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·.'wycofała poprawkę w sprawie odszkodowań rumuńskich
Min. Mo~olow uzyskał pelnq nprobolę delegulów w Paryżu

Australia

Podajemy po-1 j.uź prziez Rumun:ę wyJ)'loa-con}"Ch
prnemów,;en•ia Moloto- Zwią ~kowi Radzie·c-k>iemu.
Druga propozycja <1err•ega•cji pole•ga
wa, wyg!oszon•ego na komi·SH eikoIW-m~czn.ej ,dla Bal1ka'1ÓW ~ F inla111d.i ;:' n.a pok.ry.c:u odszkodowań bąJź w do
.,Pani~ przewo.dniczący, pan.owie. iarach, bą< dź w ful!tach szled·r1 '.{acl1.
:Delegaoia ra·dz:ecka wyr.aż.a podz.ię- a nie w formiie dostaw rumuń slk '.· ch
ilrowan'.e dellegacj.i austra1•ijtSik'.ej za
PARYŻ, (PAP). -

ui.żej wyją'tlk>i

~w.&Z~:f~~\Ą~e~~.~ś~~:~:e si~~~

J><>p!'lawilci do traiktatu polkoiowegi> w
.sprawj.e odszikodo0wań rumuńSikich.
De:ie·gillcja ·radziecka uważała z.a nadier waitne z,apoman·ie s:ię z tymi ipoeidZ':eć się, jak:·e
<low.i·
wooami., aby
1
1

~cy<lv~?p~ ;,!:~ Je11~~li· ~~~~joęz;~jtt~~~t

t.awoarów. Co oma1cza te•go rod'Z.aiu
propozycja? :/je n a•le ź y zmus.i ć Rumunię tdo wy wożen'.a jej towarów z.a
niską .cenę ce '.· ~m uzyskan·a amery,kaf1s'k:·ch do! arów· i ang'elslkid1 funtów, co jest z.upet.n:i•e niiekorzysrtne

Jl:a Rumunii, .aJ.e mo:be .spotkać s ! ę
z aprobatą pew iych kót w S tanach
Zj.ednoczonych i Wie·1k'•ej Bry tani i.
N' e tędy w.iedz i·e d.roga pomocy Rumun 'L Na :.eży jej pomóc w odbud·ow!ie i rozwoju je·i iprzemyslu i roln·c-

Jednos·c·„.. ale· w krytyce

twa oraz wzmocn.iem•!.u j1ej wlasnej
wal·uiy, aż,eby umożliw'.ć jej sp.etn:enie zobowi ązar1 <lrogą zwi ęlkszoo.:a
prod·uk·ci·'. tov. arów, wytwarza.ny•ch w
kraju.
Propozy·cja pozostaw'. ien:a sprawy
wysokości odszkodowań, otwarta na

is~~~~ioj~~
~td::;:~~l~:~]a z~~~~~~fL~
GdyRadzie.C'k.emu.
wań Związlkowi

by to uczynLono, za.danoby powaitny
cios aikcii odbudowy tych obsziarów
n.a Ukrai.n1ie, Krymie i oit!nyiah tere.nach Związku Radz.ieokiego, .które zo

wKonferenc1·i Poko1·o·we1· .t~~: ~~~~~~~~~an7 ic~1r;g ~~ei:I~~
panu1·e ws·ro·d..9eDeaato'
U I 6
I

ców. W czyim interes'e leży wdain•'e
LONDYN, (PAP). - Korespon- i terytorialnych zajmowała się ich ważność. Zarzucił on członkom ta.k'ego cios1u odbudow'e Dejonów
broni z Rumun.i ą, u.chwaiorne
dw.a Jata temu przez Zw'ązelk Ra- dent polityczny „Daily Herald" do- pierwszą częścią traktatu pokojo- komisji nieznajomość zagadnień Związku Riadz.i eclk~eg<J, które ucierterytorialnych, wysuniętych w pro- p.aly z powodu naipaś.ci? Czy sipraW•i•el.ką ~r~· ta.nię i Sta!1Y nosi, że rząd Stanów Zjednoczo- wego, odnośnie granic włoskich.
d~·ieok.i,
wa ustanow:.en·a trwoalego po•koju w
Zi.ed.noczone w . am .· enm_ Naro~o;.v nych odmówił wysłania obserwato- Delegacja australijska wystąpi- jektach traktatu pokojovvego.
Na posiedzeniu komis.ii bałkań- Eu.ropie moź.e być rze-czy wi śc : e poZi•ed.no.~zony<:h. C:.eka\\ie ze wł·asin.1c rów na konferencję Palestyńską w ła na wstępie z wnioskiem o odroi na- skiej do spraw gospodar~zych Au- s.u11'.ęta naprzód drogą odrocz,enia na
A:uS'tr~l'. ;kiaazw~ąi ęcłaszncaze•!o'.~~ąe ttooszka•da.~ Londynie, pomimo zaproszenia rzą- cze.nie dyskusji w tej sprawie
d1ecyzji co d.o doo'oslych Zia.
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.tej S·P.raw-.e. Stanow·.s:ko Zwi.ązku Ra(PAP). - Na posie- badan , ktcraby się zay~ła rozpa- proponującą utworzeme konuSJl i:s toc!e prz·yj•ęc!ie tak:ich propo·zycj·:
PARYŻ,
dz·iiedk.i•eigo w te·j spraw:e jest i!111e.
Rumuni·a Ant·on•e·S·Cu brala udz.iał w dzeniu komisji .~la spraw..ekono~i- trze.niem wszystkich danych, dot->:- od..c;z]{?dowań, oraz spłaty odsz~o- sipowod·owiatoby jedyn ·. e podwatżm! e
pokojowe·j i
'Ulderza'.ą•c na Zw'ąz,ek Ra- ?zn~ch R~munn, Buł~a:n, Węgier czących spornych spra~. pogram- dowan w funtach, dolarach lub m· autorytetu konferen•cii
5 pisku,
dz:ecki i występ·uj ą c przie.ciw innym i Finlandii przedstawiciel Czecho- cznych. Delegat Australn w prze- nej walucie. Delegat australijski zaszkodzii.oby -sprawite pokoju w Eu·
narodom Zje1d11o-czonym. Wojska ro- słowacji polemizował z wysunię- mówieniu swoim zmierzał do dy- uznał, że przeszło połowa delt'li;a- rop'e. Del1e•ga·cia ratd z'e<:lkia w ża-d
.muńsik '. e pod d o wództwe~1 .tas zy.str cien_i prze~ Australię poprawek, skredytownnh dokonanych przez tów była przeciwko jego p'o praw- nyfn \\"ypadku n·e moż.e zgodz.' ć się
na tego rndzai'u stanow!s·ko. P.różAn. too~scu wtari::rięly do Związku Ra stwierdzaJąc, iż propozycje delega- radę ministrów prac, kwestionując ]{om.
ność i szlko1dil:i wy chtarakt1er poprawe'k
dz ·edkiego w 1ec-e: 19-U r „ P.rz•e zły cji australijskiej mogą stworzyć
austra'Li i s.k~ch do pro j·elktów tPaktaprzez catą poludn,ową ~krainę, n1- niebezpieczny precedens. Celem utów PO•kojowych z Rumun.i ą : in11ymi
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. . szcLqc w zy stko na swei drodze, lak możli"Wieni
byłymi satelitami N'1emiec. wyn'.ka
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:i w.siie, za~mując południowo • za- ~a~czeg? w b. panstwach meprzydziano wyżej. Poprawki te nt' e mołodzie
chodn'ą CZ•ę:.; Ukrainy razem z Jac1elskich na zdrowych podstagą nam ipomóc. Jasm•e i•eist równ'. eź,
•
OJe.ssą. Możl i we, że de·l·egaoj.a ą,u- wach, winno się ściśle ustalić wyNa posiedzeniu Egzekutywy Przedstawiciel OM'TUR - tow. iż s.pottka.ją .s:ę one z negiat'Ywnym
strai.jska nie p a mi ęta o tym, a mo·- sokość odszkodowań. Delegat· Czesta.now'.sk'em op in'· i puhlicz.nej tlemoże zwyczain 'e n~ e choe o tym w.:1e- chosłowacji wypowiedział się prze- CKW PPS w dniu 28 bm. nowy Ryszard Obrączka.
Centralny Komitet Wykonaw- kratycznyc:h państw. Z ~ego wzg,\ępoprawkom wniesionym Centralny Komitet Wykonawczy
dz,!ieć? Nie 1111.n •ej ~rngnąlby.m ~~ró- ciwko
ukonstytuował się w następujący czy dolrnnał wyboru Komisji Poli- du ch.c'elii byśmy m' eć nadz '.e·;ę, ~
-c.c uw.agę d~"·e ga ci: aust rruh;iSlk ei _na przez , Australię.
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e egat UJi:ramy osw1adczył, ze
zrozum'en ia
z ··~ n··.·e spotJkai.· ą sie_ 00,e z poparc'.em
Przewodniczący - tow. Edward warzysze:
• ,wielkoduszność Australii kosztem
· d- , • . au.s tra 1„JSJka mozel.
lb O 'bka·1\1.l)raws ki •. C Y· kon>f\erel'!cji. Deileg.acjia ra·dzi•eoka pr.o
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.przyp-usz1czać, że 0 bywate1lie ra·fa!ec- mnyc ~aroaow Je~t zadz1wiaJą?~;
tow. ranlnew1cz, Rusmek, \VachowJ.Cz i panuje, aż,eby oidrzwc!ć iprOtpozycję
I. vi~eprzew~dniczący cy zapomną 0 tych \YSzystkicth .f.ak- Austraha zgadz~ się „w ~asad~ie
· de1.ega·cii austrnLijsikiej.
dr. Hochfeld.
taeli. \Oedy nawet t•eraz, .sz,czego.n:e na odszkodowama, albowiem hczy Kaz1m1erz Rusmek,
tow. - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - II viceprzewodniczący
na poł·udJJiu ~'",· ą1,'. rn R.a.dz:ectki:g? ?-a nie Róźnieł ze stro.ny .~iemiec
m o zn~ zamv,az·y~ W:~ę:h -~ , c: ę z·k : eJi _Japoi:u. Myslałoby __ się, iz w ~d- Adam l{uryłowicz,
.
•
s'kutk1 wo1n:11, m ..szcz.vll.1e ·· Zt! u_uO \\ a mesiemu do Rmnunn, Australla
8 €.~Iretarz generalny - tow. Jo.'
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yranuew1cz,
Można oczy""."!k'1e. zaiąc, stac1ow:.s- mniejszą aktywność, rzecz~istość ze
wietrznej" otoczyly dwie wiosJEROZOLIMA, (P.&P).
II Sekretarz - tow. Wł<?dZlID.lerz
ko bezstronne I ~tW :oer?Z i C o?ecme, wygląda jednak inaczej.
kolo Gaza w poludniowej Paki
\Yojska brytyjskie podczas dwu
. Reczek,
. .
że warun1k1 zawileszen :a bron•: byty
i przystąpiły do poszulestynie
m sekretarz
~rze~staw1c~el Kanady zapov:iepodp;sane w pośv ::·chou i z tego
tow. Henryk dniowej rewizji w osiedlu SeJot
wzg1lędu 11,:ie pn.•emyś '.·ar: e <l c(;fa1:'n 1e_ dział, ze będ_z1e głosował przeciw- Jabłoński
kiwania broni.
- - ' - - - - - - - - - - - Yam, w pobliżu Cesarei znalazProi·ekt traiktatu pokojowego, prz~d - ko propozycJom Australii, podobły między innymi trzysta paszZwłoki• Jotn•k •
s~aw:ony ko111f.ereincii ~rzez radę ~n: - nie jak ..delegaci Białorusi, oraz Ju• I GW
111.st.rów spra w za•gran.1 czny·ch -call.l:o- gosławn.
.powódź
portów różnych krajów i kom'-DUlez1one
w'ci:e powtar~a to, co W•SPOl1111 tli.HO o Delegat grecki, który popierał
o~szii<o::l·?wamach w wanmkach za- uprzednio stanowisko Australii wy BELGRAD (PAP) - Zwłoki pletny ubiór nurka. Aresztowa- LONDYN,r;;o (PAP) .
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które•O'o d·e.:iega:::'. a Austra)i wt1 os:a ~Je ''T OZUnn"'nv i obecme w•1p0Wla- zgmęh na skutek zestrzelema S':l.- 300 więźniów rozpoczęło
1a się wyrafnie przeciwko popraw- molotu nad Jugosławią w dniu 19 kę, protestując przeciwko po- Sudanie Egipskim zniszczył set
&woje" povrawk:i..
sierpnia zos~ały dziś przewiezione wolności śledztwa. Oddziały bry ki· domów i tysiące akrów pól.
.
Muszę zauważyć, żie w porówina- kom A:u~tr::illi.
tyjskiej dywizji „Piechoty po- 'V aidi Halfa, miasto na graniey
do Gorycy.
politycznych
spraw
dla
KomisJa
bron:
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zaw)eszen
niu z warunkami
Sudmu ~st m~ciowo Y~~~
uc~~~o je~ą p~rawkę do ~ ~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ne. Ludność wysp rzecznych zo-'
artylkuł. u: z :.nucja ty wy Związku Rad:z;'.eokiego term 'n p '.ia. '110ś.ci ze.sta l
stała ewakuowana. Sa, ofiary w
wstafony w pro;iek·oi·e t11aktat·u poikojo
ludziach.
W piątek, dnia 30-go sierpnia 46 r. o godz. 4-ej po poł. w Sali
wego na s lat, ::am:ast 6-ciu. Rząid
.ra cal.kowic'e ol>a'1ila warunki zawje
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Ubiór n11rka i 300 paszportów
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ra·d·z'iecki uczyn l to ce~i em ulatwiena spłat oc\.sz•k odowa ń prz·ez demokratyczny rz ą d Rumun :i. Rząd ra·
dz'eC'ki z!agod·z' t równ ież i1me warunki spłat ods z;kodowań prz ez Ruodpowi·ed11 ie w
mu.nię, za w· era j ą.:
tytn .cei•u poroz um'. en'e z Runi•unią.
Nikt ni·e 111o71e zaprzeczyć sluszAle o biec111ośc ; żą;d.ań radz 'eclf'ch.
n.:e, ja.k wid a ć . delegacja austra'liiska jest innego zid·ania. A -co d·e-legiacja ta proponuje? Aby n'.· e us talać na
ko11 i•erencj.i wy so kości od•sz.kodowa 11.
a dy.s1~usię na l!eri temat odroczyć na
6 mi•es:ęcy. Proponu j.e utworzen·.e w
tym celu komi te~u przedsta wi.Ciell i 7
wstrzypaństw. a w m ' ędzycz as ie
mać

spła can i-e odszkodow a ń
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jednak, ż. e wys o kość

Zw 'ą z 

Przypom.n.am
od·szikodowa•I

milio~ z WOzoslalo
~ż ustalona
zo5 ~ladoii'arów
ock>zikodowa1i
nów

Centralnego Robotniczego Domu Kultury przy ulicy Piotrkowskiej Nr."243,

odbędzie się:

KONFERE NCJ 'A AKTYW·U PPS
MIASTA

ŁODZI

porządku

obrad:
1. SPRAWOZDANIE Z RADY NACZELNEJ PPS
2. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Referować będą tow. tow. Henryk Wachowicz· członek CKW PPS
Ąrtur Karaczewski - viceprzewodniczący WK PPS, Wincenty Stawiński sekretarz WK PPS
Na
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W Indonezji

wołki

LONDYN, (PAP). - Jak donosi agencja: Reutera w Batawii w okolicy Sourabya poległo
~ środę 92 Indonezyjczyków a
30 wzięto do niewoli. Patrol wy
słany do oczyszczania terenów
indonezyjskich.
artylerii
od
spotkał się z silnym kontrata-

kiem.
Jak komunikuje radio moskiew<>kie, w p · ' ' i żu miejscowości Uljanowsk n:>d Woł~ą wykryte zostały
nowe zlożq n„ftA,„P_ F.ksnlo<it ... „ia
'"li rozpocznie się już we wrześniu
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DLA KAŻDEGO
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sześciu

pragnąc objąć

lega.Iną działalność.

prz~jawia

Co to oznacza? Domagamy się, aby wszystkie żywioły
demokratyczne, zorganizowane w swoich stronnictwach
politycznych, przystąpiły bez zastrzeżeń do S7..czerej i uczciwej pracy, do wzmożenia wysiłków dla odbudowy Rzeczypospolitej. Chcemy obok wprzągnięcia do wspólnego
wysiDm całego obozu postępu, przeciwstawić się w zbliżającej się akcji wyborczej niepotrzebnemu marnowaniu
sił i energii zużywanej w bezproduktywnych walkach wyborczych. I tutaj mówimy zupełnie szczerze, że skoro
uchwalamy rezolucję określającą nasze stanowisko jako
przeciwne rządom monopartyjnym, rezolucję wypowiadającą się bezwzględnie przeciw dążeniu do dyktatury jlidnej
partii czy też jednej klasy, to tego rodzaju stanowisko
zobowiąZU:je cały obóz demokracji polskiej do wyciągnięcia wniosków z takiej uchwały. Każde stronnictwo, stojące na gruncie demokracji MUSI ALBO DO UCZCIWEJ
WSPóŁPRACY PRZYSTĄPIC, albo, faktycznie postawić
się po drugiej stronie barykady. Tutaj już nie ma miejsca
na niedomówienia i szukanie odrębnych koncepcji. Na
płaszczyźnie równych obowiązków i równych praw MUSZĄ ze sobą współpracować wszystkie postępowe ugrupowania.
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wstecznictwo usiłujące na rozmaitych odcinkach
naszego życia nieodpowiedzialnymi wystąpieniami szerzyć
zamęt i anarchię, wszyscy ci, którzy w mordach bratobójczych szukają. sposobności '!la przejawienia swego istnienia, muszą nie tylko być izolowani, ale muszą mieć przeciw sobie ZWARTY I ZJEDNOCZONY FRONT ODRODZONEJ POLSKI. K;to nie chce w tym froncie miejsca
wygórood
na
ten musi
wanych i nieuzasadnionych
narodowej i
siebie miano rozbijacza
Tak
zwolenników
kierowanego
wygląda ta sprawa w realnej, polskiej zeczywistości
Dlatego najwyższy już czas, aby porzucić stare uprzedzenia, zapomnieć o dotychczasowych błędach, a patrzeć
prosto i jasno na kraj, który czeka na wytworzenie takiej
atmosfery, w której wszystko, co uczciwe i szla-0hetne stanie do pracy nad ugruntowaniem wolności i pogłębieniem
zdobyczy demokratycznych.

Całe
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przyjąć
żądań,
I
narzędzia,
jedności
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gasnącego świata.
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Polska Partia Socjalistyczna stoi niezmiennie i sta1wwczo na gruncie jednolitego frontu całej klasy pracającej. Dotychczasowa historia walk i zmagań, doświadczenia minionych lat nauczyły nas dobrze cenić jedność
proletariacką. Wiemy jak wyglądaliśmy wszyscy w czasie rozbicia i walk na odcinku robotniczym. Znamy osiąg·
nięcia i korzyści płynące z solidarnego wystąpienia poiskiego proletariatu. Dlatego na każdym odcinku swej
pracy politycznej, zawodowej czy społecznej, będziemy
kontynuować współpracę, opartą o równe prawa i oho·
wiązki. Będziemy umieli przenieść wielkie, wspólne cele
proletariatu ponad dzielące nas, drobnej wagi, różnice, tak
jak nie powstrzyma nas nic od wywarcia naszego wpływu i znaczenia w każdej dziedzinie życia publicznego,
opierając się o faktyczne swoje wpływy i zaufanie, jakie
posiadamy w ruchu robotniczym. Zdajemy sobie również
sprawę i z tego, że jedność myśli i czynu polskiego proletariatu jest CEMENTEM, który wiązać musi i mnacniać obóz demokracji, wiemy, że na gruncie tej jedności
opiera się sojusz robotniczo-chłopski, i dlatego sprawa
jednolitego frontu nie jest i nie może być przedmiotem
dyskusjii rozważań. Spory i różnice, wynikające na tle
codziennej, praktycznej roboty, tak jak w każdym ruchu
masowym, będziemy załatwiać i usuwać przy pełnym poszanowaniu praw i uznawaniu całkowitej niezależności
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każdej

ze stron.

Na takich

przesłankach budując jedność proletariatu

współdziałanie

wszystkich grup demokratycznych, zapewnimy krajowi spokój wewnętrzny, bezpieczeństwo i poszanowanie ]lrawa.
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ielkiej Czwórki

I
I LONDYN (PAP). Agencja Reu- że trzy mocaIBtwa zgodzą się na to PARYŻ, (PAP). - Spotkanie
I teria do~t1it, Żle rzeCILlli[c min:ister- spotkanie.
czterech ministrów spraw zagranicznych, które odbędzie się 29
•
I stwa s~raiw zagra.nic2:11Y'eb W. ie1~eJ
~czekuije ~~: ze Fran~J a będzie bm. w Paryżu będzie miało charakI 8rytani1, Ernest Bevan podJął ~- us.1fowała ob1ąc . rolę _med1a~o.ra po- ter informacyjny. Ministrowie zaI cjaływę WZL,owienia. J"Olz.mów Wiei- między ZSRIR 1 panstwam1 an glo- decydują na tym posiedzeniu o dal
szych ewentualnych rozmowach.
USllolsu!nlkoiwanie s.tę saskimi.
Czwórki.
I kiej
Związku
sprawy deleg.a.cjn
tej
do
I R<lldzl~ackiego, Fri:incj·i i Stanów
I Zjednoczol!lych, jest przychylne.
J. Wobec tego oc:i.Zelruje się, by Wiel•
II ka Czwórka minis!.?ów spraw zagraI !=~ 8::~do1ary~tce po przyąolowywal wojną bakleriologicznq
I P~jelkt brytyj~. ~widuje dy- NORYMBERGA (PAP). Oświad- szy zabrał głos oskarżyciel brytyj.
., .
.
spraiw zaozterech
I gra:niczqy<1h
w najbardziej i.stotn\Ych czen•1e na p1sm1e, złozone Między- ski Maxvell F yve.
•

•
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mlDl!Słrow

s'kusJę

"

zbrodni
naroloweml\l Trybunałowi
że Wilhelm
woje'!Mlych 5'bwierdza,
Kei·teł b. szef najiwyiszego dowód.zzarządził
twa armii niemieckiej,
bakteriolony
WOJ·
do
przyantowania
0~
gicznej w.e wrześniu 1943 .
r
Rozkaz ten wyda! w 1943 r. genera.lny sztab niemiecki i jes.·t o-n
podipisa•ny przez oficera sZltabu płk.
• .
.d .
b .
1.
Bu eMera, o eonie zmaJ uiacego się
.
•
1. D h
1.__ •
Zda1mem franPARYŻ (PAIP).
. ·w ODIOZle w ad au. 0 u1rona na1.
,
zł · ..J.
,..1 .„..
...
d
y.;.~z
=ki<:Jh •kół pohtyczmycih, cztetreJ
OZy1a WICZOw ,,., ego O'w't)UZevva
.
•
_.L
. k
zag.ramcmych .
m1inn1s1trow1e 51Praw
Mołotow i Bymes. rai wn•Iose o przesł.uanan1e BuerBevin Bidaur~t
S!Po'tk~ją się .,; Paryru. Mołotow od- kera. os?hiście, .;a?awalając się zepowiedział pozytywmie na zaprosze- znaniami na pismie.
.
.
nie Bevina, Bym.es rów.n1eż przyNORYMBERGA (PAP). W drn 1u
.
Odpo ·ec1·
·
. r tn
,
.
ęł
·
wi .z mizaprosz~~· .
l~
l!listra firam:usktego 1esZ!Cze me na- wcroraJiSZym rozipocz Y się koncodeszła. Jest jedna'k rzeczą pew.ną, we przemówienia os.karżyoieli. Pierw-

w celu przy~ie~nia·
spmwac.h,
prac konfellencji. Nile jest wyklucrone, :re za.dmiice mimistrów rozszerzcme zO<Stan!ie do zaikresu intnych
jak przyszłość Nie'miiec
P.raic,, lił:I.kich
C
M
~-'
za.mego.
-0!1'?.a
1 c~urn
Spra!Wa Grecji uważana jest równliei aa ~dną z pilnffejsz:yc.h prri.yazyn do wzno•WJletlba. bezpośradnrego kontaiktu Wiielk11ej ~liki

Dnlsze

I
I
I
I
I

lądowanie

wojsk anglo-holenderskich

Agencja inLONDYN (PAP).
i·ndonezY'jska „An1tara" donosi, że
S
Md ·
umatrze, wylądoe anie na
w
walo dalszych 300 żołnierzy dla
WZll_UOcnienia . ~nglo-hole!lderak~ch
woisk. W re1on1e BekaS1t1 odcłzlały 23 dywi7Jji alllgielskiej WlSpie.r ane
·
I ·
przez arty enę, przystąip1ty do za· ,
I
1.
_11.
k ·
ro1onyonh na szero,K,ą ska ę dz1ałan
•

WIOJen'!lyd ·

==============

LONDYN, (PAP). - Kontrolerem v:szystkich .hu~ ~elazn~ch i
stalow_i;n ":' b~ytyJskieJ st:r:efie okupacJ1 Niemiec został m1anowany Arthur Whitley, dyrektor towarzystwa hutniczeg 0 w p 0 łudniowej Wfllii.

przeciwko
Skarga
przedmiotem dyskusji Rady

Bezpieczeństwa

cii

NOWY JORK, (PAP). - Obra- Być może, iż delegat ukraiński członków ONZ. Wobec podkreśle
dy kolejnej .sesji Rady Bezpieczeń posiada jeszcze wiele dowodów dla nia przez delegata radzieckiego, że
stwa rozpoczęły się w środę, dnia umotywowania skargi przeciwko stan wojny pomiędzy Francją a
28 bm. o godz. 14.40 pod przewod- Grecji". Rada Bezpieczeństwa od- Sjarnem nie został jeszcze zakoń
nictwem ambasadora Oskara Lan- roczyła dyskusję nad wnioskiem czony, Rząd sjamski wycofał swój
ge, delegata Polski. Przewodniczą- Ukrainy i prze~ła do rozpatrywa- wniosek o przyjęcie Sjamu w pocy powitał zebranych wyrażając nia wniosku o przyjęcie nowych czet członków ONZ.
nadzieję, że duch współpracy, który ożywił narody zjednoczone, towarzyszyć będzie nadal w ich pracy nad utrwaleniem pokoju. Reprezentant Holandii dr. van Kleffens domagał się od Rady odrzucenia wniosku ukraińskiego, ponie~ waż zawiera on - jego zdaniem niesprawdzone zarzuty. Van Kleffens uzyskał poparcie ze strony
delegata Wielkiej Brytanii Cado-'
gana. Delegat Związku Radziec- LONDYN, (PAP). - Brytyjski telefonicznej i 6 telegraficznych.
kiego Gromyko polemizował z ar- urząd pocztowy przeprowadził naj- Zwiększenie przewodów stało się
gumentami van Kleffens, określa- dłuższy od czasu zakończenia woj- możliwe dzięki włączeniu do kabla
jąc je jako „sprzeczne z prawdą". ny kabel p1)morski pomiędzy Wiel- specjalnego wzmacniacza podmor1 „W jaki sposób - zapytał Gromy- ką Brytanią i Europą, a mianowi- skiego.
1 ko - van Kleffens może wiedzieć, cie do Niemiec. Nowy kabel ma
~ czy skarga ukraińska jest umoty- 200 mil morskich długości i daje
wowana, dopóki nie została prze- możność przeciągnięcia 5 - 4 linii
śmierci
dyskutowana? Prowadzenie tego telefonicznych i 18 telegraficznych.
policjanta
granatowego
na
rodzaju procedury byłoby aktem !Dawniej założony kabel pozwalał
KRAKóW, (PAP). - Specjałgodzącym w Radę Bezpieczeństwa. jna przeciągnięcie tyiko jednej linii
ny sąd w Krakowie skazał na karę
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Kabel podmorski

długości łączy Wielką
Brytanię z Europą

200 milowej

I
Karu
I
I
I
.
I
śmierci Mieczysława Krawczyka i
1
e
•
e
I!
I
I
:E~;~";.~~~~;~~:;:E
I
nac~ k„ Wielic~ki .ukr~wające si~
zwiedza zabytki Krakowa
I
z dzieckiem zrabowali
ich mienie.
KRAKÓW, 28.8 (PA:P) . Do Kra- wiaf1skiego przy U. J.
I kowa
powitania grupa
Po
zwiedzeniu KatoI wie 90-osobowapogrupa
młodzieży ju młodzieży jugosłowiańskiej przedegosłowiańskiej, która brała udział w filowała z rozwiniętym sztandar~m
I pracach
o barwach narodowych przez nua- Strajk w Tunisie
I Młodychnad Jugosłowian Warszawy.
powitali sto, witana serdecznie przez mieszPADYż, (PA!P). - W Tunisie
I ·przedstawiciele
miasta i wojewódz- kańców Krakowa. W pier".l'szym
Towarzystwa Przyjaźni Pdlsko dniu swego pobytu w Krakowie Ju- wybuchł trzydniowy i;trajk geI twa
Jug~słowiańskiej oraz reprezentan-1 gosłowianie zwiedzili zabytki mia- neralny na znak protestu przeI ci OM TUR i studentów studia sta.
ciwko aresztowaniu 52 przywód
I
ców nacjonalistycznych. 'V szyi łładrenia uzysku wolność? stkie
sklepy są. zamlmięte. AhI LONDYN, (PAP). - Korespon-Jsau i Palatynat byłyby włączone rat R-3.(Jhet
Unii Pi·aI dent paryski „Daily Telegraph" do nowego państwa. Administrację cy w Tunisiesekretarz
oficjalnie potępił
sie, że rząd francuski, w tym państwie sprawowałby rząd
I dowiaduje
jego oridąc za przykładem rządu brytyj- niemiecki, mianowany przez Fran- strajk,
I skiego rozważa plan utworzenia cuzów. Ludność miałaby swobodę ganizacja nie brała żadnego
obejmującego wypowiedzenia się co do charak· udziału
państwa,
przeprowadzeniu
w
I~ nowego
Nadrenię i Palatynat ze stolicą w teru tego rządu i mogłaby wybrać

I • k
Iłod1ez 1nuos ow1ans a

~ydowk1

i

uroczystości

przybyła

odbudową

sło-

oświadczając, że

-----J

A r t u r K a r a c z e w s k ł.

•

Ją
•
•
wznow1en1e rozmów

~

Na czoło zagadnień wewnętrznej państwowej natury,
podczas obrad Rady Naczelnej P. P. S. wysunęła się sprawa stabilizacji stosunków politycznych i spokoju w krajn, które to zagadnienie uważamy jako podstawowe i zasadnicze. Doceniamy w całej pełni konsolidację wszystkich elementów demokratycznych, mających równe prawa
do życia i współrządzenia krajem, dlatego stanęliśmy na
stanowisku konsekwentnego dążenia do stworzenia bloku
nim w Polstronnictw,
wyborczego
sce wszystko to, co stoi na gruncie demokracji i
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Grecja przeciw

Bułgarii

PluQo: myszy

•

Spory graniczne na Balka ach

Prawda o greckim

pacyfiźmie .

i bułgarskiej

agresywności

Wśród spraw niezałatwionych Bułgaria skończyła z własnymi manofHskiej dynastii, była daw małem Wasze pismo P<Jżegnal
Radę Czterec;h, którymi faszystami, hitlerowcami i kola niej źródłem konfliktu, dziś sta- ne i zapewniam W as, że wspóldając tym sa- je się na Bal'kanach orędowni- pracy Waszej z nami nigdy nie
będzie się musiała zająć nieba- boracjoni.s tami,
wypowiedze- ' czką. :pokoju. 'l'ylko Bułgaria lu zapomnimy, a jako antyfaszysza
że
dowód,
mym
wem Konferencja Paryska, znaj
dzie się również problem grani- nie wojny Stanom Zjednoczo- dowa mogła tak szybko i tak ta uczynię wszystko, dla zbratanym i 'Vielkiej Brytanii odpo- gruntownie zlikwidować stare nia naszych narodów, którre facy grecko - bułgarskiej.
\Yyobraźmy sobie kraj na·d- wiedzialny jest nie cały naród, spory z Jugos lawią., tylko Buł- szyści pragną pokłócić dla swomorski, którego wszystkie linie ale dynastia Koburgów oraz garia Frontu Patriotycmego ich p-0dłych celów. Miasto Do-

przez

nawiedziła •omarze
Plaga
GDAŃSK, (PAP). myszy nawiedziła powiaty wcho
dzą ce w skład urodzajnych żu·
law. Powiaty: Elbląg, Malbork,
Sztum, Kwidzyń i częściowo
Gda1isk, walczą prze ciwko milio
nom myszy polnych, które nisz·
czą zasiewy i zbiory.
Odczuwa się duży brak środ
ków chemicznych do zwalcza·
nia szkodników. Zapotrzebowa·
nie na n,ie sięga sumy 9 milionów złotych. Myszy przerzucily
się ostatnio na b\lrak cukrowy,

RieudUDD próba

komunikacyjne bie~ną ku mo- klika zdrajców i germanofilów. mogła pogodzić się z Rumunią deagacz, 17 października 1944.
Bułgaria · Koburgów już nie' i mogłaby nawiązać najserdecz- Z koleżeńskim pozdrawieniem,
rzu, a który jest od tego morza
przepłyn:ęcio
- powieidział Manuil- niejsze stosunki z Grecją., gdy- Atinodofis".
istnieje
odgrodzony wa5kim pasem wlas
ChilijLONDYN, (PAP). _
Tak, ale Gd tego listu upłynęnej ziemi. T·a kim krajem przed ski podczas debaty nad oświad- by w kraju tym rządziły masy
Dziś jest czeniem przedstawiciela Bułga-J ludowe. V.fystarcz1 przeczytać ło wjele czasu. I wiele krwi ski pływak Berroet, który p·o dwojną była Polska.
. .
,
rii. Minister Ukrainy mógl toJ list, który przywódca partyzan- członków organizacji EAM, w .
nim tylko Bułgaria.
kanału
przepłymęcia
probę
Jął
to
mimo
I
faszystami.
z
walce
swego
wystosował
greckich
tów
for1
że
mi.mo,
stwierdzić,
śmiało
Cd Sofii, stolicy Dulgarii, do
Dower
do
Calais
z
Manche
La
pacyfiź-1
o
za11ewnia
T'!>aldaris
garnizonu
komendanta
do
czasu
w'
jeszcze
dziś
istnieje
malnie
Morrn Egieiiddego jest pcnad
trzech
odległości
w
zrezygnował
agresyw
zarzuca
i
grecki~.
mi~,
dziś
~porn~_m
D?deagaczu;.
ta·klw
m?gł
monarchia,
Bułgarii
200 km„ od Sofii do morza Czar
brytyj
wybrzeża
od
kilometrów
Bułgarn.
nosc
TraCJL
ZachodmeJ
porcie
ktoBulp-ana,
gdyż
powiedzieć,
ne.1rn prawie drugie tyle. Mimo
L. Prz. skiego.
to Sofia mu-;i swoje towary wo- ra z winy obcej narodowi, ger-1 „Towarzyszu Na j denow, otrzyl
~_.„„„„
C7arne, a nie
zić nad mor7e
Egejskie. Z portów nad morzem Czarnym illllf'Zą statki z
ł
towarami bułgarskimi ruszyć je
szcze w daleką podróż przez cieśniny czarnomorskie, które Turcja może w każdej chwni zamknąć, hy po odbydu długiej dro
gi znaleźć się tam, gdzie mógl
b:1r6 nunkt wyjścia.
Dzieje sie tak. mimo, że wąsk;
;pa.'' Zac>hodni~i Tracji, którv 0 .d .KRAKóW (PAP). W czasie se- Zeznania świadka Pempe.ra po- ciem ludzkim n.ie się .nie lrczył. T rybulllał zeZJWa!a z kolei oskarw dniu 27 bm. twierdzają i rozszerzają wszystkie Oskarżony s.tosował zasadę, Że naj- żonemu na zadawanie pytań w
dz~ela J?nłganę ~~ morza. Eg~J- sji potudniowej
slnego Jest Gre~J 1 z:1p~lme me- oskar'i.o·ny Goeth prns.i 0 udzielenie tezy oskarżenia. Oskarżony Goeth lep:ej jes.t więźnia zastrzelić, aby przedm'.ocie zeznań świadka PomAmc>n Goeth z tupetem uJJOt~zebny, n_om~v.·a7: : est ona mu glosu, celem zlożen1a wyj aśnień przybył z Lublina do Krakowa 11 tym podiniecić innych do wydatnej pera.
pytania
się, zadaje
krawn;i 0 na, <lłuzsz:J cl~y~~a po- odnośnie pewnych punkitów oskarże- lutego 1943 r„ przystępu1ąc na·ty>e.h- pracy. W myśl tej zasady uśmier- funiechając
za "\Yielką. Brytamą lmu wy- n;a. Goeth zaprzecza jakoby !u- miast do gwałtownego rozszerza·nia cał zawsze cate rodz.iny, aby nie zmierzające do podważenia zeznań
Doprowadzit pozostawiać ludzi zrezygnowanych. świadka. Nie in~eresuje się z,upeł·
dzie w obozie mieli być męczeni, oboro płaszowskiego.
brzeża.
mo.rdowani, rozdzieran.i przez psy. or. obóz do takiego stanu, że już po Tak np. po rewizji w październiku, nie tym, co odpowiada świadek,
Dlaczego tak się d~ie~ef
wychowawczym miesiącu można było przystąp:ć do w b:urze warsztatów przezmaczył robi wrażenie, jakby mu zależato
Dlntego. iP Bułg P "'a Jest kra- W t. zw. obozie
Polecił więc tylko wlaśni.e, na postawieniu py-jem . slowia11.skim, który -posta- dla więźniów polsk:ch ani jeden nie likw:dacji ghet1ta. Ludzi strach o- na śmierć 6 osób.
aresztować czton.ków i.dh rodz.in i tań.
ga.riniał na dźwięk jego głosu.
now1ł ?'~rw~ń z j:-nrnem ohceg-o zo s tał zabi•ty.
u„strze_lił . ~szystkich razem: w Z kolei zeznaje córka inżyniera
SfrzeJał
.ni~·kt~re W .czas·e pełn ienj~ stużby_ przez
ka~!tał~. Dlatego,
Gmndberga.
• • łączne} IJ.czbLe około 20 ludzi.
•
•
za,..,ran1c~""' !'lf,,.ry. kt01 y ch '\o- oskarzonego w obozie pow ..eszono\
Strzelał do łudzi również indy. Na zapytanie prokuratora, clla.
11by IDDYCh JJOdn1ec1c
lę Grec~a Tseldarisa pc<> 111sznie sześć dorosłych osób.
wykonu;e, Pi" życzą s.ollie by Odnośnie Iikw 'dacji ghetta tamow- Lik~..dację rozpoczęto 13 marca, widua!.nje w czas.ie spaceru, gdy czego oskarżony nie zabił GriundSłowianii> mieli dostęp do mo- skiego, oskarżony wywodz.1, ii. sam kończąc ją defini:tywnie nazajutrz. stwierdzi! najmme.Jsze pl2.ekrocze- berga na jego prośbę, skoro roz·
Goetih
s•trzelał tyle inny>e.h osób,
rza E~ł'łskiego, a więc także do p"ilnował załadowa.nia do wagonu Pierwszego dinia przetranspo.ritowa- nie regulaminu.
Od stycznia 1944 r. obóz Pła- odpowiadał, że Grundbe.~g g.o nigdy
„tytko po 80 ludzi do każdego". no. ok.oł? I O ty.s. l·m:łzii do gheaa,
mo-na Śródziemnego.
Starą wypróbowa~l'\ metodą Przeczy róiwn: eż jakoby dzieci ży- dnia zas następnego w_ym_o~owano szc>W1SkJi, który był dotychczas obo- o to nie prosrl. Oskarżony miał
pyta prolrurna~ewrów ])olitycznych, Tsal- dowskie w tran.sportach do Oświę- ch?rych, ~omn~~~· dzieci, 1 ~yoh, zero pracy przymusowej, przehz:tał- prawo ciągle bić? rator Siewierski - os.karżony: kt~rzy llJle ohcieh rozsitac Sk; z cono w obóz kon1centracyjny.
daric; chcąc storpedować żąda· cirnia zabijano na dworcu.
tak.
P0_mordow~ych
Oskarżony twierdzi dalej, że obóz dzi.ećn:ii·. T11upy
nia bułga-rskie. które zamylrni1.1
Prokurator: _ Czy na podsta.
DRUGI DZIEŃ PROCESU
wozami na
odkrytyrm
przew1ez1on~.
.ni.e
że
się w haśle: .. Dosłep do mn"'Z" 'W Szebni nie podlegał mu,
Na wSll:ę.pie. drugiego dnia. rozpra- wie istnieją.cych przepisów?
dla Bu];arii". wysuwa wlv~11r/j est. prawdą jakob.r_ . pnf'W!. a:z~~yl teren , ~bo::.u 1, ;u. ~ogrzebano. W dwa
pretens1e. żąda korektury gra - sob,e .rzeczy wartosc:owe w; ęzn:'Ow, tygodme poznlej przeprowadzono wy, przewodmczący zarządzli prze- Oskarżony: - tak.
ProK"urator: - Czy oskarżony w
.
nicy z Bułgarią. A poniewa?: czy też rzeczy zabez.pieczone z rerewizję ,W. bar~.k~ch, zabi,e_ra~ąc słuchanie. świadków.
w dalszym ciągu swoim ~mmieni·u uważał róiwmeż, że
W przedmiocie 'wywodu kosZ'townosci i p·en : ~dze: Częsc. 1 ~h , ?~ow: a~ał
jak świat światem, zawsze dla ghet·ta.
do zhwrm.cy miema sw.1adek Mieczysław Pomiper, stwier- ma to prawo?
każdei pretensji można znaleźć profesora U. J. Ehrliioha oświadcza, przekazano
uzasadn i~ni,e. więc i .wz:;wódca że_ ani w wojsk.1:1 niemieck::m, ani żyd:o:-:sk:ego , przy , ~owódicy SS i dzając, i.e li7ZJba z,gonó~ naiutra_J-1 . W tym .miej1Sou oskarżony straR~sz,ę zas przywłaszczył n:ych w obozie była . ?1esłychamel d na. ch~dę dotychczasowy tupet,
monarchif'itow grec•k1cb Je zna- tez w NSDAP n:e pouczano człon- poL_cp.
W uzupetn1eniu zeznań, odpow1edz1ał jednak po cihw::l:owym
ms_ka:
lazł. Korekh;l.l'a granicy z Bnl- ków o punk·tach koniwenicj) haskiej scb:e os~~rzony.
garia jest konieczna. powiada. i genew.skiej. ,,Ja wykonywałem . ~a~ia1ą.c rz~dy Goe~ha w obo-1 op;su1e met?dy tortur .masakrowa-j' zastano.wieniu - tak!
kończy swoje zie,. swiadek stwierdza, ze cecho';a- nia, w czas>e . prze$łuoh1wań oraz Dalszy oią.g procesu podamy juitro.
ponieważ Grecja mu.::i siP zahez tylko rozkazy" J
pieczyć nrzećl 3crrp.:;;::i h11lcrar- wyjafoienia oskarżony. Przyznaje, ły Je bezwzględna samowola. Z zy-Jogolne wamnk.1 obozowe.
ska. ponieważ Bl1łcra ria musi że strzela! własnoręczn:e do więźw wypadkach jeśli wykrob.,,.ć ukarana za udział w woj- niów
albo
czyli przec:wko przep:som,
nie.
Ru łcrari a należy no tak zwa- gdy zmaleziono przy nicih bmń lub
n 'rch lJyłyr}i satelitów nań stw materiały wybuchowe. Z tych też
osi. Nie ulega też wątpliwości, powodów wydawał pole~en i a uśmie.r
swoim podwładnym.
że znaidowała się w stanie woj- can.ia Ludzi
.
D
ł
ł
k
·
Na plenar
iż w obozie PRAGA (PAP)
ny z \Vielką. Brytanią i Stana- Twierdzii natom:ast,
epeszę podobneJ treści wysłał
- waza wyro za nowy gwa t pope
· :-.
. '
,
. .
t .
.
. .
nym pos1edzem,u S~atowego Kon- niony wobec podstawowych praw kongres do ONZ.
mi ZJ~d.nom~nyml. !'-Ie ez I}tlJ - me stos_owano t~rtu...
bardzie) zacietrzewiony p1.-ze- Zadaje pytan:a prokurator Cy- gresu Studentow w Pradze dele- ludzkości".
ciwnik Buł~arii nie może za-lprian. Oskarż<l'Ily pobwierdza, że był gat demokratycznej młodzieży hiprzeczyć, że Bułgaria nie wal- upoważniony do wymierzan.ia kary s~pańskiej Acebez ~rócil ponowczyła z żadnym sojusrni1dem. chłosty we wszystkich wypadkach me uwa?ę ucze~tmkom k?n~resu
A ni jednego 7olniPn.a bulirar- i wymierzał }ą nawet osobiście. „Ro- na przesladowame, na ~akie ze
_ bilem to gdy byłem bardzo obu- strony rządu faszystowskiego nadoł l" N"
•
l •
. rażona jest młodzież Hiszpanii.
.
.
„ '
iemcy zmo
8, I
s nego 1110 z
bilimwa.> nrZf'c~wko pnrzym:I'- ~ny · ~asitępn:e przym~Ją· ~· z_~ Równocześnie mówca. P.rzedstawił
I.ikwidaCJI Kongresowi delegacji hiszpańskiej
rzonym. Za to 30 tys. Bułgarow liczba zabrtyoh . przy
PARYŻ (PAP). Bawią.cy w Pa-1 mja i Eberhal't Lutz·e, g.rab:eżca
zgint>ło na volu walk:i 'r. hitfo- ghebta lorakowskiego była wysoka, która po siedmioletnim pobycie w
rowskimi Niemcami. Tt>go ro- bo dochodząca do 2 ty&:ęcy osób więzieniach . w Barcelonie, zdołała ryżu szef polskiej misji woj1Skowej Jpolskiego mienia lciulturalnego. Oddzaiu faktów nie można nie (wyłączając tych, któ~ych zamordo- zl;>iec do Francji, sk~d bezpośr~d-!dla spraw zbrodn) wojennych o- powiedzialny za wywiezienie ołtarza
n;o prz:'(była do Pragi, celem wzię- świadczyt, że Amerykanie wydali mariackiego.
wziać pod P''-'a"ę, zwłal"zcza , że wała policja ukraińska).
•
d I OO
c1a udziału w obradach całeao p I
h
.
, wo1ennyc
· przestępcow
wo- E· xt ra dycJa
przestępcow
"', . o sce pon a, ,
. przemo.
• swiata. p o wys łuc h amu
•
wień delegatów Hiszpanii kongres Jen~~c~. ~srodG ostatmoSSwydanych ze strefy brytyjskiej, napotyk 11 na
8,ec_ke~, trudności, gdyż władze ang:elskie
eneral
•uchwalił przesłać na ręce gen. zna1 UJą się:
•
Fr~nco_ do ~~drytu depeszę nastę- oberstuirmfuehrer Weber z Osw1ęc1- zwalniają masowo Niemców ode·1
•
_LP
·
i ·
• puJaCeJ tresc1:
•
zorodm.
e
o popem1en1
rzanych
·
k
d
·
·
R,
a „Sw1atowy Kongres Studentow, lllllllllllllllllHHIHllllllllllll
·
•
owmez , proce ura prze a~ywan : a
~~~
reprezentujący dwa i .pół miliona
ż
Ł
pr~es.tę?cow u.legł~. w s-t~ref1e brt
M .:ł
studentów z całego świata, protety1sk~eJ ko~phkaci 1, gdyz decyzja
•
11 stuje energicznie przeciwko wyroIS yczną w te} sprawie zapadła w Londynie.
kowi śmierci, wydanemu w sprawie
studenta Julie Navase. Kongres u- 111111111111111111111111111111111111 a nie jak dot~d \"'. Niemczech.
~•••••••••••••••

la Manche
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Z trudem wysiadamy z tramwa- poraz pierwszy uśmiecha się rado- na rynek. Dziewczynka nie rozu-Jkilkoro razem. Naprawdę, nie stra- cych, dzie(;t bezdomnych i porzuju. Jakaś gruba jejmość strofuje snym, dziecięcym uśmiechem. mie jeszcze całej ohydy tego faktu szna jest noc, rozgrzewana wzaje- conych? Przecież dziś, w obliczu
małą, może dziesięcioletnią dziew- Niech pani przyjdzie jutro - wo- ale z fali ognia, jaka bije na twarz mnym ciepłem małych chłopięcych tak strasznie zdewastowanej ludczynkę. - No, wyłaź prędzej, niedorajdo, a uważaj, bo jabłka wysypiesz. Prędzej, prędzej ... Dziecko z trudem ściąga ze stopni tramw.aju ogromny kosz, pełen ow?cow. . Na_ małym czole perlą się
drobm~tk1e krople potu.. . Chud~
ręce me mogą ~odo!ać c1ęzar~w1,
ale strach ~oda.Je sił. J~s~cze. Jedno ro~pac~h:Ve s.zar~męc1e 1 koszyk Jest JUZ na z1einI. .
.
Wodny ~ynek zapełnia się tłumem. J~st Je~zcze dość . wczes~1e,
dochodzi bowiem zaledwie godzma
ósma, ale jeszcze trochę, a ogromny plac zakotłuje się szarym, niespokojnym tłumem. Kupcy rozkładają towar na straganach, stołach,
pakach i stolikach. Różnorodność
towarów i cen bije w oczy. Przechodnie przysta.ifl cH:awie na
skrawkach chodnika. - Ile ta koszula? - pada w zgiełku handlującego tłumu czyjeś nieśmiałe pytanie. - 300 złotych ? · · · - Czy
to aby prawdziwa, nie z papieru ? · · ·
Nie warto słuchać dalej, życie
tu tętni wartkim pulsem, zmusza
do uwagi i czujności. Przede
mną
nad ogromnym koszem owoców
wyrasta drobna dziecięca jeszcze

ła -

zobaczy pani, czy nie patra- chłopca poznaję, że on już wie ... ciał.
nościowo Polski, sprawa najmło.dI mimo woli myślę o krzywdzie,
Zbliża się rok szkolny. w 'Lodzi szego pokolenia, ich wychowania,
jakiej doznaje ten przyszły męż- po raz pierwszy powstają ośmio- ich stanu fizycznego i duchowego
CHESTERFIELDY I „MILOść" czyzna, przyszły mąż i ojciec ro- klasowe szkoły, mające objąć nau- powinna być zagadnieniem tak ~a
Na rogu Targowej dwóch mal- dziny, który teraz jako dziecko po- czaniem i wychowaniem wszystkie mo ważnym jak odbudowa domow,
ców sprzedaje papierosy. Obserwu- znaje życie w jego najbrutalniej- dzieci. Czyżby w szkołach zabrak- fabryk czy mostów.
ję ich zdaleka. Chłopiec w zielo- szym wycinku.
ło miejsca dla tych najbardziej oRobotnicza Łódź powinna być
nych harcerskich spodenkach zapieki i nauki potrzebujących? A przykładem w trosce o zdrowie i
chwała swój towar. Pomimo chłoPOD GOŁYM NIEBEM
jeśli tak, to czy placówki Opieki byt wszystkich znajdujących się w
du chłopiec stoi boso, oczy błysz- Sznurowadła, najlepsze, moc- Społecznej nie powinny wreszcie niej dzieci.
•
K.W.
czą mu nienaturalnym blaskiem. ne sznurowadła . . . woła inny zająć się sprawą dzieci handlująNawet laik poznałby, że dziecko malec, stojąc po kostki w wodziea•--------------aaim_,__1111_ _ _ _ _ _ _
jest chore.
rynsztoka.
.
. .
•
Dlaczego stoisz w wodzie, nie
7
- Zrmno ci Jest · - zapytuJę. jest ci zimnow - pytam.
r Tak.
.
.
. ,
•
- Tak, ale to moje miejsce, a a - - - - - - - - - . - Dla:zegp więc me wziął~s cos że wczoraj deszcz napadał, to co 1 _ _ _ _ _ _ _ _ __
c~epł~go I w o?óle . poco st~is~ na ja na to poradzę.
zimnie, skoro Jestes przezięb10ny.
- To stań gdzieindziej.
Idź zar~z do do~u.
.
-Tak, żeby mnie wytłukli. Tufł---------
- Nie, teraz Jeszcze me. Potem, każdy ma swoje miejsce i nikomu1---------trochę później ... głos dziecka nie wolno włazić na cudzy plac
drży. Biorę za puls. Gorączka.
Taka umowa i już.
~ Idź w tej c.hwili do domu. Słu
Ten chłopiec, to również ofiara
cha], zapr~wadz .go, on chory -:- wojny. Sypia w poczekalniach kozwracam się do Jego towarzyszki, lejowych lub we wnękach bram
ale mała wyjaśnia rezolutnie:
Teraz, gdy jest jeszcze względnie
- Nie można teraz tam chodzić, i ciepło, można sobie jeszcze jakoś
ś• ·
d
go c Jeszcze o panny Zeny nie Iwyobrazić taki nocleg, ale co bę- Skąd te morskie ludzie takie - A czy nie udałoby nam się
wyszedł.
dzie zimą?
sobie dziwne nazwy powymyślali: tu coś tak z pierwszej rączki za•
Okazuje się, że dzieci mieszkają
Wyjaśnia to sam delikwent porty, majtki, marynarki?... Na fasować?
Oszczędzilibyśmy im
postać. Podchodzę bliżej, poznaję, w jednej izbie razem z prostytut- Otóż zimą wcale nie jest najgorzej męską garderobę mnie się to kłopotu i dalszej przesyłki - into moja mała współpasażerka z ką. Jeśli są „goście", dzieciarnię że mróz, to prawda, ale za to soli- wszystko więcej wydaje, niż na teresowal
się tow. Lufa.
tramwaju. Sprzedaje jabłka.
po prostu wyrzuca się na dwór, darność większa. Zimą sypia się po
morskiego człowieka i jego uży- - Poniekąd mógłbym się pisać
ZAGUBIONE DZIECIŃSTWO
walność - dziwiła się ob. Ban- na butelkę rumu amerykańskiego,
Mała ... nie należy do gadatli~ 2 4-Lł• p•ł
dziocl10wa.
który tam - jak czytałem - z
wych. Spokojnie odważa pół kilo
1, WW., '1'•UID
U
ft ._,
Nie zdążyłem jej na to odpo- chrzciny cukrowej wybimbrowują
jabłek i, otrzymawszy zapłatę,
pOWSIGDQ
W DOSZJCh SIOCZDiach
wiedzieć, bo zbliżaliśmy się już - oświadczył ob. Dzwoniec - bo
przestaje natychmiast zwracać na
do miejsca, umówionego z pozosta do innych darów już się po tych
mnie uwagę. Kiedy po raz drugi
GDYNIA (ZAIP) W związ.kiu ooczeinie Przemysfo Maszyino.wego, lymi znajomymi, przed kapitana- ostatnich papierosach palić prze·
powtarzam swoje pytanie, przery- z umową zawal'tą m·iędzy GAL-em kttóre pod[ięło się
skonsrtruow.ania tem Portu w Gdyni
stałem ... ·
wa mi opryskliwie. - Nie widzi a Zjednoczeniem Stoezni Polskich wszelkich potrzehnycih maszyin.
- Chcielim tymczasowo zaczać
- A tu zbliżamy się do wielkiej
pani, że handluję, cóż to na po- na bud<>wę ipie11WSzyoh sześciu węsami coś niecoś zwiedzać, ale ni~- osobliwości - przerwałem, by odgwarki przyszłam ? · · · Ale serce glowców z serii zamów.ionyclt statdzie tu - ani tego bufetu, ani ża- wócić niezdrowe apetyty moich
dziecka
jest
zawsze
jednakowe,
nie
'ków,
pi' e11Wszy W"""!OWJ.ec
będzi'e
d ne1· znne1
·
· p11a
· · znef· zns
· t ytucjz,· towarzyszy, przez s k terowanie
·
· zc
·h
zależnie od tego, czy kryją go ak""
samity, czy też nędzna unrowska wyJwnal!ly w ciągu 22
m1es1ęcy.
orócz tej świętej wody morskiej uwagi w inną stronę.
sukienka. Jeszcze trochę cierpliwa- Dalsz.e zaś w odSltępach trzy rnie•
nie widać - oświadczy/ tow. Lu- Ten duży okręt z dwoma
ści i jak na dłoni widzę przeogrom.- sięc:zmych.
Zamówielllie. t~ realizoWIUCUJq
fa.
kominami jest właściwie szwedz· ::;.;;;
ną nędzę ludzkiego istnienia. Mała wać będą dwie wielkie
stocznie
FRANKFURT, (PAP). _ Arne- Stoi tam zaraz za tem bu- kim promem morskim, który cale
jest sierotą, wychowuje się u ciot- gdańskie Nr. 1 i Nr. 2, każda z rykańska Agencja Prasowa w dynkiem jakiś ogromny okręt, ale pociąg~. z W ars~awy prosto do
ki, rodzice zaginęli gdzieś w za- nidh WY'ko[la trzy węgilowoe. Tonaż Niemczech donosi, że pośród dzieł ani rusz, nie chcieli nas do niego Szewci1 prze~ozz.
.
wierusze wojennej. Do szkoły nie k d
tuk"
b
h
N.
dopuścić_ żalił się ob. Dzwoniec.
- Na wyzszy kant, czy tez te•
chodzi, choć czytać potrafi biegle. aż ego ze sta·tków jest obiliiczony sz
1,
zra
owanyc
przez
iemd
b
b
.
k'
ców w kraJ·ach okupo
h · d
- Bez specjalnych przepustek mu po o ny a1er warszaws t ca•
Dlaczego? Po prostu, któżby sprze na 2 ·340 t. Dw, a materiały do
.
. wanyc 1 0 ..- nie wpuszcza1·ą nikońo. Ale po· / a t a sprawa wyg zą d a z· mg
· dY w
6
dawał jabłka, a w zimie pieczywo, budowy bęc! ą wyłą• czmie
krajowe. na1~z10i:iyc.h ob ecme w B awarn,
•
·
·
d 'k
darmozjada przecież nikt żywić R' · .
k'
t ł
k
zna]duJą się dwa obrazy El Greda czekajcie, może da się co na to po- mą me uwierzę, opo i się na
nie będzie
<JW•mez t~~u~ i_ ~os. a ~ wy Ponane jeden Rafaela i jeden Rubensa.
radzić uspokoiłem towarzys· własne rodzone oczy nie przeko. .
b"
przez po s: oc: 1111zy1merow.
raca t f"
k
.
k.
.
d
.
two
i
udałem się wraz z nim do nam! - zaznaczy! z lekką urazą
.
.
s re ie amery ans 1e] o na1ez1ono
AI e mał a Jest am 1tna. Gdybym
miała pieniądze - mówi - kupi- zosta~a podzie~ona m1~zy warn~ta- już około 50 tys. dzieł sztuki i prze Urzędu.
w glosie ob. Zielonka.
łabym sobie zeszyt i ołówek i mo- ty, Z1ednocze~1a Stocz_ni
P0Isk1~h, szło milion książek, które następRzeczywiście, znajomy mój ka·
Ale jakież było jego zdumienie,
głabym się sama uczyć. Kiedy k!tore wykonaJą wszdkie roboty cie- nie zostały zwrócone 11-tu pań- pitan·dyżurny, zobaczywszy, jak kiedy po wyjściu z motorówki,
wręczam jej pieniądze na naukę, sielskie, s:zitwmerek-ie i t. p., a Zjed- s~wom.
ważne mu przyprowadziłem figu- obejrzeliśmy sobie i to widowisko.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ry, polecił portowej motorówce Kiedy podeszliśmy od strony Ją~
obwieźć nas po basenach i poka- du,~obaczyć z bliska ów niewia·
zać nam najważniejsze osobliwa• rogodny okręt, wspaniały luksu' ci portowe.
sow.y pociąg wjeżdżał akurat do
- Za nic się na te łódkę nie hali promowej!
odważę! krzyknęła ciotka Ban- Znakiem tego, w okręcie tem
dziochowa, na twarzy której od- - szyny znajdować się muszą! malowało się przerażenie.
zawołał z podziwem stary warOPOLE (ZAP) - Obok sprawy kary, byłoby p6j'5óem po łinii naj- "Szkody, aby mógł być nadal <tolero- Ale siostrzeniec jej Franuś ujął szawski dorożkarz.
lcartek
pocztowych z
'Wlidokami mn1ejszego oporu. Z druigiej jed- wa-ny. Trzeba rozmażyć, w
- Oczywiście, bo przecież
jaki ją silnie pod jedno ramię, tow.
miejscowości na Ziemiach
Odzy- nak sfirony kompetentne
czynniki, sposóh podejść do zagadnienia, by Lufa pod drugie - i mimo oporu, inaczej pociąg nie wjechałby do
~środka, ani z niego w Szwecji by
d1_
_1_
•
jak również o~a'lllizacj.e kupieckie właściciele n~e ponieśli :zJbyt wiel- wciągnęli ją na pokład.
SIKa!lly in, opatrzonyan .„Jeszcze . wy-.
·
L_·
•
_1
• •
1k·1cn
1L
- O Jezu! Tu się rusza i° koły· nie wyjechał!
. me powmmy
prze.ch--1··
ouz1c ODOJ•ętn.Ie
sz k.d
o , a z orug1-e1
1Stroiny b y
sooe
nap1sam1
1..
•
,
•
•
k-0sc1
, .„ sze, jak na karuzeli! Nie wytrzy- - To o wiele na niego całą
· · .~propagan
k" . . dowymi
b
. .
obo k teJ· sprawy, gdyrz. <>uecny
stan me
propa.gowac...
„mem1ec
n1em1ec mu nie ez znaczema 1es1:
dz
d0
śl k
mam! Obiecywaliście mnie już drogę żelazną pakują, to możnaby
też k.wesitia różnydh
przeclm~otów meczy ~"':!.rz:ą .dza ~ ~~a~an . w.,~ąos a.
więcej nie kąpać! - kzyczala ofia· nie przymierzając i dryndą pro·
"'k
-'·
k
·
L· k. go ptlniK'm W1 ema Z10yt
Wle
K·1e
parnią~ owyan,
1a
pop1em1cz I,
ra frontu do morza.
sto z Łodzi bez przesiadania się
wazonik.i i it. p., s;prz.edawame szcze - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • Nie drzyjże się pani! Towarzy- do tej Szwecji zajechać? Chętnie
góln.ie w uzdrowiskach. Cóż z tego,
ski żart kąpielowy uskuteczniliś· bym dla samej sztuki taki kurs
że · kiosk.i czy sklepy, w
lcrorych
my na plaży, tutaj nikto go pow· dalekobieżny uskutecznił.
sprzedaje się te przedmioty, przetarzać nie zamiaruje! dworsko - Drottning Victoria! - odczy
w111czu
szły w ręce polskie, jeżeli owe pauspokajał starszą damę tow. Lu· tywała z zaciekawieniem
nazwę
miątki" noszą nadal niemieckie na
WARSZAWA (PAP). Znana dzia-,M:icierzy, wręczono milemu g?ści? fa.
promu cala gromadka.
pisy, zarówno w oznacz,eniiu miej- łaczka amerykańska polskiego po- w1 m. Warszawy, ob. Armelh Mix
Motor ruszył wreszcie i pom- „Drottning" po szwedzku
scowosci, ja•k też róime sentencje ch_odzenia. ob. ~ella Katarz~a album ze zdjęci~ Warszawy. Dziś knęliśmy po gładkiej toni wód, znaczy „królowa"
objaśnia. . „
MIX z Chicago bawiła przez kilka we wtorek ob. M1x samolotem odlem.
c7y . „pozd.row1enia : ~pCIWllle, .us1:1- tygodni w Polsce, zapoznając się leciała do Stanów Zjednoczonych, podziwiając portowe cuda.
1111ęc1e takiego napi~u 1 zastąpienie szczegółowo z sytuacją
szpitalnie- żegnana serdecznie na lotnisku przez
- Co tu okrętów-:- i jak.ie wiel - Żałuję, że moja stara tego
go napisem polskim jest niekiedy twa warszawskiego, zwłaszcza dzie- przedstf:lwicieli m. st. Warszawy z kie! Jeden większy od drugiego! zobaczyć nie może, podobnież
połączone z trudnościami.
Jeżeli cięcego. Ob. Armella Katarzyna ob. w1c~prezydentem
Edwar?-~ - zdumiewała się panna An· moja kobyła! Ale jak wrócę do
•
_1
k
· ~
·
· · k. Mix oświadczyła że ma nadzieje Strzelecknn na czele. przedstawic1e1euna
Łodzi, to zaraz muszę z „Orbi·
przeię10
s1e-. , pome1mec
I
.
'
li
d
p
1
··
A
k
· k'Ie]· i zia.
. b. zebrać niezbędne środki na budowę
ra y
o onu
mery ans
- A taII1 jeden taki ogromny a· sem", albo i z „Czytelnikiem" ta•
5 kł ad ' . to .ti:zeb a wziąc na
SI~ ie w Warszawie nowego nowoczesnego UNRRA.
kurat wygrużają! - zawołał ob. ką wycieczkę
przekarkulować!
przyna1mme1 ten kłopot.
Abysmy szpitala dziecięcego. Zbiórkę na ten
byJ.i dobrze zrozumiani: nie cho- cel ob. Mix :Zorganizuje wśród mie- 111111111111111111111111111111111111 Zielonlca, wskazując na jeden Gdyby się o ~ak.i zakład puścić, to
istotnie nie małych rozmiarów może znaleźliby się i odpowiedzi nam o szykanowanie właśc.icie- szkańców m. Chicago. W poniedziaCzytajcie
tansportowiec transoceaniczny.
li tych kiosków, którym też może łek wieczor~m zarząd ~iejsk.i m. st.
dzialni amatorowie. „Prosto dryn•
wojna zab.rala wszystko i
którzy Warszawy zegnał ob. Mix. Po prze- To właśnie statek Unrry, je· dą z Placu Wolności do Szwecji. k ·
·
b'
·
mówieniach, w którym podkreślono
den z tych, na których przywożąl1'"z orzesiadania"! .••
me. on:ecznie ro . ~ a- na te1W s.prze. 1ką pomoc Stan ów z·Je dnoczo- '
d · wie
do nas tyle cennych rzeczy z AKIEŁ
dazy kokosowe mteresy.
Y ame nych dla Polski, gorące serca i przy
tylko zarz_'ldz.e-rua,
prz-e:w:i9uj~cego wi_ązanie Poloni~ ~ery~ąńs~ej _!:Io llllllllllllllRllllllllllllllllllll rrz.ecyki - objaśnia/em.
fię pisać tak, jak w szkole.

„ __

Drgndą do Szw~cii
- hez przesiadania

a.TO.., „

...

LI-„

wkrótce

Sk arby SZ Uk•I
1

W

Ni~miet:kie pa1J1iątki
z polskiego Dolnego Slqskn

1

Pamiątkowu

albom

Warszawa dziennikarce Ameryki

z
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Robot

O · Stalą,

USA

w w

ce

1-szy samolot akrobacyjny
w Polsce wybudowany

Po
BYDGOSZCZ, (PAP). pracach w
Bydgoskich Warsztatach Lotniczych wykonano samolot akroarteria1l_li, przez które przepływają proc. opowie<iziała się za stałą ro- bacyjny typu „Kadet". N owa
.
czną płacą.
dochody społeczne.
maszyna szybka i zwrotna lekDlatego C. I. · O. me poprzestał ko ·wykonuje wszystkie ewoluNa skutek kampanii prasowej,
podjętej przez C. I. O. uniwersy- na kampanii prasowej, lecz. wpro- cje. Samolot wzbogacając stan
tet w Yale rozpisał ankietę wśród wad.ził żądanie stałej roc~neJ. płacy posiadania Aeroklubu Bydgosrobotników w największych sku- do s;vego pr?gramu, obeJm~Jącego
pieniach robotniczych na temat sy- s:r.ieśc zasa?-mc.zych postulatow kla- kiego weźmie udział w wielkiej
imprezie lotniczej w dniu 1
stemu płac. ?lbrzymia. w!ększość, IBIY robotmczeJ.
w Bydgoszczy.
września
W.
S.
piorących udział w ankiecie, bo 90

ot:zną płac:c

kilkumiesięcznych

Nic więc dziwnego, że systemem
płac zainteresowali się
przedsiębiorcy i poczęli go wprowadzać tytułem próby.
Początkowo robotnicy obawiali
się tej inowacji. Przyzwyczajeni do
wyzysku i przeróżnych sztuczek,
mających na celu obniżenie ich zaws~e jeszcze zbyt małych zarobków, ob::twiali się nowego szalbierstwa.
przekonali się, ....,__,...,.,
Rychło jednak
zbliżeniu
że byli w błędzie. Już pierwsze pró
by,zastosowane jeszcze w 1920 roku przez 2-ch, czy 3-ch amerykań
skich przedsiębiorców, wykazały
wszystkie zalety systemu. Obecnie
około 100 przedsiębiorstw, w tym
kilka największych stosują z powo
dzeniem system stałej pracy rocznej.
Raidio dTzewo i artykuły spożywcze Pobyt w Związku Radziecld11.1.
LONDYN, (SAP). Zarówno robotnicy, jak kierownicy pracy przekonali się, że ko- brytyjskie donosi, że ro~ow3:nia wzam~an. z:i maszyny produkcji Anglicy l'Ozpoczęli od Leningra.
du, gdzie S'Pędzą 3 dni, po CZYJJ'
kampanię rzyść jest obopólna: wydajność handlowe pomiędzy 2Jwią7ikiem brytyJ.skieJ.
prowadziła ożywioną
Grupa przemysłowców bry- udadzą się do Moskwy.
pr~sową za systemem stałej rocz- pracy się zwiększyła i podniosła się Rad.z" kim 1· Wielk Brytanią
W kołach politycznych wiado
b" tyjskich wyjechała do Moskwy
·ą .
k ·
ne1 płacy dla robotników. Na cele jednocześnie stopa życiowa robot- trw ~ee.
aJą i ~cze UJe SH}, z~ ~ 10
kampanii prasowej, przeprowadza- ników.
na zaproszenie Tządu radziec- mość o zamierwnyich rokow.aWzmógł się handel, rozwinęło stron! osiągną ~ro~umieme.
nej w 8-ciu miastach centrala zwią
Ma ona zapoznać się niach handlowych radziecko ·
Związek Ra~z1e~k~ eksport~: kiego.
zl~owa przeznaczyła 100.000 dola- rżemiosło, bo przecież zakupy, CZ'.f·
elektrycznym brytyjskich wywołały ożywione
Brytanu z przemysłem
nione przez masy robotnicze, są 1
_
.
row.
1 wać ma do W1ellneJ
komentarze. Utrzymuje się p-0Związku Radzieckiego.
Trzeba było przefonać opinię
N a za.proszenie W s-zechzwią.z- ghtd, że w stosunkach Londyn
publiczną, oraz ogół robotników o
kowego Towarzystwa Wspóh>ra - Moskwa zachodzą zasadnicze
ll:ł dopo~z.-za
~n•1i·a
korzyściach, wynikających ze zmia
cy Kulturalnej z Zagranicą zmiany.
;Jl '1
q,
1-ll Iii
ny systemu płac. Korzyści, osiągaSpecjalnie podkreśla się znado Zwią.zkn Rad"Ziecprzybyła
Palestyńskiej
Konferencji
w
udziału
do
Muftiego
Wielkiego
oddziaływują
robotnik.ów,
przez
ne
kiego grupa intelektualistów czenie wizyty grupy intelektupomyślnie na finanse całej gminy,
alistów angielskich w Moskwie.
LONDYN, (SAP). - Komuni sób dyplomatyczny o:dmówił angielskich.
a w rezultacie wpływają dodatnio
· Pr·a
·· P artii
· delegaCJl
P
d
h
··
1
d
u
pros'·b1"e komitetu arabskiego,
zagraspraw
ministerstwa
kat
ffuanse państwa.
naJednocześnie
vv skład e egaCJl wc o zą o pob ycie
stała roczna płaca
nodnosi dobre samopoczucie ro- nicznych, ustalający datę Kon- tłumacząc się trnclnościami, któ m. in.: przewodniczący londyń- cy w ZSRR, wizyta intelektuali
botnika, wyrabia w nim pewność ferencji dla spraw Palestyny, re mu uniemożliwiają danie ze- skiego Towa1·zys\wa Zbliżenia stów oraz przemysłowców brysiebie, godność i poczucie swej był dużą niespodzianką dla An- zwolenia na udział Muftiego w Kulturalnego z ZSRR Pritt oraz tyjsldch komentuje się jako wy
sekretarz anglo - radzieckiej ko raźne zbliżenie angielsko - raKonferen.cji Palestyńskiej.
wartości. O ileż łatwiej zdecydo- glików.
miisji parlament~rnej Coates. dzieckie.
Jest to pewnego rodzaju sukwać się na założenie rodziny, gdy
stały roczny zarobek uwalnia od ces, jak zapewnia „Daily He- _ _ _ _ _ _IEl_. . ._ _ _ _ _ _ _ _ __ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m:oma:=- m11m:11:11111--a
utrzy- rald1'. Dziennik przypuszcza,
troski, czy
1113

';odstawą egzystencji zarówno
panstwa jak gminy, zarówno grup
jak jednostki jest
społecznych,
·
zrównoważony budżet.
Stare polskie przysłowie mówi:
pamiętaj rozcho~zie żyć z przychodem w zgodzie.
. Jakże~ może uł~żyć so~ie .bi:dzet rodzma robotmcza, ktoreJ zywicie! ~a swą pracę otrzymuje płacę, obhczaną za przepracowane godziny?
Dlaczego, właściwie, robotnicy
nie otrzymują stałej rocznej płacy,
tak samo jak pracownicy umysłowi?
W Stanach Zjednoczonych Arneryki Północnej pierwsi podjęli to
zagadnienie robotnicy wielkich
wytwórni stali. Zajęła się nim energicznie centrala związków zawodowych C. I. O. (Congress of
Industrial Organisation) i prze-

stałych

_
_____________________
ku
Na drodze

przebied o.·owa

PODIJślDY

Zw. Radzieckiego i We Brylnnii w celu zawarcia
nm.owy handlowej

I

01-

I

dręczącej

ją

ma, czy się zdoła zapewnić rodzinie spokojną egzystencję. Obawa
o jutro, niepewność zarobku stwarza przecież w człowieku tzw. kompleks niższości. A przecież prawodawstwo żąda, by każdy obywatel
zdolny do pracy miał obowiązkowe zatrudnienie. Dorywczość pracy, niepe~ość zarobku, możliwość
pozostama bez zarobku całe tygodni~ •. a .nawet miesiące, dotkliwi~
odb1J~ się ;ia st~turze duchow~J
człowieka i podwaza strukturę fi.
nansową nietylko jednostki, ale
gminy i państwa.
Skrupulatne obliczenia dowiodły, że. pr2'.erwy w pracy ruj~u~ą
robotnika 1 fabrykę. Uruchonueme
na nowo przedsiębiorstwa po przerwie, pociąga za sobą znaczny spadek wydajności pracy.
Natomiast stała roczna płaca,
zapewniona robotnikowi, przywiązuje go do ~arszata!u. pracy _i
wpływa dodatmo na Je] wydaJt .
.
nozsc. t
em.ie
ano owano, ze przy sys
"k,
t
b
b
li
·
l
o d go d ziny cz a ro o n1 ow,
pac
opuszczających pracę, wynosiła 12
proc., gdy przy systemie stałej pła·
cy spadła do 2 proc.

• nerWóW wp Ie y
w01na

że

się

rozmowy potoczą. się w duchu
ugody. Sukces ten należy zawdzięczać prezesowi Federacji
żydowskiej dr. sięWeizmanawi,
pr1Zekonać
któremu uidalo
Jer o(żAP). _
członków Agencji żydowskiej o
konieczności wzięcia udziału w J:ONDYN,
z~lrmy donoszą( że n_a:zel:~1y rakonferencji.
Ewentualnv udział wielkiego bm dr. HeTzog zwroc1ł się do
Muftiego nie 'jest jeszcze -pewny. \ Głównej Kwatery wojsk brytyj
D ·1 Mail" donosi że wysoki Eikich w Palestynie z prośbą o
h
d
• ·
'
·• ai. Y
kom.Isarz dla Palestyny w spo- ułaskawierue 18 zasą zonyc

ił

Pros'ba o ulaskawien1°e 18 skazanych nnu s;;mierlz

I

Joz• •"
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•

A

AIO roku

11~rpn10 i~,_.
A •
.•
•
I e· I
zan1echa li er pianu IDWDZJI DB nąhę

~ASZYNGTON (ZAIP? - !eden
z p1cJWSzych planów Hrti1era mwa·
z,ji !Iła An<gli,ę, ikt6ry miał być !Prze
prowadzony w .r. 1940, a majpó:lm1ej
w r. 1941, został odroc.zony wobec
przewlekania się ikamipanii przecLw
pl
C
.
S oW'!e'l:<>m.
a'll'tl
„ e1em tego
W
.
dooiosr - Re~ter z .. aszyng<~onu-

było wyłą.cze.n1.e Anigln z worny i
un~cestJwienie jej jako bazy kierow

.
.
W<>Jellill~go,
imdllwa.

.
a w1ę~

pe~na
Jak
okupacoa A<nglu. Lądowame,
zamierzał Hiit!er, miało być akcją,
p.rzepr01Wadzoną ?a szer~kim frc~n
c.De, z zaskoczema. Lotmctw-0 m1ało przejąć na siei):>ie rolę al'tylerii,
H' .n
,
1
1_
a m.arynan11.a ro ę saperow.
·mer
· ·
_,
· t.. ł
zameona <tego 'P'anu JUZ w s1erpnru. 1940 rr.

HoshWC
przeprasza
zn wrogie wyslqpienie przeciw ZSRR

Rząd drecłd

11

...,

na. śmierć żydów, c'Lłonków gru gielski zaprosił przedstawicieli
Komitetu
py „Stern". Główna Kwatera krajów arabskich,
że Arabskiego w Palestynie i Jezawia.idomiła dr. Hel'Zoga,
sprawa ta jest w tej chwili wish Agency do wzięcia U:działu
przedmiotem rozważań odpo- w konfeTencji, która ma się odwiednich czynników wojsko-j być 9 września w Londynie. Do
noszą, że Komitet Arabski w Pa
wych.
Jak się okazuje, wiadomość leśtynie postawił jako warunek
uczestnictwo b.
podana przez agencję Reutera współpracy o wykonaniu WYroku smierci Muftiego Jerozolimy w rokowa
na 18 oskarżonych żydach była niach.
Z Paryża donoszą, iż Egzekuprzedwozesną. Jest to, jak widać, charakteTystyiczny prze- tywa J ewish Agency obradowajaw „wojny nerwów", stosowa- la nad ponownym zaproszeniem
nej przez władze mandatowe rządu bryt~·jskiego na konferencję w Londynie. Decyzji nie
wobec ludności w Palestynie.
LONDYN, (żAP). - Rząd an powzięto.

Hiil~row1.:g

dgplomati

pozoslajq nod opiek11 Wa1y' ·onu
1

WATYKAN, (SAP). -

W Po

W obrębie Watykanu miesz·

niedziałek rano wyjechał z \V a- kali również baron von Braun
tykanu wraz z małżonką, do z rodziną. jako prywatni obywa
Niemiec były niemiecki amba· tele i goście ambasadora Weitzsador pTzy Stolicy Apostolskiej, sakera. Von Braun był dawniej
baron von Weitzsaker. Utracił sekretarzem i radcą niemieckiej

on w czasie wojny stanowisko ambasady w W a tykanie.
Niepotwierdzone są wiadomooficjalne, lecz pozostawał w
Rzymie, jako gość Watykanu. ści, jakoby w Watykanie przeNota weTbalna grecka zapew
ATENY, (SAP).-· Stophauo- odpowiedział, że rz:W nie stosuPrzed trzema miesiącami uda- bywał jeszcze brat marszałka
poulus zastępca grec-kiego mi- je ceD.2Jllry prewencyjnej, może nia rząd Związku Radzieckiego wa.ł się do Norymbergi w roli Yon Kesselringa i jego siostra.
nistra 'spraw zagran~cznycb, ozl tylko pocia_g~~ ?8kar~~ne pis- o p:zyjaznYm nas~awieniu rzą, świadka.
najmił przedstawicielom _prasy, ma do odpowiedzialnosc.1 s~d.o- du i narodu greclnego w stosun
że otrzymał od amhasadora wej. Co zaś do zakazu wyświe- ku do Związku Raidzieckieg-0 i o
Radio- tlania filmów radzieckich, r~d szczerej chęci zachowania nad.al
Zwiazku Radzieckie.,. 0
now~, n<>tę dość ciar~)l;ą, protes pr~eprowia.~zi ~ed>ztwo ~ poweź- p:zyj8:znych s~osunkó-~, potę
tują.cą: po pierw~wa przeciwko ~le ódpow1edocne san.kcJ~, PT~- pia tez w~zys~kie wrogie '":ob~c
SZCZECIN, (PĄP). - W wy- warfościowy pejzaż Maxa Lieatakom prasy prawicowej pr.o- ciw władzom, odpowiedzialnym Zw. Radzieckiego wystą,piema krytym ostatnio skarbem w Ko- -bermanna. Poza tym w skarbcu
prasowe.
rządowej skierowa-:1y.:n przeciw za ten stan rzeczy.
łobrzegu, znajdują.cym . się pod znaleziono nieco egzotycznych
ko Związkowi Radzieckiemu; po
ratuszem, znaleziono kilka sre- zabytków wraz z 2-ma mieczadrugie :rnzeciw zakazowi wybTnych puchnTów z 17-go wieku, mi ·afrykaiiskimi oraz maczugę
WW ~li;
U
świetlania filmów rosyjskich w
kilka pucharów ce0howych z i około 2 kg. obiektów numizma
Anąlia razpoc:zyna przebudową uarowozów
niektórych mi3!Stach.
16-go wieku, 4 baTdzo cenne i pa tycznych. Curio5um wśród znaW pierwszej serii przebudo miątkowe tarcze rodzin ryicer- lezionych rzeczy stanowi dyp(SAP). -Dążąc do
LONDYN,
RodiePozatym ambasador
now zażądał wyjaśnień na te- zaoszczędzenia węgla, brytyj- wanych zostanie 1,200 lokomo skich, 3 piękne brązy pochodzą- lom obywatelstwa honorowego
mat śledztwa wytoczonego prze 'Skie towarzystwa kolejowe przy tyw najcięższego typu, zużywa ce z początków 19-go wieku, kil m. Kołobrzegu dla Hitlera, któciw sprawcom zerwania sztan- stąpiły do przebudowy parowo- jąicych najwięcej paliwa. Pro- ka okazów ładnej porcelany wy rego Niemcy nie zdążyli wrę
daru radzieckiego w Atenach w zów z napędu pa.r owego na na· jektuje się przebudow~ 40 para- robu niemieckiego, parę obra- r~yć swemu wo<lzowi.
· zów_ z 19-go_:wiek:u„ :wśród nich
wozów tl~Qd,n~9wo.
dni.n 6 czerwca, Ste~ha,g,9~01:!.!S _E~q !8~~

Dgplom dla n·ilf a
w skarbcu kolobrzes1cim

Ropa z2mi·ae."
'7. ...,„.18
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prncujqcych robotników

(T) W Wydziale Aprowizacji i li miesięcznie; 68.262 dzieci clo lat dzie mleko skondensowane, wzgl. wni dostarczane jest już o 5-ej
Handlu Zarządu Miejskiego w Lo- 12 (kartki D), otrzymujące po 10 sproszkowane.
rano.
dzi odbyła się wczoraj konferen- litrów miesięcznie; 2.000 ludzi ciężUruchomione będą dodatkowe
Warto nadmienić, że, mimo niscja, celem omówienia polityki role- ko pracujących (drukarze, otrzy- punkty sprzedaży w liczbie ok. 50, kiej ceny mleka i stosunkowo ocznej w związku z nowymi zarzą- mujących po 13 litrów mies., wre- szczególnie na krańcach miasta, gromnej dopłaty Funduszu Aprodzeniami Funduszu Aprowizacyj- szcie dla ok. 2.500 chorych w szpi· jak na Stokach, Rudzie itd.
wizacyjnego, ceny sztywne nie bę
nego.
talach i zakhdach opielmńczych,
Uczestnicy narady wystąpili o dą podniesione. Jest to rezultat inotrzymujących po 7,5 litra mleka jto, aby sklepy, sprzedające mleko lterwencji związków zawodowych,
Przedmiotem obrad była sprawa
miesięcznie.
Wobec brt>ku mleka 'były otwierane już od godz. 7 ra- lktóre sprzeciwiły się podnoszeniu
wykonania zarządzeń, co do zaoświeżego, częściowo wydawane bę,- no, tymbardziej, że mleko z rozle· cen artykułów pierwszej potrzeby.
patrzenia ludności w świeże, pełno

·drc
· l I·lfo' w szlio n .eh

cenne, o zawartości 2,8 proc. tłuszczu, mleko. Ministerstwo przeznaczyło· dla Lodzi pół miliona litrów
takiego mleka miesięcznie, zaś Fun
dusz Aprowizacyjny wyasygnował
na ten cel na m. wrzesień 10 milionów zł., jako bezzwrotną dotację, licząc po 20 zł. za 1 litr mleka.
Kredyt ten udzielony został w za1DIJ L~.„AAfDI• 2 l l ' h
sad7ie dla „Społem", która powieg
Y
.l!.rii'."ł WW D"1 ~-U
_.„Rfi
rzyć ma dostawy mleka aparatowi
handlowemu licznych spółdzielni,
(St.). Za 7 dni rozpoczynają się dziej, że w rb. nie wypuszczono książek, zakwalifikowała szereg
a nawet, jeśli znajdą się oferenci, normalne zajęcia w naszych szko- zbyt wiele nowych książek na ry- podręczników do użytku szkolnego,
firmom prywatnym. Rozprowadze- łach.
nek.
ale zaledwie część rękopisów bę
nie mlek~ wśród !rnnsumentów byw związku z tym aktualna sta- Jak nas informują, urzędująca dzie mogła być w najbliższym czało~v ~akz_e now1erzone sklenom je się sprawa tanich podręczników przy ministerstwie komisja oceny sie oddana do druku.
sp?ł~ 7~elm, Samopomocy
chłop-. dla uczl}cej się młodzieży. Sprawa
sk1eJ itp.
ta spędza niejednym rodzicom sen
Podczas dyskusji nad tą ważną, z oczu, gdyż w księgarniach łódz
z punktu widzenia zdrowotności kich - jak dotychczas - jest bnr
publicznej, sprawy, okazało się, że dzo niewiele nowych podręczników
mleko. które miałoby być zaku'Pio- dostosowan:vch do programów naOkręgowa Izba Aptekarska w Lodzi powołując się na okól•
d o nab y- nik z dn. 19 sierpnia br. przypomina wszystkim aptekom Okręgu Lódzne z funduszów rw,dowych nie uczanl· a ' zas· t e, kt ore
są
.
t
d
kiego o obowiązku odE:brania przydziałów U.N.R.R.A. w terminie nie
może zaspokoić wszystkich potrzeb cia, są ~ osun 1t~w~ rogie.
dłuż!;zym niż 7 dni od czasu ukazania się powyższego komunikatu.
Uwzględniając ogólną liczbę lud~rze~1.ętn.a ;ts1~zlrn szkolna kosz- i
Pr~yc!ziały U.N.RR.~. są do odebrania w f~rmi~ „Farma?ja", Łódź.
ności, oraz osób,
upoważnionych tu3e dz1s oo 1 O 80 zł. do 150, a. ul. :2:wnk1 11 za okazaniem dowodu wpłaty za leki przydziałowe _
do korzystania z mleka po cenach nawet 200 zł. S'.ł to kwoty prze-; załączonego do okólnikl'i.
sztywnych (karmiące matki, dzie- kraczające moiliwości skromnych'
Za podstawę rozdziału leków przyjęto pi·zeciętny obrót miesięczny
ci, ciężko pracujący oraz chorzy) budżetów robotnic 7 ych
1 za I i::ze półrocze 1246 r. Ogółem podzielono apteki na 10 grup.
• ,
.
·.
Szczegółowe instrukcje związane z rozdziałem leków, z konieczno- . Lodz D?WI1;n.'.1 _otrzymać '?!ZY·
~ladze ~::kolne czymą wszystk?; ścią prowadzenia ksi!!żek kontroli, oraz ceny nabycia i sprzedaży wy1
dział con<> mme.1 3edne~o miliona co Jest w 1ch mocy, aby złn~od~1;:: znaczone przez Ministerstwo Zdrowia otrzymają. apteki przy odbiorze
litrów mleka miesiPc~nie, t:vmbar- troski rod?iców i uczniów. Wciąż leków.
dziej, ie nn. Po7n>1.fi, liczi'"" prawie Iodbywają się konferencje na temat .
Izba wz.ywa ~pteki okręgu do. wypełniei;ia społecznego. obowiązku
połowr> P1ies 7 1,„ 11,...;w mniej, otrzy- upowszechnienia książki,
organi- J 1 zaznacz~, ze sp1~ aptek, kt67e me ~astosUJ<! się do. p.owyzszego rozmał 400 tys. litrów.
jzacji wvmiany podrec?ników uży. '. p~rządzema zostame po upływie termmu przesłany Mm1sterstwu Zdro- . łd z1elm
. . ucz. wia.
.
.
wanych w ramac h spa
za zarzad;
W ~~mku obrad postanowiono niowskich itp. .Sytuacja jest boSekretarz
Prezes:
wy_stąp1c _do władz . centralnych. 0 wiem doprawdy trudna, tvmbar- J
( - ) mgr. L. Czernek
(-) mgr. R. Słowiński
zw1ększeme
przydzrn.łu
mleka, a
•
narazie przydzielać je i z fundu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - szów ministerialnych i z zapasów
dzień
UNRRA (mleko skondensowane).
,_,,_
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Mało

P
Rodzi ce
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uczącej
się młodzieży
•
.
•ozmazna
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procesu-

ZW·a a1·ił

Należy zaznaczyć, że

wazmone do nabywania
osobymleka
upokartkowego po cenach sztywnych

~i~~\~aoł~t~9zł~/'~~~ł:~~zt:z:~~· a

Mątne

wonc na ,,Groz'ncdo''

zeznania członków bandy dywersyjnej

Ogółem w Lodzi z mleka przy.
.
•
działowego korzvsta około 90 ty-1
(T.) W czoraJ w drugim dnrn
siecy ludzi: 8.426 karmiącvch ma- procesu bandy „Groźnego" Sąd
tek, albo kobiet ciężarnych (kart- przesłuchał kolejno oskarżo
ki M), otrzymujących po 15 litrów 1 nych.
Ozęść oskarżonych stoi na tak
niskim poziomie umysłowym.
źycia
że trudno wyluskać z ich zez·
- ; . . - - - - - - - - - - - - - . . . . : nań prawdę i - właściwie nie
wiadomo poco poszli na śliską
W ~zwarte\ dnia 29 sle-rpnia rb. drogę przestępstwa. Dominowaw 10\kalu Komitetu Wojewódzk:ego la w każdym razie chęć lekkie0 g·oozinme 18 0>dh~dzie sfę oił- go zysku. Był to zresztą środek,
pra.wa przewod•fcncych i &ek-eta- · za pomocą którego herszt „Groź
ny" werbował nowych czlonrzy wszysl:!n:h Kot CM TUR w t&- ków swej bandy. Na niego wszydzi. Obecność oh<l'W'ązkowa. Selcre- scy po kolei zwalają ca~ą winę
łaNle Kół dzkl11jcowych
są odpo- za morderstwa 1 napady rubunvfe-dzhhi za przyhvc;e prz.edstaw:- kowe, jego czynią odpowiedzial
cieli kół fabrycznyc'1. Ponadto wy- nym ~a c!;arakter nielegalnej
•
L
„
k' h orl'!amzacJ1.
magana :•em oi;ecr:tosc
wszyst . te .' N aJ'b ar d ZlPJ
· · ob c1ązony
· ·
przeuc'lle•Mikow Kurm ln!Struktnrsk:.ego stępca,
jeden z inicjatorów
dla se'kl"emn:y w Otwoi:>ku.
bandy, Bolesław
1 utworzenia

puli

ne pogadankitanga,
czy albo
stQ/Wawszystnudaej
radi{)wej,
kie te rzoozy rl!r!e>m wzięte, rzlew.ając sie w
deneriW1uiącą kakof1G-

-iro•esty, prośby radioci łódzcy
hvli nieugięci, za nic w świecie nie
!>rzvciszali swych odbiorników. Hucz:t'ł w nlebDgłosy swing, czy inny
'.aklś iaziz do późnej nocy.
Istotnie, wzmi.ankowan1Y obYWatel
ma sle z czego cie~z.yć, że ldlziemy
ku jesieni bedlzie nieco ciszef
w domu,

Drugi obywatel, rz którym się
wczoraj przypadkowo
zetknałem.
0 leszył
sle z nadejścia deszci..owej
1esieni z podJ()bnego powocf.u. Oka-i:u ie się, że także marzy o tym, aby
!urJzls!rn t><'zamvkali
okna ~wych
mieszkań. W tym tygodniu zdairzył
mu się bowiem nie?;wykły wypa<kk. Cl•O't!1ząc na ulicy z;ostał 2'a·
trzym:mv przez pewne~o przechod11ia sło1waml.
które początkl()WO
h·rzmiaty jak Jtłupi ż.art, a,le które
nabrały w chwilę później siwoistej
wymowy.
- Panie. panie! - wołał przechor~zień kapelusz się panu pali!
Pomyślał sobie, że wioła.iący zwar:Ował. albo jest na drndze do bzi-

I

Drugi

się

(Stg) Nigdy nie w,padnie wam do
gtowY, dlaczego pewini ludzie c.i~
szą się w Łod:zi z tego, że zbl•za
się jesień. Zdawal-0 by się, że P?·
wlnni raczej żałować, iż loo11czy się
ciepłe lato z jego uciechami, wy~lo;:izkami, !irloi>ami etc., etc .• a nadchodzi no\\ a p•Qra r<>ku, z którą
związane są świeże kloPQty. A tym·
czasem„.
doPiero
Tajemnicę zdradził mi
który
pewien soli~ny obywatel,
cały swój punkt widzenia sprecy?ow.ał w jednym zdaniu:
- Nareszcie odetchnę ...
Sens tych słów zrozumiałem przy
da\s.i..ych wyjaśnienia~h. Obywatel
ten jest zażartym mltośnikiem spo.
iolnego wypoczynku
po pracy w
zaciszu domowym. Latem,
gdy
wszystkie okna wszystkich kamienic były na oścież otwarte, zwłasz
cza .w godzinach
wieczorowych.
zewsząd noi..legały się na przemia!ll
to skoczne tonv mazurka. to uJ>Qi·

ka. Kiedy jednak
~rn0iem.

zc!'ą/

"•7.e~{"'"·<\'

sie,

tknięty złym

1>nz.e-

z "tow.v nakrycie.
że

\'Siiotn\.e \\arieNus.z

•ie ra!il. Tlll się na nim i d.vmll.
ri'~!Wpalek
pa.pierosa, rZiuoony na
··'icę z otw.artego okna przez
ja'-iegoś dzikusa.
W wesołych farsach filmowv<:h
'V 1 r'i7ieHśmy kiedyś s.ceuy z wyle-

' wani em
nicczys~ości na
do-we
r,mat1tów i Intruzów. albo fruwają
!;O drnn'cz.ki. czy
inu.e przedmioty,
rzucone
wprawna ręka l<omików
w kierulliku swych pm:e.ciwrrtików.
! le to IJvły far'iy i można się by·
•o z nich śmiać.

r
• •
•
"
• •
•
• •
"
• •
W' życiu !)OIWSzedntm W}nrzuca11ie
h.amrnski, ~seudo „Sor m~ lat! niezyJący JUz „~.zeł był J~J n~,ttiedopałków z okien. ozy pestek
19, przyznaJe on, że po wtaJem- .rzeczonym. Zarowno on, Jak 1 od -0wocó.w.
zapałek i w Ol!:ó'e
niczeniu go w zbrodnicze plany ona li.czyli na "lekki zysk, a p;za wszelld~~o śmie~ia - na.zyiwa sie
„Grcźnego" z:=ibrał się chętnie tym, jak nai.wn~e twierdzili, ~vy~:;i1:c bra~;~~v!uli:~~kiemalbo
do werbowama .n?wych czł~- ~v~l~a w podziem11:-. ~ydawałal'i-Ospolitym ś·wiństwem.
ków, tym bardzieJ, że praca Je- JeJ się tak nęcącą, 1z nie lJyła w
N'
. . ć b
1e z czego smrn
·
b yla z d uzym1
·
· za- s t anie
· oprzec· SH~
· pok us1e.
·
ie ma
go związana
wcale
nie swesołe..
' o to
robkami. Dalej Kamiński z cyDziś dalszy ciąg rozprawy.
I
nizmem opisuje kradzież w ·woj
skowym Sądzie Okręgowym.
skąd zrabowano kilkanaście pif:
tolctów.
,.Sor" odtwarza również przrbieg napadów na poste
Dnia 2;1 sierpnia br. odbyło się w poczętego przedsięwzięcia zalecając
rnnki 1f.O. i ohydne mord er- gmachu Województwa zebranie po- starostom jak najczynniejszy współ
st wa na furi kcjonari usz11.ch bez- święcone zagadnieniom radiofoniza- udział w wysiłkach całego społeczeń
cji Okręgu Łódzkiego ze szczegól- stwa na tym polu.
nicczeństwa
komendanric nym uwzględnieniem spra'vy radioFlorczaku i sze1·e1rowcach Os- fonizacji szkół.
Dslalni lermin
tRrskim i Urkniaku w lesie pod
W zebraniu udział wzięli: wojeBirRiclderzem.
woda łódzki ob. Dąb-Kocioł, staro- wpłacania dan;ny zdrowotnej
stowie i prezydenci miast wydzielo}T nst<>pnie zeznaje
,.Granat" nych, przedstawiciele Polskiego RaW sobotę 31 bm. upływa tenn':n
- Stanisław Cieślak, kierownik dia i Kuratorium Łódzkiego. Zebra- w1~.taceniia dirugiej raty <lianiny zdronaparlu na postnnnPl :tvLO. ·w nie zagaił wojewoda, powiadamia- wotnej.
BinłeJ· l t•.
podpisnł no'kwito- jąc obecny.eh .o utworzeniu powiato
01
Danina nie wpfacona w terminie
' • · ' {
Y
wych komitetow S.K.K.K., po czym
waPlc na 7'·a11owane 100 t;vs zł .. wezwał starostów do wydatne1?0 zostani~
przymusowo
ściągnięta
0
ft
umics7P7aiąr pod RWVIll nodpi- wspierania akcji radiofonizacyjnej. w-raz z od.setkami ui z.wlokę i koszl. "f
U
"'
'!<'1'1
dc<latkowc dwie JiteTY'. Następnie dyrektor Okręgu Łódz- tami egzekucyjnymi.
1..
•
••
ATT 0
• •
·i
.
kiego P. R. kpt. śmiejan i dyrektor
Hoover c1~f:P wstr~vmac nomo~ dlo fuqos'nwn
''·/I zeznRn Jego wyn: Hl ,,„ - techniczny inż. Gawroński przedsta
Korv za holas
WASZYNGTON, (SAP). - nie nowych wyborów w Jugo- n~k. 7f' rnrówno on <;<im ,ak i je- wili szczegółowy plan radiofonizacji
«o kolprlzy nip mieli żadnego szkół.
'v\llt,adze adm·.ni- tracvine przypoByły prezydent Hoover, obecnie słuwii.
kontaktn z ;\ K i :7.e iako symna
Ko~zt radio~o~zacji _jednej_ sz~o- minają o obow:iązk.u ścisza.ni•a gJośprzewodniczący
specjalnego ------------~-"
d . .
. ły t. J. zakup i mstalac3a odbiornika ników radiowych po go<lz. 22 i w
amerykańskiei:.<o komitetu dla
amerykańscy tv('y ..rządu lon Y1lS°klPgo l11e- i gło~ników wvniesie 20 tysięcv 2'ł nocy, przy tym tak wieczorem. iak
1dh·zv rzlonkowiP hanrlv uwa- Komitety powfatowe zbiorą- potrzeb i w nocy \\'Olno slwchać rad;:a t:rl7
zwalczania głodu,
auropononr"vbvli do łłolski
.;?li za korzv<:tniPisze ponszywr ne fundusze drogą opodatkowania Im orzy oknach zamkn·iętych .
wal, ahy Stany Ziednoczon'e
\VROGLA \V, (PAP). N"a nie si" nod ·działalność tej orf.ta·· P?SZ?zeg?Inych obywateli oraz .~ri<~
Nadmienia się, że M·1!icia Oby.wawstrzymaly udzielanie pomocy
mzuJąc imprezy dochodowe, zh10rl•1 telslka otrzymata pG!ecenie kiierowa.
J
1
••
zaprosz
..
enie
wydziału
lekarsln.·
e.,..,
:~"l
c~i.
.
.
. uliczne itp. Starostowe wyi:·azili cał- 11;,a donies1·en· k~-rnvch
do sL,arostw
ży·wnośc10wej
ugos aw11.
u
go Umwersytetu \Vroclawslne7,riam1C'nne są zeznama naJ· kowitą gotowość współpracy. nakre Grodzldch n.a
zaktócajac~·ch s.poReakcyjne koła amerylrn1i- go przybyli trzej amerykańcsy ...,,,~"lo.rPi uczestnicz'ki l>an(ly - ślaj~c !_ednocześnie szereg własnych czyne1k no-cny, a .w~. art. 3Q ora·
1v:a 0 w:vkrocze111ach. Za z::ikt0ceskie, których
reprezentantem uezeni prof. Gregersen, prof., Hl-1etni<>i uczenni cv BoiPnn v proiekto\.r. .
.
.
.
.
l t.
.
.
.
ń • "
.l
KonferencJę zamknął ob. WOJe-1 n1~ spoczvn.kn noo1eg;o grozi kara
jest Hoover, chciałyby w ten l\fc. Cune, pfor. Amgstem, { O· 1\f1rnwslne1 ps. „,-,Pnia · .JP•Jenlwoda przemówieniem, w ktńrvm :ueszń'J. do tyirodnia lub grzywny
sposób wymusić przeprowadze- rzy wygłoszą szereg w~kładów. z głównych przywódców bandy, raz jeszcze podkreślił doniosłość roz do 2.soo zt.
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rząd Bezp.
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W
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"
-wa: 6.00 P1esn „ 1edy nmne ... •
6.05 Dzien'lliik. Łódź: 6.20 Program
„
.
na dzns.
Poz.nań:
625 G:mnai
s tyka.
6.35 Muzyka. K•raków: 7.00 Ąudyc~a
0
P ''.aJllll.a ...W-wa: ~.3{1 PO\\~torz~me
lil~1iw.a:z11ueuszy.Ch W.1a.domośc1 diz'!ennvka. 7.35 Muzvka. 8.20 J.nfotll11acje
ogólino1Pols:k,ie. Łódź: 8.30 RoZlIT!aittoś?i. 9.40 Cpdziel1llly odc. JJiroz.y: „OtuPl f'iran·ak' - noweila Maimi Ko1:-J.oo!l1idkiiej.
8 .55 Sikrzwilka poszl\llkiw~h
dz'
p
·
K k' •
ro lill. 9 .05 rz,eirwa. <r.ai ow. 1157
.
Sygmal czas111 i hed•nal z Wi1e.ży Man~ruckie<l. W-wa: 12.05 Dzienruik. 12.35
I<onceint. 12.55 •.5 miniuit 1Poez.ii". 13.00
„Na ll<iemiaie!h o<lzyis.kamych". 13.15
życia lllair.ndów sl-owiańskicb. 1325
Muzyka olbiiadowa.. 14.60 Au<lyicja dla
dziec.i. 14.30 Reo:iontaiż 14.14 Rezerw,a. Łódź:. 14.50 Utwo1rY ~ort~:piano=
\\ e f'ir. Lisztt~. 15·05 Kacik _ięzyik-0
wy: „Do lodzian o <rz.ec.zowmku „łodziruniu'' _ IJJQg.
Chadzyńs'kie.i·Jaku.bowskie.i. 15.10 Przeg-Jąd teabraitny

- tel. 252-72
OJewódzka Kom. Milieji
Obywa tels'-"':eJ.
07
- t eI· ""0
~.., Miejska Komenda Milicj~
ObywaielskieJ
- tel. 253-60
P
ow. Urząd Bez.p
- tel. 130..01
Kom . Pow. MO.
-tel. l85.Ci2
Pcgot . Lekarskie PCK - tel 117-11
P
t R8 t
OllO •
un k· 'M i"jskie - tel. 104-4-1
Pogol Ratunk Ul::ezp. - tel. 134-15
Straż p-ożarn.s
- tel.
8
Biuro numerów
- tel. IW-Ot:
Redaktor Nacz;!lny Kurie.
ra Popu!. I sekretariat-tel. 130-46
Sekretarz Redakcji
- 144-18
Kierównik Administracji 222·22
Dzi.af ogtoszeń · 1 Ek&ped. - 256·37
Dziar prenumeraty
- 268·95

: nienia w Lodzi za zebraną. kwo· :

•• t ę zł · 3 ·220. - na pogrzeb ś p •
· · •
Zar.z.ąd Mie]S>ki 1w Ło.dzi ogitasza
• Wiktora Zdańczyka serdeczne •
•
ł d .
• rprzietang nieograniczony na wykona. rolbó t na IPC>SeSIJl
.. mieJ""'-IeJ
. ._,_. . . przy
•• Bóg zapłać ska a zona
•• me
•
Władysława Zdańczyk • <rn!. [)a,szyńskieg<0 Nr 28:
'••••••••••••••••••••••:
a) .remont Qfficyny
I-piętrowej
.
~
A
m1esiJka.!nej,
rz~.ar.
b) wykonanie urządzeń mnttarnych
Z
d Mi .Sik. w Łodzi 0 .,.fasza w tej.że oficynie..
arzą
eJ 1 . '
""
orerity pisemne
·
(o.~d z1~
· 1IUl;!
· <ll'11a
przi!'tang
nieograniczony
na wyko~anie kapi;t,ałnego remontu b'Uldiy.nkow lkażidej roboty) odp·ow1ada1.ąice trew·· . . G' .
w
nsnwwei
ori~e.
ści koozto•rys1u śleoe·go na[e.ży sklaa) ll': ~mont
kannta•l ny
bwdyinku ,dać w Dzi,a le Technicwym przy ud.
Nr 8,
,P.i-otrkowsikieii Nr 64 ~ piętro pokój
b) remont
;joaipitaąny
budyn1m N
d
d ·
' , ·
'
.Nin l.Z,
• r 5 <> n·1~ 9 wr.ze~~·~a 19 46.
c) remont
ka.pita1ny
bUJ<lynku <0:0 go~.z. ~1-eJ w .k-01Per'cie nalezycL~
Nr 4 2
z.a.nlli:niętei z .napLS!m:
id) r~ont
kapitalny
budynku
a) Oferta na remont .oficyny -przy
N · 56
ul. Daszyńskiego 28
r
·
.
•
.
.
Oferty p,i semne
(odidzi·el~ie . dla
b) Of.erta rna wyikoname .wrządzen
1każdego budynku)
-0d!pow1.adaJą~e

p

:„

z

z.

onURY APTEK

w Qpr.

Dzisi,ejszei nocy dyżuPuia apbki:
Rembi,elińSlkiego (Andrzeja 2.~) Szymań<ski.ego (Rokicińska · 6). Zitindelewicza (Piot11k-0wsika 25). Szlindenbucha (Srebrz:vńska 65). Kasperh!wicza (Uma,nowsikie.11:0 12). Upca (Piotr
kawska 193).

z.

0Śioiemia.

PRZ

:••••••••••••••••••••••-:i
• Pracownikom Urzędu Zatrud· •

treści

15.20 Utw0+ry na
1

Sikladać

kosz t·orysu
1

ślte 1J?ego

zreik11aimCl'Wv.
miasita ń Prowi1
ncii.16.00
15.45Dzierninik.
Ko1ncerit zaklejonej
r,oku, ido ,godzi•
ny 11-ej w kkOlapiperitcail~W-wa:
z napisem:
16.35 ~ec~ta1l fonteo:iiainowy. ~raików:
a) Oferta na WYkornami·e
16.50 Bilans !IJl'.eirwszego mim ma1lar- nego remontu bu.dynku Nir 8 w Wiśstwa w Kn1.1kowie. W-wa: 17.10 Mo- niowej Górze.
za bka miuzyc.z.na. 17.50 „Oidbudowub) Oferita na wykonanie ka1Pitaliemv_ \Ya~szawe". ~ódź: 17.!?5 Au?. nego .remontu
b-wdynku Nr 12, w
dla sw1eithc robotnrczvdh: Audyc1a WHnJ0iwei Górze.
._ _ _ _ _ _ _ _..;....;......;;;._,_., ~la IPf<~odowlllików IP!'a!CV P-my „E_i,c) Oferta na wy'konianie kapitalti<ryg9111 IP. t. .. UIP~!Jlllk.l ,muzyiczn.e · 'llego r ~mon tu ,w budynku Nr 42,
TYLKO JESZCZE ł DNI!
Łodz w wc:.giranme OJ?;<?lnopolskl:m. w Wi'Śc1J11i.owei Górze.
o godz. 19.15 wystawia Teatr Ka- 1s.1.o •..Dolb~ze - Anrd. '1iltera,cka w.
d) Oferta na wykonanie lcaipita~meralny D. ż. wesołą komedię ame
Pr. A. Samdaiue- neg·o r•emontu w budiynlku Nr 56,
rykańską Barry Connersa pt. „Ro- Ma.JJaik-0ws1~!1 et.S?:o w 01
.ra. Po~an: lS.30 Mn.uzvka framc:u~ika. \V W~śnLowej Q.ór.ze.
"?'Y" z Janiną Lukowską w roli ty- "".-'':a. 19.00 Na;ąi~a IJ]rzy g'fosni;~u.
Szcz.egóJ.owe iruformaqje -Or!az ś1e
tułowej i reżyserii Jana
Kochano- Łodz w 1JJ1rqigiram1e ogolnopnlsk11111. Pe kosztorysy z warunkami przewicza.
19.30 Aud. ycJa słowno - muzycma t
.
f K St
ar.gu o t rzyma· ć m 0 z.·n a "'
„ D z.;ale
w opraomvamu oro . .
rom:eng~- Technicznym,
Odldz. B.udownanym
TEART KOJ\\EDII MUZYCZNEJ
ra IP· t „Kwairt~ R_avumows:kiego ·
, Piotrkowskie.i Nr 64 LI :pię„LUTNIA"
W-wa: 20.00 Dz:1enrn1'k. 20.30 Nasze przy u·1 „
'
Dziś o god·z. 19-ei. c,i,esząca si~ ~k:~śni. Ł ó~ź Bw :0k~CJl:Kgirar'!1~e ~~ómolJ)odJ- trt·h~~~~fe N~f~i 5 'nasta,pi w diniu
. \k'
d
,1m.
. .'J „ 31J I rY1Qv,ra - au .
. _.,_
d !? .
w eo im pnwo z.eniiem, prefina humo- sło"r,no _ muzyczna w (JJ!)J'. T. Ł®a- 9 wrz;:śnna uu. o go z. ..,-e.J. •
PU op.ereftka P. Abrahama „ Wiktoria lewsikir e.ito. Łódź: 21.00 Reciita.l forteWadmm. pnet~rgo:"e 2'.godmie z
iei huzar". „Udział b'-ora: Elna Gi- piaJP.m
. -:vv Z. Szymonowicza. 21.20 Po- prze~,1·5;<1m1 n o·bo,w1ąz;)u1iącyirr\'l w "dll'Y.
_.
• .
.
,
ga•danka Ł. R. R. 21.30 K(lncel't ży- sokosci idiL 'POZ· a 4.000 zt!.
a
1
stedt. M1chat Ślas•k„ 3. 1i.1 ,mrn;.t1.a, czeń. By-drgasz.oz: 22 .00 Pokrzywy' POZ· b) 7.000 zl, d1la ip·oz. c) 5.000 d,
St. Piasecka, J. Gry:;J!:tt'.k:ł, St. Bru- na,d iBroa. W-wa: 22.15 Muzvka ta- dila poz. d') 8.000 zt naJJ.eży zJ,ożyć
sikiewicz. K. Ko,ze1a . C Chrw :.;k;. neczina. 23.00 Ostal!:nie w;i adomośoi w Kas.ie Miejski,ej vrzy tl'l. RooseW!. Szczaw' ńSlki, T. ~;iąuii,; . B"'ety dzJiernniJrn. 23.20 PrOO?!raim na. i_ut:o. vefita 15, .a kwiit ,w p:laty dofą•czyć
. .
.
.
. Łódź: 23.30 Prv2iraim 111a dz1en Jil.1- do -0fert:r·
wcześn i e1 do nabyci:. w ,._,~,ga'."Til ti-zeiszv. za1k-0ńcz·einie a·u dvcii ! Hvm:i
Za:rząd Miej ki w Lodzi
prz ul. Piotrkowsk:ej 10-1-<i. <i odldo 23.35.
Łódź, dni1a 2'8 sier:pnia 1946 roku
godz. 17-ei \V ka~iC' reatru.
UWAGA! J-uż w'króke
n<: i r·i ęk- I - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -
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Reperlunr k.I ft 10·

OGNISKO
1

METODYCZNE

~WiIETLI~WEJ.
• .

'

• „
k
1 PPOLONIA
10

PR~CY ~---uu;.;.·..;..;~.:.:''·_::"ows a
•
I
TĘCZA

~dące

~wailifiikaqje. ·

I

l ___..;u~l„. .;.P.;,;io~t.;.rK;;,;·o.;."';;.'~..;k~a:...;.108~---l

Poda.je się do wiad 1omości aktywlll l
świeblicowego. :i;;! pirzy
W.vdz•ial·el
Sw·ietlicowym TUR i1stnieje 0 gni-'
sko Metodycz'ne P.nacy ;:,wiet1icowej.
Od
wiszy.stkiah
pracowników
świetlicowyc·h będą ,wymagirune da-

lek<>

67

GDYNIA
tri. Przei ... z.d Z
STYLOWY
111. Kilińskieg<o 123
BALTYK
Ul. Narutow1cz 3 20

zk ~·ch

l.'r

Waz· ne dla

„ w deta11·s10·wI

kup~o·

pAU
n SJW OWA CEli
n J RA l A ff Ab1U OLOWA
w L
ODDZIAŁ

::

55
::
55
55

papier pakowy
kartony białe i kolorowe

pergamin

tekturę białą, szarą i szewską

bibułkę papierosową

::
::

torby papierowe w asortymencie.

55
55
Ei
55

::
::

SPRZEDAŻ PO CENACH HURTOWYCH.
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ZATRUDNIENIA W ŁODZI, Strzelców Kaniowskich 58.
KUP I samochód 4-6 osobowy nowy, lub mało zużyty w do
brym stanie (na chodzie). Zgłoszenia osobiste, lub telefoniczne
pod Nr 254-03.

URZĄD

OfilOSZENIA

Dł!O

i
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Lekarze
================

Dr Med. S. żURAKOWSKI, Dr A.
RATAJ żURAKOWSKA (z WarszaWY) specjaliści chorób skórnowenerycznych i moczo - płcioWYch.
Piotrkowska 33 godz. 12-1; 3-51/2 •
D-r--m-e_d_._K_UD_REWIOZ ZYGMUNT
specja!Osta
chO'I'ób
wenerycznych
i

skórnych. Piotrkowska

Nr

106.

Przy''"'n
·e od S-11 i od 4-7.
,,..,... 1
-2027

HOROSKOP od Szanownego Pana
Fenomenalnego Jasnowidza Vapuro
Katowice, skrzynka pocztowa 376
nie może pozostać bez echa. To też
pragnę podziękować Mu za trafne
zanalizowanie mego charakteru, jak
i przepowiednie na przyszłość w któ
rych prawdziwość nie śmiem wąt
pić.
Ale 'mało jest podziękowanie.
Przed Jego talentem trzeba uchylić
czoła. Talentowi Jemu należy się naj
większa cześć i uznanie. Nowikowa
Adelaida Janowiec Wlkp.

~

KOWALSKI
MIECZYSŁAW
Zagubione dokumenty
chorób wenerycznych
W PUSTYNI" i skórnyoh p.rzyjmuje o<l 8-10 i 4-7 ,............--~--------~
_:_zwy_ ~IĘS-TWO
~Al. 1 Maja 3.
UNIEWAżNIAM zagubione doku
- ·· - - = ----~;........;_ _...,._._ _ _ _ _ menty: Legitymację naucz. WYdaną
28
46
8
od
• ·
r. nieczynne z powodu Dr. JADWIGA SZUSTROWA, cho- przez Kur. O. Szk. L. w Lodzi i le
r~~o1!_t~ ••
_ roby płuc, Łódź, ul. Wólczańska Nr gltymację przejazdową Zgierz
„CZTERECH NA POSTERUNKU" 197 m. 1 wznawia przyjęcia od godz. Łódź, na nazwisko Zygmunt Bur
17 do 19-ej.
-1938 dziński. Szosa Zgierska 212, Rado
goszcz.
„ZVGMUNT KŁOSOWSKI"
Dr DOBROWOLSKI specjalista cho - - - - - - - - - - - - - - „WIELKI WALO"

---~--~--=------- specjiilisła

I

z

::="=:.:•

0
1
WOJEWóDZKI
i5
Z ag aj n i ko w a 45 - telefon 105-85. ES
POSIADA NA SKŁADZIE :
::

(},gniSlko 1----:;;.;...;.;;::.:,,;;:.;.:;;..;.;.;;~;...;;;,;,;...____l l • - - - - - - - - - • ; . . . - - - - - rób nerwowych i

'°

;_==.;··=

Dz

seksualnych

:po- UNIEWAżNIAM

Me.todycz.ne
Pracy
świetHicowej
WISŁA
„SZOZĘSLIWA 13''
wrócił i przyjmuje od 3-5. Koperdaiie możność
pogllębieniia srwoj~j
u<J. Przejazd 1
nika 6 m. 3, tel. 186-00.
1dei:Lzy i na1b'!{cia
wymaganyc1i
ADRIA
,,SZO?SLIWA 13"
kwa1J.ifiik.aoii.
Marszafka Stalipa (Gł6wna) 1
~.....,
LEKARZ STOMATOLOG Alłeja Bo·
1eczeme
·w dobrze zr.ozumian:Ym intere- ---=::.;,,;;.;;:....;.;.;.~-i;.:;..--..-.--.--11-----WŁÓKNIARZ
,,KONFLIKT'' --------- rakowska z W arszawv · zę·
S<ie wtr.aisnym zaip,isiu;Jcie się
na
ul. zawadzka 16
jamy ustnej ; zeb Ów. P racowlłta
,
· 2.
Ognisko Metodyczne Pracy ŚwietliH E L
-----~.-~...............·.~- - - - bow
sztucznvch . A nd r:z;e1a
- 9"0
"
· TiUR
h r:nNV p·10 ,,.,.
„SLUBY KAW ALERSKIE"
coweJ
'\V gimao u '-'"-1LJ"-·
"'ul. Le~.>nów 2-4
Or J. VOGEL ze Lwow,a , specjalikowlSlkia 243, teil. 114-4-0 i 153-30·
TATRY
ila chorób kobiecych i akuszerii
Og·n isko czynne
w poniedziałki
ttl. Sienkiewicza 40
„zyGMlJNT KŁOSOWSKI"
Przyjmuje ul. Narutowicza 4. Tel.
od godz. 10--13.
260-92.
PRZEDWIOSNIE
,.JEZEBEL„
------------EOZA'MINY DLA El(STBRNóW
ud. Żeromskie~o 74-76
Dr med. MARIAN ZIERSKI, speW LODZI
WO-NOSć
„UWODZICIBL"
cjalista chorób płucnych, Łódź. ul.
Paiis.twowia Ko.miStia :Egzaminacyj.
ul Nani6rkowskieiro Mi
Narutowicza 37 tel. 167-10, wznona dlla Bk:stemów wdaie do wiadoROMA
„A. B. c. MIJ.OSOI"
wił przyjęcia.
-2094
mości, dz ze wZ&11Jęidiu na zapi•sy lfla
ut Rzl!Owska 34
wyżs,z,~ uiczeiLnie, egzamin dfa ekis- •_____....._.,...........,-.,..-_ _ _ _.11
Dr med. B. TOt.CZYŃSKf - starszy
ternów ,w termiinie iesiennyim renZACHETA
„SREBRNA FLOTA"
asystent
Uniwersytetn
Lódzkiego,
·pocznie siię w środię, dlniia 4 wrzeUJ!. Zirierska 26
specjałista chorób miru, nosa t ~ardła
śnia br.
g.od·z inie 8 rano.
BAJKA
„POWRÓT"
Sienkiewicza 37, ordynuje od 8-10
Podania 0 d:011>ws:ziczenie d-0 egz.aul. Pra11ciszkańska 31
i 3-7~ej po<poł. Tel. WS-01.
mi111U pr,zyj.muje kance.Jariia I PańROBOTNIK
„BEZTROSKIE LATA"
Dr med MARKIEWlCZ Gustaw s1>e·
stwmvego GiITTmaz;ium
i Liceum
ut Kilińskie~o 178
clalista chorób skórnych i wenerycz·
im. M. Kooerniika w Łodzii J11J. SródREKORD
„PLOMIE~ NIE ZGASŁ"
nycb. Piotrkowska 109, m. 6, U Jl'ię·
miejsk.a 411, do d:niia 2 w.rzieś·nia br. 1 _,::u~t...R~zJ?~ows~~-k~a~2.,;(l,:;Pl~ac~R~e~v:,.:.m:,:;oo::.:,:t:,a"-)-ll---:;;;;:;;~~";:;;-'i:.T".:.c;n;:mr--- tro. Tel. 138-52.
-929
WlfącZ<nie.
M •J
A
„JEDEN Z NASZYCH
Ruda Pabianicka
SAMOLOTóW ZAGINĄł."
Kupno i sprzedaż
NOW.E ZNACZJ(I POCZTOWE
SWIT
„LISTY Z POLA BITWY"
Z dniem 1 wrz.~śnia nb. zostaną
NICI maiSz-ynow.e i ręcme k\JJpię.
Bałucki R:vnek 5.
-WIJJl'Owadlzone do obiegu i $PrzeWytwórnia CzalJ)ek ZawaJdzka 1.
dar.ly znaczkii poCZ1t-0we .PO 5 i 6 zJl.
OSWIATOWY OM. TUR
KUPIMY saponinę, saponix i luk„ZWYCIESTWO NA PUSTYNI"
Rysunek zinaczika w.artośd 5 z~
ul. Kopernika 8
recję w proszku.
Centrala Sprzętu
przedsitawia nmill1Y zamku w Bę
dzinie. K-Oftor zniacz.ka QlliwJc.owy.
Początek seansów: w dl-li powsze dniie o godz. 16. 18 l 20: w nie.dziel~ P&ial-n.iczego, Łódź, Zamenhofa 2.
Rysunek
zn.acz.ka
6-zifotowego { święta O !!:Odi..
14. 16. 18 l 20.
MEBLE wszelkiego rodzaju kupuje
Kina: Hel. ~dria. Przedwiośnie i Roma roz'JlOCzvnaill seanse o pół go- i sprzedaje stolarnia pr,zedsta•w ia
postać
HenJ"Y'k.a IV
KrasickieProbusa na płycie jego grdbowca d:ciny później t. zn. w dni powszednie o godz. 16.30. 18,30 i 20,30 w nie- go 3 przy Rzgowskiej.
-3076
w koście'le Sw. KrzY'"la we Wro- dziele i świe1a pierwsz-v seans 0 godz. 14,30. Oświatowy - 2 seanse dziennie: !!'Odz 17 18.3-0. Nied7iE'1P ; liwieta l!l.3-0. 17 i 18.30.
cławiu. Kolor znaczka stal-0,w y.
Różne
Początek seansów w klnie „Bałtyk" w dni powszednie o godz. 10.30
18.SO 1 20.30, w niedzielę 1 święta o godz. 12.SO, 14.30, 18.30 1 20.30.
JASNOWIDZ
Vapuro, Katowice,
Przedsiprzedaż biletów do kin: „Rekord" . „ Wolność" i .,Roma" r11 "
skrzynka pocztowa 376 zawiadamia
członków Związków Zawodowych !Zgłoszenia zbiorowei1 odbywa ~ie w Ro
OGRóD ZOOLOGICZNY
Szanowną Klientelę, że z powodu odzif' Zakladowej fabryki Geyera (Pfotrkows.ka 295) od godz. J{}-13-eł
ZDROWIE
Celem uniknięcia natłoku prosimy o przychodzenie na wcześeiPjs» gromnego zainteresowania PT. Pułdojazd tramwajem 9) otwarty od
bliczności przeprowadza seanse
searu;e:
9 rano do zmlerzch11.
Uwaga. We wszysttCfob kin.ach w dnliu premiery pa53e-parlout oraz bi· do dwóch miesięcy. Uprasza się o
cierpliwość~
(-) yapuro •
le1J bezpłatne i ulgowe .- niew.ażn&

·

0

SS Referat Papierniczy -

20 4

n:.ej.sza z ope retek Lehar.a „Wes!lła
wdówka".

ul•
sanitarnych w oficynie
crirzy
Daszyński ego zg.
S zczego·r owe .inf armacie
. or az s' I_..,.
v1;J
kosztorys z warunkami pr-zetargu
otrzymać można
w Dz,iaJ!e Tech
.
,
nicZl!lym, Oddzlla'ie Budow'lanym '!JlT"zy
ucr. Pi·otrlk·ow:skiej Nr 64, l[ .p ię1Jro,
pokój Nr 11'5.
·
·
Otwarcie
0•'1ert nastąpi· w dnm
oznaczonym na zamlm!ęci~ !Pr.zetangu o ,g-0dz. 12-ej.
Wadiµm !Przetargowe zgodJ11ie z
przepis a1mi obo,wiązuuącyrni w wY
k . · "·!
)
-• dl! b
,s e, oscii ui a poz. _a 10.0_00 "" a .
3.~G? ~r. - nalezy ziłozyć w kasie
M1e1skie.i przy wl. RooseveHa 15
a lk:wi,t •d ołączyć <lo <Merty.
Zanąd Miejski w Lodz
Łódź, dni1a 28 sier pnia 1946 wk·u

:::::::c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

;nalezy

w iwvk.
Was·i•lewskieigo
w Dziiale Techn1czniym
.przy
-wa.ltomie
wailito1nru:a
W. K1J.
!.imkiewiQZCl'W.a
- u•J. if>i,otrkowskie'.l
Nr 64, I piętro,
a'korrnoaniamrnrut.
15.40 Wl,adomości po1kói 5 <lo dnia 9 w.rześr11ia 1946

fi

zagubione doku

menty na nazwisko Ponimwiz An
toni.
-3086
UNIE.WAżNIAM
- J:)·
·k-~t
zagu iony wi
na odbiór futrzanego kołnierza fir
„Staszewski" Narutowicza 9. Ga
mus Halina - . żeromskiego _23.
3087
UNIEWAżNIAM zagubione zaświad
czenie rejestracji z Zarządu Miej
skiego, metrykę ślubu, kartę odzie
żową,
zaświadczenie 559 (Sikawa
na nazwisko Maria Wanda Aleksy
- Sienkiewic210. 37.
-3088
UNIEWAżNIAM zagubione doku
menty: tymczasoWY dowód WYdany
w Biel:./<.1, dowód osobisty' i legity
mację Odznaki Pułkowej na nazwi
sko Sznel Klemens i żony Elżbiety
Sznel (tymcz. dowód), Lódź, Prze
mysłowa 21.
-3089
UNIEWAżNIAM skradzione zaś
wiadczenie
prowadzenia piekarni
wydane przez Wydział Aprowizacji
i Handlu na nazwisko Grątkowski
Henr:yk - Drewnowska 17.
UNIEWAżNIAM zagułlione doku
menty: dowód osobisty, książkę wo
skową, zaśW:iadczenie z pracy, zaś
wiadczenie
szkolne,
legitymację
związkową i zawodową na nazwis
ko Bubiak Władysław - Legionów
18 m . .S. Uczciwego znalazcę proszę
o zwrot za wynagrodzeniem.
-3090
--------------UNIEWAżNIAM skradziony dowód
osobisty, kartę rejestracyjną moto
cyklową na nazwisko
Mietkiewsld
Ludomir • Czempin. Uczciwy znała
zca proszony jest o zwrot za wyna
grodzeniem.
-3091
-·
- - - · - -- - -- - UNIEWAżNIAM
skradzioną legi
tymację na zasiłki
wojskowe Nr
193 na nazwisko Bassuner Janina.
Łódź, Żeromskiego 25 m. 18.
.
-3092
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sprawozdania, wylicza
0

szczegółowe
jące dokładnie jego łupy i ich war-

wgbr~dngm duś
śmierciq w walce z Niemcami

można było spotkać go wszędzie
w restauracjach i dancingach, pijącego i bawiącego się z niemieckimi oficerami. Sam nosił też niemiecki mundur i odzyskał swój dawny tupet. Jego dotychczasowi
przyjaciele byli doń zupełnie zrażeni. Oni sami zeszli do podziemi,
współpracując czynnie z ruchem oporu, organizując sabotaże i dywersje.
Na wys ie Refshaled . okupant
t es
'ł
. ł . P h
p1'co rczh
bprzedJą. 1 furbuc komi ~a. lwet
0
n zy ·
Y uzą a ry ę częsci
Ruch oporu postanowił wysadzić
ją w powietrze Setki ludzi zostało
działała zachęcaJąco.
odkomenderow~nych do wykonania tego rozkazu. Wielu z nich doPETERSEN
· ·
,
stało się do tej fa~ryk1 Jako roAGENTEl\I NIE.l\llECKDI
I tak płynęły lata, aż Niemcy botnicy, innym powierzono zorganapadli podstępnie na niespodzie- nizowanie fałszywy~h , ka~as~~of
y.rając_ą się niczego Danię. Wywi3:d !samorJ:iodovrrch, , pozarow i ~1~aich wiedział wszystko o Peterseme ltyk ulicznych, kt~re ?Y ?~wro~1ł~
i umieścił go na liście ludzi, któ- tej nocy u~agę memieckieJ pohcJi
rzy mogą się przydać. Wkrótce też od tego obiektu.

sklep z rzadkimi książkami. W
swym sklepie był uprzedzająco
grzeczny dla klienteli, ale nie mógł
się powstrzymać od udzielania jej
pewnych nauczek. Jeżeli ktoś naprzykład żądał jakiejś lekkiej powieści, urządzał mu maly wykład
na temat „marnotrawienia czasu
nad takim śmieciem".
,
.
Poznał k1~dys m~odą pannę, bardzo przystoJną, kto~a pracowała u
znanego kopenhaskiego adwokata.
Oświadczył jej się i został przyję·
ł ' '
h · · ·
t
Y ~ c ociaz Je~o przesz osc me

ze

wła

hi aria
na man
o

Zł

Czytelni~y polscy pamięta~ą napewno dunską aktorkę Karm Michaelis, której dzieła były wielekrotnie tłumaczone na nasz język,
zyskując wielką popularność. Au„Niebezpiecznego wieku"
torka
zdobyła sobie ostatnio znowu wielkie uznanie krytyki za opowiadanie, oparte na jak najbardziej autentycznych zdarzeniach, a które
tematycznie rozgrywa się częściowo w Danii, pod niemiecką okupacją częściowo zaś jeszcze przed
nie~iecką inwazja: Fakty stano'
•
opowiadania,
przedmiot
wiące
są tak ciekawe, że zasługują na
podanie ich polskiemu czytelnikawi.
NAJNIE)lEZPIECZNIEJSZY
WŁAMYWACZ W DANII
W przedwojennej Danii było coprawda sporo małych złodziejaszków, ale rzadko trafiali się przestępcy w wielkim stylu. Tymbardziej głośno się mówiło o Hansie
Petersenie, który zyskał sławę
„najniebezpieczniejszego włamywa
cza w Danii".
Jego „specjalnością" były mianowicie antyki. Zdarzało się, że
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Wypad by~ ~yznaczony o pó_łno, spiro-':vał .się nig~y. Dop~ero to.
cy, w bezks1ęzycową noc. BoJOW- stat.~1e pismo było podpisane hte
d
,,
cy rozdzielili między siebie p~- rami „H. !'·"
A oto Jego .tres~: „Będę , po
szczególnych wartowników, ktorych miano unieszkodliwić. Prze- bramą ~ab:yk1_ poJutrze o połno
szmuglowano na teren fabryki dy-' cy, w me~1eck1m mundurze, otwo. . .
namit i przysposobiono go do użyt rzę zamek'· .
. O o_znaczone) porze ~.J°'"." 11 ~ię
ku. Czas naglił.
btotme Peters~;i. .. w memiecl:~m
REHABll,ITACJA
Tymczasem cały plan, tak bliski m~nd~trze. NaJ?h~sze .,wa:ty mezrealizowania, zawalił się _ można m1eck1e .był~ JUZ. zh;nv.1dowane
było przypuszczać _ że bezna- prz~z boJowcow. Nie~\\Od~l czek'.ldziejnie Sabotażyści nie mogli w ły mne grupy sabot.azystow, gotożaden ;posób opracować otwarcia we do wtargnięciv. do fabryki.
Przybyłem tu aby dotrzy
. . . "'
:
specjalnego zamka do wielkich -: " .
drzwi stalowych, które zamykały mac sy.r~J o~e~mcy - p~w1edz1ał
J?ro~zę
.e derse~d
wstęp do fabryki. Tymczasem na spolrnJ~e
0
2 dni przed planowanym zamachem włas ~Y . ot J~ nto. . Yh ~ c?s mi~o m1 się s ac, o mec imi.ę mo]e
d · ·
'd ,
· d
Je en z pr_zyw~ cow. po z1em1a o- będzie zrehabilitowane. Moja ż~..."
na
trzymał taJemm.c~y hst.
Tu przerwał rantownie i zabrał
Otrzy~ywał JUZ przed tym podobne, ~1sane tym samym charak- się do pracy, op~rując sprr.wnie
t:ren: pisma, a donos~ąc~ m?- 0 przyniesionvmi narzęd~iami. Po 3
mektorych plan~ch, m~mieclnch, minutach drzwi były już otwarte.
ale autor tych hstow me dekon- Rola jego była już zasadniczo skoń
czona i mógł już był wracać do
siebie, ale wtedy okazało się, że
chce sam zaJożyć jeden chociażby

~~~~e l~~~:o!fst~~sz~~j~~ ~i::~~
Warszawy
k•
Wszystlrn było gotowe. Na dany

Z

•

z wy c •• „ z• u w IV r idzie I nIr z a n s Im

napiętego oczelriV1ania i sabotażyści wracali jeden po drugim, wy-

biegając śp'iesznie z ~odmi~owanen
o
tość. Jeżeli akurat gościł u kogoś,
go budynku. z bezp1eczneJ odlegn
obdarzonego złym gustem, to do
W kat. V do 130 ccm.·. 1) łości obserwowali potężną eksplo. , - K rak,ow, 2) ko'"'
sprawozdania swego dołączał procdbyl s1·ę ,~.
IV rai·d t a t rz a 1'1sk1·
. zję, która wstrz~sn'{ła ziemią i o.
. „·
'
' ,,z,„1ązkow1ec'
·
jekt przemeblowania okradzionego
trudniej- KKC - Kraków (53 maszyny i Hladys (HKS P1zemyś.l) n~jświetliła niebo w promieniu wielu
przezeń mieszkania, ~ględnie de- warunkach jeszcze
maskował imitacje, grające rolę szych od poprzedzającej go im- 5,830 km.), poza tym 310 uczest· DinV 100 ccm„ kategona ,,A kilometrów.
Z fabryki pozostała kupa gruantyków. Jego najgłośniejszym wy prezy małego raidu tatrzańsk~e- ników otrzyrualo dyplomy ho· do 250 ocm. - 1) Dzadyk Jan
(RKS Kraków) na ,,Victorii" zów i połamene żelastwo.
czynem było włamanie do mieszka- go. Ulewny dPszcz i mgła popsu norowe.
\V zjeździe samochodowym 200 ccm„ kategoria „B" do 350 . Ale tak jak. Han~ Petersen był
nia komendanta policji duńskiej, ly do reszty i tak ciężkie wanajliczniej był reprezentowany ccm. - 1) 'Stankie,vicz (HKS z~awy ~ otwieramu z~mka, tak
który z całą rodziną wyjechał na runki trasy.
me nadązył z zakład 1mem dyna. "
,
.b d .
ł
weekend na wieś. Petersen po spęOgółem startowa o 96 maszyn. klub „:\.P Kraków, a naJ ar ziej Prr~mysl) na ,,Jawie 350, ka.te mitu. On też byłv jedynym, który
dzonej w jego apartamencie sobogon a „C" do 500 ccm. - 1) Izginął w tej akcji, zostaws~y pod
cie i niedzieli, raportował, że sprę- w 15 zespołach klubowych. vV odległy AP Gdynia.
Indywidualnie najdłuższą tra Gnmed (ŁKS Łódź) „Zuen-jgruzaMi fabrvki. Bvł to wielki kożyny w łóżku są oklapłe, zaś por- pierwsz~·m <>tanie na długość
pisze w
223 km. w próbie 8zybkości tere- sę przebył inż. Janusz Piotrow- dap" 500, kat. „D" powyżej 51)0 niec. Czasami myślę celana wybrakowana.
ccm. _ l) Zbigniewko na NSU k.onkl~zji s~ego ~powia~a~ia Ka:
Cały kr0j śledził z pobłażaniem nowej (na przestrzeni 4 i pól ski na BMW..
. rm M1chaehs - ze własme talu
.
wyczyny Petersena. Wydawać się ],m.) osiągnięto następuJ ące wy
Na zakończenie imprez odby- 550 · Jest , to Jedyny zawodmk wybrałby sobie H<>ns Petersen. A
nawet mogło, że s::i.ma policja ści- niki:
...resztą, ktri wie? Może on to wła) Bl\{W ła się wielka gynkhama, w któ- bez punktow karnych.
g a go J·edynie dla utr:i:ymania swe·
· ł 34 za wooel n1d zia
• l
.i•
1) żymirsld (Ok~cie
uczynił?
śnie
u
o
wz1ę
rej
go prestiżu. Ostatecznie jednak,
1
Hans Peteresen został schwytany. 5,52 sek., 2) Brun (PK\V) Roya
Na rozprawie bronił się sam, o- 350 - 5,53 sek„ wynik dnia, 3)
Pozświadczając sądowi, że zawsze o- Woźniakowski („Unia"
biecuje mu się pomoc, jeżeli wstą- nań) B:MW 500 6,10 sek.
pi na uczciwą drogę, ale ileliroś I W drugim dniu raidu na traopuszcza więzienie, pomoc ta ogra- sie 113 km. stanęło ty1ko 21 manicza się do pary starych spodni. szvn a do próby górskiej doszło
W okresie nadchodzącej zimy
Było dużo pr~wdy i dużo goryczy tylk~ 15 maszyi:i.
N a ziemiach zachodnich leżą duktów Naftowych będzie dos.
,
..
.
w tym zeznanm starego przestępcy
yY' l:lawf1lrn;~1 ogo]neJ: 1~ żv jedną z najważnieiszych pozy- bezużytecznie z biomi ki i becz- tateczna ilość nafty, to według
przepojonym rozżaleniem do spomirsln BM\V 150. 2) Jdn<„ew- cji dla wsi jest nafta. Umowa za ki, których nikt nie zabiera. a oświadczeni.a „Spo!ein" Dział
łeczeństwa.
ski St. Tmardie 123 ccm, 3) Brun warta 1.8. 1946 r. przewiduje na których brak odczuwa się do- Materiałów Pędnych i Smarów
KARIN MICHAELIS
tkliwie.
bycie do końca roku 946:
Royal E50 ccm.
POlUJ\GA ZŁODZIEJOWI
znacznie przekroczy iloś-ci po18.000 ton nafty:
Oprócz czwartego rniflu ta~arin Michael~s postanowił~ poNa c,kcj~ „Przemysł dla wsi" dane w umow]c.
] ,200 ton benzyny:
moc. Peter~en?WI w powro_cie do trzańskiego i poprzedzającego
„Społem" .z;amówiło:
\V dniu 30 i 31 sierpnia odbę
1,800 ton oleju gazowego;
, k.1 ~o
t t
·.a
uczciwego zycia. Zaczęła z mm kosię konferencja w Krakonafty;
dzie
ton
2,500
1
0
h
respondować. Autorka udała się go ma ei::o rai u a rzans ~
wie Oddziałów Rolniczych, na
325 ton benzyny;
900 ton olejów różnyc ;
do króla prosząc ao na audiencji odbyły się w Zakopanem, ZJaZ90 ton oleju Eamochodowego.
której sprawy dot~rczące akcji
80 ton oleju gazowego;
o łaskę dla przestę"pcy, przy czym dy plakietowe, motoc~klowe i
100 ton olejów maszynowych „Przemysł dla \Vsi" będą skonPosiadamy 2JO składów ze
oświadczyła, że o ile zostanie on samochodowe. W z.jeździe moto.Jest to pierwszy miesiąc tej trolowane, szczegółowo omówio
zwolniony, bierze na siebie odpo- cyklowym zespołowa nagroda i zbiornikami naftowymi, z któwiedzialnt>ść za jego zachowanie. pierwsze miejsce za najwiekpz:ą rych nafta, benzyna i oleje będą akcji. Właściwy bowiem sezon ne i dla usunięcia wszelkich istKról nie dał żadnej wiążącej obiet- ilość uczestników i przebvcie przedostawać się do mniejszych naftowy rozpoczyna się od paź niejących jesz.cze ewentualnych
spółdziel dziernika. Jeżeli dopisze i tran- niedomagań będą powzięte dalnicy, ale w dniu urodzin królew- najd]uższei przestrzeni (60 °nin- sktarlnic i sklepów
sJdch, przed _Hansem Pet~r~onem szyn 1. 6 600 km.) otrzymał RKS czych.
sport kolejowy i w Centrali Pro sze decyzje.
'
otworzyły się wrota więzienne.
Przybył on wtedy do Karin Mi- 1- - - - - - - - - - - - - , Kino Oświatowe OM TUR
Kopernika 8.
Tylko do 4.IX
chaelis, by podziękować jej za staTylko 7 dni
rania. Jego powierzchowność i
sposób bycia były tak ujmujące,
DZIELNICA śRODJ\\'EśCIF.-1.EWA
wyświetla wspan,iały film dokumentarny produkcji angielskiej w języku polskim p. t.
że wkrótce zaprzyjaźnił się z sąsia
J(omitet Dzie~nicy „Śródmieście
autoru
bowiem
młeszkał
dami
Lewa" Polskiej Partii SocjaFstyczki - zaczął u nich bywać, przy
nej. dążąc, zgodnie z nalcreśLot11ym
nlanem. do rozSiZerzenia swej dziaczvm zar„·aszano go n3.wct na pleo bohaterskich walkach armF Sl'lrzym:erzonych z pos+ynnymi wo:skami Rommla w Afryce po'alooścl kulturiiln<>-ośwlałowej,
banię. Na przyjęcir-ich opowiadał
do żvcia chór,
stanowił oowołać
(Tobruk. Sidi el Barani, El Alamein)
pasionuiace 7darzf'nia ze swf'i nrak
którego zorganizowania od dłuż~ze
tyki, pokazując 7~br:mym, j8k sie
NADPROGRAM: reporła:i: 7 meczu
~o czasu domagali sle cz~o11lcowie.
zamek
~
t.i
otwiera spomplikowany
Y moskiewskiej dru:i:yny rilkc.:skóej
~cl!retaT;at Dzielnicy z dniem 29
szpilka od włosów.
---------- - sierpnia w godzinach od 9-18
Po killm miesiacach Hans Peterprzyjmuje z.apisy. Pierws.za lekcja
Wszystk:e miejsca 1O zł.
Wszystk:e miefsca 1O zł.
sen zrealizował swe mar7enia: o~n~ewu odbeifzle si~ w ponięcb:iat"1c
tworzył w Kopenhadze e l e g a n c k i ' ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dnia 2 września rb. o godiz. 18-ej.
0
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