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BELGRAD (PAP). Dziennik „Po- Jugosławii w tej sprawie pozostały
lityka" komentuje fakt zatrzymani a dotychczas bez odpowiedzi. Koresprzez władze wojskowe Stanów Zje pendent wiedeński jugosłowiańsldej
dnoczonych 179 statków na Górnym agencji prasowej „Tanjug'' donosi,
Dunaju i pisze: „,Vszelkie pr awa że amerykańskie władze wojskowe
moralne i wszystkie morah1e zobo- aresztowały przywódcę jugosłowiań
Vlade Anwiązania sprzymierz onych powinny skiej agencji żeglugowej
do jak tonovica w Passau (Bawaria) nad
skłonić Stany Zjednoczon e
najszybszeg o zwrotu tych statków, Dunajem w pobliżu granicy auzaznacza,
niezbędnych qla Jugosławii". Dzien striackiej. Korespond ent
nik: stwierdza, że żadne trudności że armia amerykańska zablokowała
techniczne nie stoją temu na prze- doki, w których znajdują się statki
szkodzie. Mimo to wszystkie noty I jugosłowiańskie.
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zło r6wniet dosad1
omówi tie w uchwałach R cly N
czelnej naszej Partii Zdając sobie dokładnie spra; ~.
na tym odcinku niczego nle zdziałają deklaracje, uchWł\ły,
plany i najlepsze chęci, je~łi - nie J>ędą. poparte wła~ciwą
treśoilł i 11iczerym spojrzeniem w rzeczywistość polską,
podchodzimy z całą ostrożnością i odpowiedzialnością do
postulatów, które należy uwzględnić I wprowadzić w

życie.
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mas prtwuJQcych przez dąJszy wzrost wydajnoŚ<ll pracy i
syste ntYt'Złłlł poprp.w~ J1d QMlł produkowan)'ch townrów,
przez lr..:rost zarobków pracujących przy równoczelillej
CHlpP 1ł'łłniej obnltoo Cl n za rtykuły rolne I p~emy łowe.
Chcemy tym 111irnym :(błiża6 cod1.fęnnle m y Pl'l\OUjące
Polski do odpowiedniej stopy życiowej, pragniemy jak
najseybcleJ wyrównać nl6sprawtedllwoić widoczną :rm ll •
żdym kroku, a wynikającą z nJewspółmiemle wielkiej rót·
nicy między proletariatem a elementaml, ciągnącymi ey~
•ki z po~rednłctwa mł~dZ)' producentem a konsumentem.
Stoimy n stanowisku 02zw.ęilnoj i uczciwfłj gmmodar·
Id :ftnansowej w przedsi"blorstwn.cb i ~nodftch pąństw()
wych przez skrupuliitne badanie celowości każdt\~O wydatku i lilcl•łe przł'titrzegaP.ie bud~et6w, określanych I uchwn..
l#nycb prz Z whHbC! W k~żdej lbję!Jzinie naszego tycia
golipodarczt1go, Bównow!łgą. budżetowa i wartość naszego
pieniądza jako środka płatnl~zcaro dl Judii 11czciwej prą.cy
musi byó ~ Atałlł kontro)~
.
rPatl'zfl-0 cod~ennie Z bliska DO. J)fO(ILIH Z Op trywania
szerokich rzesz naszego apołeezeństwa i piezdrowy objaw
spekulacji i nieuculwej łcalkulacjl, kt.óre pozOłłtllły nam
j61!łzcze w sp~ po olcresle okupaoyjnym, dątyć będzie
my w1>:r.elkimi ił mi do popiM ni i wzmącniania ruchu
~półcbielczeio, ją.ko najlepszej gwarancji porządku I ucz..
ciwoici w dziedzinie produkcji i wymiany. Spóldzlelczość,
która już u prop lUUi~ej 1'7.eozywistości polskiej i w najcl~zych w rtlllk eh ełłonomicmych potrafiła zdawać eg·
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CZJID, będziemy mieli możność ellminow nin. J ~ ca.łe10 bolą.stu. dl którego tylko własne zyski, bez
na gpołł6b i formo j!'ito z~obyWłlnią, litanowlą llttotny ool
Docenl&jlłC w całej pełni Qfiamą prac.ę i wysiłek polskiego proletarla.tu. który od pierwązej chwili wraz z in·
teligencją pracującą stanął na wezwanie do p cy i odbudowy wskrzeszonej Rzeczypospolitej, · nie oglądając się ·
zupełnie na wamnłd, w Jakich przyszło pracować, mui>i·
my uceynić i J?Obimy wszystko, aby zarobki mogły stimowić pod§tawf j. jedyne źródło utrzymania pracujących.
przaz zt1.J)ł1Wnicmłe odpowieclnię~o zorgąnlzowane110 za~·
patrywttnia i mmlejsv.anie oraz uniCflliltwi 11i ~rnjących
jCl8zczo n Jl38~ orKaniźmie pąJ\stwQwym hien tu.CZI}·
cycb si~ skutkami wyniszczającej wojny, będoemy i;yst.em tye~e zbUże.ć ~ię tło tęgo stanu. Uważamy tę drogę
za. zupełnie realnlł i słQSzną, nie chcemy wobf,c tego do1Ul"1ić do inllacji, JdóreJ skutki tak dobrze imamy jegeze
z okresu popł'2łUlniej wojny świlłtowej, J>~ 'WPl)oiony
druk banknotów, których wal'tość ciągle będzie opadać,
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Narada akiyWu partyjnego w Łodzi
Takich tłumów jak wczoraj sala
Centralnego Robotniczego Domu
Kultury nie widziała już dawno.
T::tkiej postawy, takiej żywej reak
c~i na _wyv-:ody ref~rentów, taki~~
oidas~~w. ·1. okrzy~ow n~ cze~c
~PS i J~J k~erowmctw'.1 me ~o~uJe
się codzienme. Robotmcza Lodz w
sposób spontaniczny, żywiołowy,
serdeczny, składała dowody swego przywiązania do socjalistycznych sztandarów. Na sali nie było
przygodnych słuchaczy, nie było
nastroju wiecowego, tam słuchano
z napięciem i głęboką uwagą przemówień, ważono każde słowo, tam
masy socjalistycznego proletariatu ~nikały i ~le~ziły bie~ m>'.śli
sw01ch. przywodcow, ocenrn.ły ich
prac_e . i "".alkę, , ~a.wa~y ~y.razy
SWOJeJ sohdarnosci 1 wiernosc1 dla
programu, taktyki, linii politycznej i karności organizacyjnej. Tam
miała miejsce wspaniała manifest~~j8: ~czuć i pragnień przedstawicrel! I mas dołowych zorganizo"'.anego, socjalistycznego proletanat~ ..Aktywiś~i partyjni znajdowah się na sah. Starzy robotnicy

łódzcy, uczestnicy dawnych bojów
i walk rewolucyjnych, przedstawiciele naszych kół fabrycznych, lrierownicy dzielnic partyjnych, przywódcy młodzieży so~jal_isty~znej,
wszyst~o to, co zn~JduJe się _na
przoduJąc~ch pozycJach walki .o
demokracJę w Polsce, przybyło na
KONFERENCJĘ AKTYWU PPS.
Raz po raz wybuchające żywe oklaski świadczyły o solidarności i
kontakcie mówców ze słuchaczami.
Okrzyki na cześć Partii wybuchały przy każdym ustępie mówiącym
o jedności, solidarności i dyscyplinie. Sala reagowała żywo, mocno i poważnie . Poziom i nastrój
tej sali mówił sa~ z::i- ~iebie. Taki~
narady trzeba :widziec w_ł~snymi
o~zy~a aby ~obie wyo~raz1~ od powiedme zdame czym Jest i kogo
reprezentujePolska Partia Socjalistyczna. Po takich naradach można zrozumieć jak głęboko w masach tkwi ideologia sprawiedliwości społecznej reprezentowana niezmiennie od lat d:i:iesiatek przez

nie. Nasza, polska, krew na polach
bitew, przelewana na froncie zachodqim obok wojsk koalicyjnych,
musi być . wzięta w rach~bę. . B~dzie~y w:='zys~kimi możhwym1 siłami ,wywieri:c wpływ na będącą _u
rz~do~ Partię Prac~, aby zdama
ahantow o Polsce me były budowane na fałszywych informacjach
i nieodpowiedzialnych przemówieniach Churchilla, kwestionującego
krwią i orężem zdobyte zachodnie
granice Rzeczypospolitej.
Chcemy przez uczciwe i rzetelne
ustosunkowanie się do nas wszystkich przeciwników faszyzmu, zająć
wśród wolnych narodów świata takie miejsce, jakie się nam słusznie

Jeżeli swoją
codzienną pracą, tow. Wachowicz zakoficzył swoje
swym umiłowaniem idei i służbą przemówienie.
dla proletariatu polskiego, stale
Niemilknące oklaski i okrzyki
potwierdzać będziemy swoje przy na cześć Partii rozlegały się z niewiązanie do szeregów, wówczas słabnącą siłą, w pewnym momenprzyszłość Polski i rozwój naszych cie wśród aplauzu wszystkich
sił ó"dzie po drodze, która każ- zgromadzonych, uczestnicy powd P J
. t br k
Okr _ t-a·ą z mie"sc przyjmując wywo~mu z nas ,1,e~
i~ a.
zy
J
~'
.
, . em
~iem n~ :zesc J~?noht~g~ front~ Idy tow.
achowicza spiew
i PolskieJ Partii SocJahstyczneJ Czerwonego Sztandaru.

r8'

Nasze

najbliższe

zadania

Sekretarz WK .. PPS. poseł tow. siły organizacyjnej, oraz wezwał
Wincenty Stawiński rozpoczyna aktyw do odpowiedniego propaswój referat organizacyjny od gowania wśród rzesz robotniczych
stwierdzenia wzrostu naszych sił wstępowania do Ochotniczej Renależy.
na terenie województwa łódzkiego. zerwy Milicji jako pomocniczego
•
• Referent ilustru. e ż o faktami organu klasy pracującej w walce
Tow. Wachowicz na trybume
. . . J. Y_W,d kl
k .
g
a
Kiedy przewodniczący zapowie- n~sze osiągnięcia i ws~o
o as- z r:a CJą.__ wrociwszy uwa ę ~
dział udzielenie głosu członkowi kow o~łasza po~zerzei:iie . naszy~h ~oniecznosc stałego utrzymania
CKW. PPS. i sekretarzowi Woje- wp~Y":'ow na wsi, gdzie ideologi~ z~ego konta~tu _aktyw~ z masawódzkiemu, tow. Henrykowi wa- socJah~tyczna. c~raz mocnieJ i ~u tow. s_ta~ir:ski zakoncz!ł swochowiczowi, sala zagrzmiała od o- trwaleJ przenikac zaczyna szere- Je przemowieme wezwaniem do
klasków. Długi czas nie sposób gi polskiego włościaństwa. Jest to wykonania polecenia Rady NaPolską Partię Socjalistyczną.
było przemówić. To socjalistyczna dowodem, że program i działał- czelnej w przedmiocie dalszego
Łódź w gorącej owacji dawała do- ność Polskiej Partii Socjalistycz- umasowienia szeregów partyjnych
wody przywiązania i miłości dla nej zaczyna przenikać najszersze przez doprowadzenie do miliona
swoich przywódców. Wśród na- masy ludowe. Nie tylko chcemy zorganizowanych towarzyszy.
prężonej uwagi c~łej sal_i roz~o- rejestrować nasze sukcesy, nie
Po przemówieniach odczytano
czął tow. 'Ya.ch~wicz SWOJe godz~n: chcemy żyć z tradycji naszej pię- rezolucje, w której zebrani wyrane ,P_r7:emowien~e, pe~ne głębokie~ knej historii objawy te są dla nas żają swoie głebokie przywiązanie
tresci i słuszneJ anahzy wydarzen
'
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s
sygnałem dla wzmozema
naszeJ do sztandarów sOCJahstycznych,
Wśród wie!.kiego zainteresowa- sta wie całego proletariatu polskie- wewnę t rznych
w zycm na zego
, . d
. .
. dl
.
ł
odd .
nia obecnych, przewodniczący WK. go,osiągnęliśmy wszystko to, co kraju, aby naslępnie przejść do i;r~cy . uswia_ amiaJąceJ,
a ~o- ?rzesy1a~ą s ~wa g~rącego
ania
PPS. tow. Duniak otwiera naradę dzisiaj znowu razem i zawsze omówienia i przedstawienia 0o-ene- swięcema te3 pracy wszystkich i zaufania kierowniczym władzom
aktywu. za stołem prezydialnym wspólnie przyjdzie nam ugrunto- ralnej linii politycznej naszej Par- naszych sił i zapału.
Polskiej Partii Socjalistycznej o·
członkowie Rady Naczelnej i Woje- wać i umocnić. Wstecznictwo pol- tii, za którą stoją zorganizowane
Prasa socjalistyczna - stwier- raz deklaruią gotowość wykonawódzkiego Komitetu PPS. na tle skie nie ugięło się jeszcze, nie za- masy socjalistycznej społeczności. dza referent - jest najlepszym nia wszystkich poleceń i rozkaczerwieni płynącej ze sceny, na niechało swojej niecnej roboty,
Mówca przechodził po kolei odzwierciadleniem naszych dążeń, zów tych, którzy zgodnie z intektórej ustawiono sztandary. Kiedy nie wyrzekło się prób anarchizo- wszystkie dziedziny naszego życia, najszczerszym łącznikiem między resem i wolą proletariatu socjalisna podium stanął sekretarz woje- wania naszego życia. I teraz jak przedstrwiał i wykazywał stopień kierownictwem ruchu i masami. tycznego stoją na jego czele.
wódzki Polskiej Partii Robotniczej zawsze dotąd, znowu razem i zno- odpowiedzialności Partii w obec- Przez stały, systematyczny, wySala śpiewa Czerwony Sztanpł~. tow. ~oga-S_owiliski sa.la po- ~u soli~arnie w jedno!ity~ fr.on- nym momencie dziejowym i. zap?z- tężony wysiłek rozpowszechniania dar i Mi ędzynarodówkę. Podnowitał~ _go zywynu~ gorąc~~i. okla- cie całeJ klasy ;robotmczcJ, zms~- nał z~br_~nych z wytycznynn, _ktor~ naszych organów partyjnych Ku- szą się w socjalistycznym pozs~ami i okrzykami na czesc Jedno- cz~y wszystk1~
fa~zystowslne w. naJbhz_s zym ,n::szym okresu; na- riera Popularnego i Pobudki bę- drowieniu w górę zaciśnięte pi ęści.
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dowy RzeczypospollteJ ramie przy konczył tow. Sowmski okrzykiem rządzema l wspołodpowiedzialnos- mez szeroko znaczenie milicii wyteżonej pracy w myśl poleceń
ramie1:1iu pepero.w?y i socj~liści na cześć jedności robotnic~ej, pod-1ci z_a ,losy kr2ju, chce~~ wyraźnie l)artyjnej, która przez swoją roię wladz party"nych i z poczucia
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Dzięki takiej właśnie jednolitej po-!zgromadzonego aktywu.
przy całej naszej uwadze i czujności, skazać je na zagładę. Każdy,
kto tego nie rozumie, kto przeciwdziałać będzie tego rodzaju koncep
cji, przysłaniając jej ważność tarWiceprzewodniczący WK. PPS. uregulowane i przyjazne stosunki gami o teki i stanowi.ska, ten sam
przejść
kontrolę
tow. Artur Karaczewski w swoim z wszystkimi naszymi sąsiadhmi i na siebie wypisze wyrok, ten uznareferacie przedstawił stanowisko wszystkimi narodami, dla których ny będzie przez uczciwą część spoNO,VY JORK, (SAP). - Jak gdyż tnvażane są one za konieRady Naczelnej PPS w dziedzinie walka z faszyzmem była zagad- łeczeństwa jako szkodnik i rozbi- donosi
korespondent „New - czne jako bazy, zapewma~ą c e
naszej polityki zagranicznej. Mów- nieniem państwowej wagi. Sąsiedz- jacz tak bardzo potrzebnej jednoś- York - Herald" z \Vaszyngto- bezpieczeństwo Stanom Zjeclnoca wykazał dobitnie, na podstawie ki naród czechosłowacki, z którym ci narodowej.
nu, Stany Zjednoczone mają się czonym.
faktów i doświadczeń, że jedynie pragniemy szczerze współpracować Jesteśmy fanatycznymi zwolenni- zgodzić na projekt przekazania
słuszną drogę oparcia naszej pali- i dokonywać wymiany wspólnych kami jedności robotniczej, jednoli- ONZ kontroli wysp na Pacyfi- 1
tyki zagranicznej na soj~szu ze ~aszychhdóbr ~ulturaln:-.:c~ ~ g;spo ty front stanowi dla nas problem, ku, dawniej znajdujących się
Związkiem Radzieckim musimy po arczyc , musi zrozumiec i
oce- którego nie wolno dyskutować. O- pad mandatem japol'iskim.
z o uow1egz1 neu. rcnco
pularvzować w masach proletariac nić nasze chęci i ze swej strony pierając współpracę i serdeczne
BRUKSELA, (PAP)._ Rząd
kich i w szerokich kołach naszego złożyć dowody przypaźni, które w stosunki obu oQ.łamów klasy pracu
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społeczeństwa,
stwierdzając, że żadnym razie nie mogą być oku- jącej na wzajemnym zaufaniu. na 'rnne są przez Stany Zjcdnoczo gen erała Pranco odpowie dział
pakt przyjaźni z naszym wschod- pione słusznymi naszymi żądania- uczciwym ocenianiu wpływów i sił ne.
na notę b elgijsk~1 w sprawie
nim sąsiadem jest wynikiem głębo- mi terytorialnej natury. Z takim partnerów, na uzgadnianiu wspól-1 Dokladny projekt ma być ucieczki przywódcy fasz ys tów
kie.i troski o całość, suwerenność samym przekonaniem, które naka- nych akcji, oraz utrzymaniu płasz- przekazany gpncrnlnemu zgro- belgijs kich Degrelle'a, który
i niepodległość naszego narodu. mje nam uszanować obce interesy, czyzny współpracy na warunkach madzeniu ONZ we wTześniu, w miał b yć wydany B elgii.
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Agencja T. A. S. S. doniosła pa- mifracja, skupiona pod sztanda- amunicji - no i pieniędzy. I ta ró- ski.m - na które ją los zapędzi. n )awnycłi lub zamaskowanycn
Ale prócz analoaii - ą i różni- przeciwników ojczystego kraju. A
broń swą wnież emigracja przysięga, że dorę dni temu, iż w Moskwie na ja- rami gen. Andersa -

wnym · posiedzeniu wojskowego przeciw Ojczyźnie i rodakom kie- pokąd w Polsce panują rządy lu- ce. Siemionow walczył przeciw gdy Japonia znalazła się na stoKolegium Sądu Najwyższego Z. naje. I ta również emigracja szu- dowe - nie wróci i zwalczać bę Rosji wraz z jej wrogami inter- pie pokojowej, nieomal przyjazS. R. R. wszczęty został proces ka natchnienia w obcych krajach, dzie te rzędy wszelkimi środkami, wenjentami (desant japoński we nej ze Związkiem Radzieckim _
8 przywódców organizacji biało- które są również tr6dłem broni, z każdego miejsca na globie ziem- Władywostoku), szukał pieniędzy ukrył się, 0 „Bremie" mało kto
słyszał - jego pełna nazwa była
gwardzistów na Dalekim Wschoznakiem ochronnym, skrywają-<
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ders. Anders szuka, i wbrew k>ł~
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gice - znajduje - natchnienie u
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antyradziecką działalność w 1917
sprzymierzeńców Polski Ludowej.
r. - najsamprz6d jako podwładCi sprzymierzeńcy dają mu poo
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Łódzkiej moc tę nie bardzo ukrywają.
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Kilka miesięcy temu, w czasie
trwania Międzynarodowej Koufe;·en•
r·ji Młod.deży Socjalistycznej w Perf.•ignan, jeden z Tedak.torów lokalne·
f/o piS11ia soojalistycznego zwrócił się
clo mnJe z prośbą o udzielenie mu
killou tnformaoji o socjalizmie polskim. Znanym był mu slm-6t P.P.S.
Poprosił o dosłowne przetłumaczenie
kolejnych wyrazów. Tłumaczyłem:
Polcmaia Partl Socialist11, - nie zwa-ojrro na wadliwy gramatycznie uklad
w języku frcuru:.uskimi.
Francuz pokiwał glową: Na pienu.
szvm miej cit jest ,,I'olanais". Zw1·ó·
ci/em mu uwagi;, że w ję::-yku pol1Jkfrn
nie matna zmienić kolejnoki wy-raz6w w nazwie P. P. S. - że umieszrzM!iie wy,·azu ,,Pol&ka" na pierw·
s:ym mieJscu jllst wynikiem 71C&Szych
reguł gramatycznych.
PTzerwalem jednak szybko skompl{kowane wywody i zacząłem niu
ni6ivić o historii PPS. Opowiada1em
"!J tworzeniu się Partii w latach niewoli, o ;·okn 1905, o walce o 1~iepoclleglość państwO'wą I społeozńą, o
Okrzejach, Mo,n twillach, Baronach,
- o wrześniti 1939 r. o oMonle Warszowy, o ,Dubois, Próchniku i inn11ch,
o powstciniu...
Myślę, iż sOcjalistn franc:usTri zrozwnial, dlaczego słowo „Polska" jest
na pierwszym miejscu szyldu paJTtyi·
nego i że to nie. iest tylko wyni~ P.1"11-•

„

0

y

wideł gramatycznych. •
żegnając. się ze mną, zapylał:

,,Polskofu5 wa~zego socjnlizmu nic
przeszl;,adza wa&zej międzynarodowoAcii?" Nie zcltJiylem mzi na to odpowiedzieć. SpieszlJl się nci poc.tq.g r
Mam iednal~ jego adres.
Rozwój i istniMie W.ei nie tnietzy
Się pojęoie1n czasu kale1ularzowego ,
Rozmowę moją z przed kill.:u miesi<;cy kontymw.ję dziś z tow. Jlochfcl·
dem, przewracaJąc kMty tei dziw1!l'j
kaiqżki ,,My 8 o oj al i ao i". Dziu:nej - bo pozornie TozbittJj r1a szereg
artykuł6w piiblil~owanyoh w r6 · nyr:h
odstępach czasu, acln.osząc·ych się do
różnych zagadnień, a dających O'lPa•
'wiedź na owe 2 pytania socjalisty
franc.usT;iego: „Dlaczego „Polslw" na
pierwszym miejscu" i „c:~y pol~ko~ć
nasza nie vrzeciwstaw·ia się międzynarodowo.foi socjalizmu".
_Tow. Hachfeld pisze:
,,I tTzeba było dopiero .krwawej
ką.pieli hitleryzmu, by w walce z nim,
w walce n a 'To do we j, p-rowadzoneJ dzięki szczególnemu zbiegowi wy·
s odarzeń głównie przez czynmik
ci al n ego postepu - Tod;ić ei§ zaczęla nowa synteza. re w o lu cy jn e g o n a c i o n n l i z m ii z
a n t y f a s z 1J s t o w s k i m i nt e r n ac i o n a l i z 1n e -m".
Pmwda powyższa, obowiązująca
wszY.stkfo '[l.arodu eitrop_eiskiet której

I

si

-1

przesdu przez l•atorgę okupacji niejest 'specjalnie ważna dlci
PolBki.
Socjalizm polski, będący zawsze
pierwszym taramern w ·walca 0 nie•
podległość, „unarodowił" sit} logiką
zadań, któ;·e przed 1ntm, stały w toku
iego historii i które spelcńial. I dlatego też ciężar jego walki kazał mu
closloumle rozwmie6 solidar<noś6 proletariatu międz 1marodowego, będącego drO[Ją pomocy pośredniej i bez·
po;Jredniej towarz11szoni naszych zmagnń 0 niepodleglość i socjalizm.
Ale formy ,uisiego internacjonaliz•
-mu nio wyrn "ajij, się tyll'o w bila-nl"OWtrnłu pomocy, jakiej inam ud::ielił
socfali::m śmicttowy.
Jesteśmy intDrnacfonalistami przu
samą treść naszego s0t;jalizmu. Wal·
ka 0 sprawiedliwoś6 i pokój była za~
wsze naszym naczelnym zawołaniem.
Zadanie nasze rozumiemy, jako P'fZo•
dawanie po:!tt,powej i najlepszej częlici spolec;;dtstwn, w walce a warto§ci nowe; nie przekreśla.fąo t11m sa·
mym wielfdch osiągnięć przeszłości;
socjalizm identyfikuje się w naszyni
pojęciu z demokracją społeczną i gospocla.'f'czq.
Mianownikiem powyższej ideologii
jest - wedle tow. Hochfelda - h1tmanizm socjalizmu polskiego.
Jeśli za§ pod słowem humaniz-rii
roz1pniem11 zapewnienie tw6rczegp
rozwoju jednostek, kształtujących się
harmonijnie w ra;mach społeczeństwa.
to dochodzimy tym samym do sedna
de[infoji socjalizmu. W ten sp_osÓbł

miecl~iej,

/

D'rl.lgim nurtem, przepływająC'[/11i
je.st nieTozsocjallstyczn8;. przez całość ksirfżki, jest wykazatnie
Jakkolwiek. bowiem logika soojaliz· ścisłego zwią:;ku pomiędzy historifł
mii leży w materialistycznym sposo- Pa-rtii i p10dstawami ideologie.zn~
bie rozumienia dziejów, gdzie przeja- a Tealizacją zadań, któTe TozWiązUf6
wy życia duchowego 'JWoletaTia,tu są dzm Rząd Jedności NaTod<YUJej, któtylko fimkcją otaczającej go Tzeczy- Tego jednym, Z [!lÓumych filarów jest
wistośoi gospodarczej, społecznej i po- PP8. Dokonywujące się przemiany w
litycz·nej - celem socjalizmu jest wy- wunihii Il wojny śwititowej pozwolizwalenie czlcnvielca z więzów mate- ły nam budować państwo socjali8ty..
?'ia~nycli, które winny stać się od- czne, które u fundam<J.ntów swoil)h;
sl•ocznią dl(J, wzloflu ducha człowie· posiada przekreślenie krzywdy lłfJO
lecznei, zapewnienie spokoju i prlJhfl
czego.
Historia myśli socjalistycznej zna oraz poszan01oanie mi,rod1t i człowie
jednak inne sformułowania humaniz- ka.
Taka jest treść poW..'iego soojaliz..
mi' socjalist;yr::znego, ktfwe brakiem
<precyzji, o-ra;; pomieszanien11 metod ·in.u..
i cel1l, potrafiły sprow11dżi6 huma•
Cala ksU!tżka cli.arakte'l'yzuie ~
•nizm na bezdroŻtL myAlenia politycz• w11soklm '[i()czuc/em, dumy z przy-rur
mego, - jak z drugiej strony zresztą leżności socialistyczneJ.
:rodziły ludzi tego typu, co Andl'e
To „My sooialiści" tak icla,.,
Philippe, jede.n z przywódców f'Tan- tinie mvślirny i dobrze byłoby gdybym
cusl.-iega 1·uah1t oporo. •
sot:iali8cie franc:iukiem.u. mógł pru-.
Hwmaniz·m lłoojalizmu polskie!lo kazać przy;tajmniej pie1w!zą częśt
it'inlcn zastać jatno sprecy:~wnny, by książki. Zrozumiałby wtedy '71apew11.Q
nie 1116gl stat! się ir6dłem żadnyob i. totę socjalizmu polskiego.
nieporozum1en. Podsta.wę zaś owej
PubUl."ll]ąc ebiór swych artyknl6w,
definicjl znajd.zlemy w cafej historii
noozego narodu, który czlowieczeń tow. dr. Julian H ochf eld dobrze się
stwo na tak u:ysolcim stawiał piede- zasluiyl Tozwojowi o zrozumieniu.
'
socjalizmu. Nasz To<i-Ow6d socjalistysto.Ze.
Taicie Tefleksje na.suwają s-i{) po czny został wzbogacony o jeszcze ie-.
przuzytaniu szeregu artykułów tow. d·ną cenną pozycję.
.fa liana Hoc:ifelda, zebranych w k.sią·
Ryszard Wojna.
,:ce pt. „My socja.lz:fot". W artykułach za.u:iera się bowiem zaczyn my·
. .
.
.
ślowy, nie pozwalaiqcy przej86 bez- *
myślnie nad zagadnieniem. A to jest . ) J~ian Hochfeld. „My socJali~~
. l ci". Społ. Wyd, „Wiedza". 1946. Ce.
k
•
t6rą ~lezy_ wysoko cenić. na 25{) zł,
wa1·tosć,
'rozumiany humanizm

dzielną c.~ęścią m11śll
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. Naród hiszpański, gdy otrząśnie ku do liczby partyzantów· polskich, wielką skalę. Najsławniejsza z nich nlone, tak żo frankiści w ogóle nie
się z terroru stosowanego przez jugosłowiańskich, czy francuskich był akcja przeciw pociągowi z mają nad nimi kontroli i istnieją

SocjaliJtyczna Agencja Prasowa
:r;mblikujc wypowiedź slow:neg~ pisa·
rza angielskiego G. B. Shaw'a, który
wygłosił on w 90-tą rocznicę swoich
urodzin:
„Byłbym o wiele lepiej wychowanym, gdyby moi rodzice nie mieli piie~
ni{dzy n<ł służbę domową .
111iale-m zawsze w pogardzie nasze•
[JO praojca Adama, ii: potrzebował on
pomocy kobiety i węża, by zerwać
jabłko z drzewa wiadomości dobrego
i złego. Jaby1n oberwał cale drzewa
i.ie troszczą(} się o skutki i odwracają,c się plecami do właściciela.
W młodości uczono mnie uwaź<td
Niemcy za kraj powa,foy, gdyż jako
mały irlctndzkl protestant wiedzialmn, f:; Marcin Luter był Nie'TMem.
Wnioskowałem stc1d, iż wszyscy Niem
cy p6jclą do 71ieba - zdanie któregtt
nie mogę nadal podtrzymyW<J,6 z prze·
kon,cmiem.
111oz artowi zawdzięczam odkryeie,
iż pochód duchów nle musi się odby•wać pod dźwięki marsza żałobne
go • .. Bethovena i jego następc6w.
Nfo tak nie dziwi tych, którzy mnis
poznali, jak fakt, iż jestem po rząd·
nym człowiekiern i z dumą z którft
żyję, jestem prawie ożeniony,, że cti-

ostatnich faszystów Europy, bę- „maquis" jest mała. Tłumaczyć to amunicją zdążającemu pod silną tam rejony zupołnio opanowane
dzie miał napewno uzasadniony należy specjalnie trudnymi wa- eskortą frankistowskiego wojska przez republłlmn. W r. 1942 w oko
żal do swoich „przyjaciół" z nad runkami. Guermeros minimalnie do Poli. W ·rezultacie tej akcji licach tych wojsko ~en. Franco
Tamizy, żal, .który gorzkim osa- korzystają z pomocy zagrnnlcznej. Guerilleros zdobyli 4 wagony amu- przeprowadziło akcjo „oczyszczadem gromadzi się od roku 1934, Nie posiadają oni odpowiednie- nicji i broni. Była to akcja bardzo nia". W walkach brała udział arto znaczy od wybuchu wojny do- go uzbrojenia, ani dostatecz- ódważna, jeżeli się zważy, że w re- tyleria i lotnictwo. W:r11iłki faszy•
mowej w Hiszpanii, na dnie duszy nej ilości amunicji. Broń, której jonie tym bylo stacjonowane ok. stów bvł•' jednak bezcelowe. Toron
prawdziwych demokratów hiszpań- używają pochodzi p:·zeważnie jesz- 10 tys. wojska i wielka liczba został pod władzą Guerilleros. Nieskich. Oficjalna polityka rządów cze z wojny światowej, zaś amuni- Falangi. Oddziały te brały następ- stety, eiły oddziałów partyzanckich
państw europejskich w stosunku cja sprowadzana jest z wielkimi nie ud?fał \V ekspedycji karnej. zostały bardzo nadwątlone wskudo republikańskiej Hiszpanii z dy- trudnościami przez Pil'eneje z Fran Rezultaty jej były jednak minimal· tek epidemii,
która wybuchła
stnnsu tych z górą dziesięciu lat, cji, lub morzem. · Odczuwa się do- ne, gdyż ludność asturyjska wyka- wśród oddziałów.
wydaje się być jakąś tragiczną tkliwy brak broni automatycznej :mła daleko idącą pomoc partyzanfarsą i smutnym nieporozumie- i granatów. Mimo tych tn1dności tom.
S. O. S. WOLNYCH LUDZI
niem. Ofiammi jej natomiast są Guerlllero!!I przcprowaclzają niem.z
WOJSKA GEN. FRANCO
Wall a na półwyspie Iberyjskim
ludzie, którzy pie!'wsi st~nęli na: akcję na szerok sknlę.
..
. W AI{CJI
.
trwa. Z za Plrenejl dochodzą nas
barykadach bezpardonowcJ wallu N . . .
.
dd .
NnJhczmej3ze oddzlałv Guerille- odałosy walki
Jednocześnie jed
1
ze światowym faszyzmem. Czyż ł ~J, el?~f J zorgamzojwone
t zi~l ro znajdni& się w okolicy Toledo.
;łychać rÓ~ież jęki ludzi mi:
nie jest palącym wstydem clla Eu- Iyt . u.ent erosd o~"eru,,,.ą w s i:n . Działalność ich i przenikanie sięga łujący~h wolność którzy za swe
. wł asme
, .
· J. ""'d no_k IO
, t me
· gramcy
·
,
ropy, ze
c1,. kt,orzv b y 1i. s nieJe. am. os.•. or:me
. . zorganum.
me
por t uga1• przekonania i ideały
męczą się i
1
awangardą i pierwszym ostrzeże- wany 1 m~ze na1~p~ej
~y~osaz~- skiej. Spotkały się on~ jednak z cierpią w zapchanych więzfe 1iach
niem tej wami, najdłużej trwaja dnY: pł rhiz~z ri,;nkcui Bh ie •jo l~gt ;v ol. - największymi represjami ze strony i obozach koncentracyjnych Tym. s1ę
. Ja
. k d z1. - zia
szpans
c
soc
- różnych
. nana b,aryk a d c1i, k·ryJą
d
t a is
t · ow, i-d fr-ank1·stów · W a kcJ· a eh repre s YJ-. czasem ich ciemięzcy
kie zwierzęta w lasach i górach ~ząc~na 700
t par yzan o_w, ~ nych przeciwko nim brały udział rodowości a przeważnie~ Niemcy
pólwysl:n Iberyjskiego.
S0 ~ d wem ota~zyszd b i
· regularne pułki wojska oraz sław- znaleźli w' ostatnim faszystowsli:i~ lą moją pracę literacką załatwiam
W CZASIE KONFERENCJI
ą, o kwal' pseup o!11my o rzded ~nła- ne z okrucieństwa pułki marokań- gnieździe ~:!yl i korzystają z ost t. vomię<lz1.1 śniadaniem a obiadem i
Po-.roJo•Vl!r!J
ne w o o wy. racz tego o Zl& u &kic
i h
.a·.
n
n.I!,
na terenie Asturii dzi łaj
ru
·
n c chwil wolności. Ludzie wolni zawsze przed pólnoccf klltdę się do
W chwili, gdy w pałacu Luksem. l·
. t,
a ą g py . W And.aluzji Gucrłllcros dzl~łn- ślą przez Pireneje do Europy trn- łóik<L, a w 1·ó:mych <lziedz»nach społe
burskim toczą się zaciekle targi .omums ow..
..
. Jll w okolicach Sierra Morena, Ster- giczny s O'nał S O S
cznych p'Tacowałem tak ciężko, iż ponad sposobem uszczęąliwienia ludz- Partyzanc~ w Asturu dok.c;mah ra d.;i Rond, i -1\n~a.l~ollar. S to
Yb
. . .
wołano mnie na burm1Jstrza. Dziwią
kości, w głuchych i niedostępnych podczas WOJny szeregu akcJi na okolice bardzo dz1k1e i mało zaludAdam Bnh<hij.
się, iż świat, w którym ludzie spę
g6rach Asturii, Andaluzji i w Pimi:Z:z1mt11111i:;:::m•!IKll•am„a::11_ _ _ _D111Gi•i:a•1.Wamc:::::::c:;;zai:•11112c::;m;a::c:::~z:a::c dzają swe wieczory na 'kolacjach z
renejach toczy się jeszcze walka.
szampanem w towarzyatwie aktorek,
Wojna z fa zyzmem nie je8t 1o1koń
·modelek, tancerek jest mi mieznany
ci:ona i wciąż jeszcze giną Judzie, - - - - - - - - - - - - - - i ie poważnie wąpię w to, czy świat
kt6rzy ha la urn· eszczane dzisiaj
tahi w ogóle istnieje ..Wszystkie akna transparentach wolnych ob ·torki i tancerki jakie tyUro znałem
wateli całego świata, głosili wtedy,
są to ciężko '[>ta<Jttjące, porządn& kogdy było fo wyrazem odwagi cywilnej i śmiałości politycznej.
biety. Zdziwienie wywołuje rzwnież,
Wystąpienie Polski
i Francji
że tycie cygańskie jest mi
wstręt
podczas obrad ONZ mają swo·je
BA
ne, a rozpusta m-nie nudzi - krótnł w tpliwe znaczenie, jednak ~v
~IBERGA, (ZAP).- DnwDziś co iQ dz.icjo! Kary pie- samo my.ślą całe ~ Jiemcy
mówiąc, iż mógłbym siCI odwrfoić
.•• nd?'Je ,geologicznym zachod liej ny
SA - Haupt turmfuehrer niężne i kilka lat obozu pracy. chwytać chciwych krwi zbrod· l~o
od litcra,tury i jutro stać się poważ
Europy
rnczcj tvlko szlnchct- F1·, nz FerHug zo tał przez są<l Czy sąd w Bnmherdze zapom- niarzy, przez miQkkie rąkawicz
nytili tnanif stacjami.
w Bamherdze uznany 1.a jedne- nial o tym, że „fanatyk" to be- ki i na uowo dać dowód słaboś nym sprzedawcą sera, nie zmieniająo
w najmniejszym sto1miu swych przy•
z~ fakt, ze Franco wraz z całą go z głównych zbroduiarz,y rn· stia, która każdego innczej my· ci, która nas obdarzyla Jatami
;;wyczajeń domowych.
svi:oJą fa.s~~,~towsko - k~eryl;:~lną j• unych i ukarany .„ pi~lu luta ślącego z .:dmnq kriwią była go• hitlerowskich okropności".
Moim zdaniem, spolcczm?stwo, któkl ką n;adu Jeszcze za PireneJami mi obo-zu pracy 1 konfiskat. ma towa posłać do lwmo:ry gaooKomenta1'z bardzo słuszny!
1·e chce w11rastać na wysoT.:im pozio•
oapowiadają Stany Zjednoczone i
·,vej,r
• ng1.ia.
jl\tkn.
....
mie oha rakteru jedm. oątk;, powinno
Czy to jest sprawiedliwość,
HAMBURG, (ZAP).
An- się zorganizować w talci sposób, by
Z całego świat nnplywają proFcr1ing h;rł od r. 1938 czlonStoimy na stano visku, że naletestv, które utrzymują rozpi oszomnożliwić wsizystkim męiczyznom (
nJ-:ch e~irrr ntów rcp!lblikańskiej kiem JJar~ii i SA i j.n~o taki oc1- ży przebaczyć wsz~"stko, co moż· gie)IJJd gąd wojskowy· skazał 9 wszystkim kobietom zdobycie dobro•
Hie:p nu w pewności, że los eau· znaczył się suro.wo:sc1ą, fanatyz na przebaczyć i upadłych na no gestapowców, Hórzy są winni óytzi wlasną
pilnością bez konieczno•
dilla jest przesądzony i jego tea- mem, szczególnie c.zynnym w gi ~ostawić, ale nie j~s~cśmy go/ śmierci jeńców an~ielskfoh nfl ,-{ci sprzedawania swych
skłonności f
tralna osoba stanie w jednym rzę- niszczeniu żydów.
tow1 - a mamy nadzieJę, że tak 14 lat włęzłenła.
swych przekonań''.
M. K u ź.
dzle z duchami Hitlera i Duce.
Najgłośniejszym
Jednak oktrzyWiadomość powyższą zaopa- msmn!ll!l„„_,i::i;:::ram1-•111111m:i:m=zm:11m11111s::1-1a:::c::;:am11E&Ei1iiiQ:=:~i==maa;:;.w:;i;;;Jc;:rc111:11mnmami-m:1•
ldr"m protestu są lliszpa1iscy Gue- truje berliński „Na ... ht . E\:rilleros walczący w górach bisz- press" następuj<lcym komcnta- ~;:l;;e;:-z-.;r;e;:a::z:-:;z::-:o:w=-a":":n=e:-.:=-:::::---:.~
paiisldch już szesnaście młeslęc:v
""
po zakończeniu wojny krzyżow~j rzem:
PI"'-'eclwko f:wzyzmowi. Republika„Wszyscy uczciwi
nie hiszpańscy nie czekają na cuczekali
na dzieii, w któ1·ym nał
da. 'Viedzą, że sami muszą rozstrzygnąć walkę jeżeli nie stąpi rozliczenie ze zbro<lniarrza
zbrojną, to przynajmniej ideologi- mi. Mieliśmy nadzieję, że nareczną.
szcie sprawiedliwość zapanuje
WASZYNGTON, (z.AP).
w procesie norymberskim, opu- te ;jako bazy do walki przeciw
I f,AMST ł'A I PRAWDA
w Niemcze-eh i za zbrodnie zos-j Sędzia Robert H. Jackson, czo- blikował zdobyte tajne doku- Ameryce. W jednym z doku-·
. Ostatni
epigoni
genialnego hm11 ukarani.
łowy oskarżyciel amery'kański menty niemieckie, z których mentów jest mowa o tym, że in-'
l rncy Oocbbel :i, star j11 Rię szeopinia publiczna dowiaduje się wazja USA zależy od neutral-·
rzyć wiadomości, że tzw. Gueril·
szczegółów niemieckiego planu ności Portu~alii oraz od popar-·
leros, to kilka band, które pod
inwazji Anglii w 1940 r. Dowia c.ia Francji i Hiszpanii. Inny
pretekstem w't1ki o wolność rabuJą i. t:rroryzują spokojną ludność
duje się też o koneepcji ataku wreszcie dokument, podpisany
1 k:s1ęzy. Tymczasem podziemny
na Amerykę.
przez HitlCTa, Keitla, Jodła i
ruch republikań~ki jest dobrze
jeńc
Z dokumentów wynika, że w 'Varlimonta, powiada, że do 15
zotganizow111Ul akcją zbro,1ną, JiIlz:id brytyjski postanowił Brytanii niemieckich jeilców październiku ]940 r. Hitler zaj. maja 1941 roku muszą być ukoń
czą_cą w liWoich
szeregach około
mował sic: planem oh;adzenin czono p~ygotowania do uderze
10 tysięcy członków. W zcre«ach ckreślić
woje stanowisko w i,·l)jennyeh.
niektórych wysp nc Atlanty- nia na ZSRR. {ig).
tych panu.ie wspnniał:y duch „ · 1. :-:]'i'awie repątriacji z 'Wielkiej
W
tej chwiil wszystkie zainte kn, które mialy być później ut~'i
ki, wielka dysc. • Jin , nieugięta oores: 1wanr resorty rządowo· bada
I
jo (IŚĆ. i co najważniejsze niezbite
ją tę. sprawę i W.S'!Jólne sprawoprzekonanie w powodzenie akcji.
zdanie ma być przedłożone RaORGA'NJZACJA
dzie Ministrów przed otwarciem
Organizacja pa yzantów republikańskich oparta jest o klasycznowej sesji gabinetowej, któ:ra
przed roz oczęciem inw
zac odzie
ne wzory Gnerllleros hiszpańskich.
nastąpi 8 października.
S oni z 1rupawapi w małych odRozważane są 3 możliwości
WASZYNGTON, (ZAP).
90 - 95 proc. Na sz.częście rze.:
WINDEN, (ZAP). -W Wied
d1J ł eh, kt6re ułatwiają wlększt!
roz 1 iąztmin tego za.gadnie11ia: Szef amerykaii.skicgo sztabu gc czywi. t'(Jść okazała się mniej
poczyna się ubtzywać
aktywpość i zdolność wniknnia w n iu
J) Oclsylnnie jeiiców politycz- neralnego, gen. Eiscnhowor wy okrutna, a przygotowania nietorcn, przen ·1 i nia przez oddziały 1iicrw.,,ze nielegalne czasopis·
nfo niebezpiecznych;
znał ostatnio, że na.icięiszą jego mieckie mniej groźne: straty
ekspedycji karnych, nawiązania mo hitelrowsltle
pod. tytułem
2)
Uwzględnienie
sytuacji
decyzją
w czasie, gdy był na- obu dywizji "V'yniosły tylko 6
łącrności, w ogóle ułatwiają walkę
„Die Gerechten". Pismo ma gospodarczej w Niemczech wo· czelnym dowódcą alianckich sił proc. a użycie ich p1·zesądziło o
podziemną!
Liczba 1 O tysięcy partyzantów czte!'y strony i zajmuje się bee nagłego powiększenia lud- zbrojnych na froncie zaichod- powodzeniu inwazji w Norman-'
nie jest ścisła. Można śmiało po- głównie atakowaniem socjalis- ności i trudności w dziedzinie nim, dotyczyła kwestii, czy ma dii. (ig).
wiedzieć, że jest ich więcej, gdyż
1
wyżywienia i zatrudnienia;
poświęcić dwie dywizje spadoposiadają llcznvch zwolenników tów i komunistów oraz rnrzó3) B1·ak rEJ.1< do pracy w Wi,el- chronian:y w clnin rozpoczcr.in li llHll!ll!llllllllllllllllHllll
rozsian~1ch no CAłym k„aju i upr:i- kaniem na „brak
rlP111o!u'lc;ii" I-ie.i B1·ytanii.
inwaz.ii i ;1rz;11 kować ż;.reic tylu Czyta~c1e
widFJ,cvch nartvzantke iedynie do A t ··
·
· 1 'tl
o~tatni
argument
jest nnjsil· tysięcy ludzi.
Rze<'Zoznawcy
• •
•
~czo. tZJ'. ~ cnwila~h najbnr- W
118 l'll, pomewuz
11 erOW·
SOCJahsfyczną
~7.lej nrlnowiednich lul:i koniecz-1 com odeb1·ano ))rawo wpborcze. nfoj podkreślany we wszystkicl1J wojskowi liczyli. się wówczas z j
możliwo.ści_g, strat w ~ranicach 111111111111111111111111111111111111
nych. Liczba ta jednak~ stosfrn-1
.~wl. _ dy.&kusjach na ten temat.
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KURIER POPUJ..ARNY

Jak racuie

łódzka

Nr 239 (309)

poczt

Czy nie za sztywno?

Dla utrzymania porzadku w
potrzebny jcs1t cały szereg
przepisów i roi;porządzeń, które
normują życie Jednostki i ogółu. Na
to, ahy przepisy owe nie milały się
ze swym celem - konieczne jest
.
realizowanie ich w życiu praktycz{T) Poczta ma wciąż do
prz=- skrzyne.k pocztowy h. Bolączka ta tentn~ eh
czynnikó\1-, od których stszego ::0z.sył.a111a adre atom kore- nym z pewną bezwzględnością.
wsze!
zwyciężeni.a wiele trudności. Pom i· daje s i:ę m. in. odczuć i w Łodzi. otrzymaliśmy interesują·ce
iniorma- spon<le_i:ro;i. ,
„ _ , . . kie bowiem prawo przestanie być
jając ogólną <lewastac.ię
urzą.dzel'I Często zdarza się, iż podchodz.ąc do cje.
Co .s1·ę t1 czy spr.z~d.az~. z1naczkow,
"le s~ ·~ ać sle bed!zie
pozosta.wiony•ch przez oku;pant.a, trz~ slkrzyrnki nie można wetknąć listu,
to ok.az.trie się, że ·i.aw.a1l!idzi wojen- prii,wem. 0 1•
-'~ ".rz
!>a byto na nC?wo zorgan.izow.ać cały g.dyż tyle jwż w niej 11a!('rnmadztil·o Okazu.je isi=~. że na l]J.Oczcie zd,ają ni nie chcą trzymać zna.czików w prec~ensv Jego swladomego naruai~arat urzędnLczy, obs!lugwjący nie- się różnej korespondencji. Vvskazuje sobie istotnie .sipra.w.ę z tego, że ma- \md1kach, gdyż s.pr.zedaż ich im si<: szama.
zltczoną ilość ur.zędów pocztowych, to m. in. lloa to, ie slkrzynki Ji.stowc my w Łodzi z.a malo skrzy1nek d o nie ka•lkulm,ie. Obecnie poczta ma
Dziwna rz.ecz jednak, że tak jak
rozr,zuconych po calym obsz.arze pal'I są 111ajw.idoczniej zibyt rzad'ko opróż li s.tów. Na cały obsz.ar Wielkiej Ło- prawo <law.ać sprzedawcom znaczki w 11aiważniejsz :vch s1>rawach często
sfwa. Dziś poczta, .aczkolwiek ma niane. D..al·ej prz.ypomoieć nal:!ży, że dzi jest i.eh nie więcej jak 240, a w po cenie nia:szej zal:!dwie o 2 proc. prężność organów
wykonawczych
stale do czynienia z m.afo <doświad- rozsylanie k'Drespondencji, które kie dodatikw skrzynki te często się psu- Możliwe, że Ministerstwo
ztmien i zawodzi, tak wowu tam. gdzie idzie
czonym urzędniikiem. bo najczęściej dyś odbywa.to si-ę w cią,i;u .cl!nia czt.e- ją i stal·e p~wna ich cz.ęiść jest w re- te waruniki, a wtedy znajdą się chęt o rzeczy mniej ważne - podejście
z · no:v~1m na;ybikiem mlodych si~. rck.r.otnie. obecnie
odlb:vwa si•ę w mon·cie. Na ikrai1cac.h Łodzi są ni sprzedawcy na mieście.
wykonawców przlll'lisów bywa do
pr.acu~ naogot zadawalająco.
c.iąigu dn i.a co najwy1żej dwa
ir.a.zy. jeszcze skrzynki z niemieckimi n.aZaipyta!li'śmy o niemieckie pocz- tego stopnia !'ztywne, że wkracza w
lkzędn:ik po~ztowy jest wynagra- Powszecl111i.e wysuwa111y jest posbu·lat, pisami, iktóre będą dopiero
ter.az tówlki .z widlokami, które są jeSZ'CZC słere braku loi:iki i utrudnia życie
d7,,any S1krom111•e, aczkolwiek iJJ'l'aca aby tkore<s•pondencja by1a trzy razy przemalowane. Opróżni.anie skrzynek w obiegu. Wi.dokówki te opatrzon:! ,,zeregowi ludzi.
przez ~ń wykonyw.aina jes i trudna i w c i ą·gu dnia <loręczana adres.atom. odbywa się 4 r.azy dzi·ennie dlatego, są niemiecki•mi 111a1pisami i nic rz.a,d Od kilku dni obserwoiwaJiśnry ruch
odipowiedzialna.
Troską
zarówno Pod adresem poczty trzeb.a wresz że poczta ni~ ma środków trans.por- ko docierają one z Polski zaira- kołowy na ul. Piotrkowskiej, bo wł.a
czyn.ni.ków rządowych p.jak i origani- cie ski:!r·ować życzeni·e, aby lepiej towych <lo 1Przew-0zu listów. Urzc-d- nicę. Na spr.av.n~ tę poczta oczywi- śnie nie dawno słyszeliśmy jak l'leplu,wu,
zwftas?Jcz.a, wien w.oiskowy szofer
ZiLOii zaw.odo.wych ·pocztow.ców jest, zorganJ•zowala sprzedaż
znaczków nicy, o.próż.nia1jący skrzynki muszą ści,e nie ma "'1
" '
J'
wymys·1at
popr.a wa
sytuacj:
mateiri.aLn·~i pocztowych "" m i eście. Po pocztów- tramw.a,jem ')J•rzewoz,ić wory z k'ore- że "Ocztów.ki te pochodz<> ze sta• •
1
"
·•
m Hc'i>ntce, że naichetniej„. dałby JeJ
urnędnilków. Możliwe, że dążenie
kc;, cz,y zinaczek trzeba z.a katdym spon~encją, tak, że conajmni.ej trzy rych zap.asów poniemieck.ich i sprzc w skórę. ?.hy potraiila zr-01Zumieć.
będz.ie mo~lo już wkrótce być zreali razem ud.awać się do ur.zędn pocz- godziny trwa jedno.razowe zaoranie daw.a ne są przez osoby prywatne. że--0 to właśnie chodzi: Istnieie
zow~ne, Z\\'laszcza wobec
podwyż- !owego, co stanowi wiel<k<l 111iewygo- Ii tów. Wit.adze pocztowe czynią w Niestety. pr·odiukcija polskich wid·o- ·: ~u~zny przepis, że p.rzciazd wozem
szeni.a taryfy pocztowej. która iak cLę. Czy .nie możnaiby byt.o np. związku z tym o.hecnie starania o ków:!lk jeszcze się nie roz.poczęla
samochodów. Gdy Należat.oby sobie wobec te"o nrz.\"· cirżirowym przez Piotrkowską jest
wiadomo, wchodzi w życie z dniem oba'l'czyć ohowiązJkiem s.przedaży u.zyskanie lekkich
I
"
"
wzbroniony. Celem tego przepisu
jutrzejszym.
znaczków pocztowych budek in.wa- je otrzymają. ·isty
będą wybiera!1e najmni.ej narazie życzyć, aby nie- b:vło odciążeILie ruchu k.ołoiwego na
z.:>
kr11ynek
G
razy
w
ciągu
<l111a. mieckie „laruds,z.a.fty" zostały
z.aDziś ipragnęlibyśm~- po·ruszyć nie- lid.zkkh, czy sldepów z materiatami
'l'tówr.ej arterii miasta, po-za tym które sprawy, posiaidaiąc:! d111 żc zna- p i•śmiennymi itp„ jak to się !kiedyś Rozważan.a .jes.t także spraw.a czę- opatr.zone w polskie nadru'ki.
o>:zr7,~dz:mle nawienzchni i zwiękczenie <li.a obywateli, korzystających p.raktyik'owalo?
szc•tie bezpiecze1istwa iazdy tram1
z ~ Sllug poczty. ~wrócono ost~tn!~j Chcąc wyj~ś~·i.c.· poruszane wyżej
wr1jów. l'l111t osobowych. dor.ożek, rouv. a,gę na stosunkowo ma-lą Ilosc s.pr.awy, zwroc1Jiśmy się do komp~werów i t. p.. ale też nic więcej.
Wyd~ie nam się że nie można podzandarm1 ponoszq zasluionq kare
chccl:zić do sprawy w ten sposób, aby
1
· I
nie zash:nawiać i:ie wcale nad wyS ~'1P. - S pecJa
ny Sąd Kar- w zorganizowanym tam ghccic. j::iśnieniami kierowcy, który ma nie·
ny w Łodzi rozpatrzył SIPTawę Szereg świadków opisuje s.zczc- szczeście otrzymać zie.cenie dm.starGramma Ottona i Pfau.a: Kusta- gółowo bicie i mordowanie Ży- cze11ia tranEportu o w.adze kilk..u. too
. . Sąd ~r?d~ki w Łodzi, Oddział Karny podaje do publicznej
wa,
którzy w czasie wojny przy dów egzekucje 16 Polaków _ p~r· do składu położonego np .. na Piotrwiadomosc1, ze
·
I Ję. 1·i YO Il{S1·is t y I· b y i·i zan
· d arma- t yzan
' t·
t, ·
·
ł kowskiej miedzy Traugutta a Naruow, 1;: oreJ przew-0cl rnczy
tawicza...
Takie właśnie w:voadkł
R. 3652/45 Joanna Bem z d. Scheel ,I. 33 - Narutowimi ghetta w Białej Rawskiej. Gramm i szereg bestialskich cbseriwu.ie sie codziennie _ milicja.ut
cza 37,
R. 1031/46 Roland Holicke vel Rolicki, I. 20 - Ruda Pab., Gramm Otto z zawodu szofer mordów. Pfau Gusta\\·, przed- ki z.atrzymuia worzy oryiwatne, spół
po sześciotygodniowym prze- wojenny podoficer \VP, nieodlą dzit>lf ze, w.oj!)ko~ve: n_ie ousz~z.ają ich
Staszyca 32,
·
szkoleniu objął funkcję żandar- czny przyJ·acicl Gramm
- na. P_ctrk?wską i me ich to nie ol>c~o
R. 1060/46 Józef Huderek, I. 35 - Piotrkowska 79
.
•
• ~ W po
c!1z1 ze kilka dQmów d.ale! zina!duie
R. 1136/46 Maria Helmichshaus z d. Ende, I. 57 - Kilińskie ma w Opocznie, następnie w 'l'o dQbny Jak on sposob b1l 1 mordo se cf;'! podróży _ sklep, albo skład
maszowie - Maz., Nowym Mieś- wał ludzi biorąc za to l!l!pówki r.dzie być może ludzie czekają z nie·
go 124,
·cie i wreszcie w Rawie Maz„ od konfidentów. Sąd skazał obu cierpliwością n.a tawar.
R. 1289/46 Henryk Dreger, I. 17 - Abramowskiego 1
gdzie pełnił specjalne funkcje I żandarmów na karę śmierci
Kierc.wcy wiedzą o izalrni'Zle 1>T1ZeR. 1778/46 Józef Roman Sz.ych, I. 21 - Skierniewick~ 4.
.
l:>'l'..du wozów ciężarowych przez
wpisani zostali do II grupy niemieckiej listy narodowej
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Piotrkowską, jeżdżą bociznymi uliR. 169/46 Amalia Zapisocka, ur. Friedenstab, I. 48 - Krańcami, ale czasem ktoś musi się do" tać właśnie przed taki cz.y
cowa 89,
ill:ll'.Y
dum na nasze.i gtównei ulicy... Pned
R. 108/46 Matylda Rohalska, ur. Alt, I. 51 Łąkowa 20,
dniami wldzieliśmv właśnie
(T) Wydział Zdr.owi.a P,u1b\.icz- o tym tak samo, tak my. nie c.zu·ia kilkoma
R. 270/46 Franciszek Tchórzewski, I. 56 - Batorego 68,
·~k milic•an\\ia l> zw'l.g\~~~\~ ~\~~
nego·
Za.
r
ządu
MieJ.skiegtO
w
Łod'Z.i
siG
nawet
w
ohowio,;z,ku
od
w
olać
,
.
T
tt i t d
R. 334/46 Franciszka Klej, ur. Witczak, I. 35 - Piotkow- I
i.aprosil na wczoraj rprzedstawicieli z.aprosizeń. Malo. że nie umiano .i;ik wa 1a woz w 11 1icę rauim a
są
ska 68,
trzeha było ludziom nosić ciężkie.
1
pra
y na otwarcie stacji przeciw- się należy z,org<wizować imprezy, ll2'!1'rawde ciężkie przedmioty gdzieś
R. 378/46 Eugenia Kosiada, I. 47 - Bandurskiego 19,
wenerycz1nej w ś.ródltlieściu. Jakież że nmsiano ją od1roczyć, to jeszcze
j~d.n.ak byt.o zdziwienie dzienni.ka- w doda•tlku ;poz.wrolono sobi~ na ika- na p;t().trkowską ood 62 czy 64 nuR. 389/46 Fryda Brzezińska, I. 39 - Przędzalniana 13
rzy, g.dy o oznaczoned giodzj,nie za- rwrndną kradzież cudzego
czasu. mer, ponieważ nie przyjęte zostały
R. 437/46 Jadwiga Ffor, I. 32 - Srebrzyńska 101,
'
drzwi ipo.r.ardni sanitamej z.am- T.atk, kradzież czasu, bo t,„Jko lek- wt s~e.ł~i~ł wyjaśnl.enla. . MitUriant~a
R. 489/46 Zofia Piątkowska, ur. Pfisterer, I. 35 - Aleksan- kstali
·
Gd y b y 111e.
· t_o. ze
· . :na m1.e1· · cew.azeniem,
· ·
w1eru">:1 a: - „nt1 ck mme
·1męte.
tru dno to .nazw.a ć . ·
~b h d ·
i t ko i me
· .
drów, 11 Listopada 7,
scu byli przedstawiciele wiei.u dz1en
, c ~ 1z1 - i:nam a ą ~s ru cę, ze
ników,
mog1
J
,ilbyśmy
ca~ą
tę
siprawę
by
111kogo
n•e
puszczać
.
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R. 515/46 Helena Pancerz-Panzirsch, I. 43 11 Listopada 65,
potrakto.wać jako gtup1 żart, zwfaWĘGIEL PO 112 ZL
A~arat ~vykonawczy, wszelkie x~R. 554/46 Janina Julia Pech, I. 37 - Wyspiańskiego 12,
'zcza że część zaproszefJ nadana
Ce~i·a węgila
·depn:a t.owego przy go 1nsh:.m:1e pow.olane do czuwama
R. 569/46 Brunon Jumrych, I. 39 - Wyspiańskiego 12,
była 't=l·efonic.znie. Ale . '~iek16rych pośred~ictwie ~ skladó\~· hurtowyclllnad porzl!d1dem po'':inny być. bezR. 737/46 Krystyna Barbara Sobczak, I. 17-Wólczańska 231 dziennika.rzy gorąc-0 prosili o p.rzy- " ·ynos1 z.t 112.- z.a 100 ikg ł·oco po- wzgl~dne, ale wyda1e m~m się. bYcie u.rzęd.nicy mag:straccy„.
dwórze odb'o;-cy. a ll'·•e z!. 140.- ule tam, gdzie naraża to nieR. 773/46 Daniela Sobczak, I. 21 - Wólczańska 231,
. Ludzi.e tracą czas, oclrywają·c się
j.a>k to \1·c.zo:aj .m ,· Jn.ie, ,~ydruko- potrzchn~e 5n.nych. h!d.zi na str.a tę
R. 750/46 Alicja Dankowska, I. 22 - Al. 1 Maja 15,
od
.pr~acy redakcyjnej, a
w!ad7:e
w.ano
w naszeJ _w:.2.d01;;osc1
„Nie czasu, p1<:medzy 1 ~Jl, przez zb~t
R. 790/46 Danuta Cichowska, I. 20 - Hrabiowska 30,
miejskie, w:edząc
prawd.op1odoh11 1e będz : emy marznąc zLmą .
sztywJtą 1nter.pretac1e roopcrządzen.
R. 1068/46 Józef Urbanowicz, I. 71 - Kilińskiego 216,
R. 1406/46 Małg·orzata Kustosik, I. 47 - Pawia 17,
R. 1516/46 Matylda Janina Czerwińska, I. 21 - żabieniec 19
g
(Nowa Mania),
R. 1517 /46 Zenobia Czerwińska, I. 25 - żabi~niec 19 (Nowa
Mania},
R. 1570/46 Matylda Czerwińska, I. 53 - Żabieniec 19 (Nowa
"Groźnego''
Mania),
(SAP). - :\Iirowski Zdz;islaw komo zwolnic11;\- z niej przez dział mu o odezwie plk RadoR. 1903/46 Leonard Krauze, 1. 58 - Śródmiejska 14,
p -.- „Karopatwa" ". czwart~-m l)l'Oickcję jednego z prowod~- sła"·a i poradził mu ujawnienie
R. 2036/46 Zofia Ristok, I. 42 - Magistracka 25,
dniu
przes]nchania oskarżo- ró"- ,.Suchego" mimo, że był się z. pewnym wahaniem, które
R. 2311/46 Zofia Haupt-Sicińska, I. 36 Gdańska 106,
nych z<'znaje, że hrał ndzial ". nnnmclnrowany i 'posiadał JUZ wyglaJcla na żal opuszczenia han
R. 2325/46 Leszek Gaube, I. 20 - Smocza 29,
R. 1905/46 Lucyna Elżbieta Stachura, I. 19 -Zagajnikowa 61 napadzie na mafatck Nnkiclni- hrnl'1. .. Suchy" - Kaźmierczak dy, postanawia uciec. Ucieka
R. 1906/46 Jerzy Stanisław Stachura, I. 16, Zagajnikowa 61, cę, rd:ie ~osl~l _zamordO"wanvl' ~{az.imie.rz b~·h· :z1on~k AK_UJda :iednak z pistoletem, który nawpisani zostali do III grupy niemieckiej listy narodowej
plk. ' ' 0Jcs1ew1cz 1 hPrszt lrnnch· Jr. ze nie w1rdzial nlc o UJaw- c;tępnie sprzedaje w Łodzi na
R.
46/46 Helena Pierzchalska, l. 30 - Grabowa 27,
.. Grcźny" z:ipmYiNlzial '""z~·st- nirrniu sir> AK i rzekomo nic Zielonym Rynku i wtedy dopiekim u czestnikom napadu. żP w,· wiclzial różnic~- n1i ę clzy dzialal- ro ufa,Ynia się, lecz nie w Łodzi
R.
48/46 Zygmunt Pierzchalski, I. 32 - Grabowa 27,
R. 375/46 Antoni Prade, I. 63 - Ruda Pab., Jerzego 4,
danie morrlerstwa grozi km·~! llC'ŚCi}1 liandy a walkami niepod a w Piotrkowie i nie jako czło
R. 376/46 Gertruda Prade ,1. 33 - Ruda Pab., Jerzego 4,
~rnirrci
rlla członków band,· ]pglo~ciowymi AK w czasie oku nek bandy „Groźnego" a jako
F.. 377/46 Marta Prade, I. 61 - Ruda Pab., Jerzego 4,
i ich rodv.in.
paC'ji. Z ehwilą. kiedy krewny członek AK.
R. 555/46 Hugo Leopold Sznajder, I. 57 - Łomżyńska 14, Grzelak Bronisla w J)S. „\\' ewa" .i<'~o K~2·r~~twa Ta demw; po"·jp
R. 420/46 Elżbieta Adamska, I. 41 - P.O.W. 38,
który hrpl ntlzial w na rn rlzir na
R. 1061/46 Aniela Huderek, I. 34 - Piotrkowska 79,
nrniąfok P~nry_ nRiw11ic tw~er
R. 1405/46 Jan Kustosik, 1. 57 - Pawia 17,
dzi, źr po,..:z0dł do band~· na nri'J R. 1539/46 Antoni Marciniak, 1. 52 - Stefana Jaracza 5.
hf'. g th ż 0hiccywanri mu. 7:0 hcmo·zna
Dz1.a
• Te
R. 763/46 Maria Gizińska, I. 37 - Daszyńskiego 25.
rhi0 inia! tam ,.pierwszorzc:,ł - Zar z<1J
' M i e .i~ki w Ł o d?Ji ogł.asza tarau
.„ o'-zu1nac'
"'
w
i: rz~t a r ~ nleo ~r:rniczon~- na wyrko- Technicznym _ O.ddz. Bu·dowrlaJiym
Wpisani zostali do IV grupy niemieckiej listy narodowej niP".
ila'lie parkanu m•ll'O\\·anego J)ll'ZY przy u.J. Piotrkow.skiej 64, 11 p.iętro,
(Deutschesvolksliste złożyli wnioski o rehabilitację.
Br :lnr11·.;:l,; Kazimif'1'z nsr11 ·li. $r<i-drniejskiej 115.
pokój 115.
W związku z tym i na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 6
Oiert y ~ -p '•semne
o d.po\\' i,ad.a.jące
Otwarcie ofert nastąpi w tym
maja 1945 r. (Dz. U.R.P. 17/45 i,>oz. 96) wzywa się wszystki:: rkn i 11 ._T, i„". którv tll1mac•7.;i.- „j„
.należy samym dm'u 0 godz. 12-ej.
osoby, które wiedzą o szkodliwej działalności wnioskodaw- I \"Dl. 7P 7r "t1'11 zwerbG"l'':JD~' clo tre ś ci kos ztor ru ślepego
.inko clo rcgpl::ir·nf'"<' 0 '1· -kfa {l "'~ ~.< w Dziale Tc ·.~ l'··ii·CZ•ll"m prz'' \V.ad1··11,m pr.zetarrg1owe
ców względem Narodu Polskiego, aby o tym donio~ły natych- 1"11irhz.gad.nie
1
miast Oddziałowi Karnemu Sądu Grodzkiego w Łodzi, Plac flz;» u "· o_ipl~ owP!!f' rl::iir l•:wd.,," ul. Piotrkr w . k'e.· 6-1, I ;p.iętro, po- z pnzer:is.ami obowiąz.ującymi w wy\\-Yk1·rtnf' odpowiedzi nie rhca<' kój .'i. do dnia IO 1\' r.ześ:nia 1946 r. sokości 10.000 zf,
.należy ztoż~<..
Dabrowski~go 5, pokój Nr 13.
nimi
01· ·iwinr swvrh W'• 116HmY•1 uo godz. 11-e), w kopercie należy- w Kas:c rvli~isikiej przy ul. Roose~
Łódź, dnia 27 sierpniai 1946 r.
rz~-"''l;'\' i h·iprozi. że nil' lir~' ~i~ z.a111k11:c;tej z napisem: „Ofert.a vel ta 15, .a kwit WtPtaty dolącz.yć
Przewodniczący Oddziału
Karnego '·:>:Yl111P!!.r
udziału w napadzie w na wy1kona11ie •P:arkan.ui murowanego do oferty.
' Sadu Grodzkiego w Łodzi - Sędzia Leśmierzu, nonieważ nie 7flażv 1 przy '1.111. ~ró.d1miejs'kie·i 85.
zarząd Miejski w todz.l
(J).

mieście

Brak ·znaczków na mieście. -Skrzynki będą opróżniane 6 razy dziennie
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Po niedługiej Szcz,egófowe ir1formacje oraz śle- Łódż, dnia 29 sierpnia 1946 roku
bytności w bandzie został rze- py kosztorys
z warnnikami prze. ,
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pokóu 136, <l.o idµfa 10 wne~rifa
Cfłl't. l'.,óq;t; H-50 Ami. st.~111µi. w 14.f4. 19:?0 •Lina „1ajączew\ski''.
ro.lm5. Qh. GoMP.ęrg Ą.cto_J,f ur. s.ą. 181H
t.:
nnre.c- Rol. 13.usiaikiewicia µ,
11146
D:.dsiejs;iej nocy dl•żurują apteld:
15-05 r. zam. :Ę4qa f>:aJliam~~fl, ul. B~l·el!-ga.
część
plotki''
1,p10tki•
CzyńskiegQ CRokięińs}\a fi3), Il;:1rtg~
f,ggzt
Zarząd Mieis1'i
Jak spc;dzić święto'? 15.10 Pog. ,~Cl'P·· sława 8 \\1riąJ. z zouq J~fefą ur. 2;,.9.
szewsk'e~o (Piotrkow1>ka Pii • Ro194p ,rplqi
Łć ;U, <lilia 29
T,11zynadl<>wsk1ego 190-ł r. na ~Zur.akow.sk1 .
J.
uauko.wa:
wińskiej - Koprowskiej (Pl. Wol6. Ob. Rotrubm Abraham ur. 7.4.
„flo.m11r i jego >d~iefo". 15.3(1
Stanielewicza (P01n0Fska P· t.:
ności ~).
Muzyką b11letowil L110 Pelilbes'a z 1907 r. zam. uO. Jaracza 30 n.a ,;Ra91), Siriieckiej (Rzgowska ól), Oiin~
plyt. 15-~Q Wiadomości z miasta i doms·k'i Adam".
cerowej Zgierska 61).
7. Ob. Cyr.k. ~enry.k, •!lr. !U2. 1~1
])FO\Vi:ncji. lii-45 Koncert re·W!amoWY· W-war 16-00 dziennik. Łódź r. zam. Sroidrri:1ei1.slk.a 58 flla „Łuk:as1eL k
·
J6.3Q w:•cz".
w pr,QgF.ii·mie ogó.ląopnlsk:im:
Zagubione dokumenty
a r z e
e
8. Ob. Jaigi!.a Tadie1usz ur. :n.s. 1~13
Recital śpiewaczy J. Go.r.z~c]lowisI~iej
w .r. 2am. uil. Grudzi;:rtlzika 3 wraz z zo.,._____.....,..__ _ _~----- n.kompan. w. Klimowiczowa
ad, Jt · ~LICZ ~e Lwową 1 UNIEWAltNfAM zagubioną Aecyzję
progr. pi.aśni Czajkow~kiep;p. W-wił: ną Qenowe.fa ur, l~,ił. ł9l_9 r. i sy- Dł'
cho· mieszl;:aniową wydaną przez Unąd
spec1al!sta
Ka· 16.55 A'll.d. poetydk•a. 11.10 Koncert. nem Wiesia.wiem - Kazinuerzem ur. lekarz-dentysta,
o godz.
rób dziąseł i jamy qstneJ. Zawaqz l\'1'j~s<1kaniowy 3,8.45 r. na m~z'\-Visko
W-wę". 23.9. 1942 r. fla „J.agief!o" .
„Odbudowuuemy
.ame.ry.'q]<,\a 17.50
we s 0 1 ą
mt:ial!n
Jakubowska J~ina - Łódź, Księ9. Ob. Roseriberg Józef • IJdwia·rid ka 17. tel. 1'H5.
komedię, „Roxy" Connersa w świet Łódź: J7.55 Awd. dl!a świetlic ro-3102
. dza Brzózki 9 m. 16.
nym wykonaqiu Lukowskiej, Ordyń botn'iczy;:h: 1. Utwory E. 0'l'iega ur. 15.12. 1894 r. zam. ul. _Sródm'.·~i.
sąiej, Pasławi;ikiej, Meliny, M:ikoła· w W\ i.;, l\.wi:ntet.lł man,qo)óllli.Sitń.w E. ka 12 wr.az z żon.ą Wi•ktoriią . Arne· Dr LIBO _i\LEKSANDER, cłj roh1
uszu._ no~a 1 . ga~~~a. ~:it~ze1az~ t ~- u ·iE VAŻNI .M .s!l:radz'.ooa hi:ttę
Qi·q·J, 'J. ', 2. „W !-mą uicz.nicę" .pog lą 'UL 13.5. 1891 .r. na „.Róży.Cki"..
jewEJklo~ro, i Tatan1kiego.
I ~1.J'lil r~jei;tracyjną wyflJHlą _przez m~u•
10. Ob, Wuttk·e ~tan1 ·sląw _Man_e.fl r;z:'d~uie oo g
Jlplk. tfenr. ka _Eile, 3. PłY~V· W-wa.:
_ Kt:inin pa naz'l'l1ską Ządłą Zenon 1
\\_4.rn ~ta z m1ikr1Qfonem· u·r. 23~4. 1917 r._ zam. ~·I, ~'~1e.wn ic- 1 1 · _ .
IR.25
'ff.ĄRT 1(01\U:J)łl MUZVCZNĘJ
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. 18-35 Koncert. 18.50 A~1d. TUR-u. ka 10;, w1az z zoną Mi,ch~l;aią ~"An· Or J. VOGEL ze Lwowa, specjali- zam. w Kple.
.
„LUTNIA" .
sia i::horób kopiecych i akuszerii ....-.-.::==-..,,,...""="'.....,.,,.-=~=-:-=;:';""'--==:--:
coes~f!Ca się !9,00 Natjka 1mzy głośniku. . 19-:3lJ na ur. 1.7. 1921 •r. u·a _„W1sh?ck1 .
_Dz·iś o god-z. 19~ei,
IAM spalone zaświą4·
Il. Ob. Marrnur ztei.n Jazer m. Pr,yjmuje ul Narutowicza 4. Tel lJN WA
w.elkim powodzen .e111, pelmt h·u1110· Aiqd, Chop~nowi.".ika. 20.00 dzie111n1:k·
c;:ęnic repatriąfyj11e L. AZ. 3S5Q/RP
·
ru op.eretlka P. Abraha_ma „Wiktoria 20.20 ~piewa M. Szopski. Kr.a1)fów: ?5.8. 1909 r. . z~m_. 1u'1. Pi~trkowska 260 _92.
z r'nia 30.f\,4'1 r- i orzeczenie o sta-;
i tei bu1ar". „Udział b:ora: ~·\n~ 01- 20.45 Stuchowiis]\o. Ł6pź: 21.00 Utwo 26 wraz z dziecm1: Mar.iaruellJ ur~
stedt. M:chal SlaStk.. B. Ii11_im1r li.J., ry skrz~-.p.cow·e Saras.ątego z lflłyt. 11.3. 1933 r„ Kry\5ty11ą ur. 20.6. 1935 LEKARZ STOMATOLOG AlleJB Uu- nie pozostawionego majątku za Buteezenle giem na nazwisko Mucżyński Ma·
St. Pi,asecka, I. Gry,i~br.lm. l, J3 u· 31.'.?Q S1kic lite,r. Kaiz, Truc-h!llllow- r~ Jianiną 1w. 11.4. 19;18 r. na „Min rakowska ;i; WaFszawY iamy p&tnsj ł zebów, flracowma Zf riflit - powiat gdański, wieś Mie::
·1f;.iewi z, , J<;r;qm1. C ~hrc;,1.· .!li;. s.I-i 8 ~o fl· t. „Czad". ~l .30 Koncert mun ]di".
-3l04
_9„0 rzeszyn.
l?, Ob. fule Micha•! - Icek ur. 23.3. b(lw ~ztucznvch. Amlrzeia 2.
W!, Sz~zaw'M1ki. T, -;:ą~a'• . . B :tety ~n zeń (ueść' !--sza). Łódź w prodo nab\'~ 1 -; w • •!,·.n··ul grnmie ogóhopo!s·]\i·m· ?J.OO S!fecz 1905 r. z.am. Al. Koś0 ciusz'ki 13 aia .,..;.;..;;:...,;..._.....;.;.;;.__,,;,,.;..__;,;,:~.-;,....;;-...._,,..,..,,,.
'Fześwei
D1 HOWAUli'lV .muzy - ęhorflP.V U~IE VAll!'NIAJ\I zagubioną palcówT. Mnrlkowski-ego „R'owi·ń<ilti .11,l'ahal . Tgrmiy'',
przy ul. Plotrkowsk1~J 10~-a. a od radiiowy JJ'hra
1 . Ob Ilomb1.1 Cz1:•sl1111 m, 1.4. skórne i w 1u1eryc.in~. ZeroTTuS!ti!l~~ :l kę i świadectwo urodzenia 23.l.l.1918
p.t • „O człowie'ku, ktm.v szt1kał
_..
gettlz 17-el w ~a· e l_eJlr-11.
w·wa1 19li2 r. ziJm. ul. J<op~m'1Jrn 24. wra;: o~.<l,;,,,;;3-,,,..,:7;;,•....,,.__.,..="""'"""'==::=:::;:;;..w r. na nązwisko Bulilqiy.rska Jf!nipa
ria•1·1ęJc· nra 'Ch'"· w r~ź. ~utor.a.
UWAGA! Juz 'v'krot0e
o~lflf: z t_o.Jłą Jiia•!i11;i µr. ii.JO._ 19?0 r. i dzie- Dr . .JAl}WlfiA iZU~TROWĄ, (:ho. - powjat fiąclo:rri, mia:;;to WYś!llie·
',Z ·k~ taJJP zna.
niei za ;; operetek Lehara „Weso!a 22 Jii
-3105
ur. fPRY płuc, Łgdź, µ1. WólCZflńska !'i'· rzyce.
~·Jad. a7:tenmka. 23-20 progr~m na ćmi:. Lestawem • Zb 11?11'·ewem
wdów.ka •
ACY 1utro. bidź: 23.30 Koru:ert z:vczeń 20.9. 1941 r., fanusz:em - Krzy•zto- 197 m: 1 wznawia przyjęcia od godz.
•
-lOBll UN~ 1AiNJAM .zagubiony tlewed
l7.dci:lg-ej.
na ;~IT), nr. 17.J. J945r. nia ,Bogudki".
(czę~ć Il·ga). 23-55 Program
OGNISKO METODYCZNE PR
. psolJ1ąty i wspystk113 dokµtnentf z za
·
ł,ódi, idn"a W :·er!lni l!JJ6 r.
!iiicń 'ntr.zeiszr, za-koti"ze.nie a'll.QY·
$WlfTLJCQWEJ
CZ ZYGl\'IUl\iTI Ill1&u na_ nftzy·i~k? l3ratun JaB ~
ip.r"ą!ł Ą\leJc1~1 w L~dzi.
Podaje się do wtadornoś,:i alk ;s:wu ·ii j H~~mn do ?{.()().
weµerv"znyf!1 mn. Babice, wres Nowy Stan1słachorób
specjąlis!a
nn
,,,,---, .,..,..
, ,
a
~wietlicowero. i,.~ !>fZY . ~V:V·dz:lal:e P u:r, x:
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ąkórnvch. P otrkG\' ske N~ 10) wów.
i
i.st111c1e 011:111.
.$w-ietl'cowvm 1 LR
Frzv.fmuje od li-li t ar! ł-7,
Priacy Swiet\i1;0·
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·
. •
~vei·
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O<l
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ni znąjomoscią
Ba!ucki . Rvqek ·- '·· _
wany. Oferty ze s:i:czegńl.Qwvm żymo· i, że kartv zgło zeń rdiia prai:- .-----,;e.::~.~
cior:ve;em s~lad;ić nalf:·v nsohiście ~----,:,;::;--==::---:-====~=
0$Wl TOWY OM. Tt.JR
nąq•ch brać udział w Kongresie,
„ZWYCIĘSTWO NA PUSTYNf!' do :EHura Personalneim p. p..,f'ilm
ul, Kopernika 8
~ekretariat Stowarnszen',a W:\"d.aie
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Polski", Targowa 61.
tako \'C oraz ;nformacii u<l7iela w
Po~irnte!f seansów: w dni powsze dme o. godz. 16. 18 l ;:!O: w 11ied~ie-le
irngzir..ach nd 9 qp 13 i oQ 16 dn
STfłJ,A~ZF. "totrz~bni do fabr1ki FUANUISEEK Kardela poszukiwa·
.
.
J4. 16. 18 l 20.
świet;i o _flłdu.
19-eJ.
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ny jest przez Wincentego.
Kin!!: ttrl. i\llria. Przedwiośnil' i Roma rozN>Ctvnają ~eonst> o pół ~o- mebli, Łódź. Jaracza 42.
rhiny późnil'!j t zn w dnj powszf!tjnie n r.rodz. 1'1> :iO. 18,30 i :!0.30 w nie·
<>~O{)<:: <:'l<.X>.0<>000t'>01XX>(;l{:;J\?.{'-"
oraz
Karola
PAWŁOWSKIEGO
Lok ale
diielę I święta pierwsz'I' seans 0 godz 14.30 Oświato. Wl - 2 seanse dzien·
ooKnz·.~n
Krv ~tv 11 1.' i Pran '~7.J·e
-----nip· !!flih 11 IR.~ NiPd1it>IP ; hldt>tn 15 3-0. 17 ' IR 30.
OGNHl 70( J,OCHC7.Nf
na S?:ukuje Pawlo}Vski Andrzej i pro:foc:.i:ąte~ seal'.ląqw w ki11lr. , 1 ~ał ty~" w qni powszednf P er &odz. 10.30 Z,o\.MfENIJi; 1 nokój z kuchnlą
~DfiOWJE
pokój z kuchnia ltib na pojedyńczy si o ~kontr>ktowanie się z p. Anielą
Cdo.lazd tramwa,iem 9) otwarty od 18.30 i 20.30, w niedzielę i ś>yj~ta o gąpz. 12.:IP, 14.~0 1 18.30 1 29.30.
Wostkowi::ik. Poczta Zbiersk, po·
P.ued~qenai bilef PJI' di> li:i11: ,.Rel>fmJ", .• Wolność" j :R<'lma" dla większy w mieście. Wiadomość: 9 rano do zrolerzob•.
członków Związków Zowotląwvrh (Zgłps~•mia zlliomwel odhyvvą się w !Ja- Łódz, Radogos;i:~z. M-arysin III, nl. wiat Kalisz, woj. poznańskie.
-3118
-3116
Warszawska 66.
dzie Zakladowej fa'bryki Geyera .(P~oh·kow.ska 295) od godz. 1()-13·eJ.
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Szwedzka baronówna portu. a
i chroni

przyszłego

Norymberki proces zbliża się
wreswie ku k01icowi. Ukoronowaniem jego będzie - jeżeli mo
żna się tak wyrazić - powiesze
nie głównych zbrodniarzy wojennych. Jeżeli któremu z pomocników Hitlera uda się na
mooy wyroku uniknąć hańbią.
ooj śmie.rei, to nie bęflzie nim z
Hermann Gooring,
pewnością
to ,,mocne ramię fiihrera" i
"najwierniejszy z jeg;o paladynów'', jak nazywała Gooringa z
nazistowską. emfazą hitlerowska
propaganda.
Przejdzie on do nicości i świat
przestanie interesować się jego
o-obą. Na razie jednak stał się
on znów ośrodkiem powszechnego zainteresowania. Co powie w
swoim ostatnim słowie, jak się

zachowa?
Ponieważ. prawdopodobnie z
ty.eh samych przyczyn, prasa
sobie w tych
przypomniała
dniach osobę jego żony i informuje nas o miejscu jej przebywania i sposobie życia, nie o.d
rzeczy będzie powiedzieć jeszcze
kilka sl ów o stosunkach rodzin nych Goeringa, a zwłaszcza o
wnie, przebywającej na wolnoś
ei, która go przeżyje. Zupełnie
obojętne to nie jest, bo jak wiadomo z Msiorii, żony 1ud'zi pew
nego pokroju, stawały się spadkobierczyniami tradycji, a nicraz i czynnymi kontynuatorkami dzieła swoich llll}ŻÓW.
Goering był podohno dobrym
i czułym mężem, choć żonaty
hyl dwa razv. Jeżeli czuje pewien afekt dla obecnej swej żony, t-0 podobno p.ra-wdziwa i
wiclką. miłością darzył tylko
nierwsza. która 2lmarła w 1931
roku. Miała to być jedyna mi1n~ć jego życia.

c;ża
w~e
popleczn ·ku Hilleru przed ureszlow uniem

nia zakochał się w p.ięknej 33 wo ideolog·ią hitlerow. ikiego ru- "·ięzicnia, Goering nawiązał z\ Carin Goering zmarla podcbu i wzięla w nim razem z mę- uim zaraz stosunki - i robota, czas nieobecności m~ża. Ale
letniej mężatce.
żem jaik najczynniejszy ud.z.fał. od której po kilkunastu latach Goering, lubujący się za,vszc i
mial zadrżeC.: w posadach świat wyżywający w zewnętrznych
WYZNA WCZY,;\l IDEI
manifesta,cjach, no 3 latach os·
Uratowala mężowi życie, kie- rały, rozpoczęła się na dobre.
HITLERA.
tentacyjnie przewiózł zwłoki
OD łJOŻA UMIERAJĄCEJ
Rodzina Carin nastrojona by- dy podczas pici·wszej próby naz Szwecji do Niemiec,
zmarłej
ADZĘ.
.
.
WJ
PO
ŻONY
Monaw
Ponieważ zistowi"kiej rewolty
ła germanofilsko.
z wielką pompą pochoje
gdzie
do~yla
nie
Goering
Carin
pod
roku,
1923
jesieni
na
chium,
okry
lotnik,
28-letni
przystojny
ty sławą wojenną, przypadł czas strzelaniny Hitler został in·zewrotu hitlerow„kieg.o. Jed- ,\·al we wspaniale urządzonym
również do gustu przyszłej swej aresztowany, a Goering ranny. nak, kiedy umierala na chorobę mauzolemn, w posiadłości SWQ·
żonie, więc wnet zaczął kleić się Carin wywiozła go wtedy z l\lo- sel'ca I\' 193] roku, podczas po- jej, którą na cześć zmarłej nazromans. Carin byla podobno na uachinm i ukryła w Insbruku. bytu wraz z mQ~em u rodziny w wal Carinhall. Dopełniwszy po
turą. dość niezwyklą. Bardzo Po dojściu do zdrowia Goeriug Sz,wecji, Goe'l·ing. odwołany od komediancku tego aktu małżeń
przystojna, lerz nierównego i uciekł z In.sbrnku do 'Vl-0ch, a loża chorej żony, poleciał do skiego obowiązku, bezzwłocznie
dość a''vantmniczego usposobie- stamtąd przedostał się wraz z Be.rlina, gdyż p1•zyszła wiado- ożenił si~ po raz drugi!.„
Dziwny człowiek, mający w
nia, nie z.awahała się uciec z żoną odo Szwecji, gdyż na tere- mość, że stary Hindenburg kacoś z bohatera, więcej ze
sobie
Hitsiebie
do
wzywa
i
pituluje
nim
za
rozesłano
Goering·iem do Niemiec. co ula- nie Niemirc
a najwic:cej - z
zbrodniarza
Ponaradę.
decydl1jącą
na
lera
gończe.
łisty
z
rczwodu
twiło jej uzyskanie
Dopiero po amnestii na jesie· trzebny byl przy tym i Goering, błazna.
pierwszym m~żcm. Na wiosnc:
O drugiej jego żonie opowiem
1923 roku pośhiuiła Gocl'inga il ni 1927 roku wrócili Goeringo-1 który o<l.gn·wał już wtedy dnrazem.
następnym
doi
organizator
jako
rolę.
ż~1
na śmiere i życie! wie do Niemiec.
postanowiła
St. W. G.
1
Po wypuszczeniu Hitlera zl wćdca S.A.
dzielić jego losy. Przejęła się' h

„„„„„...„_..„„lliD „„„„„„„„_ .„„„ma_.- .„„„„....„„„„„„_ ....„„„„„_....

Ze sport11

R

d c e

Dziś rozpot:zgna;ą

sic; tnisirzosiwa

z

SS

w

Po wielkim napięciu, jakie to- cie dalszą poprawę wyników. Szcze- w osr,odku OM TUR w Koszęcinie. sta·nsie będzie miał jeszcze dui:o do
Niemniej ciekawie zapowiada się powiedzenia.
się
warzyszyło wyprawie polskich lek- gólnie ciekawie zapowiadają
będą
Majznera z swym nai- Całe zresztą misLrz.os•bwa
pojedy·nek
Pilukoatletów do Oslo, wracamy do nor- biegi krótkie, w lkitórych obok
lek·
naszych
poziomu
sp1awdzianem
ze
Nierobą
rywalem
groźniejszym
trzeciej
na
sklasyfilkowanego
cha
s.tadioarnch.
na
malnycih wydarzeń
m!strzosbw Europy pozycji w tabeli dziesięc~u najlep- śląiska na 800 i 1.500 m. Czajkow- koatletów przed zbliżającymi się
Doświadczenia
wsckazują, iiŻ na starą przedwoj.enną szych, stoczą zaciętą walkę o pal- siki, który uzy5kał ositatnio bardzo m"·strzostwami krajowymi w Krako(wk)
zechce)wic.
gwairdię nie, można już liczyć. Mo- mę pierwszeństwa 111owoodkryte ta-(dobre wyniki na 800 m,
·
miesięcznego kursu udowodnić, że ,rówmiei na tym dy-l
że jeszcze zabłysnąć formą Waj- \onty pockzas

sówma, moie uzyskać jakiś nad'zwyczajny wynik Gierutto a nawet
Stani.szewski, będą to jednak wyjątkowe wydarzenia, zrwiasbujące deprzedwojennych
fin:1tyrwny koniec
gwiazd. Trzeba energicznie szukać
n'°wych, młodych talentów, trzeba
całym fronitem zwrócić się w stroamatorów królo- Po raz pierwszy po W;Qj,11·k~. Łódź kraju. Wi-Osną g·ościla w Po:z.naniu kani·a jest nwka, trzeba aby do
nę najmłodszych
BAF01'TOW A f'A.'RfN
zap-0znać s:ę jede.nastka ~zegcdu, od,;1osząc t•atwe J nie·i pod~jść we wfaściwy :;posób.
dopingować, będzie mi,ał•a ok.n!ę
szJkolić,
sponbu,
wej
VON FOCK.
z piłkarzami \\'ęgicr~:.kimi. Bilans na- S.'.!kcesy w spotkaniach z \\Tartą i Chodzi w pierwszym rzędzie o pr6zagr.anicznych KKS-em. rerencvaros, jak nam sy- bę nowych si•!. Jeclenasbka ŁKS-u
kontaktów
szych
Pierwsza żona Gocrhiga bvła i jesZJCze .raz szkolił.
pul'ko-wnika Zdają sobie z tego zadania dobrze wzbogaci się o nową pozyeję, trzeba g11aliz•11;ją, jest dru.i;yna znacz.nie lep- ma wie1e poz~·c,ji, które trzeba co
córką
Sz.wed!ką,
powiedzeć, przynajmniej szą, toteż szanse łodzian są mini- prędzej zmienić, jeżeli dmżyna ma
barona YOl'.l spraw" działacze, którzy na swym to z góry
Karola
w<>dzkie_go
c: 7
tak "a 0rtościow<i pod \,·zgłi;:dcm po- 111aluc. Se.ns jednak naszych spotka11 pok1usić si.ę o !.eps.zą pozycję \\ ~oka "
w dzisi·~iszej li krajowej. Chcielibyś111~'. aby skońr.'oc·k. Urodzona w 1R~8 roku, by komcie mają wychowanie całej ple- zin111u p'!karskiego iak każda z d·O· międz~·113ro<lo\\·ych
wynikach cz.ono ,przynajmniej w takim spotk.a·
na
nic
poleg·n
sytuac,ii
wę~i~·rpiłkarzach
O
ty~hcza<:owych.
lckkoatlepie:rwszorzędnych
jady
GoerinJJ;a.
od
1#1 o 5 lat starsza
dąże.niu niu z e'ksperyment~m Pat,koli. któw
Prn!.(,nicmy
hra111kow,yc~.
o•p1111.c::
Poznała s.ię z Goeringiem w tów. Tego, co np. nie potrafiła U· sk1ch mamy od l.at ustaloną
może jesot w pe\\'.nych Olkazkl b lakkoh1·1ek mauz1arzy nrzechndz1ł1 c!n pcdn.1cs1cma. 1':f.3.~nc11;0 poziomu ry byćia~.'lie,iszym
_ ·k
., S
n~ • h d , , 1·omant ,_
k l"
Punktem, ii.a'eży
u róż.ne górne i cl1mume okresy, znai- ucz~·ć s1i;:, st!ldi{J11•a1.: obce, dobre iach
yrena waroza<1~» a,
:\ czynie
CSC'
o O IC7-D i<CJaC
je•dn.ak do generacji, któ.ra powinna
cznych. Nie byla foż wtedv pan najeżony groźnymi nazwiskami Sta- dowali sic. zawsze w czc;1611.c.e euro- wz.rry.
.
.
nowym talentom.
Gł1uszcza, pe:>•k'~go f1.1 thol11 . n•erzadko gosz- . Na~uwa s;ę prz~ t\ 111 •e~n~ zasad:- miejsca usta..pić
ną, lecz żoną młodego of; nel'a ni.szewskiego, Gierutty,
o :zmianie
vomyśleć
też
by
Trzeba
11
przYJJezeh
H\ya11;a.
natury
IP~zeJ
sz.c7:.vtów.
iei
.
czac
szwedzkiego Nilsa von Kan- Cejz:ilkowej, umiała pierwszorzędnie
wizrta 1' ! rnicnw z.a pods!a\\i;:, że celem spot- na pozycji środ1ko1;,,ego P-0mocnika.
tzow, którego poślubiła w r. wyzyskać SKRA stołeczna, szkoląc Będ?.te to iuz druga
wckran
\Vystuż.ony i z.astużony
wielu
JC'llO. małżeń'-'ltwa tego uronzil w mozolnej dlugieJ· 1nacy
Pegz.a, może s1pokol1nie od•dać oka,,.. •
d
L
ZJję zmierzeni.a się z \Vęgr·ami je<l!.' Zl~ID.
biegaczy.
zdolnych
się w r. 1912 jedyny jej syn To- młodziutki:dh
ne1m1' ze s.wych nastę,pców z m'cdY
q.
skoczików i miotaczy. Dz:ś może już
masz Kantzow.
szych reionów- Pomysf z Mi'!1lerem
Dziś j J•Ufi'O?
wynikami
Goerinrr W"szedł z pierwszej poszczy<:ić się niezłymi
nie rozwiąmje tu absolutnie proM·
k.
C
· p·1 dh
"'
,...
stadion ŁKS ble111u. który stoi przed kierow.niPilka nożna:
Sobota 3r sierpnia
aJZ!lera,
za,~n~c iego,
wojny światowej w randze kapi . iwu a,
chi em ŁKS-u. KlJ bc1w1em zagra
.. H 1 w·imy. god z. l9 - godz. 17 _ Mecz międzynarodo- n.a
tana lotnictwa jako ostatni do· iednego z na1większych naszych ta- z
mi trzostwach Polski?
apasy. a a
lentów na Średni'(;h dy·tansach i wie
· 1 h ff
'
b . - poczatek mistrzostw Polski w za- wy Fe:-cncvaros (Węgry) - ŁKS.
h W ·, . kl, b
.
wódca słynnej nc 1i o enowrów1nież wraNi·.'!
1u 111lllyc ·
· · ,
· c1ęzarow.
ro otm- pasac·h 1· po d noszenm
u Y TUR
tasme OM
najOdznaczony
skieJ··. eskaid'ry
.
d C nam 1się
. podoba
·•
•
•
•
•
w ob·„nie.
came o zyżew.s«1ego
1
.
.
.
-owe
aszcza
zw
a.
cze,
'\VOJennyml,
orderami
wyz.szynn
•
Jest to bezwqtpienia dobry taktyk,
ŁODZIANIE ZWYCl~żAJĄ
Lekkoatletykę.. godz. 16.30 Sta„ (SKiRA 1es•t 1kh1bem OM TUR) w
·
· d
l"k "d
do~1dadcz~ni_e :vrkazało jedn?~ że
NA śLĄSKU
P? z i. wi owanb:~ . awneJ ar~m~i całym kraju sa wylegarnia nowych dion ŁKS - mistrzostwa Polski
Piłkarze Skry (Baluty), którzy h~ak m~1. Juz sil na rozegra.me ca·
Zwiazku RQbotniczych Stc-.-rnrzy·
·
·
llle m:~ł co. ro :c 1 z czego zY.C:· I ,
•~1 partu IJ'rzez pelne 90 m;n,ut.
.
.
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.
szeń Sportow,·ch
P1·zen10sł się więc do 8zweCJl. ta entow.
1·b ~.·sm:i;_.. a b Y na~ze u1".ado . N'ie c hc_ie.1.
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Geyera
Sala
zis rozpoczyna 1 ą się na s,a io- Boks.
zaJęc1e Ja rn o l!.f zie zna az
19
1
ln·Jy Jako chec o~łab1azrozumian~
~~
rou,
ą.~
onym
na
zyg0rza
ię
~~
'·
.
.
k.
.
b k
k .
nie ŁKS-u dwudniowe mistrzostwa ~
nik.
o sers ie o .MlSlrzo„ ~egrali towarzy;;k•e srctkan1e z re- n~a zespołu czerwonyd1. \\ y<laie n.am
~pot ame
:·
.
.
.
• •
• ''ę i·e.n,r<tk. że t\nko pod katem nau.
.
PewneJ hur~lnveJ nocy zimo- lekkoatletyczne Związku Robotn cze- two klasy A Geyer _ ZJednoczoP:e.ze_ntacią miasta Bvstrzyca. zwy- l<i należy tr.aktc11nić mecze z ,Jl'rzewej 1921 rck 11 musiał fa1dnwać go Stowarzyszeń Si:>ortowyc.h, w ra- ne.
;·ęza1ąc. 6: I ( 4:_ I) . Gra obfutowa- ~i\,·n;~ami takiej. klasy jak Węgrzy.
Niedzial r września
na jeziorze Baven, w pobliżu mach koorych oglądać będziemy re1a w w:ele f'mOcJonuiących momen- a tak spr~\\·ę ti akt•.111ac zg,odzą s~ę
dal:::v
_
Hala Wim„
domu w którvm w gościnie u wię najmłodszych polskich lekko- . Zapasv:
z pewnością z nami wszyscy. kto·
· r
Ł0 d · ·
· ,,
.r
•
• ,
• • .' •
' •
przewyzsza. 1 gospo- rzy JJ.'.l f-KS nie natr.zą z persoekz~ame
starszeJ zamęzneJ siostry przeby atletów, zrzeszonych w klubach ro- c•ag zawodow o mistrzostwo Pol- .ow.
:~rzy zar:iwn~ przyirntowamem tech-, tn.~'Y je~.lne~o. tvliko spotkania. i to
wała Carin von Kantzow. Goe- botniczych i, Orgamiz~cji Młod:;eży ski.
z przec 1 w111k1en~, . ~vol:>.'!c ktore_!:(o
.ic 7 nym iak 1 takty1k'!.
ring prosił 0 schronienie i zo- TUR. ]e6tesmy pewm. że bedz·emy Lekkoatletvka: godz. q.30
t~·lk~ 1ambiqa 1 ~v~lt '.:\'('"Ce):t~ia
J
zdobyli:
7.wvc;ezców
dh.
Bramki
misświadkami interesuiącei walki o ty- Stadion :u<:.S - dalszy ciąg
.,-fał serdecznie przyjęty
· \\a me\\'Je• e mogą z zia .ac. Wk
RP,,,,ba 4 i S-nulik 2..
.
Tam, od pierwszego ~pojrze- tuły mi51trzowsk:.e i dadza one w efek-ltrzostw ZRSS.
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