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Ambasador Lange o slosunku Rzeczypospolilej do OIZ
przed ak.r-0p.nością i wynisreze· bę ta-kich uprawnień, które są czyni się do scementowania jed ośmiu kandydatów (sprawa cz.łonNOWY JORIK, (jPAiP).
!została załatwmna
lrowstwa Sejmu
J e.d·- pozytywnie.
··
·
. · naszeJ. orgalll.tzaCJl.
· · praw nosc1
dl a uczynierua
·
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N asz inte·
·
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Zw.iązku
iPirzedstawidel
n-0wyich woJen.
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res narodowy pokrywa się wó.ęc naszej organizacji prawdziiwie ność, którą wykuto kosztem me
życia
wszystkich naro- s kutecznymi. z uprawnieniami słychanych posw1ęceń
dów miłująieych pokój. Na po- tymi wiąże się j~dnak szczegól- ludzkiego i mienia musi być za,_ · T k·
·
h
d
,
·
·
· k
· d
a,
okres1~ P?'KOJU.
ISie zerue, ' tóremu mam zasz- na odpow1 00zia1nośc, są ~. że t: O\~an~
czyt Frzewodniczyć nałoiono wyrażę uczucia wszystkich nu- będzie, Jesh te same ideały, kto
wielką odpowiedzialność zacho- rodów nie należących do wiel- l'e przewodniczyły nam w walosi,
wania światowego pokoju. Wie- kich m_oca.r stw, jeśli powiem, że ce pTZeciwko faszystowskiej
·
, b
ecm.e,
o.
~o,;arzyszyc
rzę, że wszyscy będą dzielić patrzymy nap~-zód z wiarą w b~dą nam
świadomość t.ej odpowiedzialno- harmonijną współpracę stałych kiiedy wys1ł'ln nasze zmierzaJą
ści. Niektórzy z czlonków Raidy członków Rady, która jest pod- do utrwalenia pokoju.
NOWY JORK, (PAP). - W dalzostali wybra!Ili na pewien ok- stawą pokoju. Pragnę ażeby w
res, imni S"' stałymi członkami, nowej siedzibie Rady Bezpie- szym ciągu pierwiszego dnia olbrad
Rady Bezpieczeństwa, delega't Sta...,
korzystającymi ze specjalnych czeństwa była ożywiona wiel- nów ZJednQcronych zapropooował,
uprawnień i I>ł'.Zywilejów. Na- kim duchem współpracy i ob0>- aby Rada wyraziła zg(>dę 0 łączne
ród polski w Tlelni czuje potrze- pólnego zi·ozumienia, które przy dopuszczen:e do ONZ be·z dyskusji
..,
na - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
ge witają.e 7'groma~onych
1r
złożył obszerne ośposiedzeniu,
Palestynę...
wiadczenie o stOS'UD.kU Polski
d0 ONZ

dy Bezpieczeństwa pozostawał
przez cały czas pod znakiem ~l
skiej delegacji. Poza pirzewodni
·ed
.
>czeniem w pos1 zen.in przez
ambll'Sadora Lange, do st<>lu obrad wezwano przewodniczącego
'.komisji skandynawskiej, Jerzeg<J Mich a łowskiego. Nad otwar
ciem tej komisji Rada Bezpiecze:ństwa będzie obradowała na
najbliższych posiedzeniach. Sesja Rady Bezpieooeństwa odbyła .s.tę w nowej siedzibie Lake
Sueeess pod Nowym Jorkiem,
Przewodniczą.cy ambasador Lan

z int4:lresem

;.r.
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Bezp1eczenstwa -

a?Y.

powiedział

ambasador Lange - pragnę wy
ra'Zić głębokie uznanie jakie na-

rząidkpolski odc~wają

.

SoM>:ieckieg-0 Gr001yilm sprzeciwJI się
wni<>slrowi USA, ieo d? gromadne.go
przyjęc~a 8 kandydatow, w~powiadając się za odrębną dyskus1ą nad
katdą kandydaiturą. Również del·egat
Australii Hasluck wystąpił przeciwko prQPOzycji amerykańskfoj. Na
skutek ,teit;<> Stany Zjednoczone w:r
cofały wmosek. Generalną dyskus1ę
rmpoczętQ przemówieniem delegata
USA Johnsona, który oświadczył od
nośnie wysimiętych pod adresem
kand~d~tu~ Ist.andLi i Pto~tugali! zastrzezen! ze D!e. wszys.ki.e panstwa
utrzym~J~ z !1un1 stosut!k~ dyplomatyczne 1 ze lllema p~zep1sow, wymagafący".h od czło~kow Rady utrzymywama konta.ktow dyplo'!Datycznych z 11t-Owym1 kandydatami. Johnson wypowiedzi·ał się przeciwko
przyjęciu Albanii i Mongom. Delegat

francuski Parodi zaproponował c'droczenie dQ inastępnegQ toku, sprawy

róż·
Wskutek
zastrzeżenia. wobec
istnieją
których
pięciu kandydatur,
Ę nicy
zapropono·
delegat
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bryty)· ską w Paryżu planowali terrorysc1

.
na
ród i
·
zas?Jczyt o azany moJemu krajowi. Dw3: lata temu ca~a ~ol- LONDYN (PAP). Agencja Reu- nik, o!>sługująey centralę telefonicz- środki bezpieczeństwa w pałacu
ska była J~szcze P'~d niem~ec- teTa dolllOsi z Jerozołim.y, że tajna ną, jednakże ro~owę nagłe prz:er- Luksemburis.kim oraz w hatelu, w
ką. okuI>?-C,Ją., a .na.:rod n. asz mer- radiosta-cJ·a w Palesm-ie ,,Głos lzra<e- wano .. W obu wypaidk.ac.h chodz_iłt> 'któ. rym zamieszkuje delegacja bryI
•.1~
ib
ik t
ł
p1:i . naJO ru n~eJ~ZY ~ na! a;- la" wezwała do utworzenia tymcza- o takie same ostrzezeme, a m-.a- tnska zostały zaos•trzone.
dzieJ barba;zyn~~ ucisk, ~ak~e sowego .rzlJdu żydowaknego, któryby moiwicie, że o ile „Brytyjr:zyey bęznam~ w his~or11. <?ale zyc~~ „uznał rządy brytyjskie w Pałesty- dą w dalszym ciągu zabijali żydów
Polsk~ ogr~m~zało gJę do. wkCJl nie :!:a llielegalne". R.aidiostai:ja wy- w Pale3tynie, ambasada wyleci w'
ft
kom1p1racyJneJ. ~ai?hown_JąC to stąpiła również ostro przeciw u- powietrze".
ponieść
wks;ydst~~ ~ pamtldęci, narodtI>Ol- d.Jliał-Owi żydów w londyńsk'e·j kon:- Podohwe os!rzeże1ll!e podane było
.
·
.
dd
· · · ·
~ I z1s1aJ J~s. umny. z ego; ferencji w spraw.1e Palestyny.
~::a- P~.YZ (PAP). ~a posiedzeniu
. ~~. wię~J p~e .
.
IŻ przedstaw1C'lel woln_eJ Polski
Kom:.:;11 Gos.podarczeJ dla Włocih
U. ę~~ ~ am~ • !
JE~?Z9LIMA .<:AP).. Rzeczmk ni_ •
ma zasz;czyt przewodmczyć Radzie Bezpieczeństwa. '.Polska zo- Agencp Zydo~-skieJ oświadczył, że WllaJi! wyJa.<1~:.e~.!a . scil:'!eJ daty. delegat radziecki A'lldrzej Wyszyń<1tustrali<j:s.ki„
stała wyswobodzona wspólnym o~oło I .~O~ ~ydów .przebywa ?bee- Wład~e brytyJsk!e nie są , s~łonne ski nazwał wniosek
· ··
· kom1s11
d o· utworzenia
·
·
z ~becnoS"'"'
tego f~tu
. dn oczo- "'~1e· w. .m".1ęz·„ 1en1u " bez procesu 1 bez łączyc
. zm1erzaiący
. . ~ Be.
.·
.
·iem nar od,ow ZJe
WY>P.łk.
Villa . w. Paey~u, ~~ uwazaJ_ą, ku ze do spraw odszkodowań, niesprawienych. Kraj nasz przywiązuje oskarzema ·
. .
d
. .
z '! '
w SC!!ilym ZWJ!p'
•'---·· , -..1 pozostaJe won Palestynie.
PARY" (PAP) • Do,dauwwe
. 1
ON
'1
ya l';Ym 1 n~e . o ~rzy~ęc1a. .
,mm- :iyłuaci
~ , •
Ja.rn •
szczego ną, wagę do
0
szynGki pow1edz1ał, ze ządania raą
ktorych
narzedzia do zachowania poko- k1 oslr•nosCI, szc.zegoły
-0dszkodowań
Według do- dzieckie, dotyczące
jn i światowe.f!o bezpieczeństwa utnymywam:e były w ścisłej tajem- LONDYN (PAP) .
ż~rlPn z naronów nie ·cierpiał nicy, zostały zastoSll)wane w a.mba- niesień paryskiej agencji Reutera Włoch w wysokości zaledwie 100
tak bardzo jak nasz, naskutek sadzre brytyjskiej w Paryżu od cza~ policja francuska przeprowadza w mit dolarów mają charakter czysto
14-tu symboE.czny. Wyrządzone szkody
fa.szystmvskiego barbarzvństwa su dwóch aJnonimowych ostrzeżeń całym kraju poszuki~vania
doniosła terrorystów żydowski.eh, kt<)rzy rze- byty 20 razy większe. Sprawa odw czasie okupacji niemie<ckiej tełefol'fcmych, o których
k'Omo zagrażają bezipieczeń&twu bry. szkod~wań jest sprawą zasadniczą.
żri.den na ród nie jest tak za in.- w ś110,dę a.ge'llcja Reutera.
Według czwari!kowych informacji tyjskiego ministra spr. zagr. Scot- Chod~1 o zas?dę, ~e państwo natf"resowany jak nasz w ustanozasłużoną
wyp<J,dkach Iand Yard poinfonnowal poJi.cję fran- pastn1cze musi ponieść
wienju Anrawiedliwego i skutee:r te.iże agencji w olbu
1
karę.
się
znajdują
terroryści
że
języku,ouska,
w
bbiecy
głos
1;ę
odezwał
porz::id
miPdzynarodowego
nego
radzieckiego,
Zda·niem delega:ta
ku, który uchroni 111,(lzikośr fraJncusikim. Telefony odebrał urzęd- we Francji.

zdań

ł:glptu

alfabetyczne rozpatrzenie kandy
datur, ostatecznie jednak postano•
wiono zająć ste nimi według k<>lei10
wał

A~~~~ii~ r~:~d?t~~:ci~1e za~,~k~

Brytanii i Grecji wystąpili przeciwko czfio'n.kowistwu Albanii, za którą
wypowiedział się delegat radziecki,
podkreślając, lż spełniła ona wszyistkie wymagane na ~złonka warunki.
Na tym zakończollO' pierwszy dzień
obrad.
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b~ ~ak-0 hołd zlorony. dla ohar .P<>mes10nych przez Związek Radz1ec-

ki dla WSipólnej sprawy. Wyszyński
s·bwierdza, że jeśli w Jonie komi5<j•i
, to <trze~L • • „ zd an,
· :roZ1D1eznosc
zaJ"dzie
ba będzi~ zwołać plenum .konferen.
.
k .
.
c11 po 01owe1-_ .
Delegat Pahit1s rówmez przeciw·
stawiał się wnioskowi australijskieże odszkodowania
mu, twierdząc,

..

muszą równać

się

wy.rządzonym

szkodoon. Wniosek ausbralijs.ki zoslał odrzucony 15 głosami, przeciw.
ko dwuim przy trzech ~i&trzymuj.ą
cych się. Za wnioskiem głosowaty
jedynie Australia i Nowa Zelandia.
Powstrzymały s)ę od głosu Holandia, Kanada i Związe.k Południo-

ż~~ar~ra~-BAA~~~~~~bfuk~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
przyjęte przez komisje, chociaż-I
być
•
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Delegat Polski apeluje

Dziś w piątek, dnia 30-go sierpnia 46 r. o godz. 4-ej po poł. w Sali
Centralnego Robotniczego Domu Kultury przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 243,
odbędzie się:

o przyspieszenie obrad nad lraklalem z Wlochumi

KONFERE.NCJA AKTYWU PPS

(PAP). - Na posie- wiała •to zagadnienie. Nie ma po·
PARYŻ,
dzeniu komisji terytorialno-poli- wodów tworzenia podkomisji tak
tycznej włosldej delegacja austra- długo, jak długo nikt z delegatów
lijska zgłosiła wniosek utworzenia nie kwestionuje decyzji powziętych
podkomisji celem szczegółowego przez radę ministrów spraw zagra·
zbadania problemów związanych z nicznycb. Wnioski australijskie
ustaleniem granicy francusko-wio- przyczyniają się do zwalniania
skiej. W imieniu delegacji polskiej tempa naszej pracy. Posuwamy się
Winiewicz, który naprzód z szybkością pół strony
wystą1>ił radca
„Kil- dziennie, a traktat włoski obejmu·
między innymi oświadczył:
ka dni temu komis ja nasza posta- je 92 strony. Budzi to pesym.i sty.
uowiła odrzucić projekt australij- czne refleksje na świecie. W tym
delegacja
sl~i .~v sprawie u~".'.orzenia • podko- stanie rzeczy apeluje
mIS.lI dla zagadruen terytor1alnycb. ,polska do komisji, aby uczyniła
Rada ministrów spraw zagranicz- wszystko, co możliwe, celem przy·
nych w ciągu długiego czasu oma- SP.ieszenia pracy•

MIASTA ŁODZI
•

I

•

Na porządku obrad:
1. SPRAWOZDANIE Z RADY NACZELNEJ PPS
2. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Referować będą tow. tow. Henryk Wachowicz - członek CKW PPS
- viceprzewodniczący WK PPS, Wincenty Stawiński Karaczewski
Ąrtur
sekretarz WK PPS
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by się każdemu, że po ostatniej woj
apogrMllem militarnym f iJ'~mu, polity
graniczna wszystkich państw walczących przeciwko bu·
rzyclelom pokoju. będzlf! wyrama I jednolita. TymMA.sem
j.wWmy 4whul mi zasadniczych różnic na arenie międz rooo j, 'inio. lct.órc M zuj!} Pobice
w swojej polityce zagranicznej na realnych i wypróbowaI·
nyc.łl slląch. wycbocliąc u słus o o doiiwł doz nia
nJonego <tiu-esu l, blor 41 pod uw '9 połoi ni l r ju ł J>e:1;·
.p@f!redni• • iedztwo powA>lQnym wro m o oJu i }leiIn PQJfilldeJ Pn,l'f;łi So·
• Dl t JCO Rad N
pł(!Czeń
J ftol tw rdo l ni~len1d na filł npwislłu, ie
eją,listyo
podstawą n.-szej polityki zagre.nicznej jest sojusz ze
Związkiem Jl 47-i kim. f)fJJil'ty o ob8CRł\ ntvne l(l'l\łłfee i
wzajem:1·1 11omoc I rrzy,fł\ift obn z nteresowąuy h lrrn-:
jów, To j[tlynie łuszne i opart,e; lltt głębokiej trosce o ca·
ło46 ł przyszłoió nasze o J.l1H\~t.WA 11tanowifillu1, bed~i my
pogłębiać w nłl.fleych s~ .regłuth pał'tyj eh, pt zoołw<l'°i •
ł3jl}c iitanowc110 ws1.elkiP1 objawom niezrozumienia dla tej
u 1')'Jll intł\r sqm ł nwj lilt Dll w~ciion6J drogi.
Zdawało
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kończonej

opr;1;eć się

11tr~:Y mniil J>r~y„
Wy(lbqdr;oo i :du mel(" ~ąfoteni
i p Jl"'
c~~hosłowJlcl,im
11~i11dl'lm
i
litoliląnków
j11J1\yob
s~ęlkq, cenQ utrzymp,ć liDOkój Ul' Dll~JY h r ni•
Dl}{l ~3
cącł\ ftłlhotlnicih, dllj;)'Ó będ~ten1y wsi lkhni siłami do lllO
żsnłu. t1tld6j pl tfcrrmy, która prow1ulslhiby do bwąłoJło
oiywtęUto. !ltos@ki\w ospodarczych i wymiany clóbr łcul•
tnr Inyob ?i tfPl lilłowłańlilldm na.rodem, który 1ra1 WI na.•
mi na prz6liltneni 'błC'jów był z11wsze oblełitem !l!acJlłan•
nej, inlJ) rłaJi~tyczneJ politfhi germaftskiej, ~odząeej w
t11\ht; ó i byt oblł nlłs~ ph J r,.,lów, Wierzymy, że denwk~a-
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sięwzięcia na skalę pa1istwową.
ficznei:o znaczenia.
W swej poiltyice we-wnętrmej Jednocześnie wzdrygam się na
rząd polski jest na drodze, któ· myśl, ż-e UNRRA może skoń
ka mu i uwieńczyć pełne powo- czyć swą pomoc dla Po1 ki :g
dz nie. Chłop pols>ki z dumą pra końcem toRo r<>ku. Nie wolno
cuje nn roli, k,tórn. stała Rle jogo nam zapominać, że to, co p~
whumm~cią. Ton ~nm zapał ce· ~zla Polska j t WY".t.waui m dla
chuja i górnika, pol~kiego. Jcs- en.lej ludzkości, a przede w Y·
tem tn'ze!rnniiny, ~a adyby bry- stkim. dla litmt6w Pol-ski. Pn'I'
ty.iski minister opalu Shinwell wilcjem jest być przyjacielem
r.ob11cr,yl produktywnoM pm.cy takiego kraju j k Polska. Polagó1•nilrn nclskiogct, to por,ązdro· cy wykazali Awiatu - zakoń
ścil by jej serdec211ie. Polska czył poscl Tl}()mas - że tam,
o iągnęła to, bo da.la swemu oby gdzie duch nonai·t;v jv ~t nadzie.
wntelowl peł:t} WC7,UCi I iO jest ją i tdonlflmi, nic go lli potrafi
on pełnowartościową cz<~ścią złamać".
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to, ro widzinlRm w fol ce,
,i ~rony :n:iiny i ~gli in 1. rlrugil';i trony za pn ł i

Z jrcln
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Polnków rzucnłr
!iii w OC7iy THl htżdym krClkH.
W11rimVi 1 w jflldch żyją Polr1cy,

PP'wiri1wnie

l~i;~och~{lr.n pn.ir,~ia

I

na

resów pasriego Ne.rodu, ofłiel'ft.me ~ię na fałszywych nie·
jedgokrQtnie pr7<elił1m aęł1, dąwanle posluchą wrogqm
nailzflgo . flhecflł'go lłlitł"Qju i piedoceIJiąnie picb~pieczeństwa, odradza,ją.cego lilłQ koniipiracyjnie mj]jtaryzmlJ. prn·
skiego - to są powody, <UP. których jeszcze dotąd niema
pełnej harmorui i w&półpraoy miQd11ynarodowej z pań•
stwami ~IW!llOiłnimi pą. płiiszciy~nie wołDfflh ~ wolnfllli,
w warunkach, jp,Jd~ pny&łujpłją wszylitlQm )lei WY Jlłfku
zwy6ię~com hitletł'QWlillfi@•o faliilYzmu. f ow1nlr.m tego ~tłł'I'
nu rzec11y jest rówmet i1ilny Jeszcze wpływ konserwatyi1tów ą.ngicłąldch, zastępujjl-Oycłt wyraźnłe iQteresy wieikiego kapit~ I w imię tych łlłteresów iu&piruj~ st~ry
k®sl'rwatY\VJłY app,rat dyplomatrcm~" niepr~ł'Jaźnie
ustosunlunvany dl> d~1tiej!mlj nasli'ej rze{lJ:ywisto~ci.
Polska Partia 8ocjn.lłstycJ11ą uc11yni wszy1ttlio, oo leży
w jej mocy i co j6St jej obowi~łtlem, a.by Sl)6j1lli1ttom zasiadającym w rząd11ie anglelskb.n wsluizątS na przyCZYtlY
tego ątanu rz~zy I <lomagać się n nich w 'warcia tltkiego
wpływu na lderownlków dzisieji>iego ~ycJą, poll~cznegg,
aby i>tosuneli d!l naszego krttju zJ>udowąny b~ł ng. pod·
stawie nąs,ęgo wkladą w (łzje\o iW)'Ci~stwa mul fp,~iy~mem, a. nie wzorowany był llP. ni11oblic1ilłłuych pr~emiłwie
niach Churcbilłll. którą1a nlłruł'l llngięJ!iłd uwRjał M &to~
sowne Dłłlltawici n mąrgłn61iiP ttweg() iycią pghliczn Ilf>·

w

są!iicdz·
We zapoąlln3ją<i nigdy o tyto, ;ie iyjemy
twie Niemiec, popłel'a-ć b~emy WSZ1Stł\ił\ łmiłci1 zmie·
rzające do demokratyzacji WCJ@fłlJ!i~egq P!1Pi1>ka f~seystowskiego i dążą.ce do wyplenienia z życia gospodarczego
i polincme10 tfll{O ~rąju W!łlYlitkłch zbrodnięiych ęlc·
mentbw t 1' tiiluię, ni fi tf, Wlillłl~llllleych Ili~ dołł)d e
Wlilzystkie kom6rki życia powojennego Niemiec.

Nasze granice Eaehodnie ustalone w Poczdamie i ut.rwa„
Ione nas:eym wysiłkiem przez o<lpowlednłe za~oapodarowame. uważamy Jako ziibezpłeczanie . przed nrii Jlł ząwsze
w obe•
niebeapie(!Qet;o imperialimig
enym momttneie d~ej1tWflłl JłOWttlłWlł ułątwiajlł(I' nie.
zmiernie obronę wszy5itkim na•odom, dht JrtóPyPh pokój
jest podstawą istnienia i rozwoju. Dlat go pob1łd ruch
socjaljstyczpf jest rzeciąlkiem najsie:rszej współpracy i
przyjąźni ~ moiylitkimi be~ WYją,tku n1nod1uni, które w
o&tątnich raną,pniai'b z nrlędzYIJarodowym faszyamllnt 111i.
jęły miejsce po stronie postQpu1 kultury i ł\l'WiliJl'-ojj,

niemieckięgo, Sił <mę
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że

stwierdzając,
.
, ielką Brytanią",
WMglętlu na
,Jl\1 kąlwt li'. (1~ Ja
swoją politykę morską llie powin-

w.

mon rchli wo Wło·
ra t µru j
a eh.
RZYM. (PAP). ~ Na iikutęk
nieo<lPGWiodniti;IO ~ąahow nia lit.>

wgji;k 1m~loa 5ki!:i}l dos~ło w Livorno l Mefltre (WępecjA) do gwął
na, wy zeĘ3ć się teJ PIBYJ~n1, tf'.l townrh h\Fć między tolnierzami
W LiVQ.t'llQ
110 Wllględu na swoją geograficzną a· lttdnoiicią cywllną.
ytmwj(! w :Wurof)iB llil' :pgwi?m rJoszło do gwałtoi:·ne.i bójki i &trze
lilftlllllClbYWll.Ć 11to11unków i ZSU. , ~ nil~y, W wynil \l któr j illinęlfl 4
JJtwierd~ll on lÓWllle;l, te _politylui zo1nrnny _murzy:n~w. im~ 6 Wł~·
WaJCUJ?iklę rąny.
1° rl§t\jl\{!a d@ @tw'one \Il- l\ • cflów odmosfo
1
0
~dgs_tapl:
P
\ypto~k~.zl
ll
'
ot-rt1
~:ll]
i
Turcją
z
bloku
słowiańskiego
... rns!arar. 1. e 111e u ~o r1naę~1
.
w mieśeie
PPllY\ r6cl6
Włochami mąte g prowadzić do :;;!.'lolµ
'
lspol łij.
i11.olaQji G11ecji.

LONDYN, (PAP). - AgęncJ€\
Reutera donosi, że b. gr13c!ci :mlnii;i~er !lPr W zagranimmy()!l Orecji
Sotlan(:ipulo11 na ao ty11lęPilllYID
wiacJI repllblikanów p~J!:arAyf rząd
o p lity:\lo „ WYląci ej Pl' ~ · źni z

~
~

~
I!

I
I
I

PAJł,Yż, (P~). -

MiniS~J."()~i~

W1ellneJ
s_praw . !i!agramcany~
~ BPytanh~ Stanów .. ZJ6dno11~o~ych,
I! ZSRR 1 FląncJ•. aebfłllł się.
ł czw1ntek DOJ!O~dmu w rary1An,
c1>.l11m l'P~wazamłl . ~pPliiobu prtw

I„

dów,

_l\l(lZ!łflYOll dełega~Je

raa·.ir,{lft l6 V te!flł

111br1młn,

Ohliit'l'\VłltPrJY

ką. ~1erws~yai W07.flll Jechał mini· lwnfN'łlllcji lll przowhlują WJłł'il-W"
liter. Moloto~ oraz . Wyszyń111ki I il~ia, h. 1 \Vi{\łkfł ()~ ·órklł c l~ilłłl\
}łtQl'}'m Dł'W!. '~t!J· pp(ł jnunnu'\ jat·ieŃ fiJ.jnr. łltllfilje,
Q_ąil1Pw, PokoJ,

łlk ul et, by narzuęió Je hm;r111 1 j p~ń~twom
l~li\ lif:l~łłJ' bl)~ł\~ OWl~ll~Iflfl6 _llQłl • 1i1h"lerd,:ąJą ~edn;:.1\, 7;~ !fot~chc~a~

Pl On? . J]o 1mnul, W)TJ{l!Jd!

Jnumu 1 Q\lfl!?<P.Qłł, Młn1~tn1 1e ~a· sowa dy;.lt.\•~Ja Jlllbliczua prowądzi
bł"rze pr~m1ęr11 B1da"1t np, Qu;n ~łedll przy wielkim stole " e.hmmc• ła (lllęr.ito do zbAdo cll k!\llfliktÓw
d 10rsay. Pięrws~y ~jawił się gl_"!1ł· 'W drzewa na pozłacanych krzes- l zaQgnień. oł~ abliżone do kon·
ster spraw zągra.nł~~pych l.i8,\ 1 "~· W li6łł\flh polityfl~PYłlh ore• fł'fllllłlj! poho.io \'ej ł: •wi:i n:tdlrieję,
~
Byrnes w tow~rzystwie senatorów ni Jl) oiJecJtł' zetbrani11 \ 'i11lł\iej ·łt c~tttrej mł11iri1trn ·ia SJH'P.\V i'!A·
Vaooenłl~rgą 1 (JQnu.1tl~'eJ~· . ~Ił ~lór~i, joko liipot~nłłifl informll• l!rOJtitJ~n Ph bęil11 ma. li 1umną6
so~Ję pr~yb~·ł. brytyJ$ki mm1strr -: me 1 PT~iltne. Nrn oc;iwłm 'r- Siłę 11łtihtón~ nowoll~· pr~~wlckania kcni
'
~praw iagrantcznych nevłJt, !dóre• WtM PQ oggf fl)~gł!l-'ijl:!Ufft '7i6Z6 4• f ,1•ęn~ji,
·
·
mu to Nareyszyli podsekretari sta
llll Mac Neil oraz jesicrie jeden
mdoneJ;: delogąoJi bPytyjsklcj. 8a·
róli·
nwęhód minhitl'p, Ilevinn ni
nil ~il' n3 q]\o tul inpyoh liiiimneho•
d6w, lt:7.ywnn;vl'}I Pł'łfi01i dełeg3cJti
b ty-.i~lillr był jeclJmk tym r-azom,
l!l:' s ychać w lwłach d'lit1nnili r. LONPVN, (:PAP). - Nt:n•odgwłl opinią 3ząpcką. Situ;icj sił zbyt mą
·1ł1ch; zao~atrzon.y w_ szyby ni.ema! partia szk?cka ogłosiła ostry pr?- ły.m ua:odem - czytamy w oś:
~ ~fłhn "'. g, ubu~.rt ,n~·ł to ,1~~ n ·"'fł t et 11r~o1,wko ptimo~i (}li!{aftlęm w:mdP1umm mn•odow .i na tu iiftkąe
wchłonąć elemeQt
0
~. srodł ów ostrozuosc1 pr?.edslf'wZię· andersowcow w SzkoCJl. Narodowa kie - aby moO'li
tych U: wi.,.1 du ną po~łoski o ~Jl· pflrti~ szk.oo\rn wzywa ludno~ó obcy.
qro mu bezJlieczer\stwa Beviua Szkooji, aby wszelki.mi sposobami
pn:i;ięiwk(.} dęcyzji •-!!l!!!!liR119l!IJll••--~-lll!
nrqtf! iPWl\łll
JlPZf'i tt-rr~rylitów ł:rdłlWJiflfitih,
N stenme pod t'skortą dwóchrządu osiedlenia oddziałów polW
motor,yldi, zajechało 5 samocho-sldch w Szkocji bez liczenia się z
„ u a o
wwww:;:uu
w
wa
u am u CU
a
P
J.\I SK'WA, (PĄ,P), - Po
n!łęięlnyflh,. ~ełtrą~ę Cl~ł>yło i;;1ę ~
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1
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La Guordla

I
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Plr_eu~ie

~lt

,,Odw1ed:unowa" rewia

".1 r A.SZY.- "GTON', (PAP), Departament marynarki lrnA
że lotnisko~al\omnnikował,
wiec „FrankliR Roosevelt" po
wizrcie w Pireusie odwiedzi we
wn;ośnin Maltą, Algier i Tuni~.
BP.~hie n:u to\varzy~zyć korttr„Oone , i1odezas
torpedow1~c
gdy dwa mne km1trtorprdowce
P:O :wizycie w portach algler-

I______________Ąrtur ____ ________I
...._,.,,....._

1---Y licz

PAilY ~. (PAP}, - · D,Jiermil nao~olno miojsco w admini tr oji
rap~l:llUurr\&kl Lit Vt>6B poddął au. Pllńlitwow j, illl'botujqc otwarcio
rowiij krytYllll tolęrąnQj~ Qlrneyw _ rznd i parti domokrntyczne, Wzllo
n& pi•gęll {vlndze foalilyMtom. Zd • m=t<Jaj~ liie nadmiornie, wydajlł
nięm d~i1mnikei zajmyjlJ. oni nud 1 qzlennildi koriystnją z d lęk.o 1<l!loeJ bez}rarnośoi, dyąpomtją.c zdol>y·
tym na wojnt mnjątkłem. Wedłµ~ La. Voce faozyAci ol llc11ui. na

Rrytyjczy~

1 ow. I!l~, Pola~ww wyrn:z ,,·w~7,Wolmnl3 ~na to Zl'l.ac ~r.nw. ho·
l'f'f'o my. P.ryt rj~i;ycy nio j~to~JllY w tflnie :pojąć, Stnrl tfl~

ty~,- Nąd Cz eko111ło Nll(lji tllk jnk wy, pą.tri c na to ia~o.dnienie, w swf\j iot1•1)nf zroł>l WSlliY tł o, 1iby 1 dflll&ł

harmonłjlłtlj Wlilpółp1a{ly UlilłUUJÓ z11pory I p~es~lu1dy.
MaJąc zapewniony pokój I bll~liooim\~twa b Doiir'oo11i
na naszych gr1młP8ch, ~dzlemf Jum~Pkwentnie dążyć dłł
stwon nin,. liobłł\ tnkioj Ai.tmo!d~ry, która poz'Pflli Polsce
zająii odpowiednie mlcj&66 wśród wolnych narodów

c

zainteresowanie J)olskie kwe- swego spole.czeńshva, poC'bU.cie,
ittiQ. pokoju nabiera. tak WOOY· ~ jcst twórcą wielkiego prz.00.

WNDYN, (:PAP). - Do Analii ).)O'W?óciła z iPol. ki. doleua.cja mlo~ie?;y brytyjski j z po·
parlamentu George
słem • do
Thomas.em na czele. Z tej olrnzji brytyj"!kie towareystwo l?l"'ZY
jn lól Pol ki Demokratycmncj
Ul'Z ·dzilo wo wtorek z bvan.l ,
un którym d l gaci młodzlei)'
podzi JUi i z -0złonike.mi towa·
przr.d!i'tnwięiolami
n;y, twa i
prasy swymi wrażeniami 7i Polsl I. Pl'!l-Omówlonie n~la r!'homp. a z l111ndc na ~P c,inln11
~ 11wagę, jako, że przemawial on
'w imioniu calcj delel{acji,
11Nlt1 mam w11rQ!i!t lów ~:;-;n
&
czął post>ł Thomas - ażeby 0 pi·

Jelit r~PJą pmWJ:t;echnle znnJłlł, :ię n s~ obecne sto·
smdłi 11 łirn.jpmi lłnł{lmm liitPi, nie lilą tąlde, j łiie }) p ,p whply po lufwawe.J r 6~, podcM~ lctórej 1 la się obflcsie
krew plllliklł rfł,Vllie~ Dl\ uqlach bitew i u bo~u łllł~1iych
:i!lł6}1odnhth 1ipn1Jmiorzeń(IÓW, lłrak zrozumicni dla h1te
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, Al ier ~ Tuni

omerylmńskieJ

lloly

ich powrót:ą qo Nęiinoh1, Tam
zuwmie ki•ąiownlli•ównież
„Little Roak" l gpotlrn. eiQ z kl'ł\
„Bernard Dieris".
żownikiem
~ kont:1:to:i:pedowce apieryka1i·
skiP odwiedzą Saloniki. rw1.tow
nik „Kuntington" oraz ~~o.ntTto_r
pcdowce „Perry Robert i „\V1l
son" lH'~ebywają nn Adl!intyku.
~

Moskwie

d ·uunio nrm 1iolłyoio w Bialo·uskiej SRR i L'kraiilskirj SRR
prŻybyl samolotem do l\Ioskwy
f{onernlnY dl', ręl\1or UNRRA
J,in Guarclia wraz z towarzyszą•
oymi mu członkami UNRRA.
P1ozybylye:h powitali na lotnią.
11r~edstawi(!iele ministe1•.
k~
:,i wa hąndlu zagranicznego i mi
ni:tenitwu eprnw zngranicznych Zf'TIP., 01 f!Z pi• rrll!t11wicie•
le ambasany amerykańskiej w
l\Il}filkwi

KURIER POPULARNY
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~o pr_zy!!_1!!_sły wy~!!!Y UJ~ ~zeregu

kraiów

Reflekto rem po Europie
Druga polowa ubiegłego 'roku
i pierwsza połowa i·oku bież·ącego upłynęła w caleJ· Europie Za
chodniej pod znakiem wybor&\v.
Rozpoczęła je Anglia (lipiec
1945 r.), dwukrotnie stawała do
urn wyborczych Francja i tylko w nie\vielkiej ilości państw
db ł
·
· ·
wyb ory SlQ _ Jeszcze nie o y y.
Zestawienie dotychczasowych
wyników głosowania jest nader
ciekawe i prowadzi z kolei do
• •
całego szeregu nadzwyczaJ mte
Przyjresujących wniosków.
rzyjmy się na wstępie samym
tylko cyfrom. Na pierwszy rzut
oka układają się one w skali
zupełnie odmiennych rei.ultatów. A więc np. w Anglii i w
Norwegii

zem chwili, w.s·k azaniem na najbliższą przyszłość, palącym zaga.dnieniem społecznym. Ale z
drugiej strony skonstatowanie
tego faktu, staje się sygnałem
alarmowym do obudzenia czujności: socjalizacja a „socjaliza.cja" to dwie wielkie różnice, na
marginesie których mogli byśmy poczynić -cały szereg za:saidniczych zastrzeżeń. Nie jest bowiem bynajmniej dla nas rzeCZ"' oboJ'ętną, czy socjalizacja,
·•
szczególnie w pierwszych jej
rzutach pój-dzie drogą właściwą
czy n1"ewłaściwą na J·aka skalę
""
'
zostanie cała akicja zakrojona i
w jakim tempie będzie postępo""''ała reali"zacJ·a naszych zamie"

i'zeń. Niejeden już zresztą nasz straszenia spoleczeństwa„wschol ciwna obiecuje wysiłek poszedł na marne właśnip dzięki „życzliwej" pomocy

i

współpracy

„sympatyków".
Najulubieńszym przy tym chwy
· ·
·
·
tern Jest ''.stopmowa:11ie i. ro~klad w czasie" oraz „hczeme się
z aktualnymi· warunkami· rzeczywistości" ·
.. „ . t . d
k
.
. Takty a „opozy.cJi Jes . ?e .nak z~yt grub~1. szyta rucm~,
aby me można JeJ b!łdo yrze?rzeć na wylot. Opowia aJąc Slę
. . d
. .
półgębkJem za ~OCJ~1izacJą Je . nocześo:ne szczuJe się wszystk1mi dostępnymi środkami opinię
.
.
.
ogółu na k~~umz;m, ~z~aJą~
do tego cał iem mewy re Y<C
sposobów
i bezskutecznych

dem". \Vymaga to od nas, rzecz
jasna, ·jeszcze większego nakłat
t~,J
: - · d .
d u CZ1;1Jnos~1,
g Tz me ."UY e.g~,
rodzaJu dązą między mn~'ill1 i
t
f
b
·
d t
o ego ~e~zicze, ady per. kasdce
sofes zasiac w zgo nym Ja - o· ro b o t.m·czo - d emod f roncie
tą
kratycZinym ziarno nieporozu. f , . ·uT lk"
. , .
:.ie: ~ ~:neu nosci. vi ~e ~e
o ne 1 :iie. zawszełpo:vazne m~
porołzum.~en1~ł :' .ome nlbaszeJ
„po
, . . rzy. UJe s1ę wyo
. , owyd ,us1
m1c, :ia ac im pozory rozmc zasardmczych, wygrywać pozorną
sympatię do jednego z partneb
· .
t
.
~o~, a?y t~, ~ e~zm~J ;z~z1~ mena~isc o rugie o. o
sobie po teJ taktyce strona prze-

1

nie trudno się

domyślić.

p

.
.
oniewaz w

Lsk"e"
.
naszeJ po . -1 J

rzeczywistości mamy do czynie·

po
t nd"s"
tat"
L
.
•
z
n1a ,mu is mu a i
dobu'ym mniej więcej układem
przede
. t ·my
.
.ł
s1
b , s 01 . wd
d '. poniewaz
0
. ~·ze.cz~
bnłiubwyd obrow -zasntie
anowic się i
y 0 y 0 rze
u nas nad istotnym sensem w
ten czy inny sposób pozorowanych rozgrywek politycznych.
. . zas, w t ym wzg1ę
. d omienie
u·swia
dzie ogółu walnie przyczyniłoY
. .
t
. d
b
, Y. się ? ugrun. owk?'ng1a i prhz •
spieszema zwyc1ęsi ie o poc o·
du socjalizacji.

J. F.

•-----------------•

bezkompromisowo

zwyciężyły · partie robotnicze.
Na następnym miejscu należało
by wymienić Szwecję, Austrię
i Czechosłowację, gdzie partia

nadzieia
islnieie
tytko
Jedna
i dla· iwiaia ...
dla

soda ldemokratyiczna względnie
bloki socjalistyczno - komunistyczne uzyskały około połowy
mandatów. Dalej idą Francja,
Włochy i Finlandia (małe róż
nice na niekorz.yść partii robotniczych) Belgia i Holandia (nie
wie1lrn. przewaga partii miesz- NORYMBERGA (IPAP). Sir Da- s.wój zawód i przygo'l;owan1e, prze- ~u prawnego, mogłoby się przyczy- dzialnOść wobec ludzkości, o ile
czań.skich). K011.czą szereg W~- wid Fyfe nacze1ny !Prokurator bry- znaczeni byli na stanowis.'ka kie- nić do roZSiZerzenia terroru ~ niena- nie możemy nauczyć ich rozróż
gry, ·w ~t?rych z.?.e.cydowan~e tyjski ro'ZlpOczął serię przemówień r-OM'IDicze w woósku ] w życiu rpoli- wiści rasiOWej 111a cały krontyneint i nienia dobra od zła, to możemy
(o 100 mieJSC) ~wycięzyła partia pro.kuratorów państw Wiel'kiej CZ1wór- tycznym, ludzie, którzy dziś n1e mogłoby wywołać po raz t11Zec~ w przynajmniej wykazać im, co
ki. P.rzemówienia te mają być wy- mmej fanatyc:zm.ie oddani są dąże- życiu naszego pokolenia wo~:nę ś.wia- według podęć każdego państwa
drobnych rolników.
cywilizowanego należy do obogłooz'<>ne przed Trybunalem norym- mu do władzy, jak w cią~u osta·t- tową.
wymagają
relacje
te
Cyfrowe
Kończąc s.we prze.mówienie, k.tó- wiązku poszczególnego obywate
o tyle dalszych komentarzy, że ber&k'im w odpowiedzi ma mowy. nioh 25 la•t.
Czy ludzie .ci mają być pozosta- rE'I trwało 10 mi'Ilut, pro'.lwrator Fy- la. Stwierdzając, że w sprawie
np. w Belgii i Holandii a najja- obrońców 7-u organizacji hitlerowna wolrności, aby swobodnie fe zaznaczył, że .raz na za1WSze na- siedmiu hitlerowskich 01-ganiza.
wiem
że
oskarż.one,
zostały
które
skioh,
więkskra wiej na \.V ~grzech sze ezy mniejsze zwycięstwa prowadziły działalność krymiinalną. mogli poruszać się pomiędzy lud- leży skończyć ze sz1huicznym argu- cji przesłuchano 102 świadków,
stronnictw katolickich liberał- Prokuratorzy mają skończyć swe nością niemiecką t narodami Euro- mentem jakoby wielu zw.olenniików prokurator brytyjski oświad
py? Poza czl~mkami o~anizacj1, hitleryzmu pozostawało w niewie- czył, że prawie c ały materiał
nych, miesZ1Czańskich czy chło.I>- przemówienia do piątku wieczór.
oskarżeniem, d~y; co do dokonywanych . okru- pochodzący z ich zeznań opiera
pod
skich pozostały be~ żadnego wy Prokwrator na wstępi·e swego pozostają~Y1:1!
r~źn~go wpływu na ukształt~wa przemówienia oświadczył, że świat z?.a;zma _ilosc fa.natycz.ny~h zwo~en- c~ens~. Jest to p:zek.r~en.1e f~~- się na kłamstwie. W s zy-scy odme się i dotychczas.ową poht~- wie, iż pa!1tia hitlewwska zmobili- ~11m~ h1tlery~mu, będz;e. ffilUSJała 1tow 1 obraza dla 10h m1telrgen!CJ1. powiadali jedna i to samo. Nic
NORYMBERGA, (PAP). . . nie wiedzieli o prześladowaniu
.
kę rzą·dó': tyc~ '!<raJÓW .. Ale me z.01Wała i zorganizowała naród nie. : t~K. pozostac na wolnosci
o to w teJ chwili ?hodzi. z~~~ miecki dla opainowania $.wiata, dla .~to1~y wo~ec c~lego po~olema N_aczeln~ prokurator brytyJsln Żydów, o straszliwej akcji geswawszy wszystkie te wymk1 1 wiijrny i mordów. Hiiblerowcy prag- N1emww, kttore me mało mnych Sir Dawid Maxwell Fyfe konty tapo, 0 okrucieństwach w oho-·
wyprowadziiwszy przeciętne w nęli zawfadlląć zawładlnąć zarówno ideałbw jak te, .kt?re. zo51tały zary- nuował swe przemowienie os- zach k<mcenti·acyjnych, 0 malstosunku do wszystkich państw, fanaityc=ą policją, jak machiną pań- sowane_ przed :mam przez przywód. karżyciel<&kie. Dla Niemiec i dla tretowaniu deportowanych, 0
świata oświaidczył mówca, ist- przygotowaniach do wojny za.
do agresji~ ców 1l11tlerowsk1~h. .
które przeprowadziły już u sie- 51tiwo.wą dositosowaną
Czy ~.złonk?w1e h1tlerow.shoh or- nieje jedna tylko nadzięja: By czepnej, o mordowaniu dzielbie wybory, otrzymamy procen- Dla osią'8-nięcia tego celu, iuznali
towy wynik dla całej Europy za koniecZ111e tworzenie pos!usmego ga•n1zaq1 rn~ią. być zwolmeni, aby naród niemiecki 7tdał sobie spra nych żołnierzy, marynarzy i 10 t
Zachodniej, wynoszący 50:50. rządu, pos1adającego pełnomooni- nadal rzucac ziarno na ten podatny wę ze swych zbrodni oraz po- ników. Prokurator brytyjski
muł skruchę na myśl o systemie stwierdza w konkluzji, iż wszyCóż ten stosunek oznacza, jak CJtwa us-tawodaw.cz:e gabineru Rze- grunit?
Sy.tuacja, w której znalazfa się hitlerowskim, który narzucił stkie oskarżone organizarje nie
na wszys.tko
go należy tłumaczyćT I jakie szy, policji gotowej
jest polityczne oblicze tej rów- (gestapo), opa'!lowainia opinii pu- Europa, nie ,posiada precedensu światu wojnę oraz wskrzesił nie mieckie były związane bezooprześladowania i średnio z „handlem śmiercią" w
nowagi partii pi·oletariackich i biJ,iicmej, 51tworzenia oddziału. pre- historii. N~dy dotąd narody Eu.rro- wolnictwo,
Niektórzy najbardziej brutalnej formie.
mordy.
torian-ów, trzymania ludnoS.Ci pod PY nie zmalazly się w nie,bezipie- masowe
mieszczańskich1
Aby rozsądnie i wyczerpują- obuchem ter.ror.u, a11II1ii (generalne- ~zeń·stwie t~go ro~aj'U'. .bo posia- ś~riadlwwie sami byli zami~sza- Rząd niemiecki wiedział, że źró
co na to pytanie odpo:wiedzieć, go sZJtabu i naczeJ.nego dowódz.wa) aały w swmm_ gro~1e ~1hony fa!1a. m w okropnyeh zbrodillach. dlem, z którego Niemry c7 Hnaprzyjrzyjmy się nieco bliżej dla ujarzmienia iirrnych narodów. tyc.zn~ch l.u~z1.' n1ezn.a1~cych milo- Ozy jednak ktokolwiek był w ly środki prowadzenia wojny,
W jaki sposób rnoż.naby dać spo- sierdzia, wyowiozonyc~ t ':':y~howa- stanie dopatrzeć się u nich śla- :iest śmierć. Jeśli Enrona ma
prze0iwni1rnm PDlityki robotniczej. Już pierW'Szy rzut oka pro- sobność narodowi niemieckiemu zre- n~h. do m<>r~lu, w men~wisci raso- dów wstydu i skruchy~ Zawsze być oczyc;z-c:zona od zła faszvzwadzi do rewelacyjnych usta- hab~litowa'llia się w oczach świata, we1 1 ~o :-V~Jn~. Sytuac1a ta nawet ktoś inny był winien. Zawsze mu, trzeba żebv świat cały wieleń. Oto obóz mieszczań~ki nie gdyby elemenlty najbandziej odpo. usprawiedh~ia 1 • nawet zmi:sza 0 mówili, że ~łuc~·a.li cud~y.c~ roz dział czym hyfy te organizac:ie.
przedstawia bynajmniej jakie- wiedz.ialine za terrior i okrucieńs!JWa zastosowania niezwykłych srodkow kazów. Oile taki Jest dziSJaJ p.o- J este~my zdecydowani Uf'zvnić
, ~lą~ ~yc~ ludzi, to cz-y_ż ~~że wszyistk~, aby· to zło wyplenić
. .
goś mniej więcej jednolite.go hi~lerow.skie, które nie .zd'radzaj.ą/prawny~h. .
pod względem programowo - po- zdoLności do nawr6centa się na j Jeżeh ludzie uwaza1ą spole,czen- istmec większe U13'Prawieclhwie- z Niemiec
N astępn.ie zabrał głos 11 roku·
litY'cznym bloku. Jest on zlep- drogę prawa i wolności, miały uijść ~two jedy·nie , za środek do swyc,h nie .dl~ ko~ieczności ~apiętnoThomag
amPrvkański
własnych celow, wtedy s.połeczen- wama ich Jako zbrodmarzy~ O ratoi·
·
kiem, konglomeratem całego karze?
Sliwierdza 0 .11 , że nie chodzi :tył- ~tJWo ma słiusz~e .prawo w~~ucania ile nie jesteśm_Y ':' st~nie nau- Dodd. Zażąda:ł 011 uznania za orszeregu róźnorodnych ugrupowań, które ożywia .jedna wspól- Jw 0 obron{; narodu ni·emieckiego, 1c~ . .poz~ naw1a~ s~ole;eznosc1 Iu?z- czyć ~arodu .~iemieclnego, . ~y iYanizacje kryminalne pahindu
na myśl przewodnia: samoobro gdyż cała Europa po,trzebuje ochro- k1e1. N1ewypełon1en1e tego obow1·ąz- potrafił ocenie swą oclpo" ,e- Rzeszy, dowc'>dztwa weht·machtu zesnolu ił0wódrów po]ih-,..zWśród Niemców, zwolenni•ków
ńa wobec radykalnego tempa po ny.
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Prokurnlorzy mocarstw prz.emawiajq w Norymberdze
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Hitlera, znajduje się wiele tysięcy
mężczyzm i kobiet, które własnymi
być
rękami dokonały morderstw
może na .nie j.ednym człowi·eku.
Setki tysięcy, może mi.liony Niem·
·
·
,
wiary
za wyznaniem
pod ązyło
cow
··
u rera, opartym na n1enai>wego F"h
Byli wśród
WISCI r okrucieństwie.
nich ludzie, którzy ze wnględu na

Byrnes o Konlerenc1·1·

m;ch SS, SD. RA i l!e!'ltano.
OpiPrniąc sie na 0bfitvch iłoknrnPniach proJrnrator amPrylrnń
. ski wy 1:ażał onini~. fo człnnlrn.
.
PARYŻ, (PAP). - Według m· czema gener_adl~ego zgromda~z!'n!as wie niPmiN·kieh orrraniza ,.,ii
' .
. ,..
.
·
z1anego
· · t er ONZ,, przew1
·· k 0'ł po1·t
f ormacJl
1 ycznyc h mrms
działali ochotni. . ,., Przestepcz-:vch
. na, z1en
.
,J
.
wy·
rowruez
rmał
Byrnes
wrzesma.
s
B
USA
I
·
·
czd w oPln:nn n<'f'l"'ll<'JU swPJ. nn
.
. . , .
yrne
spraw zagrarucznyc •
oświadczył, że Stany Zjednoczone p~Wledztec się prz~~wko ~rzei:va- powiedzialnoś<'i. Naątęnnie rnńw•
sprzeciwiają się projektom odro· mu prac konferencJl pokOJOWeJ w ca motywował nlJszprniP n.;;kar7.IUU.
czasie zgromadzenia ONZ, uważa· żenie w podobnym (hwhu in'k
Jest bardzo charakterys tyc.z••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• jąc, że oba te zebrania mogą od· proln1rator h1·vtviski. o~wittdt] 0·
·
·
mnni:ic
c;r,afa.e.
!'li „rlzh1·odnif';r,n~r w1'; ;r,ys.t kicl1
' :
nic albo niewiele przeciwko na-•
Minister miu 'vielkif'h organiv,~cji TTI
PARYŻ, (PAP).
JiUBI~BA POPUlARN~GO'
r>iona]izac:ii. Oczywiście dowo-:
• spr~~ ~a.granic~ny~h repu~liki U· 'R"P<!ZY. 7a.rln1rnnipnfoip nnMl
.L
.L
clzi tn z iPdnP:i strony wszecheu- : 4J
: kramsk1eJ l\Ianmlsk1 udał się wraz rnłvm śwhitem . Źr> :7i>~na 7h1·nrl~
1·01wi-,ldego trium.fu myśli pos- •
~ ~rze~:i- c:.::lonkami del~gacji ukra· nia, 11ip zostaniP lw7lrania rhoL
Ł
:
.
t~nO'wej. .
• mnskieJ na konferencJę paryską f'ia7. by zo!'ltałH d0l<<'nan11 w
Mamy jeszcze jeden dowód na •
pańcitwa nn.~
jsa~olotem do Noweg~ Jo_rku na! imienh1 partJi
to. ŻP hasło upaństwo~vienia
socJahsty.cznego.
rodowo
Bezp1~zenstwa.
Bady
~s1~nie
uspołecznienia stalo się naka-

lityki zdecydowanie lewicowej.
I jeszcze jedno niemal nad
wszystkimi tymi „partiami", od
konserwatywnych i reakcyjnych poczl.\WSzy, a kończąc na
·
· pos tę powyc h , powiewz.g1ę d me
~. ·
g o " (s:c1· ·
. sz t an d ar, „WOJUJa„ce
"a
slej „politykującego") katolicy-

~~n~~ p~:~:c::1~:~ie :i;g~~j~:
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: bywać się równocześnie.
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L01'11)YN, (PAP). - Brytyjskie ministerstwo kolonii podało
do wiadomości, że wyrok śmierci
wydany na 18 bojowców .żydow
skich w Haifie został zamieniony
na dożywotnie więzienie.

Na MiędzyPARYż, (PAP). (AF) Już w chwili zbliżania się części, które w przesiąkniętym wil- obcych. Zniecierpliwienie czy zde- na wielkich ekranach.
:lycie gospodarcze Danii było naro~owej Konferencji Socjałisty
do wrzynającego się głęboko por- gocią klimacie duńskim szybko by nerwowanie naleey tu do rzadkotu, można się zorientować, że Ko- zardzewiały. Lakieruje się więc je ści, opryskliwa czy drwiąca odpo- kiedyś dobrze zorganizowane. W czneJ„ która w ciągu dwóch dni
związku jednak z potworną zawie- obradowała . w Paryżu, przyjęt.o
penhaga jest pięknym miastem. na ciemno, ale za to utrzymuje wiedź nie istnieje.
Również swój ciężki los w cza- ruchą jaka przewaliła się ostatnio dwie rezoJ11cJe wzywające do poWewnątrz sięgającego prawie do wyjątkowo starannie. Wielu roweśródmieścia portu, roi się od wio- rzystów pozostawia w nocy swoje sie okupacji niemieckieJ znosili Europę ucierpiała również i gospo- łonia kresu rządom gen. Franco
oraz do międzynarodowej akcji
ślarzy zgrabnych żaglowców i wie- rowery prosto na ulicy przed . do- Duńczycy z godnością. Nie okazy- darka Danii.
s~jalistyeznej dla nrzeczywistnie, .
.
.
mem. Wiedzą, że ich nikt nie ukra- wali na zewnątrz jak boli ich ucznie głodnych mew.
Pomuno swowh . t~dnosc1 ?o- rua tego celu.
Przy osobistym zetknięciu się z trata niepodległości.
Kilku urzędników sprawnie za· · m spodarczych
Du'nczycy z nap1ęc1e
·
Ob ecme
· ·
· wrazeme,
· o d nosi· się
k
•
Redak .
)
~ TENY (Re t
. .
.
. . me zapomina
.' Dama
.
łatwia związane z lądowa.niem for- D unczy atm
. :
u er • --;'
.d . że ludzie ci nie mają żadnych kło- śledzą wypadki rozgrywające się Jednak o ruedoh mnych, b1edmeJb
I ś . . t
: a :~r~~ ~o~~gf~~ zr:i:ń~~:;, ~~potów i zmartwień. Taka maluje na ś~c~e. ~ wi~czora przed ~a- szych od niej pańs~w. Na~lel?szym torzy ~~f ·mon~rchlsty~zneJ
reę prowadzą go pulsując:liCh ży- się n~ każdej t~ivarz~ po~oda, ta~ chaim wie~ch pism kope~ask1ch dowodez::i ~omoc Jaką mesie na-j ,,EII_en~Iron zostah skaz1:11In na
j 6 m1e.s1ęcy wresztu za obrazę
miłe i uprzedzaJące Jest ich obeJ: gr~m.adz~ się tł~y lud!1o~c1, ocze- szym dziec10m.
ciem ulic iiródmieścia.
ZSRR.
ście nawet w stosunku do ludzi kuJąc wiadomoscr wyswietlanych
l"ównież uPrzyjmują go tam
przejmie jak za dawnych dobrych
przedwojennych czasów. Z tą prowłaściwym
i wdziękiem
stotą
wszystkim narodom skandynawskim więc i Duńczykom.
Jedna z największych osobliwo'
uderzających cuści Kopenhagi,
dzoziemca na pierwszy rzut oka są
warszawsławne „smorbród" po
sku kanapki. Składają się z kilku
cieniutkich warstw cm.mego chleba, przekładanych różnymi smakowitymi rzeczami. Widać je wszę
dzie. N a ulfoach, w sklepach i reoskarżony o •WtPusz;c.zenie do obom, ror.ilrzaaika&
G ietha". Do czasu cenia więmiów, gidyŻ
KIRAKóW (PAP). Na
stauracjach. Kanapkę taką możPłaszowa na obóz premiował ich za. to, wódką. Po wy· głowę o mur, tak, że m6zg wypływ środę,
na kupić śmi~ło .w ban~u ulicz- południowej
„kapo" konaniu wyro.ku „dentyści" musieli nął._ Nasitępnie zastrzelił w sie:ni
fon.keję
n~. Rozwozą Je bowien; furgo- świadek Dawid Grunwald, pracow· ke>ncentracyjny,
cmeća.
dwot..
- lscy. Po prze- zamordowanym wy·rywać złote zęby. przy ul. Krakus.a
dl Polaków. pel'n:iJ1' więź.n;,,..,łe po
·
oba
niki podobne do furgonow mle- 'k b.
~
.
.
.,.,.....
.
a .
zie
czarskich - zaopatrzone w spe- n~ , mrowy w
Tarw
ghetta
lik.widaoji
czasie
W
ek.sihumowarównież
je
Wyrywano
przesprowadzit
cjalne chłodnie lśniące czystością. ~kresla on czasy przed l\lltworze- kszta'.cemu. G~t~
obozu k?ncenłra- ~t~pcow me1?1ec_kzch., którzy byli .nym z poprzedniej egzekucji. świa- nowie, Figa. był śwradk.iem z:ulrz.eWyśmienite śniadanie spożyte na m~m Pła.szowa,
<łek W.&pOmina rownież o li'kiwidacji Im a pniez Goelha 50 kobiet li idzie-środku kopenhaskieao rynku, to c;v1neg-0. Jako okres całlcow1tego sa- ).ego ;narzędz1am1.
cii za p!1Zemyt dzieci w plecakach
Skoszarował ich w jednym bloku, dziecińca.
rzecz, której się tak łatwo nie za- mowfacłztwa· oskarżonego. Uzupełnia
P.rokul\ator Cyprian
ponadto szczegóły srosunków panu- przydziełając dodatkowe .ra'Oje żyw- ' Następny świadek Bloch Hen.ryk, do wagonów.
pomina.
Sama przechadzka po mieście, jących w obozsie polskim. Jedynym nokiowe. Byli wśrod ni.dh homo- pracował w grupie Bona.rka, która pyta oskarżonego, iak pogodzić tG
którzy dopuszcza~i, się wraz z grupą Wapiennica w liczbie z twierdzeniem oskarżone.go, iż dzie.
po jego szerokich, świetnie utrzy- Żydem. mającym doslł:ęp do Pola- flebu.ałiści,
110zsltrzelana za ci wla'51I1Gręc:zmie nie zabijaf. Goetłh
manych ulicach jest wielką przy- ków, byt lekarz dir Stempel. Pośred- ZJWyrodmiałydh iCZY'nÓIW na młodych 60 osó!b zost~la
przemyt żywności do obozu. świa- lJWierdzi, ii nie llCzynił tego, gdyż
jemnością. Co krok napotyk_lt się niiczył on w przekazywainiu grypsów chl'opcach.
51Pośród dek uniknał śmierci jedynie cłlate- nalydruniast po załadowaniu transświadek twierdzi że
m?ednur;nentalne budowle, kt.orych przez rzemieślników połs'kich, prah f autem d o K ra kowa
J•
.
. w ·tym dm'u
.
'
. , .
· na wo Ine1· sto- w1ęzmare'k-Polek
eh w o b ozie
·
zielona
dachy
m1 z1ane
przebywał w portu, oujec a
go, ze
wiele
wybrano
cujący
•t
. ł
W pokrywa
dz"
.
•
•
d
k•
dn ·
·
.
, '
·· ał
k ,
,
Jed
spama e w1 ryny ·
pat yna sme 1.
1u, ~ tórym --:e ug ze~nan
tóry m1 do domu pubhczneg<t, wyznaczone- areszcie oborowym. Znajdowało się 1 "!
bogatych sklepów oszałamiają bo- pie. . „en z gry~sow,
w
ludu
przylapa. go dla SS-manów. świadek Grun- tam -wtedy ponad 70 osób, przeważ- św1adk~ m1al slrzelac d~
gactwem wystawionych towarów. przen1esc Polak Sliwa Najniesamowitsze wrażenie jed- no, n~ skutek czego,. całą . grupę wald o~isuje sz.;z.ególowo -~a~ową nie d~p~a.dz.o.nydt. z. poLa oboni., Tarnowie, b~t w Pł_aszow1e~
Na wstępie trzec1egG dnia procenak sprawia niezliczone mroWie p,rac~Ją<:yoh na. wolnej st~pi.e, za- egzekUGJ·ę, dokonaną 111a wręzmach, a pos1aclaJ1!cych do.kumenity amerynimi su przec~wko Goethowi, T.ry\)!unał na
pędzących we wszystkie strony ~k.męto w__ o?oz1e. Wyrok~_ ich p.:1d- przywiezionych do ob.ozu. Do więź- kań.s'kie i inne. Byl między
po1Wołat
badat Y\<'.niosek prok. Cypriana
oskarżony
rowerów. Mkną sprawnie, cicho i pisał <>sob1sc1e os.karż()ny z adnota- niów s!:rzelano w biegu, lub kazano Olmer, którego
w obecności świadka. dodatkowego świadka Leona Lesegładko. Uśmiechem i przyjaznym cją „za pasek uprawian:x z Żyda- !.illl się kłaść do rowu. Po dokona- przed celą
kiWI!:ięcie~ gło'_'V~ rozwią~uje się mi". Z grupy t:ej wielu rzemieślllli- i1iu egzekucji ułożono s~os,przek.la- Na zapytanie, skf!d Olmer ma do- ra, kitóry f<tJwierdził, że Goeth wbrew
Dr Stempeł da.ja1c warstwy trupów warstwami. lwmenty peruwiań6kie, ów odpo· temu, co mówił oskarżony wyjetu~aJ naJ?ar~zieJ Bk?mphkowane ków utraciło życi e.
d~ie. J?ama. Je~t. ~raJem P~Z~sło- przesruohiwany byt przez władze klo~~v, a 1następnie oblewa.no ben- wiedział, że o dokumentach takich chał z Tarnowa dopiero po 'egzeku.
'.L
- · dek wrudat
· · Sw1a
·· małe k 1· d!1ec1.
· 'v'
· wie.
· rue
• · za· me
• twa, iyną J. po-tłpa1Cll(ł. K os2ltowuosc1
·
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węz ły k omurn a.cyJne I roz a owuMagdeogi ~Yfi- z ok~a baraku •na plaou
je najszczelniejsze korki uliczne. osa z~nr w w1ęz1emu strazy zy· ran~. Zydom, gromadzono b~z ew_1- 1ec, szczując nan psy.
~rzeprowadzono • 1edyn1e cem. pG$urpały Olmera. Oskarzony ~l'ISk;m oskarżonego, który ~ niedenoi1i-.
Ro~~r jest albowiem nieodłączną dowsk.1ej. a po'tem straco-~y.
wl:rumM-ęczme wywielkim zau~ku
Oskarzony Goeth powiększat sta- s.pecyf>kaCJę wedtug rodzaiu kosz- dob.t go strzafem iw głowę.
częsc1ą każdego Duńczyka, PosłuZeznaje następnie świadek Misze. ftrzełał ok.t>ło 53 lw1Met z dzJaćmi
gują się nim zarówno członkowie le stain liczebny oddziału polskie- towności. Przedmioty te napływały
zapytuje. w g·rupach po 4 osoby. Po egzekuPr.okurator Siewierskv
rodziny królewskiej jak robotnicy go, pr!Zepro.wadzając na włał!llą rę- co pewien czas, gdyż SS-mani do·
kx poza oboze_m _łlowy na ludzi. starczali ich po każdorazowej egze- świadka, jak za<Jhowywał się przy cji Goeth zdjąit c3apkę, otarł pot
czy tragarze portowi.
, egzekucja~ oskaciiony G-oe·t!h. świa- z czoła ~ k~z:uł sobie podać mied11i~
.
.Rowery są tu niepozorne, pozba- \V .k~rtotekach 10h hg;uro-wa!a adno- kucji.
w1one błyszczących metalowych 1ta~Ja. „doproiw.lldFAr.IW prz:erL Ober· Garnęli się oni dhę'l'nie do tra- dek ocłpe>wiada, że Goeth spokojnie cę, w której umył ręce. W tym czafeSł!a.po.wey dobijali NlllRych,
r ze spokojem f
ca------------•-•-.::i:iiq;:a;:r;~m1~:ia!llllll:II:lll\'lr=11';;111::a1;::11=P!lm~::;::1_1~::ri1ill!iElll!lil!!!lll:llmlll:l:l•=nll!!!!I wtdawaf wy;ro'ki
Na zapytanie prokuratora Słesam llDMdo'Wał.
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P:ARYż •. ó(IPAP): .- Na. 1!<:()lielnym WOJ!'kowyic~ w trakt~le pokojowym 1e tę wli.l!>a!l:e ewentnaa1msc. Wobec
posre·dzenm wVo.skiuei <kom1s1a pp·lJty- z Wtocllam1. J.ednuikzti po otwarciu tel{o ddegat Brazyllii pop.rawke s.wą

teryto.rla·lne! rozwin~ta si.ę dys
nad .l}Oprawtkq aust·ra·Llską,
speciafoei
proponująca powotrui'e
zbai\l~ć
poc.lko!T'i..si·~ ~tóra mital.aby

CM?

k.usfa

posiedzeni.a <l·eile.i;aci Z~R. Wiielkiei wy~oiat i .art. )'1~1duomy!;lr1i1e przv)i:·
Brytainii i F.franc)i za lntie~pefowalt to, Na tym 1kom'.sia \\oJskowa za:koń

prz;ewo<ln . c?.<J~~go w sprawie tłuma- czyla oumdy. W Batkańsk:eJ !(;orni·

czcń

! 111cmor0[11~·U!H wł~

k.iego. Prz.~ si.I 006Po:dnrcz_ei d~lieiat l!n:·i Po/ud-

kwest11ę graniczną ipo11'.1ędz~ Pra111~1ą w-0dlll.CZ(1,CV wy1a1m.I, ze 11•cmoran· n~1owo Arnrk.a11;>iloe1 Parmrnter zwtoa WtoahamL Przemawrnl m1ę-dzy rn- dum to obeimuie 200 stron . i iprze- sił poprawkę ·do art 22 tra1kta1tu z Ru
nymi <lekgat Po1siki Winiew"cz, .klad j<e;to Potrwa do 7 lub 8 wrześ- mun i ą, żądaj~ aby Rumuniia ocJpo-

taki·ei nia, dopi-e·m więc okol·o 13 lub 13 wie<l11lo do .oe;1 IWl ryflku świakl\\'Y1Il
stw·erdz.aiąc. 2>C atworz;enLt;
p~kom~ ii spowodo~~łoby zwolnic- wr1Je~la <lielel:'a<:i hi:;dą 111ogli nrzY· płaciła za _usfosti.1 re11ana,cyj.ne obywa
nie tiempa p..rac k()m1si1, podczas gdy stąpic do Na•cy nad memorau1dum. !1et 11arodow zi·ednoczony.ch. M.otywizgiląd na op:i.11ię publlcziną świata Nastcpnie komisja odroczyła dlO na - wuiąc swą poprawkę Pianni11ter Hu-

wymaga przyśpiesz•enia tel pra.cy. 1t~we"'o zebrani.a da/Lszą dys1kusi~ mactyf, że kot1cerny s01lu.s.z1Hocze ''"
Del·egat Pols•kl wy1rtaziit łladzl,eie, ż.e 1nad a.rtykllfem 29 traikta\<t.1, tkt6ry p-o- ·Rumu.na sa wy1korzystywane prwz
mię-Ozy 1'.'ran.cją ią 1~·ow:vmi d~nwkra· sta·n~wia, ~e kila·uzufa woJslkowi:: n'.or rząd. dla Ili _-:acze~1:.a .rei1a_raci'i, co r:i
tycznym1 Wl.ocham1 ustalą s1·e przy- ka J Joln•.cza .po1.0<!>taną u enn"flllO· oow1 idla mch \\i1elk1 c1ęz•ar, tym.c·za·
ja.we i pokoiowie 1Stosu111kl. Pra.pozy- rłe. aż <1-0 cz.aisu ~d'Y zo .JI:mą zmody- iS•em zaś jak mówi Parm1:nkr ni'e 1110cja Aiustralli! została odrzuco11a 13 Hkov. a11e prz.ez ukl·ad pomiędzy ·że f)yć fo1-teno!a sojuszn:ik6w 11ad W}'·
g~os,ami prZ'eiciwficct 6 po WY[X>\Vled:re swzymi·crz:ooyml, lub wówczas, ~Y rężetJ'.;e konc·ern·u soju.smLków. De~eniu &ie przeciw IJ)Opra~e prneds~~~ Wtocliy zo tana C7Jloniki1em ONZ. ga1t ZSRR OusOe\v sprzeciw!! się
ie
wicieH WteLkiei Brybam1, PrancJ•I 1 P.rzechodzą,c do airt. 4{}, .który iprie· tym poprawikom, vodk11eśliaiąc,
ZSRR. Peleira.t ZSRR Wyszyils!ki, w::d.ui1e zniszczenie J.ub usunięci1e rz:eczą samej Rumunii Jest lk,~eroW1a·
stw!>erdzając, że zagrudniieln.ie będące włos.kich urzą,dze11 WO'iSikowyich ma nie własną gospodarką narodową i
prz.edmLotem 1)opraw:ki _a'!lstrallii· gran'icy fraucu~t.e!, delegat Brazy- Oldbwd;ową swego kraju. Przyjęclie
&powo~ować
mo~floby
slc;ej z.<?Stailo .clz.iś do:k~aid:me zb~d~- 111]1Slld WYMrnąl po-pra wikę, P~PO<ll'.11· poprawki
ne, ośvnad.C11yl: „ChwPJ•arn1 od·nos1 srę iac:i by Wiochy usiu11cly fortyflkiacie, zwlokę w spła·c1e od,svko<lmvan. Ko1
wratenie, że p0<prawki S1klada iS.!ę prziezmaczo.n•e CQ .ce1ów za:cze1mvch 111' sja od.r-0czylia obrady filie powziaa zachowrufy natoml•ast te, lktónnch w-zy d.eic1•zii. W diągn czwa·rtku ob
tylko po to by j1e złożyć''.
Komisja w-0iS<kowa, która n•a 2-ch c·e·lem jest obrona. PrZJe4:st.awic_ie'ie rnd·o~aty rÓ\\'.n"ei- inme ko111:.sje, n.:-e
za acLnLczy.cl1
1e1c1t1aik
poprzednich posi1edzenia.c.h. roz1mtry- w~~I.k:~j Bryta:nri. d Pra11c~1l . !1~1er-, 1!lOWZięly
d:zJ1)1. 1.1e p()prawil\la taka ie·s:t mepo- u'hwiat.
wata z,agadn~en1a reiru·Lamnowe
ta zaijąć si« roz.wiażaoi·em lkllauz.ul trzeboo, p.ooi.ewa,ż ,a11t. 40 pr:ziewlidu-

m1a1
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świadka wierskiego, co do ilości zabity.::.h w
Zeznania następ11ego
Heleny Horowicz poruszają wyraź· obm~ie, św-iadek stwierdza, iż WyHorowicz była nosifa .o.na do 7 tys„ a z gf1llpami
nie oskarżonego.
sLużącą w mieszkaniu oskarżGnego przywiezionymi z Morutdu.pich p&wypadku
na.cl . 14,
jak
_Dim
i
den inny w1ęz1en, Opow~ada o me- szama sw1adek muuał po każde.]
jakiego do- es;ek.u.r..j•i. odwiązywać mmu, ~y
ustannym katowaniu,
znawała ze &trony GoeLha. Bił ją, mogt lilłuzyć dla nast~pnych ohar.
iiniyniera
gdy wyrmcila po jedzeniu 'kości Jedynie Huben1stock.a i
d ·
dei ,
·rth 1.
. ; K
. .
.
· d
·
nie w1~ ząc, z~ na1ezy Je zostawiac rauw1. .a ir.az~no o ąc, . g Y_Z
dla pww; Dusił do utraty prz}'Wm- SZinillra me mozna było odw1ązac,
niewypełnianie na skutek. ~atnelema im gardeł
noki, za rzekome
po-leceń, których nigdy nie wydal. przez oskarżone o. W' ród gtęh0ikiej
'-·
1·
•
ai u·
.• . i.,. __L. cisz
I ·
G
y, P 1 jQC 0.1 na a_r, proir.urator
routrze aiuem, JCS 11 .,..azie
.
czy
niezadowolony ze &posobu przygo· pyta trzykrotni~ osk.arzonego,
świadków i czy
lowa'llia uczty dla goki, zaprosz.o. eły wł ze2J11ania
nych z mia ta. Za &lad ściany na twierdzi. iż one są nieprawdziwe.
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?e . usi UJe awac wyir..r~tne oo-ę aw e m~n u~u po 1 -~Ja ir.a 0
pro'kuratot:
te.go sfopnia, ze PcKł JeJ b~henek pow1edz1, wobec czego
•tawia inne pytania,
w uehu,
ł eł _ Czy 0 karżony nia bar się odpoPi·ł czaaem bez rz
b"' . I d .
P erwy c~ ~ 0 ,. • d · 1 • .
..
p
1,._
0
1
P Ja~emu rzucał w SW'ladka ~ie zi_a nosci ~a 2:" )jam~ u Zł'}
''i·.
ŚWtadek podaje również Oskarzony: : me miałem się czego
11o.zem.
szczegóły krwawego terroru. Oskar- bać, gdyż rtie było w tym żaichwych
z nadużyć.
żony strzelał do pracuj·ących
·.
.
P1;~
. , .
Czy oskarrzony nie
Prokurator:
aby pop141ac się celnoscrą
okno,
przed gośćmi. Sza!Uł więźniów psa- sądzit, że przyjdzie taki czas, gdy
będzie pociągnięty do odpowiedzi.almi.
· 3
O likwidacji ghelita w Tarnowie no' ci za to, co robrł w Pł
. aszowr~.
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cie krako·dskim.
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Konferencja paryska 21
państw - nie jest na dobrą spra·
wę uzgadnianiem 21 stanowisk przedstawicieli tyeh pailstw, Nie
potrzeba tu żadnych ,,dyskretnych" uśmieszków, aby zdać sobie
sprawę, że myśl, która przewodzi
postępowaniu
delegatów ZSRR,
Ukrainy i Białorusi - jest jedną
myślą, jest jedną myślą dla tego,
że wszyscy oni są członkami jednej
wspólnoty_ 'wielonarodowej, której
na imi~ - Związek Socjalistycznych Republik Rad. Skoro jednak
tak postawiło się sprawę - to
trzeba zauważyć, że i tezy Indii,
czy też Kanady, lub Australii również nie są indywidualne i niezależnie stawiane, lecz są związane
wspólną ideologią
Zjednoczonego
Królestwa. Taka analiza tende~cji,
przenikających
zasady, którymi
kierują się delegaci z jednej
strony ZSRR, a z drugiej Zjednoczonego Królestwa - w niczym
nie umniejszałaby naszej wiary w
obiektywizm pr~edstawicieli po·
szczególnych części - związkowej
całości, gdyby;
gdyby pie dalsza
analiza
przebiegu
Konferencji
Czterech - w Paryżu, w zestawieniu z konferencją pokojową w pałacu luksemburskim.
Lojalność
obowiązuje czterech
ministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw. I dlatego też,
ani Mołotow, ani Byrnes, ani też
Bevin, czy też Bidault - nie zmieniają swych stanowisk, które przy
jęli po uzgodnieniu w czasie
paryskich rozmów. Z rzadka tylko
przedkładają do projektów umów pokojowych - swe indywidualne poprawki - o charakterze
raczej formalnym. Lojalność ta
jednak - nie w pełni, jak się okazuje, wiąże - ich kolegów, tę
samą myśl państwową
reprezentujących.

O ile Wyszyński i Manuflski,
zgłaszają nawet
poprawki - to
robią to po linii ustalonej uprzed·
nio w rozmowach Wielldej Czwór·
ki. Reprezentanci Zjednoczonego
K1·ólestwa, a w szczególności Australia, w osobie dr. Evatta nie czują się jednak rozmowami
tymi w najmniejszym stopniu
związani.

Dr. Evatt, z pasją godną lepszej
sprawy, zasypuje sekretariat konferencji niezliczoną ilością poprawek, atakuje wl'izystkich i wszystko. Występuje on tak, jakby zda·
nie min. Bevina w żadnej mierze
go nie wiązało, jakby w ogóle dopiero na konferencji, z przykrym
zd,ziwieniem się o nim dowiedział.
Stwarza to poważne niebezpie·
czeństwo
zakwestionowania. tegQ
- oo pomiędzy Wielką Czwórką
zostało omówione i uzgodnione, i
to nie przez suwerenne państwa,
reprezentujące
odrębną myśl lecz przez tych, którzy na doprą
sprawę są częścią składową, jednego z mocarstw.
Trudno metodę tego typu, którą
możnaby
nazwać podjazdową
- uwatać za słuszną., i oo gors2'a
za przyczyniającą s.i~ do wzmoże·
nia międzynarodowego zaufania,

które jest nieodłącznym składni·
kiem międzynarodowego pokoju.
Tym trudniej, że dla ludzi rozu·
mujących logicznie jest rzeozą
niewątpliwą, iż wyi:;tąpienia p.
Evatta, czy też innych członków
Zjednoczonego Królestwa-nie są
wyskokami wybujałych indywidualizmów dominialnych lecz
są akcją, niestety, uzgodnioną mającą na celu podważanie w pewnym stopniu dzieła Wielkiej
Czwórki ~ przez poszczególnych
przedstawicieli tej Wielkiej Czwórki.
Kompromis, zawarty pr21ez ministrów
spraw
zagrfl,nicznych
ZSRR, Anglii, Ameryki i Francji
- nie był doskonały, jak wszystko co ludzkie.
Jego krytyka przez zainteresowane państwa na konferencji pokojowej jest zdrowa - ale granice tej krytyki są ściśle ob:reślone,
tym ściślej, gdy piyną z inspiracji
tych, którzy kompromis zawarli.
Krytyka nie może stać się burzeniem tego - co zostało po wielkich
trudach zbudowane, nie może stać
się - nawet postępem - cofaniem
sii;i wstecz.

Australijska taktyka - nie da
prawdopodobnie - negatywnych,
prócz przedłużenia konferencji rezultatówi ale stać się może groź·
nym. precedensem, dla przyi:;złej
konferencji w sprawie Niemiec.
Jeżeli wolno nam jeszcze - popu·
ściĆ · W miarę cugli byłym satelitom

S'

Szwuiraarlu -Polsc

WAR~ZtAWA, (S.AJF). - Mi·
nister Zdrowia, dr. Fr. Litwin
przyjął delegata 'szwajcarskie·
go „Komitetu Pomocy Polskim
Dzieciom",
dzięki staraniom
którego Polaka otrzymuje WY•
clatną. pomoc.
W tych dniach
przybędzie do Pol.ski transport
produktów i sprlllętu
nową międzynarodową rozgrywkę odzieży,
przeznaczony dla sanatorium
li:ibrojną.
dziecięcego w GÓlrce.
R. L'ei:isel.
„Osi" - to nie wolno nam tego
robić w stosunku do pokonanej
Rzeszy - pod groźbą wyrwania
tych cugli z r~ zwycięzców, pod
groźbą przygotowania terenu pod

r j
ODANSK -

St. M. -

PonritQlo

p.uttl~de przyj1ęc.ia

z z.a.c11od'U Gda6isk Ni·e usitaj.e rówrrteż 'lllas:Hieniie ruch.u
'Port (dawny ,,Narw:ilk''). latk mo- rep•atnia,cyinego 21e Ws1cJwdn1. Prz,ez
żna 'Clowie1dz,i1eć s.ię o.d żol1J1Ji1e·11Zy •i ma pulllkty etap·o we przesz.to w ub. mLe.rymiarzy, iktórziy prz,e•szi}i 1IJ1rz.ez te.n s.iąicu 5,741 1rte1pa t11iantów oraz 9ffl
punik:t przej1&ciowy, warunkii llii1gi•e.ni- prz.Miiedleft,c.ów.
czne, jakie p·anują w Oboz.i1e., pozoW ciągu ub. mies. repatr:.antom
stia wiaj ą w:iel1e do życz.etlJi,a. Bar.alki
wvvfacono
doraź.n.e z.apomogi fącz·
są zrup.J.µ.s.kwiooo 1i hrwdna Równiiieq;
n:e .na kwotę 1,579,972 zt i Wl'·daino
>vyżywi.en•i.e jest nire wystar,c'zaj,ąc.e.
Reie1;:trnciia i zavatw;ian.te fonua11noś 171.672 potc'ii PO·s itków t.i. ś11iad1ań,
obi.a:ctów ·i llwLa•ciri, d s'll'c.heg.o prnwi,an
ci 1są częs'to przew~lelldeca cafy ·Okr.es ilstni1eruia PflliR-u 'Ilią.
Daa ~1Jid ,zii, którzy po W1ie'JJu ll1atachr UU,
wba•czkii za ,g111ą.rnucą, p·o1wraicaj.ą ,(!,o teTenLe wojiew órc!Jztwa 1cto ,dnria 3{)
krailll, z1e·tJkltl:ęci1e się i!Jla samym w:s1tę cz.erwca 1946 t: mtzhe1!101110 zarpomó g
pi1e z tymi oibii.awiarnli 'bflaku ,org.a11ri1va [\la sumę 8,061,793 zl
cjJ i prymitywu życia, j1<:rs1t .5,zcz,ególR,ówrw1egile do napfyw,u repatr.i.an··
ntie przylkne. NaJ}ewno uieiedrn.o dat 0- tów postępuje Jprey·dziaJ mi•esz•kiań;
by •s:i.ę zrop:ć .d1la popr;awy wamru- arn ue1Denie mlasit woi, gid'ańsllci1eg.o
ków życia w obozi1e I'e"Pa-triiacyfo1ym (be·z Gda11sika, Gdyni J S()ljllot) przy„Narwik''. Mamy 11ia Wyhrz.ero srz.e- qz,ie']rono 1,397 mie.&zkań, z te.go 786
11a
"ć
r.eg instylu•cii s1pol1ecmy.ch, które ichę r•epatr:iaritom z.aś 611 prz·esileidlJ.eń
PIQZ!NAŃ,
W więzieniu cren. J\;lalsen von ,Ponikau komi" tnie przy1;:z;Jyby z IP·Omo1cą w roz:to- com. Wo·lnyah miesz.kiań na te11enie
!'_
•
• •
•
cz•i:ini•u opieki .nad pow.ra.c'ającvmi ,fo woi·ewódz:twia, naturalln!e llll11i.e1j !·ub
przy ul. Młyń'>kiej w Poznaniu, sJa do badama zbrodm n1em:1.ec- I krai•u ż·otn·ierzami. NaiJ.e,żaloby jedy-1 więcej mićizczonyrcih., j.eis.t 6,442 {bez
oczekuje rozprawy przestępca kich
1 nfo z.apro&ić ·do wispólpraciy i w1*a~ Gdańs.!<a, Gdyrn;i ii Sopot).
·
z·ać zadania rdo \vyp1e.]1ldrenia.
wojenny dr. Jauger, zastępca
Gre~era .~ kraju ~rarty'', Ko- ~·~~~,s~•~~~~·a~•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
misja do zbardania zbrodni niemieckich sprawę dr. Jaugera
przekazała prokuraturze specjalnego sądu karnego w Poznaniu, która z kolei Pl'zygotowu
je materiał do aktu oskarżenia.
Termin procesu jeszcze nio je 9 t
WASZYNGTON, (SAP). - instytutu dążyły jedynie do wala się ani zagadn:ieniami ope
ustalony, le~ nie należy spo- List generała Wairlmo.nta b. „unieszkodliwienia wojny bak- racyjnymi, ani strategicznymi.
dziewać się go prędzej, niż za szefa wydziału jeńców wojen- teriologicznej, 0 ileby ją alianci dążył-a jedynie do przygotowa·
kilka miesięcy.
nych OKW (naczelne dowód.z.· prowadzili". Bruckner podobno nia kraju na wypadek konflik··
Oprócz Jaugera przywieziono two armii „Wehrmaehtu"), pi,
.
.
.
do Poznania i osadZ1ono w wię- sany teraz z więzienia w No· ,słysz~ł kiedys od Keitla, ze nig- tu, w który mogła zostać wcią,·
zieniu przy ul. Młyńskiej dr. rymberdze, nawinzuje do zeznań dy nie było mowY o pwwadze· ·gniętłl".
Stricknera i gen. Malsen von płk. Brucknera, b. szefa ,,ośrod- niu wojny bakteriologicznej,
W konkluzji niezmiernie dłn··
Ponikau, byłego prezydenta po- ka bada1i bakteriologiczny(}h która jest „zakazana na mocy giego przemowi.enia aid;wokat
Hcji „z kraju WartyH. 1'T spra- III Rzeszy".
układów miedzynarodowych"
wnosi, aby sędziowie Międzyna•
wie dr. Strick'Ilera pro.wadzi doWedług poświadczonego nota D K b · k d k t 1.'
rodowego Trybunału nie nazy.·
·
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a
ouroch o d zenia pro · ura ura <:;pCCJa - r1a1nie auwn ycznego 1is
ge·
ł
W
l"
wali
t
gabinetu III Dzeszy organy
stwiel'!dza,
iż
,,gabinet
III
nego sądu k-arnego, a w ąprawie nera a · ar imon a, p·r ace tego
Rzeszy nigdy nie knuł żadnyeh nizacją, z,brodniczą. Jeszcze po
1'1P
agresywnyoh planów w iiltosun- raz drugi w środę po południu.
.11.
U
ft.1..l
ku do
Niemiec",
adwokat
Kubus,z ok zabierze
NOWE MIArSTO, (S.A:P), - areszfował i znęcał' się na,d ni- dzyministerialna Raida Obrony, .głos, aby wygłosić obronę rzą·'
Specjalny Sąd Karny w Tor11- mi podczas Ptzesłuchiwań, w to 'stwo:rzona w 1929 r nie za:i'Ulo- du III Rzeszy.
niu na sesji wyjazdowej w No- ku których katował ioh batem i
''
wym Miei§cie rozpatrywał spra- i•ozbijał ,głowy kolbą od karabi- ~
~~~~:!\.'1~~~~"'""'"''"""'"'"''""'"'1
wę Niemca Fryderyka Berend- nu.
ta - mieszkalica wsi Bratin.
Za powyższe zbrodnie sąd ska
Wymieniop.y w roku 1939 bral zal Be:rendta na karę śmieTci, Mh.~dZ~'UC.Zelni.a.n.a Akadeirniaika Koml!llia Miesz'k.anio,wa stwdtl'ntów ŁMz·
czynny ii.dział. jako czlonek "Wobec · nieskorzystania pn>;ez ki'CJ1 prizY Jm111Je wni.oslkl nia przy,dziail mie zkani1a dla studentów z.rzeszonych .w Brntnich Pomoc.a.eh - w lolkallu Il ;p, iPorlitec<hniil'i
„Selbstschutzu" w prześladowa- !}rezydenta KRN z prawa łaski,
.p~.zy wl. Piotrkowskiej 24, I p. .
.
• w i:odi:. od J2-,H
niu Po.Jiików, podejrzanych o zbTodniarz hitlerowski zawisł P::osi sJę tych wis,zvstlkicl!, .któ-rzy posi•a.dialią
ipokOiie 1c10
wyn,ai,(}cia
o rnelidowa111i1e i1oh KomiJS•ii·
Wl'Ogl\ działaluość i wrogi sto- ną, szubienicy.
sm'l.ek do Niemców. Be:rendt
1antypow:rotowej propagandy, j.aką
·s1i1eją ni1eu.stannie r.e·a lwyine ąg1e.11tu·
ry wś.ród PoU1alków na Za·cho1dzi1e,
trar1spCJr1'y pepatrjan1tów z An:gi}ii,
Szwe•ciii •i Danii. przybywają w dailszym ciągu .Jo Qd1ań.ska. W [·ipcu
wplynęlo 15 statków, 1
ldór.e przyw;io
z•t·y 3,832 repatriantów, w tej •ld1azbie
169 kob ket ii 16 -O i-:1eci. R•el]Jafuiiiainitami1
są p.rzeważnie żol,ni'.Jerzie, z AngM·i. me
P•rzybywają 11atom1iai&t · zup•ef1nte r•epa
triianc.i z terenu Niemi•ec.
Trans•porty są rozł1atdowywan1~ pa
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Od paru dni gości w Lodzi i•epre· piśmie llwięt.ym Choi•eografii, który
zentacyjny Polski Bolet Parnella l sa111 ledwie ·dociągnąłem do granic
ściąga tłu~y public~ości do_ sall jakiego takiego foxtrotta i
bostoTeatru WOJSl{a Polskiego. świadczy 1na? Uczyć bym się inii.siał długo u
to z jednej strony o dużym wzięciu, Km1ia z ,,Cyrku Ballo", by wre!!l'Sj.akim clellzy się u nas ar~ystyczna , ole móc rytmicznie po(lać stołek
firma F'elli:s. Parr:en_ - Z:zi Hala· , wsp11.nialej „2llotej panterze" (Olma, z drupeJ - ze Jest cos z praw dze Qlin.ltównie), lub konopny bielll
dy w sekciarskim :vyz~aniu_ wia~~ jej doskonałemu pogromcy (Włady
L. Rodenbaoha CEli... tona ,.tanr.a), zu llławowi Milanowi). Nie jestem mą
„Nn. początku był Rytm · Selwlar" dl'ym botanlldem, który potrafi tak
sldm, powiad~.m, -~o . o tym, oo było zmyślnie roślinę pooią.ć i - pona1w~
,„n~ początku. , rozm w;vznawcy ró" waó Wl!ll'IYlitlde jej cgęści, aż z ży·
zrne utrzymuJą (Np. kazdy prawdo.
. .
mówny dzlennLl{arz oświadczyłby, wego lt~atu pozostanie garśc ~ia
żarliwie bijęc się w piersi, że „Na
nadaJąoego się tylko do wy1~:i·
początku była Kaczl~a".„)
centa przez o~mo. Zachwycałem .się
więc nteuo;11eme, po prostacku, Jalt
Ale Wi}tpliwości nie ulega, że re-; wl1121anlmmi :i;ywynh kwiatów, więk
ligiP. I{.ytmu zaw::i:;;e miała w Pola· szośoilj, bogatego progt·amu, biłem
ce, Pie. tylko <lzielnych ką.planów, prawo jak i inni, a tenu~. pls!<ląo fe
lecz I Licznych wyzi::awców, 1 ~late- 11łowa, i•az jel!lllOze prileżywam Pimkt
go dobre baletowe imprez~ ciE!szą po punkcie wrażenia Wiecłiloru, oczy
się u nas taldm. powodzemem.
śmiąją -mi J:lię do t!lj symfonii ruCóż powiedzieć mogę o tym zes- , chów i barw, a we krwi pulsują ml
pole ja, p_rostaczek nie uczonY. ~ 'jeszcze echa r~tmów1 które bY:Iy:

I

Ina,

'

poc11Jątku 1 '
na końcu bogate· Iodtańczyli Walc11 ci.9.mpll Chopina.
go programu.
Rzeczy tej miary widywało się już
A program był bardzo urozmaica niel'M'< u nas l zagnmicą. Tańc<i1one
ny. Część 1 _ pośWi\)cona tańooq1 są one i tu pięknie, ale nie darówludowY!Jl, opracowanym
znakomicie nują jednak oryginalnym i tak l'iWie
w
szeregu
cJ1,arakterystycznycll ~ym pod względem inwencji chorescen i obrazów _ ątanowi, zdaniem ograficznej tańoom 21 C!!!ęloloi l•iil'lłlj.
moim, !'lajoryginalniejszlł i
pod Najhuczuiejlizym PPWlltll'leniem u
względem artystycznym najbar~iej S!i!tm1zect pul:llicftnoijoi ci!lll!i!<Y 1t1ię Ul
wartościową. część programu. „Laj C!i!ęść progran1u ~ pon;iysłową pn;.ez
kon!lt", „świr-świr„." i ,,We~ele" _ pryzmat 1:>1\oletu .Polfli:lil~ne VfldPWlilto pyszne taneczne parafrazy kra· i:>o eyrkow;e! Moi1$e m1eJliCll;llll · za du
kowiaka, mazura, 1 oberka. „Zalo- zo w tyn1: JBlit. akrobatrk.1 . tanec~"
ty" _ to ludowy duet miłoąny, w nej, rytmio~n~Jw ątlaety~1 ł, zartobh·
porywają.cy sposób odtańczony przez ~~eh konc~pto , n _n~eltm!iiylić wla
Parnella i z. Halamę. Wresz<:le „Lu llctweg? ta~ca. Op~~c1ł był • punkt
C!!'nik • Janosik" _
to genialnie „Starosć me riidpflć . ~. i;ik~oc!ll:lym
przez Parnella ożywiony skoczyła- numer ,,Tr~sury ltoma ,
~ czym
zylikała~y ?ą~o „vls ..c 0 mtcą , Lacz
130 wski drzeworyt.
w części teJ zespołowi dano możno$d
Czę~ć II,
opracowana nieninięj zaprezentowania nam wleltt mo:żl!.
stąrannie, osobitlcie mniej
przemó· wojjci technlcanycn. na lctóre g(.'lzle
wiła ini do duazy,
cnoć
czllrdasz indziej, ze względów natury czy:!lto
(„Druga rąp::iodia") wyko11any był artystycznej, nie było wiojscłJ..
pod względem precyzji ruchów i ryt
Rensumujac i:owoje uw.i.g!, stw1ermilti doiąlrnnrtle, pocłobnie jak i sui- dzam, że powoje1my zespół Baletu
t11 tańców hisjlpm'lsk1C!ł\ ( „Corrida"). Parnella jei:;t dos}tonnły, ~e sldo.da
świetny był Pameli ialco stal'ożyt- liię z
tancerzy· pierwsz(m!:ędnyol1 ,
ny woźnica wy4ci!il'OWY (Ave Cae- świetnie zharmonizowanych w tańsar!"), a Maryna Lapłr'iska 1 Włady each zespołowych, i na wyżynle kun
sław ;Milon
wdyi~cznie i z finezją sztu choreograficznego w tańcu so„

l

'

lewym. Na c:;:e1e solistów wolą.il
prym trzymają Feliks Prtrnell i Zl·
ei H11Iama. By nie nie uchybil'i nika.
mu z ze11pol;u, wymieniam w k<>lejtioścl programu nazwiska
wszyst~
}fioł\ pozostałych tancerzy:
Olgę

Glinkćwnę, Florentynę Puchównę,
Marynę. Łapil\ską,
Kryatynę Sosnowską, i Krystynę
Qroszkównę.
oraz Zbigniewa l<Hińskiego, Witol·
c:la Borkowskiekgo, Władysława Mi~
!ona, Bogusława Sławskiego i Anto

·niilg-o l{alłnowskiego.
Muzyka. z. W1ehlera, o dużym bo
gactwie materiału rytmicznego, posiada wartość tylko u?.ytkową., Wat'•
tośeiową napi•awdę jeat mu111yka J,
lVfaklabewir":a do tanecznego oibrazu
,,Luoznik". Bana.Ina mu<i1ylm $. Wró
blawllltiego obniża całotić artystycz·
nogo wr!lżenia. numeru „Ave Cae•
sari".
Kostiumy stylowe i ładne.
St anisław Linde z pre!'lyzją. rytm'l·
c zną, i atl etyczną, wytrwałością unomł si ę z, t<J. kopi a :;itą fura mu;>;v·
ld, na fo 1•tęp lanie, któJ'Y wobeo zl'lll
~rtjl),oej się Bimy. moźim było jm~ z
powod!leniem zużytkować llll. ąkrzy
nię do węgln
St. Wojna-Gwiaździftsld.
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KURIER POPULARNY

Rozw·ążemy problem mieszkaniowy Lodzi

Będziemy lulać ...

W pierwszych
(SAP).
dniach ·września z lotniska łódz
kiego w Lublinku uruchomiona
stała komunikacja lotzostanie
Tymczasem wśród ludności kipi Zwi~zki Zawodowe, powinny gorą- ku uczynionego przestępstwa liKwestia miesz~a;riiowa w Polsce
na trasie
pasażerska
nicza,
pobłażani~.
jakiekolwiek
na
czyć
zainteresować,
się
była za':'Vs~e n_aJw1ększą ~olączką i wre z powodu niesprawiedliwego co tą sprawą
pracownikow f1zyczny~h i. urny- podziału mieszkań, z powodu na- zgodnie z sumieniem obywatel- Jeżeli całe społeczeństwo tym się Łódź - 'Varszawa i Lódź
s~ow:ych. Rząd sanacyJny me kwa- dużyć i kombinacyj na tym tle ro- skim i społecznym zbadać potrze- zainteresuje, to w duchu prawa, w Gdańsk.
pił się o rzeteln~ rozwiązanie tego bionych z wielką krzywdą dla by mieszkaniowe swych członków atmosferze rzetelności i sprawiePrzelot z Łodzi d.o Warszawy
pro~lemu, oddaJąc monopol budo- świata pracy i nauki. Musimy ten i udzielić Komisji jak najwięcej dliwości społecznej, zostanie de- poti·wa pól godziny i kosztować
wan~a no.wych _domów i wynajmo- niesprawiedliwy podział mieszka; niezbędnych informacyj dla spra- kret mieszkaniowy wprowadzony będzie 500 zł. Przelot Łódź mieszkań. Iw życie.
podziału
~ama mieszkan. w yęce .sp,ekul3:n- niowy rozładować, musimy dać ro- wiedliwego
Gdańsk potrwa półtorej godziny
Albin Różycki-Kępa.
tow, ~andlarzy i p~sredmk?~ mie- botnikowi i profesorowi odpowied- Wszelkie nadużycia, łapówki będą/
kosztować będzie 1,800 zł.
i
sz~amo':'V,:S'Ch. Ludzie zamozm mo- nie mieszkanie. Trzeba przytym tępione i nikt nie może w wypadg~i płacie słone k_omorz:e, a r?bot- pamiętać, że wiele central gospomcy ~zy nauczyciele mieszkali do- darczych i handlowych przeniesie
słowme w norach, piwnicach, i na się do Warszawy ale Wyższe Upodda.szu. Brak powietrza w mie- czelnie pozostaną. Tak jak niezbę
s~kamu, wilgo~, zaduch, niehigie- dny jest robotnik we fabryce i
roczne warunki, powodowały cho- warsztacie, tak samo nie wolno
z:obę angielską wśród dzieci i gruź- nam zapominać o świecie nauki i
lICę. Dl,a fabrykantów, kupcó~ i sztuki. Jeżeli pewna ilość szabrowa~erzystow stał:i- otworem u_hca ników i spekulantów albo takich,
(T.) Wydział Aprowizacji i zostały obowiązkiem dostarcze- wadzania we własnym zakTesie
P10trkowska, zas dla proletariatu co nałapali podwójne lub obszerdeputatowego i przekawęgla
Bałuty z jaskrawą potwornością ne mieszkania oddadzą je dla lu- Han:dlu zwołał na wczoraj kon- nia robotnikom węgla deputato
hurtowniom
rozdawnichvo
zać
odnośnych
podsta·wic
na
wego
Funduprzedstawicieli
fe1·encję
nędzy ~ies~~aniowej. Jeżeli nowa dzi praćy, to będzie tylko wyrówrzeczyw1stosc polsk~ ma ?aprawić naniem krzywdy, jaką wyrządziły szu ApTowizacyjnego, hurtow- umów zbiorowych, w swoim za- węglowym, mającym około 25
te kr~ywdy, ~o ~usi w pierws_zym egoistyczne jednostki przez swoją ników opałowych,
związków kresie aprowidują także świat &kładów, swoje bocznice i t.p.
rzę~zie roz~iązac problem •m1esz- zachłanność, olbrzymiej ilości spo- przemysłowych i organizacji za pracy w węgiel kartkowy. Wszę Gdyby robotnicy i pracownicy
kama człowieka pracy. Włókniarz, łeczeństwa.
wndowych celem przedyskuto- dzie wyłoniono pełnomocników odbierali sobie węgiel wprost
•
•
•
J
pr?fes?r uniwersytetu, metalowiec,
ze składów, osiągnęliby dużą
społdzielca, wszyscy pracownicy „De~ret o ~adz.wyczaJneJ .Konn- wania ·ytuacji oparowej w Ło- węglowych, którzy zebrali kart
gdyż przewóz kaloszczędność,
sprowadzeniem
się
zajęli
i
ki
konferengnieżdżący się w ciężkich warun- SJ~ ~es~kamoi;,~eJ _przyz;riaJe .Ko- dzi. Przewodniczący
kuluje się mniej więcej około
kach mieszkaniowych lub po ką- IDISJi MieszkamoweJ duze prero- cji, nacz. Olasik wskazał na węgla do fabryk.
Rynek mógłOy być całkowicie 30 - 35 zł. od 1 metra ze składu
tach, muszą dostać odpowiednie gatyw:y aż d? bezapelacyjnego u- wstępie, że akcja węglowa jest
lokale. Tymczasem po wypędzeniu suwania z .m1eszkan._ _Jakk_olwiek w tej chwili w pełnym to.ku. Ca nasycony przy przestrzeganiu loco dom, tak, że 100 kg. węgla
okupanta hitlerowskiego, wszyst- ~adzwycz~Jna KO;ffiISJa Mie~z~a la ludność została zaopatrzona obowiązujących norm i przy pe kosztowaloby w sumie ok. 140
kie hieny spekulacyjne naleciały mowa. po.siada du~e uprawruema, w kartki opałowe, upnważniają wnej reorganizacji rozdawnic- zł.
na polski Manchester, ażeby jak pragl}ie Jednak..dac, ~amemu. sp~ ce do otrzY.mania po 4,5 metrów I twa węgla. I tak np. wysuwana
Sprawę postanowiono w najnajwięcej zarobić i wyszabrować. łeczenstwu . mozl.1wosci sprav:1~dhaby zwolnić zaW pierwszym etapie Lódź stała wego rozwiązania tego drażliwe węgla na pracującego. Zakłady/ jest koncepcja,
bliższych dniach uzgodnić.
się eldoradem dla spekulacji. Róż- go problemu. Rady Zakładowe, przemysłowe, które obarczone kłady pracy od obowiązku spro
'Varto nadmienić, że kontynnymi sposobami i metodami uzygent dla Łodzi na 1 miesiąc wyskali spekulanci przydziały miesznosi około 18 tysięcy ton. Ilość
luksusowych i poniemieckie
kań
meble.
ta może nie wystarczyć z powo
Urzędy mieszkaniowe i kwatedu wzrostu liczby zatrudniorunkowe nie staneły na wysokości
nych. Aby zapobiec sytuacji, że
swego zadania. Wielu ludzi rtiepoktoś zostanie bez opału, postawołanych weszło do tych urzędów
nowiono na razie pozostawić do
żeby obłowić się kosztem ciężkich
dyspozycji specjalny fundusz w
warunków mieszkaniowych, w ją
1,550 ton węgla.
postaci
kich znalazły się masy pracowni- Nie ~dolaliśmy jeszcze poz.być się ni~ zdołają oder.w.ać nas od Z·iem lldch. Cztery transporty odeszły z
cze. Trzeba bowiem pamiętać, że wszyst'kich Niemców, zarów1no na Zachoidnich, tak j.aklby tego pirag.nę- Blbląga, 1 z Gdańska i 1 1Z Lębor
N a zakończenie konferencji
w kilka miesięcy po wyjściu oku- tere111ie Wybrzeża, jalk i na Zie- li. Tym niemniej stanowią ośrodek ka - łącznie traooporty t~ wynoże sytuacja OI>alostwierdzono,
panta, zaczęło się organizować i
sabotażowej, z si~y 12.706 osób·
dywersyjna
akQji
pewSkutki
Odzyskanych.
miach
pomyślniejsza,
jest
Łodzi
w
wa
i
gospodarcze
ogniskować życie
Pomtmo dotychczasowej akci: re aniżeli w -r<lku. u.biegb'm. i, ie ~e
zresztą którym łączą się ro<l.zime elemenkulturalne w Łodzi, że tysiące lu- nej opi~s,zafoś.ci, pilynącerl
technicznych, ty faszys.towslkie i mogą przyczynić patriacyjne,j sytuiacia narodowo&"Cio- szcze przed nadejściem zimy
dzi wywiezionych do obozów i na z dwżych trudmości
•na wszyscy uprawnieni zaopatrzeroboty wracało, kiedy już wydy- nie ikai;ą n.a siebie dlugo czekać. dużo kłopotów i szkód naszej go- iwa i osadnicza, taka 1stnieje
gidańs.kiego ni zostaną w węgiel,
sponowano najlepsze mieszkania Ostatnio coraz cz,ęściej, szczegó1- spodarce. To też śledzimy z wiei- terenie województwa
dla kombinatorów. Jeżeli w wiel- nie n.a Ziemiach Odzysikany<Ch, z.da- kim zainteresowa11iem nasilenie r.e poz.ostawi•a jeS$cz.e wiele do życze
kiej Łodzi mieliśmy przed wojną rza.ją się wy1padki dy.wer.sii i z.or- p,a tri.aajh Niemców za Odrę.
Pol•ska ludność w miastach
ni.a.
1
około 800.000 mieszkańców, a o- ganizowanego sabotażu ze
ni·emiec.ka
z.aś
398-940,
strony i Od dnia 25 Jutego do 1 sierpnLa wynosi
becnie mamy 500.000, skoro doli- zakonspirowanych JJ)llacówek hitle-jb.r. w ramaoh zong.ani·zowa11ei alkicji 60-360, inna 2-135. Na wsiach Połqczenie
czymy zniszczone ghetto z ilością row1sldc.h.
repatriacyjnej opu.ści'!o Polskę prze- ludności polskiej z końcem lLpca by
to możemy
około 180.000 ludzi,
wełnianych
Oczywiście nie z.dolaią oni od- szlo milion Niemców. Z woj. Gdań- Io 343.824, ni~mieckiei zaś 169-634,
Ło
w
bez przesady stwierdzić, iż
ŁÓDŻ (SAP). W związ.ku z ogól6 innych J .511.
cbo:i g-łód mies:i.:kaniowy nie powi- wrócić biegiw historii, nie stworzą skiego w ciągu Jipca ·odeszlo
w
komasacją maTych fabryk
na
zniszniemieckich
Gospodarstw
ni·emiecrepatriantów
transportów
ani
SS,
ani
Wehrmachtu
nowo
na
nien istnieć.
Paczonych. zdatnych do osadzenia, przemyśle wlókienni:c zym w
.
.
jest jeszcze 2-116. o powierzc·h11i . .
'b1amcach ,pod Ł·odztą nastą1>1fo po·
· · z.n1sz.czo-" lia, za ś ca•łk ow1c1e
17 3
po- ·tączenie 35 faibryk przemy;sl1ui bago·s.podarstw 0
nych 4.976
wferzchni 12-186 ha. w cią1gu wbieg wetni.ane.go w jedną a•d.rnin1rstr.a-cyjZaoszczędzi to i tak
Jcgo mies :.ą.c a o·b~adzono 643 go- ną całość.
spod.arstwa o pow ierzchni 6.134 ha. wzrost nacl.miemiego .aipar.atu admi·
tych osiadło nistracyjnego.
Na gos.podarstw.ach
748 rodzin w tym 493 repatriantów
pooad
Przemysil ten zatrudnia
Dz. Zielona PPS za\\·iadam:a. iż ków Koła przy Starost\Yie Pól.nocno- i 255 prze sie<lleńców.
Dz. Zielona PPS zaw.iadamiia wszy. k s i pól ty;siąea ludzi. Fabryki po<lkk
.
.
„,
.
stkiich czlon1ków i sympaty!ków, jż w dnia 2 wrześnfa r.b. o godz. 18-ej Łódzk'm, :ż w dCliu 2 1wześn ;a r.b.
Ja ·o1.wi e
os1eU'lencza.
Akcja
ctu:u 31.8. 46. r. o g-0dz. 18-ej odbę odbędzie iSię z.ebran'ie Sekcji K-0biet, o godz. 18-ei w lokalu dz. „Z',elonei"
dzie się masówik•a. Preilek,cję wygłosi na które z,a:pra.sza iez!o.nlk'nie j sym- "PPS (Południowa 65, odbędzi•e .s·ę ze 11·ol no, jednakże nieustannie pośu- por,ząd!kowane zostaly do pr-odu,kcrli
branie Kola. Obecność obow iązko- 1rn sic naprzód, zwycięsko poko- dawnej fabryki Kmsche i .End era
tow. inż. Fran'ki1ewic:z Stani.staw n.t. patycziki.
wa.
Moje spostrze.teuia z pobytu w Annnvując piętrzące się na jej drodze or.az firudilera. Ogól,em z,a'k.'1.ady paZa.wiadamiamy 1\·sz) stk'ch cz.tonglhi",
Nie ulega najmniejszej bi.anicki·~ posiadają 7 tys robotnitrndności.
. . d .
wątpliwośc, że w•brew i n.aprzekór k.
ow oraz za1mulją rug1e m1eisce
.
. .
·
zag·r.aantypolskieJ propag.an.dz,ie
nicznej oparntiemy i umocnimy się w Polsce co do ilości •wirzecion i
poi- 'krosien, ustępuuąc jedynie lódZ!kiei
na tych pra~tarych ziemiach
fabryce Scheiblera i Grohmana.
~kich.
Rubryka „Ofi.ary" drukowana jest la grupa to~rnrzy zek. i towarzyszy ~o. ale skąd te pi~niądze?... .
zwykle pditeim i częst_o czytelni.k z.wiedzić zniszczoną 1 buduiącą s•ę1 I ~;varzy~ze _o? po~v1ad_aią: . Większ_o:sc z t) eh-, ktorz~. po1echall "(- nanawet ieJ nie zauwiaży 1 nie czyta. na [}OWO stolicę.
1111, była 11 \\arszaw 1e PC? raz p1er_w.
.
.
A .w t eh petitowych pokwitow.a.
i cl1 ta•r z!ożonydi w adimi.nistra„ Pnzed 10 rano byli iuz .w. \\ -ar- <zy. Ruiny mi1asta zrob!ły na nich
itnine 0 dziennika _ sz~':Vie. _A votem -. ~a.ty dz1~11 do- kolosalne .wrażen·c !· co ie. t :i.:upe_ł
n.~. ~ ~z
~J~t te,., o to d~iż 0 . diu~o i serca i snw- ~zu!J, . a _Je~zc~e czc;~c1~J. ~d) z .ch~1e- nic .11at'.1r~_lne, zmnsi!y. do myśl=n1a
Je'.. c~ęs st w czi o wieka czy ze- Il \y11dz1ec iak 11~iw 1c;ceJ ...Pl zeJ =z- o. tra~e.d11 warsz a 1\·•skiei;o powsta- Zarząd M. ei ski m. Łodzi ogłasza Oddziale Tnstal. ul. Piotrkowska 64
na wykonanie II piętro, IJ)okój 1-10. Otwarcie ofert
z 1111eis..:a na 111.a. I k1ed1· zwartą grupą odda11·a„ publicznr pr?.Ct"irg
<lżah samochodami
leL:zneJ ~o. a. Y
Plac Zwycięstwa l iś my holid pole~trm pr zod Grobem instalacji ś1detJ.11~j. siły i sygn.ali- rbastą•pi w tym samym dniu o godz.
K rierze Po miejsce. I tak:
spof~t lu zi. .
rrz,edw,:zora.Jt .w · ł "in~e rubr:vc~ i Grób Nieznanc\!:O żołnierz.a, Stare Nieznanc~o Żołnierz.a - po prostu zncii dz11 onkowei 11· bwdyniku Za- 10,ej.
?u. arnym ·W t~J. w~ ·elnica Bal;ut~ Miasto, miny i:;etta, Be! weder, od- trud1no pow iedzieć od kogo ll'y,zla rząd11 Mi ~.i,kieg.o prz~ w!. Daszyń- n 1~dium
przetar.go\\ e z.go.dnie z
do uzytku Most i przez ko n-o zo,tała rzuco w1 111\Śl ,;kic:?:o ?S.
· dany niedawno
'
z•iala,zi!em nota kę .. " zi
przepisami w \VY okości 4.000 zJ,
· '
'
·
: • · '.
• "'
•
· .1 • · r,arzątl·ze111a
z"''•euz1l1
.
' ·.
PPS skla<la , na h ~1erotv
po
na • sieroty
zb;ork1
Prag a„.
Pomatowsk1ego,
.
. pole!!:, ,,, ,. po
Zarządu
od.powiadające należy złożyć w Kask~
, tych po,:vs t ancac '' •an szaw1e - Muzeum Woi ~ka Polskiego, które polc;;f.n:h prl\\ stańcach. Zebrali~my Oiert~· piśmienne
należy Mieiski·ego ul . .Roosevelta 15 a kwit
nawi~t w niedzielę wycieczki mo. "-taśnie wt~dy 1.808 zł. Nie jest to treści kosztorysu ślepego
zl J.808 ·
Techniczny~n do!ąc.zyć do oferty.
byla s~ładać . . w Dz i.ale_
iednym dużo, a.le ucze tnicy _ to
Skomunikowałem się z towarz:i;- gą bez.płatnie cidii icdz.ać.
pokoiu Zarząd Mie}ski zastrzega sobie
szami z bałuck iej dzielnicy. Fopro- Sitowem _ z.11·iedzioli trle, ile przez br.ać robotnicza. Dali - co mogli. Piot·rkoii 'ka ?4 ! P c;tro_ ~v 1946
!" p_rawo wyboru ofert, wniew.ażniesilem, by powiedzieli jak, dlaczego osiem .~odzi:n .można. zobac_zy~ i . N.a pożegn.an·ie_ --:- sekreta_rz clzicl- Nr 5; 0 dz~ t~rn ;:i_ wrzes~ia.
.kopercie niia przetargu bez po<lania po,vodu
tę sumę 1.808 zl. zw1edz,c, a częsć wyc1eczko11·,czn1, 111c\' zdrad z.a mi 1eszcze 1edną ta- do i"' .ut' . {) ei t~no
i skąd wzięli
. po d uwagi,. ofert tylOterta
ei
Ba- zanJ.<111
·
· ·
l
· ·
·
„
1 · ,,·pasc
· 1uu,niu
. 1a n.a we t po po
· suma t a zoslala' zd ązy
· ze
. na. oraz. b rani·a
'j,,kt
,·i
i· zfn tnapisem:
• •ko 1
1c 111n!cę: o J.ecnie towarzysze z
I ok az•a Io się.
r 1 cz nei ko firm, które okażą ::.ię do w od.em
~ a1a1.;J ..e
zdobyta bardzo zwyczajnie i po na pól godziny na p.lażc 1 ochło- tut mają w perspektywie coś 110- 1111, ~ ' 1·~n ~
d.zić się w Wiśle· Wieczoren1 wró- 1Yego. Przygotowu•j ą się do wzięcia 1 b nd)nk~ -lk~arząd?.i ,'."lie;sikiego przy wJJ<facenia Pożycz,ki Odibuidowy 111.11b
p•rostu„
· z wp,fa· o zezwaI ~rnu
· "
ieg·o. -~ · .
· W arsza- u · aszym
· w odib udowie
· ł u 111~
· bez udz1a
· · · n·e
d~· J c11·1··1 d ? Ł o c1z·1. () .:zyw!s;:1e
·
· Ię Kom11tet
• dz1e
. 1 me
z.a ś w1awczema
,
,
W ub1eg1ą
dla al-.tyw1-1 przygod, bo pod Łow1cz.~m . .złapa!a wy, bo to zbyt daleko, ale 1Przy Szczegofowe 11hifor1macie oraz sle. ty.
Bafuty zorganizował
Za1·ząd Miejski m. Lodzi
stów dzielnicowych wycieczk_ę doj :eh rzęsi_sta burza, ale \\"r•óc~Jl1, choć prac~ch nad o~l:}l1d?'wą B:>!u,t. AJ~ to IPY ~koszt?rys za o~latą 50 zT._ ofrzy- , ,
(i) mac mozn.a w, Dziale fechmcznym, Łodz, dnia 29 sier•pnia 1946 r.
Jest Jeszcze taJemlllLca!
Warsz.a.wy. Samochodami wyie9ha- unoczen1 - lecz zadowolem.

Nic bt;dzicmy
Ludność miasta jest

marznąć z·mą

systematycznie zaopatrywana wopał

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„••„„„im.„.

MARSZ ZA ODRĘ
Pozbywamy

się

.wrogów

wewnętrznych

25 fabryk baw Pabianicach
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Woj. Urz1&d Be.i:p

- t l, 252-72
Wojewódzka Kom. Miliej1
Obyw11tf'I k:tij
- t~l. ll00-07
Miejska Komend MiJ1aJ4
Obywatelskiej
- tel. 253-60
Pow. Urziad

Bezp,

-

tel.' 1311-01

Kom. Pow. MO.
-tel. 18~.(!2
Pogot, Lekarikie PCK - tel, 117-11
Pogot. Ratunk. Miej,kje - tel. 104-4-1
Pogo!. Ratunk Ubezp. - tel. 134-15
Straż pożarna
- tcl.
8
Biuro numerów
-- tel. l!l\ł-•1(;
Redaktor Nacz:ilny Kuriera Pop.ut. ł sekretariat-tel. 130.'1 6
Sekretarz Redakcll
144·111
Kierownik Admlnlstn1eJI
223·22
2S6•J7
Dziar ogtoszetl I f!hped.

Dzlal prenumeraty

- Z68-!.l3

DViURY APTEK
Dzlslejezej nocy dyturują aptoki:
Chąd7lyńaklej
(Plotrkowaka HJt:I),
Głuchowskiego (Narutl)wJ 11;sa 6). ~
Wójcickiego (Napiórkowskiego 27),
Kowalskiego (Rzgow.ska 147), Kahan go (Limanowalcfego AP). Mal·
czewskiego (śródmiejska 2l), Smolena (Karolewska 48 )
e

----------(
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DZłfi15W PJĄ.Tl!lK

10:
WYl!tl).WI Teatr _I{ll•
mernlll;Y daJe ~.esołą, amerykanską
&'Od?J,

komedię,k„Rox.y Lc~_nner1sa.1 jw0~~1eńt

nY?I. wy onam~ . Yf<OWli ~ l' ' - r,..y
skieJ, PasławskieJ, M~liny, M1lłolE ·
k'iego, i- T a t arBJuego.
·
Jews
TfA~T KOMEDII MUZYCZNeJ

„LUTNlA''
n11.:1A o gr)(}J!. Hl·ol. CbeiZąCa ie
w.E)]kim powodzen'iem, P\lł•n h·Ulll!l·
rn O!Mll'enkn P. Abraham11 ,,Wil{tflria
I Jej huzar''. „U di la! b!nrn; Ę'\·na Oi·
, tedt, Michał !)fns>k.. JJ. 11.i:inifti,l\fl,
't. P+11
ką, J, (j 'Y!l'J );,fi t.-:1. : t. B~usild-ewicz. K. Ko>z1m1, ~ ~itrtiu'~k!.
Wt, Stcząw ft ki, T. .:;:11 (li -, U 'ety
wc;i;cśn'ej !-Jo 11 11b\'C:, · ~'\'.t:ll"/I;
Pl'Zy 1,11. PloMcowsltiej l02-a, a od
nJ , 17·~1 w l..i c I ~l"u
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IJd wanie papiero 6w n kartki

UBZĄD ZATRUDNIENIA.
J.ODZJ, St.r N()Ó\ I nlowilkłch łl8.
1:w!4zku z odbyt!) konterenoją
KU r I fi mooh 'cl &-8 o llbowy no' ·y, lub m\\łn lW.yłs w o
w dniu 27 ,8 ,46 r. zaint reeowanyoh
bfym Jlt nie (n chatlllle). ~ łQQenia o oplste, lub teleftmt()~e
._
· _ _ _ _pod
wład:G t czynników w 1pra.wte
·03,
rofl· ,,...__ _ _ _ _ _ _
_ _Nr
_ _:S _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
f ą IIł Zz •• m
W•wa: 6.00 Pleśt\ „Kie dy rn11ne„. ". działu papierosów - Wydział A.pro
6.05 Dzien•niik. Łódź: 620 Pro·gram wizacji i Handlu Zarządu Miejskiena d:r..!ś. Pozna1\: 6.25 O'imna•s tyka. go w Lodzi pod je Cło wiadomości,
6.35 .Muzyka. Kraków: 7,00 Au,clycja że .zaopatr21enie konsumentów poPCJlrru!1'Ila. W-wa: 7.30 powtórzenie 11iadaj11,cych karty I kategorll w pa111~vjważ.nie,jszych wfadomości d,zieon- pierosy _w ilości 200 szt. za miesiąc
Centrala Aprowizacji P:uemyslu \Ylókienniczego
nikll. 7.35 Muzvka. s.ao 1.nfo111ma.cie aierpteń rb. pastą,pi w pferws!llej PQ
ogłasza
przetarg na dostawę GOO tonn z_\em:nlaków w
o~()l 1 n01P()llsl\iie. Łódź: 8.30 Ro,.;ma11to- QWlll wraolinią rb.
terminie do dnia l!S września rb.
ścl. 8.40 Ce>dz1'eillillY odc. •Plrozy: „OluJednooaeśnie Wyd2iał Aprowizą
Jll Pl!'ane.k'' łl(}Wela Mall'llrl K·o1nOtl· cji ponownie przypomina, ~e Sp6ł
Oferty należy składać w
enh'ali Aprowh:acji
nlokleJ (cl.c.). 8.55 !!ikil'IZVillika pouuk. dzielnie oraz Zwi!}Zk.1 Inwa.lldów
Przęmysłu Wlókienniczogo w Lod~i. P1uc Zwyoięs
rodzln. !l.05 Pi:zcnya. Krruk~"".: 11.117 (Sekcja właść. kloskókw) obowią
twa 2/4 (Wodny Jl,ynok) ~Wyd~inł Znh1pu, óo @.
Sył('naf czas·u 1 ~mal z \.".1·(L(\/' ~fa· zane Sflt sprzedawać papierosy przy
1ii!llO~ioi. W-wa:_ 12.0~ DZi1i:fl1!1Ik. 31 sicrvnin 1.'b. do L:e>dllliny 10· j l'ano.
dzię.łewe . tylko po
przedłożeniu
Łód;.: w Prol:'ram1e ogoln®Q~sktm„ -:- przez konsumenta całych kart zao\ ~ adium w wy!lokoścl 61 od sumy o.ferowanej, na·
JZ,20 Wlaido1110łcl i?;O.s<poda11cze„ „Znte p11-tr~cnia i wycięciu wywołanypłt od
leży wpłaciu do kn<Jy OA1P'\V a k''it znłąo~ye do ofer
sienie ś:vr.~·dczeń. irzec;r.owvch ~ s.pól- c!nków w obecności kupuj~Clefio. W
ty. Dyrek c~łt zMtrzega sobie prawo unie,vażnien' a
di!-el·pzosć ~ .P~· red. A. Kniac~ew rnzie ujawnienia pr11:ez organa Wllkiell:-0. W•wn: 1 l_.30 Koncert. L.55 cji Obywatelskiej członków orgaplprzetargu bez p<Hlania pn:yc;zyp 1 wyboru Qferenta
„I! 1111'11\.lt IP~W • 13,0Q ,;~~ ~I llllft ~Ji lllaeji polltycimych i specjalnie wybez
wzgl~du na -0eiu~, nrnz cze: <ciowQso skon;ystauia
ogzv~kany;a~ . 13.15 Z zvc1ą 1111ro• słtmyeh kontrol11r6w Wydziału Ap1•0
z oferty.
/
clow slowrn11Siklch. 13.21l Muzyka o- wlłlaajł, że kl rowąloy skl11p6w Spół
bta>C!owa. Kąitmy,~ce: 14.00 „Arzygody d:ztelciych lub inwalidzi w ktoslu:1ch
faoka ! ~a.oka - stuohpwlsk·o dla ~przedo.ja p~pierolily przytlflllałt>Wf'I na
dzt.ecl. W•wa. 14.23 AJU:d. dla _lll~lo~ odcinki ju~ wyciętą bez :pn;Qdldii-d@.
dzieży. l~AD Sk.r:zvm.l~a. ~eeht~te;rn~ nia kart w caJo~ci - pooiąi:-ani bęP. R. ł'..ódi; 14,iiD 1"!t.1zvk~ Wi1olo_n. d!J. do odpowledz!taności karno - ad
CZ Iowa z Plvt. !!i,0;> Wiad5lJnlO, :C 1 mlnistracyJnej włącznie do odebra:Pań11twgwa Cęntraltl H;:111alawą, Qi:li;J~iał Wgje •ód~lci w ł..t>d!!!\, p0,w
~Poritowe. lii.10 „Slask na s,pQłd:r. •iJ!l· nia kono!laji.
czośp'.' ~ lflO~~
pól. w ()Il):, J, Pod~ ____________...,..._ _ daJe do wiąqomo§ci, żę d.nlą 6 wr~eś11ia b.r. odbędzie się pn·;ętt\rli ną
poniemieckie towary, znajdujące się w Lodzi i na tei;enlę Województwa
czas.ue~o. 1.'LO Koncf!lrt u:i;zrywl~o.
tió~Ki'1j50 W/fr. nii@j V\.'YmieniQP6Jl'O BPIQu:
\yY. wvik. JY\. Mir Kl} - ~;ovieink1 1
.~R~'f lłG
rr. Lcsz-c:zrnska. - 1~11teo1a~ ..~5.40
Zarząd M1eJ.sk1
w Łodzi ogłas~a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,,_...,._.__,__...,_,_,__"'!!!!"!I!!!!!!!!!!!!!!!!
\Viadomosci z miasta 1 Drow1nci1. - przetarg publicz~;y n?w.y~rnname L.
b. firmą t p_(l1ęs
:z<arządca
13ran2;a Cena wywQł11w.
15.45 Koncert reiklamOWY. W-wa: pod tynk mstalaCJi św1etlneJ i dzwon !:.P.:...·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,,._,.....,_ _ __.,.......-------~-.......
16.00 Dzie'n:nik. Kaitow1oe: 16.30 Aud. kowej oraz zdjęcia starych przewo
"
,
dlą chonrc'h w oor. ks. Reikasa 16.55 dów elektrycznych w budynku szko l. „L. Gnes_el ! Ł6dz,
.
'luahowi•sko. W-wa: 17.10 K0ince•rit ły przy ul. staszyca 1/3,
E.ernbtelini>lqęgo 29, Jakub, WłAdysław Biały a1t, 11:ijui\ąk!e HQ,0(10.rnrvwkuwv. 17.§0 .,Nnaze Ulld>rowt" Oferty piśmienne atlpowiadające ~- „Robęrt 1ł11f!ert, Lód•, ep<}łd~felł\IA ~racy gg\łik-11'•. tó~t: l7,55 Au·d. <lin świetlic tre~QI kos~torysu ~ltipejla mile~y
l;ęrpmsldetto 95.
now
art. zduńs~ie ~40,{)0Q.rob<l't1nlc~V'<::lt:
l. P01gn.Jn:nlm Gmi~u· l!liłatl11ć w Pziale 'J"ęęhnlPlllP-Ym pr111y ~. ,Ą.It1młloft Jilrnst", ~
1
rza 1' mof.'ł!lewa P. 1, „Lecznictwo ul. J'łiotrlrnwskiej Nr 84 I !filltJ'P w · Lódź Piotrkowska 22 Antoni Stawaweayk
art. tµtroligat. ~S.(IQO.,,w Kudowie". 2. „Na ll•Zerok:m świe:- pokoju Nr 5 do cjnia 5 w:rl!leśnia
. ~ r
Polskie Zakłiu oi:it gzci> " - rrn~. w OJlr, M. Dnbrow~kicJ. l94fi l'(!KU dtl gorl~iny lO-ej przed 4• f.~~r~~w~,~~1!:8
ne p 2 ~
y szkła laborat. 25.066...,3. Tv"odniowv prw~lMl 1·oh0Lniciy, J'OłUdfłtem w lHl!Jtlr(!i@ llf.\m}cąiętej Iii
~
c.'.. .
~
w Oollr J Orda.na. "· Ptyity Ł6dź w na"isem·
5, „@zlama Kozłowski , St. W1tkow„id, .J@ P"r_
•
•
·
„
- k'ie
tylta
a1•t · maiaręhe
2S ' 560. pro,g-ram:e llll!'ólnopollskinn. liB.30 ReOferta· na wykonanie
!nstalagji
Kons
•
ciitrul fortęft)Jilj(}WV Wt I<IX!rv. Wrop świetlne:! i dzwonkewej w bu<lynku 8.
1;law;lf}:(}I) Kon.cert i;ymfo'lll~@ny - qfl:olnym prłly yl, Stttszy«i l/3,
Mtlź,
Pll.liilYPSł\iego flam HIUlfllowy B. lfmiew 1>rzern !e dzien.n lk. Łódz: 21.00
S,zcze&"ółowll infgrmacje pr111' !'.ileNr J_a
eUL
art. Bl!ikląm.
50.000.Muzv1lta (ląrnretkowa Ji IDhrt. 31.20 pe kosztorysy za. opłatą zł. 50 mp- 7. „Adolf DrehUcb",
nasiana i naPrze1g1lad muivicwv W Oil)r, I, Reic1ht· żna etrzymat:! w Pzlale 'l"ecJmiezz;gierz,
woąy S11tuc11ne 24.035.Jównei n ł .•,U nr-Omu n~ij.\'Q rok;~ nym, Oddział Instalacyjny pąkój
w lódzk 1
Qh Sz~ołach Muzvc11nyc;h . Nr :J_&O II piętro.
D~ prz11tąrą" prayl!t!}Pi~ moQ11 osoby up~awnio~e.
~l,30 Korie.el't zvczeń. 2l.~ flm·e~s
otwaręie ofort nf!stą_pi w t;vm i:lll~p~cyff~l!.{;ją t<lwin·ów Jest clo przeJr~ęp1~ w b111rzo P. C. H.
\' N:nrymbll!ra~p irnńe2v tę„. (ilcQ• mym dniu o godz. J,Q,
Q4dllłał WeJewódzki \V ~odzi, yJ. Piotrkowska 53 w godzinach t1r~ęgolllllłl ~at), Rvdl!'~7.~~l ~,OO I{ft1l(lOl't
W1idlum Jll'J1etar~owe wyse1rnśol wych.
rnr.rvw~01wy. tqd~: iz.„o k_rr.vnlrn tHlOO jilł, n11lrży 11łoflyć w Kall!~ ~ąOfiirtiłłęl my11~~ ~ło~yć oftwte w 111l•11lml teJ lmpflrcie • padaniem
os~111<;1wnmn rodzm. W~wa., ~a.oo r~1HiY Mi§.i11klęłfP 1.11. Rno11evelt~ l!i. J(.wgt;v im. całg§ć, Qfęrty pa cz~§pjowt1 1\ vnn !lll ritew!li\I\~·
o ; !11.e ~'ladom(}~ I t'lrni;n~ .k„,
a kWit dollłczyć
oferty.
Ot rty nąJet;y 1!kł"1d ć dg qplą 6 wnrn "nill Ulłt\ r. gp gągz 1g. j
~ ,.O Pro 1 l!n1 ~~ ~utrt1 ..t.cłdg1 gJ.~O Lćr:lt dn. 29 sierpnia 1948 ro'ką.
rapo w P .Cl. II. - ul. Pił!trkowslu\ fi3,
. .
.
Prosm1m <111\ d;pęn IU~fi{'lSZV, rnkon'
.
Do 6eJlY li:UPflA rtalie111a ,aię % 1'ps~t(lw KQffiklt ~acynl{gWeJ,
czenle audyoii
i llvmn
Z~rza(l
W ł.flodzl
Łódź, dnia 23 sierpnia
(P~ 159§)
- - do 23 ' 3!)'
· Mięjski
·
„ 1,9!\fl r.
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Krasickie. menty: świadectwo ur. Wiesława
-3076 Lan{l1.icJ1 26.lli.46 r., kartę repa·
f:ł-Ł-A.-SZ<J~E -~ PBOCHOWCłll poleoA. trianoltą,, tiw!ądeotwo ślubu na naz·
Hurtownia Włókiennicza
„Mod11ę wisko Landueh Właóy!lław~. -3097
Tkaniny" Piotrlrnwi:ika 91 m. 15.
_
__ - - - · T'Nl)l-:W liiNl,Ałl IS~J'!lfl~ifłne; l\PD·
f
·
ld d
l
ma ~ ·
B t
ZAUl..AD ryaJers
ams w - . ~· Jrn:rt~ rlowóll glu1rlemi~łit, Jeg. . rn
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„,„ e
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wą. Po•dziękowania z całego świata !{emisję Wojskową na na11wis}fo Pie
VAPURO, Katowice, llkny·nka pocz- trykowski Michał - Łód;l, ZiW/i\dz-:
ka 12 m. 22..
..--3101
.t-Owa 376.
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Słfompliłfowanc . problemy

Indii

Jakie trudności czekają rząd Pandith Nehru w przededniu objęcia władzy
Już w dniach najbliższych rząd
indyjski z Paidith Nehru na czele
przejmie funkcje administracyjne
na rozległych terenach „cesarstwa
indyjskiego". A zarządzanie tym
krajem nie jest bynajmniej rzeczą łatwą, jeśli się zważy, że komplikacje zachodzące w naszej „zbał
kanizowanej Europie" są niczym
wobec pogmatwań i pokrzyżowań
politycznych, społecznych i ekonomicznych dziwnego „subkontynentu" zwanego Indiami. Pandith
Nehru będzie miał więc niełatwe
zadanie do spełnienia.
RóżNICE JĘZYKOWE

Ludność Indyj liczy ostatnio ok.
380 milionów, a zatem więcej niż
ludność USA i ZSRR razem wzięta, ustępując jedynie zaludnieniu
Chin. Ta olbrzymia masa jest przy
tym podzielona na grupy najrozmaitszego rodzaju, rozmące się
barwą skóry, cechami antropologicznymi, językiem, religią i w

granicza się wyłącznie do pewnych
funkcyj samorządowych, z tym,
że cenzus wyborczy znacznie ogranicza możliwość brania udziału w
wyborach przez szersze masy. Fakt
politycznego ograniczenia praw
hindusów był zasadniczym · powodem powstania ich ruchu narodowo - wyzwoleńczego.
Ruch ten posiada swoje główne
centrum intelektualne w Bengalu
i obejmuje głównie północną i środ
kową część Indyj, południe zaś
jest ogarnięte nim w bardzo jeszcze małym stopniu, do czego niewątpliwie przyczynia się rasowa i
językowa odrębność jego mieszkańców. Ruch ten powoli wprawdzie i stopniowo, wywalcza realizację swych postulatów. Jego program minimalistyczny dąży do u-

wyroi. Oprócz tej nielicznej grupy kania się w żadnym wypadku do
charakterze plutokratycznym siły.
0
NIE LATWE ZADANIE
dwie inne, o charakterze masowym
albowiem stanowiące łącznie około
•
~OWEGO_ RZĄDU
30 - 35 proc. ludności całego kraTak ~ęc zad'.1-me rządu Pand1th
ju, żywią pewne obawy przed rząZANIEPOKOJENIE RADżóW darni nacjonalistów hinduskich. Są Nehru me będzie łatwe, zwłaszcza,
to wspomniani mahometanie indyj ż~ ln~ie od wielu wieków. nie ?oHINDUSKICH
Ewentualny kpniec panowania scy oraz „niedotykalni"; obie te siadaJą własny~h tradycyJ poh~ybrytyjskiego w Indiach budzi za- grupy obawiają się, że w wypad- czn~ch ~ządze~1a całym ~wo~m
niepokojenie w trzech elementach ku dojścia do władzy w Indiach kraJem Jako ?e~ą. . orgamzacJ~·
ludności tego kraju. Najbardziej nacjonalistów ich własny los może Pr?blemem naJW3;Z~1eJSzym ~dz~e
obawiają się go oczywiście książę- się znacznie pogorszyć. Obawy te naJ~r~wd_op?dobi;neJ utrzym~:r,i1e Je
ta i wielcy obszarnicy (tzw. za- są w pewnym stopniu uzasadnione, dnosc~ In~~J •. k!o.ry~~ ~udnosc womindari), dla których całkowita zwłaszcza, gdyby do głosu mieli ~ee wielk1eJ Ilosc~ ~?zmc rasowych
niepodległość Indyj oznaczałaby dojść zwolennicy kierunku naro- Językowych! rehg1Jny.ch, społecz:
wywłaszczenie, gdyż w Indiach po- dowo-radykalnego, którzy szanu- nyc~ pr~Y. Jednocze~neJ zbyt małeJ
dobnie jak i w innych krajach w jąc osobę Gandhiego, nie mają je- wspolnos_c1 tr.ad~CYJ ku~turalnych
ostatnich dziesiątkach lat ruchy dnak uznania dla jego poglądów - raczeJ staJe się powoh narodem
niepodległościowe łączą się wyraź- politycznych, charakteryzujących niż nim już jesŁ
nie z ruchami radykalno-postępo- się umiarem oraz zasadą nie ucie-

zyskania dla Indyj statutu dominialnego w ramach Brytyjskiej
Wspólnoty Narodów, maksymalistyczny zaś - do całkowitego uniezależnienia się od Anglii.

„ .....................................................................„ ...„ ....„ ............„ ......„ ...„
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zda.bywa punkty walkowerem

~j:c~~~~u:~~ą~e;t:n~~=żp~~~:g:; ŁKS

.
poszczególnymi typami fizycznymi
w Indiach przewyższają różnice
dzielące np. Szweda od Hiszpana
e
lub Holendra od Węgra. Językowe
Indyj można sobie
zróżnicowanie
również wyobrazić przy pomocy
przykładów europejskich: jakkolwiek język hindu jest .- zwłaszcza
(P.) W c1niu wczo·r ajszym roz cia punktuje swego przeciwni- tuje swego przeciwnika., a trz.e- nej i ciekawej walce wygrywa
na północy - najpospolitszy, to poczęte zosfal y pierwsze powo- ka, który w trzecim starciu ciia runda jest już więcej wyrów wysoko na punkty Różyciki, majednak na całym obszarze jest w jenne drużynowe misfo:zostwa otrzymuje napomnienie. (An- nana. Ostatecz111ie wygrywa na jąc przez wszystkie trzy starcia,
użyciu kilkadziesiąt różnych języ
przewagę.
drzejewsk<i - pierwszy na rin - punkty Pawlak (ŁKS).
bokserskie okręgu.
ków, z tego kilkanaście ważniej
Nowicki
W wad7,e średniej już po .
Waga piórkowa:
N a boisku ŁKS-u, p.r zy dość gu).
szych.
bokser
starciu
Marcinkowski pierW\SQ:ym
Po walce tej następują walki (WIMA) .
licznie zgromadzonej puhliicz.ności, stanęły na ringu c1rużyny towarzyskie między WIMĄ a (ŁKJS). Pierwsze starcie, po cie- WIMY Kowalewski poddaje się
PODZIAŁ NA KAST"!
W wadze muszej ka.w ej i zażartej walce jest remi Potędze (ŁKS).
Zróżnicowanie społeczne przy- ŁK:S i WlJ.vt:Y. Drużyna WIMY ŁKS-em.
W wadze półcieżkiej Kowal-·
WIMY już po paru sowe. Drugie i trzecie przynosi
z
Dworczyk
kilku
wojska
do
p-oboru
wobec
jednak
brało formę kast. Wbrew
temu, co się u nas popularnie są- swych zawodników, stanęła do ciosa·cih poddaje się Stasiakowi lekką prrewagę Marcinkow- ski z. WIMY pod koniec pierwdzi, że kast indyjskich jest cztery spotkania ·tego :z;dekompletowa- (ŁKS). Waga ko~ucia.: Weber skiemu, który też zwy0ięża na szej nmdy poddaje się Kosiń•
(ŁKS). i:>unkty. Była to najładniejsza ski.emu. z ŁKS-1.1.. B~la to ostatPawlak
- liczbę tę należy pomnożyć mniej na, oddając jUJŻ z góry wako- (Wima)
Pierwszą. rundę w~grywa lekko walka wieczoru.
nia walka dnia. Sęd2iował w
więcej przez 1000 sic!, tyle bo- wer 16:0.
„
wiem kast wykazał jeden z ostatstają: Gra- ringu poprawnie Golański. Sę
lekkiej
wadze
W
W tow'3Jrzyskim spotkaniiu lepszy te.chnicz.n.ie bokser ŁKS.
nich spisów ludności. W czasach
W d!rugim starciu Pawlak, bę- czyk i Różycki, obaj z ŁKS-u, dziami na punkty byill: Jawor• ,
obecnych są to już grupy bardzo 0 b .:J_. •
UhU:1.·uzynlk - na pię~_:·ozegra- tląc cały czas w natarciu, punk- do walki towarzyskiej. Po ład- ski, Majer i Hanysz.
wyspecjalizowane odrębne jedno- wszysuine r·ozwa
nyc
.
'
, .
o.rzysc
swoJą
na
stlrzyignęh
k
.
k.
t
,
1
lok
.
, bok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,dJb
· kd::t
·
zawodoI
względem
pod
czesme
wym I
a nym cos a iego, Ja J
np. kasta szewców radomskich serzy ŁKS-1L Pon.a 0 0 yły
albo krawców lubelskich. Party- się d':ie walki nadprogramowe,
kularyzmy kastowe mają ciągle oraz Jedna walka towarzyska
duże znaczenie w sferach bardziej przy udziale zawodników samekonserwatywnych, a częściowo na- go ŁKS-u.
Drugą atrakc;ję stanowić bę
miłośników ski i
łódzki. Najsilniejszymi
(P.) Łódzkich
wet i postępowych. Często bywa
czekają u schyłku l)ie- okażą się bez.wątpienia okręgi dzie zapowiedziane na niedziesportu
walk
poszczególnych
Wyniki
np., że Hindus wykształcony w Anżącego tygodnia dwie interesu- śląska i Pomorza, jakkolwiek- lę spotkanie prnkarskie wice-miglii i wyznający radykalne przeko- były nast.ępujące:
Vv pierwszej walce na.dpro- jące imprezy sportowe. Pierw- bądź należy spodziewać się, że strza Węgier „Ferencvaros" z
nania jest jednocześnie bardzo dułócWkiego
o"ki·ęgu
i;nny ze swojej przynależności do gramowej \'k ogucja) na ringu szą z nich będą atletyczne mi- i1ozcstale reprezentacje a prze- mistrzem
braminów.
najwyższej kasty w
wystąpi
Pogorzeh;ki CWI1\1A) i strzostwa Polski, w których de ·w szystkim jeśli chodzi o za- ŁKS-em, który
stająi:
arszawa - będą swym najsilniejszym składzie z
Kierus (ŁKS). Po pierwszej wy wezmą udział najlepsi zawodni- paśnict\Yo,
NIEZLICZONA ILOśC KAST
równanej rundzie bokser ŁKS·u cy ''" za.Jniśnictwie i podnosze- miabr również dużo do powie- Baranem, Hogendorfem i Łą
d ·
t
· t ł · ·
·
Podział na kasty pozostaje w
czem na czele. Mecz ten będzie
w1ęceJ a a: rnJe 1 nas ępne wie ni u ciężaró\Y, spotykając się na dzenia.
.
scisłym związku ze sprawami re- rundy, a t:rm sam~rm i zwyiCię
dJa drużyny łódzkiej prawdzia
wo.i·
po
pierwszy
poraz
macie
nowe
ligijnymi i tu wysuwają się
że wśród
~Iiejmy nadziejq,
komplikacje. Religią znacznej wię- stwo, rozstrzyga na swą ko- nie w "·alkach stylu fran cus- zgloszou~·ch zawodników, któ- nem jej sił przed rozpoczynają
cymi się już w następnlJ niekiPgo i w trójboju olimpijskim.
kszości ludności jest braminizm, rzyść.
ryeh lic:zba przekroczyła JUZ dzielę mistrzo.stwami
W drugiej nadprogramowej
dzielący się jednak na niezliczoną
Polski
:i\fistrzos twa te trwać będ~ se tkę, wyłonią ąię młode talenilość sekt, różniących się pogląda- (mie'.ilZal.D.a) lżejszy o cale 10 kg.
(ŁKS zagra pI'zeciwko KS Radwa dni, J'OZl)OCzną się \Y hali ty, które zagwarantują. polskiemi. n.3: wiele zasadniczych kwest,Ył Bonikowsk'i (ŁKS), bije swego
'YD[Y, przy ul. Armii Czerwo- mu sportowi atletycznemu pod- domiakowi w Łodzi). Rozegrarehg1J~yc?. Ok. 20 pro~. ludnosc1 'klubowego przeciwnika Andcrze
ny zostanie na stadionie ŁKS o
rtiesienie się jego poziomu, gdyż godz. 17 w dn. 1 września.
w?'znaJe islam, ~arz_ucaJący swym jewskiego na punkty. Bonikow- nej jutro o godz. 16.
t h ·
w1ernym zupełme mną postawę ki · t b dz d b
Reprezen1owanc będi:1 okręgi jak ogólnie ·wiadomo ta dziedziwobec świata i życia niż brami- s. ~es , ~r. , o o ry ee rnczDrużyna węgierska
przy bynizm; i tu kr.yje się źródło jednę- me l Wr_?~YC mu trzeba dobTą - wan;zawski. śla.'-'•ki. nomor- na sportu jest do tej pory pozaniedbana.
poznańskiej
ważnie
gda11I
zaprosze11ie
na
krakowski.
wa
poznmiski,
::;ki.
go z najpoważniejszych zagadnień PTzyszłosc. Przez całe trzy starW arty na tournee po Polsce i
indyjskich. Sprawy religijne mają-------------, K"ino Os'w·iołowe OM TUR
na Wschodzie - a w Indiach w
swe
właśnie ,,,,.. Łodzj rozegra
Tylko 6 dni
Kopernika 8.
Tylko do 4.IX
szczególności - znaczenie bez popierwsze spotkanie. które starównania większe niż np. we współ
nie się przyczynkiem do pod~
wyświetla wspaniały film dokumentarny produkcji angielskiej w języku polskim p. ł.
czesnej Europie, i antagonizmy religijne są tam czynnikiem całko
bienia naszych sportowych stowicie konkretnym.
sunków z zagranicą.
OGRANICZENIE PRAW
o bohaterskich walkach armii sprzymierzonych z pustynnymi wojskami Rommla w Afryce ,. ,„ 11i;M:111:11111111ma1111r: i1~·111tt11rn:1iMtllll!!li•!l':i!'~1rnm
liili!!!. !1111., 11111111"
HINDUSóW
(Tobruk, Sidi el Barani, El Ałamein)
O ile stosunki polityczne nie hamują w specjalnym stopniu karie~~~ie~~~e~Ad~~ży~;p~ri1k:rski~eczu
ry czy awansu społecznego Hindusa, o tyle zakres działalności poliSeanse - godz. 16, 18 i 20 mmR'lli1!1!1i~~.;ir,• ~nrrllliln1111mill!':rrr.PJiiilll!Ell1!illilC!!1ila
Wszystkie miejsca 1O zł.
tycznej całego społeczeństwa hinduskiego jest bardzo szczupły i o- • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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