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o utworzeniu rzqdu demokratycznej
Armia Markosa atakuje faszystów na
wszystkich frontach walki
•
•

•

w~esc

Grecj~.

MOSKWA (PAP). „Prawda" moskiewska,
polityczne znaczenie historycznego faktu utworzenia demoknh·cznego rzątlu
rreckiego stwierdza, ie wiadr.moiić •) utwor7enlu rz~du generała J.Uarkosa wywołała popłoch we wszystkich kołach reakcjonistów od
Aien tlo Wa~zyngtonu. ·
Tsalclaris bez przerwy konferuje z pt'zed·
stawicirlami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, c~ekając na ich decyzję. Rząd
zależny
monarcho·fa~z) stowski w Alenach
Jest od swych zagranicznych opiekunów, gdyż
me posiada popafcia narodu. Naród darz~· bowiem swym poparciem grecką armię demoktóra mimo ~rwającej od trzech
kratyczną.
lai inte wet' cji brytyjskiej i niesłychanego
terroru i.ołdatesltl faszystowskiej - odnosi
coraz nowe zwycięstwa.
Autor artyk:iłu podkreśla, że koła anglotmerykańskie nie chcą uznać h1dowo-wyzwogreckiego, gdyż są im poh'ńczego ruchu
h-z bne marionelki. przy pomocy których :ga"• erzaj. ~tworz •ć baz . skiei'owane pneciwk!J krajom dcmoKracji Iudowt'j.

rego działalność Greckiej Partii Komunisty cz. ,
nej została zakazana. Dekret, . ogłoszony w
dzienniku urzędowym, opiera się na ustawie
z 1929 roku.
MOSKWA (obsl. wł.) - z A ten donoszą,
iż oddziały armii demokratycznej w dalszym
ciągu atakują w rejonie Konitzy brygadę armii reakcyjnej. Prasa ateiiska donosi, iż w cza
sie walk odniPśli rany d0wódca brygady fa"
oszystowskfej, bronitteej Konitzy oraz Ei'Zereg
oficerów.
Paaiłki wysłane z Janiny przez Sofulisa

omawiając

W POZNANIU .

natknęły się na polow ie. drogi między Janiną

a 'Konitzq na silne oddziały armii demokratycznej w rejonie Kolpaki, gdzie rozpoczęły się
zacięte walki.
Jednocześnie donosią, iii w rejonie Phili-0·
tas I Akarnanii trwa;ą silne wnlki; jak dotąd

niernane są szczegóły kh pr.zebiegu.
Dnia 26 gmdnia przeszły do ofensywy od·
działy armii demokratycznej we wschodniej
Macedonii i Tracji. Przeprowadzono jednocze·
śnie ataik na miasta Serry, Nigiita I Sidirokastron..
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Radziecko-brytyjski

układ

handlowy

przewiduje dostawę zboża z ZSRR do Anglii oraz ·mporl bry•
lyjskich wyrobów przemysłowych do ZSR

sic: na lat 15. Pożyczki mają być płacone w do$lawy ziarna pastewnego zostały przez obłe
1 tz td\,n ~h rata h roczny:!:h, przy czym pierw· strony mgodoic>Jte
Rląd brytylskl zgód11ł i~ wspó rarowa.ć
handlowego, podpisanego w Moskwie dnia 27 sza rata ma być uiszczona pod !confec czwarz Importowymi otganl.Ncjaml -ZW! dm Radrle
tego roku.
grudnia.
Rząd brytyjski nzekł się - z pewnymi tyl ckiego przy zamawianiu w Wielkiej B„vtanli
Rząd brytyjski przyj~ł prop1>zycję Związku
IiZYłll (l'AP). Z Aten donoszą. że Partselirles, sekretarz generalny EAM. oraz Papari- Ratl.zieckiego w sprawie zmiany warunków ko wyjątkami - swych pretensji wobec Zw1ą urządzeń technicznych, koniecznych dla me'.lhos. sclnclarz generalny greckich związków spłaty pożyczki, udzielonej rządowi radzieckie zku Radzieckiego z tytułu dostaw i świadczeń chanj1acji przemy~łu leśnego, instalacji elek
mn pod.czas wojny. Stopa procentowa została składanych pndczas drugiej wojny światowej. trotechnicmych ltd.
zawodowych, uciekli z lvięzienia.
Rząd brytyjsM zgodzJł się również dostarZwiązek Radziecki zgodził się dost.arczyć
zniżona do 0,5 pro-::. rocznie, począwszv od
• * •
1 ma1a 1947 r. Termin spłaty polowy niepo- niezmiernie potrzebnej \oViet~·iej Bry!aml zi~ czyć Związkowi Radzieckiemu w najbiiźszym
. .
.
'
• ~,°NDY~ 1PA~). Agc~cJa Reutera do~os1, ~el ~rytych d~tąd kredytów o;az wszystkich po- na past~wne w ilości 750. t~s1ęcy to:i w term1-. czasie pierwszą partię wąskotorQwycb szyn i
zitd grl.'ck1 wydał deki et, na podstawie kto- I zyczek. ktore zostaną udzielone - oznacza nie od lutego do wrzesrua 1948 r. Ceny za okazać radzieckim instytucjom gospodarczym
11~•1-1111-:111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11·1-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-u pomoc w zaki1pach w \Vielkiej Bryt.a ni! roz·
MOSKWA

PAP.

Agencja

Tass

oglos1la

treść radziecko • 'bryłYJ ·1ego p6rOż.llmielJla

*

~~~~~~t;~~;~~;,~;;~
_Man_dżurii
w
orażk~ .Cz~ng~kai-sieka
Nankin
na Szanrrha1
wo ·ska ludowe
maszeru1·ą

Ch~nsk.e

l:.•

hand!owej mlę~y Związkiem Raa Wielką Brytanią. Oba uądy 110w terminie do maja 1948 r.
rokowana w sprawie rozszerzenia wzajemnej
wymiany towarów na dłuższy okres czasu na
zasad?Jle zrównoważonego bilansu handlowego
między obydwoma krajami.
Oba rządy uważają, że zawarte porozumienie przyczyni się tak d-0 rozwoju radzieckobrytyjskich stosunków handlowych w interesie wzajemny~ obu !<rajów - jak do ~zybszej
odbudowy nuędzynarodowych stosunkow gospodarczych, przerwanych podczas wojny,

w~mia!1y
di,ieckim

i

MOSKWA PAP. - Prasa radziecka ogłó grożone odcinki, - chińska armia ludowa z krywa się obecnie niepokoju, spowodowanego
sila komunikat chińskiej agencji prasowej niesłabnącą siłą naciera na przedpola Muk- ciężką sytuacją wojsk rządowych. Z wiado·
,,S.zmua ", która .podaje, że cała prawie Man- denu i zdobyła ważny węzeł kolejowy Bai-czi mości, jakie nadchodzą z frontu wy.n1ka, że
dżuria została już opanowana przez chińską Bao (40 mil na zachód od Mukdenu).
oddziały ludowe odniosły zwycięstwo w tr·wa
Jedynie wąski pas łączący
nrmię ludową.
jącej od 5-ciu dni bitwie pod miastem Czang
miasta Girin - Czang-Czung i Mukden znajdu
LONDYN PAP. - Agencja Reutera donosi (90 km. na północny zachód od Mukdenu).
! "' się jeszcze w rękach Czang-Kai-Szeka. W
•
•
•
z Nankinu, że Czang-Kai-Szek przybył do
r fqgu ostatnich dni armia ludowa rozpoczęła Hank.ou dla odbycia konferencji z chińskimi
PARYŻ PAP. - Agencja Fra.nce Presse do·
r1fensywę na Mukden, zagrażając w ten spogeneralami. Tematem nar.ad jest krytyczna sy nosi z Nankinu, że odd~iały ludowe. zajęły o~
Czang-Kai-Szeka, tuacja wojsk Czang·Kai-Szeka w Mandżurii. statnią bazę Czang-Kai-Szeka
;;ób odcięciem garnizonów
w srodkowej
inajclujqcych się w Girinie i Czang-Czung.
W kolach bliskich Cza.ng-Kai-Szeka nie u- I części prowincji Szansi, miasto Jul!g-Czeng.
oddziały ludowe
Równocześnie prowadzą
natarcie na węzeł kolejowy Baotin w Chinach
1

stanowiły podjąć

• * •

I

VI-ty k.ongres włoskiej partii komunistycznej

północnych.

N'J pólwyspie Szan-tung oraz w prowincjach Sinan i Szan-Si wojska /udowe osiąg
nęly poważne sukcesy. W prowincji Tiangwłosldei
Su armia ludowa zajęla w ciągu 10 dni znaniedzielę
się
cznP tereny I znajduje się obecnie w okoliwolność i niezawisłość
cach Szanghaju i N~kinu.
W pracach ko.ngresu wezmą udział - obok
MOSKWA (obst wł.) - Kierownictwo wio mat „Walka komunistów i narodu o nową de·
W prowincji. Hu-Nan wojska ludowe przesekretarzy o.kręgowych delegatów - równieli! wszyscy członkowie okroczyły rzekę Jang-Tse-Kiang I otoczyły mia sk:iej partii komunistycznej_ podało do wiado- mokrację" refera.ty
t mat dzia- be<:nego Komitetu Centrałnego partii jak ró1
' Bol ·· 1· N
.
mości, iż w dniach od 4 do 10 stycznia 1948 r.
sto Giuj-Tung.
M e d 101anu,
komuniści .
wnież posłowie do parlamentu eapo u na e
onu
Korespondent TASS odbędzie się. w Mediolanie VI-ty kongres wło
MOSKWA PAP.
ekonferencja
się
odbędzie
Jednocześnie
wybory
parlil,
lokalnych
organizacji
la/naści
d<rnosi z Szanghaju, że bezpośrednio po ogło· sliiej partii komunistycznej.
Po·rządek dzienny kongre;;u obejmuje na- Komitetu Centralnego partii oraz wybory Cen· konomiczna partii, podczas której będa oma·
-;zeniu now~j konst")l·tucji, zawierającej po<Stawiane aktualne zagadnienia gospodarcze.
"ow·enia o wolności prasy, - rząd Czang-Kai stępujące punkty: referat Togliatti'ego na te- tra/nef Komisji Kontrolnej.

partii

w Mediolanie. Wspólne wezwanie
w
rozpocznie
komunistycznej i socjalistycznej do walki o

'>zPk11 wprowadził niezwykle ostfq cenzurę dla

Pietro Nenni ozakusach reakcji

*

Wkoch

*

*

RZYM, PAP. Centralny Komitet Porozumiewawczy Włoskie Partii Komunistycznej i
Socjalistycznej opublikował następujący ko·
murlikat:
Porozumiewawc1y
Komitet
„Centralny
uniknąć
powinny
Wiochy
że
~
podkreślił,
socjaJistów
RZYM PAP.
stwierdza ze szczególnym zadowoleniem wsp*
włoskich Nenni, zamieścił w „Avanti" arty- wszelkich kroków, które mogłyby doprowa- niałe wyniki, osiągnięte podczas manifestacji
iozn1c politycznych i ludowych w Neapolu i Bolonii. Manifestacje
pogłębienia
Korn;;ponilE>nt TASS podaje, że mimo po· kuł, poświęcony sytuacji międzynarodowej . dzić do
zności gospodacczyclt Europy i świ·ala. te oznaczają aktywizację sił demokratycznych
siłków. jak ie Czaną-Kai-Szek prze~y!a na za- Nenni podkreślił, że przyczyną trudności, ja- 5pr
krytycznej sytuacji oddziałów rzą
dowych w Mandżurii. Cenzura kontroluje wia
domości przesyłane przez dziennikarzy chiń'
skich i zagranicznych.
'A7!adze Czang-Kai-S7eka w Mukdenie dały no 7rozumif!nia, że nnru~zc>nie przepisów
o k ontroli pra~y nedzie karane śmiercią.
zatajenia

Nowy

rząd

LO'\'DYN PAP. -

' Zą

że

kie się zarysowują na arenie międzynarodowej, Wiochy muszą również pamiętać o tym, że
jest tendencja dypiamacji amerykańskiej, _ nie mogą p~zyjąć zobowiązań, któreby ogra-

irański

Z Teheranu dono·

Hakimi utworz I now rz d któ
h Y ' Y t· ~ '·d _
d
,
kz;
~y prz·e :::tawit siac owi do za
1iia. \V skład nowego rządu wesz10 I1·

.vi;i

~tLczłomów .00:0r;;.edniego--gą!?l!1_e~u.

Włoch południowych.

Komitet wskazuje na niebezpieczeństwo
rozbicia jedności włoskiego ruchu zawodowe
niczały suwerenność narodu włoskiego.
go. Niebezpieczeństwo to wiąże się z atakiem
Nenni w końcu krytyko.wał zwolenników
zmi~rza!ąca do r.ewizji u~ładów zawarty.eh "':"
jaki wielki kapitał rozpoczyna przeciwko kl~
Jałcie I Poczdamie. Nenm podał następme, ze t. zw „trzeciej si.!y'", stwierdzając , że ci. któ- sie robotniczej. Komitet wzywa wszystkich
świakłamią
siły"
„trzeciej
hasło
głoszą
rzy
wywołać
zamierzają
świata
~iły reakcy;ne
członków Partii Komunistycznej 1 Partii Sowojnę. Elementy postępowe powinny walczyć damie lub ulegają iluzji. Poli~yka „trzeoiej 10i- cjąlistystycznej. ab): pr:zeciw.s,tawlij s~~, -~lel
o pokój, występując przeciwko silom reakcyj-1 ly" oznacza bowiem w lstoclj rzeczy osiqE~ei~r!>m _r~.>i.te'Wufś~ n.clł1.-~.Ql.11lł. w s.Drawie planu Marshalla - IS!a.rmi nie elementów demoluatvc•mvcli
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W Pola (Jugosłav;·i.a) toczy się proces prze
ciwko i:rrupir.o szk<>dników, oskarżonych o
PARYZ (PAP). Na posiedzeniu biura CGT., ozb ~ wej i anf-· "ancuski„j polit:v 1: prz~·-1 prawił wy« soc,ialistów ny .iawn:v-n pClpar- szpie .o !'wo n:\ rzecz jednego z ,mocar~tw znsol'i:olist. r>zn:vch. To €" się ' yrn.n:"- du !f"yst~i '1 dziennik'. dl' Gaulle, :r w Ctt- granic7nych. Oskarżeni zbierali informacje
'ktćrec ódbyto ~ię 24 grudnia podkreślrn10, że wódc<'
po1it:c7ne i rnoj~~-'"''Ve i przesyłali je zae:r:i1"\iklasy robo . · ze.j.
ma
:Ul'Z lu z
'Onat'"
Olf'IJłllna wlęiszość francuskich robni:>tików ło je. I iw7·lr\Ym r""'lła nn

w

lrancu

~h~!~Jt;~,;J~l;:~2;;_;;~}.:~f

dolary

ac

ich

1

:. o o b

H. --„ le·n..d. „ ·z·

y~,....,,m·-~o-r·I d „ 1·ą·

~:.:;~~n7:,::~:~:::

,---n.,...d. o-~n·,--e_-z~y···-1;-'czyków

.„ • •

::::,.n:,:·:::

jeden z nirh oświadczyt że wiadom0ści szpie
gowRkie przekazał drogą radiową na użyh~k
.MOSKWA, PAP. Korespondent Tassa dok . d h
k .
nosi z f)ża:tarty, że w zachodniej cześci Jawy Wat:vkanu.
rz:;i.j~yeh, do rozbicia organizacji, ~twierdza
Dzi11hlność szoici::ow<: a 1 i;u ma ur o•V•
·
.
:t zauóWO!tmiem, że olhbnymia więk'lzo<ić ro. l'c•ii·~
.
}
.
.
d
powstał KomHet, ktorego celem jest walka z
rf
·
J
f
t~•
~_,„....,
"1
na - to wie rzeczy naJzune.rncJ. nic>
. . •
. .
. .
'"'· eze rozuuin.rnu>lf ffó'Z'OS .... a w ema
separatystami 1 agentami 1mper1allstow holen ce z soba. Ale w latach powojennych i:oob·ka
bijaczom ruchu robot!liczego uda się oderwać
derskic~. Komi te~. ten qrupuje .d?koła siebie !iśmy się. ju7. riie raz z podobnymi f11 kt::1mi. a
jakił zwlązek- żawodowy od konferencji, nale
~1i7.ystk1~h • 1me.E:1wn~l<11w . r~zb1c1a. repnbllkJ · polskie trybunały wyrokował~, niej~dnr,krotm.
ty nał)'ebmiast za tąpłi w•
1 na dwie c1ęsc1.
, h d ·ers ·n eh i <:z ie;;ow.
indonezy1s.i1ej
PAttYż. (PAP). z całej Francji rtapł:vwaj;f
P_.
yw Y.1 Y.
Komitet wydał odezwę, w której apeluje 111 ~ w spt~\\ ac
'!'ezolucje w których pnc'""11łn p,,e~ją akdo ludności o wzmożenie walki przeciwko Ho sktch, gdzie na ławie oskarzonych za:.ndały
dę 1'cnłam~, imałfestti,łąe Re prT.Y'riąza•
osoby duchowne.
lendrom.
ploną,
n.le 4o CGT,
Zdumienie natomiast bwizić mn!'"i podany
:M. inn, związek zawodowy pracowników
wyżej szczegół, iż zakonnicy jub~osłowian
przedtiebiorstw wióowi~kowych gruJWj~cy au!;cy uprawiali wywiad polit)•czny i w,)j;;kowy
torów, reży&erów, aktorów. techników, ro00tna uż.vtek Watykanu. Bo przecież Wah-kan
11ików i urzędników teatrów kin i radia, stoarmii nie posiada. wo)ny nie pro~vadzi i pro
warzyszenie kolporterów oraz liczne związki
wadzić ~hyba nie zamie:zrt. Poc~7; więi: Waśp;eszy
Anglikom się
dnia
ścić
zawodowe departamentów Marne, Haute-Mar~yk<1now1 potr7.f'hne są mformri.~1e woj~kowe
14
liczyła
ta
misja
r.
1937
początkiem
Z
pra
Tas
gencia
donosi
Jak
..
PA.P
MOSKWA
ne, Doubs, wypowiedziały się za pozostaniem
"" P-gipska przypt)mina, ie "" podstawie bry- oi;ób, a podczas wojny-154 o~obv. Dzienniki- f I to akurat dotyczące. :Tt~!!o~ław_u?
w CGT.
tl1unaMożnaby tu znalezc tyPto Jedno
tyjsko-egoipskiego układu z r. !!l:tfl brytvłska podkreślają, że rząd egipski wydał na utrzy- \
.
artykulP o_pubhk:t1W:m;\;n 1 misja wojsl,owa powinna op114cić Egipt do 31 ':'lanie brytrjskJej ll'is!l woj~kowel. od chwili czeniP, mianowicie - że W~tykan niP bvJ
PARYŻ (PAP).
I właściwyłJ1 adresatem. dla ktorego przez!"aJej pow5tan1a 1,200.000 hmtow egipskich.
w numerze sobotnun „Humamte". JlOdln·esh grułnia 1947 roku.
czono owe kla::;ztorne wiadomości szuii:gow·
zależrtość rozłamowe.i grupy „Force Ouvrierf'"
skif'. lecz ż„ ocli:lrywał raczej rolę ~tacji tran
od 11rzywódeów 8FJO i PflVIITCh zawo<lłJ·
z:-.·towej, rolę pośrE>ctnika. przekazującego owycb ihiałaczy amerykańgJdch. Pismo prz:trzym::me informacje ... dalej.
pomlna. Że' na posiedzeniu biura konr~iieralne
Dokąd - domyśleć się nlP trudno, jeśli
ł
ł
bm., Jouha;;.'ll'
go. CGT, które miało mi~jl'!c.e
wziąć pocl uwagę, że W dziprfainie polilyki
ą
„
amerykańskf
zaządał zawi_eszertfa POS~edz~nta cele~ za~If!•
kWar· międzynarodowej zaznacza się ostatnio w
ty
ł
d
1':?l~cla opl~1 Bluma. Dz1en111k P.odkrei-.a row-.
wielu wyplldkach uderzająca zgodność poMinister~ endy, .wyp ac.one w m samym
PAP. WASZYNGTO
mez. zakuhso~e dZiałanła Irvinga Br9wn~,
wyb1tnego działacza AFL, który przyczrmł ~f\Yo. Handlu po<la}o do wiadQmoś'ci, ż.e_ t_alo\~wb:decgnł~gyo zraokou~tatn"1 kwarta! wyno· między działalnością ane:losa~kiego im_p?ria!izmu a różnymi posunięciami Watykólnu,
•
J
k
się do rozłamu.
„~orce Ouvriere" twierdzi - ciągi:iie dzi~n dyW1dendy wyplac.one przez amcry an szą 1 miliard 150 milonów dolarów, pod patronującego jak gdyby ofensywie 1amornik ze jeat przeciwna WJ>ływom poh~v~zn~ skie towarzystwa akcyjne ~a ostatni czas gdy w 1946 roku wyraziły się one skiej i europejskiej reakcji. Wśród !ysiaca
przebrań. którymi posługują się imperialiści
~.ruchu zawodo~m a:e wszyscy wiedz_ą ~e kwartał przewyższyły 0 20 proc.. dywi- ł sumą 998 milionów dołanhv.
w swej strategii antydemokratycznej, nie
JeJ je.dyna rac}a istnienia polega na słuzeruu

"„.„"'

u ••
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„ -

Biuro CG'l', w 0blktu · machtnaejł 1mk-

c,,......
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MOSWKA, PAP. Korespondent Tossa donosi z Dżakarty, że w iperwsze połowir gru
iPrZe holender-.cv zabili i zranili lacz
•irri;i :łl
·
w rejonie Krn
nie ponad 500 Indonezyjczyków
wanga. Holendroiwe nazywają ohecną opera·
cje wojenne „OCZ)"tZczaniem terrnów''. W ak·
cji biorą adzi'lł a.olgi i artyleria. Na pól noc
od KraWan!]a oddziały ho!Pn!ie•skie podcziłs
„oczyszc~ania terenu" posunely się o 20 kim
naprzód. W okoliacch Krawanga liczne wilie
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PARY Z PAP:- - Prasa donosi,
Aleksandrii zmarł b. król w!Qsl\i Wiktor
Emanuel, który abdykował W maju 1946
roku.
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z polityką, oddając pierwszą na usłui:(i drugicj. Rzecz jasna. c.hodzi tu o politykę możNOWY .JORK PAP. - Znany puhlicy1sta gacja amerykańska na ko1.!erencji land;:~- nych i wpłvwowych, o politykę tych, którz\·
<1merykań.sló Drew P.-ar~on, oorlaje że ride- skie_i_ 0~011-~ala się wszE'lkich planów unit1- nie liczą się z niczym. b:v o~iągnąr. „wńi rf'l
Ostatni król włoski przeżył 78 laL
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Dullesa w Pa-

ryżu, Pearson podkr&śla, że wizyta ta ~ywo- ~at~_k;inu cenne w1adomosci o ~oll~ clnHh

Inia niezadowo}('nie miniMm Bidault. Franc11ą
I
z za ski minister spraw zagranicznych uważał boPAP. - Członek egze.kutywy Agen państwfo żydowskim polityki, niezgodnej
wiem, że Amerykanie 1rie mają do niego zautfi Zyaowsk1ej dr. Sneh podał się do dymi6ji. sadami neulralności.
i wolą nawiązać bezpośredni kontakt z
lania
LONDYN, PA'P. „Sunday Chronicle" donosi
w związ,ku z różnicą zdań, jaka zarysowała się
de Gaulle'm.
0!1atnio między nim a innymi członkami egze- z Jerozolimy, " że urzędowe komunikaty nie po
dały ściśle lkzby zabitych Żydów J Arabów.
kutywy.
Zdaniem korespondenta tego pi5ma, w PaleDr. Sneh złożył deklarację, w której pod- stynie zginęło lub zostało rannych p·odczas
lo..reślił, że nie chce brać współodpowiedzial ostatnich rozruchów około 3 ty11ięcy osób.

1 WOJ~kowych spraw::\ch tego lub innego kraju. A kierunek transmisji jest zawsze t;n
sf\m i - z'namienny: ze wschodu na 1.achod,
nie odwrotnie
B. D.

Jz1 AgE'ncja
·lowskie, -

KRAKÓW, PAP. 7 stycznia 1948 roku rm.
pocznie się przed Sadem Okręgowym Karnym
w Krakowie rozprawa przeciwko 18 zbirom
hitlerowskim, członkom załogi słynńego obozu
koncentracyjnego w Plas-zowie. Więźniami te·
go obozu byli Polacy i Zydzi.
Głównymi oskarżonymi są: Edmund Zdro-

jewsky. który w latach 1942-1944 pełnił funk
cie komendanta obozu polskiego, Lorenz tancl
stoefer - komendant obozu polskiego i ży
dowsxiego i Arncld Bm~schei - dowódca ba
talionu strażniczego.
Proces ten budzi w Krakowie duże zainte
rasowanie.

ro nim nic ciekawego, a zwłaszcza noweWiedział już o wszystkim.

słuchał się od pułkownika Kraschke. Wy·
czuwał, iż ów tajemniczy radziecki wywiadowca prawdopodobnie roztoczył nad Leon·
tiewem opiekę. Obawiał się, że w decydują
cym momencie, gdy Leontiew będzie wsiadał z „delegacją" do auta, zajdzie coś nieprzewidzianego, co pokrzyżuje jego świetnie
ułożone plany. Ogarniał' go z tego powodu
nastrój pełen zdenerwowania, przypominający nastrój dżokeja przed odpowiedzialnym startem. Wiedział, iż musi wygrt':ć na
czasie, aby przeszkodz·ić owemu Bachm.'eti.e·

Walki

PARYŻ

b!ędną politykę jaką obecnie prowaŻydowska. Przyszłe państwo ży
stanie w obliczu
dodał Sneh niebezpieczeństw płynących z ośrodków imperial/stycznych w Londynie, wpływowych kół
w Waszyngtonie 1 w stolicach środkowego

ności

za

. * * *

LONDYN, PAP. Z JE'rozolimy donos~ą. że
grupa więźniów arabskich napadła na strażni
ków brytyjskich i uciekła z więzienia w AZ.re.
Jeden ze strażników brytyp.kich został zabity
Z południowej Palestyny donoszą o dal-1
Wschodu Sneh zaznaczył, że Agencja tydow- szych starciach między Arabami i Żydami. Po
skiJ ŚkłCznia ~ę do prowadzenia w przyszłym obu stronach są zabici i ranni.

·Przed procesem katów z Płaszowa

się

go.

· - Owszem .. Ale teraz jest mi to wszyst- ko. Gdy został w gabinecie sam, natychmiast zatelefonował do sw.oich zwierzchnigrup opera- Mam wrażenie, że to juz naprawdę ków, a później do dowództwa
/
'"sz;rstko jedno, - wycedził przez zęby ma- cyJnych.
p1•. olwzucając spojrzeniem tę niepozorną,
·-- Proszę natychmiast depeszować do
Niemka patrzała na niego Ba<:'hmi.etiewa.
d.rclm~ tiostać.
proszę wyJednocześnie
;-,bzornie obojętnie, ale Zorin wyczuł głębię słać samolot z doniesieniem. Sprawa jest
nienawiści, jaka kryła się w spojrzeniu jej nadzwyczaj_ ważna i pilna. Proszę za.notowybl:;,kłych, błękitnawo-szarych oczu. Ba- wać tekst doniesienia i depeszy: „Delegacja
danie było skończone. Szczegóły badania pracujących Iwanowskiego Rejonu jest niebyły tak ważne, że Zorin nie mógł · więcej miecką grupą dywersyjno-szpiegowską. Natra.cić czasu na rozmowę z tym starym wy- leży ją niezwłocznie zatrzymać. Należy roz~ą s~piegowskim. Zresztą, byłoby to bez- toczyć zdwojoną opiekę nad Leontiewem i
natychmiast skierować go z powwl• do
~e1owe.
Ka.zal natychmiast zabrać Niemkę do Moskwy. O wykonaniu natychmiast zamelwięzienia. Gdy wychodziła z jego gabinetu, dcwać mnie, Czekam przy aparacie".
Po nadaniu tego rozkazu major zatelefozaz:rnczyła, że więcej już nic nie będzie miała do powiedzenia. Nie interesowało to już nował do wi{)zienia, aby trzecią ar€Szlowazbyrnio majora, gdyż dowiedział się już ną Szeremietiewą przyprowadzili do 11iego
Wf.zystkiego, eo go najbardziej interesowa- dopiero później. Nie interesował go te.µ wyło, 'l'e1·az należało działać .i to działać sz:vb- ra.iny pionek sz:oie2owaki. Nie snodziewał
KO jedno ...

Kiedyś przed la~y pan Petronescu niejednokrotnie szczerze wypowiadał swój punkit
widzenia o Rosji. Pewnego razu w okresie
„prosperity" swojej nieconaswiększej
dziennej kariery, na pytanie o nowym rodzaju uzbrojenia w rosyjskiej armii, odpowiedział, że jego zdaniem nie udoskonalone
uzbrojenie, lecz dusza żołnierza rosyjskiego,
która nie jest tajemnicą; wojskową, jest niedostatecznie przez niemieckie dowództwo wowi w przeprowadzeniu odwetowej akcji.
oceniona. W odpowiedzi na ten meldunek
Rozdanie prezentów żołnierzom po.sz)o
Petronescu otrzymał wówczas od swoiCh niezwykle prędko i sprawnie. Dużo było
przełożonych surowe upomnienie, w którym
śmiechu i wesołości, zwłaszcza, gdy podar.ki
miedzy innymi znaznaczono, iż niemiecki wręczały żołp.ierzom uśmiechnięte, przystrow:nviad nie . interesuje się psychologią ro- jone „komsomołki". Po rozdaniu przywiesyjskiej duszy, lecz ścisłymi cyframi, wy- zionych prezentów pułkownik Swirydow,
kreEami, planami i dokumentami. Było to
w roku 1914. Wiele lat upłynęło od tego jako gościnny gospodarz, zaprosił deleg:=wję
mcmentu. Dziś Petronescu był uważany do ziemianki, gdzie było już nakryte do sto·
prze:~ swoich przełożonych za największego ł11. Zasiedli do śniadania. Petronescu wypił
znawcę owej „duszy" rosyjskiej, którą rów- kiel~zek wódki, zakąsił i krótko zapylał
nie.: do pewnego stopnia nauczył się oceniać
Baclmi.atiewa, czy przygotował się do po·
w należyty sposób i wywiad III Rzeszy.
dróży.
Ynaśnie to znawstwo psychologii rosyjodpo·wiedział Bachmie·
- Oczywiście! sKiej oraz stosunków rosyjskich; połączone
z wieloletnim studium duszy rosyjskiego tiev;. - Jestem g-otów. Przykro mi tylko, ze
człowieka napawało Petronescu uczuciem pe z m<:>go powodu będzie państwu ciasno w sa.·
wności, że tym razem wszystko się uda, pójmocJ.iodzie
dzie „po maśle", według. jego przewidywań.
- Proszę się tym nie przejmować, inżyBył zadowolony z dotychczasowego przebiegu akcji. Nawet nie przypuszczał, iż tak la- nierze, miejsca jest dość, - powiedział Pieweselej będzie je.
two Leontiew sam połknie haczyk. Jedynie, trow - Petronesr.u.
co niepokoilu go· trochę to obecność gdzieś ~ r.ha.~ razem..
pcbliżu zagadkowego Bachmietiewa, o ktorym bezpośrednio nrzed wyjazdem tyl-e n:a·'
c. n)
•
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• T-szv Krn1ow
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I
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wiej ki h i tym trwa! La będtte og Ina st
dla za al\\ 1 ni a in[ rc·:rntów.
0'r1ł pra.co;vnikńw wohec 'aczeln<'J- Dy- t:ó
sów.
lizacja cen nil rynku zho;;O'\\j'm.
. .
_ . .
~
. i k' . t ...·11· ~c1'l D b o-'-1 l
Ch'Cona3mnie,1 raz na m1es1ąc Rana Za_ _,,,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,..._~............. rekc3-i i a<lmindr;:icJ'i Zakładu Prac)>.
.„p pr11g111e il IP.J a„ u;„. . o r w:_e
D
<l
'1
db
•l
zwłas<r-za chłop mdłorolnv
poczuie
jej
stwo
)'"
z_
ę
nar:i
n1
wspo
Y:\·;:i.
O
a<lowa
I\
Zakła<iowej
Rady
odnicqcy
Prze\\
Jącznie z Sekretarzem repr-ezentuj'j Ra· rekcją Prze<l--:.1ęb1orslwa, c<>lem omow1e- na przcrlnówku, kiedy 10 sam m1Jsi•kupo,„ać
dę na zewnątrz, wykonuj'.! jej uch\rnły i nia f:praw zakładowych, a Z\\'la<.zcza po chleb dla sichie-. i rodziny. W_ńw~zas otr~yma
1
me
on c~leh 0 ~ Pan,twa .P 0 gc>dz•wPJ :eme
czuwaj·" na.1 i"h W'f"V>l.,1 ·1en1·e·m' . P1-zewo- z.iomu wyda3-ności prncv ' współzawodni bi:dz1e
musiał oplacac bogaczowt haraczu 'le
.
• t'- "
'l.l '"
•t
dniczący zwołuje posiedzenia Ra<ly, Pre clwa pracy; dyscyplmv pracy, wprowa- swojej krwawicy.
Państwowe Gospr>rl11r~twa Rolne - '° rów
urz;;<lz-Pń technicznych
zydium. ogólne zebrania. ustalii porzą- <l·za111ia now rch
Mały sklepik spożywczy, jakich wiele.
dek dzienny i przewodniczy obradom. itp. Z przebiegu na rady sporza<lza się nież pomoc dla Judr!Ośct pracującej mia~t. W
- Proszę o 10 deka masła - mówi kon- Sekretarz prowadzi Sekretariat.
roku bieżącym IDajątki państwowe z opatrzyły
piotokół.
przemysłowe
okręgi
i inne
wrocławski
.
,
troler społeczny.
a rok J!H7·41l zolimrią'lały się
w z.iemniilki.
na
kwartat
na
raz
7.ak.iidow;i
Rada
obowią
Zakładowe.i
Rady
C:::zł<rnkowi~
- Masła nie mp - odpowiada opry"khwJe
sklepikarz.
zani 5ą brać udział w p"1sirozenia<:h Ra- specjalnym swoim po led7.f'niu spoizą-1 one cło~ti!TMYć pnlskiemu ~wi'lt11 pn1cy .1su
Ov:Hem, ma..;ło je;;t, przecież przed dy Zakłaci0wej, brać aktywny udział \\· rlza :=.~ra\\'oz<laniP z d7iałalności Zakła· 1tysięc,v to.n ?'}{!ż11 ~hle~owl'go i 2so tysi~i:.y
r.hwilą wyciągnal je pan sp0d lady dla tamtej ich rlzial;ilniośd. przvjrnować od praco
ritr. Takźe raz na '{'\·art al Rada Zakłado ton ziemmakow, opron. innych pr(ldt,kto\'.
pani - - mó "! kontroler i pokazuje legity- nikó\1; zażalenia i' dezyderaty. dvżuro- wa 7\VOfu ;e orró]ne zebranie załogi i
Państwowe. ma1ątki zienis.kie - lri now~
pozytywny moment w roz VOJU struk ur" rol·
.
.
mację.
s .
J,
~
,J
·
• _
•
•
kontrolerzy wac \\' s1-e<lz1b1e Rady w~dmnywac wsze! f'kłada sprawozdanie ze swe; di1ałalno- nei dzisiej 57 ej 1·si. I to równfoi: znalazło
Rzeczywiście pod kontuarem
swój w1'Taz na Zjeździe szczeciń~kim.
sprzedawanego kie zada1nia powh"rwne przez Radę.
ści_
tn.ajdują wielką brvlę masła,
jednak tylko „wybranym", tym co to bez
Zadania, które ~tają przed naszymi pań
szemrania płacą cenę wielokrotnie wyższą od
stwowymi m11jątkami -- to ostateczne prze,
spuścimy milrnłal
obowiązującej.
zwyciężenie sabotażowej
czykowskiej. Nilleży skończyć z rozrzutnością
w rezultacie: protokół.
i marnotraw ·twem, które mają jeszcze miejI wówczas to spokorniały nagle sklepiJak podaje obserwatorium poznańskie, biu- przewyższa blask planety „Wenus", tak, iż
sce w majątkach. Trzeba zlikwidować. clo rekarz wola: „Panowie, dajcie żyć".
Zdanie to stało sie w takich i temu potiob· ro depesz astronomicznych Międ'lynarodowej może być ona dostrzeżona za dnia. Kometa szty ugory f200 tys. heklari1w o·:llogów), łt7cha
nych syluacjaoh b'lr~' ;' nop1ilarne. Ileż tyrh Unii Astronomicznej zawiadamia w okól:J.iku przedstawi.a się jako mglisty obiekt o wyraź nobić wi<>lki wy~iłel< w kiernnlrn pwl i<?>i.'!·
„dajcie żyć" usłyszeli już i kontrolerzy "PO- z dnia 10 grudnia 0 pojawieniu ~ię w konsle- nym zgęszczeniu centralnym i posiada war- nia wydai•1llści plonów z hiJ, '?ań«t1 ·owE ma·
di:>owietlnim kiero•~'111chne
jąlli rolne przy
i iacji ,,Strzelca" niezwykle jasnei komety. De kocz długości jednego stopnia.
powołani do walki ze speknlacią,
łeczni,
i oszczerlnej 90„po:luce mają '-art1111!:i. !eby
walczący ze
członkowie Komisji Specjainej,
Kometa znajduje się obecnie na południowej stać sie wzorem lmH•1Tv ~'Il!'<>! <il'! c •łe\ wsl
pesza obserwatońum w c~nberra (Australi<1)
szkodnictwem gospodarnym.
określa jasność komety na minus piątą wiei- póllrn!i meba 1 nie jest wi.docma w naszych polskiej l bodźcem dla podniesienia na wyż~zy
„Zyć nie dają" - piekli się panh:6i.a, która
poziom indywidualnej gosp-0darki chlnpsklej,
prowadzi w swym przedsiębiorstwie podwój· kość gwiazdową. Wiadomość ta została po-1 szerokościach geograficznych.
Jerzy Nawrot
twierdzona w Nowej Zelandii. Blask komety
ną buchalterię, by oszukać Skarb Pmistwa. A
gdy oszustwo wychodzi na jaw - wśród spaz
mów i łez piorunuje na rzad, ustrój, democo to jej. dziewięćdziesięciokilowej
k~cję,
biedaczce, żyć nie dają.
Listonos'l, przyłapany na TJrzywlaszczen:u
am 0 rykansk:ch paczek, twierdzi również, że
,on mllsi 7.yć".
A kasjer kolejowy, który samowolnie po„dorabiając" w
b'P'ał nariplaty do biletów,
l2;1 sposńh do swPj pensji kilknd7.iesiąt tysię
t0ż tlumaczy się
c • złotych mieliięcznie
bu lnie, że i on „nn1si z czeqoś żyć".
to w no111enklil lurze niektó„Dać ż....-ć" rych zdeprawowanych jednostek znaczy po
A
pro~tu, by pozwolić im kraść bezkarnie.
to dla nich wielotysięczne, coooc„życ.c" ne pijaństwa po knajpach, lo zlotr „spencerki"
na tłustych przegubach rąk ich ,pań". to
,twarde" i „mię1<kie" s-krzi;tn e gromadzone w
lllltllłllltlllllllfllllłl:l:••lli:lllllllllllll
skrytce pod podłogą czy we w.nętrzu mate·
racn ,na wsze1ki wypadek"„.
Tak „żyć" demokra.tyczny
Ma ją racie
Nk tHLllo it;!
Wylres11jc: Mrnc:rnsia!
Ju:l wit·m
Tresowany tygrys
D-01335:1
uslroj ltldowy rzeczywiście nie pozwala.
,
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dziewa się na silny cios. lV.imo to Polak w
dalszym ciągu jelit w ataku i rundę wygrywa.
Niestety werdykt s.•dziowski daje Martono-

Ze sport.u

Po

ęgry8:8

a

~·i niezasłużone zwycięstwo.

0 app
wygrał na punkty z
Polak walczy bardzo sztywno i
słabo ru:;za się w ringu. Otrzymuje on już w
I-ej rundzie silny cios w żołądek. Węgier co.
raz częściej trafia. Runda dla Węgra. II-ie
14111111!!!1111if~„~·l!!!!!llil!F*&lllllllillllDIP.illlllllllmll„llllllilCl!lllZlłłlEllllllll„13*111114&11111~MS!MFii!ii!!illliiilllllllllllllilliilllllllll„IElllll„IB„„
star:::ie jest tragiczne dla Kolczyńskiego. Silny
l? y rzuca go raz do 8-iu i raz do 6-ciu na
deski Pu chwili jeszcze raz mistrz Polski zapoznaie się z matą. leżąc na deskach do 2-ch.
Runda wysoko wygrana przez Węgra. W
III-iej rundzie Węgier atakuje w dalszym
ciągu, dążąc do zwarcia . !(olczyński stara się
zwyt ~ ę~two
w w. piórkowej Feher wygrał na punkty z za<'.hować dystans, bije kilka razy celnie, ale
Ar<tkiewiczem. ·v ringu sędziował Węgier Fe- nie mocno. Węgier się opanowuje i jeszcze
rt:nc, będący jednocześnie sędzią punkto· ym. raz posyła Kolczyńsld1'!go na momnent na deI„szą rundę wygrywa Węgier, który z de- ski. Runda nieznacznie wygrana przez Kolfensywy przeszŁdł do ataku i kilkakrotnie czyńskiego, k.óry jednak W sumie mecz WYtl afił Antkiewicza. W II-ej rundzie Antkie- soko przegrał.
W w. półciężkiej Szymura wygrał na punkty
wicz znowu atakuje. jednak bije niecelnie. Polak dopingowany przez publiczność, zwieksza z Momolyą. Już od samego początku inicj~ty
tf mpo i trafia dwukrotnie silnie swego prze-· wa należy do technicznie lepszego Polaka,
ciwnika. Runda wyrównana. W III-ej run- który trafia często Węgra. Runda dla Szydzie Polak jeszcze bardziej wzmac11ia tempo mury. W II-im starciu Szymura trafia dużo
i dochodzi do żywej wymiany ciosów, w ktć- z dystansu i Węgier ratuje się trzymaniem, za
tej groźniejsze są ciosy Antkiewicza. Przy co otrzymuje napomnienie. Runda dla Polakońcu Węgier ratuJe sitt trzymaniem. Runda. ka. W III-;m starciu Węgier mocno krwawi
dla P.:ilaka. Po ogłoszeniu zwycięstwa Fehera, i słania się na nogach. Otrzymuje on drugie
,_, ·
Runda wysoko
! napomnienie za trzymanie.
pt.ibliczność żywo protestuje.
~
.
1
W w. le~kiej Rademacher zwyciężył na wygran· przez Polaka.
:l m:cz międzypa:·:stwowy. Polska-Węgry ~ięstwo. Rademacher (trzeci na zdjeciu) otl~1 punkty VeJdę. 1-szą rundę wygrywa Polak,! W w. ciężkiej Klimecki wygrał na punkty
·
W bo~_s1e rozegrany wczora1 w Poznaniu mimo braku treningu zgotO\"ał
d'ł
·
· ?orę_
·
·
' m I ~ t ~ k UJący
wszys
'•
·
· 1 · „.
l 7.'an.n.
·
na ~ czt : ry ~!'?SP•~,
o . . W II · _run~ ' z. H a:a~'· ::-m. p rzez wszystkie 3 rundy Klimecs1e:pam1
na mmrad gść. zwyciężając wysoko
':'erw- vJielką
: •
L J
P• rryvn·o~l
1
,._ . I dzie dochodv do sllne1 W)mtany c1osow 1 k: miał wysoką przewagę punktową i Węgier
„~ą z n:ch byio wy grnme wa iio przez .3az:ir-, kty Vaj cl!; i w reszcie (czwart) KI~·
Y 0 •.z) 11.."'1n, '. walka od cza~1.; do czasu toczy „ię w Z\varciu, czesto trafiany - ratował się trzymaniem za
n 1ka (pierwszy . na zdjęciu), .który n:-i .vynik którv dowiódł jes~C?e raz
'
· · wyc h o d z1· Ra d emach"r. Run- C(' otrzymał w II-ej rund7ie napomnienie.
1epie1
·
ze
-,
""
·
·
ł
b
·
·
·
~d
ł
·
-'
·
·
t"'n
. W i·.ego ,· ?. kt o•ego
y gorszy I sw ietności należą 1- 11 ź do prz~s 1 .cza"-v
- me za ~1uzy , s yz y,7yra1.me
1- d
·
·
w I I I -1m
·
w.l
~- z osci.
·
~ · 1
· spoc.zian.;:ę,
od W ę ..;~-·•. a, d rugą nI'
W~gier Klimecki zaprezentował się dobrze.
st.arem
<i wyrownana.
ł
b
.
t
w d~ug·m
a Ie przykrą, ce z Pattonem Polak
1
5
Reasumujac wyniki należy stwierdzić że
Ył ot.rzym uje napomnienie za nieczyste bicie.
arem
zgotowali sędzio'.vie Ani.kiewiczowi (dm:;(i na 11 aż trzykrotnie na deskach • 1•
11-·ę prZ"'"ra
,
'
·
·
wa
·
1
·
1b'
)
·
.
zawodników
po- Węgrzy mieli· swych najlepszych
trafia cdnie w szczękę i żołądek,
Polak
~„
·
zr:1 : ęciu, oa. 1er<: Jąc Po a 1rnwi zasluii:one 'lWY- zdecydowanie.
Z Polaków
U& syłając Węg1 a do 6-ciu na deski i drugi raz w Bednaim, Marlonie i Pappie.
~·~~CZlii:iiOJWWW;;iww
d.) 5-ciu. Rundę wygrywa wysoko Radema- najlepi '!j wypadli Chychła, Rademacher, Szy.
POZNAŃ (cbsł. wł . ). Dziew i ąte spotkani e dy s ~;msu i bvl szybszy . d k t
·
'sk' b ł t lk
mura :· Kl1'n1 ck· K 1
' Je na s arcie mim- cber
·
.
·
b ·. ·
."d7. - · i ,. „
o czyn l Y y o c1ee I.
•
• .
m„ . -~ pcn~--łO\, e ~' o,,s1e pom1~rlzy Polską . mal nie w ygry;<.va Bazarnik. W II-e. rundzie
W w półśredniej Marton wygrał na punkty niem swej dawnej świetności.
h
a Węgrnm1 wzbu d z1 10 w Poznaniu wielkie za- i docho~lz • do silnej wvmi;cinv 1 s. , ~ ł l
W ringu sędziowali na zmianę Węgier Feinte;-esov;.i n;c . . ,Gród Przenv:sława" już od ! Z\\arć. Runde wygr-yw; \v~~~~ ow ~a\~ic . 7 Chychłą. W ringu sędziowa ł Węgier Ferenc.
-eJ I-szą rundę wygrywa Cilycbła, trafiając kil- renc i Polak Masłowski, będący rownocześnie
dluższcgo bm.'.'iem czasu był pozbawiony cie- I n :ndzie znowu silna wy . " k_r. . .
kawych imprez boksersk ich 0 charakte rze ł me s~kundy należą do ~~:~~n:~osowHi QSta.~ Im razy. II-ga runda wyrównana. Węgier du- sedziami punktowymi, pozostałymi sędziami
1 a. . r:rwa . żo atakuje,. jednak Chychła również często punk', owymi byli Węgier Bartfai i Polak
spo1kaf1 międzypańshvowych. Nic też dziw- j otrzymuje w tym s'arciu '
0
apommeme za trafia. W III-ej rundzie Chychła zwiPksza f Prendowski.
•
nego. że widownia w hali ciężkiego przemy-, trzy~an.ie.
Widzów 15.000.
szybkość, atakuje seriami, sam jednak nasłu była wczoraj wypcłnion~ po brzegi. Do-

Punkty dla Polski

. m1r;cher,

Antkiewiczow~

W w.

średniej

Kolczyńskim.

zdobywa !ą:

Bazarn8k 9 RadeSzymura. i Khmecki

i Ch ~ ch ~ e

s~dz~owie

!
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-:J

I
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I

tychcrns owy bilans spotKo;r polsko-węgicrshch b ył dla ncs korzy:;tr.y, obawiano si <: ,
z;i tym. aby Węgr zy nie poprr.wili go na swo- i
prze z W}"30kic zwycięstwo
1ą korzyść
ch łopcami.

szymi

Dla niic:h nie .na zin1u

Bytom) , p'rzegr·ywa na Śląsku
-

~

nad na-

·

U

'W ę;::rzy przys'ali do Pozr>c· nia reprczen ta-

cję s kła d ającą s ię w 'w iej cz ęśc i z zawod nik( w młodvcil, o n !eb'ywa!ym iście południowym temperamencie i silnych ,;a 0 {Ół fizyczn 1 e .. Nasz sklad natom iast budził w 1•'le zastrzeże ń ,. to też nast roje na ogół były oplymistyczne, n iemniej jednak n ie dopuszczano
myśli G p orażce, a była ona. trzeba przyznać,
nie daleka.. Jak zwyk le, nie małą rolę i w
tym spotkaniu odgr yw ali sęd zi owie, a wczoraj popisową r ol ~ m iał węg ier ski sędzia ring'>W:\'. który odebrał n'lm cztery pewne punkty
w w alce Antkie wicza z Hegerem, w której
Polak wyraźni e górował przez wszyst kie trzy
starda, i w walce Chych!y z Mortonem. Nie
s tus~n i e równ '. eż przyznano zwycięstwo Ba~arn;ko\7 w walce z Horwatem. Inne wyniki
nie budziły już zast r zeżei1.

W

fUlrR~8jU

piłkarskim
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OkrAQÓW
~

I

KATOWICE. W clru ścL Spotkania pierwszego rzutu rozgrywP.k r karz" (Katowice) 23: 1 (10: O); $1ąsk (Tarn.
gi dz i eń Swiąt uastąpi- pucharowych oglądało ponad 200 tys. osób Góry) - „Tarnowiczanka'" 14: 1 (6: O); „Czarło na .Sląs. ku ~ór~ym, 1 Największa . niespodzianka p_adla . na boisk.u ni" (Chropaczów) - „Zgoda" (Swiętochłowice)
,
SI<isku Ooolsk1m 1 w kop. „Jadwiga" w Zabrzu B1skup1cach. gdzie 5 : 3 (2 : 1); „Wawel" (Nowa Wieś) - „Orzeł"
'
bytomskie~ „Polonii" i;>rze- (Bukowina) 6: 1 (3 : O); KK~ (Mysłowice) Dąbrowskim Egówa drużyna
Zagłęb · „
,
ofk.1alnt otwarcie pił- grała w wysokim stosunku 7. miejscową ko- „Siła" (Mysłowice) 7: 3 (3 : O); RKS 27 (Orzekarskiego turnieju zi- 1palnią „Jadwiga" 2: 6 (I : 4). Polo?-ia wystą- gfiw) - Sęp (Godula) 3: 5 (-: 2); „Naprzód"
(Janów) - „Gwiazda" (Borki) 18 : O (12: O);
.nowegc, 3-ch okręgów pila w swym najlepszym składzie.
„Naprzód" (Ruda) 7: O
Waźniejsze rezultaty pierwszego rzutu roz- „Slavia'· (Ruda) o puchar „Sportu". W
,
sumie odbyło się około gcywek turnieju 3-ch okręgów przedstawiają (4: O); Kop. Szombierki - OM TUR (Rozba'
rek) 4: O (1 : O); „Piast" (Gliwice) - „Warta"
'200 spotkail , które cie-, sif; nast·~ pująco:
li
AKS (Chorzów) - RKS „Kościu_szko" (Cho- (Zwiercie) 6: 3 (3 : 1), „Pogoń • (Katowice) szyły się dużym zainte-1
resowaniem publiczno- rz ów) 13 : l (5 : 0); ZZK (Katowice) - „Dn- „Orzeł" (Wełnowiec) 7: 2 (2: 2); „Polonia"
l"l'' l'' l"l"l' I M "'l"I I I ITI 11'1 l'ITI l i 1':1·· 1nn111 I 111llluIu111 111I I n .Il l l I l l l l l ~ 11 111 f I I 111 n l I 1111111.1111!1 (Piekary) - „Sparta" (Bobrek) 1 : 1 (O : 1);
„Liniarnia" (Bytom) - „Baildon" (Katowice)
1 : 3 (O : 2); „Orzeł" '.Ostropa) - „Concordia"
(Zabrze) 6: O (4 : O); Huta (Zabrze) - .,Napunkty zi .
w w.
'
.
Węgier walczy t. spokojnie
G ,;m.owskim.
przód" (Zabrze) 3 : 3 (1 : 1); „Concordia" (Knudebrze kontruje z defe nsywy. Pierwszą rundę
rów) - ZZK (Żary) 6: 2 (1 : 1)
Nygrywa Węgier. W II-ej runclzie GumowDruga runda pucharu rozegrana zostanie
;ki atakuje i mimo otrzymania napomnienia
w niedzielę 4 stycznia 1948 r.
SZTOKHOLM. W Sztokholmie zostało ro- - Jan Walczak, walcząc w wadze pólśred~a wpadanie głową, dzięki celnym s ierpom pokonał przez techniczne k. o. Pelga
ru~ ·lf' wygrywa. 'ł! III-ej rundz ie ?olak ata- zcgrany.ch kilka walk międ~.y czołowymi za_ n·ej
Lucjan L -..ona Hanneuse. Mecz obliczony był na 10 U TJrogzt 1'vowcp,o Rof:.!!
Europy.
kuJe w dal~zym ciągu, jednak Węgier dosko- ! w ndowymi pięściarzami
I Krawczyk - Polak stale przebywający we rnnd. Walczak ważył 67.1 kg„ a Belg 70.6 kg.
nale kontruJe .. ~unda dl~ Węgra.
•• W w . kogucJę~ Bazarmk .pokonał na punkty F r ancji. nie rozstrzygnął walki z Mario Ochoa W czwartej rundzie Walczak mocnym ciosem
„rirwatha .. Węgie r przewaznie walczy~ z pół- (Kuba) po 10-ciu rundach. Spotkanie to było 'rnfił Belgii w „plexus solaris" i Hanneuse
pływaków łódzagch
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„poszedł" na deski - ~ong uratowaf go przed
r~~!r . , rozegrane w wadze połsredmeJ.
g~s~y~"llu··~ty
4
11 stycznia 19 8
W wadze półciężkiej Duńczyk Aage Chri- wyliczeniem. W piątej rundzie Belg był znowu
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Prouram na ponietlziałck 29 grnclnla 1947 r. s t ensen po k ona ł S zwe d a St ure F ore b erga na na d es k ac h d o 7-mm wreszcie sę zia µrzerwa
wacki ŁOZP.
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v·alke, ogłaszając zwycięstwo Walczaka przez
12,03 Wiadomości poludn ., 12.08 Przeqląd p unkty po 6-rundowej walce.
25 stycznia lP.iS Drugi Folak przebywający stale we Francji techniczny k. o.
·J rasy slołecznej; 12,15 Muzyka; 12,20 „Z mila wody n~t:,uzymia.
krofonem po kraju"'; 12,30 Audycja rozrywko;
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prof. _dr F._ Kępmsk i e.qo cz. Il ; 18,15 (Ł) Kon na rok 1948.
cer~ · ~.~czen (cz .. I): 18·45 (Ł) Pog._, Wł. ~trze- lóg polskich w czerwcu 1948 r. na regaty d: mości. iż i pięciu todz: wioślarskich, wy- stuwe IVarszawa -- Łodż.
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pracy"; 19,10 „z zaqadm eń wi ejskich" · 19,30 I do SzweCJ! j Dann, a w sierpniu na Oltmpia„ l'O~U _193G do Ams
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d7.1ęk1 pomocy naszego J;;')Sel~twa w AmsterSonata B- dur Schuberta w wyk. P. Łohoza: dę da L ;mdynu.
W zw ią zku 7. p rzygot owani nmi do Ol impiady d<"mie 3 todz!~. a mianowici, 2 1edynk: 1 l, Na zebraniu zarządu PZB dosZ<:Jl do PO20,00 Dzienn lk : 20,30 Rezrr wil dzir nn _k a ; 20,50
Porrnda nka spo rt.ow a; n ! ,OO L. van Jke thrwen kpt . ~ porto wy PZTW przewiduje 11rządzenie dvr ójkę. Łodzi ~ te ;.io remot~cie zostały or zy- r ozumienia w sprawie protestu ;::!ożonegc.
rzTW p~zydzieEl jedną z ptzez .,Wartę' po meczu z „Grochowem". Klub
- kw intet 0r. 71 na fle t. oh6 1 , klarn" t fa got w s tyczn iu 19~•; obozu kondycyjncg w górach , fc'l.ne do Gdyni
i róg; 21 .20 P ieś ni B r et0ń <:lue Rhnn e Bato n w dJ;:i V !:? rey 'a , a dlr1 wszystk id wiośh~ zy obóz tych jedynr>k AZ.S- owi w Krakowie a dwój- p1;znański zrezygn ował z pro .f·stu, wobec czego .. Grochów" automa tycznie w dalszym cią'
.
\~Yk . I. Le,~if1c;k i<' 1 - sopran : 2 i ,4.5 A\1d ycja kond ycyj ny w marcu . Ol. 27 czanvca do 18 k ę Wprszawie.
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