon'SenkiwenllJnie. tyjiski przesłał rządowi egipskiemu mes'a" w Aleksandrii, Że nie jest riowi Wi.nogr.adow-OIW!l, amib~owii łlYch.
Od Konferenojti Londyńskiej w ro1
·
W Zwią-zku Radzieddego w Turcji. NoR7.ieCZnik bf-y.tyfskiego
mini:sterlllOW.ą 'lł-Otę w sprawie dz.iata nośc1 przeciwni·kiem Wiel!kiej Brytanii.
ku 1925 natomiast Jiozpoczął się
A ta ta. wyraż.ająca jakoby gotow-0ść s't wa .spraw z:;igranicznych oświiad·
.po~itycznej, która w dalszym cią~ obecnym konflikcie z A~łtkami
okres uslępsliw na rzecz; Niemiec. A
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reżimu w Cieśni- czył oficjalni~ że rewizja konwencji
rprowadri Wielki Mufti..
Ui•LI me rahowie muszą uskarżać się..
po- zmodyfikowan~a
gdy 1'eszcz.e wzamian i;a Locarno
b'
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·
jest j.uż gościem
oso 1stym
ro a nieważ kraj iidi jeSlt okupowany ,) naoh, .z;godrrie z obeonylJ11fi w.anumika- w M<mtreux z 1936 r. o k<mtroli DarFran-ci· a ~odziła się na przedtermid
Faruka, opuśoi:ł mies2kanie przezna- zam1.eruony w ośrodek
naro rYWY mi rniętl'Zynar<>d<>wymi, przypomina daneli powinna być podjęta na kon•
nową ewa-kuację Nadrenii, wraz z cxo.ne mu prz-ez rząd egiipisiki i. mie- dla Syj<mistów. Wielki Mufti o- ie~nak, że rewizja konwen.cji, za war I ferencii państw sygnatariuszy. Z.apy
władzami niemieckimi wróciły nad
d ·
tei w Montreux w r, 1936, wymaga· tany o wyfaśntenie w sprawie es·
Ren bo1· ówk1 niemieckie, wycinając sika obecnie w Ramleh, g zre o- świadczył, że jego stanowisko
__ 1 W<>bec
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zgody wszy·sfik!ich sygnatariuszy, nie tailnieJ noty radzieckiej do ' Turcji,
sta~nio miewał licznych gości.
Wielikiej
BryNrn~i jest u=eżmone
w pień wszys-tkich
scparatySltów,
Nowa n·o ta angielska żąda, aby od stanowiska Wielikiej Brytanii w wytączając W•iel'ldei Brytanii.
proponującej, aby Ironwencia z 1936
którzy nie <>puścili ~aju wra<: z Mufai resipektO'Wiał
swo.g sytua-eję stosunku do Pales1.yny i do świata
WND\'N, (PAP). - Wedłag in- r .. P<>ddana została rewizli 1><>wie-Francuzami.
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poza coraz liczniejszymi, lecz zawsze baordziej zborodmicze t1J1PY z pośród swymi uiiymiających dalekie 'fX>la
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Swiat pracy specjatn· e zainteresowany rozwojem

zakupy.
Przyjemnie jest mbić
Niejedna z pań domu zapewniała
nas, że codzi~nne choch:enie do .sklepuW~ab~Clllll~ eb·ow[°~ rzeq;y i
a swego o"':v . · a s1 1e
ty
mu me Jes't wica 1e nużące, a przeówmie - może być zalicwne do
zadań każdej
najpreyjemniejszych
gospodyni. Wierzymy, że tak jest,
zwłasZ!cza, gdy„. jest za co kupoco, s,pecjalwać, a jednocześnie me w obecnych C'Zasach...
. Gdy yrzechodzimy, ~lic~;. Łodzi
w sródnnesciu, ale
1 to lllle tylko
i 111a peryferiach, na ikażdym kroku
s.ki1cpy. Miniemal napocykamy jamy na pryncypalnych uilicach na-

,~bo~

Potrz~ia

blachy konserWIOWef".
Co Jest teio ~~ęm?
Wleun. te ®stanę odpowiiedt
„Brak ISUJ'()WCÓW i buł, które. by mo
gły wyrabiać pudolkla oo konserw".

1

A iprzeciei w wszystkich śmletnł
k.acit, a nawet na ullcach wddzlmy lektóry Jest wanmżący surowiec,
k:Jem rozwolu przemysłu konserwowego - poniewierające się stare
pu:szkl po tkonserwacb.
Czy !Qlll>r:awdę bra•k u nas ludlrll,
którzy by iSJę tym zaJęll?

w.

----~-c

Czy m mal()! Jest u nas Niemców,
których możnaby użyć do oczyszcz-e
ufa miasta i idostarczenła bucie „Batory" surowica tnk bardzo poż3C1anego?

. l bru'' mcszlf n·owceo
'

.·

J

,

z dnia 9-go

ISier\loła 1946 r. płszo, ~ huta ,,Bat'()lry" nle D1QŻe &><>kryć 10 proc. za-

zaoszcz~dzilibyśmy sami, gdybyśmy
„od przyniesie wielokrotne zyski.
b.udowuije się je mianowicie
To \-.,szystko it:o najbardriej prze- nie byli :zimmzC'lli dzielić się swymi
dołu". W :ziOOn.onych domach upol?ka~e, ko~ywują;y ?'~ell?<t: 111a 17~cz roz- skromnymi zarobkami z wy.korzyn.ądk~c si~ ~crowe
oięż.ką sytuiaoję
w Id~ k~ta3ą pr~ył w1~ k1m W~J'll h sf.l?z1elczo.sc1.. ~O~))aroy w istufiącym obeooą
e os~ W\il~ama eł. , s·. ~PIY teJ o Wl"l .1nk111e, nt~ICJ 1$ł~~ne ~r- gos,podarozą naszego kraju, s.pekuna
·.
dno' . eh
mimo, ze w asc1C1e e gumenty, Ja ro1a, A.lllÓrą ruan spór- I .
,p rywatne.
pc>WOJenscia
należyc~ UJą~ym kta·ktru
dys.pormjący
ich wiedzą, że żywot tych sklep&w drielczy,
silą ll'Zeczy będzie krót1ki, bo odbu- zol'lganizowanym aparatem odg;rywa nyc s epl arzem. prywatnym. ie
dowa miasta pójdzie innymi tory, przy rozdziale artykułów kontyn- wzrósłby nae.z majątek narodowy,
to jednakże n·ie &7JCzędzą obecnie ~ct1Wwych, bo sądzimy, że to, coś- gdyby godziwy z:yS'k m aitykuły
potrzeby, bez któiych
świadczy piel1W!SZej
powiedzieli.
olbrzy.rrri.dh niejedookrotmie sum na my wyżej
.inwes-ty.oję, bowiem wiedzą. że na- najlepiej jak ba:rdzio właśnie świat się nie możemy obyć, trafił do lkac.ią81U krotk;ego ~su, _jaki l'Pfa.cy j~t załnter~ny w roz-lsy naszych spółdzielini sPQżywców.
Wf!t
S. KOSICKI
rte sklepy będą egzyetowac, włozony IWO'Jlll plachwe>k ~eh:rcli.
na c.hwi•lę, ile
Zas.tanówuny si~
się amortyz111je i
kC1-pjtał sxyb'ko

1

śmietnikach

P<Jl)łlł.arny"

Trzeba tylko, by odlX>'Wlodnie wła
dze zajęły sie ,tą 1Spraiwą. a ztłe>bę
dzl0my potrzebny surowiec, talłsze
konserwy 1·ybne, miasta na:sze zaś
___ .J__
'
•
•
L _
·
A,:-,SK (P·An) • Rozpoczęta na M'ICS'Z k ama
GDru'I
ci ei w za.pasy małe sklepy i sklepizaix:zp1ec:zJOOJ.o 1 prze·twane pi1Zez J()ż.nego ~u .spelw- uzy.skaJą estetl'cznlclszy wyiląd.
' Mir
· · kż .
·
k..1, m1eszczące
· 1"-.J. · .
odd
oOOb, ( ,
p
łudzi
1 k
'edl ,
k .
się 3a· ez c~sto w W br:z .
Stały czytelnik •..Kurilera Popular·
. a'DO Je uuz1om .pracy.
om pracyd. , aTę . I 1Nanto.w i
Y' , ezu a _cJ•a . wys,hł 'enLc.zad ee- ka;ano .
cia81Ilyoh, brudny.dh lokalach. I z
. menJtow pasozytmczyo W'Z.uu za o- łore usiłowały sprz.e ac swe mee- a tereme Gdańska .ponad 200 o.sób ncg<>".
trz
t ~-fl- _ •
· ik
. .11 • Na
d
)'f'k
1.
· k ·
.d
I ·
, ·
. swiata
.
ze gl'OiJllne za1nteresowame
egamy
wie~· ą sa ysrwM:Ją sipos
pra- ga me pos1a ane ml>CSz ama, prze- iza·~wa· 1 1 owano o wys1ewen~a.
, 'd'
tyk
.
.
:::mrn::mm::m:::::m::m::::::=::;a1
•
. Gd . do _.L_._•1· .L
k . ..
..
d
d
OK.ZZ k
co.raz IW'lęce3 111apo amy wsro poCzytajcie .
k':' ~ziarn? doo ~alpzk_YCJ'l do:ms.~11 ~: dtereme kżyn1koł OOIW2001w1 uoecneJ wywe<ki 'Wl!zdkiego rodzaju slclepów Gcyda. , i~~gak.n'IZo_wany P.r:rl ,
nakazów ·wyw · 1 z na uzyctam1 1 a111-o ta e o· o
nsiJOO om1tet wys1eu! enczy si 1e CJa ne1
-11o..1 • I
, ki
I
. potrwa
C a ł a a k C!Ja
, -L
. di•1enay<>11.
. n-a s1e
.
. p on1ewaz
.J_
. . osaazono
. 30 l':pca kom1się
&po1az1e cze.
p acow
w aireszc1e.
row aI c d d ma
.
Przypominamy sobie okres po wy- kontrolną na Gdańsk, Gdynię i So- terenie W1!ZC$U'Za, Nowego Portu, .przyipuszczalnie do końca W!l"Ześnia "
i :::m:::::::::m::::::::::::::::::::::::mm
Brze:foa. Letni.owa i Jelitkowa za'll.· bież.
wy.rastały pot.
zw.oleniu, kiedy sklepy
Komisja wysiedleńcza na Wybne ważono inlt:emywby handel restaurana naszych ulicach jak grzyby po
częsc ludno- żu postanowiła sobie za cel nie spo cjami itp. s-kierowano cały apa.rail:
Znaczna
deszcru.
ści z wie}ką energią WIZit'fa si~ do cząć, dopóki nie 1 znikną wszyst•kie komisji wYSiccl:leńczej do akcji k-0ndo tych części
handlu.. W . k1:6tkim . c:z:asi~. ~~tafa mi:!szkania „sezonowe", zajęte przez trolnej , i ~rsowej
olbn!1nia. il1osć . ~a~\Pf'Ze,ro'LnleJs~~h !u&zi nie związanych z pracą dla Gdań5ka. Nie mn~ ożywio.ną d'z:iaźeąnułv
skle.pow J skleplk.~v._ a pnew,azme mona. ,W Gdańsiku, Gdyni i Sopo- łalność wykamjc kormifs6a wysiedleńmi.p rzedstawicieli
pnez
Pierwszy ne z~·taly
WARSZAWA (PAP)
n
S Ił iwnce,
sipozywcz y'"'h
.
•
w
. ·
'l\a kt' oryc •CIC wy'kryto szereg nadużyć gdzie cza w Sopocie z przewud.niczacymi
v •
prawie. w. ~aż:Iym domu mieś~i się różnego .rodzaju spekulanci• posia- i>owiatowej .rady zw. zaw. oh. · Ow- transpo.r!f: dzie<;i ~lsk1oh, zaprosi~- nisterstwa oś~at!, Po.lsk1ego Cze~:
P1:'ZYIIl~JllilllleJ 1eden sklep, jeśh me dali w wielu wypadkach po kitka czarkiem na cZele. Do chM!i obce- ny Pr2'.CZ ~unsk1 Cze.rwony Krzyz, wonego Krzyza ł rodziny. W Dann
mieszikań. Już w pieJ'fWSzych dniach 'n ej wykiryto 32 komfortowo urzą- POiW'~~ił dziś do Wa~~awy po p~- d~ieci, przebywały w zakłada:h ~,
więce1.
pobyC'le w Dana. p1ekunczych, zwanych „domam1 dz~e
jdronc miesZ!kanoia które były zajmo- rom1es1ęcznym
Był to byc może w pierwszym osią'!Plięto pozytywne wynik.i.
Duński Czerwony Krzyż zaopabrzył eka", częściowo zaś wśród .ro~Z!ln
'
okresie, objaw zadawalniający, świad-1
każde odjeżdżające dz.iecko w 5~ki- duńsktdh. W obu wypadkach miały
czący, że wojna .. wy;two,rzyła w naci..11a1•

Akcja wysiedleńcza na Wyhrzeiu ·rozpoczęta

~;!:esk~;~~~żał~:~ ;:1~
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p oB u DK I;''

rom

Tłumy

lu

noś .ci duńskiej
Kop nhudze

polskie dzieci

n· ·

Slra1·k w kop"ln1·nch
donu1aaiq
Górnicy
I

zioła
szyrn sipołeczeństiwie wiele jeclnoste·k,
U
obdarzonych dużą ener~ią i potrasię podwyżki
Transy~waidi
fiących dawać sobie ~adę w życiu.
Nnlcżałoby może jedynie żałować,
LONDYN, (iPNP). _ Agen.ci·a Reu ków pracy. Strajk ogarnął ·ca~y s~eże e.nel'lgia ta nic została zużyta w
inny sposób i skierowana na wlaś- tera .donQsi, ie od kiilku dni w oko- reg kopalń. We środę 13 ko1>alń byciwsze tory z wi~kiszym pożytkiem pałnlach złota w Transwaalu s.trai- to n•ieczynnych. Na terenie n1ekt6dla ocl!budowująceg-o &ię państwa i kują górnicy -kraj.owcy. domagając rych z nich -doszlo dQ starć strajkul.a
Il .
h
si~ podwyższenia ptacy do 10 szy- .
całego gpofeczeńs'tlwa.
lingów dziennie i poleips·z.eriia w.a.run-: iącyc z p-o CJą, wys ną przez zarzątl kopa1ttl dfa pr.zywródenia poJ est jednakże i inna &trona tego
powstałych
Liaha
zagadnienia.
rząd.ku. Policja, uz<broiooa w J>alk~
sklepów w pie.nwzym okresie m.imo
w siile kiLkuset ludzi tl'um
atakow.ala
ich wie,lkiej ilości w międzyczasie
iDnia 11 b. m. od·był się w Izbie strajkujących. którzy zaczęli bronić
bkynajm_niej nic Zifllalała. Pneciwnie,
s. romme wy.posażo.ne w dhwi.Ji po- Rzemidlnlczei w Katowica·c h Ko·n- się kamieniami, 18 związków zawowstawa•n ia sklep~lci rozrosły się już styhtcyj,ny Zjazd Opty.ków :RJP. pr~y dowyah w Transwaalu z.apowl·edziaa ich udz1a!e 4~ d·eleg.atów cał·ego kraiu~
do dużych pnedsiębionitw
Na Zieidz1e tym utworzono Zrzesze· ło 48-godzinny strajk demoostr;acyl• '
, · · 1 .L ,
l
w as~ic1e.e, ."''o~ na.rzekaJą na brak nie Optyków ,R..P. z siedzibą w Kato
zyskow i· c~k1 e czasy, żyjl! wcale w•icaelh, d-0 którego mają prawo nale 11y dla poparcia ~traiku górników.
dostatnio i kilkok.r.otnie lep;ej, ami- źeć wszytScy optycy - fachowcy W 4,000 kralowców, pracuJącyoh w Ied
żeli dowie.k pracy. Nie za:pomi- te~ sposób powstała organizacja~ k.tó neJ z .kopalń. prz,edtSlęw1!ięło „maisz
lk reJ brak odczuwało cal~ rzemr·oslo
·ec1
·
t...,.,,
naJ·my rz
na Joharmensburg", Z-0stali oni ledz~ J na ty I o optycz:ne.
P Y J~··
Prezesem Zrzesz.euia został wyprzechackka po m1esc1e może przenak zatrzymani i zawróceni przez
konać, że nawet w tak
wielkim br.a.ny ob. Mroziński! Bernard, mistrz
polici~. Strat w lu-Oziiach nie bylo.
mieście jakim jest Łódź, tyUi. skle- optyczny Z Bydgoszczy,
Wszyl'JCY optycy proszen~ sa o iPrzewlduJe sie, że strajk prołesita.
pów 1·es1: za dużo N'1 d
~ ysponu1e.my zgłaszanie przystąpienia do · tej orga
.. . ·
•
w teJ chwih zadnym1 danymi ata- niz.acli pod adres: Zrzeszenł·e Opty- cy}ny ogarnie od 80 - 1'50 tys. kraale nie trudno s.po~ ków RP. Katowice, Plac Wolnoścl Jowc6w.
tystycznymi,
strzec, że \WZ}'l-tkie sklepy i klepi- I:?, pokój Nr. 2-3.
L
ki spożywcze, jakidh pd;no na. maszych robotniczych przedmieśc1'ach,

Iową paczikę żywtnościową. Na dwor za~ewnion~ ciepią atmOS>~erę._ _tr<>:

dobre wyi.ywieme ~
Czerwony Krzra duńek1
wycieczki
polskiego żegnali odjeżdżające dzie organizował dla dzieci
. ·11. _t..... •
.
ci. Dzieci odbyły podróż do Gdyni autokarami, co umoi:1iw1~0 uz1ec1om
szwedzkim promem, a stamtąd spe· j z.wiedzenie stolicy w Dan.ii i jej ocjalnym pociągiem :;ani ta mym do so?Ii_woki, . m. in parku· rezerwatu
Warszawy, gdzie na dworcu powita- dz11bc·h 7JW'IerząL
w Kopenhadze dlumy

cu

I

Szwaj.:arski~

,

Z·

rzeszeme optyk6w R. P.

.,

SiJAi g 1·I 1mu po

nie!

o

ludności sk11wl! opiekę,

duńskiej i prtzedstawiciele posel$twa rozrywki.

dla polskiego

przemysłu

barwnik•
wlókieaniczevo

polsko-a7JW'ajcarskiiej ści okol.o 45 ton spodziewane są w
W ramach
umowy handlowej, w dniu I 0.8.1946 kraju w najbliższych dniach.
Fakt tein ma doniosłe xnaczenie
roku nadszedł w linii pow;etrznej
ro1JWo,j u prarey w
wprost z Bazylei piel"W6zy traru1oport dilu należytego
skon'CentrOW1anydh .banvników dla przemyśle wlókienniczym, ze wz.gltbarwttlik6w
~ókienn.iacgo w ilosoi du na wiiellci niedob6r
przemysłu
2,5 ton. Dalsze trans:porty w ilo-1 na ry.nku k.r.ajowym.
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Reu- się całkowicie
LONDYN (PAP). Aae"NOJ·a
0

prowadzenie wojen.
'd
J
k
osz1 a .
awiając ten alty ·ut
t>hY'ierdz.ił, Że Japonia ma teraz zna
1k-0mitlł okazję zn.eczemia się wojny
raz na zawsze, gdyż z~tała cał·kowicie ro:zbrojona. Joszida zakońc:zył

Om

tera podaje z Tokio tebt radiowego orędzia . pre:miera japoń•kiC3o
SZ'igeru Jo&zida w piel'W&'Zll roC'Z'lliic~
kapiituiacji Japonii. Jo11.ida .,, .woim przemówieniu podkireślił znae'Ze-

, · ·

·

·

nie. n?~ego proje.k~~ k.onatyt~~jł ja- s~·o1e. pr:e~ow1eme, wzywa111c napons.k1eJ. Szczeg6Lme podkresl'ił Jo- ród Japonski do rzetelnego prze· Warun k'OW UChWal y poczslr'"I
egzystenoję swą opierają w na1'cz-sz1da 2Jllaczente nie~pOt)I'k anego je- strzegama
Ili
t&
m'Q Ina
'I:"'•
k' ·
d
szych wypadkach, na kilkudzit.sięciu
ŁOD2, (PAP)'. - Wedlug s,porzą-r Puehal&ki, Henryk Sza.ro, Król, 81~- szcze w ża?nej kom~ytucji arty· ams teJ.
zaledwie Iodzinach.
kułu, w ktorym Japonia wynekła
.
.
O czym to świadczy~ Nie trudno dl.Ilon.ej ostatnio pl.1.&ez prz.eda!ęb•or- dłowsk1, operatorzy - Guate.w Kryl\
~01· A
&
wyciągnąć właściwy wniosek. że riwQ „Film Polski" listy, w czasie I .ski, Feliks Mali'Iliak, Jerzy Sten, AlU
U
U
•·~ ~
·
s\!epy te rozrosły się, a ioh wtasci- wojny i okupacji zginęli następuję,- bert Wyiwer.ka. Poza tym zginęli cha
ruchomości
c;ele dosrob~li ikosmem ty.OO właśnie CY. filmowcy polscy: scenarzyści - raJderyzator Jodk.o - Narkiewicz, de
Zarząd Mle}ski w Łodzi - Wy. datków od nierut"homości, lokali,
rodzi'!l. kromne budZety robotnicze Tad. Dołęga - Mostowicz, Emanuel koirator Jaeok Rotnil i kierownik prodział Podatkowy pr.zy,pomtna wszyst. gruntów i pleców · niazabudowa.nyeh,
bardzo Zlllacme eumy musiały od- SculOOU!ter, 11:eiyserzy, 1. Gardan, J. dukcj! -filmów Stani.sła.w Szebego.
kim właścicielom niernchomości, ad- że winni je złożyć w terminie do
prowadzić do kieszeni naszych Trysta.n, Miecz. K<ra.wicz. Edward
ministlratorom i za.rządcom do.mów dnia 1 września 1946 l'oku w Wyrzecz oczysklepikarzy, którzy it\...~~~ N N~~ N~ położonych na terenie Wielkiej Ło- dzi~1e Podatkowym, Al. Ko.ściu.szki
N
wista ~ by zapewnić sobie tak wydzi, kJt6rzy do tej pory nie złożyli Nr 1, piel'IW&ze pięho. w wypadku
~ KOMEDil MUZYCZNEJ „LUTNIA" - PłolrkowslN 243
sokie zyski, nie zawwze •kalhtlowal~ ~
I
1
'
h
•
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CPUY w myśl uc:ziciwvcb zasad kuwy,,_azow rueruc omosel i paców nie n. e złożenia wykazów winJJi ~dą iPOMICHAL $LASKI
ELNA GISTEDT
lj
.. „
zabudowa.nych dla .celów wymiaru po c1ągmięci do ~owiedzialności karnej
I
pieckidh.
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przyjdzie nam ro uczyinić, gdy będ"c
., w War5zawie przejdziemy się ~
zburzonymi ulicamii: Przyjezdni ze ~
zdziwiooiem obsel'!Wl!ją &iwny tpo-
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operetka w 3-ch aktach P. Ab'rahama
tylko jedno t>rzedstawlenic

<lziś

o godr:. lfJ,

KMa toatru czynna od godz. 11.
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kaszanki w.dni bez1nlęsne

ką kaszaną, która winna: zaiwiera~
Aprowlizacjj i Handlu
kaszę, krew . produkty poubojo.'"e
do
poda.·Je
Lodzi
w
Mlejskiego
rządu
~
"
~
~ wiadomości, że zg-Odnle z decyzJą Mi- era.z mu.si byc 7a.o,patrzona w ,plom~ nistra Aprowizacji i Handlu w dni by firmowe.
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demokralyczneąo

Po wyborach grec<k.ich, które od·
w dniu 31 marca r. b. i które jak wiadomo, były bojkotowane
przez lewicę, reakcja grecka usiłuje
systematycz.nle likwidować wszelkie
przejawy życia demokratycznego w
kraJu. Stan bezpieczeństwa pozostaw:ia wiel·e do życzenia. Monarchiści
stosują t11adal terror,
wypadki zabójstw na tle politycznym iSą na porządku dziennym. Stan ten utrzymywany i-est przez rząd monarchifityczny .celowo, a to w związku z plebiscytem, który ma sfo odbyć w dniu 1
września i który ma zadecydować o
powrocie króla JerzegO',
PÓL KILOGRAMA KARTOFLI
DZIENNIE
Stosunkowo silną bazą demokracji
gr·eckiej były dotychczas związki zawodowe. Prowadzily ooe aktywną
waJ1kę o polepszenie bytu maiS pracu
iąc·ych, występowały również ener~lcznie w obrooie demokraci!. Stopa
życiowa robotników greckich jest nie
słychani·e 1niska. Rząd z.aprowadzil
state pensie, podczas gdy drożyzna
wzrasta z mfesJąca na miesiąc. Czar
ny rynek kwitnie w całej petin.i. Towary UNRRA przeznaczone dla roz-

Grecji

, Wszyscy doceniamy jedność rucha
chlopskieg.o, rozwmiemy, że rozbicie
w obozie naturalnego sojusrtntika kla
sy roba.tniczej, jest wodą na młyn
zbanlcrutowamego ziemiaństwa i fa.szys.tów wszelkiego gatunku. Dlatego pilnie śledzimy zawsze 'l".ozwói
· ww1a,dk,ów na odcrilllku ohlopBkim.
Dlatego rnie :podoba nann się niepTze•
jcxlnane stanowisko niektórych 'Przy-

ekonomiczne przeobrażały się w rząd wy.dat ustawę 0 środkach w.pe- Konfederacja ?raoa zosta!a przyjęta
stmj,ki poli•ty.czne.
wnfaJących łiad 5pO'f.eczny", Ustawa w czasie moskiewskiej sesil do $wia·
GRECKA KONFERBNCJA PRACY ta iest poważnym ataki-em na kLasę towiei Federacji Zw. Zaw„ co wzmoc
Walką robotników kierowała Grec- rbotni·czą. Daj·e 0111a policji duż.e ru- nilo znacznie pozycje G.K.P. i jej pre
ka Konferencja pracy, VIII KongreiS prawnienia. Policja może wedlug stiż w maiS·ach. Tymczasem p!ebiscy
Kolllf,e.deracjii q_dł>ył sie w marcu. rb. swego swobocLnego uznania uważać zbliżia.'l się. Rząd postanowlt przypuWybrane na tym kongresie lcierow- z,a „wroga bezpieczel1stwa publiczne ścić nowy atak. Sąd Najwyższy onictwo związków ż J<ostasem Teo- go", ·każdego kto j·ei się tylko podo- rzek)\. że VIII Kongres G.K.P. został
iSem, Dymitrem Stratisem i Joanem ba. Może przeprowadzić rewizję o zWlOlany nielegalnie i przyznał raclę
Kalomirsem na czele gwarantowaro, k·ażdej porze dnia i nocy, usta'11aw:iać Makrisowl. Na tel po'dstawle rząd
że związki greckie Lilie zboczą z linii godzinę policyjną i t. 'P.
.
grecki zażąda!. aby kierownictwo
walki w obronie słusznych interesów
Zgromadzenia pu.bli.czne są za•ka- grecki.eh zwiazków zawodowych zaklasy robo.'tniczej, Reakcja grecka zane, a że udział w nich ustawa wieslło sw-. dz.iałatność i przekazało
próbowafa opanować związki za wodo przewiduje 5 lat w.ięzienia. Strajki są akta .j lokal ministerstwu pracy V{·
we, ·usHowat.a przynajmniej przemy- również zakJazane, a lamiiS.traików przeciągu 48 godzin. Centrala O.K.P.
cić do 1kierow.njctwa swoich pop' 0 cz- prawo bierze w specjalną opiekQ.
odpowi•e·dzia!a odmow.nie. Wówczas
ników, m. in. niejakieg-o M-akri'sa. Ale
Ni-eslych.arn·a ta ustawa wywola!a władze siłą wtargnęły do lokalu cenfnlę
obtlrzenia
w
masach
greckich.
trali i zaJW.eSiły ojej działalność. Ronie udało Jei się to. Wówczas Makris rzucil oskarże.nie, że Kongres był W Atenach robotnicy spontanicznie botnicy odpowi·edzieli st~aikiem pozwołany nielegalnie i wobec teg-0 je- urząd.zrli demonstracje,
a deleg·acja wszechnym. Rozpoczęly się równogo uchwały ł p<istanowJenla nie ma- robotników ,u.data się · <Io premiera cześnie masowe areszty wśr·ód dziają mocy prawnej. Makris złoży! odpo Tsaldarisa, aby wręczyć mu. protes·t laczy związkowych. Ni·e pomogla inwi·ceprzewoctn:cząccgo
wi<:;dnią skargę do Sądu Najwyższe na piśmie przeciwlw ubtrar·eakcyjne- terwencja
go. Trzeba dodać, że Kongres zwo- mu prawu. Tsaldaris delegacji nie Swiatowei F·ederacji Zw. Zaw. Leołany w. uzwoleniem wladz państwo przyjął,. a demoll!Stra'!ltów poleci! 1oz na J.ouhaux, który w związku z tym
wych przy udziale ministra pracy pędzić. Przy tel okazji policja aresz· konfliktem zjechar do Grecji. Repreoraz prz.edstawici·eli Swiatowej Pe- towała ki11kJadziesiąt osób. Robotndcy sie trwają w .dalszym ciągu. Grecka
zareagowaH strajkiem powsz·echnym. kia~a robotnicza prze.żywa leszcze
deracii Zw. Zaw.
SĄD POWOLNYM NARZĘDZIEM jedną ciężką próbę.
ATAK NA KLASĘ ROBOTNICZA
W RĘKACH REAKCJI
T. Głowacld
Reakc:i.i solą w oku były aktywlłe
działu wśród pracujących c1ostaią się
W koflc'u C2)erwca r. b. Grecka
zwląziki zawodowe, 18 czerwca b.r.
przed.e wszystkim w ręce spekulantów. To też na rynku atefiskim można dos~ać i ameryikaf1skie papierosy
bł
„ .?
i l'!USZ·CZ i konserwy i czekoladę
aż lWOSC.
UNRI{A, które to towary Jakoś ·dziwnie nie mogą trafić do rąk robotniI ł
ków. Na !Skutek zastoju gospodarczego odbudowa kraju postępuj-e żólw;m
krokiem co wpływa •na o wiele wyż
szy niż w inuych państwach stan boz
robocia. Zarobki robotnik.ów grecawą
kich są tak niskie, .te według oświad
~
czenia sekre<tarz:a greckiej GeneralWIEDEN' •ZAP)
K
_.J t
h 1 ....,.. imi odznaczeniami par-i Poza tym s'Z!czcgólnić obciążeni·
neJ Konfederacji Pracy robotnik za\
·
ores.ponuen n~ c „„V 0
•
rnbia przecli;tnle na pół kilo kartolll Reutera podaje szczegóły uohwalo- tyjnym~
członkowie partii zostaną ukarani
dzienni i>.
naj przez parlament ausitriacki ~3) .zwykfytoh cztonków partii.
konfiskatą częśoi majątku od 20-WALKA O POPRAWĘ BYTU
s.tawy denazyfikaieyjnej, ~tóra odWszystkie osoby, należące do wy- 50 proc. Do podatku d-0chorowego
nosi 5i~ do ok. 450.000 Au~tri1'ków.
.
I W OBRONIE DEMOKRA CJl
, . . ..,.,,.,.;enionyoh kategoryj tracą przez 5 lat bęaą dopłacali 20-proNic wiec dziwnego, że liczba strai
ll!tawa dzieli byłycli członkow zeJ „J„·•
b
ków o poprawe bytu wzrastala rówprawa wyborae do 30 kwaetn1a centowy dodatek. Utrata praw .o Ynież. Ale robotnicy rozumieli, że nie NSDAP na: ,
.
1950 r. Poza tym nie wolno im ~yiatelskich, trwac będzie dla pierw·
Jtez;;k;~to1~.~~~~eJ~PJ1~1~~z~~~ą si:;~: I) prze~tęJ>_Cow w~1.ennycli,
brać udzinłu w zespolach sądzą- szych dwu g™'P 5 lat, dla trzeciej
·•·1 w Grvc
"' !I
2) spec1a1n•1e obc1\zon~h. ci.łon-. cych, n1e. wolno l!lalezec
. , do panty),
. grupy 3 1ata. T rzec1a
· grupa
.
bęI1. wp ł ywu na rzą d y, dopon,
władzę sprawować będzie reakcja. •ków partii, do których zahcza się
h
· _J_·
k
lk
ł
t h
To te~ próe'z akcji e~onomicz.nych urzędn.Lków pn.rtyjnych,
crloników studiować na uniwersytetac , am~ =1e u arana ty' o
po ową yc
rcbot11\CY wys tępo wah często prz.e- SS
~...,,· 'k'
od:z:naczo- należeć do ja·kiegolrolwiek komite- kar, ja'kie nałoż.ono n•a · piel'Wl!Ze
c\wko reakcyjnym rządom. Strajki
• oraz p ......,Jint ow,
_ _ _...
malll!lllll-==!,tu J"akiejkolw,iek organizacji„ Zosta- dwie grupy. Kary te. rnie będą nałobyły się
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Ludzie, którzy

budują

.pokóJ

(Paryskie sylwelki-cz. li)

HERBERT EV ATT. - P-rzewod·
nicząoym deleuacfi
aus.tralijskiei
jest min~ter spratW zagramicz,nych i
ceneralny pro~irator Australii Hprbort Evatt .• Urodził się w re>ku
1894 w Motland (Nowa .Poludniowa
Walia). Ulwńczyl uniwers1~tet w
SydnBy i uzyskał stopień dokto'l"a
praw. W lalaoh 1925-29 był deputowanyin do lokalnego zgromadzenia
Ne>wej Południowej Walii.
W rolv-u 1940 został wybrQ/ny poslem d-0 parlamentu australijskiego
z ramienia Partii Pracy. Kiedy la·
bouniyści u ..-yskali więkazoi16 w 1vyboraoh w r. 1940 i u.tworzyli gn'hinet Evatt został ministrem spraw
zagra.nicznych i generalnym pl'Of>Ura.toreni. Został równwi; czlrmki~m
brytyjskiogo gabinetu wojennego. Od
r. 1942 .repre:umtowal A1UJ1t·ralię ?ta
posiedzeniach Rady W ojennei Paoyfiku. W styczniu 1944 r. był przBwodnic:zącym delegacji na aiutralij·
sko - nowozelandzką konferencj<J w
Cainberra.
PTzed wo.jną Evatt był zdecydowa.
nyni prreciwnikiem polityki mona·
chijskiej i ostro zwalczał Chamiber-·
laina. W'/16tfPowal takie przeciwko
realtoyjnym ug·rupowaniom auatrali.j·
skim, które głosiły hasło „Aust1·alia
priedB wszystkim". JeBt natomiast
zwolennikiem jak najściślejszBych
związków i W. Bl')Jtanią ł wypowia·
dal si(I niejednokrotnie IZa wieczystą
jedno8cią. i solida1'nością w1t;pólnoty
bry.tyjskief.
JBst %W<>lennikłem wsp6lpraoy am[Jlo - amerylcańskiej, nie :zgadza się
jednakie z tendenoją USA do wr;rowadzenia hegemoii'i w poltulnfowoZ<ichoJI.niej części oceanit Spol•ojneg~

Evatt stał na ezele delegaoii au•
st1'ali.jsk:iej na konferenoji w San
Franc:isoo, gdzie wyst~owal pructw
kfl p'l"CllW'U veta wiel~ick mioi:arS!flW.
W roku ubiegłym obfął stanowisko
wiceprzewodniiczq,cego komitetu UN
RRA na Da.Ze]..,'i WsoMd. Podczas obrad Rady Bezpieczeństwa byl przewodniozącym koniisji oo zbadania 8Y"
tuaoji w Hiszpanii.
W oza.sie wojny Evatt niefednokrotnie wyrażał &woje uznanie dla
bohaterskiej walki Armii Czerwonej
i dla ZSRR. Evatt jest zwolen1ttkl8m
powoje11fll.6j wsrpt6lpraoy z ZSRR.

'

ją ooe zwol'llione z~ służby pu- żone na tyc.h zwykłych czlon·ków
blicwej bez praiwa do odszkodowa- pa!lł:ii, którzy \Wctępowali do par.tii
nii.a, nie wo~no ich zatrudniać w n~e mając lat 20, albo mieli więcej

hoteladh, drukamia<Jh; am w loka- niż

I

lach publlic:z;nych.

Chiny

żądaja

70 lat.

odnowienia

Rady 5- I pr;iewid dnoeł w Poczdamie

SZAINGHAJ (SAP). Organ Arunii i Japornii. Chiny prowadziły wojnę
„Ho Ping Pao" komentuje konfe- przeciw Japonii i Niemcom, powmrenoję parys•ką i domaga się roz- ny więc briać udział ~arówn~ w reszerzenia Rady C1itereoh Ministr6w dagowa:niu jak i ratyfiikowanm trakSpmw Zagranicznych, aby dopuścić tatów z Niemcami i .Japonią. Dzie~
d'o nief inne kiraje poza Wielką nik
żąda
wreszcie Wiknesz:,ma
Czwórką, a szczególniej Chiny, Chi- Konferem:ji Pięcru Minis.tr~ Spraw
ny uważają, że procedura Konferen· Zagranicmych, którą przCWldywano
cji Parys.kiej nie jest odpowiednia do życi.a w Pocidamie, a która oddla
przysz~yc.h Konferencji, mają- była się tylko raz jeden.
JAN MASARYK. - Przewodnicząoym dele-gacji ozeohosk<wack:iei cycih z.adecydować o losie Niemiec
-#est Jan Maswryk, mrriiBte·r S!P?'aW
zagrnn.icznyoh. Czeohoalowaoji. Masaryk wrodził się w '" 1886. Odbywał
dly
wyżue studia na uniiwersyteoiB w
Pradze. Masaryk jest ofic}alniB bBzNANKIN (SAP). Gen. Hou En Plan Marszałka Czang Kai Szepartyjnym, a faktyo;m.ie jest wy- Lai,
gtówny negocjator ze strony ka przewidywał
ewakuację przez
znawcą poglądów polityot;nyoh prezy komunistów, odrzucił oowe żądanie
komunistów n11stępujących okręgów:
denta Benesza.
Marszałka Czang Ka·-Szeka,
aby Kiang Su {Pronwincja, gdzie leży
DYfJlomat'lłO»'tą kariBrę rozpoC.q.ł komuni~ci
ewakuowali prowincje Na!llkin i Szan~ai), Północną ProMasaryk ·w r. 1918. Po kr6tkiej pra• przybrzeżne,
większa częsć Man- wincją Anhwei
Południową część
cy w M. S. Z. wyjechał jako oharge clżurioi i linie kolejowe. żądania te prowincji Jehod (1kraj graniczący z
d'affatres do Was:y.ngtonu. W rok" rostały przedstawiane gen. Hou En Mandżurią) łączmie ze atolicą pro10$1 ....... zOBtał radcą posel8'twa w Lai przez ambasadora Stanów Zje- wincj·i Che·ng Teh, linie
kolejowe
Londyuie. W "· 19S9 - sehretarzem dn:0czonych Leighton Sbuart'a. Mar· Tsi An Ts~ng'lao na całej długości
ministerstwa spraw zagranioinych, załek C2ta11g Kali Szek dal do Zl'O- w prowincji Chang To Ung, wnyatw lataoh 1985 - 1999 byl posłem tumietliia, że są to ostateczne je&'o kie ~iasta w p.rowincji . Chan~ To
czeohosłowao.kim w Londynie.
rop1Jeycje.
Ung 1 Chang Ts>, wreszcie całą praW r. 1940 został minttrtreni @praw
wie Mandżurię z Charbinem.
Odrw.cenie tych propozycji przez
zagranio:myoh w emigracyjnym rzą
·
d:iie ctBohoslowaokim w Londytnie. komuni11•tów zdecydowało prawdopo•• Q
Od 4 kwietnia 1945 r. do dziś riaj- uobnie gen. Marahala i Stuart'a do
muje stwnowisko minis-l'l"a spraw za.- :>pub.likowania aemaqineso o~wiadprasę
że
porozrumienie między
[}ra.nioznyoh. .8,yl przcwodiiiczącym cz.enia,
delegacji ozechoBlowiic/dej na konfe- Kuomintang:em a komuni stami ni~,
'
rencję w San FTanotsoo w lvwietn~· ie•t możliwe i żo próby mecliaci•1
~U5~
za wiodl~
u,",Uli:n 11 ~:....ml. 111111ii,"' l',l.i111tuffillii1111liil~llllllt1llllllllli11lillllllllilW1l!Jlillllllll1imrnm
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Czytajcie
SOCjaJisfyczna

nabrać

wódoów, oo to zamtia.st wszellci:mi siłt111ni dążyć do jedności, wyk0$Ują
zdolności buchalteryjne, zamykajq,ce
się w sakramemtalny1n żądaniu osl,a,•
wianych 75 proc. dla swego Btromnictwa. Ale zdaje sip jednak, że coś się

wyjaśnia na froncie chlopsk:im. Robot'fl;icy bcv,-dzo są zainteresowani w
jedności chłopów i w sojuszu z nimi.

Dlatego uważnie śledzą bieg wyrpadk6w. Słuchają i czytają, pragną. dowiedzilłć się, czy i. ·kiedy w-reszcie
weźmie górę chłopski rozsądek nad
.
upo·rem zadzierz'JJ,slych przywódców.
Leży przed mną numer ,,Dziennika
Ludowego" or.ąanu Stronnictwa Lu·
dowego, kwry sobie srpokojnie pTze~
glądarn, aby 0 chlopskieJ. dQli w Poł
sce czego się dowie®ieć.
O'W'Szem, łinteresufący numerek.
Nie można powiedzieć. Ciekawe ko·
mun.ii.ka.ty ostatmiej doby, wiadomości
z Jeon/ er encji paryskiej, koresponden
cja z całego kraiii, sprwwozdania z
prac11 Samopomocy ChlCYJJskiej, zawiedomienia o wielkich ilościach towar6w prrzemysłowych przeznacza·
nych dla wsi polskiej i inne ciekawe
artyĄ,--uliki.
Spokofnie przewracam
stronę po Btronie,
aż
tu nagfo na
trzeciej stronicy czytam w~;:wante
takiej treści:
Czytnicia wsryscy
„CHŁOPSKI SZTANDAR" naczelny organ PSL!
Prtzeciert111n OCZ1J I Rzec:z11wffrie,
wszystko się zgaif!Ta.. Oficjalny organ Stra.nnictwa Lwlowego wzuwa
do czytania i rozpowszechniania cen·
tralnego arganii wicepremiera Mikołajczyka. Jako, że w czytaniu gazet
jestem sztuka chytra, zamylcam gazetę i jesznze raz
patrzę na nagłó
wek. Nic nie pomaga, „Dzie.1z.niT~ Ludowy'• i basta. No, myślę sobie, pog~dzili się, wzajemnie się reklamu·
ją, jeden namawia do czytania gaŻet drugiego, ogłoszenia widocznie
wzajemnie sobie drukują, nie d'l"ą się
już między sobą, a dopiero smutek
i żałość będzie w lesie! A t 0 niespodzianka nie licha. I już sobie p'Omyślnłem o tej p'l"zyslowiowej ohlopskicf 8'ztuce niilczenia, już wnie pasja porywa, że to chliopi po rozum do
głowy przyszli i za:miast konferenoj 6
odbywać, 1n-zekonywać się wzajem•
n·ie, 'na interes tvspólny się powoły
wać, poprre>st·n do zgody doszli. I to
w takim szybkim tem.pie, że jeszcrB
niB U8talili nazwy swego 11>8'p6l11ego
o-rga:wu. Aże niby jak triajprędzej o
tym fakcie do wiadomości }nl'blioznej
podać choieli, ohwy<Jili się takiej Wll1'
aalskiej foNny, kitóra wyju.śnia wszystko.
Poleciialem po' „Gazetę Luda.wą",
myiłla.łem, ŻB t1n-az z kolei w 111ei zo•
baczę WBZ'IVanie do czytania „Drien.nika Liul<nvego", albo „Zielonego
Sztamdaru". Szruika11~, badam, przebiBg(lltn w~l'oklem nieoiei'Pliwie wlłzy9tkie ogl-Oszenia. Aini śladtt, co to,
czyżby znOWlt kto nie dotrzymał UmowyF Lokl..,omyślnie wyrzttcilem tu
błoto 10 złotych, bo to niby taniej
tego IJ1'ganu nie ku,pz'sz w żaden spo·
s6b.
Niestety, tłJl'rtłWa szybko się wyjaśniła. To drukarze dokonali zjed·
n.oozenia ruchii ludowe.!Jo w Po/i;ce.
Po prostu inatrycę mil;olajczylrowaką wsadzili do Dziennika Lltdoy•cg-0 ł w ten sposób powstała gazeta,
którą kaidy niógl nabyć za jedyne
dwa złote, jako ie naglówek użyty
był ten tańszy •.• Prysnęła moja radość, pozostała

szam

'ł'zeozywiatość.

J tMzoze ciągle i est po staremu, tyl·
ko choohlik drukat·ski figle piata i
humory pt!11je biegłym w rarhunknch
p1·zywódcom. T1·u.dno, }eśli tak je11t,
nie jtłat dobrze, ale co ja jestem temu winien? Za co zaplacilem te ~lotycht
W i k.
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KOMITET DZIELNICY BAŁUTY
organi7iuie dla iaktywiistów partyjnych i ich rodzin w ycieczkę do W ar
szawy która <>dbęd.zie się w-niedzielę, 18 'h.m. Zapisy do płątku włąnznie przyjmuje sekretariat Dzielnicy.
Odiazd samochddem nastąpi w nle
sit~nioodda-lenia od sceny, będxie
• •
o godz. 6 rano.
wo . podw~z~a. P~ebu~tl .u- dzielę
Dziś o gi<>dz. 14-ej po pol. D:z.1elmlegme tak:że msta:IaoJa oswile emo- ca Fabryczna organizule w parku
Julianów zabawę ogrnoową. ~arty
.
.
wa.
Jak.z powyzszego wymka, przyigo- wstępu do nabycia w sekretariatach
towanra . do nowego _set.o°'?- dis.ą w dzielnic.
W SOBOTĘ dnia 17 b.ńl. o godzir:pełnym toku. O z_a1J11Jerz~~a
nie 18-ej w lÓkalu Dzielnicy Zielopel'liUal'OWYC'h dowiemy &ię w na1- ne!, ul. Południowa 65, odbędzie się
bliil.s;eym ezasie..
zebranie sekcji kobiet Dzielnicy ZieST. GEL.11~j.

Repertuar znajduje się dopiero na warsztacie-narazie odbywa
formowanie zespołów artystycznych i przebudowa gmachów
Domu
Jak nigdy dotąd, tętni w Łoclzilki, reprezeotacy,i4ny gma:ch teia.trał- idzie 0 Teatr Kameralny
O ile w latach ny, oprócz jiUŻ isbnieją·cy<:h. Wia- Żołlilierza i o jedy1ny w Po1tsce T e.a tr
Ż'ycie te.atralne.

Co się tyczy
operetk,i ~.Lutmia",
,.Sy·reiny", b>. o ile nam wiadom?,
przeks'ztałca się on z k~~are'll\l hterackiego w teatr .komedu 100zycr.nej. Jedynym więc te-ail:rem r~wi.owym
byłby w naszym mieśc:ie „Gong".
We w.szystlci<:h teatraoh wre praca przygotowawc.za cl<> nowego sezon'IL G!ÓWIIlie polega ona na fMmO'IVamiu oowych zespołów artysty-

że za.równo T eat.r
przedwojennych sceny łódzkie na domo ogóLnie,
ogól wegetowaly, cierpiąc - mmwlW-0jsika Polskiego, i Teatr Powszooh
na chmniczny ny TUR przy ul. 11 Listo0pada, s-ą
dobrego poziomu .brak widza, o tyle obecnie, pny- J zbyt mare. Widownie iclh n.ie mieszwidzów.
bytki Melpomeny nie mają abs.o- czą więcej jak po 600
lutni.e powodu do uskariarnia się Sceny zaś obu tyoh teatrów są
zbyt szczupłe j. nie dostosowane cl<>
na brak publiczności.
Były w Łodzi, po raz pie11W'SZY większydh em1emblo-wydi. widowisk.
bodaj od wielu lat, wypadki, kie.- Z tej racji są -O'Ile często zmusZIQllle
dy przed kasą pojawiły się napisy do dawania pieI'WSzeństwa sztukom

się

. b d Rudeno'
.d
zi·k
• •
I WI owanie an y
I d b':zpieczeńslwa

bilety ~ wyprzedane". o charakterze .raczej kamer.ał!llym, cz·nych_ JesZ'CZe nie zarysowały się
„wszystkie
konltttry tych ze.s;połóiw, ałe wiiadoLepsze sztuki utrzymują się z re-, a·niżeli masowym.
•
guły na afisZ1u 5 do 6 tygodni i Toteż, uWZJględniaj,ąc te m<>mein- mo już, że nMtąpią duże ~iany. .
IUk~es
przestają być grane jeszcze 'w peł- 1y, zawiązał się z inicjatywy ludzi Przybędą nowi akto.rzy, odeJdą z
Od dłuższego czaSltl w powiecie
sceny, związku artystów. i czynn!ka Łodzi_ po.noć .Woszczerowicz, Kreczni ~wodzenia.. . . .
· l , ,k;.~ grai;owała nieuchwytnie
komi.tet ma'I' 1 wJelu mnyoh..
BuJnY roZIWOJ zyc1a artystyczne- społecznego, obywatelski
d wie uns „„
·
db d
1· ·
·
.
he.m item by!
prze: PUr11kt cieil<:0ści pr.zygoto~ań . ~ baru.la NSZ. kt<M-ej
. tł u~aczyld!a o . u owy z.mszczonego
g.o Łodz1, 1J1Ie:vątp.1w1e
się tęslonotą .~1dza :i:io 5 1 poł la- okupainta gmacJ?~ . ~eatITU :,Scala looweg-0 se:Z.O'DU,. polega w te] ~hw1h !„Rudy"„
Barnda, która byta positrac.hem
tach oltupac11, za zyrwym słowe.m przy ul. Śróchm~Jsk1e1 .. Komitet t~n na wyb?.rze pi~rwszy~h sz;tuk l
ego powiatu. , terroryzowała ludcal
prób.
p1e""'.5zych.
1:emnnu
Z1naczemu
a
m1as_t;i.
su~enC]ę
uzys_k~ł
ode~rała
.rolę
ze s.ceny., ,Nie. małą
ność or~anizowała -zhrojne napady
okoh~znosc, z~ do. naszego m1~sta za!ezn1e zam1er~a wystąpic do M11!1. Jest to ju;ż tylko ikw~tia. do.i.
prze~1ooslo . s1~ w!elu wa~szaw:an, Oabudowy o .;viększe _'kredyty, oraz Na razie, .toczy się intensywna rabunkowe nra spółd!Z'i.el!llie, urzędy
lwowian, repatnan'tow z W1foa itd., ro7'po<:ząć zhiorkę cegiełek w posta- praca ruad remorutem. sal, a nawet ~]n'J'le i zamoŻinaej1Szyo0h goopodaMa ona na sumieniu kilka
oraz imtens~na .. działalnoś.ć kuhu~ ci dopłat do . n~~·~yc'h_ bnletów nad 1Przebud.ową budyinkóiw. I tak rzy.
Oczywisc1e, z~ ~- mp. T eao\!r Powsze~y 1UR . otrzy~ morderstw dokPnanycrh głównie na
raLna . ?rgamzaCJI , rohot~I<;rzych ., teatralnyc?·
mt.o.dz1ezo~ch, kto;e . w~1ągmę-ły w d~~a, , ktora mus1 pocihł'<>nąc. w:e'le ma w n~ _seroru_e ~ełm1e no- działaczach &p<>łecznych i polity.czorbitę zamteres_owan zyc1em kult-i;- in:1honow zł, rozpoc.z.ięłaby ~ do- we moziiwoŚ>O! mscemza~YJne'. a po- nycih.
1
nową szatę W!ldownl. Ten
.i nowy niekąd
ralnym szerokiie n1esze społeczen-1 ptero w ro1Jm przysrl}'llJl
'\
do uiżytku ieden z 111 ajpopu.lartniejszydi teatrów
stwa. Również rozbite i zniszczone gmach byłby odda11y
'łódzkich mieści ,ię.. jak wiadomo,
przez w.roga tea•try storłeczme były dopiero w następnym se.z011ie.
Jak pr.zedstawiają się pnygoto-jw budynku ciaSdlym_ Płytka j~o 1
powodem, że do Łodzi zaczęły ~arnas'l:ręc.ź'ała inscenizatorom
nąć się co n'ajlepsze sily aktorskie waniia do sezonu 111ajbi'fższego, roz- scena
„Zarządzeniem Ministerstwa Ko. . , . poi;zy·~ającego się we wrześiniu ;b.? Ii ~e~oraitor.om ~dowisik wiele
i reżyserskie.
. • munikacii z dnia 1. 7. 1946 r. wstrzy,W tych wa1:unokach. ~a m1esc1elI. Jakie są perspe~t;Y sce~ łód~:jnoscJ..
Obecnie teatr ten uzyskar w Min. mane zos.taly ysizelikie przyjęcia noteJ. cihwih
nas~ym, obecrn1e. 11a1w1ę~szym ~I k1.oh w tyn: sezonie.
k~a1u! spoczywa1ą powazme obo- w.1adomo, ze, nowy. k1erowmk na- Odbudowy pewne funidas.ze podo- 1wych pr.acow.mków do służby .k<>lew1ązk1 w s:osunku ~o .~eatTu. Pr~e: szyoh ~eatrow Sclnlle.r, ma na lmo pól miliona Zil, 111 a niez;będ~el i<>wej i to z.a.równo nowych kandyd:a
de ws~y.stkim ~owmmsmy ~~l,ozyc warsz;tac1.e cały . sze-reg sz'tuk. Re- roboty remont:owe, które już się I tów, ·iak i zgłaszających się b. pra. cown.ików RKlP i repatriantów oraz
wszel.k1ch st.a ran, . a?Y ;irznzesc . na pertuar ~est d?p1ero o~rac~~n!: roZlpoczęły_
tereme Łodzi choc1azby Jed-en w1eł-jTo sam; mozrua pow1edz1ec, Jesh Scena zostanie, według infonnaoj1 zdemobilizowanych żołnierzy. (Zadyr. tow. StaW\5kiego, po.głębiona o k,az tien nie dotyczy Dyrekcyj na
. przes-z.ło 4 metry_ Przebudowana zo-, Ziem iach Zachodnich).
- - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - : - .- -

Jeszcze jedea

W D Z

W rwyniku poS.Cigu i obławy na
bandytów w d!niia10h 1O na 11 hm.
.
rw okolicach ws.i Dzietrzkowń0 ce l
Wojcina :rositat zastrzelony hel'S'Zt
bandy 'o raz jego zastępca, a tnech
czlo1Il'ków ujęto żywcem i osadzono
w areszcie.
.
,
•
. Władz~ ?ezp1eczens·l!Wa s~ na llr°'"'
p~e. d~ieJ ba?dy ~ egidą. :~a
~m1c:za , ~o.kól ktorego zac1esma-

w:-

n:e-,

(29~)'
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PKP

Ją się kręgi obławy.

ni~ prz~w-1111· ~

nowych pracowników ·

konłecmości. wyjątt{:<>wo
mogą być przyjmowani do służby

trud-I

trzeby i

"!"

TABELA WYGRAll YCHt.

NIEURZĘDOWA

stamie i widownia, która w

miarę I w

:;:;::::::~~~·.:.'N~·='"

9032

47~~g~~~e5~4";~2g2 ~~l~r~;3s35

Wygrane po to.OOO zł. NrNr 1168 1267
2080 3195 652 22306 2604-6 31252 32463
36405 566 38681 39338 611 41083 42228
48009 52314 53704 54646 693 56l~fi
58069 70367 75074 80379 88114 94373
582
Wygrane po 5.000 zł. NrNr 1022 6805
7055 9011 10212 20320 23408 26884
27476 31220 32551 33926 34289 35093
805 37601 39789 867 41020 43276 44095
48230 56914 60739 61246 256 63675
65295 66642 67896 72058 73374 829
80664 83084 979 85425 581 676 89419
92841 93155 560 651 95100 760 96942
99438
Wygrane po 2.500 zł. NrNr 96 6422
7012 149 9138 13874 14961 15925 17289
18081 19167 20192 21275 23251 386
24076 95 26577 27675 28762 853 90
31574 923 33926 34185 571 36717 39045
40507 41329 42089 932 44546 50 45166
251 309 893 46547 47057 48951 49482
509 644 52016 500 53152 200 325 54234
56545 57200 58?77 913 59251 60615
6<) 171 64124 553°95 758 67120 510 824
6S027
569
830847sąp'2
8210673702
7999072289
--3 8917gr39189070Ss2
~~ ~ 86 61 87659 823 88452 89463
"09 17 91-76 94050 156 95940 96411
°
98013
Wyg rane pn 2.000 zł. NrNr 175 813
3226 479 5307 315 731 6638 870 708 4
909 37 8460 897 9047 854 10465 924
11201 12122 227 483 13087 455 649
431
14284 335 593 15387 16978 17309
4
8
1 10 5

o•..,arna

j~!.i~!,~iJ~W.'90r':O,W';',;
5

iO~y%a~~l~2;· i: ~~7 ~~r 9~o 2~~~

532 632 3104 290 9 498 533 667 704 57
979 4132 431 912 5323 6034 125 235
51 923 7068 110 4 467 652 85 869 8160
392 793 9095 151 81 647 732 920 10820
11279 396 741 856 12332 62 603 717
39 974 13070 264 301 66 4'0 30 512 83
725 87 14001 308 401 679 949 15435
796 880 938 16162 391 732 17241 325
589 687 907 18164 816 413 57 95 612
702 860 19126 32 85 831 20015 322 408
702 9i6 21205 93 312 402 702 880 22079
758 930 23001 230 584 633 865 916
25073 117 ·676 760 981 26132 332 58
724 27215 381 465 585 701 74 9 88
841 28058 165 234 65 445 589 290G3
208 488 645 717 30214 305 809 31173
294 734 53 95 805 32069 246 579 961
836351l'!l35124065 772998 785818732438703 3:~/43346 7~~

I~ ił

·

I

po-I

wypadkach jndywidualnej

7-my dzień ciągnienia IV-ej Klasy 47 Loter.~! Na pomoc Polsce

U

kolejowej jedynie specia!n '. e wi·.kwaHfikowani fachow·cy do prac ~chni-·
cznych.
SMadanie więc wsze1k·ich poda!\
do Biura Personalnego Dyrekcji -O
przyjęcie jest i11 :e·stotne, ·a złożon e
mimo to podania pozostaną bez od•
powiedzi".

don' .:1ti~1·
~lłit'll

m1·~,-,.
-'

.~

k•1ego
. • warszaws
• I ach wo1.
w zniszczonyc'h pow1a
•

Duże, białe s.maochody ze znaka·
- PrzeCzeI1Wonego Krzyża
dzieci do mi Dufoskiego
·
I
· · b
ł
u a1Jw1ema ez przerwy są w ruc.rn, przewozą
ipracy misji duńskiej pr.zydziieJono w prov;ianty do Makowa i rozwożą je
Makowie, zresxtą prarwie dos'Z)Czętnie w teren do punktów rozdawnacllwa..
zuiszczonym, kilkupokojowy ]CJ1kal i bądź też przewożą chorych.
.
.
Za tę ofiarną, pełną poświęcenia
ipomieszc.zenie na ma.gazyny. Resztę,
należy ~ię Misji DuńsJciej
it o znaczy urządzenie wewnętrzne, pracę
Duńczycy przywieźli Czerw. Krzyża ze strony spoleczeńsprzęty itp„
d
d
l k'
sami z Danii własnyim taborem sa- . stwa po s 1ego ser eczna w zięczmochodowym.
1~ość.

bawia w Pol-I~ 50 gr mleka w 1Ptoszku.
· 1945
Je~:etm . . I il'D· n'skieg- 0 Czer- widziane jest dożywia11ie
Dl
k
sce przea& aw1c1e,!' u
a
wonego Kirzyża i Ol'ganizacji „Red lat 12 w P.ułtus' u.
Od . .

dla
Bamet" ( Ratujcie Dzieci")
dla ludności
" ·
.
'
zor.ga~lZ~~qa . ~omo-cy
.Polsib. M1s1a dunsika z dr Jense.n:m
na czele ws,pólnie z przedstaw1e1ePCK
l i Okręgu Warszawskie.go
e
·
'h d · •
a~ dz'
zmsziczon
naJ ar zieJ
zwie 1łia
h
wskute•k działań ~ojennyc . ter~ny
wojew. warazawsk1ego. Stw1erdz1wszy \Ila miejscu stras:diwy stan luclcih zwł
b
, .
~szcza
51} 697 37305 38239 671 713 958 39264 n<'sc1 na ty~. o szara • .
50:.! 820 40031 222 97 408 738 52 879 zaś w pow1eme makoW\5k~ 1 .pu_ł:
943 60 71 41167 473 925 42476 587 tuskim dr Jensen postanoMt os1asc
4
3 9 70 2 98 · 93 45 0 ~~~ ~g§ w M~ko-wie i -uruchomić ośrodek
decyzję
23909301 46 173 97 212 77 32 9
' . . d . . . o419
1
605
48029
838
350
36
7
W związku z treścią arty;kułów (iągłości akceptowała •'.ecyLJe wyozyrwiania
- pomocy leka.rskieJ
59 6 615
615
347 75 451 51031 286
przedr:;tawia dane w sprc:.wie przydziału wi!: „ L ewzmianek prasoUTVch,
'
ludności.
ikoliicznej
'
3SO
,50066
1
"J
d J
28 71 97 781 52117 27 39 219 306 462
r . e~sen z~- jących w ujemnym świetle działa!- -,,t•@o i Schulte.go" pr-1n OUL jako
Wkrótce. ~o tym
554 660 807 53309 744 987 54473 555
711 853 55164 646 814 952 56045 727 lpadł powaznie na zdrow>u 1 powro- ność Okręgowego Urzędu Likwida- P< djęte zg.:iC.11ie z obowiąLującymi
811 963 57032 94 189 95 230 322 58079
i cdowe.
tego przepisami. jedynie
i
do Danii Obecnie szefem pia- cyjnego w
I'• pdecz·
. . K
ł awa na 1"'cna d to ·b D---_.I_d
290451 5497393427475928853460571203 680889 8g202 462116679 ro'wk1' _Ln'ski.eJ' J'est dr Galwal, któc,ntro
om1s1a
i".
tams
OWVO"ra
.
o
u
rzę
cru
~
v
„
.
, .
.
.
. . . •
..
.
. tw
k'
'1
I~roWIIllC . ,em odcinku akc.)'J wydzierzaw1ama will nei podkreshta, ze tresc napastli·
76 86 211 9 452 780 63318 64061 386 ry ,poz": ogo nym ,
435 8l 4 995 65061 451 63 527 634 64 prowadzi1 przy mipo1udziale Swstr letnis-kowych w Grotni1kaoh - Głów- wych artykułów prasowych, o któ8
02
5
~~O ~9 ;t~S<J ~~g ~ ~ i 1 5~~5 ~ ~~~ Duńsik~ego Czerrwonego Krz~a przy- ny Urząd Likwidacyj1I1y komunikuje, rych wspomniano na wlitęp:e, należy
~ ~ i\ Ji~3[8 ~~ 3 04~/gU 25~~~ 70075 86 93 7209 50 750 9560895 44 7 chodn~ę lekarską _w'. zakres!~' ambu: że 1P<>dniesione w tych artykułach uznać za wysoce szkodliwą dla
80 lat~YJ~~m, i:oło:mctwa 1 małe.i zarzuty były przedmiotem docho- OUL i krzywdzącą niesłusznie i nie
8
439 2224 75 506
~9 I 26554 739 49 988 27321 54 28260 71003
4
0 7
3
488 32~92 32~ ~~~ l ~gg ~~ ~~~\6~ :~ 'r~ ~~~ ch1mrg1i.' P:ZYJIIIIUiJą<: do 150 oho- dzeń przeprowadzonych przez Komi zasłUżenie zarówno Urząd,j ak i o290Źl 134 382 929 31227 938
37 9 7
57
sję Kontroli Spotecznej przy Woje- sobę Dyrektora Urzędu ob. Dowho~~ ~5 29 698 78021 380 97 79169 272 rych dz:enme.
3 oo1 4
f 36 977 35388 53l
9
4
ra
w
Radzie
Ob0>k
47326 488 80245 98 572 63')8 710 916
8
1
0
~ ~.177 580 49238 327 403 50104 44045 7~ ~~ 4~6 7 6 9 3 5g 8g~ f ~ 5~~ G(i 3 ~y~ :ad~mem ~~sJ1 Dunsk1eJ Jest dz~, kotoir~ w pr.otokole kontroli z - - - - - - - - - - - - - dma 15 lvpca 1946 r„ po gruntow- ODCINEK Nr 32 NA PAPIEROSY
L ' O 52°'18 677 53076 54208 33 83 ~ ~~~ 771 810 993 84054 160 227 706 85371 c.oz)wian:e ludnosc1.
6
3
\Y/ tej chrwili ina terenie powiatu nym zapoznaniu się z aik tami spra- WAŻNY DO KO~CA MIESIĄCA
57228 65;!~~ ~~~ ~oci~~ ~ ~ g 5 5~ 447 539 86149 422 638 87038 260 81
Wyd.ział Aprilwizacji i Handlu Za475 85 691 868 82 966 89088 makowskiego dożywianie obejmuje wy przydziału wiill przez Okręgowy
~'· ' ~1~~~ 19 67471 886 68570 69080 797 88297
8
9
58 6
podaje do
Miejskiego w
w miej
Li'kwidacyj.ny w
25 proc. ogól15.000 osób
729° 95 888 70240 86 876 71483
4
powiatu), scowości letn~s.kowej Grobniki, oraz wiadomośei, że ważność odcinka Nr
mieszkańców
ilośoi
nej
599
94284
88
729
99
617
525
169
93000
~~
i
~~J
~t
97
513 910 7246'1 73077
6
1
95313 26 fi81 9 572 71~ ;' ~zede wszystkim dziec}. Os·o by za- po zapoznan:iu s!ię z treścią artyiku- 32 z kart żywnościowych z miesiąca.
~~ 2 JJ t ~ 81097 405 616 860 70 923
7~181
80
701 83 76I00
7652 717 98422 588 72 v kwa lifikowane do dożywiania otrzy- 1!óiw i wzmianek prasowych, jakie w lipca rb. na 100 sztuk papierosów
975 96391 844 9
t334~ 575 990 84989 85261 99979
9
:wstaje
w
z
w stosun1ku dziennym; 50 gr
88326 476 ·555 688 975 89117
peln otlustego, mipaniałego serca, 50 „Kuźnicy", „Dzienn~1ku Łódi!kim" i żony do dnia 31 sie.riPnia ·rb. włączOOFI „1 na\V,J'. serawdzać w kolekturze.
g·~ mi~sa, 'IllP,· węd.z.onego bocz;k:µ, ,,Gł9sie RoAQP!ri~~" ~ ~ałei J~z- ni~
Wygrane P.G 1.250. zl• l l-·~ ff!!_- „ - --
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Komisja Kontroli
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Społecznej

zaakceplowala
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po~ocy le~a-~skiej,--: ~ł~w- W~Z!kiiej

Łodz.i

~!uszme s

Dy,sre~tora
.

Nar~dowej

.Ło-

Stanisława.

2 2 66

9 7 1 80 37

2
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~rg67 i22 ~~ 4 ~b~ 9~g 3 s59io ~~~ ~~~

mują
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Urząd

związku

Łodzi

tą sprawą ukazały się

rządu

,,Bałtyk"

Łodzi

wyjątkpw.o przedłu
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. OONISK,O METODYCZNE PRACY
15. Vili w Lodzi ( _
.
SWIBTLICOWEJ TUR.
R
D
O
A
I
..__ _ _ _;.....;;._;....____ )' iP-0daJe
do
aldywu

WAŻNE

l'ELl::FONY:

sl~

wiiadomości

fala 224 m.
~wktlicow.ego, że przy
Wydziiale
na czwartek, 15 9ienJlli.a świeliicowym 1UR istnieje Ognisko
1946 r.
Met-0dycime Pracy świetlicowej.
Kraków: 6.57 syg:a, czasu. 7.00
Od ~ystk·ich pracowników świe

-------------------------------·--..
PRECISIOUS • RADIO
----~
R E M O N T,
STROJE N IE,

TANIO -

SZYBKO - FACHOWO
BUDOWA
SIENKIEWICZA 2
, RADIOAPARATÓW.
WZMACNIACZY, urząd.zeli do WJ.<lawania płyt, radi<>foniz.acja
świebłie, l<>dcaAJ. - P<l«"ady dila Radioam~lorów wie W°l'OT'ki
i piątki. godz. l(}--19. p,r<YW'inaja .za załączeni.em. znaoz'ka poczt.

Progł'am

Pieś(1 ,.Kiedy ranne„." .i k.ale.tbd. hi nłOOwY'Ch będą WY1Ti'3-gan.e dalek.-0
ildąoe kwaUfikac}e. Og11isko Meto-dyczne iPrac:v Swiet!lcowei daje moż11ość p-0g!ęble.nia swolel wiedzy i nabycia wymag.a11ych .1kw.aMlfikaC:ii.
W <lobrz.e zrowml-atym interesie
wtas.nym, zal)'isuJcle się na Ognisko
Metodyczne Pra.cy
Swiet1icowei
TUR w gmachu ORIDJ< '.Plotrkows~a
243, tel. 114-40 i 1'53·30.
Ogmisko eozynłle w ponied-zfafkl od
godz. lO·el do 13-eJ.

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

~~~>Sl

Ty ki szlachetne ~~~

sZTg~~A- SZPRYC

dostarcza firma „ EL Z V T"
Centrale.: WARSZAWA, WIDOK
~

Oddział: LOD~. KOSCIUSZKI 96

6.

m. ti.

tel. 204-28.
~

Pa~stwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego

, Nr 11

\l9'

LODZI

PIOTRKOWSKA ~,o, łel. 19lS-lSO 51/IS!, ogłaezaJ
PBZJllTAnG

na wykonanie 20 (dwad.deScla) 8z:af z drzewa sosnego 1 dykty o roz-

wg. poalado.ncgo planu.

miarach 185X195X47

Blitazych .ZCzogółów ' udzieli .oferentom
P. z. P. B. Nr 11 (Piotrkowska 27t5).

B1~

Zaoptltr&enia

Oferty wraz z ko&Ztoryaem prosimy 1kładad, w zaklejonych kopertaeh, w tymże Biurze Zaopatrzeniu, Piotrkowska. 276 - do dnla
31.vm. 1~ J!..
Otwarcie k p01t n
wobec przedstawicieli oferentów przez
Komi j prt:etargową w pontedzie.łck, dnia 2 wrześnio. 1946 r. o godz.
11-ej w loka.lu Biura Zaopatnellie. (PlotrkoWsM 276).
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się w przyszło· ci re olncja atomowa
Kompletna zagłada cywilizacji czy· okres nowego rozwoju ludzkości

Czym sianie
od-0,afo
Społeczeństwo an&'ielskie
ostatnio do dyspozycji profesorowi
O!iphantowi „skromny'' prezent, który ikosztowat ni•e m11ie nie więcej,
tylko 141.000 funtów, mi>CldlO\VllCJe
przyrząd do rozbija111a atomów.
Zasta11awiając .s;ę, czy atomy nie
rozb~ią w koń_cu naszej cywilizacji,
An~hcy baczme śledzą postęp prac:
proresora. Oliphant jest profesorem
Uniwersytetu w Birmingham. Przed

~ do .pe.w.Deg-0 obiektu, którego aito- będ'Zlie usil-owrać o-Oikrryć, j.ak z 1tto- g·ell'ia.lne odkryci.a zosta~1 ą obrócone
. NOWE BADANIA
Możemy naprzyklad zmies.zać tro- my UlQ.j.ą 1być roz.bit.e przy zetkni~ciu mów wodor.u tworzyć atomy tle11u. na taki użytek. Gdy uczeu ; op uszcza
ją swe laboratoria i wyiaśniają ś\via
UCZENI BEZ WINY~
chę tych atomów ze z.wyczajr11ymh z eliek:tr.oo.ami. Jądw każdeg-0 atomu
prO'ieso.r Oli- tu swe odkrycia i 06iąg·nięcia, do jag.dy
O~zywiście,
atomami jakiegokolwiek e1emeirntu i• S'k.f..a.dia słę z 11Jie.z.badaI11Y·ob bli2.ej czą
przy pomocy specjalnego apara.tu. siteczek., z-wan'}lich me.sonami. Meso- pha•nt, lub jakiś inny UrCZOO'Y ookry- k·iCh <losz,Li, przestrzegają przed kaktó.ry zdradza 1ch obecriość badać rl!Y te posiadają jakieś w~aściwości je te tajerllllicę, bomba. zrzucona na tastmf.al11ymi ie.n skutikami t wskazu
co się dmeje z nrimi 11p. w d~le Judz: kleis-te i tączą elektrony. i prot-ony Hiroszimę starnie się dwiecinną za- ją do iakich celów mogą być wykokim. Mieszając: odrobinę fosforu ·a.- w jądrz.e atomu. Niewątpliwtle profe- bawką w porównani.u z nff~·ą bronrią"I rzy~tane 1:1~ dr.~dze podni~sienia .na:
Decyzia na Jaki
di.oaktyWi11eg-0 ze zwyk>lym fooforem, 60r 01i'Phant będ-ziie Pl"ZY pomocy WY'tworz.ooą na pod.-stawi-e !llJO'W'eJ sz.e.1 cywiliz.aci1.
wiiną uc:zo- użytek xostaną obrócone nie należy
znajdują.cym się w naszym pożywiie~ swego !Betatramt studiowal te wkrś- w:ied:zy, ale nie będz,ie
J. M.
.niu, możemy zbadać jak organiiZtn c.'iv."'<JŚ'Oi ~la:jące jądra atomów i nych odkryw<ców, i·eśli wied·~ ·ich ri już do nich.
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~~ąjep~o~~~uey~li
z kości słoni-owej". atomy rad•i oaktywine ze zwyoz,ajrny-

„naukową wieżą

Z e sporl u

P.rofesor .n.ie i11ternsował się .zupeł: ~i, które poch!a11iają roślill'Y, uczellle praktycznymi konsekwenc1am1 ni są j.uż ;na drodze do -odkrycia., w
· ----.swych odkryć. Celem jrego żyda ri j.a~i srp osób rośl;i,ny stwa.rz.ają ookier - - - -·- - -

~.~~]~~~. '5a~:1fuC:an~!z~-;~ p~~:
~y~o p';':~~!n~s~stk\~:m;~~:
~~~~;Y
.materii, toteż po- S? jest _ni~zmiemie dnt~resują.ce i
da~ie ikoosyste.nC:ii

•

le Jego dzi.alal11ośc1 dotyczyło glow- n :ewątphw1e dOJ)rowadm rpew>n-eg:o
nie atomów, z których sk!a-da się d11ia do przetwarzania celulozy w
materia. Przypuszczalnie nie przy- cukier, co ~dz.ie pr..a·wid.z.iwą re·WOże ktoś lucją chemiczną.
S7.ło mi wcale przez myśl,
znajdzie kiedyś praktyczne zastosoenergii•,
wan ie dla n:t!wyzwolonej
ffiZETW ARZANIE WODORU
którą studlowat.
'NA TLEN.
Na zebrartiu ir11żynierów elek>tryków profe6·0r Olip1hia11t oznajmił, ~ż
GDY P~ZYSZŁA WOJNA
Potem przyszfa -wojna, a z 11 i ą wkrótce już energ•ia atomowa bę<lrzie
dzień. w którym przed.st·awiciele ga- stosowana zamiia st węgla, jako środo dek '.Popędowy na statkach. W samo
b;netu Churchilla zwrócirli się
grupy 1iaukowC:ów angielskich z za- lotach i samochodach na razoie nie
pyt.-rn :e111, czy mogliby wyproduko- bę.dz1e mogła być używana, gdyż
Wysiłki mię.dzy pi.lotem, czy s2XJ'fer.em., a odwać ,,promien ie śmi erci".
\V kierunku wyprodukowania tych pro pow1iednrim zapasem uranu musi is'·
bombę nieć przymaimniej 3-metrowa prze mieni stworzyły wreszcie
mimo groda, M6'ra by chro.11ila człowieka
atomo\vą. Profesor Oliphant,
swego młodego ,.., ie ku st·ał na ·c zele od śmiertelnej <izi.ałahośc.i radioakgrupy, obarczonej doko11a.nie111 wiei- tywnei.
Jeśli ·Chodzi o zap.a>y nra11u, to pro
kiego dzieła i od chwili strasz11ego
wybuchu v liiroszymie opuścił swą fosor wyjaśni!, że wy~:arc.zy g.; jako
„wieżę z kości .słoniowej''. Od tego źródła energ~i pędm>j r.a 100 lat, Je;:z
czasu zużyt wiele wys i łków, odwa- że wy&i!ki uczo:iyth muszą być skie
gi c:nvilmj i dobrej woli by prze- row:ane ku wyrualezteni;.i przed uply·
konać Ś\\,·at, że bomba atomowa mo- wem tego okre .~u sposobów v.-yzważe stać 5ię przyczyna najwyższego lania energii aiomoweJ z '11nych mi11odniesie11ia, lub kompletnej zagłady neratów.
- Musimy starać ~i~ 11aśladow::i.ć
.
naszej cywiili2iacji.
powiedział procesor OliOstatnio udzieli! pew11ych szczegó- .słońc.:e łów. dotyczących zastosowania e11er- pha11n i przetwarzać wodór w tlEn.
To wtaśnie wiąże .s·ie z of:a~ owagii atomowej. \VyjaśnH miai10wicie
przedstawicielom Angiel.skiego Insty.r nym ostatnio profesor<>w: a.paratem
tutu Radiologicznego, iż obecnie moż zw. Betatro.nem.
na produkować sztucznie atomy raNOWY APARAT.
wszystkich
d'oakt:nrne niemal ze
W olbrzymim tym apar·acie si'la
eleme.ntów, zamiast opierać s:ę tyłko 11a radzie i in11ych bardzo rzad- elektro - magnetyczna pędzi elektro
kich pierwiastk·ach rndioaktywnych. flY z szybkością 330 mil ma. si::kunm IWW
1
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1·grzyska sporto we kOI e1· orzy
•
rozpoczynOJQ

(IP.) tDziś rm.poc.zynają si~ dr.u.g.ie
.p-0w;oj-enne igrzyska sportowe kolejrar.zy, w których ud.~ial biorą zawod
n-icy następujących <dyrekcji PlroP:
Warnawy, IPowania, Gdańska, Katowik LUiblilna, Krakowa, Wrocławia,
Olszty:n, Szcz,ecina i Łodzi .
Na}bard2'iei i11teresują.co zapowliad·aią się zawody pi4karskie i boks·erskie z ud,zitałem silnyclh respoilów ko
lejowych Poznania (J<JKS) GdańStkla
Brda), Łodzi ~ZIZJK)
~Pom-omanin ri. .i lmych.
Ciek,aw~ .za-powiada si~ ró-w.nież
wyścig kolarski na torze w IieJ.enowie, z udziałem szosowego mi.strza
Polski ua rok 1946 Kluja (KiK5 'Poznań).
ma
IP·ubJ.iczność spo11tow.a Łodzi
więc .zinów okazję og'lądać c iekawe

mecze pitkarsklie, oraz pojedynki zna
nych pol-sk>ich ~olarzy, ooklser:w. lek
koatletów ; tnny.ch.
:Program dnia dzisiejszego jest nauroczy.sta
Godz. 9 stępujący:
msza święta w kościele Matld Boski.ei ZwycięsJdei. God-L. 10 - zawody kolarskie w Helenowie. Godz. 11
- uroczysta akademia w Domu Kul
Godz. 14,15 tury Robot11iczei.
otwarcie igrzysk 11a st.adionie ŁIKS ,
poprz.edzo11e defHadą wszystkich z.awodnirk·ów. Od godz. 15 - 16~tej .z.awo.dy lekkoatletycwe i gry srportowe. Gmlz. 16-ta mecz p .iłikarskli Ka-

•

Się

•
w dnfD dzisie1szym

towice - Łódź. Godz. 18 - mec.i
Gdańsk.
p' !karski Poznań ·w przerwi.e między meczami odbę
<Wie się .sz.tafota olimpiti~ka. P~
tym na stadfon}o (ll(msc:be i End.er)

w Pabia-nicaoh rozegra.ne zostanle
spotkanie pHkarskie Wrocław - Lul)lin, a na srta<lio11ie m;ejskim w Zgienn Olsxtyn - Kraków.

.

0siaini~ spofkani~

Skrg

w ramach rozQrywek o mislrzoslwo Kl. B

{K.) Dz~ o g<>tlz.inie 10-ei na Sitad.i-0-nie Ziednoc.zJ<>nycb. o.dbędi7iie się
interesujce spotkanie w rama·ob koń
się rozgry.wek o mi6trzoczących
stwo grrUPY łódzlkiej Klasy. Przeciw11bkami będą ~ Skra Saluty i KS
Bieg. Jest .to już ostamlie spotkanie·
w obecnej rundzoie.
Mecz rtoo, jaki chłopcy z Bałiut roder.em lódzkiei grupy
zegr.;vj-ą z Jea1
klasy B zapo~iad_a. się. oieka\"'."ie i
prawd01podob111e sc1ągme na boisko
Ziedcoczonych .stosunkowo licz11ą pu
Skra do spotka.nia tego
blicmość.
przygotowywał·a .s·ię nadzwyczaj sta
rannie pragnąc zapeWlll~Ć sobi,e zwy
cięstwo. Mamy nadzieję, że te usitov.-ania z.akończą się powodzeniem.
ś:wiadczyloby to, iJe widoczna -0-statmo popr-a.wa formy w szeregach
Skry, 111e Jest przy;pa.dkowa.
Skra w tegorocz.nych r.ozgrywkach nie zd ołata się wysuną,ć na sku

tek róimycb nieszett:ę:śi'i"lley"ch o4rob
swej
ta·beli
czof.o
na
ności
grupy, jednakże młoda jej drużyn.a
przedstawi.a dużą wartość i z-aslugnje na uwagę . Jesteśmy ,J)l'zekonani,
że ambitni pNkarz.e Skry w 'llied:t11gim i·UŻ czasie potrafią wywalczyć
dla sweg"o kl111bu należne mu ltZllallile.

Warta mistrzem Poznania
·r<>zegra'lle zostało
W Po zna niu
ostatmi.e spotkanie pitkarskie o mil · .,
· d
k
~trzostw-0
„ ? ręgu mię zy .rywa anu·
„War.ty I KKS-'tl. Zwycięstwo odniosla drużyna , Wa11ty", która wystą.piła w swym najsi•lniejszym skła·
dzie I : O. Było to ostatnie . tk spo . a
.
. d .
me ruzyny k()le1arzy przed Ohmipiadą Kolejarzy w Łodzi.

Mikotaj-e'k pod11iósł gtowę, wycią- co przedtem nie zwrócił uwagi. Spo- bW•lrnZY Psiefoowa. Milczernie prz~dnie przypoT™?ia!y mu o granatowych rw.air sędzia śledczy.
i zamyślił si),
tłum. Władys.Jaw Rymkiewicz
_ Nie pamiętam, pwie sędzio _ wtoskach, znale.ziooy.c:h na Łopuchu Z _ Trrzeba będz.ie _ oświadcizyt _
odrzekł !kairnerdyner. _ Bylem za- kolei Czubikow S>P<>irrzal podejrz.Jiwie iść dro dlworu ii iPO!'IO.zma wli.ać z sjoMaria hv.anowna
sbrą 2llll.a.rfego.
na Psiekowa..
lany i 1111e pamdętam..
- Zmhatai! - powiedzia•l do Mi- może nam udzieH jaJkic:h wstkazówek.
rSZ>el}nąl Diukowski
- Alibt (Opowiadanie kryminalne)
kolajka. - A teraz pozwoli pan, że Czubikow i je"•O pomocn:1k P'<>dzięuśmiechając: się i zacierając ręce.
[ Diu•k owski poczerwiooia~ 1 spuści!
(Dalszy c· ą g),
- Ta-a'k! No, a skąd pod oknem zadam jedno pytanie, panie Psiekow, kiowali z.a śniada.nb i wda1i sie do
rzeki oczy. Komendant zabębnił palcem w tw;ego pana krew?
Zupet11ie możliwe
Marię
Siostrę Kla1tzowa
Pan, oczywiście, byt tu w sobotę? cbwmu.
talerzy.k. Przodow,nik zakaszl.at i zai
p~;ekow.
czterrdziestopiGcioletnią
- Tak. O dziesiąt.ei. Jadłem kol·a - rwa111ow111ę,
Mtkotajek zadaPl głowę i zamyślił
rzat, inie wiedzieć poco, do teczki.
- A któż to ten Mikolaie·k?
cię z Markiem Iwat1yć'Lem Klauzo- starą pa• nnę zas.t.ą.li modłą.cą się 'Przed
się.
• - Kamerdyner naszego pa.na, wiel- 1 Tylko na jednym .doktorze opowiada
ołtarzykiem.
rodzinnym
wyso:khm
wem~
przorzeki
prędzej!
Myśl
możuy pa11 ie sędzio - odpowiedzia·l cie o Anulce - Nanie nie wywarto
Psiekow zmieszał się i wstał od P.obllaidla na •\\'J.dok gości z teczkadownirk.
tt:eronim. - Któżby to in11y mógł żadnego wrażooia. Sędzia śledczy ka
czapkach.
mi i w urv·dowuch
.r
v
- Zaraz. Ta krew to głupstwo. .stołu.
zrobić? To łotr, pan ie sędzio! Pijak zat sprowadzić Mikolajka. Mikolawszysłprz~dc
przepraszam,
nie
Doprawdy,
potem„.
- Potem„.
: dziwkarz taki. że ni·ech Bóg broni! jek, mlode, wySO'kie chłopczysko, z pauie sędzio. Zarzynałem kuraka.
że tak
zmąciłem,
że
to,
za
kim,
duDość
mamrotał.
pamiętam
zawsze,
jak
zwyczajnie,
Zarzynal~m
7.;l\\'Sze panu \Vódkę przynosi!, zaw- dtugim dziobatym nosem i zapadłą
nastrój
modlite<wny
•pan.i
powiem,
pamiętam
Nie
wypiłem.
wtedy
żo
rąk,
z
się
mi
wyrywa
i
bierze
ten
a
sze mu pomagał k!aść się spać. Któż- piersią, w mary.nar!Je od Klauzowa,
z.acząl Czubikow, kłan i ając ~:ę'
gdzie i kiedy zasnąłem. Co pan tak by, j:ak nie on? A j·eszcze, śmiem ra wszed! do pokoju i po.kłonih .się sędzie bierze i leC<i.„
Iiier.onim przyzrna~. Z>e istotin~e Mi- na mni·e patrzy? Tak, }akbym ia za- ·z galanterią . - MY d10 p.::mi z prośto zwrócić uwag<; pa.nu sędziemu, mu ślredcz,emu m'isko, do l!llÓg. Twarz
bą. Rani już z pewnością s!yszala.
co wieczór zarnyna w tóż- bit?
kofajek
chwalił s:ę raz szelma, w .szynku, że miał sooną i ziaptakaną, byl p;ja,ny i·
że brat pan.i
Is1nieie podejrzenie,
przebudził?
par
się
Gd7Jie
winie
11iikt
ale
~ury,
h
e
miejsca.
h
e
ny.
1
zabije 11aszezo raan. Poszło o babę, ledwo trz,ymał się na 11ogach.
zamordowapowie'lll,
tak
że
zostar,
dworskiej
w
się
Przebudziłem
po
a
megal'
kura
niedobita
żeby
dział,
Czuspyta!
.pa11?
twój
Gdzie
kę„.
rezerwis
M'ał taką
Anull<ę„.
sadzie, czemu zr·e.sztą bezwarunkowo kuchni, 11a piecu. Wszyscy to mogą ny. Zrządzenie broJde, wie pani.„
spodobała się panu. przy\\abili ją, no, bikow.
potwierdzić. Skąd się walazlem na Smierć„. KaZdego z nas to czeka„.
nie moż11a całkowicie zaprzeczyć.
a on.„ wiadomo„. wśc:iekl się„. te.az
- Zamordowali, pa.nie sędzio!
Nie mogłaby pani nam pomilc japiecu, nie pamiętam.
Diusię
uśmiechnąr
Ali'hi
Pła
p:ecu.
11a
ę
i
s
p;j an1. rozwali!
Powiedziawszy to Mvkoliaiek za- Nie denerwuj się pan. Akulkę kąś wsk.az.ówką, wyjaśnien i em.„
kowski. - I jakie i diotyczne alibi!
cze.„ kłam i e, że mu żal .naszego. pa- mrugał powiekami i zapla&at
- 'Ach, nie pytajcie mnie!„. _ popa11 mateś?
- Z Akulką się Z11Jateś?
na.„
- To my wiemy, ~e zamordwany.
Maria Iwanowna blednąc
wiedziała
waczenie?
za
ma
to
Co
i-eć.
powiedz
\Vstyd
- To prawda, te Anulka moż·e zraAle gdzie on tieraz? Qd,zie jego zwloOd pana P.tzes7Jla ona do Klau- ic•zcze bardz'.ei i zasla•niając twarz
I - A pan ci ją odbH?
powiewrpcić każ.demu w głowie 1ki?
rękami.
- Nic podobnego! Akulkę odb;r o, zowa.
d7ia1 Psiekow. - To rezerwistka,
·
·
d
·
tt·
k
T
·
·
<lo
k
Ps'
t
wytaszczvli
że
Powiada.ią,
a ·;· ier.ornm, po ai no iesz- - Nic wam nie mroi::ę powiiedzieć!
p1ero Jemu
1e ow, a
en pan,
.r
kob ' eta że on„. nie darmo Klauzow
Chce pan herbaty, Jew- N'c! BI.agam "as! Ja nic.„ Co ja
grzybow.
C:ze
byto!
to
Tak
par!!
odbił
znów
ogrodzie.
w
zakopali
i
okno
prz.ez
Jes t " ' niej coś
przezwał ją Na111ą.
mogę ?„. Ach, nie nie„. • ni
Psiekow zmieszat się i zaczął sobie graf Kuźmie.z?
- Hm.„ O wy.ni ku śled-ztwa wietak iego pociągającego, co przypomi„, Si·O\\a.
•
.
. N'1e d o b rze.I t rze~, Iewe O'k o_. D'1u k ows k'1 wp1'! ~1ę
Za?adło c!ęzkie, przejmwjące mil· 0 bracie. Nawet. gdy będę umieradzą już 'l!awet w k·uc h m.
na Nanę.
- Widziałem„. w;em„. - po.w ie- A g.dzieś ty byt, kochanku, tej 11ocy, w• mego wzrokiem, wyczytat zm1e- czeme, tnv.aJące z p.ięć minwt. O:'u· ta. n.ie po•\\·iem!
•
i drgnąt. Sp o-strzegł, że ad mi- lmwski
dział sędzia 'śledczy. wy cierajqc nos kiedy zamordowali twego patia? To .szanie
·Maria h\·anowna· ~,.oz.r t ak ata się
·
. sipwszczając p,rzeI , · milczar, lllie
·
·
·
znaczy w sobotę?
I mstrator ma granatowe spod.nie, na n.ikhwego ~D'()Jrzenfa ~ ip.obladteil i wyszła d'O sąsiedn'
czerwoną chustką.
· 1cgo p.ok·oju.
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