KURIER

Traktat pokoiowy ·
'
z Niemcami
We wtorek rano odbyło się spotkanie pomiędzy Byrnesem i ministrem Bevinem. Ministrowie omawia.li sprawY, związane z traktatem
pokojowy'm z Niemcami.
W amerykańskich kołach politycz
nych przypuszczają., że nie jest wykluczone, iż rada ministrów spraw
zagranicznych czterech wielkich mo
castw rozpocznie rozmowY wstępne
w sprawie traktatu pokojowego z
Niemca.mi w środę 20 listopada, jak
to było przewidzilme.
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20 listopada 1948 r.

Sami zadecydujemy o sobie!

Do PPS
)

l6di,

wstępują

- młodzi robotnicy i synowie chłopscy oraz etudenei wy7.m;ych ucmlni,
nasza Partia,
ponieważ
walczyła o 8J)OOjalne prawa
dla młodocianych, o srdtoły dokształcające, urlopy
wypoczynkowe, bezpłatne
nauczanie. otwarcie bram
uniwersytetów i politechnik dla ddeoi proletariar

tu,
si;any ~botn:icy, któ:Ny
od lat walczą.o o poprawę
swego bytu, maszerowali

-

sztandarami PPS. or
ganizującej strajki, masopod

we demonstracje, bezkompromisowe akcje, mają.ce
na celu obronę najświ~tszych praw człowieka, bo
jego praw do życia i wolnośei, _kobiecy, 0 których
równouprawnienie walczył
polski ruch socjaliscyczny,
domagająey się równej
płacy za równą prace, 0 _
chrony macierzyństwa, i
całkowitego 71l"Ównania w

, I

w.
Zapytanie w Izbie Gmin w sprawie glosowania w Polsce
Wrborr bez obserwa

LONDYN, (PAP). - Od- żadnych oficjalnych repre-jP~eszła na wlasnośf nar~u pol- lrozwo!owc;i Polski, W?'ażają pr~
powiadając wczoraj w Izbie zentantów brytyjskich ani skiego. W ~ach trzyletniego pia- koname, z~ społecz_ensłwo Pomoeh k . , ' . k nu powsłaJą na Pomorzu zupełnie rza skupi się wok~I bloku stron.
.
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t ·
Gm·

m. na PY ama P,os ow w
sprawie obserwatorow brytyjskich w czasie wyborów w
Polsce, Mayhew, parlamen-

raJo~, Ja o nowe zakłady, a nawet nowe cizietez z mny,
obserwatorow w czasie wy- dziny przemysłu.
borów w Polsce i że nie pro- Komitety PPR i PPS W?bec ~~:
ponowano rządowi polskie- borów, które zadecydu1ą o ltqu

tamy podsekretarz stanu w mu· aby podobne misje miaForeign Office, oświadc7;ył, ły być wysłane.
że rząd polski nie zaprosił
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nicłw demokratycznych, aby dalef
Jaoczyc drogą pracy i wy,,mru w
budowie Polski niezależnej I Ludowef.
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WARSZAWA (PAP). W kilku miewawcza na wspólnym posie·#""
j il
cbfelnicach Krakowa odbyły się dzeniu w Sopode postanowiła
r) ~
wiece przedwyborcze. PPR wspól- zwródf się z apelem do społeaeńnie z PFS zwołała przedwyborcze stwa o zespolenie się w nadchoinformacyjne zebrania w Chrzano- dzących wyborach w jednolitym
.,
;1, :·/·~-"'~/ . :
wie, Olkuszu, Bolesławicach, :Soch froncie przeciwko rodzimej reak,,
ni, Brzesku, Limanowej I Wielicz- cji.
ce. Oprócz tego w Myślenicach O'.' Komitety wofewńdzkie PPR f
PPS w Bydgoszczy w odezwie
raz Kluczach.
Staraniem komitetu PPS w Za- przedwyborczej, skierowanej do
kopanem odbyło sfę zebranie, na ogółu ludności woj. pomorskiego,
które przybył poseł dr Drobner. stwie?dzają, iż obecnie l>omorze
prawach z mężczyzną,
Omówiono sytuację w zwłązkli z- słało się twierdzą polskosd I cała
- wszyscy, komu d:rogą
mającymi odbyć się wyborami, lwłasnosc niemiecka jako pochojest w~lność, niepodległość
__• - - - - - - • Międzyparłyfna Komisja Porozu- dząca z wielowiekowej grabieży Praca nad odbudową mostu Kierbedzia postępuje szybko naprzód.
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POLSKA WITA Z RADOŚCIĄ
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Po likwida.cji UNRRY kraje zniszczone muszq korzystać
.z funduszu pomocy pod egidq ONZ!
.No-yvy JORK

<P:1P>· ~a po-

nowisko

Pol~i w sprawie sposo

plan La Guardii,

żądający stwo-1 gadnień

tak,, jak

należy

podeho

względu

na brak

~olarów

nie

m~~~iałkowym posi~emu k~- bu pom~cy.zmszc~nym krajom rzenia pod eg·idą ONZ. specjał- dzić do potrzebujących pomocy. jest to możliwe, Trzeba pamię

m1sJ1 gospodarew - fmonsoweJ, p0 zlikw1dowanm UNRRY. negó funduszu pomocy. W myśl
delegat Polski przedstawił sta- Rząd P<>sk:i z radością powitał projektu La Gnardii fundusz
d
• ł b .
t en mi~
yc zarzą zany przez
radę m1anowan~ przez Genera;Irue
ne Zgromadzeme. · Polska
.
t y lko t eoret ycz:rne popiera p1an
• .
b .
di"
L G
1
owiązuJet si~
a u~r 1• a~
Na ostatnim posiedzeniu p.arlamentu agielskiego Z(\Stał p.optakrz:epotc gob w - a e.m w P~Eam
rze n ego zmszezoneJ
•
• , . • k uprzypuszcZOilly atak powa.żnej ilośei posłów Partii Pracy na rop·
1a bV: .11osci
s~
w~
ie
•.
polityk~ rządu. Główne postulaty zamykają się ża;da.niem :r.e·
iezą.cym w ro
w ro
wizji postępowania rządu brytyjskiego w sprawa.eh międzyna ~z.
Polska dosarczyła
1ezącym
)
t
wszy•
ze
ty
współpracy
UNRRA
realnej
rozwinięcia
rodowych w kierunkn
100 · SiflCY
on w~g1a ·
·
stkimi narodami i gr.upami, zmierzającymi do zapewnienia
Zwracając się d obecnego na
pełnego planowania socjalistycznego oraz kontroli zasobów
demokratywyrazem
byłoby
światowych. Takie stanowisko
sali La Guardi, przedstawiciel
cznej i k~nstruktywneJ polityki soojalistyomej i wyklllczyło Polski oświadcztł, iż dyrektor
RA wie dobrze,
generalny U
by wszelkie możliWOŚCi konfliktu.
W szelk:ie tendenc;je poMiału na bloki ideologiczne mus7-ą. że w Polsce górnicy odpowiedzą
być unicestwione, świat ma prawo żądać w obecnym okresie na apel i 7..e wydobęda i dost.ar
poprzeicW.onym morzem kr!wi, przelanym za pokój i be7J1>iecrzeń· czą nowej organizacji potr7.ebstwo wszystkich narodów, aby polityka wielkiego ·mocarstwa, nego węgla. La Gua.r dia jest
na czele którego stoją soojaliśei,, biyła WYRAżN A, PRZEJ- jednym z _najwybitni<>jsŻyc.h am
RZYSTA I JASNA. Nie moźn'a zostawiać pustych miejsc, któ- basadorów dobrej woli w świere kto inny wypełniałby treścią. zgiodną z interesem wielkiego cie. Dzi~ki jego wielkiemu wkła
dowi w dzieło pomocy krajom
kapitału i fabrykantów broni.
Wybo11ea angielski, który odsunął od wpływu na swoje pań zniszczonym, UNRRA stała się
stwo konserwatystów, domaga się wypełnienia programu, na organizacją nie o charakterze
który głosował. Jego pnedstawiciele powied:&ieli o tym w par- dobroczynnym, a organizacja
lamencie angielskim. W czasach taikieh, jak dzisiejsze, nie ma solida1-n<J1ści mieclzynarodowej.
miejsca na nieW.ecydowanie i oportunizm, opóźniający albo Tajemnica powmlzenia UNR.RA
wr~ uniemożliwiający wycią.gni~cie petnycb konsekwencji ze w JM-zypadlrnch, Medy nawet
dyplO'lllatom nif' udawało się uzwycięstwa nad faszyzmem.
Dlatego ł,e głosy posłów socjalistycznych, rozlegaj:\ce sie zyskać porozumi•mia, jest fakt,
w parlanvmcie angielskim, są wYnikiem prostych myśli i szcze- że jej naczt>lny dyrektor i cała
organizacja podchodzili do zarych iąd:ań calego postepowego świata.
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W ~yskusJI nad f?rmą. pornocy m1~zynarodoweJ trzeba uelementów
wzglę'd.nić szereg
wpływających na obooną sytna• t b-1. h Jes
. p·1erwszym z nic
utA
CJę,
·
d
·
od
P stawowych sro kow, co zmu
sza kraje zniszczone, a zwłaszcza Polskę do zakupywania ty• k ę, b ąd z• na
. . za go t ow
wnosm
krótkoterminowy kredyt. Ze
,

Fn) a s r uI•k o• w
I

qrozi Ameryce

L01NDYN (PAP). ~onoszą z
Nowego Jorku, że życie gospodar~ze Staneny Zjedno~z?nyieh w
chwii o"beme_;i przypom.11ra n~rw1:1weg<> człowieka, lltóry wie,
że czeka g·o katastrofa, ale któty wydaje się cał'kowioie be'ZJSilny, by przeciwstawió kroki zaradcze. Ekonomiści są zgodni eo
do tego, że kryzys rozpocznie się
na wiosnę. Tymczasem trwa wyścig płac i cen, Za niepokojącym
wzrostem cen następują, zaidania
podwyżki plac. Grozi nowa fala strajków. Od roku 1948 zwyżka płac robotnfozych pod kontrolą rzą1d·ową, wyniosła 33 proc.
podczas gdy koszty ntrzymania
zwy~'k-Owały o 46 pr0tD.

tać że Polska miała przed woj·
ną. 'dolary, ponieważ ekspoirto-

„

.

..

.

wa.sa żywnosć własnrn do Stanow
Zjednoczonych.
p ois1'H.a prowad z1· w t eJ· ch w1·u
·
·
h an d e1 zagramczny,
wywozą.o
węgiel i produkty przemysłowe
.wzamian za surowce i maszyny,
· · go1ron·Jecme dla usprawn1en1a
spodarki. Polska ps:owadzi handel wymienny z kooieczności,
•
dbi
. · 1~- • •
·
ponrnwaz wi~-~osc o orcow
również nie ma walut zagraniez
:rcych.
Druga sprawa niesłychanej
wagi jest kwestia mobilizac.ji
środk6w, oraz kwestia czasu. Na
pomoc zniszczonym krajom na
rok 1947 potrzaba wiele pienię
dzy. Wsz.yscy obooni prZ}'znają.,
że w wynilm likwidacji UNRRA
powstaje sytuacja, która wymaga natychmiastowej akcji. Jed·
nym ro7Jwią.zaniem jest proponowany przez La Guaxdia fu.ndusz pomocy przy udziale ONZ.
Deleg-acja polska wierzy, że pod
czas prac specjalnej podkomisji
dojdzie do p-0<-rozumienia międey
jego stanowiskiem, podziela.n ym
przez olbrzymią większość człon
ków ONZ, a ddegacja a1J!erykańska, która w tej chwili sprze
ciwia się k1mtynuowaniu pomocy w ramach ONZ.
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Wybory w umunli
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W ojsk()w;r iu•ókut<afo:t okr~
gowy w Łodzi ogłołł1ł wcwraj
komunikat treści następująeej:
Dnia 18 ll&topada 1946 r !I.U"
„ wykonany wyrok przez.rQzs"wu
sti-zelanie na nast~pując.ych
„
G .
_.., nk h b d
an okiy. ,, rwozn~gok
Cik:.w.O ac h
em . o:is ow~r
s azanyc
wego Sitdu Okręgowego Ł<Jdzi

z dnia 1 wt'zelhi.la 1046 r. na ka-

1

W hłkl le• aie nie u ne
llUKAMSż'r

ułaskawił

u.: na

aza

. V'il..ł!„.-.

czterech

-- ~ -

śmiert

powstałyoh,
1m:r„ łmłMcł, n.

'

borcey rtllft.l\ł
i'rekwetl~ll

(PAP). Dzlllń wy-

w tlumtitiil sp(llrnjnie.

wyl:lort:za by111 lnmizo
wiollta. Od chwill rozpoczęcll!\ WY'Mr6w, ł. j, od 8 rano litWOr:t.YłT
slt przed lokalami wylborczymi dłu
gie

kol~jki głosujących.

borów nie

są

Wyniki wY

jeszcze znane.

Napad _na kohsulo
3) Budy Jana Henryka, syna
PAltYż (PAP). Jllk donMl ~ No
•
4) Gon.dlta Mariana Heneyka, rymbet'l'fl Agetttljll ll'tance Pręllłlł!
KW&hnierz, to:
7) KazimierOl:ik
konsul generalny Wielkiej Brytanii
syna ll'eliksa s;yn Franci zim,
Moo!U!łUlim !Ili' Jlmtl A. Tł!WAi•
w
Nn.Ratl~
Krajowej
.8) Cieślak Stanisław ' syn Sta- fa,1) Si®l"'tl MłłirłL Córki JM@• Preźid~nt
tes został zaatakowany na ulicy o
ł
tn'ł
•
.:i
1_
rou.oweJ SKorzys - z ixrawa a- ltlM 10-~l Wl@C~órettt prile~ awe~n
msława,
9) Gondek Franciszek, syn ł) Zobrowl«i.eiro Jtbełll, ~"l hkł, IAtn.l@nbtJ.W k re śttlltfUl ttfi 11iet;zeźwych oso~i1tów 1 lekko
karę ml}itłooła. pnez lS l 10 lat.1 tanny. I
I A.dam0ti
Franciszka.
8) Aug·uaityniaik

Józef,

syn

w

stosunku do

skaz:tny~h IUI.

Władysława,

8tlłlłli8ll A l

_____.._.._~---''--==.......--=-----

/

--------.jl__._. ,. . ,. .; ; ;. ; .

pri.~a.stt}płiiwu ~ .
r:ę lmłercł
art. 1, 3a, 4a Dekretu ~ dnia M
października 1944 r., z art. 118

I 1 ł 2 K. K. W. P., H9 K. K.,
225 § 1 K. Jr., 28 i 225 § 1 K. K.:
1)

Tu&~i

Edward,

ąn

Ju-

1'8 posłów Partii Procy nie aprobuje jego polityki zagranicznel

liana,
2) lrłlimłńskł

Bol09łll.W,

syn.'

LONDYN (PAP) . PonledzlałlkoMl chała,
3) Oieiila.k :Leszek, ayn Włady· wa debata w parlamencie nad pollłyką zagran!GZiną Wielkiej Bryta,
sława,
4) Ozapski'ZenM., syn Józefa, nil pr~ynlOISła rządowLPartil !>racy

ną aprobatę dla polty'kl zagrani cz- tyałó:W od ogólnej li~zby posłów te oboWl(łlek -11.liby Wotfkowdf
neł rządu hryłY'.fsiklego I Na óOO Pttrl!i Pracy, który.eh jest w obet- hie Jest w stanie skutecznie obróałoink6w Izby Gmłn '5' gł08MVft- ttyirrt parlamencie .!ł91, to oka!!.u}e hlć W~elikiGf ~r)'taniol ptBecirwkO

ło ta poliityk11 zagrantc.imtt B~vlna. się, !e w gł(>isuWł!n~U ft.ięło ud11lał bombwn otomo:wrm lub poci~kom
powazną klęskę. Około 158 posłów Z tej liczby około i20 kon.Hrrwoł)'· tylko 2S3 polłOW Partu Pr11C)', o napęd1'1e nilkietowyni. WprQWl\5) Burzyn ki J6zuł, lfY1l Wł1r1 Partii Pracy W$łrzymało 11~ od gło- słów wyporwledzlaro alę :ia t:iądent. c1yll ie t6& a nich w trzym1.1ifą1; 1lę dzenie W chwili ~bc~;nej prz)"Illtl·
sow.anla, Wtóre miało wyra~lć peł· I Jeżelt odliczył tych 120 kionserwa· od głosowania, wyraziło sWą kry· sowet iłutby wo1skowe-l u.trudńl
dysłnwa,
,

międa)"na,i'lt>duwe polołen!e wła6nle w c.:&asle ro&brojenl-a. l>rzeciW·
ko kbllW skleroiwany jest ten
I I
krok? - pyta poseł. Japonia jett
roU>ro~onft.J a Nietnty powalenl.
.
·
Jeśli pmeclwko Stehom Zjednm:zónym lub Zwlqtkowl Radzleoklenul,
to wołna pn:eoliwko ka.Memu t
tych pań!łw oznaczałaby Ul)ftdek
LONDYN (PAP). Jak wy· powstańcami. Wojska rządowe źe wojska r.z(\dOw4il wycofały ł'!lld priygołorwany był na ó1tr11 Wlelklet Brytan!!.
nika z ostatnich wiadomo•cl, wprowadziły do akcji artylerię się z wielu miejscowości w za· krytytkę swef poliłY'kl iagranltzin&f, Odp()~!eihl wh lfntbenlu 1nleobec:chodniej Macedonii pod napo· nie przyt>m:tezał Je-drta•k, te za· ne~o WBKUłek c oro Y m nlMra októre nadeszły z Aten, walki i samoloty.
w Grecji przybrały charakter Oficjalny komunikat grecki. rEim przeważających sił pow· MIMł 9łłumlenła rewolty dOl)rOWft· t~Y ~~kisandrJa ktudtl~llt
tY pro e rtQ owy \ldtlł rMtef dol~ gwnłfowneao raz a on,
podaJ'e Atańców
wojny domowej. Powstańcy po ogłoszony w Atenach
stertet\le. Prernler Attlee w twym me.cey konAec1'noit\fl utrz.)'lman1a
'
'
'
h
d
· k
·
I'
k
prezm6wlenlu 0 tro krytykował obronno!cl W1e1kl~J furtanll oraz
woJ~ ~~ą ~\\/c
. ona i 0
rebe11Mtł6w" ółlrlym11'fl\C gło!nd po.parcie ONZ, która tylko wtedy
i o!'~noDwa i ponat . . m1e11łoo
· powo dzen te, j es·11 oprze
·
·
'
"eplew:y ze eibrony
•
przy
wosci.
o.po- OMągme
obojalnej
k ·ą·
· ancow
• · o pows
zycJI konserwatystów. Posłowie się na moanet rezerwie sił. Po~zyh łlę chłopi,. ktNzy o tZ~J~
Partii Pracy słµchaU przemówienia prMV!ka zootała odrzucona.
im ye ne !?oparcie. . a cze e ic
Korespondent PAP przeprowa-loto prawda o ZWit!Z'kU Road.zlec_ premiero uważnie, leoz bez żadne· · - - - - -·------ - „--- - - s~OJ~ dwa) ~auczyciele lpsyl~n
Demonstracje we Wiedniu
go entuttazimu.
tis 1 Laszanis. którzy n~ za1ę- dził z Rooseveltem wywiad na te_ kim''.
WIEDEŃ (PAP). W dniu wczotych ter~n~ch us~łlnoYłłh wła- mat je11o pobytu w ZwiąJ'ku Ra. Elliot Roosevelt zapowic:diiał, LONDYN (PAP). _ Na pootl
Isby ~f'~:= ~'o~ ~;':Z~
dze admlnistracyJną 1 IĄdownł- dzieckim i ewentllalnego preyja. że w najblU zym czasie wybiera dzlałlcoWym po łedzenłu
czą. Sztab powstańców znajdu- zdu efo Pol:ski. „Przyjechałem d'O się do l'o1ski na krótki pobyt, ale Gmin zgłoszono dTugą popr~kę denckich. w związku z i}'1l1 odbyje się w miastach Antracja i ZSRR - powiedztiał on - by ze_ za kilka miesięcy przybędzie na do wniosku, 811)t10buJąeego . pti.te- ły się demonstracje robotnikóW,
paniMelissa. W okolicy góry Skra bra.6 fakt1 i argumenty, kt&re chcę dłuższy okres celem taipozn:ania mówienie ł!'Onowe króla. l'opira-w- kt6tzy domagali ełę 1.lsunięci~
2
1
umbWtnik«:rsynarodowi amerykań_ się z sytuacją w kraju i sprosto_ kę podpisało 20 posów Parli! Pra- t!2ty'k6V: hidtlertows.ktc.h
toczą się nadal zacięte walkilprzedstawić
om
t>l! 9pn1ema ro o
e u 1 ustudi6w.
• ub. Ol !!Wt!• Wyższych
klMnStw propagand OwyCh cy. Posłowte Cl wyTa!aiq
·
t f 1.....
„ I d ,;
•
1-.:
J
d
· k ł
. d
Praea wiedeńnuę zy VIOJI .a.m rtą owymi, a Si-.1emu.1 OsW a czy'\;: „O o a,....y, ~an1a
szerzonych przez reakcyjną prasę nle, że rząd zmierza w czasie po· ska zamieściła w związku z tym
amerykamką. N'a zakończenie roz tkof,u pr.zedłutyć dłlałttnle U!łft.w}' liczne! artykuły', w których podkremowy z koresp0n.dentem PAP mr. wotennet· o obowlęlkower słułbl~ iln :reakcyjny charnltter 11Wil!zków
akad~mickich w Wi~iu. Studenci
Roosevelt .,.,..,..anł wielk• radość 1 WOfłkO.Wef
postępowi przył~czyli się do demon
V
•
•
-e
.
. ••.J•
.
• k
•
d• • S
•
icr l zW'eCJa poW1ę szyły ze bwdz1e trud okazJ~ zobaozen1a Po.eł Pertll Pracy • Yates, lcł6· !t.rujĄeych robotnl.k6w, solldaryntA fgan1s!an, Islan
r; WllliÓił poJ)'l"GWkę, 06wiadcayłi1j,a lit z ich poutulatomi
nowej Poi.ski.
rodzinę Narodów Zjednoczonych
- '

Rząd wprowadził

do akcji

~rtylerlę

i

I
CJ
samoloty

łycznfl pos.tarwę wobec póllł:Y"ki ta·
grenicznef rządu.
Tein nleó~~'Walńy re&utłnt glo·
8()Wt1nla w p.owatnym lło,nlu ltlstkoodził nądowt brytyt~kltrml, f1
naiweł eo rpirz~azlł. Pa.kił. te aam
rpremfor Aittlee pMłanown ubrae
~łiol9 w deibacle l sł&nl'łć w obronie
utlinlśłra 8evtna, W'Sikt11Y1W'llł, śe
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Niebawem zawita do Polski
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NOWY JORK (PAP). W Flu ponowała uchwalenie rezolucji,
uroczystość potępiającej wszelkie dyskty·
shin!! odbyła się
i;rzyjęcia trzech nowych człon· rnłnacje rasowe ł wyznaniow~.
k6w do Organizacji Narodów Pr.zedetawicłel An~lii zazna·
Zjednoczonych. Przewodniczą- czył, te dele~acfa brytyj6ka bę·
cy Henry Spaak t i sekretarz dzie naltlgać na to. aby z~roma·
ONZ Trygve Lie zajęli miejsca dzenic powołało 'komisję, kt6·
przy półokrą~łym stole, do któ raby ułotyła „kodeks zasadnł
i
re~o zbliżyli się pokolei dele· czych, rasowych, religijnych
gat Afganistanu Hosyan Aziz, politycznych praw człowieka.",
.zaproponowana
delegat Islandii - Thors oraż Rezolucja
N. ais. s t a ł!oh cz łon.k'ow R a dy BezJORK (PAP)
NOWY
egipską zostaminister spraw zagranicznych przez. dele~ację
. •
.
.
'
h
.
Szwecji _ Dosten Uneden i pod ł . d
1
1
.
.
pos1~dzen1u pieczenstwa,
p~n~ed~1ałkowym
pisali kartę Narod w Zjedno· a J• nom!ś nie uc wa o~a,
6
z ych Następnie del ~a i nó N~stępme zgromadzen1e przy m1n1strow spraw zagramcznyoh, 2) powstrzymanie się od iiłoso
0
za
mini· wania nie należy uważać
ł stąp1ło do wyborów członków w któryoh brali udział
ń t ed
·, t h
on
Molo· stosowanie prawa veta,
Bezpieczeńatwa strowie Bevin, Byrnes 1
wo przYJę yc pa. s w,( u a ds ę now)rch Rady
·· 3) wielkie mocarstwa będ
· · 1 F rancJl
h w 1t yc~ tow 1
·
· ·
na
prze d stawicie
us t ępuiącyc
ia p ena.mt\ sesię t 5 l'otna ze· na mieisce
wy- ? 1 ~ ~ 9;: r.. Meksyku, Holandii Pardoi i Chin dr. \Vellington sto11owały prawo veta jedyni:
n Przewodniczący Spaak
. K? 0 • katdy z dwoma doradoa- w 11prawach dotyczą,oych tch ty
.
l!łosił przem6wienie powitalne. · gip ·
w którym podkreślił, .te wszyscy Członka:rnł Rady &zpieczen· ~· rozpatrywano 3. teksty, za- wotnych interesów,
wiedzą. iż nowi członkowie są stwa na lata 1946 - 1?48 .zo· w1e:ające propotyc1e •. wp~owa- 4) we wszystkich trudnych
wierni zasadom demokracji. ił~ały wyb:ane1 Kolumbia. Sy- dzaJąCa pewne ogramczenttl w z11.gadnieniach, wobec których
etos.ow:nłuł .r;wad ~eta •.Pr~pn- znajdzie się Rada BezpfeczeńsprawiedHwości społecznej i po rla i Belgia.
stwa nalety powołać referenta,
.zy~J~ : t Yt Y. ke ~gac1;.ti
.
szanowania praw ludzkich i dla
1
8
ct l s' . kt6ry by przyl!otował W8tępne
YJS
~ •a, d~
tego zgromadzenie wita gorąco
0
Y.~zy a nas ępu ~- sprawózdanie,
Y~ usia
trzech nowych członków rodzi·
S) nalezy ściśle zdefiniować
TEL AVIV (PAP). Bojownicy żY cyc propozyc)l:
ny narodów.
1) przed ka:tdą sesfą Rady terniiny „konflikt'' i „poważna
Po przyjęciu nowych człon· dowscy zabłl1 w pon1edz1~łek, w
,
ków zgromadzenie przystąpiło ~!~ dzTień Ana j ednel z gło"Tych B~.zpiec:teństwa, na której spo- ~ytuacja".
1v1e Ł.yda, o11aera d •
ł s ter
ł
fi
k
d
'
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•
t
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'
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k•
'
d
"
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,
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ys
czasie
pra
o<;o;vani~
zas
ies
.~1ewane
pale·
policji
wywindowczej
ao vs usn na wn1os iem e· służby
wa veta. ma odbyć st~ narada Mołotow P.odkreślił 1 że nikt d~
legacj_ł egi~skiej, która zaJ>.rO- ~tyńs~iej,

Wielka PiAtka obradu1·e
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ezpiecze~stwa
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ONZ nie ,nadufyje tego p awa J.l10Ł01'0W

mówi min.

h

·

tyo ozas nie na4użył prawa
v~ta na posiecUeniu Rady ~~zPrzedstawiciel
e_ieczeństwa.
Związku Radzłeckie~o w Radzie
w
korzystał
Bezpieczeństwa
• .w nieod· veta Jedynie
sprawie
:zownych wypadkach. Zdaniem
Mołotowa, cała sprawa \reta zo
stała sztuc:i:nie rozdmuchana.
przy czym truilnC> przypuszczać,
Kuby i
aby przedatawiciele
Australii działali z właanej inicjatywy. Minister Mołotow w
zasadzie nie ma nic przeciwko
propozycji ministra Bevina 1 aby
odbywać dyskusje przedw11tęp·
r..e dla omówienia spraw specjał
nie trudnych do rozwiązańia na
•
• Bezpieczeńst.r.va.
R a. d zie
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Do jakich wzorów z

przeszłości może · -sięgnąć

polska demokrac;a?

O RAMY

i b zpośrt!dnił! doiwiadtzł!nia

Wymowny pasterz

~=::.~:i:~!:~1~E!~.

im obo?ętne, co dzieie sie n.a świe"'ob;.,..
braku cie. Można powilłdzieć, że nie ln" w
programom. i,;o wsizystkiego
gie demokratyc.z.nym
To też kaiż,dy demokrata, szukający tr.adycii - ni.e da silę rnzwiązać teresują się W>Szystkimi sprawami.
że Zla mało na !)rtŁykład Poświęca1dz,iś doświadczeń IP'!zesa;ło·ści, orni- od raa;u.
czasie
uwagi wydarzeniom w
ły
pewnych
wśród
ice
s
Pol.
w
Istnieje
nich
w
z.n.a.jiduje
gdy,ż
czasy,
ja te
0
Br·z.eść .i narastające dąigle · tenden~ sfe.r zfośliwia sklo11ioość cho >trakt-0- ~~a~!e~ci::i~y,fa~::=~~ic~. ~~~
zniekształca
r2ucona z zewnątrz
wania tycli ograniczeń, ja.kii~ dz.ś ingerowały dostzitecmie w sprawach
cale życie politycz.ne, zapędza je POUTYKOW ANIE JAKO POGOiq- cje do iasiZyzowania po1sociego żymusimy stawiać w życiiu poHtycz- metod, stosowanych w obozach konc-ia.
ZA PENSJAMI
terrorem.
rw podiziemiia i dllawi
weW1Dętrz- centracyjnych , zbyt mało ~nte:reso-naszym wnogom
nYm
FORMY
OBECNE
I dlatego osią,gnięc!a diemokratycz- Nieznane w d.ziejac.h rozdrolbn!e- TRADYCJA I
wy- wały sie losem księży zamęoz.anych
trwiailego,
objawu
jak@
_
nyim
RZĄDZENłA
obecistni1~je
palskich m.e partyjne (J>Q_dobnte
111y<.h partii i stronnictw
:~~f!/~::::
prograimn czy syste- ~żn~~~za~!~~~:ą
poz.a wielkim nie tylko w Grecji), te ki!kadiz:esfa,t Nic dziw1nego, że mając teg-0 ro- nikająceigo
rI. okr;:su z.aiborów kapłańskich.
obowiązków
wanie
ilstotjest
wszystkim PPS p.artyj.ek i strooolctw deizoriento- dz.aju tr.adyc}ę ;rządów w Folsoe, de- mu. Pod·obne -0skarfonie
-wk11adem 11>rze<le
Ale trzeba be1JStronnle stwiefldzić,
niewiele-poz a .nie tylko zif.ofiliwoś.cią. Nikt bowiem
mniej •mokratycxne partii~
zwoleńczą - w.ało poJitycooie, balalil!OO!~o
narodow-0-wy
w walkę
ost.atni.o. po wojnie, Po dojściu
że
socjaJ.iści,
aby
to,
w
liwierzy
te
n
·
~
ami
sformulowani
i
programowym
mms·! aly ograniczyć się do p1ogra- wy.roh!·onych wyibvroów. Ośmieszawładzy w wie.'ltt krajach c.zyndo
formy
e
.cJJla których d·emokratyczn
mów, taktyki i haseł or;gani.zuiją.cych Io ra.czej demokr.aoJę niż podnosilo rr·ogą z ,nJ·ej czierpać. I dlatego mu:sizą
~~!i:C1lll!~~oak~:S~
~~~ówwa1:a~
ży111yśl i t11czucie wokół zagia<l1nień w.aJory tej formy rządzenia. Nie w pierwszej mierze wytworz.yć ta- rządzeni.a - to pnzecież cią,gile
problemami s.P<>łecrz
nie
Zainteresowa
cziu:jnego
.ająca
g
wyma•
treść,
ści politycznej wa
zwi~zanych z doraźnymi potr-zeba- jest go: ~os~owne twierdzenie, że ten kie warunki dzialaJno.
wzmaga się niepolitycznymi
i
nymi
skostzwoilelll!1ikami
byli
w1glądu
sklonność
zahamować
aiby
mi walki. Ni ewątpliwie, z poozu! s.tan rzeczy z.ostaJ spowodowany w kraju,
I to we
dzień·
na
dnia
z
mal
uienia i utrwa.len-ia te•g,o, co jest
ciem odpowiedzialności opr.aieowany prze,z celową akcję wrngiów p·ostę- do rnzdrnibiniian.ia partyj.ne,g-0, do gu ...
~s~yscy
t
!nad.eh.
-dzid.edzt
.;rćstki~
ws
trud111ości
z
wynika
co
i,r.z~ściowe,
. w „a ma1ą -0s ęp o s o tcy apoprogram - to w1ż jest bardzo wie- pu ·i reform ustrojowych. To oni hieni.a pirograimowych celów .w chao- .
.
nzędzie
pierwszym
w
A
stoi.sklej.
Nu~
bwd·owan1a.
k. Ale stanowczo .z.a mało ieżeLi demoralizowali ró.żnych poMtyków, sk~ i przyipadkowości polttycznej. p.erws.zego okresu
najbiedniejsi
Ci
zwyciężeni.
:Za'\vsze
d;oświadczefr
dostatecznych
mając
stworzoPolisce
w
chodzi o bezpośrednie doświadcze- któr.zy za ich pi.eniądze siali za.met. Dziś zostały iwż
którym
w demokratyczn ym sposo~ie rzą- i ukarani. Ci, pnzecLwko
n,ie, o to wszystko, co jest zw:iąza- Politykowanie staro się w oczach ne ramy 1U.str-ojowe, zarysowane w
ich
nąc
g
pra.
świat,
~cały
~ie
ł
uw:dąi
wrogość
a
n.
czuj.ni
d,zenfa, jesteśmy
r.e z trud.ami -pasQwan!a tego pro- niektórych pog-onią Ila d·ochodowy- niektórych wY1J}ll<lkach dość kwyraźć kI zmszczyć.
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prziec1wm
• ś c.i mi. pensi.am1 1pose s 1mi, a nie nor- nie „on ury po !S 1c
em-0 ra cz- n.aszyc
J rzeczywista
.
g1ramu d-0 cod ztenille
aty an nie może milczeć, patrząc
„. d .
. d
r ;. ·
·
Al
·
_,
h f
. ·
e wie1e przeszi o:.c'.'• ~1e ie nocize,,,nJe .ąizyimy na te cierpienia i niesprawiedliwość,
ma JIlią walk ą o rea I1zaqę progra- ny;: . ()m1 :zia.uzemia.
dz1edz1111 życia wymaga jeszcz.e wy- do Poginę.b: enia tego, co jest zawar- której ofiarą padają Niemcy. Tym
mu.
SMUTNE DOśWIIADCZENIA
bardziej, że wykaz.ują skiruchę i odW1szystko, co 1fa!<1lo się w -0h~- petn-!eniia lch treścią, odpow'iadającą tt w sitowie - <lemokriacJa.
PRZESZLOS CI
ż~gnuią się od. Hltle~,a. Te~az doPOKORSKI
ANTONI
Jest oczywjste, że ]Jod tym wziglę- sie rządów sanacyjnych, bylo wro- se'!lsowi 1P1rzem;a.n ustroliowych. TeP!ero wychodzi . na 1aw, z~ rlł?h
nte miał
dern prizesztość Mstorycz.n.a zwią.za.-1
łiltlemwski w Niemczech
·
„
1
.
.
..
.
.
·
zupetn1e 7lWOlemi!ków. Nie wiemy
na z dz1.ałalnośc1ą partii soc1al1stycz-,
doprawdy, z jakich ludzi składało
nych i d·emo'kratycZ'!lyCh w okmie Co się dzieje na Dalekim Wschod zie?
się GE*tapo, SS, SA i kilkumillono---..
zaborów nie mogla nam zostawić
p0dbóJ
wa armia,
wyraźnie.
widać tet'laiz na
Jak która
świata.
:
spadku.
.
na pewno złotone były te formacje
._
row
wskrzeszona
N1epodlegifość
z samych pl'12:eciwników faszyzmu.
ChodziJo ,przecież o toi
swo~e formy ustrojowe w w.amn- aby zmęc. zyć ludzi przyJ)adJmwości~
kach niepodległego bytu. Jeżeli tra- : chaosem i ~rzygotować gi'1.nt d10
ci ono niepodleg'!·ość, w1adre na- rJąidów ,,s.i1l·nej ręki".
Każ,de

państwo

może

doskonalić kilka -O.n:.
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SZANGHA J (SAP). Według/ prob pogwałcenia grame-y i minf_orma~ji ~ Ulanbator ze ź;ó- te. rnow~nia wsze1kich oddziadz k h 100•OOO w o JSk ł ow w OJsk owy~h ' które b Y p r ze d l
e rai 1 ~c ic '
·
mongolskm h, zaopati:.ony cb w kroczyły gramcę.
nowoczesną broń, stoi w pogo-

Qdy:byśmy treść tego Mani-

r.~dl~ż granicy.:hińsk?-
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sięgamy
To też. jeżeli my dziś
aby aprzeć się na
w przeszlość,
praktycznych doświadaz.en i ach rzązn.aidiu·j emy
<f.ów demokmtycznyC'h,

aia,iczęściej pustkę.

d

G dz •I e

ł
ł
S 1• ę p O z ·1a O z O f O
zrabowane przez Niemców w czasie wojny?
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Nie jest bowiem
•
ria.tadoksem twier<l.zenie, że n.aj.baruwagi I cej złota., aniżeli ilości które
BRUKSEJL A (ZAP).
cl·ziej d:imokratyczne <l·oko·nani.a dos1·" przelcazac· 'do Wab.liski rozdział zlorta pocho- zgodz1'•y.
~zące życ:.a ipolitycz.nego w okre- na
"
"'
d
5 •'e drwgiej niepodległości - to zdo1Jeilła zag·raniczne go, znalezio- szyngtonu. Z drugiej strony ani
d
.. (l
w Niemczech, międzysoju- R umunu
bycie przez socjalistów władzy dra- nego
dóra po czas wojny
B rukseli po•t t
.
gz.. wyiborów i... od;danie jej przeciw-1 szn.iczy 1rn.m1 e w
otrzymała od Niemiec 30 ton
n1kom reform z zachowan·i em obo-1 d aJ.e do wiadomości dane nastęani Portugalii, ani Hiszzłota),
wiązuiącyich zasad parlamentarny ch. puJące:

z

Te dw,a wydarzenia, to rzeczywiście
na.Jważ;niejsze akty o ściśle <lemokratJrcznych cechach.
<loko.nywafy
czego
Wszystko,
-rządy istniejące w późniejszym ow.res·! e, ma w sobi= ni.ewiele, a nanie
wet w n:ektórych wypadkach
ma zupełnie nic ws.póJn.ego z zasaidami demokratyczn ymi. Cóż bow:iem, budując dziś ustrój demokratyczny z.naleźć mo· żemy w przeszłości.. poczynając od obijęcia wfadzy przez Paderewsk·'. ego, kończąc
n.a zam.ach\! majowym w 1926 r·oku.
I3ewrogramowość owei „demokracii" wy.nikaf.a ze strachu przed reformami ustroj-0wymi. Dlatego rządy
lll'l!sla•fy s·!ę 2)mi1 e11iiać nier1z.a.dko co

Pretensje krajów -0grabionyc h
700 ton.
tej ilości 200 t<;>n żądają Nider
landy i 198 ton Francja wę.gry,
wynoszą obecnie około

z

z.ostał gościnnie i z całą serdecznll'"
go uważnie, spo·
cią. Wysłuchano
z wielkim zrozumieniem.
ko.inie,
Widać, że wymowny był biskup
argumentami.
i operował OObrymi

e zn1·szczen10 ~~~~~~o ::rą~~i~~~ią:~~~l;vyi:
Komp•etn
I
k• •
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dził rozmowy z Papieżem i z sze·
. Kierownicy Mongolii odbywa- reglem -0sób rz otoozenia. Przyjęty

festu chcieli .zestawić z tym ws.zystją narady z kierownika mi rakJ:ni, co zostato IP'Owiedziane w PCJ;Jdzieckimi na temat wzaJ·emneJ·
tematy
sce aż d·o roku 19>39 nia
w razie potneby.
pomocy
ustrojowe, to należ.ało~y stwierdz.ić
łiezsitronnie że lewica· polska ż 1
towiu 8
podczas. kiooy
tym
I~
eJ, w przewi ywanm
la dziataln-ość prawi cy sprowadza- mongo
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WeJ.
slowem i czynem.
LONDYN (SAP). Dzienmkl Budapesztu , że naJw1ększa i naJ
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ama Ww Y a ·e wi
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pierama wsze nc ,-, xc ange e egrap
rewskiemu ws.zystkie koleine rządy mu roz az
w Mikols została kompletme
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w Polsce kJi>w. niedzielę w~kut.e.
zniszczona
postępkiac.h je~::: Yn:g:c:j: :w:_
wybuchu. Zginęło przynaJmni eJ
,..
sunku do te.go t ó
1
4 osoby, a 9 odniosło ciężkie raJIOZOSIOD Q IJiem~y pod okupacjq omerykońskq
NaJ'·w ,;..n· . w .rczhe„or progrńa-1
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au JeJS-ze uic wa y pa ul •
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Amery- długo dopóki będą się tam znaj- nyS.t t b d ą d 0 kł a d nie
BERLIN (ZAP) stwowe, aż do konsiytucjj i sa.n.awia ora Y ę
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wojskowy w dowały oddziały jakiegokolw iek me dopiero wtedy
dJI wy orczei .. w'. ącznie kański gubernato
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wyrasta y z ucha neg.ac11 1. wroogmoweJ będą mogli
Narney za- liliil.ei;o mocarstwa o upacyJnego. wie straży
Mac
gen.
Niemczech
.
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···
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. d . ł
z.apow1edz1areform
uo
go Śc1
. powie ;zia na KviuerenCJI praso- A zatem trudno Niemcom liczyć wejść do dymiących ruin. Przy.
.
.
e po- na zbyt szybkie zniesienie okupa- P'USzczają, że ogień spowodowa amerykański
wojska
!ll}ch we wspomntaillym Manif~cie. wej, że
Iły opary gazolinu nagromaidzo zostaną w Niemczech IO - 15 lat. cji... (k).
OD PADEREWSKIEGO
ne w rurach.
Nie opuszczą też Niemiec tak 1
DO ZAMACHU MAJOWEGO

Manif~stem.

wyszła

panii, ani Turcji nie wezwano
.
ł t
t
. d
na seno o zwro u z o a, mimo,
że Niemcy mieli wszelką możncść w tych krajaich pod·czas o-
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nie roszczą żadnych
Z drugiej strony komitet dys- cy z niedzieli na poniedziałek, sztowano 3 podejrzane osoby.
W Tel-Avivie panowały te1· nopanuje tylkJO 280 t()nami. z teJ· gdy oddział policJ·i i lotników
il?ści 220 ton odna1eziono w wracał z przedstawien ia kinowego cy niepokoje, w czasie których
Niemczech, 50 ton przyrzekła z Saran (niemieckiej kolonii nie- strzelano i obrzucano kamieniami
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w· pewny"'h lroła.ch soJ·uszni· - chał na minę. Wskutek wybuchu. o starciach policji z tłumem.
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W szpitalu w Tel-Avivie leŻ)r
czy;ch utrzymuje się w dalszym zginęło 3 policjantów i I sierżant
podczas
20 osób, rannych
około
rannych,
zostało
innych
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powinny dostarczyć o wiele wię a samoahód sP,aiił się.
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niedolę ludzką. Efekt pie11wszy był
taki, że 12 Hstonada biskup. Kalłer
przemawiał przez RADIO WATYKA~Sl(JE, ape!uiąc do soiuszmików

"

o POMOC I PRACĘ DLA NIEMCóW. W trakcie swego P'rzemówiertla wyrwł on pogląd, że kraje
za.marskie, które odetŁuwają brak
rąk d-0 pracy w przemyśle i rolnictwie. powinny zatrudnić uchodźców
niemieckich. Równocześnie skrom.ny
kapł3111 zaapelował o zwrot Niemcom
części ziem wschodnich, co poziwoli
na uratowanie kilku milionów ludzi,
którzy ZA WSZE tam żyli, a teraz
musiefi ovuśclć te obszary.
Wca,le wiele nie żądał. Pragnie
IJ!1 pow;rotu swoich r<?daków f!a
.z;iemle memczone !!!zez ni.eh od wte
k6w, oraz zorganizowan ia tt'lwałei
piątej kolumny w krajach :oamorskich, (lokąd pragną przesiedlić kilka milionów NiemOów. usuniętych
z obcych złem. Można powiedzieć
śmiało, ze rozwiązanie wcale niezłe. Jeżeli je$zcze dodamy do tego
autorytet rozgłośni watykańskiej, z
0
i
będziemy 0 krok od chęci
pieża.
zrealizowania tej 1>1:ośby p11zez taprzebacizania, jak
kich rze0zników
Byrnes Churchill czy Smuts.
Jak widać na szczęście, ostatnia
wici.ina nie zniszczyła 1.eszcze zunef.
nie uczucia litości i pobfażania. Clekawe tylko, czy z taką samą nwa!{ą i wsoółczuciem wystnchano by
w R.zvmle IJ'TZedstawieiell państw
słowiańskich. których rozległe ob9zanr zostały ptttez Niemców zrówna'lte z ziemią, fabryki. warszta,t y
pracy, kościoły, szpitałe i -0chronld
spalone, ludzie wymordnwani, albo
w najlepszym razie porwani 1 przearo cą wy.wiezieni po to, aby własuymi rekoma prorlukować śnt1iercionośną broń 1 pociski, przeznacz-One
nt!llrdo'IVanla ich wlasnych braci
żo
czy dzieci?
Do kogo w takim raizie wypadło
by apelować przedstawicielom tych
apelują do
pa~sitw,
·
· •skoro kNiemcy
i
t 6rymt przez cały
~o USZITl!1cow, z
czas walczyła o w-0lność I pokóf
ca•a bez wyjątlrn słowiańszczvzna?
Może właśnie na skutek te~ ta!łen SłOIWlanin nie mM.e stanać przed
głośnikiiem i w<>ład
watyk~ńskim
0 ~~o całego ~ata.
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„Wydana obecnie książka pt.
„Nasi · okupanci" przypomina
nam dawne k.rucjaty tego pisarza o ro2lSądne traktowanie takich prozaicznych, a jednak
kardynalnych zagadnień, jak
ro21Wody, jak stosowanie Kodeksu Karnego w wypadkach
mimowolnego macierzyństwa i
w ogóle spraw, które objął on
wytytułem „Piekło kobiet" jątek z recenzji w „Kurierze
Popularnym" z dtaia 15.10.46 r.
o książce

I
nagro.madzone

sferach gospodarczo najsilniejszych

Od1buc1owy Ger 1 Nysie Łuż~kiej. Wynik.a z teg.o,
stawi.a nia iż tam. n.ad Od:rą, Nysą Łużycką
o·dibooowę i Baltykiem ~ ,nie le~ą tereny oku'5Calenie gospodarcze ,1,
Zi·em Odizyskanyclt z Ziemiami Daw'- powane tyllw 1P1rzez Polskę, ani t;ż
jej tere.ny k.oloniialne, które meto!llYnti
są
eksipJoatacji
T.ez.a ta ma dla n.as dw:a istotne darni koJonlaJnej
aspekty: jeden gospodarczy, drugi rzą;d:zooe, lecz że są to ziemie intejak najg1 ialnie polskie. Chcemy
po!ityc:my.
szybciej i Jak ·n.aiidok!Ladin.iei scalić
DWA A&Pfll\TY
Gospodarczy wynika z tego, ,;IŻ WISZYstkie terytoria suwerellJlie polZiemie Zachodinie, iclt przemysł to skie. alby nLlct - jak to suę <liziś
~ i1e śmial twier_, i•ak mówH min. Minc na · Zi'eMzie jeszoze dz.iejo Pr.zemySil'iowym w roku wb; eg~ym - d.z.ić, i.Iż nie S·ą one po~sJ~ie i że my
tak lak histofycznlł SOOa!llsa, które) jes1 teśmy tylko„. admi~istraborami,
WYSIL.El( JBST l(ONIBCZiNY
11le wolno I której
nam przegrać
.Alby pia.n tein w ramach fil.anu
- jak tego dowodzi praktyka <>statprzegramy. Gospodiarcze~o Odlbudowy mógl być
nie
ll'Oku nleg-0
natycltmiast
Ziem1e Odzyskane, wllączone w apa- spełniony ~ trzeiba
rat eko~omiki ogóJ.no-polskiel - to z najwiek!szym wYSiłklem zabrać się
Jedyna si.ansa pr-zekszta!cenia Pol- do Jego reałizacJI, tr.zeba juiż diziś
skJ z kra;u r-0lniczego w kra•i prze- s.ię.g>nąć po cz,ęść przy.n.ajmnie.J tych
kapiitalćw, któr,e zostały zakUJmuLomyisfowo-rolny.
ZIEMIE JNTEO~ALNIE POLSKIE wane nie w ręk<Boh skar:bu pań~twia,
Aspekt poJitycmy scalenia Ziem lecz p.at\stwowego pra;errnysfo, s.pólpolskich
w rękach
Zachod.nicb z macierzą - llJfZyczyna dzielcz,ości i
ISIZYbkości, z jaką zi1em!e te mają otywabeli. Trzi;iba si~gną•ć po te kanagiromadz:Jy się w
być orga.nicznie złączone z Ziemi.ami pita'Ty, które
Dawnymi - wynika iz .na~zego bez- masiach ludzi najsilniejszych gospo'WZglę-dnego postanowieni.a o.p arcialdarczo. W k.asach inic jatywy WYsię na zawsze mocną nogą na Odrze watnei, która jak dotąd usiłowała
iNamdowy Plan

łlPOdarczej silny akcent
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odbudowy
część ciężaru
w lę.kiszą
kraju przerzucić na śwlaf pr·a cy.
Trzeba sięgnąć p.o tę nadwyżkę dochodlu n.aroc1owego, Móra odllożona
od ohwini
zostąila na W1Si, Wlo1nei
rzeczowyc'h,
zniesienia świadcz.eń
aż d-0 ściągn,i,ęciia podatilrn gruntowego, od wszdkich obowi ązków materialnej pomocy dtla państwa.
Danlna Narodowa jest powszechna,
Nikt
sprawiedliwa i przymusowa.
nie może uchylić się od obowiązku
jej ponlesienl.a. . Wszyscy Polacy
l wszystkie Polskie lnstyitucje muszą dać swój realny l słuS'lllly w.kład
w dzieło Odbud-0wy Państwa.

NfKl Nl.E MOŻ.E SIĘ UCHYLIC
OD ŚWIIA!DCZ.E~

Najwiięhzy cięża;r poniosą mzed-

(30 proc.).
s.ębiorstwa państwowie
Za nimi tuż id.zie inicjatywa pry.watn.a (28 pr-0c.), nasrtęp111le 11olnictwo

I

Więc

aresztowany przez
Wfiadize bezpieczeństw.a
ostatnfo
ares:ztowaly
Ą.J0Jz.eg>0 LllJlle, byłego szefa ukraińsklej policJI w ł.opatyinie (woJ. staoisławowskle), z zawod'u rzeżn.'ka.
W tr,akoie docltodizet\ • US<ta•l,ono,
że Lipa JUŻ· w roku 1942 wstąpił do
GestaPO J wkrótce a;wansoiwal na
szefa P-Olicjl ukraińskiej w LoPaty-

BY110M..

wyboryl

NASI OKUPANCI

Czytajcie
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w iBytomiu
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proc.), wcr-es.zcie gpóldiziel•czość
(10 p11oc,) i świat pracy (9 proc.).
NOII'Il!Y .og;6illnie .obowJą.2Jujące wpłat
sa ela~tyczne, mog,ą b:yć przez kler T. tE LE IQ" S KIEGO (Boya)
mis je obYWatelskie zmniejszane lub
pow .i.ęks.z.aaie. Tam, gidzie norm tych
(kapirtal
nie mo~na u.stallć ścfś1e
zarnaislwwany),, tam będą one mi ały
Tak, jak ~li o
swolbodę u:zm.ania.
Cena zł 300,--.
tym pi·sa1i§rny, rpaństwo winno sięigDo nabycia
do
sięig,n,ęf-0 nąć ~ ty;fu razem
we ws zys t k 1 c h Itstęgarniach.
u'luytych źródelf akulllJU/Laojl.
Swtat pracy, kitóiry zdał ju1 egzamln obywatelskie) de>Jrzałoścl, nie
SPOLDZIENIA
może stale dźwigać na swych barWYDAWNICZA
kach całego cleżall'U odbudowy GJ- 1
.w I E D Z Ag
c.zystego kraju. Raz trzeba wprzęg- - - - - - - - - - - - - - •
' "'.u i tych, którzy uchylali
..., ~ ,, · od wszelkich świadczeń.
s!i; u
Komisje obywatelskie wi•n.ny silę o
to ,p.ostarać - Jeś!L samb obowiązku
(les)
swie.go nie ~ozumieją.
{23

C:~!~~i~
:e·l::a~~~~w~~:!~
akcji pacyifikacyjnej przeciwko od-
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władze bezpieczeństwa

w Bytomiu ·

Oc.alaJ wówczas
:tydow- k:.Ch rozstrze1ać.
ludioości
Aibraham Bernholz. Ponadto
wi tym dniiu w ręLipa rozstrzelał sam 8 ujętych osób.
ce SS-mallów ponad 200 os61b.
W kilka dn) potem, w czasie kO'lł- Oddal on rówillież w ~„ęce Gestapo
fapanką
wojowania 20 Żydów. zamordowal ukrywa.jących się przed
uderze:niem drąga .niejak>iego Luize-, 16 -0sób naro-dowości pOl15kiej i żyrn W11~ra. Innym razie.m, dQPro- dowslkieJ.
ilość ofiair Lipy,
wadzając do R.a.dziechowa 57-oscrl Jak ustalono,
l:J.ową gTlUIJ>ę żydow&ką, kaz.a:l WSZySt przekracza liczbę 400 Gsób.
masową

l.a'll3Ilkę

sk.ie.J, Upa

jedynie

odldał

Konferenc1·a prze wyborcza
radiowe••

dyrekc1•i

łódzkie)• roz11łośni
wybo- chaniu Zielonkawej kwestii, wy- :z~ał~m ,pa,rtyzanckirrn polskim j TO- W
demo- szczególni/ swój punkt widzenia. ~yisik1m.
w g1I11a-1ły zagadnienia W!UJÓipracy radia w
wczorajszym
dniu
W
(rt)
d
ś . l".„
· W dni
- Dziś motecie sobie jeszcze
kratyczny naszej kamienicy.
· u 5 wrze nia ~ w1a ~e ehu Polskiego Radiia odbyła się kon- akcji pnzedwybor~zej do sejmu'. W
- Najsamprzód - jest okazja panie Józefie żartować i śmichy ;:;emi>eckie wrządzi.ty w Łopatyn1e ferencja, na lctórej omówione (l;'()śta- ikonferencji uczest,niczyli przedstawiciele wszystlkich stronnictw ;polityczdo wypicia po jednym śłębszym! chychy robić, bo każdy z nas zro·
nych ora.z dyrekcji programowej PR.
zadowoleniem zumienie salonowego żartu pooświadczył z
Postanowiono w ci!!Jg'U n.ajbli.1;.szych
ob. Józef Zielonka, dorożkarz. - siada. Ale tego już niedługo, bo
dni przeprowadzić szereg trarumiir
sji specjalnych z ŁoG.'zi i wojewódzI nawet nie radzę Redalctorowi do roboty wyborczej brać się nam
twa na cały kraj. TxalJJS.Illilsifę, zpbraolsztyński m
zwlekać i długo się namyślać, bo należy, żeby nas te Mikołajczyki
z;ują dorobek pracy na r6żnycli odjako człowiek starszy i w wybo- nie zdystansowali! O wiele blok
Na terenie woje- ziminę. Wobec tego wojewoda cink.a~h życia; od W?zwolenia, aż do
OLSZTYN.
rach na wszystkie strony oblata· nasz postanowił, że się te wybory
wództwa olsztyńskiego szerzy olsztyński polecił poszczegól- <:hwih obecneJ~ <?be~mą on; report11:. ze ,z fabryik, sw1~hc, sz:koł, onga.m.
,
.
ny, wiem dobrze, czym to pach- odbyć muszą, to - chociaż tylko .
nie!„. Co najmarniej przez 3 dni jednoizbowe, mają one być - ob· s1ę w zastraszaJą.cy sposob pla- nym starostom wrgamzowan1e zacji itp. RepoT1taiże zostaną. nagrane
a;kicji
wszystkie pijalne instytucje będą szerne i me szemrane! Od lllaszego ga dzików. Rolnicy uskarżają ~ chwilą. spadnięcia pierwszych na płyty i stopniowo, w ciągu
Pr~e.wyko:rzY'~ane.
~ze~wybo~j!
_
polowań.
masowJ7ch
śniegów
żargdyż
szkody,
wielkie
na
się
na klucz zamknięte - i prędzej zwycięstwa zależy cały los tej na, ł ,1 _ w1dz1ar..o rowniez moznosc wyl))OWla· d· t
·
· tyl B
·
•
- rom maJa, os ariczyc w ai~e da:ni.a. si" ,działaczy po1iityc1Jilych
się Redaktor we własne rodzone szej świętej demokracji i przy- łoczne zwierzęta n1szc.z.ą. nie
I1pr.zed m1lk'rofonem.
ucho ugryziesz, nim tę jedną bu- szlej, patriotycznie myślącej oj- kQ kopce z ziemniakami, ale i o- bezpiec:1eństwa i WOP.
telkę na wolnem rynku handlo- czyzny! Znakiem tego, jak sami
wem zobaczysz. Od tego się za· widzicie, azemprędzej wielką agi·
przeprowadzi6
czynają wszystkie wybory, nieza_- tację wyborczą
leżnie od tego, kto je uskutecznia trzeba i klasowe uświadomienie
mas! A to się bez odpowiedzialne- lewica, czy prawica.
.„Nie wiem, skąd się w rrnarodzie go wysiłku nie obejdzie! Wiecie
ta antyankoholiczna wstrzemięźli· dobrze, że ja się, kiedy trzeba, i
wość w każdym okresie wybor- przed tym największym daleko·
czym wzięła. To jest, powiedział· bieżnym nie odkażę! Ale przede
bym, tych wyborów defekt naj- wszystkiem, na najbliższe .rtiedzie- LUBILl!N. Na tere.nie lubelskiego gd,zie zabiJi prezesa z.arządu gitów- nież n.a.padu n.a w•1eś Kamionkę.
W .zwiąizku ze wz.możooą dizia1a1~
większy ! Nie mówię, Boże broń, le - zebranie przedwyborcze ca- grasu!ie handa „Szatana", która mor- nego ZSCM, Wojciecha Pilłacz;a, lat
oddzi.aly
żeby każdy wyborca zaraz tak lej kamienicy zwołać należy i u duje w okrutiny sJ>OSób niew!nną lud~ 57, przy spos-0'!Jiności ralbiudąc miesz- nościią bandy „Szatana",
za
ipośóg
enengiczny
zas;zęły
KBW
kanh~·
·
ność·
schlać się musiał, żeby do tej urny was się ono, jako u seniora, odbyć
bandytami.
rówdokonalfa
„Sz.atana"
Banda
napadokonailia
ta
bandia
Osiatnio
trafić nie mógł! Ale lżejsze pod· powinno. Już ja się tym zajmę!
- Ho, hol - zaśmiał się stary dów na szereg wsi1 a mięclzy i1nnyniemożebnie anigazowanie
musz wyborczy podnosi r ta Naj· Zielonka. - Ani chybi, tylko nasz m: na wieś Ol~nty, pow. 1Pulawskiesiło
•
jaśniejsza Komisja, która te wy- lufa na posła się szykuje!
go. Bandyci n~e szcz,ędzili nawet
bory organizuje, powinnaby to - Ale i on wnet spoważniał, bo kobiet i dzieci. w wy,niku wrodzwerhow~no
wiemy, jaki zeń patriota i demo- nic.z.ej ~kaji zostały zalbite 4 osoby, KATOWICE. W dotychczaso- Katowicach, który zwerbował
wziąć pod uwagę.
Mówią nieraz po wyborach, że krata gorący.
:i 1;2 rnelu.~zk-0 ska~owanych, w tym wej akcji werbunkowej PPS na 472 nowych członków. Również
lrechwencja była mała, ze za mało - Macie rację! - powiedział z troJe dzte.ct w w·ielru ~d 11 do 13 terenie województwa Sląska - Powiatowy Komitat w KatowiAle rozwagą. - O zebraitliu w te pędy
głosów obywatele oddawali.
lat. , Zabity .zos~ał bia~i~cy w t:m dą,browskiego, pozyskano 5.729 cach poszczycić się mQże dobrysam Redaktor powiedz, jak czło- pomyśleć trzeba - i u mnie się
s.er.zant w.o!sk nowych ezłonków. Z pośród Ko- mi wynikami, gdyż zwerbował
nasie na wrJ?pie
wiek ma z siebie głos wydawać, ono musowo odbędzie. Niech tyl·
ktory mitetów terenowych PPS wy- 311 nowych członków.
rołskich, Stanisław Stasiak,
kiedy mu tego wyższego pragnie- ko Redaktor ; ob. doktora Jajecz1nzybył do wioski, aby wziąć ud:ział róinia się Miejski Komitet w
nia zaspokoić nie dają. Nato· kę zawiadomi, bo się w tej robocie
\V p.ogrzeble zamordowianego przez
miast, dziecku każdemu wiadomo, bez pracującej jenteligencji obejść
h:inde b; a.ta. Ofiarami bandytów staże człowiek pod gazem będący, n~e ma prawa! A i sam sięRedakto
li si, ę równ i eż Wadora Kazimlerr..
'głos odpowiedzialny posiada - i nie spóźnij, bo tu i o całą „bitkogotów jest glosować, choćby po wą" przyszłość chodzi. Czarna re- lat 44, oraz Pa.cio Czestaw I.at 17,
przeciwuruź
alccja - tak by ci ich wysmażać -.:z ło,nek ZWM. Ciała za'b'tvch znatrzy razy!
Z ·człowiekiem tak doświadczo- nie pozwoliła, chyba - „na zim· le,zion,o w okrutny sposób zmasa- WARSZAWA. W trzech labo- Zaznaczyć nal eży, że w wielu
nym - trudna jest dyskusja.! Po· no", a to byłoby już zupełnie dia- krowane i obda·rte z ubr'anla. ratoriBJch Państwowego Zakładu krajach europejskich stosuje się
~ P'etś r6d p.obitycb pr.zez zloozyńców Higieny w Warszawie, Krako- obowiązkowe szczepienia ochron
stanowiłem więc tym razem z oby bla warte!
·; z ę,~ć musiano odwie~ć do szpifala. wie, Łodzi, została wznowiona ne u niemowlą.t oraz osób praupragnienierz
więc
Czekamy
watelem Zielonką się nie spierać.
Po <lokonani'll tych z!hrcidnl, ban- produkcfa szezepionki BCG do cujących prz-y chorych na gruź·
Zareagował natomiast za mnie do- najbliższej niedzieli.
lic~.
dyci udah się do sąsiedniej wsi, walki z gr'UliliC!J;.
KIEŁ.
..\
~l: tow. Lufa, któr~ po w~słu·

Wiadomość o rozpisaniu
r6w poruszyła cały blok

ikó
I!
w województwie

a a„Szatana"

~o~na

swei nazwy

es ialskie mordy na niewinnej

li

ludności
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Między bluffem.

i prawdą

CO ZA

NIBP.RZEZORNOśC

Główna Kwatera Falangi w Nawal"ze wydała do komórek lokalnych . n~ezwykle cha·~kte
ryst~czny okolnik o następu1ąceJ
etni"e , danych natreścci:I
ii.a
em 11zup
„ esłużby
1 sprostoinformacyjnej
szej
wania ewentualnych p0myłek łub
informacji,_ przesyłamy
błęduy~h
wasze!
m!eszkanców
Wam llstę

W Hiszpanii

z

NIEIM- bombami atomowymi, a po tymi runkach technicznych: Tak więc
Pierwsze dwie bomby atomo- WOJWA ATO:MOW A
. ujarwiiwszy cały świat i oparł- można przyjąć, ii w Hanford
CAMI
we spadły na Nagasaki i Hiroshimę. Przed tym bombardowa· Jeżeli więc na zasadzie oficjał szy nog-ę o gfob ziemski, podyk· (jeden .z ośrodków bomby ato• moweJ. w A meryce ) O·d począt , k'ieh tować warunk.1 trwal ego p-01ikOJU
·"" b om· nych statystyk ameryk ans
· „normaInym1
no J apomę
ku procesu produkcyjnego s.fabami. Można by porównać wy- wiemy, że na Niemcy rzucono - pax americana.
niki. Otóż w nalocie na Tokio, w czasie drugiej wojny świata- Ta teoria wojny prewencyjnej brykowano od 10 do 30 bomb.w którym brało udział 279 sa- wej 1.500.000 ton bomb, jeżeli w jest czystym nonsensem. Związ Prócz Hanford jest jeszcze omolot6w, ..zi:zucono 1667 ton ostatnim roku wo.jny miesięcz· ku ~a~zieckiego nie moż~a po- środek . .produkicyjny w ?akri- ~~~~~%~i:r::.ic ~J;!g~otn~~w~:~
bomb, zab1JaJąC 84.000 ludzi, a nie s1rn1dało na Niemcy 100 ty- walić Jednym konock-out em.- dge, gdzie prawdopodobnie wy- przekonań; czy nastawieni.a połi
raniąc 100.000. W Hiroshimie sięcy ton, to wyniki te możemy Przede Wf>zystkim miasta i o- dajność jest taka sama. Tak tycmego wymienionej osoby. Pronatomiast zabitych było 80.000, przełożyć na język atomowy i środki przemysłowe są tam roz- więc, opierając się na dostęp- simy oznaczać literą A osoby od·1
a rannych 70.000, w Nagasaki wtedy wypadłoby, że na Niem- proszone bardziej niż w jakim- nych.źródłach moina ocenić, iż ?ane 1 wiemóde na(szemuf. ruc)how
1ei:o przyw cy gen. ranco' 11 . od 20 Iterą
. wyso.k o u· St any Je dnoc~one maJa.,
k raJu
.
. k mn!m
b omb k o·1wie
5
•t h 40 .O""'
E przeciwników reżymu, me-·
M\." cy potrzeba. było 7 O.OOO.
uv i. rannych t-1~a b i yc
rą D osoby podejrzane. Zestawienia
atomowych i że w ostatmm ro- przemysłowwnym, następme te- do 60 bomb atomowych.
.ze 40.000.
_ lru musiało by ich spaidać około ren Związku Radzieckiego jest Istnieje wiele dowodów na po- winny ~Y~ przesłape z powrote~
. .edn b b
D d .
0 aJmY, ze •3
zbyt roziegły na to, żeby pań- parcie tezy o głębokiej i szczerej w m?żbwie na!krotszym o.kiresie
a ~11! a .a 50 miesięcznie.
k czasu' .
·
t
odó
li
·
t
b·
n
tw
, tw
.
.
tomowa odpowiada mn1eJ wie- Dod .
aJmy J~szcze, ze pd.za~ o~ s - o pdo~w~~ l o s-0 tie .zkgopowa·cl :vo Gdnarb -wd u rzymd am~. po <>- Okólnik niniejszy podpisał wtacej 2.000 ton zwykłych bomb,
Y y Je nak o rzucic wszy snoręcznie kierownik Unędu IoforN' b l b które by chciało prowa ic WOJ mespo Zia={ę .z ga nn u ear Ju.
.
. . t k
ie Y 0 • Y nę atomow::.i, - jak wynika .z o- Harbour. Dobrze się o tym prze i.tkie inne względy poza kom- mac!J i Pmpagandy na okręg Na·
z~ Je a n~~10:r1Y·
.
.
.
"'.uszne,, g Y Y8:11Y • suge:i;uJąC ficjalnych danych amerykań- konał Hitler. W końcu do .zarzu- pleksem atomowym i uznać broń vara.
się.~ cyframi .usiłowali po- skich, musi mieć w zapasie 1 ty- cenia radzieckiego kraju bomba atomową .za jedyny motor woj- Nad p-0d~Isem widn_leJe ?Patrrony
mmeJ~Yć .z:iacze~ie. bo~by ~to- i b b tomowy h To jest mi trzeba by ich mieć wiele ty- ny to można stwierdzić że w wykrzyknlluem a iakze, ironicznie
bl'IZmlący z.wrot:
'
, .
. '
·
.
~ •
moweJ w dziele ruesiema śm1er- 8 ą.c om a
SI!!cy, a tymczasem mimo wszy- ciągu krotlnego okresu czasu , w służbie Boga Hlszpa!llii 1 Rurealne, kooiee.zne mmimum.
b .d . . . t
. t
stko wydaje się, iż zapas Sta- Stany Zjednoc.z<me utracą pozy· chi; Narodowo-SyndykaPlstycznego'.'
~1·. ~ a~ ZleJ, .ze owarzyszy
nów Zjednoczonych nie zbliża cję monopolisty. Wykazaliśmy Jest pewnym, że okólnik ldentyczJeJ ~iałame r8:di~akt~e, po- WOJNA. PR'IDWENOyJNA
rozesłany <Zo.stat· Po
się zbyt blisko do podawanej od jakiej cyfry posiadanych nej treści
, NONSENSEM
wodruJąc .zatru1C10 i śmierć.
. wszystkich okręgach frank1stowsk1eJ
b b t
·1 ·..i 2 OOO tuk.
· · 1 ·
·
·
N
·
·
·
Hiszpan'.1.
się
rozpoczyna
omo~ych
a
om
s.z
•
osu1
i
pra~
prze.z
me,
of1cJa
wiadomo
ara.zie
Nie wolno Jednakże zapo:rrurealna możliwość wojny. Dla· Metody te nie wymagają żadnych
nać, jak ważna. rolę w wojnie że Stany Zjednoczone posiadają
bombowej odgrywa celnQść. Na- tajemnicę produkcji bomby a- Il.E JEST BOMB ATOMO- tego niewątpliwie jednym znaj- wyjaśnień·
istotniejszych dążeń do utrzy- ZaMi":laiąC:\ Jest tylko ta. nleprze
WYCH!
ogół podczas ostatniej wojny tomowej oraz odpowiednie za1
bomby padały niejednokrotnie ikłaidy przemysłowe do jej wy- W czasopiśmie „Nature" .z 5 mania pokoju jest bezwzdędny z.c.;n~o~ć brak przewidywa:ma przystycznia 1946 roku zamieszczo- z. kaz ich p!'!Odukoji prey obo- sz~o ci~rzecleż te tak skrupulatn!e
daleko od swoich celów i nara- twarzania.
zie nic nie wskazuje na to, że Istnieją w Ameryce (zresztą ne są, wywody, dotyczące stro- wiqzku zniszczenia p-0siadanego o'lracowane mat~riaty, !ut w niewładzom
odkr:yta zostanie droga, po któ- nie tylko w Ameryce) umysły, ny technicznej produkcji bom- zapasu. I dlatego ta komórka w długim czasie posłużą
1
I nlewątpł',wie . u·
rej krocząc możnaby wyniki po które uważają, iż czas najwyż- by atomowej, powtórzone przez organizmie ONZ, która o tym re u~J!k:i~ k .m
fa...o;,zystowsk1ch
latw1q bkw1daoię
tn• •edn ą z na j - elementów
d ·
' • d
R yn oId s N eVi':S " z ?9.
•
b
·
· ·
·
w 'oswobodz~ne! Hlsz""„ wrzesn1a ery UJe, spe ia J
lepszyć, PrzynaJmnieJ w naJ- szy >yłoby roZpocząc prewen- " e
pani!.
ntnymabliższym czasie. A niewą,tpli- cyjną wojnę atomową. Mówią;c 1946 r. Z cyfr pndanych tam wy- wnZ:nie„s~ych proo dla
Tak. k'l ma izawsze dwa końce.
wie wielkość zniszczenia może innymi s~ wy, póki ezas, tj. pó- nika, że na wyprodulrnwanie je- nia pokoju.
QLODUJA. BY ZACHOWAĆ
być po~owana nie tylko iloś- ki Ameryka ma monopol na dn~j bomby trzeba, od 10 do 30
•
PIĘKNOśC
Tadeusz Rojek
cią rzuconych bomb, lee.z i ich bombę atomową, nwpaŚć na dm, nawet przy na3lepszych wa
W okresie. gdy Eurooa I Azja
Związek Radzłeeki, zarzucić go
celnością..
przeżywa głód. gdy wiele tysięcy
niedola da - Ameryka od ozuwa nie-.
porów anie mniejsze n'edrOStatki.
W Ameryce spotykamy pewne
cu1'!osum. źródłem którer.o !est ko·
bieta, oczvwiście nie ogól. Według oświadczenia doktora Hoobłe·
W leżącyc.h samotnie, iZidala od szkota rprzytbywia do damej miejsc.o- r,~ „wiele młodych obywat('.lek .stamedorada,
Z,ednocz?"ych„.
WS'zelkicih osi·~d!lli lud1zkich sadyb.ach wości dzieci pr.zyjeżdżają z gt·ębi now
oo prostu głodu1e. Ich pożywienie
'
.
.
.
nlewybezwzględ:nle
I
póliruocno-z.achodniego Ontano, dzie- pu,5z<:zy na małych todzi.ach i ro- Jest nr.dzne
~
chodz.ą do szkoły, 111atomiast w.erach, z,dąża,jąc do swych kl.as. starczaf:>ce"
nie
cr
!
~~
,..
Dziś w ramach programu akcji werbunkowej, zgodnie
(od naln!.ższych do matiualnych). Wy Olrn,zuje się, że przyczyną tego
szkota przychodzi do. nioh.
~~
.,,~
z zarządzeniem Wojewódzkiego Komitetu PPS, zwołuje się
nie jest brak środków, lecz pngoń
.
.
.
ia a'<tualn'e modnym W"orem pięk·
czym
P<>
dm,
kilka
trwa1ą
klady
dzieciom
!
nauki
umoż.liwienia
Celem
~~
,..
PPS:
Kół
następujących
zebrania
myśliwych, nastawiających s+dta na rrn.uczyc.iel izadaje dzieciom do !Prze- na- Pogoń za smul<fa s:vltwetką.
Koło przy Państw. Fabr. Nr ó - ul. Matejki Nr 9 ich
.lak stw;enlza dr Hoobler,
zwierzynę w ~lębj lasów kanadyj- ro.bieniia mater-ial n.a oztery tygodgodz. 15.30 - referuje tow. Olasik.
~
. ożywieniem
clor,lennvm
przybycia ""tównvrn
· d nie a.ż <l•o nastppnego
h <l rw aJ'. i, rzą.
J
....
i..
.Cu,
„
d
i
k
„
I
v
s.kl
szyc
e
=m
Ol!'az
1
Koło przy PZPB Nr 18 - ul, Kątna Nr 6/8 - godz. 14
wo a souowa.
są„. ouv z ~emem
s;;.lmJy do <lane'1 mlei·s.cowości.
.
.
.
Ko-:tsflkwenc•ą tego bezrą1zsąd.ttego
Ontario zorg.amzowat 51pec1alne ruRosiak Marian.
1
chome w-0zy-klasy, iz których,,. każ- Nauczyciele tyoh rwchomych szkól trybu życ 1, iest wzras!a 1 ąca vruźKołp przy '?ZPB i W Nr 22 - Kątna 39/41 - godz.
m~odvch loob1et USA.
wśród
""~
.
.
·
·
·
·
d
y ,W,YP 1osazo~y iest w k1Jka~śc1°e nie w.1ed~ą co to problem mieszka- Kończąc' dr ; Hoohler dodaje 7J
16.30 - Michalak Władysław.
są
Pulpitow, tabbcę, kated.rę, bilbl1ote- n!owy; kai.idy z noic.h mieszka w ma- łronią: „Kob;ety te gotowe
Koło przy IX Komis. Mil. Obyw. - Różana 10 - godz.
'P'rzybory leńkim. lecz wygiodmym ipokoikJU, """'"7-eć z g'o<lu. by być 1)11.'knymi",
kę i wS1Ze1lde w ogóle
!
8.30 - mjr. Serocki.
!
interesujące
Wozy te kursują regular- urządzonym w jednej części wow Mim!{) r170~ady I szkolne.
ul. Sienkiewicza 113 - godz.
Koło przy „Warta" I
I zastanawlai2ce.
nie po 5tatych tr·a'Sach. Gdy wóz- klasowego.

z·

z

Problem mieszkaniowy dla nauczycieli nie istnieje
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E. Andrzejak.
przy t-mie „Ejtingon" - ul. Dowborczyków 34 W.
gadz. 14 - tow,
przy f-mle „Rassalskl" - Napiórkowskiego 12 godz. 15.30 - Michalak Henryk,
Koło przy „Łódzk. Zakł. Przem. Ozes." - Rzgowska 17
godz, 13 - płk. Kwiatek.
Koło przy f-mie „Steinert" - ul. Piotrkowska 276 godz. 12 - tow, Misiak Zdzisław.
Koło przy ZOM - Łagiewnicka 63 - godz. 16.30 tow. red. Karaczewski.
ul. 11 Listopada 122 Koło przy f-mie ,,Dietrich" godz. 15.30 - tow. Jaworski.
Koło przy f-mle „Milller" - ul. a Maja Ur 65 - godz.
lS.00 - tow. Wróblewski W.
Koło przy f-mie „Planwek" - Ul.·Morska Nr 3 - godz.
13.00 - tow. Szwafoer Mlcltał.
Koło przy f-mie „Hoffman" - ul. Jaracm 84 - godz.
13.00 - tow. Konopa Edward.
ul. Jaracza 74 Koło przy f-mie ,,B-cia Pikielnl" godz. 15.00 - tow. Kalwary Br.
Koło przy Browarze Nr 1 - ul. Pomorska 34/36 godz. 16 - tow. Słuszkiewicz Zb.
Porządek dzienny zebrań ustala się jak następuje:
1. Zagajenie - przewodniczący Koła..
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Refęrat p. , „Historia Partii l jak jej służyć naleŻY,
by zasłużyć na szczytne miano PPS-ca".
4. Ak~ja weTbunkowa.
Niezależnie od referentów delegowanych przez WK PPS
Komitety Dzielnicowe delegują swych przedstawicielł dla
zreferowania P. 4.
13.30 -

Koło

Koło

Stawiński

-
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nupolyka nu sprzec "" Siu ów Zjednoczonych
BERLIN (ZAP). To samo zjawisko, które moina było obserwować w Austrii przed czterema
mieiia,aami, obecnie spostrzegamy w Niemczech okupowanych.
Rząd postanawia drogą dekretu nacjonalizaccrję pewnych
przedsiębiorstw niemieckich, a
władza okupacyjna, w tym wypadlrn Stany Zjednoczone przeciwstawiają się temu zarząd-re
nin.
Przedsiębiorstwem

zagrożo-

nym obecnie, to gigant I. G.
! Farbenindnstrie, co do którego
zgroma;dzenie doradcze Pa1istwa
lll
~
rządo
Wielkoheskiego
!lll wi lokalnemu udziPlilo
~~
zezwolenia na
przeprowadzenie nacjona lirncji.
podczas 1dedy wojskowe, wlad1,e
~ ameryka · s.kie, dla ktńryc przed
~
siębiorstwo to pracuje, przeriwB
stawiają się najwidQczniej nrzetii.._....._,,...,....._....._........................................,.,.....""..........~........~....................""....'"'..,..........." ....'''"''........."'-w
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cz ech

czywistnienin tego zarządzenia.i trizitats - Gesellschaft) .zaproteRzekomo władze amerykań- stowali przeciwko uspolec.znieskie zamierzają odstąpić .zakła- niu i upaństwowieniu tych zady I. G. Farben kapitałowi pry· kładów. Ich zdaniem, z punktu
widzenia robotników, wystarczy
watnemu!
W Berlinie natomiast robot- udział załogi w kierownictwie
nicy A. E. G. (Allgemeine Elik- przedsiębiorstwa i jego zyskach.

Nosi/ wilk.„

mil~on
r1

N·łmców

po zokiwan·o swych rodzin

BERLIN (ZAP). Według danych urzędowych jest dziś w
Niemczech około 10 milionów
osób., które poszukują swych
krewnych. Najbardziej tragiczne są wypadki małyrh dzieci,
które nie·. wiedzą, jak się nazywają, ani skąd pochodzą. Dzięki
pomocy radia w riągu pa:ldziprnika 370 dzieci wróciło do ro-

dziców, a 81 tysięcy osób spotkalo się z szukanymi krewnymi.
Zbr_o tlniarze niemieccy, 'którzy
z zimną krwią rozłączali podczas wojny wywożone do Rzeszy rod.ziny i zabierali matkom
dzieci, nie pmnyśleli zapewne,
że ich własne dzieci znajdą si~
niebawem - •'boć ht>z niczyjej
winy - w podobnej sytuacji.„
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lCURIEH POPUI..ARNY

Posiedzenie WRR

PRZEPIS TO PRZEPIS •••

Ucz ~-Y s• jec a~ tram ajem

Prezydium W ojewódzlrlej Rady Narodowej w Łodzi poda.je do
wiadomości, że w dniu 21. U.
1946 r. (czwartek) o godz .. 9-ej
rano odbędzie się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Narodowej w sali konferencyjnej U r.zędu Wojewódzkiego w
Łodzi przy ul. Ogrodowej Nr l.5.
Na porządku obl'ad wybór czfon
ków okręgowych komisji wy•b or
czycb i ich zastępców.

Refleksje po pierwszym dniu „powszechnego nauczania"

(St.) Ulice byly ':czo_raj od. same- zwla szcz.a ci, któr~y
wy.ska kują,, rr.ach, oo iM·zeważni.e pasażerowi ej nie wysta wio.no instruktorów n.a t~gc? r.ana pokryte m1ęk'k1m kob iercem 1-u.b wskakują w bLeg>11.
„na gapę".
kich stacjach, jak na ul. Andrzeia
ś-u.ieżnym.
T.o by!.a pierwsi.a nie.
. ..
Struga, przy pi.otrkow:skiej, skąd
· ka d:J a
z . ktorą
mzmaw1altsS1Po cLzian
wych od zącyo1ł d o Konduikt1xka,
.
.
odbywa s i.ę du,ży ruch w kierunku
. k.ancow
. •
.,. dz'1. Al e, d o- my,
wyr.azilta. n auw1ększe zadowole- Mtów~ "'~-c 0 pierwseym dniu nauki dwor.ca. k o.1ej-oweg- All.
pracy m1esz
uO
.
o? iuo np. w oko·
.chodzą,c do skrzyżowań ulic, do n:e z tego, ~e w pro\\ ad~ono p~ze- jaz.dy tramwajem w ŁocLz:ii trudno Fcaoh Grand Hotelu?
rpnystanków tramwajowych, ludzie ,pt~ . 0 tyr:1• z.e oso'by. nie mai.ące pominąć ipewne niedocią-gnięd~ w Do nieżyczliwie przy]-ętych IP'l"zeJuż
s.tawali wobec dmgiej niespo<lzian- mie.isc sied~ących, będą nu sialy 01 ganiz.acji oraz jed!en rL przepisów, pisów, zaliczyć trizeba przepis, zaki. Oto na przystanka~h czuwa!y przesuwać . s11ę do przodu. To bar- który nie dozna! del;k.at~ie mówiąc, ;.:azvjący palenia papierosów na po- prze~sprzed.aż biletów w Spól·dzielt. zw. dyżurne bryg.ady, pou.cz.ające dzo rnlatw1 p:acę, - n:ow1 :-- a entwzjastycznego przyjęcia Z.! stro- mo~tach.
Prz.!ciwko !lJiemu „bu.n- n1 Pracy Artystów Plastyków, Piotr
„_. . k
.
. cL ć .
. d ć przede wszystkim pozwoh e;ab1leto- :w.. mężiażzyzn.
.
. „
Zg d
ć
tk' h
. .
1tf=I, Ja ma..ią wsia· a a wys1·cl a
'· ·
tmą s 1·ę na 1Og•OW•i pai1acze.
,a za- kawska 102a, w godz. od 10-12
wa wsa;ys .ie pa·s.az.!row.
J.eś i chocL1.1i o s.pr.awę pierwszą,
.
.Ja. się
. oni. z t~rm, aiby pa 1erne
. z.a b ro- i od 15--17 na „WesoJy poranek
z t r.amwa1"ó w.
1
W ruchliwszych punktach dyzu-. W.s.zyscy, bi-orą.cy udz !a! w roz- to jako minus wz.n·ać trzeba to, iż ni one bylo w wagonie, ale dlacze-go au.torsiki" K- J. Galczyńskieg-o (.aurow.aro. aż czterech „nauczycieli" mow~e. zgod!z:11i się z poglądem, że nauka jazdy pnzepr-owadzana by!a µoz:baw!ć palaczy tej przyjemności tor.a „Z:elonej Gęsi" w „Przekrojiu"),
jaz.dy, a mianowici.e przedstawicie! r.ajcz.ęśdej tarasow.a\i przej·ście w g!ównie na Piotrkows,kiej z pomi- r.a powietrzu, na pomoście? Pa.Io no który -0dlbędzie się stara1J1iem Kola
Milicji Obyw.atelskiej, ' ORMO, woj- wagonie ci, którzy liczyli, iiż ucla n !1ęciem innych, b. ruchliwych u+ic. jesz.cze wczoraj na pamostach u- Polonistów U.Ł. w niedzielę, dn 24
ORDK'.
sk.a i KEŁ. któr.zy czuwali naid p.o- im si·ę „zrob i ć kurs" bez wykiurpie- Czyżby chodz !!o tylko o pokaz 111b kradkiem, ale sądz:my:, że tr.zeba bm. o godz. 12·ej w sali
rządkiem,
udzielając
pasażerom nia bi!fotów . I istot•nie, fak tem jest, wi·dow isko, czy też o rzecz ywiste s ię b ęd zi e od tego w 1przysz.tości przy ul. P iotrkowskiej 243.
·wskaz.ówek
i pora-d. Tramwajarz że ja-tlący na schodk ~ch. czy v.ry- upo rz::idk0w.ani e stos,unkóy.r, p a n u.ją- odzwyczaić. Trudn o - pr.zepis, to
IZ bia!o-curwoną opaską ORMO na stawaiiący uporczywie
na platfor- cv c.h na tramw ajach? Dlaczego np. przepis ...
rękawie, przewodz~ cru~ tej gru- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-,---
W piątek, dnia 22 b. m., o go'}:ie, pełniąc funkcję j.ak gdyby dydzinie w pół do piątej w lokalu
wrnego mchu.
Wszyscy czterej
Administracji „Kuriera Popularnego" - Piotrkowska 70, odbędzie
oozekiwiali nadejścia pociągu, pomasię pierwsze organizacyjne zebragali ludzfom przy wsiad.aniu i uwanie
1..aH, ,a,by nikt niie wsiad! 'Przedn.m
pomostem, tylko tylnym, a wysiaKOŁA
d.aJ l_>rzeważnie przednim. Nie po- Nadzwyczajna Komisja Mieszka- piec!ęcl sprawa skierowana zostaJednocześnie przypomina się, że ze
zwalono nikomu zatr.zymywać się niowa w związku z dekretem o pu- n!e do vmkuratora, celem pociągnie· w.zględu na brak lokali mieszkalna stopni1u. polecają.c wchodzić do bllcznej gospodarce lokalami i kon- cia wi1nnych do surowej odpowie- nych, Nadzwyczajna Komisja Mies:zSprzedawcy gazet - członkowie
t u ·
·
PPS i s'.fmpatycy
proszeni q o
~rodka
wagonu„
Dopier.o,
gdy ro n~lł!u, JJ()daje do o~ólnej wia: dzialno-ści karnej. Osoby, które z~j- ka?iowa stosow-~ć będzie. odpo~ie- przybycie.
wszyscy ·
.
.
"e<ll'
domośoi, ze na terenie miasta Lodzi mą lokal samowolnie, zostaną z nie- dme zagęszczanie
lokali, to iest
KOMITET
,
pas~zerow)e wsi 1 pr.a- zachodzą często wypadki sammvol"" go usunięte bez względu na z.afmo- 2 osoby na jedną izbę w myśl u· 1
ORGANIZACYJNY
Vh~ow~, dyzurny ruchu
d.awal nego zajmowania lokali mieszka!- wane stanowisko w pracy.
chwały Narndowej Rady Miejskiej.
gwizdkiem sygna! .c1:0 od1jazdiu.
nyclt.
Ta })Ouczająca lekcja poouitkowo
Wobec powyższego Nadzwycz.aina
b.awiJa pasażerów powoli p~.nak I(Qmlsia Mieszkaniowa ostrzega oso.
.
'
. .
by, które samowolnie zajmują Io- .
osw-01ono się z nowym 1'olozemem. kale, że w myśl art. 27 dekretu z
Instruktorzy z ca!ą p.owaigą -wyko- doia 21 grudnia 1945 r. o publicznywując swe obowiązki. tltum.aczyli nej g-O>Spodarce lokalami I kontroli
sumozwończy
l'llldzi'()m grzecznie, jak ma~ zacho- nałmu, kto Wbrew przepisom wyżej
w Yw.a ć się
· przy wsi.a
· d amu
· d10 wago- powoła111ego
dekretu
)
.
.
Wltadze bezpieczeństwa w Łodzi i !atwy sposób wydostać od nich go z.a 25 tys. zl. Naiwna w sw}'nł
nów j w tram · eh K' d
d
a wchodzi w posradame lokalu
. .
. ..
wa1a . ·
te ~ z .a- bez uzyskania przydziału lub za- z.atrzyma!y Stanis!awa Raczkowiskie- p1en1.ądlze.
J.ak się okazato, propo- pomyśle impreza,
zakończyta się
r~o się, 1'Z ktoś iuiSl!ował meprze- twierdzenia umowy najmu,
albo go, b. rotmi1Strza armii
Andersa, naw.at wypuszczenie jednego z więź- J}onownym osadzen:em w wie.zieniu
IPJ·s owo wejść, uprzedzano go, że tak wchodzi w posiadanie pomieszczenia kt6ry, podając się za prok.u.ratora n'ów za „kaucją' 10 tys. z:r, drugie- s::mozw.ańczego „prok.u.ratora".
nie moż;na i, że imż <>d czwa.rtJm z.a subloka!0<rskiego nie będąc do tego Sadu Wojskowego, usii!owal wylu-

*

.

od jutra

••••••••••••••••••••••••
Uwaga Kolporterzy I

ow·e osoby wjedny n polioju
NKM ostrzega przed samowolnym zajmowaniem lokali

KOLPORTEROW ,
P.P.S.

•••••••11••••••••••••••••

B. rotmistrz

••

ar11111

oreszlowany inko

-=~;bi::an~ra~:~oczooie,
lbęodzi-e
N
'ł
.

uka-

a ogo pr.aca ·m struktorów szla
gladko, zwifaszc-z.a, że dużą
pomoc okazyw.ali im sami ko!lJd•uktorzy r maszyniści.

dość

*

.
h
W W.ag·onach t ramwaiowyc
roz-.
·
.
.
Iep1ono osiem g!ownych
wska.zan
<lLa pasażerów. PUJbli.cmość czytala
je ze zwiiększoną, niż zwyk.le, uwagą. Toczyi!y się dyskusje z konduk't·or.ryatmyk,iowi

:n.
'

aP<a!Sno.ażerami;

Raczkowski l'DZIP-Ocząt pracę w ródzkim Okręgowym Urzęd.zi;! Likwid.acyjnym, ale jmż w sierpniu br. zo. .
. .
star za kradz1ez
aresztowany
, osadzony w więz i en iu. W kilka dni po
wypuszczeniu na wolnuść Raczkow' materi.al
ski· .zorientowany w st.anie
'
.
·
n:r1r:i rodz:-n swych . b. towarzyszy,
chc1at w dość
nieskompl·kowa'lly

I

w I ce z

chwaJono i

jakaś T~ob~~ta sru:;n~redni·~w~!~~

prokurulor

u~~~:~:=t~m,w
. na.iem loka~ o.sobie dzić ~ieniądze od rod.vin. więźniÓI~· @0·11·dannos' 1'
me posiad•aiącej pnzydziatu lub za- W lipcu br. po powrnc1e do ha1u, (I
('
twierdzenia umowy najmu,
albo
podnajmuje . pomieszczenie sublokat~rskle osobie do teg.o nie uprawmonej,.
.
.
c) bier.ze udział
w zawarciu urnowy, przewidzianej w art. 12 ustęp I
oowołanego dekretu
p0 ttl ega k arze aresz
·
t u d0 Ia t 2- cb
i grzywny do
100.000- u lub
jednej z tych kar.
Oprócz powyższego za zerwanie

•

„

•

"

P"Oletan1·a1u
z· udowsh1·ego
l"
("
n
•

.

Tłumy robotmkow no zgromodzemu Bundu

W dniu wczorajszym odbyło
publiczne zgromadzenie robutników żydowskich,
zorganizowane
przez
Bund.
Wielka sala Żyd. Domu Kultury natłoczona była po same
brzegi.
się wielkie

sp eku c1··a
la
~

.

•

•

6
Przy prawi<llowyim zachow.a.n.iu się
będzie
spoleczeńslwo
wszystkich w wa.gonie, tit·ok będzie
.
zawsze mniejszy jak nip. dziś.
Bo
re~.:g~tura k~:sj.i s~e.cjalnej ~-)I nigdzi~ nie ~obie_ra~_e były ceny wyż tralj Tekstylnej, PCH,. PSS, Izby
. b
do wa1ki z naduzyciam1 1 szJkodmc- sze oc.: obowiązu.iących. Praca tych Przemysłowo - HandloweJ i hlby Rze
1 t d t d1
1 zawsze prze- twem gospodarczym w Łodzi przy- kontrolerów ma być systema.tyczma i - .• . . t
co
ą
ru no s i ę Yo
·
ć
d
d ·
'
· 1c.ont ro ln~J· maJą
· wz1~c
· • m1es1mczeJ · ( )
cisną
·O prze mego pomostu, do stępuje obecnie do akcji, mającej na u dz'iał w ak C.Ji
wyjścia.
celtr wciągnięcie społeczeństwa do p_rzed~ ':"szystknn sa.m1 przedsta;v-1.
.
.
lk'
b"
. el
.. ciele sw1ata pracy 1 konsumentow,
Inny pas.aze·r WYrazą siwe za-do- czynneJ :va 1 z 0 J•aw:ami sp n~ 1aCJI aczkolwiek współdziałać będa w cawolenie, że karani będą . grzywnami na :terenie na.szego. m1as:a. Głow~y łej a.kcjj również re!Jrezentanci orgaNAUKA JĘZYKóW OBCYOH
os:ohnicy, zatrzymiu.jący siię na plat-1 nacisk wbpracy teJ P-C!łozkon~ bęld~1e nizacji gospodarczych.
W TUR-ze
na to, a y r02'Szerzyc oll!cro erow,
, . . ,
'ł .
ł
._
form.a.eh. stojący na stopniach, a którzy czuwać będą naid tym aby
Omow1en11~ wspo 1n~cy spo ecz;ei;i
.
. .
'
stwa na odcmku walki ze spekulacJą.
Sekretariat Zarządu WQJewódz- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i kontroli cen, poświęcona łr~dzie zwo kiego Towarzystwa UniwersyteUwaqa Spóldzie/cy!
~ana na dz-iś wielka ko~~reneja. ~- tu Robotniczego w Łodzi Piotrm. poruszone będą na rueJ zaga•dme.
.
'.
nia, związane z ujawnianiem cenni- kowska 243 przy:imuJe zapisy na
ków, nowe formy zwalczania nieuQ:a- kurs języka: angielskiego i rosyjsadnfonej drożyzny.
skiego,
W obrau'ach udział wezmą przed·
·
l
·
.1.·
d
h s
Bliższych informaCJ"i udzielamy
·W naj•bliższych <i'tliauh odlbęcl.ią się
21 listopad.a (czwartek)
s t aw1c1e e zw1ąi1"'ow zawo owyc ' a
wybory do Ko.m itetów Sklepowych
mopomocy Chłopskiej, Społem, Cen- na miejscu.
.
h
kt h
Sk!.e.p·Y Nr. 31:
w lokalu 44
Pss w na~Ve!Jlli>Jącyc
pmn ac :
s.zk: . .pow. ud. 11 Listo·p.ad.a 27; Skl·e- --- - 19 ltsitopada (wiorek)
PY Nr: 76 . w lok.al.u• 83 sa;k. pow .
Sklepy Nr:38, 20, 7'. w
iUJl. Podrrniejska 21 ; Sk!.epy Nr: lOO,
15 szk. pow. ut 1 Ma.ia s7 ; Skle 113 w lokalu 36 szk. pow. ul. Gdańpy Nr: 134, 25 w
lokalu 17 szk. sik
pow. ul. Limanowskiiego 124; Skle- a 29·
py Nr 95 72 w lokalu 27 siz.k. pow.
Poc1czas mrozów i g<>łołedzil licji otrzymały zar7'ądzenie, auł. Now-o.:Zarzewsk.a 62; Sklet!l'Y Nr:
22 listopada (piątek)
zdarzają. się na uli·cach wśród by winnych nieposypywania
32 68
w lok.alu 87 szk. pow. ul.
Sk,lepy Nr: 45, 97, w lokalu 30 przechodniów
Wy- chodników w czasie mrozów i
11' usta.pad.a J92/4.
sz.k. pow. u.1. Wspólna 5/7; Sklepy
20 listopada (śr.oda)
Nr 25, w lokalu 80 s·zk. p·ow. ul. pad'ki z J?OWOd~ . poślizgnięcia. go~oledzi .pokcią.gałydmd? ~dtpowi~Sklepy Nr 55, w lokaLu 17 szk. Tuszyń.ska 139; Sklepy Nr: 74, 75. Dozorcy 1 admm1stratorzy do- dzialnośc1 arno·a
mis rB!CYJpow. ul. Limanowskiego 124; Sklepy w· łokalu 12 sz. pow. v11. W rl.amm- mów nie wypełniają obowi~ku nje, a Starostwa Grodzkie wyNr SO w lokalu 108 szk. pow. uJ. ska 10.
posyipywania chodników pias- znaczać będą surowe grz;ywny
RzgoV.:ska 175: SkleJ)y Nr: 12?: 1?8, "?i0czątek o g.odz. 18. mi1J1._ 15· ~ei l.
k
•
w l-0kia!.u 75 szk. pow. uł. Kil!nS1~1e- ście cylko za w'f.ą~nrmt łeg1tymacia- nem.
za te wy 1~oozenia...
go 141.
mi czlonkowskitm.
YV z.wi~k;u z tY.,m o:r~1n1y Mi-

lUUbDPU

wspoldzudnc

z KomhBJQ Specyuloq

do Homitetóm Skłe DllJUlh
lokal~

łf'hm.tdn•1k1•
lP
UU

Andersa

Przemówienia na temat sytuacji politycznej i zadań żydowskiego proletariatu wygłosili
tow. tow. Gurwicz, Falk, Fogiel ·
oraz przedstawiciele WK. PPS. ,
tow. tow. Wachowicz, KarezeW'
ski i żukowski.
W chodzącemu na sal(! tow.
Wachowiczowi,
któryprzybył
mimo eid
kiego
stanu zdrowia,
na

~~1:1;!~Z:;iie~~~~:~!z:: !1~:
00

cję.

Wszyscy UC7Jestnicy powsta•

ją z miejsc. żywiołowymi okla•
skami i okrzykami na eześiS
PPS, dają wyraz swoim gorącym uczuc1'om dla brat"'0 rski"-ł
"•
współpraey i jedności z polskim
ruchem !rocjalistyeznym.

Wszystkie przemówienia witane były gorącymi oklaskami
• 1- k
•
•• b t
J.
1 01u:~y am'l na czesc ra. ers~wa
i solidamuśei próletariaekie.j.
Atmosfera, panująca na sali t
nastróJ' ~grom,dzonych, s·w1'adn
czyły dobitnie o serdecznych
więzach, łączących proletariat
socjalistyczny w Polsce, bez
wzgl~u na Jego narodowość.
0

Szczegółowe sprawozda.n ie z
zooromadoY"ni'a kt ·
było
„~ "'
~ '
tJl'e
manifestacją niekłamanych u-

te.,...

po· sypywac' p•1ask•1e·mczuć,

nieszczęśliwe

r

żywionych

dla wspólnej
sprawy, podamy w jutrzejszyln
nmnerre.

011• "I"'

.
U
Jl
Centralny Zarząd Przemysłu Włó
kienniczego składa na Łódzką Ro.
dzinę Radiową zł. 500.-·
I_'ań~two~e Zakłady Przem!słu
Dziewiarskiego Nr 1, dawn. Pl1hal.
ob. Głębicka Józefa składa oa
RTPD zł. 500.-

~tr.

Ni 32-0 (JJJO)
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PILKARZEl ~ĘCZNI WALCZĄ
O MIS'l'RZOSTWO

To trzeba przeskoczyć I

Wydział Sportowy KC OM
TUR przygotował bogaty st'!:ton
:1portowy na okres zimowy. Na
pierwsr;y plan wybija się turniej
siatkówki i kosl!ykówki mękzyin
i koblet o mistrzostwo OM'l'tJR.
Z 1rnżde~o woJewód:ttwa Ut:ze!!t:nl•
cayc mogą po dwie druŻy.ny mę
skie i kobiltce. Turniej odbtdtle si~
LeklrntiUe· ll minima - 10.6 s~k. naj- Sytuacja w płotkach jest tra- W młocie, jeżeli wyDlki l{d- w Wttts1rn.wie W ctasłe od ·3t>.:tt .......
P t>lliki Związek
tyC!:trty pclti.tynił jut przygotó- lepszy wynl.k za ub. sezon · -- i;iczna. Uzyskane w ub. r. wy- ztlba móina 11erio ttaktowo.6 1 I.Hl.
rtiki odbiegają daleko od mil;li- maruy prżekrclt2cltte i I młrt.
wania pr2~dolimplji;kł~. Mi• 10,7 lek my1k<lł Rutkowgki,
KURS PRZODOWNIKÓW
mo, że od igrzysk dzl.eH nas 200 in.i I :mln. - 22,6 - fil.fi. dla 3 l 4 ltół .olimpijskich. (46.0B) 111 (51.00) Shpmk tzu·
l SĘbZIOW
jeszoze ?lisko 2 1.aia, ,Plan p:zy przekroczył j~dynfo Rutkowski Brzmią on : Na 110 rrt. - 15,S cił Si.02.
W ogtótlku spor~owyrrt l{C OM
ł
p·.
li min. Wyntl1d i 15.0 na 400 tn• 57,4 i 55.0.
gotOWll.hia odpowiednief ekipy mili.sem 22,3,
minima. ~~stil. Y TUR w :K~szęc1nle .zbudowa.rt,a
ierwsze
.
pobkfoh zllwodrtfków z1i:l.jd11je 21 18 sek!
Sk~k w dal. I n;1n. 699 - u11tal?m~. nn J?od11ta~1e f1nsld"l z.os~ala sala gimnas~yc1ma. Umo~pełne usprawfodliwłenfo i swiad 400 m.: I min. 51,3 s~k. ptz~czy, że władze naozelne lekko- kroczył równłd tyl!to jeden .ta uzys.ka.h Adam~zyk i Hoffm~n labeh ~1':loboJ ówel 1 \Vś!tY_!!łkie, hw1a t~ prtenn.i~.ert1e do Ko~zęc1•
atl@tów olimpiady przyjęty ja- wodnik __ Piaskowy czasem wymkami'l 702 I 700 m._ II mm. po21a biegiem na 100 m. rowna- rta z~r~wfio s.kc1,1 w}'s2!kolen10wej
w m1es1ącach . z1r:iowych, jak i
Ją się 800 pkt.
ko cettłr!llny punkt progratnu 51,2 sek, n min. _ 48,8 sek wynosi 7 ...,o.
nas przweprow~dzendrn impre:· d . . d
Wzwyż Zwoliński skoczył tyl Wyniki określone
SOO lJ1, Il mirt, 1159 9 udało
na naJblłtsiy okres.
czasie o 2 __. 14 g, u ma o •
przez
' .
.
i 18.1
I ł
k 1"'9
.
. '
,
.
k , 1
' .
.
eię będtde się w Ko~zęein.le kurs prio„
wydają
m1nhnum
Il
Jlłko.
C:m•
Wynos
h.
m
I
a
I
I
o
~sk1emu
Stamlz
.0~1ągrt~c
ę
s
tore
Itll.n11~1a,
u~talono wię~
downik6w plłltl ręczn~j, a mi 8 .......
nłeosią~a1ne.
nt1Jety O!li~gną~ do 1 hp1.m 1947. W)'mk1em 1. :. 58:0: II mm. ~:54 II - 190.
.d k
Prt~kroczenłe ich t1pra.wnh1. do foiy w mozhwosciach takiego Tyczka. Skowrończyk wyni· w·
14 grudnia kurs sędziów pitki ręcz
do fl.O&zilnia na koszulce 3 kół biegacza jakim był Kazimier~ kiera 3,80 pt.tekroczył I min. k iemy .lł n~ . co. ~tficiffa ne;.
31761 ale II min. jest nieosią- t~ dWi!pZ~nla Yb do~Ing Jil { d _!Il Spodziewad 11ię 1nal~ily, że kursy
olimpijskich i udziału w obc>- K:\lcharski.
b
•
.
ima ę zie prtez Uzoe
pia a.
I
4 10 S
I i
·
zy15 town.wai tn C:;it ry 1500
f
jut drt.i puez tych 1ekkoatlut6w z()!!taną ltc!tue o e!! 1ane,, ~ w
4,10 m
i ' galne 1!1·· • ; m ;1·1k .przez
,
bed
zkóełkpr l~o •1 kl Y 'i,
h znacznej mierze przyc:tyn.1 s ę do
..
dl
I
I .
,. k k
W
1y o
ę Ą .tnow os1ągmęte
a o imp1 1s ~ no!! c
a.N' lfite.nsywnyc zmn1ej!lze braków, jakie dają 11i1r
' 'k. wyzys rnna
uN . min· 1411
tr o Js
zawodnioy, którzy przekrocZĄ Stanł!!:Zt!W!!kiego cill!!@tn 4:09,8. II
i d . .
,
zmaraJ 1epszy wynt przygotowań. Ie mozna
~ 1 4 .80 .
•
dl a druzyny
t I
odczuć zarowno w dr c zm1e 1n•
. . ,
. .
5000 m.: I min. 15;48,6 uzyskał H 0 ff
m ł n lma u~ a one
06
14
kowac Jednego dnia, Jezeli ktoś struktorskie1· 1·ak l w kadrze sę· •
ma.na
ł .„ k'
nnd k •
olhnpł'~'lde7'.
'
•
t
h d t "
· t t i
'k'
G'
omec sezonu wroc a ... s I K 1
.I"~
'
•
,
ierutto ~ym iem is o n~ c oo .os ąp1c zAUctJ u dziowsk1ej.
u al
Kwlatkowdo clługodystansowiec
Jeteli uzy1kanie prawa
tr!t!ch kółok. ni@ wymaga nad- $ki cza~ni 1S:45il>. II mln, 15.29 przekroozył II mm.1mum~ reprezentowa?,1a Pohkl na Igrty . Znac~ne zain~~resowan~e powi:
zwyozajnych wysiłków i na wymaga talentu Kusoclińskiego 15.00. Ustalone 41a ,3 koł 14,11 s~ach 01łtnpIJsk!ch. Lekko~tle- n'en tez wz~lldz1c kurs dzrnł~cgy 1
przekrocz_Ył łodz1amn Prywes 1 c~ i;iuszą pracować również w or~a"!IM.tC>tow, który odbęcfa1e el~
podstawie tegorocznych wyni· i Nojego _ 14;50·
w cza le od 2 - 8 grudnia .
z1m1e!
l'''k„
Lw
„
.
_
.
·w
k. o az 16 „.ęzczyc.on i& am „- 10.000.1 I min. 32;58,5. Naj- Łomowsk1. .
.
sez·onie Dy!iki I min. 42.91 - wymk
1e 8ię do obozu przygotowa.w- lopszy wynik w ub
Półtorak ~ 33 .51 6 Gierutty 43,81, ala drugie min.
cz~!!o, to minitńa dla drużyny tJtyskał
o~im~ijskiej wydaj~ s!ę ~ęcz prawie 0 młnutę gorszy. Gd~i~ wynosi 47.00 m.
ta.font, który pobie~nie W oszczepie jest tak beznani 011~galnel A bez nich niema jest
31 ;10 określone w II min. Czy dziejnie jak w płotkach. I min·
poco Jeohać do Londynu.
Taka jest sytuacja dziś, po nikt nie podtrzyma wspaniałych - 60,86; II - 66.00. Mikrut W związku z roozerzeni~m Hokejowa itp. itp. Jeat 'W tej
która clziclnicy tównież ulica nas"' go
granic Wielkiej Łodzi,
rz\uiił tylko 56,70.
zakończeniu se~on!-1. ~ pr~y· tradycji Ku~~go?I
Jit·
obejmuje teraz t.ereny b. gmin wldkiego olim:pijczyka szłym roku m?ze 1 póWl~na. !llę
ona gruntowme poprawie. Do .r•••••••••••••••••• •aam11a1111111imn11ma111111!!111:1Ba1111111a11111111 i powiatów poza miejskh:h 1 za- riusza Kusodtiskic~o.
: szła konieoznośó prz.emianówn- Na Stokach, gdzłe jest rejon
te~o .zmi"r.za pia~ PZLA, '!' •
; nia wielu ullc. Plan miasta prze ta.trznń11ki, obejmujący takie
Juł u ku.zał Si fi
ktorym odznacza~1e „go~nością
Zjazdową,
: widuje podział na rejony1 z któ ulice Jak żlebową,
3 lllbo 4 kół ohmp171tkich m~: I
pewn(\ Giewont, Taterniczą l Krupów• rych każdy otrzymał
1
być podnłęt4, Przez te trzy 1 Ił
nazwę. Wszystkfo ulice mil.ją ki, znajdujemy również ulicę
cite~ ktlła. Łtz~ba ";' pr.ty8tłynt =
nazwy pokrewne z nazwą, re- itni<ilnia irtn~go wielkitgo polsezome prz~sk~~zyc, by .zclt>by~ :
skie!!o sportowca iamordówa·
jonu.
•
pMzport ohmpIJski.
Zitttąd miejski pomy~lał i o ,.,ego prz~z Niemcow - Bronili
poAwięconq sprtllVOm
Zestawienie najlepszyoh tego:
sµorcie . W dzielnicy Ret dnła !!ława Czecha. Dawniej tt1ioa
miP.dzgnarodowym
rocznych wyników z niinimam:i =
'ć
rtuca ciekawe światło na tlaSl!!E! I
111 i Cy?anka, na terenie I:X ko- tit nósiła. łmlę gen. Sosnkow: misari tu Milicji Obywatelskiej '(klef!o.
:
możliwości.
Łódź je&t pierwszym w Polna~wy
t!t szereg ulic otrzymdo
100 m. I minimtill1 ~ 10,9 •
które nadnło
: sportowe. Jest więc ulica Teni- łlce młaswtn1
WY D A W N I C T W O
~k. osł4gnęli Rutkowski, Da· :
•W l E D Z A • ; ~owa, Piłkarska, Zapa 'nioza, swym ulicom hp.iona pobkich
nowski, Jaraczewski. i Lipow- : SPOŁDZIELNIA WYDAWNICZA
11111
ulica Bokser~ht, Glntna!Hyc:~na, sportowców.
ski.
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nywnli ich r-0zkazy. Policj1:1nt, u którego ukrywam
się obecnie chciał otworzył torebkę, którą ściskało.
pewna młoda kobieta.. Gdy zaczął się z nią. szamo-taó krzyknęła mu w twa<?;: „Szwabie, ty brudny
Szwabie!" Była bardzo piękna. Twarz jej była subta,Jnd. i d~Hkatns., ale nieustraszon11. Milnowoli policj11.t1.t wy.szeptał: „Nie jestem Niemcem". „O, to
jeszcze gorzej" - odpatla młodtt.. kobieta.
~ Wtedy uczułem, jak się coś we m.nie załama
a wzrok miałem t.u·
ło ~ odpowiedział Leroux -

...

Matylda 1 Bizon wyikonali wyrok na milicja.nbłe który wieypa.ł ~onę Feliksa i :małą. Ma&:dalenę.

'

Gestapo przesłało moja, f ołogra!lę wszy.stldm
prefekturom i komisariatom policyjnym, :posterUJlko.m żandarmerii, strażom dwol'lcowym 1 innym te-go rodzaju instytucjom. Dowiedziałem się o tym od
pewnego policjanta, który należy do naszej orgb.•
nizacji. Radzi mi, bym u niego ztmlies21kał. Jest
to dla. mnie chwilowo nar.ipewnie~sze &Gh:ronienie.
Policjant ten, który wśród naszych nazywa się
Leroux, wstąpił do Ruchu Oporu na skutek itewnego szoku, jakiego domał. Mniej więcej przed rokiem
został wra.z ~ innymi ftmkcjonariusznmi polioji fran·
cuskiej wyznaczony do pomocy w pewnej Operadi,
przeprowadzanej przeż Gestapo. Policjanci łrancus
cy i niemieocy udali się dwolila sa:ri'.locb.odam.i do
pewnej naszej meliny, gdzie znajdował się aparat
nadawczy, magazyn broni i z dziesięć osób. Rewizja,
kie:rowali gestapowcy. Franou.zi "!N milczeniu W)'.:kO-

pełnie zasłonięty łzami.

Wtedy dopiero zobaczył, oo się dzinło dokoła
niegc>. Oficerowi z poprzedniej wojny, kt6rego blu-

pokryta była medalami, nakładano kajdany. Twaxz młodego operatora, który pollmą.l swe papiery, pocięta była batei!3m i wygl4dala, jak jedna wiel
kE.. rana, Jakiejś młodej d7iicwczynie, która nie chcia·
ła. zeznawać, wyłam ywano. ręce w kostkach. Rewizja trwała dalej, lecz Letoll.'C porusznl 8ię już tylko
machinalnie, jak automat, gdy zaś 11kc)a została ukończona, błu,kał się przez resztę nocy vo mieście,
nie zdając sobie sprawy z tego, co robi. Towarzyszył mu pewien prztjaciel, który także pomagnl
g.istapowcom. rr1en przyjaciel ptz eszkodził mu w po·
·
'
pełnieniu samobójstwu.
- Bo chciałem siG zabić - opowiadał mi potem
Leroux - i zabiłbym siQ nópewno Gdy zdalem so
bie sprawę, do czego od dwóelb 11:\t prżykl11dałcm rę
kę, nie zastanawiając się nad tym co robię, poprostu z m-0c)" rozpędu, gdy przypomniałem sobie
M

wszrst1Hc:!h tych dżielnych ludzi i wspanioJe, odwa.~
ne kobiety, któ1·0 zdl'ad~ilem i wydałem -w ręce wroga, doznałem wra~cnia, ze jestem tl'ędowaty„„ Ach,
~
ileż wyderpialem!„
Wazystko to powiedzinł swemu · przyjf1cielowł.
Tamten przajtzi:Lł również. Powiedział:
- N a.sza śmieró nie przyniesie nikomu kór.zyścl. Spróbujmy żyó i naprawić nasze winy,
Za pośrednictwem więźniów każdy z nich wstą
pił do innej org11nizacji naszego Ruchu. Dostarczyli
bezzwłocznie takich gwa.r~ncji i wzięli na siebie takie ryzyko, że zostali przyjęci. Przyjaciel Leropalony
u:l!'.'a J>.o w.spaniałych wyczynach, zostfl.l
i musiltł ucieka.6 do Anglii z. szefami naszego Ruchu, którym uh.1.twił wyju7id.. Lerorux prtticuje 'Z nami
<lal ej.
Jest jedna myśl, lctórn nie daje mu gpokojru. Chodzi mu o to, że i&tniefo, policjand franc11scy,
którzy praoujl!, z taką, sama, zaoiekłościtt, co i Niem.ery.
- Muszę przebaczyć funkcjonariuszom, kt6rzy
pełnią. swą słuzbę, tak, jak jn fa pełniłem, z mMy
rozkazów, nie buntufo.c się, ule i nie odcZ1Uwają.o
zfttlnaj przyje,111ności - powiutla. - Ci ludzie slu·
chają. rzą.du Vichy, star go mii.razallrn. Ale inni, ci,
Hórzy pracują velną parą, ca.tym za.palem, calym
sercem staraj~.c się zaszkodzić naszym patriotom„.
Ci. .. , ach Bo~e mój, jeśli chodzi o tych ..''
.([>. o. n.}

Nr 320 (390)

Str. 8

Dzień w
DYżURY

Lodzi 1-n-:-a.

===n..:-n-=:-

APTEK

dyżurują

apteki:
Dzisiejszej. nocy
Wagnera_ (Piotrkowska 67), Rytla
(~opermka 26), Kohna (Pl. Ko~cielny 8), ~amburga (Główna 50).
Grosz~owskiego (11 Listopada 15 ),
Raczynsk:ego (Kątna 54).
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l'EATR
DPzAi'śŃ~1'W'?WY
dm. n~nych

W. P.
pierwsza
Po!-sk'.ł. komedia polityczna z epoki
~1eki~J ~eforl!1y, zadziwiająca aktu
alnoś~ią i świeżością akcentów, J.
U. ~ien:cewicza „Powrót Posła".
Udział biorą: B. Bronowska, J, God
lewska,A..Jaraczówna, .~· ~d!.aków.
na, K. DeJmek, S. Łapmski, L. OrdonŚ ~ Pietraszkiewicz, A. Possart,
J. w1de:ski, Z. ?kowrońslti. Oprawa sceruczna ~liny Ja~bo?'skiej,
m~yka Jana Milera, rezyseria Wła
dySława Kaczmarskiego
·
·
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~- ~ GABINET KOSMET\'CZN'
11
•"d!~AłA.
-§ I~ ~
. zkłE9s, m. 16 12~
~ KRoścl~1s,

od go zł. tuzi.n
BOMBKI
LicHTARZYKI od 36 zł. tuzin
LAMETA 10,- zł. POCZTOWKI 100,- zł setka.

czasu, dziennik. 6.30 §
6.00
tel. 148_50•
Muzyka, 8.40 Skrzynka PCK. 11.57 ;li
~
: ~
1:LOBKI.
SZOPKI ~ OGNIE Sygnał czasu i hejnał. 12.05 Audy- [
: I Farbowanie brwi, rzęs, I włoPO CENACH NAJNlżSZVCH.
cja dla świetlic robotni0eych, 12.35 ~
sów. Pielęgnacja cery. usuwa.,5 minut poezji''. lZ.40 Pieśni w wy
E 2 nrzleajewką,grpióewgó' wb•.r~~~~ae:Ów, ~~~ 2
ko~aniu A. Majaka. 13.00 Muzyka:;
Pii
i
obiadowa. 13.40 „Alfabet muzycz:: ~ pleżu, usuwanie plam <>1'.i?.. ~
Telefon 157-99.
MDZ, SIENKIEWICZA 49. ny", 14.00 Skrzynka I!'lodzieżowa.;:
zbytecznego owłosienia, i od- ~
ki14.10 Po~alid. aktual. p. t. „Do wal- iilllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllf.llllllllllllllllllllłlllllllllllłlllllllllllllllii
~ mrożeń, usuwanie tatuażu ~
z gruz cą". 14.15 Pi.etro Mascagni jako . kpmpezytor i kapel- ~'-'-''-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'''-'-'-'-'-'-'-'-'-"'-'-"-"'-'-'-'-'-'-'-'-'-"'-'-'''-'-~ ~;...._ _ _L_a_m..;p._a_K_w_a_rc~o.~w_a_ __
l'EATR KOMEDII MUZYCZNEJ LUTNIAa
l(listrz (płyty). 14.45 Koncert re-1
UWAGA, INWALIDZI!
Piotrkowska ' 243 . »
klamowy, 16:00 Auaycja dla dzieci.
Zarza,<l Związku Inwalidów Wojen
15.30 AudY'la dla kctbiet. 15.40 _
nych RP. w ł':o~zi, w:zywa czfonków
DZIS o godz. 19-ej.
„5 minut poezji". 15.45 Utwory
~ swych: inwa11dow woiennych, wdoI "'"
skrzypcowe !i wyk. G. Bacewiczów
wy, ro-dziców i si·ernty IPO_ pole~tych
ŁOSC
ny, 16.05 Dziennik. 16.35 Suita pieś
~ na wo}nie i zmarlych mwahd.ach
·
!l!I
ni pomorskieh. 17.M Rep•rtaż. otrzymu~~
wojennych. którzy n~t
17.10 ~el~die operetk•we. 17.55 kartek żywnościoWYCh I-ej kategorii.
Romantyozna operetka w 3-ch aktach.
„Na Ziemia.eh Odzyskanych''. 18.15
~ aby bezzwloczni6 zg-tasz.ali s~ę do
Muzyka F. Le h Ar a.
Kwadrans poetycki. 18.30 ,.Nauka
Związku (u]. Piotrk-0wsk.a Nr 73),
Udzl·ai bierze 100- osobowy zespół.
P~ głośniku" . . 19.00 Audycja dla ~
w~ 19.15 Ze świata prac_Y. 19.20 - &,.''-'''"-'-'-'-'-'-'-''-"'-''-'-'-''~"-"-"-"'-''-'"'-'-'-'-'-'-'-'-"'-'-''-'-'-'-~z kartka, żywnościowa, .n.a miesiąc
grudzień t'b. celem zarejestrowan!'a
Od~t „Adam ~snyk Jako poeta
t
.
'
·
polskiego pozytyWi.zmu" 19 30 Audycja Chopinowska. 2o.Ól Dziennik. r1mit1111111111lilt11•••••••••••••••••••••••••••••11••••••••~ si·ę nia otrzyma·nl·e opa u.
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OGLOSZENIB
Zar,za,<l Miejski w ŁocWI o.grlasz.a
•
11 przetarg nieograniczony na roboty
: wodocia,gowo·kanaliziacy}ne w ~kaw d n ż Y m w Yb or ze
11
ul. Drewnowskiej Nr 88
po cenach niskich poleca
111
11 le przy
• w Łod.zi.
P~STWOWA CE NT RA LA. HANDLOWA
:
o<lpowiaidaia,ce
Oferty pisemne,
:
Sprzedaz tylko hurtowa.
Piotrkowska 82.
11
na.Jeży
•111111111111111111111a111111l!l11e11111111111111!!;1111a1111m111111111111111111a1111••••• treści kosztorysu ślepego
11!i1111111111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111nan.111111111111na1111111111111111 składać W Dziale Techni~ym un.
Piotrkowska Nr 64, I p!ię-tro w poa
koju Nr 5 do <lnia 26 li1St()J)a<l.a 194fi
Ł
:
roku id-0 godz. 11-ej 'Przed pot1ud'niem
•
zamkniętej
w kopercie należycie
DO
:
z napis.em: „Of.erta na iroboty kan.a~
11
szkole
lizacyjno·wodoc!ągowe w
eł
4"
•
TEATR KAMERALNY D. ~.
przy uJ. DrewnoWlliklei Nr 88 w Ło:
Daszyńskiego 34
dzi".
PIOTRKOWSKA 70.
• ZGŁASZA() SIĘ W ADMINISTRACJI Ostatnie dni znakomita komedia
Szcz~gólowe imormacje ora,z ś1Je·
D•••••••••••e11sa211111;:i11'l!l=i::aE111P111sD1111i111111111111111••1111•••••••
Shawa „Major Barbara".
py kosztorys za -0ptatą zlf 50 otrzy
Wkrótce nie grana dotychczas na .
mać można w Dziale Technic~nynn,
scenach polskich komedia J. Anoul Pi<>trOddziale Tnstalacyjnym
PRZETARG
,1
uilh'a „Spotkanie".
pokój
kowska Nr 64, I piętro,
P 0 LONIA (Piotrkowska 67)
DYMRZA W ..GONGU".
FABRYKA WSTĄżEK I TASmM pod Zarządem Państwowym
se „Wielki Przełom"
Teatr „ Go N G „ otworzył
Nr 128, otwarde ofert 'llastąpi w·
tym samym <lnlu o godz. 11-ej.
Łódź - Stanisława 10/12
~
zon wesołą premierą pt. „Przez "~CkZA Phiotrl!drn';"ska nr. 108)
Wadium przetargowe :zigodnie z
o u•.
dziurkę cd klucza". Nowy program „" o owac
og asza PR ZET AR G N IE OGR A N I Cf O NY na:
„SaGDYNIA (Przejazd 2) pełen jest humoru i satyry pcrlityczprz.episami w wysokości 1.soo zI,
należy zlożyć w Ka.s!e Zarządu Miej
dostarczenie jednego transformatora 120 K. V. A. z 3000 V
nej. Udział biorą: Adolf Dymsza, no. motny Żagiel".
·
ski-~g-0 ul. Roosevelta Nr 15, a kwit
na napięcie robocze 220/380 v.
wopozyskany Romuald Gierasieński. GSdTYLMOWd V (Kilińskiego 123)
do!ączyć <l·o ooerty,
a elon".
E'wa Karska, J. Pcllegrini, Zofia Wtl " y
Oferty w zaklejonych kopertach nadsyłać należy do Dyrekcji
(Narntowicza 20)
BAŁTYK
czyńska, Darski i Szwejcer. Balet:
zastrzega sobie
Zarza,<l Miejski
F-my E. Wiclrn w Łodzi, Stanisława 10/12 do dnia 25. 11. 1946 r.
Dziewięcka i Radek. Teksty Tadeu- „Nasz okręt".
prawo wyboru ofert l'UJb unieważ
godzina 10-ta rano.
WISŁA (Przejazd 1) - „Nasz
sza Chrzanowskiego, Drabika i inrii·enia iprzetargu bez podania po·
okręt".
nydi.
wodu.
otwarcie ofert nastąpi dnia 26. 11. 1946 r„ o godzinie 11-ej.
ADRIA Marszałka Stalina _
·~.ód.i, dnia 19 listopada 1946 r.
„15-letni kapitan".
TEATR KOMEDO • MUZVCZNEJ (Główna 1) Zarz!łd Mie]s1l' w Łodzi
WŁÓKNIARZ (Zawadvka 16) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P _ . A _ . _ P _. ....;
„LUTNIA"
Dziś o godz. 19.ej operetka F. Le- „Ciche wesele".
BEL (I..efponów 2-4) - ,,Samot.
hara „l\liłość, Cygańska", która gry
wana . była jako opera komiczna w ay żaaiel".
(Sienkiewicza 40)
TATRY
teatrach świata
najgłośniejszych
i nie schodziła latami całemi z re- „Zaginiony horyzont".
PR!ł!DW10ś. •n: (ul Żernmskiego
perluaru, a to ze względu na swoje
KUPilUY IGŁY dziewiarskie koto-1
Lekarze
wysokie walory muzyki symfonicz- 74-76) - „15-letni kapitan".
agubione dokumenty
nowe i szwailnicze różnych asortyWOLNOŚĆ (Napiórkowskiego 16)
nej przeplatanej nadto melodyjny
D_r_L._R_ó_ZV_C_K_I._s_p_e_ci_a_łi_s_ł41__c_h_o_ró-b mentów. Zgłoszenia .Pa~stwo?'e Za- - - - - - - - - - ·
mi wkładkami muzyki operetkowo- nU kresu drogi".
ROMA (Rzgowska 26) - „Dzisiaj kobiecych i akuszerii, ul. Legionów 9 kłady P:zen:ys~ Dziewiarskiego Nr UNIEW~"IAM zagubione zaswiad
wodewilowej.
1536 3, ul. Sienkiewicza L. 82/84. -3735 czenie Nr 260, upoważniające wej
tel. 166-29. prrvjmuje 1-6.
Stronę muzyczną opracował pro!. i zawsze".
ście na teren Elektrowni na nazwi
~ACIIĘTA (Zgierska 26) - „DoWł. Szczepański który dyryguje or·
sko Piekarska Maria, ul. Generała
Poszukiwanie pracy
specjalista chorób
Dr REl«HIER,
,
kiestrą, ważną i ciekawą partię so- rozkarz Nr 13" · .
Bema 22.
(Franci~.zkanska 31) - skórnych l wenerycznych, Lódź, Po~A.JK~
skrzypiec odegra koncert·
lo~ą
tel. 191-23, powrócił INTELIGENTNA, młoda pracowita,
łudniowa 26,
„Niebo Jest dla w~~; .
m1strz M: Stusiński.
~OBOTh'IK Kilmsk1ego 178) - i przyjmuje od godz. 2-5. ~1446 czysta i uczciwa zajmie się całko- UNIEWAżNIAM zagubioną legity
Ewoluc3e taneczne opracował ba.
wicie jedną osobą lub do cukierni mację tramwajową (niebieską) na
letmistrz J. Ciesielski. Ekspresja „Miasto chłopców".
Plac Dr med. MARKIEW1CZ Gustaw spe- restaw·acji, może być na wyjazd._'. m:zv•.-isko Kubiak Jan, Marszałkc-.,v
tańca osiąga swój punkt kulmina· REKORD <Rn~owska 2
-3733
cialista chQróh skórnych i wenerycz· Oferty do administracji pod „Pra- ska 25.
cyjny w akcie lI gim na tle mu· Reymonta) - „Tyran".
-3743
nych. Piotrkmvska 109. m fi. li Pit:· cowita".
MUZA (Ruda Pabianicka)
zycznym rapsodii Liszt~. Nowe wspa
UNIBWAżNIAM zagubione dwie
-·929
tro. Je!. 138-52.
niale dekorac,ie według projektów „S~brna flota". .
karty re\Patriacyjne 11a n~wisko
SWIT (Bałucki Rynek 5}
wykonane
prof. J. Galewskiego
Konowalczyk Janina i Genowefa,
Lokale
choroby
Dr KOWALCZYK JERZY
przez artystę malarza' E. 'Grajew· „zwariowane lotnisko".
-3734
ul. P-0życzk.owa 35.
OśW~ATf'.»WE. D (Rzgt>wska 94) skóme i wenervr.me ŻPTomsilłiego 41
skiego, specjalnie skomponowane
-1791
kostiumy i oryginalne efekty świetl „c.zł~wiek I ~1~rzęta"„ 1?,od. dla od 3-n.
zagubioną ksi.ą
POKóJ z kuchnią w ŚJ'Ódmieściu UNmWAżNIAM
----.
„Wilk i 7 kozląt .
ne i a..'l:ustyczne składaJ'ą się na ca. izieci - w·sła'
ku hn'
I ·
d
· ·
Dr TADETJSZ CHĘCINSKI asyK'
,
c I~ żeczką wojskową oraz ka 1·tę odzie
mo " 1 • rozpoczyna se~se stent szpitala skórno • weneryczne· zanneruę na wa po rn3e z
łość pełną romantycznego wdzięku
zwrotem kosztów. Zgłoszenia tel żową na nazwisko Kaczmarek Ste
o ,godz. 15.801 17.30, 19.30, w me- go św. MarU Magdaleny preypnuje za
i słoneczne)· pogod••.
dz 9 1
117 74
-3736
~740 fan, cl. Wodociągowa 13.
go · - 6.
4-6, Pietrkowska 157, tel. ~OS-!.1.
Uiiział bierze 100 osobowy zespół......ele i święta od godz. 13.30.
- - - - - - - - - - · - - ----- W rolach głównych wystąpią: no· . Kino „:Ba1t)rk" - pocaątek seanUNIEWA.żl'li"IAM skraczione zezwo
wozaangażowana śpiewaczka Hele- SO\Y o godz. lS.30, 18.3Ó., 20.30, w Dr. med. lfiNACY 1.\D.RSRI, CHOROlenie na han'1el owocami i kartę
RÓ Ż n e
BY KOBlECE, UL. żEROMSKIE
na Markowska, B. Halmirska, st. niradziele i święta od godz. 14.30.
rejestracyjną Nr 27'2 na nazwisko
GO 37. TEL. 257-23
ZEBRANIE BAD 21AKŁAl>OPiasecka, Jll.I'ichał ślaski, M. J,asQEdward, ul. Kamienna
Dr BORNS'l'EIN _ choroby kobie- PRZYBŁĄKAŁ się pies, ma~, czar- Andrzejczak
WYOH
wy, A. Sawin, K. Chorzewski, K.
-3737
. Ił ny bez ogona. Odebrac moma za 2·
Zarząd Oe!&!iału Zwia21ru ZawoKoszela i inni.
·-··
Bilety do nabycia wcześniej w dawego Robotników i - Pracowni- ce, ul. Traugutta 9 · III p. powroc · zwTotem kosztów, ul. Wsćhodnia
_3744 UN~WAżNIAl\f zagubioną legityksięgarni przy ul. Piot"rkowski~ !Ww Przemysłu Włókienniczego zwo Dr. JOCJIWEDS (z Warszawy). 70/50, Bieniewski.
macJę Zw. Zaw„ legitymację tram.
102 a, a od godz. 17-ej w kasle łuję nadzwyczajne zebranie wszyst Choroby wewnętrzne. Narutowicza
wajową z listopada, kartę repatria
UW G
kiOh Rad Zakładowych przemysłu 75c. tel. 173-61.
teatru.
· k Ł d k'
A A. Posiadacze asygnat U, N ~·n
-:!1'>70
.
S k
.
~_,._,
~~J ą na nazwIS o a e{: i Feliks,
.
.
,
.
TEATR •.SYREN A" Trąygutta 1 Wiutuenruc2:eg'o wraz z e cjam1
-3738
~· A. Wo~ewodzki Komitet O- ul. Cepowa 4.
Dziś.~ codziennie kome~ia muzy- wcbodzący,m.i ?' skład. Włókn'.1, któ- Dr śWIĘCIŁO ADAM _ choroby
czna p10ra Z. Gozdawy i W. Stęp- :rę odbędzie się w dniu 21 listopa- kobiece i akuszeria. Przyjmuje 4-ll p1eki Społecznej podaje do wiado- UNmWAżNIAM zag'ubiony odcinek
-1134~ mości, że nie przyjmuje podań o
da rb. t. j. w czwartek o godz. 14 nl. Zawadzka 38.
nia p. t.
wymelaowania, kartę repatriacyjną
· u .N.R.R.A. Asyg. na nazwisko Michalak Maria. i
....,_, :1on d arow
Z;ikł~łiów
sali PańStwow.tch
w
p:rzy...,.1a1,,.
eln
~<>mvi::łń
i
dz' ł „Moja żona Penelęa"
4
naty wydane, a niezreali.'zowane
Kupno i snrzeaaż
:Baw ianego N~ .
--,:;u Ia bior:i: Ma~ia Biel cka~yg-3739
Zofia, ul. Krucza 33.
w
,,.,
munt Chnuelewsk1, Marian D . row {dawni~ Gwer) l"t:i!IY ul. PiotT_U_N_IE_W_A_ż_N-'IAM----d-ow_ó_d_os_ob--1-.s-ty-- i
lia ~ 2'!!3~95 z następującym SREl&RO w każdej ileści i w każ- terminie tracą swoją wartość.
ski, Edward _Dziewońs!ti!
Cichowicz
palcówkę na nazwisko
iiej postaci zakupuje firma B. Kan~órska, Stefania Grodzienska, Re- J>O • em dZ'ien:iym:
ZAGINĄŁ piesek - }'ekiiiczyk be Maria, Ł.W.K.D„ 111. Piotrkbwrka
Lódz' • Grand I"'oRad Zakłałio- tor 1. H . Zi'e"""ska
1) Sprawozaali1e
gma Grabowska, Irena Malkiewicz,
::i.
LUl
.
-3686 żowy z białym. Łaskawego ziąalaz 77
W acław Jankowski, Wacław Ku- wych z działal!!teści za ostatni o- tel ul Piotrkowska 72 _
37 1
_
bardzo 0 zwrot za wysoi k ·laf . k .
.el
BE'
Je- kre$ i dyskusja.
charski, Kazimierz
zagubioną kartę
UNIEWAżNIAM
.
.
a oruę up1. k'
azne
LJD.A z
2) Spra;wy or15<U'lizacjne.
rzy Pichelski, i Stefan Witas.
1 "~ wnioski.
Wytwńrnia Chemiczna ,,tJLTRON", m1 wynagrodzeniem, H. Więckow. ewa k uacyjną i wizę na nazwisko
3. WoJ.J.M>
Pecz. przedst. o godz. 19.30. Kasa
Obecność wszystkich obowiązko- Lódź, ul. Południowa 78/80, telefon ski, ul. Sienkiewicza 97 m. 9. Tel. Uziałło Maria, ul. Piłsudskie.go 50.
czynna od godz. 10-13 i od 16-ej.
-3671 1n:; 94.
138-19.
wa.
Tel. 272-70.
-37-12
obok
najwybitniejszego naszego,
Fredry, komediopisarza Józefa Elizińskiego „P&"'l Damazy" z Aleksan
drem Zelwerowiczem w roli głów.
nej. w_ innych rolach występują:
F: ~umna, M. Dąbrowska, A. Łapicki, T. 'Voźniak, B. Fijewska
M. ~oranówna, S. Gorlicki, A. Bo~
guck1, J. Pilarski. Reżyseria Aleksandra Zelwerowicza. Dekoracje i
kostiumy Otto Axera. Pocz. 0 godz.
19 min. 15.

przyjaciół".

21.45 „Lalka" Eol. Pru
sa. 22.00 „Odbudowujemy w-wę".
22.10 Mozaika muzyczna. 2,2 ,45 _
Rozmowa ze St. R. Dobrowolskim.
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika. 23.30 (z Łodzi) Transmisja kabaretu literackiego z lokalu Krrub
"
.
Pickwicka".
Do poniedziałkowego programu
wkr::idła się pomyłka korektorska,
zannast „Bajki antysemickie Sienkiewicza - winno być „Bajki antyniemieckie".
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