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Federacyjna Republika iqdu zwrolu Dolylli dunajskiej
LONDYN (PAP). Agencja Reute. 'o godz. 21.30 poruanik
Donald puszczenia pasażerów zedrzeloinych· ey -~~ zmuszeni do lądo-donosi, że 88 d~ja amer.y- lPauson z 88 dywizji spoticał 9 osób, samolotów w ciągu 48 godzin. 090- wania w Jv&osławii, zostali już
w Se\l'nicy w Słowenii przemówie- kańs'ka wydała. w czwartek Wiecto- w tym 7 Amerykanów i 2 osoby by te były pamerami !l!l'lllolotu, ze· zwolnieni, marszałek Tito odmówił
nd~e do rotbol ~ów whielkich zakła- 'rem oficjał~ oświadze:cnie w spra- \innej narodowości, które zostałf w strzelonego w dniu 9 sierpnia".
przyjęciG uUimałam
amerykań.
ow me a urgicznyc . Zajmując , .
J
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.
skiego.
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1•
się zagadnieniami międzynarodo- Wie .zwoniema
~ez
ug~a~ mu wc~oraJszym zwo.n10~
~ez
LONDYN (PAP) . .Age11cja Reu. '
.
.
wymi, marszałek Tito zaznaczył, iż ~~rów samolot?w iameryik~nsk«;h· Jug?słowian! w .odpowied'lll na zą. tera, cytując radio belgradzkie, do. B~LGRAD? . (PAP): AgencJa
tf>czy się obecnie walka o ustano- ·OsWJadczenfe głoSIJ:
„21 srerpn1a Idalble Stanow ZJednoczonych wy-I nosi, że ze względu na to, iż lotni- TanJug donosi, ze w związku z z~wienie
sprawiedliwego pokf>ju
kończeniem śledztwa w sprawie
wbrew
zamierzeniom pewnych
zmuszenia do lądowania na terytopaństw, dążących do stworzenia
ńum Jugosławii samolotu amerypokoju imperialistycznego. Mówi
kańskiego, marszałek Tito oświad~ię wiele o t:osce o niepo~ległość
czyt, że odmawia młzielenia odpo~ su'!eren!1o~c ID:ałych pan.st~, w
wiedzi na notę ameryakńską, uwa1stoc1e zas mektorzy zapommaJą o
żając ją za bezpodstawną. „Rząd
tych zasa~ach nawet wowczas, ffdY
hl-~zpag'
~kl•
zarz••~'°lft
federacyjnej
republiki Jugosławii
odnoszą się one do tak zaprzyJazff:
U
...
„ k"
monego kraju, jakim jest Jugozgadza
się
.•
na
to,
by
amerykans
xe
sławi&.
władze wo}Skowe zabrały samolot,
·
· ł
·
. .
kt6ry był zmuszony do lądowa0
. „Wspo~nanaszej
em -wielok~otnie
LONDYN, (PAP) . - A - wany. Ze szpitaIa D egreIle grene złarnał s.wą ob*ietmcę,
.
naruszeniu
grarucy przez
nia"- zazna~a komunikat agencji
dziesiątki ?bcych . sam<;>Iotów~ nie gencja Reutera donosi z Ma- udał się do hotelu „Marie że będzie się meldował poli- Tanjug.
tylko cywiln~ch ~ecz . i W?JSko- drytu, że Leon negrelle, Christine", gdzie przebywał CJ i co 24 godziny'~.
NOWY JORK (PAP) - na ręce
wych - powiedział Tito. Niczego
, ..J
b l . . k":f
d
dz
sekretarza generalnego ONZ Tryg_
nie uczyniono dla zaprzestania tych przywotAca
e gIJS 1ego ru- po na orem. Gubernator
.
Li
łynął
• k r ądu jugo
pneloro"':. A kiedy zdarzy się. że chu rexist6w, który otrzymał San Sebastian oświadczył:
LONDYN, (PAP). - W ::owi:ń:iego, a;;io~~z z zwróciła
8!'m 0łot Jest zmu~..zon_y dotkil~dowa- rozkaz opuszczenia Hiszpanii „Degrelle złamał słowo ho- kołach londyńskich panu1· e się do stanów Zjednoczonych cerua, w wczas nas"'Vpu,Ją se
uspro.
.
d . .kł d . , .
Z .
. ,, .
.
.
,rledliwień. Dochodzi wręcz do ob- w ciągu 8 m; zm
zis wie- noru.
amiast przemesc się przekonanie, że władze hisz- Iem spowodowar:ta zwr~t~ ~ugo~o·
~~Y naszej armii..Wspomip.ając o czorem w kilka godzin po ze szpitala do hotelu, uciekł. pańskie umożliwiły Degrel- wiańsk!eJ flotylb dunaJ~kieJ•. która
p~nstwach. sprz~zmerzony;1!- ~ n3;- opuszczeniu szpitala w San. Dałem rozkaz policji żeby lowi ucieczkę.
znajdu:sę się. w ame~ykanskłeJ stre.:
Il)l w czasie WOJny, a dzisiaJ zaJ- S b
t•
d . b ł. t
, . ł .
. "ł ' D
fie · okupacyJnej. Pismo Jugosławn
mujących dziwne stanowisko, nie e a~ Ian, g zie Y m erno- go sc1ga a I uwięzi a.
e~si 0 wniesienie tej sprawy na
myślę o nich, jako o cał.o~ci, l~cz
porządek dzienny rady gospodaro_ pewnych grupach lu~i, wywi~czo _społecznej na sesji, która prze
r.aJących wp~yw na nar.od. ReakcJa
~
~
widziana jest na 31 sierpnia. w ko.
w. :ych kr8:Jach pz:,a~ru~ przedsta~
łach amerykańskich podkreślaj!!. że
;cms;::~~~acfi: i ;::f:~a ~r:::K;
·
·
·. ·
.
posunięcie to nie ma ni: wspólne.go
na.rodom pragnącym sp.rawiedliz obecnym sporem, który wymk!
wości i pokoju. Na zakończenie
„~ ff
'1
.
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a
marszałek Tito podkreślił,
że siła
,
·•
Jugosławią w związku ze sprawą
Jugosławii zależy od jedności jej
BELGRAD
(P.&P)
Przez ferencja powinna . niezwłocznie przez Włochow, zami-es7Jkałych samolotów amerykańskich nad Junarodów, stanowiącej gwarancję egzekutyw~ kcmitetu Włochów znaleźć rozwiązanie, które by- na terenie Triestu. Jugosłowia- gosławią:
przed wszelkimi niebezpieczeństwa- antyfaszystowskich, zamieszka- foby po myśli antyfaszystow- nie twierdzą, że ro0Zna zwłoka - - - - - - - - - - - - - mi z zewnątrz. Harmonia, praca i łych w Słowenii, zostało wy- skiej, demokratycznej ludności
Katnlrofalny wybuch
·
t · h il. k ·
,
b_ ędzie wykorzystana przez Bryent uzJazm są w eJ c v; i omecz- dane oświadczenie protestujące włoskiej, ktora
wal~zyła dziel• •·
·
ne, niezależnie od tego, jak się utyjczyków i Amerykanów dla
amnn1c1•
prqpozycjom pi:.e- nie u boku Narodów Zjedno.
iu:-• .-.n·AD (PAP) W
. p
kładaJ·ą . wypadki· w Paryz·u. czy przeciwko
·
k
·
umocnienia pozycji reakcji. na un1.Aml
•
porcie ogdzie indzie.i. Zarówno tam, jak .i nuera włos iego . d~ Gasper~! c~onych. ~rop-0zycja . odr?dze- .
t 1.ł 0 Ib
.
b h
1
w Jugosławii uczyni się wszystko dotyczących odłorMJma· decyZJl ma decyzJ1 w sprawie Tr1.estu terytorium Triestu. Włosi zaś ~ nas IH> •
• rzymi wy uc
amu·
, .
.
.
,,
· .. m-0fl, poc1ąga1ąc za sobą znaczną
celem najszybszeg-o przywrócenia w sprawie Triestu na przeciąg nie została przyjęta przychyl- mow1ą, ze mepewnosc sytuacJI łto5ć ofiar, 43 osoby zostały zabiłe,
wielkości kraju i jego wzrostu.
I roku. Oświadczenie mówi: „Ko.n Inie ani przez Jugosławię ani pogorszy stan gospodarczy te- dailsze 100 "ooniooło ciężkie i:any.
go terytorium..
Wyibuch amunioji wywołał zamie·
szkii w mileście. Ludność oskarża
PARY~, (PAP). Premier 'de wojskt>iwe wła.dze okupacyjne i oGasperi zaprze~zył pogłoskom ja- rpieszałość w usuniędu amunicji w
koby Włochy i Jugosławia o~iąg- b~pieane .mie!fS<;e. !akkolwi~k
. .
prasa
miejscowa
w1elokrołme
nęły po;.ozumieme na temat statu- zwaca.a uwagę na grożące nie·
tu dla wolnego terytorium Trie- bez.pieczeństw-0. Ostatnia eksplo•
PARYŻ (,PAP). W piątek wie- Przeciwko poprawce wystąpił zde- tariat .konferencji ukończy prace stu. Potwierdził natomiast, że oma- zja jest czwairta z rzędu od chwili
czorem komisja polityct.no-<terytoria1- cydowan1e delegat radziecki Wy- la.riat konferencji ukończy pracę wiał sprawę terytorium Krainy Ju- przejęcta miiasta przez ad.ministra·
n:i dla Włoch roZJpoczę.la dyskusję szyński stwierdzając, że zapropono- nad tekstami hraktatów pokojowych lijskiej z ministrem Byrnesem.
oję okiupacyfną •
.nad ws-tępem do traktallll pokojowe- wane zmiany, pozornie mewLnne.
8o z Włochami.
girożą z.nieks~takeniem
ogólnego z 5 b. satelitami, Niemiec i nad 250
Art.. I 'IWłępu, wyliq:ający mo- sensu calego ar,tykułu.
poprawkami, wniesionymi w przecarstwa spnymierzone, które podTerminy wybrane przez Wielką ciągu ostatnid1 · dni.
piszą traktat zostaf pnyjęty bez dy- C7J\vórkę odpowiadają ewolucji hiśkusji. Na.tomiast do art. 2 delega. storycznej w dru~iej wojnie światoLONDYN (PAP). Jak donosi
oja holenderska z;gł?5ił~ popra~k~; wej. W. podobnym ~ensie . wypowie- agencja Reutera, na piątkowym poby słowa „wy;pow1edxiały wo~nę dz1aJ się delega-t Błałorusi,. Dysku- siedzeniu delagacji brytyjskiej w MOSKWA (PAP). Agencja Ta~ holenderskich, biorących udział w
zastąpić słowami ;.iroZJPętały · WOJnę" sija nad ,tą sprawą trwała około 2 Paryżu minisier Bevin obiecał wy- donosi, że wai1ki między oddziała· operacjach przeciwko lncfonezyja sł_.a
„pnystąpiły do wojny" god.zi1J1.
wrzeć wpły' w na Byrnesa Mołoto.1
_,_
d
czykom na Jawie. Pisze on: ,,S.ta.
•
mi anglo - holenuer,....lmi
i 1n osłowami ,,sprowokowały stan wojenWireszoie poprawka holenderska wa i Bidault, przedstawiając im koliśmy się tutaj J)rawd~iwymi mor·
11 gł osami· prze- rzyści narad Wielkiej Czwórki jed- nezyjskimi teczą się nadal na róż· d
ny„ •
zos1ta!a przyJęta
ercam'i. Wozy, załadowane woj. Zda.niem delegata holenderskiego, ciwko 9. Przeciwko po.prawce gto. nocześnie z obradami komisji · kon. nych wyspach. Pra-sa holendexska skami holenderskimi, przejeżdżają
którego poparili delegaci Nowej . Ze- sówa,!i delegaci
Wielkiej Czwórki, ferencji Pokojowej. Do zajęcia tego melduje o bezustannych tarciach, przez wsie jawajskle wewnątrz wy\anclii, Awtralii i Un,jij Południowo- jak również przedstawiciele państw stanowiska skfonili go premier Unii mających miejsce między tubylca- spy. Tysiące Holencków, nie mają
AkykańiskM,j,
takie sfonnu!owa·nie słowiańskidh.
Południowo - Afrykańskiej marsza- mi a Anglikami w. Padangu na Su <:ych pojęcia o co chodzi · na Jawie,
jest śeiślejsze i lepiej odziwierciadlia I Posiedzenia nmych komisji zosta- rek Smułs t premier kanadyjski jmatrze. Dzien.n ik „Do Va~d" I muszą walcZ)lĆ przeciw lnd-0nezfj~ałność moralni
Włodt4~ ~ł~e i;~wjl~. gd>'. .U- ~ąfe gm-.
.
~
-' ·_
Im '®Jl* .i ~!Qi~·. ,----BELG.ltAD, (PAP). -
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MOSKWA
(PAP) .
Dziisiejsze
„JZ1Wies.tia" pisze w rubryce na tematy międzynarodowe:
,.Pa.ryska
konferencja pokojowa obraduje jruż
przeszło 3 tygodnie. Komis<je wyłonione. prze~ k~~ferencję _<lila roz:patrzenia pro1ek!tów traktatorw p~koj o~ch po przystąipi~niu
w tych
~rnaiah do ~racy
~le . ro~oczęły
3es11cźe swe] zasaclmczeJ dz1ałalności. Roz.pabr)'Wanie na komi~ach ~agadnień
le
czasu. procecłural\nyo'h, za~ęlo wieUważne za\l)oz.nanie się z biegiem

prac komis.ii przekonuie coraz bardziej, że zarówno 111a samej konfe-

wą za ważny etap w itworzeniu po- kowo chyba dziennik ,,New York
wojelllJlego pokoj1u i w zaipewnieniu Times" w przypływie
&z.cz.erości
bezpieczeństwa.
wzywa do lego, by konferencje trak
Przeciwn~łorn takiej
wsipółipracy Lować j·ako „okazję" do zmob)limię&yinarodowej, w której jedna- zowania światowej opinii publicznej
1kowo_ sz~no~ane są pra~a i in1tere- 1przeci.wk~ Związk~i· ~~zieckie~u.
sy wielkich 1 małych panstw w za- Byłoby 1m znacznie lżeJ zrealizokresie pokoju
i bezpiecŻeństwa, rwać swoje pl.ąn~: gdyby p~~róc~ły
byłoby 0 wiele wygodn;.ej , aby kon- iczasy. Konferenq1 . Wers~lskleJ, kieforencja była w 1ch ręku narzędziem idy ta~na dyplomac1a kwitła kosztem
zorganizowanym narzucenia
sr.vej interesów wielu narodów i państw.
w<>li innym państwom. Nie przyipadDziennik „Yorkshiire P~tt" i

:;:f:j~j~:~s~:;z:ią~e~_:u~=.:)~~;~~sze
·
szą

ene[lgią

srły,

ktore me są za.
in•teresowane w obecnej działalno-
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ul a· c

-

zakonspiroWan~eo

~;~~sjiza~:!n~~yc7l:;ac~~!ute7t~~~

chami.

nie tylko ten jeden dziennik - m6- public:wa oczekuje
od pa.rys-kiej
wi już na s.wo1ch łama.oh o „man- konferenoji pokojowej :zdecydowakamentach jawnej
dyplomacji" i· neg<> kll'okiU naprzód w kierunku pomarzy o zah.l'lisowyah tajnych roz- zyttywinego załaillwi'Ollia
s.tojącyoh
mowach.. Jest to nie tylko zdanie przed nią zadań - or.gani.zac.ji po:prasy · ~a~cyjnej, bo~c:m n'.ektó~zy kaju i za.gwa~ntowan~a ~eZJpiieczeń
z głosi eh „demohaar1 zadhodmo- ISltwa, wykonanie tego waz.n~ zaeurope~s. iej" :realizrują w prakibyce )dania jest możiliiwe tylko na zasapo.za sc1anam1 Pałacu Luksemh~r- dzie współpracy
międzynarodowej.
skiego to, o co walczy na sw<ł1ch jedynej mocnej podstawy dJa norłamach „Yorkshiire Post".
malnego uregulowania.
wszystkich
światowa demokratyczna
opinia
zagadnień
powojennych„.
__,_
___
____
_ _ _ _ _ _ __
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Iran szedlzskzem intryg

Spolei:zeńslwo
l\IOSI~WA,

.

(PAP). -

~

11111

sługusem
·.

impt!rializmu

perskie nu drodze do samoobrony

Agencja bar" i „lrane Ma",

szeik Abdul-

rządu irańskiego

w Huzistanie

są

szego

rządu,

a nawet

poinformo-

.~~ Wl~ornym .P 051 ·~dzeni,u ko- Tass donosi z Teheranu, że dzien- lab opuścił Iran bez paszportu i związane, a twierdzenie ambasado- wania jego, przemycają one obymIBJł w dimu 20 sierpnia przedsta- niki komentują doniesienia z An· pozwolenia rządu. Każdemu wia- ra brytyjsldego o obowiązku rządu wateli irańskich zagranicę, zachę

wiciel Kanady złożył wniosek, · by
przyij.rnowano uchwały o ciharakterze wy!ą,c:znie pozytyWlllym, ponieważ odT7Jllcanie wniosków, wedtug
jeao zdamia postawi w trudnej sy1111;iejł tyoh' delega.tów, którzy na-

·

·

. I b . · f
· ·
,u 1~nei. o.rnme ze-

glii i innych źródeł w związku z domo - zaznacza „Rahbar" - kto irańskiego utrzymania porządku
1uzybyciem do Kairu przywódcy organizuje tego rodzaju podróże, w Huzistauie jest hipokryzją i nie
arabskich szeików Huzistanu Ab- kierowane przeciw rządowi irań- odpowiada faktom. Wtrącanie się
dullaha, który ma przedło~yć Li- skiemu. Zapoznanie się ze sprawo- czynników imperialistycznych w
dze Arabskiej skargi ludności Hu-1zdaniem z podróży sze~ka Abdulla-1wewnętrzne sprawy Iranu poszło
zistanu. Jak piszą dzienniki „Rab· ha pozwala przekonać się, że ręce tak daleko, że bez zgody tamtej-

s~pm~ w :e1

;~~:z ~=aj~:c J:~os~ec;;n;~:~~
j~:ł~a

~~kn :;I;::!e~~cz:;

::.
w
menicie obrócić <:arą pracę komisji
w niwecz. · udaremniając
udhwały
•t
· k " k i ··
pr:zyJę e przez ~1ę sz.os~ om SJl..
Prze Will0 szeme dz1es1ątków w 11110

.

tiPi11 I . arultIł
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~
•
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~:c~e::~~ki!}';,ro~~~:f „~::::=

L•órg
planu1·~~
DI

nowa
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0(1,t:Zk~

domaga się od władz irańskich zaprzestania akcji przeciw związkom
d d k
L_f
•
zwolnienia ich przyjęcia
o at owego 111w ra, pomewaz. zawodowym
wódców
~sta
• .
k t 1·
by1~ on za c1ęz
· ·ki . -r1rw1e
• rdz
·
•
noWierua
on ro I
. ~· ze pre- na granicy pa6stwa
i ukarania
zenłt ten z~stanie ~7i1ue1 zabr~ny tych, którzy zaprzedają się cudzoprzez Muftiego, ponieważ wybiera ziemcom. Dziennik „Irane Ma''
się 001 niedługo do Bejruitiu.
podkreśla, ił. podróż Służalcy imJ.a k w1a. domo, H a.1. eI Hussem1
•. perialistów, ' szeika
Abdullaha
. .
• konsp1••
M f. J
r
. Id
.
. S\VIadczy
o daleko idąceJ
uFti ~rozo imy ucieb poK_t:r~ie racji przeciw południowemu Iranoz ranqJI w czel'IWICU 11• rui egtp- wł Dziennik Keihan" dowodzi ie
ski Fa-rok udrieltł II1tU schronienia · ·t t • dn "
•
h d '
jJeS o Je ym z 'wyraznyc
owow Ale.ksandrii.
dów obcych intryg w Iranie.

~

PARYŻ (PAP).
Paryskie pismo
„Franice-Soir"
podaje wiadomość
sk~ .p~eduralnyc:J1. ocłciąigaJ~<::ycih swego korespondenta, że
Muflti
~0~1s1e . 00 zasadn;czych zadan, u.: Jerozolimy p~ygotowuge powtórną

,

z

•

•

•

siłUJ~ srę sitworz~c. „błędne. koło

'- · ··

h a1•

1•

„,. .

.

Aby 1·1emcom

~ego. ~odu komen·t~tor gaz~~ ~adz wo~sk~w~ch p.-ot:stu1ąc prz~-

sprawie,
a następnie piszą:
„Czym
wywołane są W1Szystkie
te ponure
w.różby na tamach
gazet, reprezentujących właśnie interesy tych
kół, kitóre na konferen'Cji wszelkMxii
s.posobami prz~zkadzają noilJilalnej,
owocnej pracy'?

Takie~o ro~haju

.

ucieczkę. ·Pismo donosi, Że jeden z
• f
'
c:h
.
najlepiej pom ormowany
po11tyków arabskich wyraz:ilł się, iż <><:zekuje się przybycia
Mufttiego do
luksusowej wi!H w pobliżu Bejmtu
Syrii
OCIDC
IDO OW w Arzed
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s~aw~. 'f'~ 1!"ez1~ f:is:z1:stowiSlk1 ,n1a i bezsensownych .dom!tlsłów na te- WYM ORGANEM RZĄDU W NA·
• ·- słowego w przemysłowo - agrarny,
J~·.. .
.
.
LEiYTYM REGULOWANIU
stkim .
T
t R d
grozbą
p_orw1:Y"SPlv fueryiisilrnn iesł
..
trz b
łni •
. d
Wl~, SPRAWY SZKOLNICTWA WYŻ- ten ułozy się po limi Jak naJbhz·
a y. ym wszy
111ie'bez,pie- m~
<lil.a pokorj.w, jest iw•ięc
szej współpracy. Nie wątpię bo- pos111; a zn~e. e mne po • e y, mz
czeńis.bwem .i dJla nais. iPrzieciwisfa~ którzy na ten temat plotą me: SZEGO
~OJ~· Wa•
rakt cznie ·akimi wiem, że wybitni naukowcy•i znaw to m~ało IDleJSC*:
w'iamy s.ię 'W;szyist.kiermu, co może stworzone rzeczy, radzę prz~czytac _ MÓwi c
cy poszczególnych dziedzin, sku- runkiem ~~łniema. tej luki, przy
~ P . Y. , ' J
puiw.ad'Zić. do o•dlbiutdowy sifoei R'Ze- ogłoszony dekret. Mogę zapewnić, .
~:z,y. Czynimy to. n.ie ·~11ko 1dlafog.o, że rząd nie ma żadnych innych problemami ?1-a się Z~Jąc Rada· •• pieni w Radzie Naukowej, kierując uw_zglę~nie~m naszeJ de~okratycz
ze d'o czas.u - za1:sitmi·erna d·emokra- tendencji, jak te, które zostały - Je_st, ich mno.stwo. D?sc się dobrem nauki i potrzebami pań- neJ pohtyki gospodarczej, JEST .
trczinyio~ N~e!lliec, oo •wym~gać mu- wyraźnie wypowiedziane w dekre· ".'.SJ?Om~ec o _tak l[ap1talny~h, Jak stwa, nie odmówią wszelkiej po· UDOSTĘPNIENIE l\IŁODZIEżY
h k ROBOTNICZEJ, CHŁOPSKIEJ I
R d • S kół W .
siec szkol wyzszych, ustaleme własi CO!Il2111U1111e1 iparr'U 11>olkoJ.i!n będią cie
yzszyc ' s 0 ~ INTELIGENCKIEJ KONTYNUA·
• . ściwych wydziałów i katedr we mocy .a Zie z
•
Me żyily .pd,a1~ami ełkslpa'lllSlii na sio·
wiań.s.k.i wtschód, 'Illa'lla_imi 'Za\\1tasz- - Dlaczego powołano ~o zycia właściwych szkołach, dostosowa- r? rzlJ:.d uznał ~a pr~ktyczne pos~- CJI STUnlóW W ZA.KRESIE
~eniia przed~ l\VrS.Zysthm • na•szych os.o~ny .organ ~rzy prezesi~ !lady nie ustroju i programów szkół do k1wame. roz"'.1ązama problemow SWOJEJ SPECJALNOSCI. Wiąże
"ed •
d
hl
t
ziem iza~odn1,cn. Odrodzen ie 'Rzeszy Mmistro~, a me przy Ministrze nowych warunków państwa demo- nauczama wyzszego przy pomocy .
się z. ym p~o ~m. o powi h meg_o
kratycznego należyta gospodar- tego właśnie organu.
tmz.esia,G<in1~ted do <:na ideofogią hi- Oświaty?
tle,rymnak t bę1~e1 dor_neną w1pdfy- - Złośliwi i w tym t1tkże upa- lia materiałem naukowców przez - Przepraszam, że powrócę je- rszyoZllllchesuzcczzeelmm.a sz1ecuiwzno:lęydnic·eru"'.Yemz„
· h ; gospodai:ezęj geografii naszego
Szk
d R d
• · T
• złOST IWOS.CI.
.1mę.d'Z yna1w o· t
w-aw prooncemorw
}{ra
. ~'ł wyzszy~
ymczasem spra- właściwą' obsad~ katedr, zdobycie SZCZe O a y
z ruj~
'POZIOrem .shVlorzenfa'
wycih,
demokratycznego
l"..ogłębienie
ju.
n:iuc~yc1.el~
uposazen
spra~a
Czy,
sprawy
dla
miejsca
właściwego
rząd
_p1·ostu,
Po
oczywista.
Jes~
wa
ęd.zy
IPQlllli
.agi
w
ll"ównw'
ni1~j' cz.yin1uika
źacfrodem a wischodem "nie może uzn~ł, ze s?rawa nauki w 0 ,gole: ~ szkół wyższych w budżecie pań· szkol wyzs.~ch . wc~o~zi rowmez charakteru szkół wyższych dotyczy oczywiście również problemu
b:v~ w interesie . tych, co pr.a g·ną ~zkoł wyz~zyc!t w szczegolnosci, stwowym, zdemokratyzowanie do- w zakres JeJ działama •
Ś\Vlrart ~C:zyć 1 Jed'l!~c·zyć, . Mo·ż e Jest .tak wa2;,"a I tak paląca, .ze s1;t~ stępu do szkół itd., itd. O każdym . ;-:- i:ak jest,_ j~s~ to nawet jedno, wychowania demokratycznego mło
ono, ł~zec ty1ko. ~'. , l'~ter~~1~, t~nch , now1~ka og9lnosp~łec~ego _1 og?l: z nich możnaby mówić bardzo wie- Jesli me z wazm~jszycb, to w każ· dzieży akademickiej, UNIWERSYco SWJat dtcą dz1ehc 1 s~loc1c. Od- nopa!1stu:owego, ze me. mozna JeJ le. Ogólnie mówiąc, OD RADY dym razie najpilniejszych zagad- TET WINIEN STAC SIĘ PRAwłnidowa RiZes:zy. pr,owadlzilab_Y do rozw1ązac w ramach Jednego re- SZKÓL WYŻSZYCH RZĄD OCZE nień. Bez radykalnego rozwiąza- DZIWĄ SZKOŁĄ DEMOKRATY ·
•
"
•
·
- mozemy
·
• go b owiem
· • KUJE KOMPLETNEGO ISZCZE· ma
oł ł d
zmait1łiw:YC:h'Wlsta·ma tego ,co mi raz sortu DI t
się spo- CZNEGO MYśLENIA zarówno w
me
o zycm
a ego pow a
.·
<l!o poia;u świ ata
dopr-Ol\v.adzifo
SPRAWCV ZBRODNI NIE M~GĄ specJalny organ nadzwycz~jny i u- GóLOWEGO PROJEKTU, W JA- dziewa~ dostatecznie s~y~kiego na- dziedzinie nauk histo'rycznych, elo~~wał, go yrzy prezesie ~ady Kl SPOSóB SPRAWA WYŻ- ras tama kadr praco\111-nikow nauko- konomicznych, społecznych, jak i
UJŚĆ BEZKARNIE
.
Ni·e można i lllie nal~ży wytępić l\1:~1!1strow, ktory. reprezentuJe ~-,SZYCH SZKóL POWINNA BYć WY_Ch, który~~ ~ak bard.zo potrze- dyscyplin filozoficznych. Jestem'
calego narodu niemieckiego, choć łosc rządu: To ~z fa~t utworzema WŁĄCZONA W PLANOWĄ GO- h1_1Jemy. D~s1ejsza zas~ wysoce jprzekonany, że w pracach swoich
. n!ezadawalaJąca, sytuacja mate- Rada Szkół Wyższych spotka sję
nie jeS't lj)roblematy.azm.a jeg9 n .e- ~adY. •~zkoł Wyzsz. J~st w.yrazem SPODARKĘ PAIQ-STWOWĄ.
podzieLna ipirlawire odipawiediz1 al•ność mte~c,11 rządu wywyzszema tego - A czy skład osobowy Rady r1alna naukowcow wymaga znacz- z pełnym zrozumieniem wszystkirh
f
za d-0k·O'nane ;przez hH1eryzim zl_bl'od domosłego problemu ponad ~nne, umożliwia jej spełnienie tak roz- nej poprawy, jeśli się chce położyć światłych umysłów grona
kres niedocenianiu nauki w całoś- sorski~go jak i s ok" h pro enie, Afe. rw 1i111t:resie ·Po~iill1 - ~wi a·to- wydobycia go z zapomnienia i za- Iegłych i tak doniosłych zadań?
młodzieżv' akademi ~er_ ic rzesz
wego 'llile 111.ogą bezlka•rn 1e uisć be~- niedbania i uczynienia z niej pierw - Ażeby uniknąć wszystkich ci życia społecznego.
c ej.
·
łJ;1ch. 7Jbrod,n1. szorzędne,i sprawy ogólnopaństwo- nieporozumień, trzeba z góry po~?średn! _spra•w~~
11
•
k
J
· d · , •
tyl ko wej zamiast tylko resortowej
Nie g'Wci1 zaidoscu:czyniema
Wie z1ec, ze W ce u wy onama
•
'
roq;uciu swawiediliw()ści. Nie ty!'f
•
k<;> dla izro.wm::al.ej chęci odi!)laty. - ~zy wobec" t~go R8;d~ ma być sWY'ch. zad;tń .Rada ~ędzie musiała n
• wuj
_
Nie - ze wzigilę.dll na mora.Iność J.irb c~s ~ rod„aJu Mm1sterstwa posłng1wac się wspołpracą znan...1 W
•
••
nie szerszych sfer naukowców W
z· U1Wag.j n.a aSJpekt wychowawczy szkol wyzszych?
,d?-,nia ~~estii dla faszystów ora:t
RZ~ (PAP~,~ Med.łOlanu
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• formie różn~ch se~~ji: zes~ołów i
pohqa zwolniema z posad wszystkic.h b
rzeczoznawcow, amzeh mozna by- noszą, ze w m1·esc1e Sati
ło pon;ś: ; jej ~kładzie o~o~o- otoczyła J'Ohlisk~e .~órza, gdzi~ faszystów. W odpowiedzi na wez.wa~
: wymd•• y t o łą<: zb ego. za1!>~emla, rzekomo u.k~aJą się zrewolto:"an1 niie rządu włmkiego do poddania
•
.
zlbunitowam• d omaga 1·1 się,
.
1 s m b.
się ynaJmme.
ara Rady
rzą wmes
aby
. d · się,
. .. ruchu partyzanck1~0
„
C uczestnicy
najwybitniejskładzie
l)ić
"v"'
k
•
·
t.
o do cz asu zeo.raima
po1IOJI ,przy 1.ączy1a się
ZJęsc
'·
'
on~resu
się
szych naukowców z poszczegól•
.
•
t'
rt
rewolty elemen1tow mezadowolomyoh z ' k
•
• .
l!I
'OIW, wyzmaczonege
yzan·
pa
u
wiąz
'
,
,
.
. .
nych dZiedzm, albowiem rozszerzyŁ
: łoby to niepomiernie ramy Rady i rek.rubll!Ją~ydh 61 ~ sposród datwn~h •na 8 września, nie podejmowano
L
.
:
tzeciwko nim żadnyoh lm>ków k,•.
odbiłoby się ujemnie na jej zwar· partyz·a.ntow.
pr~h. _...Wydane zosbtto ośwr~ie,
tości i sprawnośri działania.
- ..... - . _
_.-1.„_J_
do sW-.3-·~ ~....... . .;.....k;..
łaliSm
też..
~
•

Sprawy reformy

wyższego

szkolnidwa

oraz ·kwestie · uposażeniowe naaczycielslwa

w

naśwktleniu

iew. Premiera

Olóbki·l'lorawslłieeo

Pi:zed

„

Od wo Iac' am nes1••• dla faszysto' w•
Ul'0IDJQ byli parlyzan„

•

:' '

M

A K [ JA P R E I Q W A

•

:

• „„llUBIEBA POPULARNEGO"" .••
• D L A M Q OZ I E _. y S Z K Q L N E J •
:.
K U p O N ,N R 21
:.. .
•••••••••••„-••••••••••••••11••••••11:111•----

~

-~ -

_ l;

-

-~

~-- ~a.!ł'ł ~ ~ ~

oscy

. Str. 4

Nr 232 (302)'

------

plugactwa
Z galerii niemieckiego
.....

....__._

~

Jak już donosiliśmy w dniu 27
bm. odpowiadać będzie przed Najwyższym Trybunałem Narodowym
w Krakowie jeden z największych
zbrodniarzy wojennych, wydanych
dotychczas Polsce przez sojusznik:?w, wiedeńczyk, ff-Oberscharfuhrer Amon Leopold Goeth. Ciekawym przyczynkiem do „kultury
niemieckiej" jest fakt, iż morderca
tysiący ludzi, autor najwymyślniej
sźych tortur i ich wykonawca jest
z zawodu literatem.
POJĘTNY

UCZE:R
GLOBOOZNIKA

Zbrodniarzowi doręczono JUZ
akt oskarżenia, który zarzuca mu
przynależność do organizacji zbrodniczych, jakimi była partia hitlerowska i ff, a których celem było
ustanowienie władztwa nad światero i wprowadzenie ustroju na.rodowo ~ socjalistycznego drogą ·wojen napastniczych, ludobójstwa,
gwałtów i niesłych,anego terroru.
Goeth wstąpił do NSDAP w Wie• dniu w roku 1932. Podczas wojny
wcielony do „Wąffen·fł" „działa"
na terenie Krakowa, Cieszyna i Lublina, gdzie odbywa zbrodniczą
praktykę w sztabie osławionego
kata Polaków Globocznika, nawiązując kontakt z obozami wYniszczenia w Bełżcu; Sobiborze i Treblince. Z Lublina Goeth przecho·
dzi na komendanta obozu. w Płaszowie i od tej chwili zaczyna się
jego właściwa zbrodnicza kariera
polegająca na mordowaniu pozba~
wieniu wolności, dręczeniu; i kaleczeniu tysięcy ~ydów, Polaków i
więźniów innej narodowości. ·
Goeth przeprowadza wiosną, 1943
:roku pod kierunkiem ff-Sturmbannftihrera Hassego krwawą likwidację ghetta krakowskiego,· w
czasie której 10 tys. osób wysłano
do obozu w Płaszowie, a dwa tysi~ce pazbawiono życia na miejscu.
Wiele dziesiątków z nich zginęło z
ręki Amona Goetha, który zorga-

towal nieszczęśliwych harapem <lo
ut>:aty przytomności. Wieszanie
więźniów za ręce, zagryzanie ich
przez specjalnie tresowane psy i
inne tortury były na porządku
dziennym.
G~y obóz przeszedł po~ władzę
dowodztwa łf, Goeth wyJednał w
Berlinie zezwolenie na zamordowanie 1000 osób. Sam przeprowadził selekcję tzw. „apelu zdrowotnego" w wyniku której skierował
do komór gazowych 1400 uwięzionych. Na terenie obozu płaszo~skiego rozstrzeliwano również więźniów z Krakowa z Montelupich.
Goeth zorganizował wysyłkę
dzieci żydowskich z Płaszowa na
śmierć do Oświęcimia. Zgromadził
wseystkie matki, aby przyglądały
się załadunkowi, podczas którego
rozkazał grać orkiestrze niemiecką
piosenkę dziecięcą „Mamusiu, kup
.
konika!".
Krwawy ten kat kazał powiesić
16-letniego chłopca za śpiewanie
piosenki . rosyjskiej. Stryczek zerwał eię, chłopca powieszono ponownie. Innym razem powieszono umierającego intyniera Krauswirta,
który chcąc skrócić swe męki prze
ciął sobie żyły żyletka.
MILIONOWY _1'1AJ~TEK

Goeth, odznaczaJący się nawet
wśród esesowców okrucieństwem,
odpowiedzialny bezpośrednio :i:godnie z aktem oskarżenia za śmierć
około 8 tys.' ludzi, mieszkał w luksusowej willi. miał własną orkiestrę, złożoną z więźniów, okradał
nieszczęśliwe swe ofiary nawet z
żywności, przydzielonej przez Niem
c6w i w wielkich ilościach wymic-

La Guardia zwiedza zniszczone tereny
,,Podziwiam Har6d Polski-zdecydowany
WARSZAWA, (1SAP).-Dru-I
gi dzień pobytu w Warszawie
dyrektor
rozpoczął generalny
UNRRA Le Guardia od zwołanej na jego życzenie konferencji
ż wiceministrem Wolskim, dotyczącej spraw repatriacji. Kon
ferencja od!była się w Pałacu
Myśliwskim.
Następnie
szyła

o godz. 10,15 wyru-

z przed

Pałacu

Myśliw·

skiego kawalkada aut, kierując
się przez Pragę na tereny pasa
zniszczeń w województwie warszawskim.
Korowód aut otwiera auto z
warszawskim, w dru·
gim jedzie dyrektor La Guar·
die. w towarzystwie gen. Drury
- szefa misji UNRRA i wiecpremiera Mikołajczyka, który
wraz z ministrem Praoy i ()pieki Społecznej 7 tow. Kuryłowi··
wojewodą

WlAlR.SlJA.WA (SAP).
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odbudować

czem - jest gospodarzem wycieczki.
W następnym aucie znajdują
się techniczny organizator wy·
cieczki, radca Min. żeglugi
i Hand)u Zagr. - Karnkowski
w towarzystwie sprawozdawcy
SAP-u. Za nami długi rząd aht,
w którym znajdują się tow.
min. Kuryłowicz, wiceminister
taw. Grosfeld, kanadyjski minister skarbu - Ilsley oraz wyżsi
przedstawiciele UNRRA, towarzyszą.cy w podróży la Guardii.
Trasa biegnie przez Radzymi - Wyszków - Pułtusk.
Wszędzie po drodze dyrektor
La Guardia obserwuje zniszczenia wojenne w tej C2Qści województwa warszawskiego. Informacji udziela osobiście wicepremier Mikołajczyk.
Na szosie Wyszków - Pult'llSk, posiadającej nie tylko sta-

sw6J kraj"

ropolskie topole, ale i staropolo

Iskie dziury -

przypominają na
gościowi, że opinia.<> pol-

szemu
skich szosach nie jest tylko legendą,

TŁUMY W PUŁTUSKU.
Godz. 12,15 -'- wjeżdża.my do
Pułtuska. Całe miasto dosłow·
nie wyległo, aby przywitać dostajnych gości. Dziewczynka wrą
cz.a La Gua;rdii kwiaty, bur~
m:iatrz - tow. Walczewski - ·
wygłasza przemówienie powita!
no. Dyrektor La Guardia odpowia.da: „Impo;nuje mi na.r~
któremu może UNRRA pomóc,
ale nasza mała pomoc nie zdzia
lala tyle dobrego: co wysiłek
sam.ego narodu polskiego. Po<hli
wiam naród polsĘ.i, który jest
zdecydowany odbudować swój
kraj, Ma do tego dość inteligen·
cji i zdecydowania".
odbył się w sali
Następnie
sta:ostwa skromny posiłek, w
C7'asie którego wicewojewoda
pokrótce przedstawił stan zni z
czeń w województwie warszaw·
s'ltlm. Dyrektor La Guardia z
uwage, przysłuchuje się i z zain·
teresowauie:m przegle,da wyka·•
wic.eipiremier 1 mion. stlarfun Kana- iy i diagramy.
dy - J1JIS1ey.
Ody goście zebrali się rw gabinecie tow. Pre1m!era przy fi'1i:tan- W PASIE RUIN I ZG~ZCZ.
oe cza•rncl kawy - La Ouardła I
tow. :Prcmiea udali sic do saH kon- Z Pułtuska. wycieczka udaje
feren.cyjnei Prezydium Rady M·i'ni· się w teren pasa zniszczeń W
strów, ll.'d•ii·e d'Jugo i serd-ecznie ga- kierunku na wieś Dzierżyn. Po
objazdach i wertepa-ch dobija
<w~dzili we diwóch.
Następnie roiipoczęta się z.a!J)Ow!-e kolumna aut do miejsca, gdzie
·.J,
. -w1~
• d YŚ znnJ'd owa ł a
lronfere'll'Cja,
idzia111.a
Slfl
dyr. meg
gości - zziaga!t
witając którą
tow. Premier
iLa Ouardia n.a c~e'I<' i dziekując Dzierżyn, licząca 200 gosp-o·
mu s~ride<:znie za t?: co zTi;>biq dla darstw.
PoL~1 ·. Tow. Premier podlziękowaf Dziś stoJ·"' tu tylko 3 chałupy,
.
.
""
równiez za owocną. pomoc szeło- .
wl misiil UNIRiRA w Pollsce _ g~n- i rozwa;lony koś~1ół P8:rah~ln3:'
Drury, poczym zJ.ożyl IJlll'ze'WfOdnic- wskazuJe na to, ze ludzie w1edh
hVlo konf.!:.en•oi1 w ręoe mln: Jq- tu niegdyś dostatnie zycie.
W czasie jednej z wielu prze.<l_rycdho;w~ieg_o. W ~feMr~k~! 1 . brak·
1wraz
. po d. roh ~1ę
.
<.naJczy !!Zk'd
i•B!eńkłem,
wnceprem1eir
'' w zm•:
o , na d arzaJącyc
z w.i~eministrean
miniLsterr ZdrowJa - dr. Utiwin z dize - dyr. La Guardia z w1cewiceim.ini tr.~ d:. Michelóią. mtnir- premierem Mikołajczykiem i
-st~r .AJpr~wiz_a<?]! 1 Han.'Cłlu, Sztachet- tow. min. Kuryłowiczem odwie.
.
. „
.
sk1 z w1cem1!lnstr•em tow. Sokolow·
$Je.Im, ll!l'ezies c. u. p. _ tow. mh\. dza.Ją ziem1anln we wsi Budy

Długa i serdeczna rozmowa Premiera
z .:zołowum przeilstawlt:ielem IJNRlłJl

W Śll'ode Druiry.- IP· Howela - Jtaczelny kontrolor, L{r!y - s.zef nforunacji, Fe1l"
nof - · de·legat ZSIRIR. W'Ood - deYown·
legat Sit. Zj.ed111ocz,onyclt,
ger - d.elegat w. Brytanii, Perlikw1dacJą ghetta w Tarnowie, roz. w1 La Ou.al'ldła towar.zyiszyli: sief son - d~egat Kanady, f!usze111kio,i ·en. szef ll'Japp.alrrzenia UNRRA. · oraa;
strzeliwując przy tym własnoręcz- mi~i UiNIRIRA w Pobsce nie kilkadziesiąt kobiet i dzieci.
Osobiście prowadzi załadunek 10
tys. żydów do pociągu. W barbarzyński sposób wpędza do wagon Ów 0 pojemności 40 osób PO 160
~~zysi~ie otwory wago- P ARYż, (UP). - W okresie ra. Głowa pomnika gen. Mangi·
~%dów.
9
me za ito deskami, w re okupacji Francji Niemcy w sa- na wiszczona uderzeniami mło
;Zcze
w
.
. ,'
.
tylk p
zuI tacie czego z całego 10-tysiecz. o aryżu ~1~zazyh tow'. Z1D.alciz1ona ~ta.la przez
n:g~ t_ransportu przybyło do ·oś- mym
150 pomników. Tylko niektóre z żołnlerzy francuskich w Norwiec1m1a 400 osób żyw:vch.
Dalszym wyczynem Ć:oetha i.iyła nich udało się odnaleźć i urato- ma.ndii i um.iesZC1.10na bedz.ie z.
likwidacja obozu w Szebni Koło wać. Wśród odnalezionych sq, pietyzmem w muzeum wojsko, d
•
..:J-·
. Bal - wym.. B ę~ie
łk N
"k'
.
ł
d
ad .
Jasła
en
Je
. to ~esz~e
, !" • z:e wymor ow_a WJ.~k- pomni 1 mars~ a _eya, l
szoś~ wi~zn~6w Po~aków i ~vdow, zaca, ale zniszczeniu uległy pomnik menneckiego barbaa medob1tln P~emósł do Płaszo- µi.. in. pomniki Victora Hugo, rzyństwa. (al),
Szekspira, Voltaira i Lav<>is-iewa.
.
U SZCZTTU „KARIERY"
ł

przed sqdem

RZYM (ZAP) - Marszałek
lotnictwa niemieckiego Kessel·
ring, traktowany przez sojusz.

nial ją na wina i wykwintne trun- przywłaszczał sobie, pozostawiając ników jako największy :r;br<>dki, otoczony był niebywałym prze- dla skarbu niemieckiego tylko o- niarz wojenny okresu kampanii
pychem, wysyłał do Rzeszy całe chlapy, za co pod koniec wojny włoskiej, ~ie przewieziony
gdzie stad R
ł t
kosze kosztowności i złota, futra, był aresztowany.
.
dywany, meble. „Uzbierał" sobie Prokuratura NTN powołała na s~mo 0 em o zymu,
wielomilionowy majątek, ponieważ rozprawę 29 świadków. Proces od- nie. przed sa,,d~m, aby odpowia·
większość ~rab?wanych :vJęźniomJbędzie si_ę w Krakowie w sali Sądu\ d!W ~a zbrodn;e, kf1rych dopuś·
c1ł się w czasie wo;inY.
w Tarnowie i Krakowie rzeczy ApelacyJllego.

o itodiz. 17·30 'DrizY\iąt tow. Edwar<l
w szpitalu żydow- Osóbka - Mor.a w.ski l>aw~cego w
mzowa rze
dY'!'ektor;a
skim i „Domu Dziecka". Po prak- Wlars,,...avte naczel11J~go
t_Yce. kr11;kowskiej sam już kieruje U]'n<RA - La Guiard!ia, Dyrie-ktoro...
.

Kesselrin11

pra ca Amon oeth- ie iec im rte ate
......._

Sprawował tam pełnię władzy, po-

jeszcze Jedno
.

spotkanie?~~~;:~·. r:„~·te~~;·~ -0~~1 ~~e~~~1!;tai~ch~~T7dop!::tz~

Sipof.ecwej :- tow. , Kurylow1cz, ziemianki.,. rozpytuje 0 wszyst-·
LONDYN, ('SAP). - Według, międzynarodowych, które prze- min. Boczt t Telegraifow - :'.:!!tek, kie szczegóły Wykazu' nie tyl
Je
·
Prez.Y"iurrn
stanu
poosek>retan
hr.;.
· k ń
·
· g ·
k"
d' F
,.,,_ ·
• d
oraz ko zainteresowanie tym oo wi_.
_ wBennn11n
Miirii,strow
om~m z ra ia rancus ie- c1ą aJą się ~ ~~es o czon~: . Rad
wia
·
. wstr
b" to
tow- KruicZ'kow- ..:.1_•
go prezydent Truman uważa Według opmn amerykańsk1eJ . Y .. tr l
ząsa.Jące
na nim
l.IUJl, ro I
. w1cem1ms owie k .
I1 . .
atoi
ziemianka
obecnie, że spotkanie Wielkiej ep1eJ, by spot anie odbyło się sika, tow. Groofeld, Pełn1suwlcz, wrażenie Prze..:1.
16
... "
·
r to d · w ł k"
•
b
d
.1T ójk.1
było~y n~J epszym s~o- "i~:czewy k~~ax::n. :a~ T;~~: ~: konforencli były wydosrotlf~ gliniana kuchenka. La Guardia
r
tk cz.terv refe.r aty: min. Sztacheil kie.- podnosi pokrywkę i zagląda do
~ oś • J h
eobem. r~w1ązania. problemow ó . z
I~ c1ac spo ~- g'° n'a tetru1t odiy.wiania l_u<l~ośc1 garnka.
~ va.1 o m
Kawalkada wytwornych Hud
ma się ze Stalmem, który me min. Litwi'!Wl - na temat op1~ki1 nad
d
t
•
ze względu na swój stan zd.ro człowiekiem, mrn. Bobr.owis.kiego .
ki
Dnia 23 sierpnia rb. opatrzony frw. Sakramentaml po
przyjął zaproszenia. do Amery- na temat , pla!lowa~ia ! L'!lw.estycjl sonow rusza w PQWTO ną. rogę
krótkich lecz ciężkich cłerplentach, zmarł przefywszy lat 42
w przertrYśle 1 1t'o'lnictw1e oraz .mi.in. do Warszawy.
•
kdrrychONVISklegQ o OOJS~ bmanw1a.
A. t I:".
Wa· sio pratnkzyun.
LONDYN, (SAP).
CZESŁAW WOŻNICKI
szyngtoński k()respondent „Eve Pr.z;y tef oka7l!i ~ z ~Ą
KUPIEC
ning Standart'' donosi, że Tru- otrzyma•U o~!edtlle ma•tertaty I
Dom Handlowy „WO-MA-PA„
fkmy:
Współwła8clciel
man Attlee i Stalin spotkają wyikresy, ilm;~ą,oe ~n nasize,goo
pnzemvst·u, rollblctiwa 1 handlu.
'd .
·
· '
w Lodzi, Członek Zgromadzenia Kupców m. Łodzi.
LONDYN, (SAP). - Za dwa
La ·Gttardi.a. i tC>wairzys.zący mu
Slę przypuszczalnie w paz zierEksportacja zwłok nastąpi w dniu 24 b.m. o godzinie,
Anglia będzie miała poł~
lata
wielką
z
UNRRA.
))'rzedstawiciele
o
s-ję
odbędzie
Spotkanie
niku.
10 rano ze szpitala Sw. Rodziny przy ul. Wigury 19 do kopocztowe ze Stana.mi
cz.enia
sl•uchalt
zaunter~01wtan11em
i
wa.11:ę.
u
międq;ynarodowa
sytuacja
ile
ścioła św. Krzyża, gdzie odbędzie ~ nabożeństwo żałobne.
wyg'laszanych reterartów, Z'V!ta&zc~a Zjednocwnymi,
szybsze niż
nie poprawi się do tego CWBU.
Po naboźeństwie żałobn)'ID 3'1Vłoki zostaną przepl'OW'azaś naczelny dyr. La Gu.aixha, kto. dzone do kapttcy na starym cmentarzu katolickim przy ul.
dźwięk.
konfo·
końcu
przy
~os
- - - - - - - - - - - - - - ry za;brar
Ogrodowej, sll:ąd w Dłedzlełę dma 25 bm. o godz. 17 odbę
J)l'zemów,łenhl,
renoji w piękinym
UWAGA!
Rozpoczęto już pierwsze przy
dzie się pognieb.
Nie wyrzucajcie przepalonych lub ·P'recyzu,jac swoje wrażenia ~ życz gotowania w tym celu. Angiel~
W zmarłym tracimy Dieodżałoiwanego przyjacieła, zac.
z.a co zoota1 Illagrożaróweczek karzełka- tiwe uwagi stłuczonych
nego, gornwego, i sumiennego współwłaściciela naszej firskie ministerstwo lotnictwa za.wych. Tylko za zwrotem starej zaró d:zony se•rrlecxn'Y'ltll dkllaskami.
my.
kupiło tereny w okolicy Belforza
Guardii
La
dyr.
Po<lzic;.kowat
weczki względnie niezgniecionego
Dom Handlowy „Wo-Ma-Pa"
Cześć Jego pamięci.
trzonka mosiężnego będziecie mogli lego przyjazne przemówienie
du skąd będzie można wyrzucać
wł.: Oz. Wołnłckl, st. Matmdak
Centrala! min. Jedrychowskl, który zamknal rakiety, kontroolwane przez ra·
kupić now~ żaróweczkę!
i Fr. Pawlak - Sp. z ogr. odp.
Handlowa Przellll'&łlt Elektrycz-1 te bardzo interesują,cq I roku.jac~ dio, i przelatujące nad AtlantyLódź, uL Piotrkowska. 125
owocne skutiki konferencje z czolonego. ,
kiem w oi~u półtorej godziny.
IWJlmi ~ed'sta:.wicicJami UiNRJRĄ.
- .---

nieważ obóz ten był niezależny od
· zkę
władz centralnych
. · za uc:iec
. , .
więzma rozstrzeliwano 10-cm. Udokonywano P br
stawiczn·
• u iczie _ _
nych egzekucJ1, częstokroc Goeth
wykonywał je sam, strzelał przez
olrn<> do wiPźniów w barakach, ka-

I

Poczta rakietowa

•

.'
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Rz .ąd

andickapiialu

wi~lki~do

~Robotnicy
Pożyczka, która została przyznana przez Stany Zjednoczone
WielkiejBrytanii zawiera szereg
warunków fiµansowych, dla dłużnika bardzo niedogodnych. Ale nie
jest to najważnie~szą stroną tel:!o
kredytu. Dużo Większe zuaczeme
ma sprawa. kontroli politycznej

amerykańskiego
kapitału
angielskiego. nad poll~
tyką rządu

ANALOGIE POLITYCZNE
Obserwatorzy polityczni zesta·
wiają obecną sytuację Anglii z
sytuacją, Francji w okresie rządów
frontu ludowego. W okresie fron·
tu ludowego rząd Bluma usiłował
reform społeczna drogę
wstąpićusiłował
zmienić kurs poli·
nych,
tyki zagranicznej. Jednakże nie
przyniosło to istotnych rezultatów
widoczną tego oznaką była polity·
ka nieinterwencji w stosunku do
Hiszpanii.
Francja, stojąca w obliczu nie·
bezpieczeństwa niemieckiego, mu·
siała się liczyć z najbliższym, jak
się wydawało, najbardziej realnym sojusznikiem. W Anglii rządzili konserwatyści. Rząd francuski liczył się, bo musiał z linią
polityki zagranicznej
wytyczną
konserwatywnego rządu brytyj·
skiego. Równocześnie ośmielony
te.kbn sta~em rzeczy kapitał francuski stawiał olbrzymie przeszkody
na. drodze reform społecznych we·
wną,trz państwa.

Podobna sytuacja. jest dziś w
:;stosunkach Anglii i u. S. A. w
Anglii istnieje rząd Partii Pracy,
który również przystąpił do reali·
zacji reform. społecznych.
Rząd może poszczycić się tu pe·
wnymi sukcesami, ~czkolwiek na·
potyka na obstrukcJę ze strony
przedstawicieli kapitału w l:l:bie
Gmin i w Izbie Lordów. Natomiast
w polityce zagranicznej rząd brytyjski Uczy się wyraźnie z mlece·
niaml Jawnymi czy ukrytymi tnł·
nistru. Byrnesa. Anglia związana
ze Stanami Zjednoczonymi w okresie wojny szeregiem umów politycznych, militarnych i ekonomicz·
nych popadła nol~ns volens pod

kuratelę ameryltansl1:ą.
W Ameryce, jak wiadomo, o li·

nii politycznej decyduje' w ostate·
cznej instancji Wall-Street. Stąd
Bevin ma niełatwą pozycję, choćby
nawet przejawiał tzw. dobrą wolę.
Tyrobardziej, ie i rodzimi kapitaliścl spokrewnieni ze swymi kompa·
nami zza oceanu niejednym busineasem wywierają na labourzystowskiego ministra wpływ nie
ma.y.
1
„ŻELAZNA KURTYNA'
Anglia E!~g~~~il~~N!"yzwolić z
pod tej kurateli, gdyby jej się U·
dało rozwinąć produkcję na szeroką skalę i, zdobywszy nowe rynki
zbytu, wzmóc eksport. Dużą rolę
odegrałoby tu rozszerzenJe sto!'lun.
k6w handlowych ze Związkiem Ra·

DilC

•

a•~rgkańskiedo

przeciw hegemonii
Wielkiej Brytanii
•

kombinacjach ma swoje uzasadnie skrzydła Partii Pracy na ministrów
labourzystowskich. Masy żądają
nie. ·
Masy pracujące Anglii, zdaje się, przede wszystkim zmiany kursu
dostrzegają już tę niezdrową linię polityki zagranicznej. Proletariusz
policyki. Swiadczy o tym nacisk angielski chciałby przede wszystdołowych organizacji i lewego kim, aby rząd jasno i niedwuzna-

ołlcej

i

własnej

finansjery

DO OZEGO ZMIERZA.
eznie stawiał na pierwszym planie
interes Idasy robotniczej i narodu KAPITJ\LIZM AMERYKUSIU!
angielskiego. a nie interesy wiel· Działalność kapitalizsiu arnery•
kiego kapitału amerykańskiego i kańskiego w USA jest coraz ba.r·
dziej wyraźna. Kapitaliści ~iąg·
rodzimeg~
nęli zniesienie kontroli cen, grą.ją
oni obecnie na zwyżkę cen artykułów pierwszej potrzeby, robiąc za-

Krup·p zn ow na w·i down·i
Fnhrykanl

śmierci sięna

BERLl!N, (ZAP). - Dziennik
,,Neues Deutschland" w Berlidn
· · "ł t l ł
·
me, z.amiesc1 ar Y rn PO OSZl:l.
cy, że osobistości ponoszące od·
p.owiedzialn<>ść za wojnę i obecny chaos gospodarczy w Niemczech, zaczynają znów zdoby·
waó pozycje. Jako przykład
dziennik podaje · firmę Krupp.
„Firma ta była właścicielką nie
tylko olbrzymich zakładów fa. · · I
..
h
b:y<Jznyc , }ecz . nie~1eJ wie •
k1~h ob~zarow. uemsk_ich_.. Spodz1~wahśmy s1ę, że ziemia, .nawoJeU·
leżąco. do przestępców
nycli, ulegnie natychmiastowej
konfiskaaie na rz-ecz czynników
aamorze.dowych. A p1•zecież rzeczywistość przemawia za tym,
. ektór h cz.ąkiach Nie·
.
yc
.ze. W ni
m1eo sPl'awy przestępców. w 0 ·
jennyoh Sł!. jeszcze w zaw1esze·
niu''.
D'Ziennik wskazuje na fakt, że
firma. K:rupp A. G. w roku 1942
przy pom<iey Hitiera uzyskała
olbrzymie torfowisk.a, Po kapi·
tulacji Niemiec Krupp" znik'~arząd torfo'ł d
ł b
Gd
.
ez s a ·U , a
n~
Y
w1sk prze~zedł na gmmę.
ta torfowiska ~porz~dkowa~a,
że zaczęły da..wac zyski, lan?x.at
okr~gu Leer oświadczył gminie,
że torfowiskami za.rzEiidzać ma
tylko do 1 września. r.b., gdyż od
tego dnia zarząd ioh obejmuje
spowrotem firma Krup.p.
.
.
.„Tak więc - stwierdza dz~enn1k - przy pomocy landrata ta
ki przestępca wojenny jak
Krupp, odzyskuje część swego

m

po swoje majqlki

•
majtttku, aby bogacić się na wy
zysku wspólobywateli. Dziś tor" 0 kłndy fabrycz·
fow1'ska, J utro ,,...
ne, a pojutrze panowie ci staną
się znów „mistrzami zbrojenia-

lepżywności w oczekiwanit.t
pasy koniunktury,
Kapitaliści groszej
źą argumentem bomby atomowej,
z ich to inicjatywy USA montują,
bazy wojenne we wszystkich czę·
~ciach świata.

wymi", o ile antyfaszyści i Widać z tego te kapitalizm ame
prawdziwi demokraci nie prze. rykański zamie~za wywołać nowy
wysil- kryzys światowy.
szkodz<>... im wsnólnym
v
kiem w osią,gnięciu ich zamiaA CZEGO CHCE PROSTY
l'ów''. (tp).
CZLONEK PARTU PRACYf
Prosty cz;łonek 'Partii Pracy
partia, kiedy
chciałby, aby jego
Dnia 23 sierpnia rb. opatrzony św. Sakramentami po
znajduje się u steru rz'ld6w coraz
krótkich lecz ciężkich cierpieniach, zasnął w Bogu mój
bardziej odsuwała od wpływu na
najukochańszy mą.ż
Q. t :e.
władzę wła. nych l obcych ka.pita·
listów.
ESŁAW WOŹNICKI
Prosty Cl7łonek Partii Pracy coPRZE:tYWSZY LAT 42
raz cizęśclej tąda w półpracy rzą•
Eksportacja zwłok nastą.pt w dniu 24 bm. o godz. 10
du z tymi pań11twami, kt6re dążą
i-ano ze szpitala Sw. Rodziny przy ul. Wigury 19 do koś·
do pokoju i bezpieczeństwa 8wła·
cioła Sw. Krzyża, gdzie odbędzie się nabożelistwo żałobne.
towego, a występuje prze~.twko
Po nabożeństwie żałobnym zwłoki zost~ przeprohegemonii kapitn.lłzmu monop<>ll·
wadzone do ka.pucy na atarym cmentarzu lcatollckim przy
stycznego.
ul. Ogrodowej, sl<ąd w niedzielę dnia 25 bm. o g:odz. l '1 odbędzie się pogrzeb, o czym l!:awladamia w nleutulonyrn żalu
Członkowie Partii Pracy włdz11
żONA.
coraz częściej taką $iłę przede
wszystkim w Związku Radziecldm.
T. G.
0

c

I da i

a

ł!i,

rabował pi~niądze
Osiemnustolelni chłopak potwornym zbrodniarzem

SŁUPSK (SAP) -

Dalekie

Serię jeg'O zbrodni rozpoczy- zrabował z szufl-..Jy l2 ty", z.ł.

:rniaste~ko .Pom~rza Zachodnie na morderstwo przy ul. Szcze·
go Słupsk, Jest niezwykle poru· oińskiej. 23• gd~ie dnia 20 b.rn.
Eltbietę
Niemkę
szone szeregiem z;brodni, . które zastrzelił
dokonan13 zostały w krótkrm, bo Pets~h i jej koch~k~ polskie~o
zaledwie jednodniowym okresie. koleJarza Jana WHazkę. Pomeważ domek stal na ubocz.u, od·
· h · t ł0 d
S .
1

praw.ca. . c Jes. m .Y oi;;iem.nabtoletn1 przec1edilemec z To·
maszowa Mazowieckiego Piotr
Wiata.

za co H·11I er oIrzyma I ze• Iazny krzyz•7
Plkanlue szczevóly wolskowei kdrierr

„

glos strzałów nikogo nie zaalar·
mował, są.siedzi jednak zapamię
tali młódego atl~tyeznie zbu.d?wanego młod. ztenca, który. dnia.
d
tego wchodził do 0 mu Nlemk1
Petsch.
Po dokonaniu pierwszej zbro·
dni Wiata udał si~ do le~ącej o
trzy_ ldm. od. Sl1;lPS~a ws1 B-oleał:iwwe, V: ktoreJ m1eęzkał 3~-l~t.
n1 osadn1k Leon GłoszczylnS'k1.
Pod P.<YZ~rem, że pr~ynosi P?·
zdrow1ema od kolegi <łostał s1ę
do mieszkania, w którym oprócz
g?spodarza; zas~ał jego gospodynu~ 18-letmą. N1emkę Wore Er·
~ę Getz.
Rozmowa odbywała sfo w ma
lutkim pokoiku. Jaki był jej temat, nie wiadomo, dość, że w
hukna.ł
momencie
pewnym
strzał i zalany krwią; moszczyń·
ski zwalił się na biurko. Na Wi·
dok morderstwa Getz zemdlała,
Wiata stDZelił jej trzy razy w
głowę, poczem ści!łgnąwszy z
biurka ciało Głoszczyńskiego,

ew.

„

i jak najspokojniej powrócił do
swego mieszkania w Slup1SktL
Tam już czekali na nieg-o funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, którzy wyją.tkowo
szybko wpadli na trop morder·
cy Jana Wira.żki. w momencie
a..i·esztowania Wiata zachował
się wyjiitkowo spokojnie. Opo·
wied~ia~dokładnie przebieg obu
zbrodni. Motywował je tym, te
postanowił wyp.owiedzieć nieubłaganą. walke Polakom którzy
wis.zali się z Ni~mkami. Do kra·
dzieży pieniędzy nie przyznał
sie, mimo, iż znaleziono przy
nim zrabowaną sumę. Rewolwer
kupił (jak twierdzi) od jakiegoś
nieznanego osobnika na rynku
w Słupsku.
Rodzice Wiat:y do dziś mies~
kia.ją w Tomaszowie Mazowiec·
kim. z przerażenięm dowie•
diieli się okropnej prawdy osynu. Twierd~ że chłopak był
zawsze spokojny i posłuszny. W
szkole uczył się dobrze, tyle, że
od czasu do czasu miewał jakieś
dziwa·czne idee.
Z polecenia Prokuratury mło
dociany morderca będzie jeszcze
w czasie śledztwa poddany ba·
daniu psychiatrycz.nemu.

MONACHIUM, (SALP). - Dr.j cały czas w sztabie pułku. że·
Anton Christ, kolega pułkowy loony krzyż I klasy otrzymał je·
Hitlera z czBBów pierwszej woj- dynie z.a pracą w administracji
ny światowej, opowiedział przed pułkowej", - zeznał Christ. Pisą,dem specjalnym dla spraw kantnym szczegółem jest, że od·
oczyszczenia życia publicznego znaczenie swoje otrzymał Hitz hitleryzmu w Monachium o ler na wniosek niemieckiego ofi
pewnych szczegółach życia fron cera z pochodzenia żyda, Hugo
towego późniejszego fuehrera". Guttm.ana, któremu nadskaki·
d~eckim i l<raja~i Eur~py Ws~ho „Hitler nie przeb;~ał nigdy wał tak długo, póki nie otrzyd~e~. !edna~owoz ~a~itał _angiel- w ziemiankach frontowych był mal upragnionego orderu.
'
ski swiadom1e zawiesił „zelazną
L
kurtynę" gospodarczą między sobą, a tymi krajami, a znacjonau1·
zowany przemysł zbyt krótko znaj
1"1
duje się w rękach państwa, aby
mógł już wywierać wpływ decydu·
OLSZTYN, (ZAP). - Szkoła zacyjnych. Dlatego alarmuj&,jący,
Gra unisono USA ł Anglii na polska na Ziemiach Odzyska- cym jest głos PZZ-u z Olsztyna,
konferencjach międzynarodowych ny-eh stanowi jeden z najważ- że na terenie Mazur i W rurmii
w tych niewidocznych na pozór niejszych czynników repoloni· zachodzi:~ często wypadki nieu-,
częszczania do szkół dzieci au tochtonów. Zapytani w powyż
Philips o rozmowie ze Slulinem
szej. spr~wie ~auczyciele oświadl
Dn. 20. VIII. zginął od kull NSZ.oW9kleJ w lesie pod
ze nie ma przymusu ,
czaJą,
·
Tuszynem
„Daily da. angielska - parlamentarna,
LONDYN, (SAP). szkolnego w stosunku do dzieci
lecz za to jest dużo dłuższa".
rozmowy
tekst
podaje
Herald"
Warmiaków i Mazurów.
Według Phillipsa, generalissi·
generalissimusa Stalina z MorSprawa ta musi być wyświe· ganem Phillipsem, sekretarzem mUlS Stalin p-0wiedział też, że
tlona w najkrótszym czasie, za·/ Partii Pracy, który parę tygod- Anglia i Związek Radziecki,
Pogl'zeb odbędzie elę dziś, w sobotę, 24.VIII. rb. o godz,
dwie największe potęgi świata,
nim rozpocznie się nowy rok ni temu był w Moskwie.
llS z Domu Milicjanta, ul. Nawrot 26.
Stalin p-0dobno powiedział: idą ku socjalizmowi, mają te sa
szkolny. Domagają się tego
skomplikowane stosunki naro· „Dw.ie są drogi, które prowadzą me celi i wobec tego dziwnym
POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA
na Z.O. utrnclniają,- ' do socjalizmu: angielska i ra- 1 byłoby, gdyby między t:vmi kl'a·
dowości-Owe
„CZERWONA"
DZIELNICY
KOMITET
ce w poważnym stopniu akcji~ dziecka. Metoda radziecka jest jami nie było przy jaźni.
' .• •"
' '
- ...... j krótsza, leQz trudniejsza, meto-J ..-reQolo;nizacyjn~. (g),..
·.
.I .
, .:·· ' ·, . .
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mieszkanie

Specialna Komisja Mieszkaniowa w Łodzi rozpoczęła· swoją działalność.
Sprawiedliwość i prawo stanowią podstawę orzecz~ń ·

·ProMem mieszkaini0<wy w Polsce,
a w szczególności w wielkich naszych miastach, tak jak Łódź, jest
wielu
zagadnieniem, które mimo
iuż nrób przeprnwadzanych na tym
odcinku, nie ZIMtał naleiżycfe rozwiązany. Składało siię nia to wiele prZ'.yny:n na.i rozmaitszei na.tu.
ry. Nie można kłaść WSZ}'Stkich do
wyllików
tychozasowYch słabych
nieudołillości~
'VYł.ącznie 111a kairb
:-ilho nirn1croLwości organów p.owałilnych do zaprow.adzenio'ai IJ'()rząd~
k"1 w tej dziedziirnie. Owszem. były
tak jak wszędzie i tu nadużycia i
i'
uieoopatneniai. Ale były ta1kźe
l"Ze-czy inne. Była' !Przede ws.zystkim
w wyniku wojny i bez,pr!lwia okupanta wyitw1orrona .atmosf(,ra nie·
utności do zartządzeń powołanych
bagatelizowładz, było wyraźne
niewykonywianie
wanie przepi~ów,
poleceń, niejednokrotnie n1>towa1tto
elebezk1amie wymi~hvll!llie sie
mentu asipołec:mego od celowych i
słusmych zarządzeń. Utarło sie

d~·e-

że

łeĆ, zeństw1a

niestety w szeregach nas1zegio S<POprzeik()ill;anie,
JJ<>Z.Os.ta1w1io1tta
dzina miesZ1kainiowa
S<>bie samej i tocząca się silą berlmwsze
w którei 1 cztOlwiek silnieiszy, maiący czas i odpowmednie środki, befakdzie uprzywilejowaey J)!Ned
tycwym · współgosa>odarzem kiraiu,
Stan
elementem pracującym.
_
faktycz,ny, w wyniku którego r.obotnik p..olski. uczony, profesor czy
częst-0
zmuswny jest
urzędnik
mie~k,ać w wiarunkach urąg. ających
7JWYnajprymi·tywniejs.zy.m naw·et
smutną
potwierdrzały tą
czaiOin.
rze.czywistość·

właduości będrzie

C

dżunglą

BĘDZIE DZllSIAJ~

. • .
.•
O
Wydaill(V ostatnio dekret mi1eSzkokani<>wy, oddający specjalnej
misji miesz](,aniowei szerokie pr.ausprawnienia
wa zmierzające do
dotvcbczasowego stanu rzeczy, iest
wicllkim krokiem na.prz.ód i dlate.
•
.
:o wyr~z:m~ tprri;~koi.umiei ze ~~r:~e kPOJ~ .~ l!ll. ~e .1 ce: spe~J~ ne1 • omisdJ 1 .m•eN at~t01we1, spdekn ą
reai1 ezy tu po
swoJe iz,a ame..
ślić. że po,waż.ne prawa, jakie po-

~::wi~dz~rn::Ja.i i:~~= 1.i:e k~~~

re wówczas naHepiej będą wykoną.ne. jeśli sp1>łeczeństwo należycie
zrozumie akcię pnzedsięw.lJiętą · w
celu napna!W<ienta dotychoza!Siowych
stiałe
krzywd i un6l"m1ow.ania na
.kwestii mie..~kmUQJW'ej nasrzego mia
sta- Piszemy. i pisać będziemy 0
tych rzeoza:ch stale i syst0111illiłYCAZzaintereSJOwany
każd:y
nie, aby
· ZJnał sw-0je P~ia~via i. ~nformO!Wiany
był o cz~111t11osc12JCh 1ak•e•są l\Vyko-nywane, aby miał możność rejestrować każde ewemtualne nied()'J}atnzenie, aby ZJrM:un&d, źe czynnik
~ie.ble,
S?~łe?ZnY ~rzyjąwszy na
c•ezk• oboW'łązek doproiwadzema do
mieszkanioiwych,
porządku spraw
WJ<"k<>nuje poważne za1d1aniai zmierzł
Jące do z;aprowad~enia ładu i wykazania spot~zeństwu, że w Po}sce obow1ązu1e pNrwo wiObec kto·
ka.d ·est ówwY
•
!l"
z Y 1
rego
· KTO

l(IB~WJE

AKCJĄ?

kd~·
~~ł~iiiruta LSJPdeOJl·atnakł
o z, s a ,„a m1es,,,...a,n owa
rnjącats.Zjostał~
się z 5_ osób, reprmentują0

wyJAK ODBYWIAć SIĘ BĘDZIE • /R-0la kontrolerów polega; wyłą.c.zniel po.rządku i spraW111ości- Jeśli
PROCES WYSIEDLANIA I PRZY- na rzbadaniu nai>r-01wadwnych oko- nikinie z relaicii że mieazkanie więk.liczności. Na specJ3'nycb odprawach sze jest sfabo ·zaludnione, będą stoDZIAŁÓW
·
odbytych w tej sprawie wstali oni s-0w.ane wsiedl3!11ia, przy czym zaZostały stwo.rzone eki1py ~k'lada- pouczeni o tym, że po z.a wymie- wsze pod uwagę będą brane okonalerlyte
iące sie z 2-3 osób, których •z ada- nlony:mi czym1ośclia1nti'1Jie wolno im liomości. gwanantiuią,ce
ws.zyst· przedsięb1'13ć żadnych innych- kro- współżycie d-0tycbCZJasiowych rok au~em ie.st skontrol.owa11tie
Mies.zkich wt~kszych. mieszkiań zajętych ków. W każdym i-Ormulairzu istnie- tor6!w rL oow()(l}nz.ybyłymi.
pracują·
której właściciel kiani.a pr,zydziePaine będą
na t~~nie Łoił.z• i usitaleuie ich wiei je rubcyka, w
kośct t S1Ji01S01bu zaimieszlrnniai. Sieć miesiZkalni.a może 111J11ieścić swoje cym na podstaiwiie podań, które skła
SZICIZegóły, daine mogą być tylko iza pośred!nickontrolerów rekJ1Utujących sie wy- uwaigi i naproiwadizić
twem raid !Ll!Jkład~ycb i ~wiązków
łącmie z elementu SJ)-Oleicmego, na dotyczące jegio Si1>ralwy.
!7.la~Po uznainiu pmez komisję, że da· zawodowych· Przy ocen•aniu
który skla:daia się robotnicy ·i pracoW111icy fabry1k, ZJ30PaJtrz.eni w od- ne m·i.es2lmnie izajmowaine jest bez.- mowaeych j pn,ydzielaJnych mienpowJednie ioomularze, obejdą miesz- prawnie, ~z lud'lJi 111ie(l)l".acuiących, k.ati brać sie będZJie wyraźnie pod
kania, ustalą ich. wdełkOść .i fak- albo 1Z3limujących się ))31Skamwem uwagę, potnehę poŁtZCZeg6łnych Io~
osób, czy sPekulacją, Z01Stanie ono przy- kiaitorów, wtvnikającą rz; wykonywatyczny stan z-am•esi11klałych
Sf?ra.wdzą dokłaicłnile, czy stan wy- dl!ielone pr.acującemu u.a podstawie nego pmez nieb zaiwodu. Ta'lc na!1 1 k3[Jący rz dokonanych meldunków uchwały doręczonej na piśmie obu pnzykład jest rzeczą jasną, źe luWsle- dzie wykouu.jąicy praktykę lekarską,
1est id~1!1YCWllY. iz właściwym st.a- uintereso:wanym stronom.
ustalą dlania do tych mieszkań Oldbędą się profesm-oww, dz:iemiikla!l"Ze czy linem OSQb Z!lł!m•esz.kalych,
SJ>?~ób i f!llejs,ce 7.iarobktowimia wła Pl"ZY u<tziale spec.a.lnych, wyłotnio- tena.ci, wszyscy. którym potrz.e bny
śc1c1ela m1eszkan•a i s:w<>ie rclacje nych przez k<>mise orga!llów, które jest specjalny l>Okói dla oracy, czy
zoożą 1>Eśemnfo komisji specjalnej. czuwać będą nad przestnzegianiem tez przyjmo-wania interesantów,

AkCJO od z,· ez'owa przemysł ,dIa
.
I

JOD

• IU
proc. PIZY dZIO

łł

dl D

WSI

w~óikien111iicze

1przy swoicl1 skilepaoh ogiólniych.
Rozpr01Wadzani·;:;m w huircie zajmi.e się, oprócz „SIP·oil'em", r-óh.V1r11eż

~entralła

Pań·~two;v.a

H~d!J.l()W~·

się
Pome·waz akcię tę pl"owaid'zt
IP~ ha~-tf'.111 „PrzemJr;sf dlla W5i"
więc M1m1~t.eirstw-0 Przemysf!l . za-:
str~e·gfo, ze ?O j)>t'loc .. oa!ąi ~fośc1
mag otrzymac okręgi wie1sk1e, a
t~'K:-0 iz l~ \P'IOC. ~O<r~t~t m-0że
lwdność miast woo1ewódzk1ob.
ta
NaiJeżY oczekiwać że aikqja
wtpłynie na wf'l.kę' e::n, .wyśruibowanyclt .!PII"Zez Sl!lek'llfantów.
1

SPRA WIEDLIWOśC
I
PRAWO
PODST AW A DZIAŁANIA
·
.
.
• •
:K-0111•SJa mteszk:m 1ooylll; zdai.le ~
~•e. sp.rawe z wtelk~set zia.dllłl!a.
1ak•e ma. W(Vkonać, ! .~late.go .dzia-

lać bedz•~ podług sctsl~ z~reślony~b P'IClJ!OW i Z3!S3Jd· N~kt me bę:
dz•e usUllllęty fL m•e~aima n.a bruk·

nie
Nawet elementy Wy51le'dlone,
m~jące • praiwlll • do mjm01WanJa
mies;zka~ w • Lodzi, otrzymają od·
J)Owui~u•e mie!iikania. kt.ó~e wsk{l·
~ane 1~ hedą przez .komis1~ R'L~
1asna, ze bed.ą to mieszkam.a mni~
18
kQ!lliol'towe !ak doitąd ~ezPr31W!1
zaamowane, me bę~ ~ poł~zo
1
-W
ne na pryncy~ych u!•Qach.
Pi~knyh7 domach, al~ n•kt me b~·
d:z:1e ~mal praw.a ~· POłwodu mo•
w•ć, 'f'e postę~u1e s.ie '.w •slJ(OSób nfe
CJ

•w13Jnów ibędą lfl pierw1Sz}11n rzęazie
wlókie.mtiwlQ·j<':'wótlzlkie od!dzJ.aty
cize, jako Odldzialy Sp;ecjame, a 11>0z.a tym wszY'Stkie Odklrzia1ły P .owi.aDeita~oicznym oozt<>wie „Spo!Iem".
dzia~ean z.aiilmą się .wmys.tkie S11Jótdz.ielmie, kitÓ'I'e ror.ganiz.ują bądź .t o
.speqjlaff•ne sik.lepy 1wlłió!kiie1tmicze, bąid,ź

ur,uclJ.amia,ją działy

nych, prrewidziane ies.zcze P<l'k'Oje
dla swych czynnotci ZMvi0dorwycb
czy naukowych·

a]bo
11!dllkt,
3

I ' '

• •dZk•ICh
•
WOJ8WO
m1asl

.
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ZlJedn.'Ocze- s.k1e od 400 do 700 .zl„ pońiczochy
. Za ~anto . urno-wy u
n 1am1, ~· in:_ :z. Centra'lą Tekstyh~ą . .iedwab<ne od 200 do 300 czil. [!JÓ'fgakonif.~~1, ia więc: koszull~ mę.slk1e, Z()We od 320 d'O 400 ztl'i.
·dams~1e„ komp1lety damskie, ipltasz- . Cen_Y ~wy'l.sze naileiY roZ11.1111ieć
·Cze Jes1en-~e, p1laS1ZCze pod!giumow:.a- ~-ako sr.edme: z.a tQW.ary. wi lllłirż&zym.
·n~, ulbirama . rob~, ~1a1't'ka dzie- g<i:tUITTłm ~ ceny ~ą ntżS.Ze .. Przeoię:e, czalJ)lkr, ilromll:n1nc:1z.o1n y, koce, wirliulje się d10 Jm~ca rok'll bieżącego razu>1rawadzenie tow.airów wM·
ponczoahy, 1pull•owery 1 t !P·
Maite!"ialy wbiranfowe, ipościeklwe, kł· en~niiczy~ na wsi wartości 6 do
bieJ.iżniairJJ;} z mebra, tudzież chru.stki 7-imru m11]!.aJ1'1cllów ZJfotych.
diużyd1
n.a głl'01wę i zimowe ró'IWlież 10bej- ~owro,w.adzeniie tak!i'cl!
ma,s rowanów na&mwa. POIWaŻille tr~d
muie !P1arrt tegoroczny.
Ceny komercyjne wstala Mi!uister. n.~c!, ,JJ111Zeto ze smi:ony ruahru srpól~
s~wo Prz.emiyslu 0 wi·ete .nilżsiz.e od idz1 ~ego, u~zest111C1Zącego w_ tea
d.a~eko idące
cen dotychc.ziasowych rynllm •pry- aikOJl, pocz:yniono
k?'flooonen~
watnego, gdyż kalkulacja uwzig:lęd- pr:z~~towani.a, 1 • .a~y
J
nia ~y·l~-0 opl.acafoość zarówno .. w w1eds'ln7go obslluizyc tenrnno1wo
.
hu•rc1e i.ak 1 w deta~u, z il)Olffillfl'lę- ~praw-n e:
doZa'P'OW.t€idtz,i~ne przez. ~ą~
ciem iwZ'gilęid1ów ltJa renbawność.
starczenile .ws1 za 50 m1ffl<ł'l'<liów zło·
deta~iJl tych 11>roduktów pirzemY'Sif:u, weszło
~na ktOSzuli męsikieil 1Wi
wy,nosić ibędlzie od 500 dQ i.ooo z.:r„ 1w1 okres readizaojr.
iPiutnkitami hwrtowym! da tydh rozadeżnie od gatu111ku. Komip!Jety dam

będą mieli prócz hmnat mieszkał-

!1qespr~~„~dl•'>';'Y. lnt~n·
mtesdtamo-

s.l)e(l,ia}neJ kom!IS]J

wei !est u~woon•ć nal!łz.emu SJ>Ołeczensti~u, ze pra1wo w Po)sce stosowanie Jest wobec wsey,stkich. Haist~ o jasnych .mieszk.ainiach dla pracuiącyslt• musi nabrać ,realnych
bztałtow. Tmdnto p.orz:wolic na to
w

Polsc~

dem~ratycmej,

a~.Y

slus7.lne 1 zasługu1ąc~ na młaitwre
~Jnd
nie p.o;dan~a, przy~1:11~ł:y
sto.s am• biur.kia unzędmków urzędu
ll!waterunkowego. podcza~ ki~dy w
m~es1Zk.a:tdach panoszą się. ci. któ·
r!lJY najmniej do tego maJa prawo.
obecnie
Wierzymy w~ysicy, że
już orrze.z sito tr~1111ane W>i>rawnyspofooz11ego.
ml relooma czyun•ka
któ~
·n ie prri;.ed1>st.aną si~ tacy,
swoilm. posteP-Ol':alll!te~ 1 • ~lecam1
utrud~~all n<>rma:l~y bieg zy~1a .w
~la ~isłosci
P<JW?Jen.nym kraJu.
nal~zY. ~eszcze .~dkr~lt~, ze k~troh ' ~geri:inc11 komisi• podlega1ą
terenie
·w.szystkie · mieszkania na

Lo~\, ~ w·z:g\ędM

n.a

\~

"-.to

\•

zam1eszku1e. Nłema takle1to zaiwiodu CIZY funkcji mies:zk.ańca, które~
sp!l!ld
wyłą,czały jego mieszkanie

fl.ontr00-1.

toomi.gji

są ostiatec.7.M'e

Nowa . reforma sz·ko1n·1ctwa ~o~i~:~~~"~~ad=-~:ia:m,)l.::=
Or,zeczenla

Pierwsze 8-klasowe
R

szkoły

·

·

·
oz.poczyna~ący się 3 wrześma
rh. nowy rok szkolny będzie dalszym etapem olbrzymiej •kampanii
oświaitowej, 2Jlll·ie:rzającej do Ji:kwi.
· na . „_
·edb ~·~~~
d ·· s· lrutk'
'J""
. ow. zam
'acJI
polu w okresie olrupa031 l woJny.
Zatożeniem nowej po1lityki oświa.
roku
w nowym
towej je~t aby

naiemca
dziale mieszkania, kad:dy
l)OSiadaczem
pełnoprawnym
jest
mieszkania. a wszelkie pmiwne C!Zl'B iności są tym samym raz na zawłódzkim
sze skońcrone, i przez nik<ltt'O nłe
mogą nigdy w przyszłości być za•
134 sikólł powszech- czepiane.
kuratorium,
nych nie będzie w tym roku czynWSZYSCY MUSilIM.Y BYĆ .
z powcdu lkatas/l:r-0fal1nego
nydi.
POMOCNI
i braku ...
braku izb lekcyijnydh
· ws.kute'k Nie w;0łno nik.oonu utrudni.ać Pf'll· ze
· się,
Ok aziw1e.
i·
·
1
..
n~~zyOJ·e •
msk1cih u1posażeń, wielu pedagogów cy Komisji. Nie należy wnosić poodohodz,i od 57:kół do zawodów bair- dań indywidualnie, a tylko .za powalkłiad~ych,
dziej intratnych. NieookO<jący jest średnict~em . ra~
. w1zględme zw•ązkow zaJW!odowych.
- • . .
.
f k
mieści
komisji,
urząoow.ania
Lukał
Z)aa_ t, ze zanotow~no rown1~z
I
w1sko odpływu sił peda~icznych sie przy ut. Piotrkowskiej 113
z zakładów kszJtałcenQa nauczycieli. czynny jest przez ' cały dzień. Tam
W tej chwilii w ~kręgu brak nam k:ndy otr:wma. ząd~ne wyj.aśnierua. tam na1e-.ly k•erować eiwen. 11,. otrzymamy zas• tualne
OOO nauczycie
tam zasięgać
Sl>OStl"zeźenia
•
wslLazó·
inl0>rmacii i potriz,eb'nych
nowych około 200.
przez
Łodzi wek. Całe społecrLeństwo
O ile więc w s.amej
będa pobierały izr<>zumienie ważności akcii i p.rzewszystkie dzieci
Ol'.Z~zedń,
strzegani? WiY
naukę, . o tyle na tere.Il!ie wojewódz1. ' :ddaiwanych
o S1Priawnego 1 o •
, , . przyczyni se
twa, nąes'tety, zasada po.w.szedtnosc1 tJ()\v<iedniegio przebiegu odbywającenauczania nie będzie jeszcze mogła go sie procesu. w wyniku 'którego
w 'tym roku być w 100 procentach kaźdy człowiek pr.acy blłdzie miał
możli~-0ścl
zapewl11ione w r.a1tt1ach
zrealizowana.
mieSiZł<antt>we.
warunki
1rnd%iiwe
w Zarówn-0 ~skład komisji, jak te-ż S!IOnauczyc1els:kHilł
kadrami
sz kołach średni ch, jak i z !okala- lec.7.lD.e J)Odelście jej ozł()ftków do
mi dla tych szkół jest nieco lepiej, tego zagadniena i wylącznie obypowszedhnym wiatelski i beztnłereS10'Wny jej cha·
niż w szkolnictwie
' r.akter, daje gw~je nałeźytego
. .
I . k f'
aczk~ wie _mansowe po~ozen1e nau- wykonania natoi.ony.ch na nłą 0~
czyc1elsitwa Jest tak samo opłakane. wią'likÓW· Jest necizą niewąt1>Uwie
ważną. ze COJYonoścl komisji odbywalą sle b~rednlo pod nad~&rem społeczenstwa, oo wyklt•cza ia'kfiekolwiek nadużycia i sm.odl;w.
w walce z bandą NSZ
Przez ścisłe W$1>Ół•
biurokrację.

w wo1· ewódzlwie

re.
"NJ>rowadzone zo~tają w trz.edh
Łodzi
jonach i to częściowo: w
i powiecie lócłz.kim będzie w pierwszym roku 12 takk!h sz;)Qói, w Skierbę~lL~
· · h - . 15 · Og'ri
a:ue
enem
ni.ewicad
więc na tbreD'łe okir.w'U 27 s:ikół
nowego typu.
polskiego
Struktura sz'kolni:ctwa
Id , b d ·
, ·
.
·
'
l
ę zie naszko nym, IPr:-J?Ilus naucza1I11a ob~J- ·W _p~zi!osc1 wygą ac
mował młodziez do lat 15 wlączme. stępu!Ją'CO: 8 ·klas szkoły powszechNa zasadę po.wszechn~ci nauczania nej plus 4 klasy szkoły średniej.
położony wstal specjalny nacisk, Aby zorientować się w ..zasięgu
· ~,..1_
k I ·
d
'k. • _.Ji...: • __ ..1_·
WIJ>rowa z.one n?szego sz o motwa n:a tere.me lOUZ·
ita , ze 1$UL.1em~1e
cyfr.
kiJka
1
zos'tacią j'lllŻ obecnie 8-klasowe szkoły kiego okręgu, podamy
poW5zedhne, a co za tym idzie prze. Og-Ołem mamy ina tym terenie 1.775
ze sztabem
budowane zostaje szkolniictwo śred- szkól powszechnych
nie. W ciągu 6 lat Min. Oświaty 6.000 nauczycieli. W samej Łodzi
,
k'
..
., ,
.
pragnie przeJ:SC z systemu 7-kla~- mamy 141 .sz ?t powszecłmydh z
iwej szkoły powsz.e<:1hnej na szkołę 58.291 uczmam1. Łódź rozwiązała
trudności lokalowe 8-'k.lasowa. Dalej projek·towane jest, pomyślnie
wydział
aby zami~st cZJteroletniego gimnazjum szkolne i. jak twierdz?
d . k
k .d
dl
, .·
. .
.
.
. .it __
ziec a w
az ego
1stmał w os.wiaty, a
11ceum,
1 awu1etmego
(do urodzonych
'Polsce jednolity typ cztero, wziględ- wieku szkolnym
ni~ pięcio-klasowej szkoty średniej. w 1932 ·r.) miejsce na ławie szkolW ten sposób nauczanie trwało- nej się znajdzie

z

cych warsbw'Y pracujące i rzemłe-ślnlcze nasi.ego miasta. na ozete
któr~j stoją row. Eurslci i .Różycki.
J(omrsia ta, or.ze.ka w sposob decydujący i ostateczny 0 każdej spraBelz pisemnej
wle mieszkaniowej.
decyzji komisj1, nie ltl()gą i nie bedą regulowane :lladne sp1'1awy. Każ·
·
·
·
d
·
G
I
I
I
da najdrobniejsz;a spraiwa mieszka- b
orze1 prze .sitaw1a . się. sytuac~~
nlowa będzie przedmiotem szczegó- y !U nas 8 at . p .us 4 ata, r~zem
mforrnacJI,
wedrug
gdz1e,
okręgu,
w
sredszkoły
~ażone • będą 12 lat Pod ipoJęc1em
·krwe&10 badania,
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h
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od
będą wszystkie środki, aby kazde
Dnia 20 sierpnia br. padł
o ryc
zaT1Ządzenle by~o natychmi.ast wpro zaw ~~e, po u onczemu
wstępu
ma prawo
Komisla kiero- onlłodztez
Wladzome w źycie.
WACŁAW
wać sie bedzle wvłącznie słusznym wyższe uczelnie naukcwe.
Ja·k w praktyce real izowanv
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1aktchlmlna1mnie1sz.e1 mowy o
Otoz, Jesh .1dz1e
ubocznych, powyzszy plan?
wiek bądź wpfywacb
członek dzielnicy „Czerwonej" PPS, kierownik XV. :Kom.
ingeren~ii o szkoły powszechne, to w mekitóintet"Wenciach. czy teź
l'tlilicji Obywatelskiej.
~a1ste; ryoh częściadh 'kraju dalej fun·kcjo· oz;y.nników stolą~Y'.C:h J)O(la
głem prac ~?m~jl ml~'Zkm~owei: '!lować hędą siedimioklasówki, w inp mi 1
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Na k()nierenci• prasowei.
ego a ęc •
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·komisil tow. Róźycki p~dii;ielłl ste mentu, wiprowadzane są JUZ w ttym
w Łodzi
'1- dzien.nikal'Ziaml szereg~ern ~nlor- 1roku sz:koły pow~zechne 8-klasowe.
macyj, k~óre ze .względ~ na ie~ Na terenie łódzkiego okr~u szkol·
h
kol
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wa:inosc 1 z.m1cze1111e poda1emy dz1e nąe sz Y pow.sz.ec ne
slai diO wiad1>mości społeczeństwa.nego
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działanie z pr.asą nmozliwia komłsja zawsze terminowe I jasne informowanie s.1>0łeozeństwa o doko'łłaiJIYCb pracach i zamierzeniach I
to jest również rękojmią przesłrzegania oor~ądku • imaiworządnośclW itt~ejszym numetize t>OOamy
wyniki 1>tet'WISZYch, wstęJ)lłych 1>rac
komisji. które 1><>7.lwolą iuż ocenłć
ieł sp1'1aW111.ość i wykazać tnuf:n:ości.
iakle wynikają i nieuC1Zcl:we1to staeleinentów
nQ:wiska aspołecznych
zamtereS(}w.anvch w sze~iu niePiOikoiu i zameQI.
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R_A_D__
I o_)
TELEFOint

WAŻNE

Woj. Un9'c1 Beę.
- tel. 262..72
Wojewódzka Kom. Mliicji
Ob ywatelski:ej
- tel. ll60-07
u• . k
...1e1s a Komen da UiJl-JI
wi
'-k' .
Obywa.t-e...,. leJ
- tel. 253-60
Pow. Un4d Reą>.
- tel. 130..01
Kom. Pow. MO.
-tel. 185-02
Pogot, Leka;rskie PCK - tel. 117-11
P~. Ratmtt, Miejski~ - tel. 104-44
Pogoi. Ratunk. Ubezp. - tel. 134-15
Strat pożaru.
- teł.
8
Biuro aamerów
- tel. 199-0(;
-Re<łaktor Nac:z;)fny Kuirłera PoPUl· I · sekretariat-tel. 130-46
Sekretarz Redakcji
- 144-18
KleroWOJ1c Administracji 222-22
Dzl.a? oiłoszeń ł ~ksipe<l. - 256·37
Dział prenumeraty
~ 268-95

...,„

DYtURY APTEIC
Dzisiejszej noey dyżurują apteki:
(Piotrkowska 165),
Głuchowskiego
(Narutowicza 6),
Wójcickiego (Napiórkowskiego 41),
Kowalskiego (Rzgowska 147), Kahanega (Limanowskiego 8f'I), Malczewskiego (śródmiejska 21), Smolenia (Karoleyska 48).
Chądzyńskiej

(TEATRY)
TEATR KAMERALNY
Daszyńskiego

34.

Dziś

dnia 24 sierpnia o godzinie
19 min. 30 przemiła komedia amerykańska Barry Connersa pt Roxy
z -udziałem Janiny Lukowskiej, Zofii Ordyńskiej, Tamary Pasławskiej,
Marii
Szumowiczównej,
11Iichała
Meliny, Adama Mikołajewskiego i
Ludwika Tatarskiego. Reżyserował
Jan Kochanowicz, dekoracje wykonali Antoni Biłas i Aleksander Ję
drzejewski. Kasa czyDDa od godz.
10-ej.

Kraków: 6
:~:· ,,K!e<ly
. _;.i,.
"""'·z' .. nm6 _,,,.
ne." w , oraz d -z1eim•n..
LUU
<>u
.
.,
Pr<>&ram na d-z-i'ś. Po2.1tan. 6.25 ~
nastyka. 6.35 muzYka. Krakowi: 7.00
mu-zylka poranna. 7.30 powt. najwąż.
wiad. dizii e'llltlika. 7.35 muzyka. 8.2()
inllonm. 1Q1g<(jl!Jnopol'&k. Łódtź:
8.30
Ro1J111aitości. a.40 Godz. o<lk:. prozy:
„Czrowi~k o dlw•óch tw.arz.ach„ 1J'()(td. c.).
wieść wrr. Rymlki eiwkza
8.55 Sk•rzyll'ka poS1ZUkiw a111ia rodzin.
9,05 Przerwa. J(iraków: u .57 Sygn.
CZ<as<U i heónat z Wieży Mariackiej.
Poznań: 12.05 d'Zienn ilk. 12.20 koncert. 12.55
minu1t 1poez1V'. ]3.00
Na ziiem·i a
odzy.skanyah, 13.15
14.00
Konce·I'lt .or1kiestry s.alonowetJ.
M.uzyika. Łóldlź· 14.50 A1Jd. słownoITUWYCZIOO w OP'!· B. Bwsiaikiie\vkza
nie
p. t. ,.Ta i owo" Go CZ1Eml
wiszyscy wiemy na it;!;rnat „Humoi;ipęreski Dwor.z.a'ka". 115.05 Jak
dziić świ ęto? JS.lÓ Pog. pop.,nanJ. WitkoW1Skiej-Bo<lalls>Jdej
ko wa:
P· t. „Teoria Eiwoluctil Laimarcka".
15.20 ,,Melodie operetlk<>we" w w,-k.
T. Cza.iloowskiei - śpiew I W. Kii
ako.mp. 15.40 Wiamow~CZJOwej dom ości z miasta i iprnwdooji. 15.45
Koncert reildamoWY. W -<wa: 16.()()
dziennilk. 16.3{) ikon cert. 16.55 And.
po~tyoka. 17.10 koncert. 17.50 „Odbudowuljemy W·-wię". Lódz:
17.55
AluJd. idlla świetlik t"Obootn.:
a•ud.
opra<:oWlana przez 0!l:'ni.!>kio
Memiprlzy
dyczne Pra~y SwietHoowei
c. ;g. [). K. W-wa: 18.25 Wę1df"ÓWka z mi ki ro fon ffill. }8.35 konceM.
1a.50 Aud. TUR-u. 19.00 Nauka przy
Wlośniku• 19.30 kollłCerit. 20.00 d'ZiOO
nik. Łód ź w ;p1ral1:ramie o gfflnQl>01Sok1!m: 20.30 ,,Pieśni Brahmsa" 'W
wyk. c. W -ę gr ZY·OOW'Siki ej - §pie·W
I iw. ~lim-0·w iczowej
- a'lromp.
KTaków: 20.45 Stuohowi'Siko. Łódź:
21.00 Mt1zyka
Moz.ar·ta
('r11yty).
21.20 Szil<iic rn~r.ac. J. HUISIZIClZY p. t.
„Wygryiziacze". 21.30 Konk::ert
żY·
cz eń (część J..;sza). ŁOdź IWI ll>t'ogTamie -0góllnop.o'llskirn: 212.00 Dwie ha~
moresiki: Tefifi „Bgz.amin" i Awersa.J11<>Cho<C!knv•y".
czenlki „WYJPaidek
w-wa: 22.15 mu'z;yka taneczmi. 23.00
ostatnie w<iaid. dziien!nika. 23.2() pro&lflarm na jutro. Łqd.ź: 3J.30 Koncert
żyiczeń (część Il-ga). 23.55 Pragi-.
na dzień Jiutr-zeisizy.
ZiakońC??enie
audycji i h-ymm do 24.00,

1::;

,

dis

I

TEART KOMEDil MUZVCZNEJ
„LUTNIA"
Dziś o godz. 19-ej
ciesząca
się
wielltim powodzeniem piękna operetka P. Abrahama „Wiktoria i jej
huzar". Udział biorą: Elna Gistedt,
Michał Ślaski, B. Halmirska. St. Pia
secka, J. Grygalanka, St. Brusikiewicz, K. Koszela, A. Chrooicki, ·wł
Szczawiński,

ohowlqzko nabycia i prowadzenia domowych ksiqłek
meldun·kowych na terenie "Wielkiej Łodzi

Na podstawie art. 4 r.ozponądze- Pł'Owadzący meldunki niema żadRzeczy·posp'01itei ;ny<Oh wątpliwości, że ist«inie mienia
Prezyd·enta
.PdlslcLeJ z dnia 16 marca 1928 roku szka1Ją one na ,t erenie daneg()I domu
o ew:iodienciii i koILtroli mchu ludno- w .cbwni ieJ zaprowadzenia,
ŚC1 (Oz. U. R. IP. NT. 32, poz. 300),
b. Wszystkie natomiast osoby.
miiem.ioo-ego ustawą z dnia 15 marca 193Z r. -O eWlidencld i k!ootroli k~óre fig1111uią w ,,arlrosru zbior([)z. U. R. iP. Nr. czym", a faktycmi.e cie mieszkają
rucił1'u !1udności
w.iinny być be.z.Vt' danym domu,
38132), zaTZąd.zam oo riastępuj.e:
§ 1. Właściciele domów, zarządcy względni·e wymeldowane. Okol.iczdomowi, wyznaczeni przez Zarząd ność wymeldowania oo.leży wtwiierBiurze Mel·
Nleruchomaści do s prawowania cple dzi'ć w odp-0wiednim
.kol mrd mieniem pan leruieckim I mie- dunkowym.
niem opuszczonym (tj. maiątk :em,
§ 5. Nowozapr·o wa,dzone książki
który nie Zfl a jd,uie s i ę w posiadani.u me1dunkowe m'Leży przedl•ożyć we
właściciel i - P·olaków lub · j·ch praw· w!aściwy.ch · terytorialnie B iurach
nych nas•tępców), osoby,
którym MeldunkQwych w celu sprawd1z,em,ia
powierzone zostało s pelnie•nie czyn- pra wjd łowoścl wnie8i-0nyah zapiisów
ności meldunkowych obowiązane są
oraz uzgodnie111ia tychże z OTY&i•rnna terenie „ Wielkiej Lodzi" do pro- !iem „arkusza zbiorniczeg.o''.
wadzenia w poszczególnych J>OSe§ 6. Przedwoj.e nne książki me~d,unsJach „domowych książek mełdun- kowe (z okresu 1939 r.) oraz „arkowych" i list lokatorów. Właści- kusze zbi·o rcze", wprowadzooie tyl:ko
ciele. dzierżawcy, administratorzy ·na okres przejściowy, zastają wylub inni odpowJed21iatni kierownicy cofane z 111życia. W term'1n!1e <0tl dnia
hoteli. pensjonatów, domów nocie- ogłoszenia n'niejszego <0bv.i·es:zczeniia
gmvych, szpitali, bi>rs, 1»"Zytułków do dnia ao września 1946 r„ książk i
ii wszelki<lgJa rodzaiu innych zakła- tie i" arkusze zbiorcz·e należy prz.elmdów, przeznaczonych do przyJmo- zać wtaściwym biurom moeldunkowanila osób na mieszkanie lub noc- wym.
leg za opłatą lub bezpłatnie - abo„klsięgi ·mel'Wiązani są p·rowadzić
§ 7. Wlaśdoi ele domów, dzier.żawd.unlcowe" (hotelowe) i Listy wed1lug cy itp. OtS-Oby, o których mowa w
wzorów, vstalonych w rozp•orzą,d'ze- § 1, przy zgłaszaniu się dio Biur
niu M;ini·stra Spra w Wewn·ętrznych Meld.u nkowyob w spraw.ie 'll.abyc"a
z d'!l.i'a 16 paździ'ern.i k a 1930 r. (IDz. k si ążek meldunkowych, obowiązaini
U. IR. IP. Nr. 84, poz. 653).
są do .zl<Y2·enia deklarac ji z podan!em
§ 2. Os·o by, ua których ci ąży obo- imien 'a i nazwiska oos•by odpowiewiązek 2:2.opatrzenia się w ksi ąż k i &zialniei za prowadzienie
czynnośc i
meldunko we <s I) będ ą wzywane m eldunkowych, a na dto do WY·imienni~
d-0 p oszcziegó!ny.ch B iur pe!nienia fcmmilarza 1t1ast ę pui ą cym i
Meld<ll11kowych. .CO<S t aną one do kia- danymi:
dnie pouczon e o S'J)(}SQbiie prowadzea) noa,z wa ulicy, na której dom znailllia ks.iążek meldun kowy ch.
§ 3. Domowe n hotefowie książki duJe .si·ę ,
meldu't1k'ow1e 11abywać moŻl'!a po
I>) 1Wmer 'P<>rządkowy domu oraz
oenaclt:
nutneT hti><>tecmy domu,
1. za książkę o <>bięt. 10 kart zł. 150
a „ „
„
20
„ 200
3. „
„
„
50 „"
„ 250
4. „
„
„ 100
„ 400
„
5. „
„ 200 "
600
6. "
„
" 300 ·.~ : 800
§ 4. a. Do książki meldunkO'wef należy wpisać z „arkusz.a Żbi<>ł'owego"
wyłącznie te osoby, oo do których
Lek ar ze

-

„WIELKI WALC"

TĘCZA

do nabycia w
księgarni
przy ul. ' Piotrkowskiej
102a, a od godz. 17 w kasie teatru.
Uwaga! Już wkrótce najpięlmiej
sza operetka F. Lehara „Wesoła
wdówka".

uf. P!<itrko~ka 108

CYRK Nr. 3
Kośc!u1szki 5/7
Ostatnie dni pabytu!
Doborowy pr·ogram. 16 atrakcii
.§w:.at<0wych. Począ·tek przedstawień
o godz. 19,30 - wtorki, czwartki '
soboty I niiedziele po 2 p.rzedstawienia o godz. 16,30 i 19,30.
Ceny zniżone n.a · przied.staw.ienl.a
po-poludnl1lwe o godz. 16,30 w dn i
pows_z·edni,e.

WŁÓKNIARZ .

ul. Zawadzka 16
HEL
u!. Le.iri„n&w 2-4
TATRY
ut Slenkiewieza 40

/'.

PRZEDWIOŚNIE

tli!. Żeromskie~o 74-76

wo_No c

OBROTY POCZTY W CZERWCU
Przesyłek listowych zwykłych 38.608.500, poleconych
2.198,600
czasopism R.800.500, listów warto-'
ściowych
48,700, paczek 517,100
przekazów pocztowych sztuk 438.200
na kwotę 687 .426.600, wpłat PKO
przez pocztę sztuk Z.54.800, n.a kwotę 2.374.488.700 zł„
wypłata PKO
przez pocztę sztuk 355,200 na kwotę 465.974.000
zł..
telegramów 541.300, rozmów międzymiastowych
2.713.400, abonentów telefonicznych
9'l.600. Wpływy zł. 173.276.300, wydatki 210.694.600, z tego osobowe
118.585.300. Personel 46.987.

ul.

Naof6rkow~kieiro

'6

ROMA
nt RzS!lwska 34

.

ul.

ul.

ZACHĘTA
Z~er~ka

26

BAJKA

Pranciszkańska

31
ROBOTNIK
nt Kiliński ego 178

REKORD
uł.

OGRóD ZOOLOGICZNY

ZDROWIE
(dojazd tramwajem 9) ·otwarty od
9 rano Ile zmierzcha.

Rz!?ovr.;ka 2 (Plac Reywoota)
Md ZA
Ruda Pabianil cka
SWIT
Bałucki RYnełC 5.
w
--OSWIATOWY OM. TUR
ul. Kopernika 8

I

Początek seansów: w dlll powsze dIJie
f święta o !!:od.._
14. 16. 18 l 20.

Komitet „Bundu"

I

-

używania

w

każdej nieruchOlooścL

hotelu, szpitalu itp. zakładi:ie i
łl!tego typu pieczątki d<>mowej i OOteloweJ wg. wzi><ru, zuaidulące~ się
w Biurach Meldunkowych.

§ 9. W celu należytego z:atnowad1Z1Cnl'a domo\vych ksi ążek melidunkowych osoby, wy.szc:regó1niooe w
§ 1 nin:ejszego ob\Weszieunla, atrzymaia tSzczegótową instrukcję, omawiafącą c'alokszta~t spi"aW, dotyc-i
cych JJrowa<l~enia i przech<l'wywanila
książek meldunkowych, jak równiet
list lokatorów.
§ 10. W i·nni przekrocreni:a posta
niniejszego obw:·e szczeni a
nowień
uleginą w
drodre administracyj n.ej
karom. prziewi~dz:ian.ym w art. art.
24 i :?5 zacyto.wa'llego na ws tępi e
ro zporządzenla.

§ 11. Obwieszczeri.e
?Pfnioejsze
wchodzi w życ;e ,j obowiązuje ca
terenie .,w :ielkiei Łod·zi" z <fn.lem
ogtoozen:ia.
Za Prezydienta Miasta
(-) Eugeniusz Aine.nkiel
wiceprezydent Af.'asta

~

Zagubione dokumenty

Dr Med. s. ~URAKOWSKI, Dr A.
RATAJ żURAKOWSKA (z War- UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód
szawy) specjaliści chorób skórno- osobisty na nazwisko Wild Adela ~
wenerycznych i moczo - płciowych. Łódź (Widzew), Głęboka 10 m. 3.
-3000
Piotrkowska 33 godz. 12-1; 3-51/2.
Dr. JADWIGA SZUSTROWA, choroby płuc, Łódź, ul. Wólczańska Nr
197 m. 1 wznawia przyjęcia ~ godz.
17 da 19-ej.
-1938

·-

-

o godz. 16. 18 i 20: w oiedziele

Kina: Hel, Adria. Przedwiośnie i Roma r<>zipoozvnają seense o pół g1>dzrny później t. zn. w dni powsze-0~ o godz. 16.30. 18.30 i 29.so w ?ie·
dzielę 1 święta pierwszy seans 0 godz. 14,SO. Oświatowy - 2 setlll8e dzlen·
nie: ROd2 17 18.30. Nied2iete ; świeł11 15.30. 17 i 18,30.
Początek seansów w kinie „Bałtyk" w dni powszednie o godz. 10.30
18.30 i 20.30, w niedzielę 1 święta o godz. 12.30, 14.30, 18.30 i 20.30.
Pnedsiprzedaź biletów do kiltl: „Rekord", „Wolność" j ,,Roma" dla
zawiadamia, iż w sobatę. 24 sierpnia
o godz. 7 wieczór w lokalu własnym członków Związków Zawodowych IZgloszenia zbiorowe\ odbywa się w RaJaracza 17 odbędizie się zebranie .lzie Zakładowej fabryki Geyera (P:otrkowska 295) od godz . 10-13-ej.
Celem uniknięcia natl<>ku prosimy o przvch-0dzeoie D8 weześniejsttpartyjne o aktualnych problemach I
żydowskich.
Przybycie obowiązko- •eatl.9e:
Uwaga. We W5zystki.cb kinach w d.nln premiuy paMe-pu:tout Qr&Z. bi·
we. _.
I
·
·ne
Komitet Bundu
lety bezpłatne I ulgowe

Łódzki

d) ilość J.o'kati ~ 15.c.zba wszystkich
m'. e.5·zk.aftcaw w danym domu nie
WYlączaiąc dzieci.
§ 8. Nlexale-żnie od wt>rowadzenia
domoW'Y'Ch
książek meldunkowych
i Ust Wk.atorów usta:nawia się z
dniem 1 września 1946 r. obowiązek

UNIEWAtNIAM zagubione dokumenty: świadectwo rzemieślnicze ślu
sarskie, karta rejestracyjna z komisji wojskowej i 2 kwity węglowe n a
„SLUBY KAWALERSKIE"
nazwisko Wiśniak Henryk - Łódź,
Dr med, SIENKO
KS!\WERY 11-go Listopada 137 m. 12. -3061
„CZTEREOH NA POSTERUNKU" (z Warszawy), specjalist-a chor6b
skórnych, wenerycznych, pęehe. UNIEWAŻNIAM skradzione dokurza. Przyjmuje ul Kilińskiego 1'32 menty: legitymację Związkową. Ie~
„ZYGMUNT KŁOSOWSKI"
w godz. 12-2 ; 4-6. Tel. 205-55. -232 gitymację PPS Dz. Koziny i palców
„SZCJZĘSLIWA 18"
Dr med. KUDREWIOZ ZYGMUNT kę na nazwislto Pasikowski Tade-3082
wener)'1:znych usz.
specjaiiista
ch<Jll'ób
skórn:vch. Pi-0bJ:1k<QW1Sk« NT 106.
i
„SZCJZĘSLIWA 18"
UNIEWAŻNIAM skradziona legityPrzy)muje od 8-11 i od 4-7.
mację tramwajową na m-ce parzy
-2027
„KONFLIKT"
ste na nazwisko Ładziński Ludwik
Dr KOWALCZYK JERZV - choroby - Łódź, Srebrzyńska 75.
-3063
„śLUBY KAWALERSKIE"
skónne i weneryczne. Żerom&kiego 41
od 3-7.
-1791 UNIEWAtNIAM skradzione dokumenty: dowód osobisty, leg. PPS
,,ZVGMUNT KŁOSOWSKI"
Dr J. VOGEL ze Lwowa, specjali- Opoczno, za~wiadczenie z Ubezpieai:a chorób kobiecych i akuszerii, czalni na zniżkę kolejową dyplom
,..JEZEBEL"
Przyjmuje ul, Narutowicza 4. Tel. pielęgniarski wyd. przez w~j . kielec
260.92.
kie z dnia 28.12 1937 r. na nazwisko
„UWODZICIEL''
Zapolska
Łaskawego znalazLEKARZ STOMATOLOG Ałłoja 811° cę proszę Julia.
o zwrot do Ubezp. Społ.
leczenie
rakowska
z
WarszaWY
,.A. B. C. MIŁOSOI"
- E.ecznicza 6, pokój 109.
-3064
ja:my ustnej i zebów. Pracownfa zę·
,
bów sztucznvch. Andrzeja 2.
-930 UNIEWAtNIAM zagubioną kartę
,.SREBRNA FLOTA"
Dr LIBO
ALEKSANDER, choroby rozpoznawczą, kartę renty wydanq
usz'll.
no&1l
i
ga.rdła. ull. Przejud
6, przez Zarząd Ubezpieczeń Społecz„POWRÓT"
PnyJm.uje od' 1(-0dz. 8-10 i 4-6. tel. nych - Łódź na nazwisko Pieczyń101-50.
-1433 ski Roman - Piłsudskiego 19.
„ NIEUCBWl'TNY SMITH"
-3005
Dr med. E. MIKULICZ ze Lwowa,
lekarz·dentysta, specjalista
eho„POWROT"
rób dziąseł i ;amy ustnej, ZarwadzZaofiarowanie pracy
ka 17 tel. 144-45.
,
„KWIA T MIŁOŚCI"
Dr medyeyoy MARUN STAWlięSK1 CHLOPIEO liit 16 - 20 z dobrej
„LISTY Z POLA BITWY"
z Waruawy, połotniotwo. eborob:v rodziny potrzebny na praktykę do
...-··
k<>bieee, p~yjmuje 8--6, Aleje Koś. hurtowni galanteryjnej. Zgłoszenia:
Hurtownia Galanteryjna - Nowocim1rld 53. tel. 193-89.
ZWIERZ{:TA AFRYKI
miejska 3 (podwórze).
-3027
„ KAPITAN BENOIT"'

GDYNIA
ul. Prz.ei„z.d Z
STYLOWY
ul. Kilińskieg'() 123
BALTYI<
ul. Narutowicza 20
WISLA
ut. Przejazd 1
ADRIA
Marszafka Stalina (Ol6wna) t

Al.

łódzkich
I

POLONIA

ut Piotrkowska 61

wcześniej

c) o-z.naczeriiie dokfa1dne potożenia
domu 111arożrlieg.o ~ pr.ziechod•n1iego
fo'()doać d'()kitad·ne niazwy dwóch ttlic),

OfilO§Zf NIJl D OBN

Repertuar kin

T. Ślązak.

Bilety

O

7

Kupno i

sprzedaż

LEKARKA - dentystka szuka posa~
„MECBAN1K" Naprawa maszyn do dy w Łodzi. Tel. 129-91, godz. 2-6.
szycia i rowerów, kupno, sprzedaż,
zamiana maszyn zwykłych na. gabL
R 6 żn e
netowe. Kupuje knnczuk. irtłv. lakie•
ry. Piotrkowska 70. RĘDZIA.
-1925
2 TYSIĄCE ZŁ NAGRODY za zwrot
PIBKARNIĘ sprzedam od zaraz. skradzionych dokumentów dn. 9.8.
19-15 r. w Koluszkach da Lm;ja z Le
Wiadomość~ Piotrkowska 70.
-3056 wandowskich Ripko. Adres: Kraków, Lelewela 17 m. 6.
-3057
KUPIMY saponinę, saponix i lukrecję w pro~zku .
Centrala Sprzęt u LEKCJE ANGIET, SKIEGO Daszyńskiego 61 m. 6,
l'~o, Lódź. Zamenhofa 2.
..-3036
..

~
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Nowoczesne miasto w głuszy zamieszkałej przez małpy i papugi
Henry Ford i jego . kauczukowa ka·riera

·N'a prz.eifornie naszego wieku Bołem - brazylijski·e miasto w stan:e
Para było &toliicą ka•ucz.ukową świata. Blask jiego zgas-ił iednak pewjen.
któremu
Anglik, Henry W.i·ckham,
ud:ato się potaj>em11ie przekraść do
Wędrując
kraju.
wnę.trza tego
wzdluż rz.eki Tapajos, odnalazł bowiem cent1e nasiona drzewa ka·uczukowego : mimo czuinoś·ci brazylijskich władz celnych z.doliał re wywieżć do AngH.i.
Wywi·ezione ·ro§l•i nki zasadz.it skol ei w ogrodzie botanicznym na "WYISpie Cejlon. Prnesade;al ie szczepił j
krzyżowa! tak długo, aż wyro.sły z
nich dui'e drzewa, które dawialy
trzykroć więcej so.ku, an.iż.eH ioh <lzi
cy przodkowie z Brazylijsk.~ej puszczy. Eksperyment W •i-ckhama d•a•I początek olbrzyn:iim plia111taciom kia.ucz·ukowym, które pokrywają kollo-

tych poczynaniach, .zmtemli p-0J>rzed! wać w.iladomości o !Qlima-cie, opa-diacl!I się do gotowycll śli.wek, zup z suiszo- s-neroklmi pasami dżungr.i, d1a oclironią ta;ktyk-ę, ,,Pia.n Steiv·enson.a'< m- cJ..es.zczowyclt a J1Jtespodzia.Jl!kaclt przy nyc.h jarzyn, oebuli, makarOBU i t.d. IDY d.rnewek przed tropiik.a'~ymi buNie dz.iw ted~„ :be kabokle .zbunto- rzami, ~zy wi.cl1rami.
rzucono. Na rynlru światowym llaS- rody .tropjbt}nei. wtrzebacll ~
tal tern.z okres nadiprodillkcii klan<:iZlll- k.auCZllJ'loow.eg>o i cliarai&ter.re r.obot- wa'hl się w kofiC11. Porml>i'jałi caifoOPLACILO SIĘ.
ku, cena j•ego spa-Ota .Joatastrofa·inie z fl:i•ków rekrutujących &i-ę z pomiędley terias i zaatakowa:H domy. w kjfuy.ch
tubyiczycll Joaboklów.
1,2'1 dol. na 2;5• oentów za fulli!.
1zabarykadował.i sie Amerykanie. "Re- .Musiało upty11ąć jeszcze kilkanaśbynaj-1 wolta trwata przez całą noc i <topie- de lat bezu.s.tann.yc11 mozolów i strat
Ci, nie odznaczający się
Ce1em zniżki było wiechęceniie ka
pitaJu amerykańskiego do instytu.cii mn.iej J)'racowitością Lud?.liie, mie'l!i na- ro samoloty, które rząd wysłał na- nim Henry f'ord mógł przystąp.ić d·o
w niierientuiący.m s:~ prz.emyśLe kiau- gie pracował P'Od oldem ek.spertów stępneg·o dnia zidolaly ją uśmierzyć. produk.cH 'Z wl.asneg<> kauczuku. Zna!Potem "okazaiło .się, ż,e miejsce Pod czenie jednak j•ego plan-t.acji wyszło
czukowym. Taktyk.a ba jednak zawio- z iDetirojt wraz z ic.h zegarami, kadla. Fi.re.s.tonie mimo wszystlro dal•ei rami za wóźnienie się oo pracy. p'laintację wybrano źl<e. WiObec górz.y w ·całej vel:ni na jaw oopier-0 w okOd chwm
liberyjskie .Mieli pracować 6 razy w tygod111iu„ S!tości terenu d~·wtilgający ·wi·adTa z resie ost.atniei woimy.
ro?Jbud-0wywla'l swoje
plalJJtacje, f'or.dlanidiiia równii.eż ~m()- pod nieznośnym ża:r.em słooocz.nym wkiem robotnicy, JJ<iejedn<JOOrotnde opanowania prz.ez Japończyków mapod1c.zas gdy dia'Wlli·e.j rozsądek naka- ')>f'.ziewracalli si<ę witażąiC na pagórki. Lajskidh dl !m.doneeyjsikiich pó1 kaucrugla S:w~ aktywność.
z,ywiał 00 g-Odmy 1-0-ej odpoczywać Coony ,,,I.a.tex" rozl•ewat się, a jedno .k-0wych, praca nad Amazonką sta.ta
ai do chk>.dnegio w.iiecrona. Taike.ę w.iiadro „late:xm'' zawierało sok z 4-0I się jes:z;c·ze bardziej gorączkowa, a
BŁĘDY I DOŚWIADCZENIA.
,pl011y jej PO'ZW-Obly jak-o .tak-0 zatyPomylk·i byly :11.atunalfli·e .nieU'llilk- i obce jedzenie w nowoz.ał\ooż.on.y.00 do 50 drvew k.auczukowych.
11 ione. Wynikały z faktu, żie luiclz.ie cafe;teria·s i restauracjach nie sma-) I ten. błąd naprawi0110. Wyd7Jierża- kać niedobory wyniikfo ·wskutek woParda musieli iz.aczyuać wsizyst·kol 1kowalo •i m byna.jmo~j. Lud©ie zma}ą- wj•o'!l~ u-0wy. mil_ion hektar-ów tere~·u jennych niel>')wodzeń.
A.
od poozątkru i be7lustanrue ek.spery- cy doty<:lbiczas ·Jie.d'YdJle suszoną ryibę, gładkiego iak stól. Obsza-r ten pod-zie
mentować . .Musi eli dopier-o rooby- Ilia.solę ~ ryż nie mogli. pr'2JY~C.Zaić !ono na kwad•r aty, ·ktÓT.e otocz·o.no

I

r.

Wschodzie.
prz.estrzenie
sa:11e
, ---------------------------------------------••••••••••-dJ.a - się
okazały
tego nia
Następistwa
brazyiijs.kich mia.s t i plantacj.i kall'c;mkowych nad Amazonką , fa.talne.
Bogate ośrodki produkcj,i i handl-u
•
8
'
pod.upadły .całkowi• Di·e.

ze sportu

~~~~tf,f.;i~~~1~~~

m1e1sce
punktowe
·zdobywa
Waisówna
i radzieckich
forma zandnik6w
na mistrzostwach'wOslo

n?~1J~i.zito ktrf::ry ~~~e~~~ I
~~~!ii:
dz1erza w.11 od rządu briazy!ijsldego

m ilion hektarów z iemi na zatożerniie
nowycb plantacji ka111czukowych.
Pokaźna flota przywiozła Amazon
ką 700 km. w górę aż do 7Jiel:onychi
brzegów dolnego Tapajos wszystko,
COeJllnroyglWo bnykćhpotrnkebndlymk.. Tdamś gda.~ie
H
J·e Y uasw
, ' ·am u ra
na drzeWla kaucz:ukowego tam drug ·
tt•enry postanow.i•I je bodo~ać. Na 1~
tys. ha ~agó:kowatego terenu posa-

1

(J) Na

d'

Bi

·

:ret,~ V51.0
s.ta 1ome
nas'tąiplło 22 bm. w obecnos01 4().000
widzów uroczysite ~ pienwszydh lpOW-Oijemnydh mistm>sł.w lekkoa11letycznytl Europy, w .który.eh
• •
_.]
.
i
. 11· ..J,_! ł
wz1ęi uaz1a czoł<m'~ przeustaw1c1epaństw
dwud~iesltu
le lek'kiej aillletyki
europejiskidh.
.'

n_a

:eok~o vJ"·~h~~~ kz~~~~~~~t~fh t~f:d. .'Jl części inaugur~nej prze~a-

•

fińskich

-Doskonała

'

•
r_:~t.. __

d•
· •
l t...
1
be
·•
·
-01\1\1\
__ J_
wy- na ..1 :vvv :m przy.n!1&ł „ . z~e~a- s~L, a si:arliu]lłfCa w i~ym prze
llllV~ pi:z~
c~pue ~cięs'l'wo ~ordi!i~1e sw1a- biegu HeJWck.a była piąta z cza.
sokosc 160 cm.
uplasowała ta na tym dystansie Heioowi, (Fm- sem 13,2 sek.
Na Jr-mgim miejsw
się lekkoatiletka radziec~a Smdłna landia). Heino przebył ten dysitans Finał 100 m przyniósł ziwyc,~
W kiunkerenoji we 1W15pamiałym 'cza.o>ie 29:52,0 miiru. sitwo SetjoJJlOIWej Z.9RIR w czasie,
skokiem ł57 cm.
T~d
. lk ą JV".
__ L przed AnJgte
11 ,9 ~·
•
•
•
_____tL' • NaJbar&cieJ
400 m przez płotkiV. dwa przieameg1
an
cła
ruepomyślnym
wyłoniły nasłępującyoh ,,pó!l'f.inaii- nasq;y.cth repr.ez.e1111tantek był bieg na 12.1 sek. Tylko Wa.jsów.na zaj~ta .
s'l~": Cr-OSS (F·ram:ja). La-r1!60DF 100 m. .Z trz.ech s.tartiuJjących za- puin1koowe miejsce, bę<lą~ czwartą
(Szweoja), Chri~en . (Szwajcańa), wodnic~~k fylko . Wafasi~rowna w ~ni.ęcłu ~~ wy~kiem 11'.Q5

ou.z.~.,

\,.,QllOIJell,

·1~-"--

m. P1e11W1Szę m1e)s.Ce za1ę.ł.a SownuLar&Gn zalowal11fikowała się do pófifmału.
(Fi:njand1a),
tylko prz.ez małpy i papugi, zafożono wiar prezes norwesk1eg-0 klfuOO lek- (Skorskrub
W póllifinaile jednak przegrała na kowa (~) odlegiośc1ą rzutem
·który_ (Sz.weqja) i dir &le (Angł·ia).
Oppegaard,
koaitiletycznego
nowoc'z.esne mias-to - f'ordlandię.
-•:w
„ ..
Celowość była e;haraktel1'.'sty.cz.ną powi1tał pei o:raz oheooego -na ky- W przedhie\ł;acb. ona)lepsz.y czas skutek. upadku. Mode116wna zajęta 14,t6 m.
O
13
w
miej~ce
dmgie
przedbi~
BłegJw
~k.
54,2
Skms'krobb
.uzyskał
s
o
gł·
cz}!m
po
monał"chę.
bunacih
I'or.dChtodme
urz.~dz~11;.
Jego
oecb~
'
·
·
·
b ł 1 __ ~ 11 H k
landu mogły porn.1,eso1ć zapas mięsa
.i artykułów spożywczych potrz.eb- z~1 ra MU • aa: on., ~cz~.'WlS~~t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ ; ,_ _ _ _ _ __:__ _
.
ny d'la 2 tys. ludzi n1a okres 6 mtesię- kum zawodmkom . os1ą~męc1a Jak

wypo~a.~ny by.~

~· zelki.e

cy. J,ej przewjewny d chtodny szpicajwe
tal
nowoczesmeJS2'e urządzenia S7Jko!y
kLuby <li.a mężczyzn czy kobiet, kor:
ty t-enisowe, pla·ce go~ifowe, pływało .niczym nie
n.ie bez krokodyli .zap-0_mni_a1~'0. w tym wyrosłym jak z
bai·k.1 nnesc1e ·
WALKA KAPITAŁÓW.
'
Jakaż była przyczyna tych kolosa-I
.
nych. '.nwest~cjj?
~.toz po ~1erwsz.ej wojcve światowei kf.ólowie kaucwlm Jawy, Malakk·i 1i t.d. postanowili wyśrubować
ce~y. kauczuku do t.e.go strumia, aby
naiw1ę~ze~u koos.1:1mentowi g•umy
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