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J. P. GENERAŁ PEDRO EUGENIO ARAMBURU
Traglcma imlorl b. Protydonta llo. 

publiki priejęla głębokim smutkiem 
mleatkAerów Argentyny,

Brutalna il.rodnlo któroj im,II oflnri) 
wywołała oburzenie cnlego cywilizo
wanego Iwlnto, Potępiono zoitaln w 
Imieniu Narodu Argentyńskiego prioz 
Jogo Plorwttogo Mandnlarluiu, Pro. 
■ytlcnta Pańilwa, non. H. M. Leylng- 
■ton’n, którego ilown publikujemy o- 
buk.

Polory mloitkający w Argentynie I 
ArgonlyActycy poliklogo pochodtonln 
•zctogólula boleinie odciuwaji) o,lej- 
ido nnaiOKo przyjncldn I protektora, 
Tym bardziej, lo niluln ono mlojico w 
okollcznoiclach tak iluloco odblegnją- 
cyeh od dotychczaaowych porachun
ków politycznych, n Ink podobnych

nlany hitlnmwakldi wobec polaklch 
patriotów w cusle okupacji, lub ci«r- 
woiiych morderców naszych oficerów

Hotod wypracowanych przez twist 
kryminalistów gangsterskich.

ł.p, non, Aramburu iwladczy szereg 
/aktów. Między Innymi przytoczymy 
tu Jeden a mnloj znanych.

W okrasie po rowo|ucJI IBM r., 
gdy było nuowo wstrzymane nada
wanie obywatelstwa argentyńskiego, 
f«n. Aramburu — ówczesny Pręty• 
dcnt Republiki — specjalnym dckro- 
tam wlaanoręcznie podplaanym, nadal

i.dekowi Witoldowi Malcutyńsklomu.
Najwięcej Jadnak zyskol sobie sym

patii w imanym iro,łowisku biorąc 
czynny udział w uroczyitotciocli 
związanych ■ obchodom rocznicy na
szej wlolkloj tragedii narodowej w 
r. 1WU, Arninburu tgodtll ilę przyjąć

20-loeln wybuchu Powalania War
szawskiego,

Dzięki udilalnwl Jego I Innych wy
bitnych pualacl lo afor wojskowych, 
polltycinych I towariysklch, uroczy- 
slotcl praybraly po rai pierwszy w 
dilajach Polonii Argentyńskiej cha
rakter mniHfostacjl na wielką skalę, 

(lonorul opędził prawlo cały dtloA

atnlciyl wrai io twą maltonkq w na- 
b̂ ieAatwIo tnlobnym la polonlych w 
Powitaniu, któro odprawi! w Kntndno 
matropotltalnej — dill Jut nla tyjn- 
cy — mom. Julian P. Murtlnoi, bl- 
«kup Ibory.

Fotoitrofla która podajemy (była 
opublikowana w Blulctynlo Informa
cyjnym A.K. Nr. 4!1 w I/indynla) 
pncdatawla non. Aramburu 
wybitnych pnoditawlclo|l omlnracjl 
polaklej, wlainlu w tym momencie tak

W godzinach popołudniowych Goik

no. Zoital udekorowany o.lmaką 
mil Krajowej. Nait̂ pnlo był po 
mowany lampką wina I poioatał w

• >a i w. la poległych w Powalaniu Warauwaklm odprawiona 
Kalnlno MelropolllalneJ- — Hlo|( od lewoji Zbigniew KulplAakl; p. II. 

Mlluwaka; min. /.blgnlow fcóltnwakl; prof. Int. Htanlalaw l.la-Koilowakl; 
Preiydcnl gen. Prdro Kugenlo Aramburu. l-roua Komitetu llnnorowe- 
; dr lloraclo Tłiedy, wleepreiaa Komitetu Honorowego: llenryk HobaAakl 
mundune maltaAakl)i p. Kara llcrrrra da Aramburu <klvr*jr)j płk. 

'/.awłaia, ówcicany Preiea /.wl̂ lku Polaków.

“Un puoblo łlrll antlendo el doaacuerdo y haaU la oóUua, pero rnkua
el odlo y la tralclón.

aia, on prlmor lugar, por u na natutal rojwcnaaela bada lo 
bailardo y lo aubaltarno. Pero loi rtehaia Umblin, y aobre loda, ponpie

e y lo conatnn aua raionoa. Por i|Ue conoco qua eie eaUUId« da ItnpoUn- 
no oi alno la doioiporada y Ultima tantatWa da ipilonea no u raalgnan 
nr al puoblo do au patrla alcamando iu plona rialliaclón, an un tllma 
concordla y pat Interior, lOgiin normai de roapoto mutuo y aifuana 
Idarlo qua olloi no ion capacoi dl eapllcar nl da lograr,

"Por eao la Naclón w agravla anu a.u erlnwn .In nombra. Ha agrayla
- la ptrdlda tan Injuita como cruol da au aa proildanla. Ba agrayla por 
liocho en al, i|ue ofondo iu lontldo dal honor y la grandeia. Ho agrayla 
r iui actoroi materlaloi, a loa i|ue vo Intarnarw on uli camlno lin rator- 
al cabo doi cual, lólo eaUn la fruilraclón, la condana y el daapracla. 

.... agrayla por<|uo aabo quo hny cómpllcoa amboieadoa, aln fuaiua pro- 
| plai, i|Uo doaahogan iu doapecho y au folia de hombria, an una pródka 

odloaa que alianta la aeclón da otroa hacla una raboldla aiUrll) qua Incltan 
a la yonganin, quo m nutron y ylyon an al yldo, mlentraa prouodaa ancu- 
brłr au daanuda dollncuoncla en reclamoi da Juitlda.

“Bo agrayla porquo ilonte qu« la aangro qua ba corrido noa ul pica a
IihIoi eon au cnrgu de raproche.

•luloro reflrmar pdbllcamenU ml dodałón 
anfirglca— do que lo poraecuclón do loi culpabloi eooUnuarA 
ólUinai conaaeuenclai.
•cer eito ponoao nnuncló, eaproio an nombra dal puablo da la 
mlii profundo aenllmlento do peur a la familia doi generał 

Aramburu, y eon 41, ml homonajo a quten v!i!ló iu unlforma eon honor y 
dlgnldad,"

Domu Polaklm do pótnych goiliin n.c.

(ion. Aramburu, ciolowa poitat w 
walca i totalltaryimem, byl najbl t- 
aiy tym. któray wakiyll a hltlerya- 
morn. DlaUgo Jego wlairrle Komitet 
Obchodu poitanowll proiló o honoro
wo pnowodnlctwo, które dodało tyła

twletnotcl urocayitoiclom I lamlenllo 
Jo w manifestację priyjainl narodu 
briEontyAiklogo I poliklego,

Z tego tytułu nlo tylko Akowcy, 
Wiłyecy Polacy, bfdi| uwile wi| 
mlnai l wielką iympa'.lą I wdilęci- 
Doicl* ałlachetną poatâ  gen

Wybrany 14 cierwca Ifr, iowlecki 
“parlament" aakoAcinny 2-dnlowq ae- 
■Jf letnią. Po lebranlu alv oaobno laby 
Narodowotcl (750 cilonków) I laby 
ZwląakoweJ (707 cilonków) —odbyła
■Ic locano paaloilienlo wnyilklch 
1.517 dologatów.

Formalnym aadnnlem Najwyłiaego 
Bowletu było "wybranie" ri«du, który 
podaje ilg do dymlijl po "wyborach".
Jak było do priewldionla, Najwyt- 

aiy Rowlet na wnloiok I-go lokrete- 
raa KomunlitycineJ Partii Zwliitku 
Bowlocklego nretnlewa latwlordall 
Jcdnoglołnle na atanowliku praiydon- 
U (oficjalny tytuł priewodnlcaijcy 
pmydlum Najwytaacgo Sowietu)

•ipoae mlnlatrn Oromyko o polityce 
angran , Howlnt pracprowadilł debatę 
na Un temat I ratyfikował m. In. trak. 
lat pnyjotnl i Kumunl«.

Nnjwytity Sowiet wybrał tnkio 
awoje pretydlum. Priowodnlcaifcym 
laby ZwlątkoweJ wybrano 68-lotnle- 
go izefa partyjnego i Chabarnwaka, 
Alokiogo Sitnkowa.

W Uhlo Narodowołcl praowcdnlctą. 
co wybrano 50-lotiWą Y. NoarUdlnn- 
w%, prterydenta aowlockiej republiki 
Uibeklitanu.

Kłótnie wirM ouiylu na Krem
lu. OgloHona w Aloakwle te 24 ajaid 
ecwiorkloj pnrtl komunlatycanoj, któ
ry w myal atatutu powlnlon ilę odbyć 
pried koAcem roku blotącego, matul 
pneaunl«ty nn rok nnat̂ pny.

Knreapondoncl prnny mgranlcanej w 
Moikwle w decyajl tej widią potwloi-

od paru mleal«cy o oatrych walkach 
pąraonalnych na Kremlu inlędiy 
nlonkaml aowlecklegl Połllblura.

Popraeilnl, 20 Vongrei partii bol- 
•lewlckłej odbył ilf w r. I00U. Znpo. 
wledilanu wóweuM ło nnalępny kon- 
grea odbjdale al« H 4 lato, tj. praed 
koAcem r. 1070. Kongrea Jeat oojwyt- 
•aą InaUncJą partyjną I w
obrad

Koaygln, Podgorny I aom Brctnlew — 
i nądaąca Ttoiją trójka — u- 

wałanl aą an ircdnlaków I aą w maca
nia wlgkuej mlene biurokratami I 
aparaUaykaml nil — priywódcaml.

PIATA BUNDA
■ 21 lipca b.r„ Jak Jut lapowln- 

dallłmy w popnodnlin numerae, roa- 
pocięły al« w Wnraiawlo prace 6-oJ 
rundy rokowaA poinlęday Polską 
Niemcami Zachodnimi.

l<ondyAakl ''Ob«orvor' 'wapomlna o 
rokowaniach poleko.nlomlocklch w ru. 
bryce "TydaloA w Iwloclo". Joat U 
I iiyklnd anlnteroaowonla Jnkle w An 
gili budzi etanowlako Bonn wobe< 
Polaki, Jeden a walnych iprnwdila. 
nów “ouropejaklej" poatnwy NRF.

Notatka powołuje tlą na tródln poi 
•kle, wedle których traktat granlciny 
mole był podpliany m 2-3 mlealące. 
“Pogrzebano by — aauwata “Obier- 
ver" — najbardziej uporeiywy ipór o 
granice, epowodowany odmawlanlom 
od 20 lat pnea Niemcy Zach. uznunla 
llnll Odry-Nyay Jako lachoilrriej

Oitatnla 4-ta runda w Bonn n 
praubleg pomyilny. Mimo nlop 
dieA w wyborach kanclon Brandt Jeit 
nadal adecydowany doprowaililó 
układu granlcmego. Praea JnklA ci 
— wedle "Obaeryera" — roimowy 
tykały, ba iplarano alf czy powledaleó 
w traktacie te Unia Odry-Nyay "Ha- 
nowi1’ granle« Polaki czy "Joat" gra
nicą Polaki. Podobno formuła "Jeif 
cwyclytyla pomimo oporów no rwo 
wych polityków bofiaklch, obawiają
cych lit? reakcji milionów uchodtców, 
kióiay atroclll iwo aledalby, gdy " ' 
•ka loatala pneiunląta ku aachodo- 
wl ot do Odry w r .11*45.

Na lipcowym apotkanlu

loraych w daledalnle goepodarciej I 
monkiej Jeit opracowywana woliec 
lotllwotcl uitanowlenla w GdaAiku 

lub Odynl I w Hamburgu oddalalów 
umiejących Jut mlijl handlowych d 
ułatwiania powytiiych zagadnień 
iwlązku i Wipółpracą ekonomlciną.

Wamawle 1 w Bonn nadal p 
nujo optymlim co do poitąpów poro
zumienia mlfdiy Poloką I NHF, Wle- 

n lach. niemieckich Jut wapół- 
procujo lub praygotowujo al« do 
wapółpracy a paAitwowyml praedalą- 
bloritwaml w Polico,

I Związku Bowleeklogo 
blltaio lata, No kongronoch roiatny-1 cbf« 
(ają alg takte loay aowlockiej w' 
fhuaikl, n na typuje praegrupowi 
•II W nojwytiiych wladiuch partii.

lu. Nlomcy — wodlug "Obiervora" 
chciałyby nleawlocmlo wymlenM a 
haindorów, °le Polacy podobno uwa- 
tają, It trzeba < tym pocuiknó n 
w lałotnoicł od lego Juk liędilo 
•typowa/ procea normalizacji, 

generalna | Inne problemy to eprawa

MOSKWA BONN 
Niespodziewanie loital uitalony 

irmln roi|xicî la rozmów na lici 
lu mlnl«torl»lnym poml̂ diy Moaln 
Bonn w iprawlo zawarcia paktu

Dnia 27 b. m. udajo alf do Moakwy 
i|n, apraw zagr. NRF Walter Scheel. 
'owanynył mu b«dą iekr«tnrxe

o Joizcu kto byilile roprozento-

W I A D O M O Ś C I  Z P O L S K I

POUłKA-WJJCBY i Na Węgrioch apądzl urlop ok. 7H tya.
obrotach hanllowych i Poliką I ^

i u r x > * s s  c" o|■", 1 m ™ " *Klio wymiany .urowców, towarów, w T(AU) „rganliowaao i okaijl 
przetworów, manyn. Z lurowców "Ł«po 1070" wyitawąi “Fryderyk 
Polaka doi tarcia wąglel, koka, cynk, Chopin wrtoraj I dii*" — najwlvkaaą 
.lorkę I tradycyjnie lól. | wyalaw, choplnowiką poia granicamiWęgry lą najwląkaiym odbiorcą .a p„Ukl (pr„„rMA UW) m>; 400 aka

niemieckiej polityki zagranicznej" 
lanucll mu okłamywanie apoloczeA- 

wezwal niemal otwarcia "Wol 
nych Domokratów" do akorsyatanla 
"izeroko otwartych driwl" CSU I 
związku z wyborami w Bawarii w IU 
opadzle, I
Koncern Springera atakuje Brand- 
, I Schealla. rząd federalny | mocar. 
wa inchodnlo, to aą gotowi do Jed

nostronnych uitfpitw w aprawle 
Ahlora w Bonn 1 

Bchuetz w zach. Berllirie zaprzoczyll 
oikartonlom ogloazonym w “Dle 
Wolt", Jednym i plam koncernu.

Gerhard 8chroodor w wy
wiadzie dla "Zuorchor Woche” powie- 
dział, te dopuezczanlo tak daleko Idą
cych uitąptlw wyklucia motllwoló o- 
ilągnlęcla aukceiu dja Niemiec w ro
kowaniach i Sowietami.

W Parytu rzocznlk rządu francu- 
aklego, l«o Hamon, ponowił zapew- 
alenlo poparcia Francji 'dla polityki 
trachodnlej Brandta, odpierając zari 
ty It grozi tu "nowe Rapallo".

\ IZHAKI./

11 rów "tym eehtcgo'

Wągry zat doatartiają Polaco far- 
laceutykl, materiały fotograficzne, 
u tą lloU wina, koniaków, aalaml. 
aprykl I rótne praedmloty przemy-

S P . , azkków I Hitów). 
Protektorat objęło “Tow. Choplmrw.

aponll" I wydawnictwo ''tUl- 
Wy.taw, projektował mgr 
i. T. Muizy&ikt.
Iwarcłu mlnliUr kultury re- 

rząd JapoAakl. Prof. N. 
I tycia I IwórciołdNonTura*d

portu I ek«p<irtu. Clokawą Joat rzeczą, 
to Identyczno pozycjo figurują -  •■'••• 
działach. Prawkuonodobnlo dt

iprowadzonlo obuwia, lluzymują, to 
;o piąty doroalv Polak chodzi w bu
tach węgierskich. W katdym raala wy
miana handlowewo odbywa alą w apo. 
•ób rzotolny bez ŵkorzyatywanla.

ZAGRANICZNE UIILOPY 
Wypoczynek za granicą atajo il« »

mlaato Fryderyka Chopin* I 
•lem “Chopin ływy- lluitnije IwUto- 
»y zailfg lego muiykl (dzieła wepół- 
czeanych ulaityków, filmy, aztukl uo. 
• rolne, kiląłkl Itp.). Tłem Jeit polaki
■ >k|ul
Admlrotrozy Chopina w Japonii 

irioiłall lamolotem 500 boklectków 
lolków na grób Chopina w Parytu.

O ROZWÓJ UZDROWISK

1071-76,bylir P™poiledzenla. hplenarnego poiledzenTa. Naczelnej 
Rady Uzdrowlik I wciaiów Pracow
niczych, które odbyło ali —  -----

“ ' ’ 'ml klerui, ... - Podłtawowyml kierunkami dzUłal-
. ---- krojach tzw. locja-1 układów leczenia uzdrowlako-

llatycznych" ok. 750 tyi. oiób -  o 60 I w n,ibUt>ieJ J-UUe bc-lą reh»-
1̂ ,̂ ̂ więcej nlt *  roku ubiegłym. | bUTtacja poiipltalna I ipwjallityci-

„z leczenie I profilaktyka w li 
e chorób uwodowych 1 iwląaa-

,1 opozycją. TAJNY BPRZĘT
Najwląkazo ogoncjo praaowe rov 

Komentarze pra.y aowieckle|. Piór- f^ " ly ^ ^ rk ^ ^ re ^ w o o ^ ’, 
witymi obazernyml komentarzami «- który twierdzi, to prez. Nlzon naka- 
flrjalnyml w aprawle rokowaA nlo-|w| tajno I plino wyalunlo ilu liruolu 
mlecku-aowlecklch, o których prali j» bojowych, ultra-nowoclewych

artykuł w "Izwlaitlach podp >any I chrorH„f, .„wlecklch rakiet
“Obaerwator", nraz artykuł M. V. Oo- ° ■ *-J---- *-•- • -i-i
raalmuwa w "Prawdzie".

W obu artykułach itwlordzono dą- 
tmlo rządu aowlocklego do porożu* 
inlonln z llonn, aby u«unqf ognlakn za
palne w sercu Europy orai atakowano
opozycję chrzetdJaAako-ilomokratycz-

Jako odwetowców I mllltnryaUw

ZSRR. licznie odwledune bądą rów- [ nl.„. _ _
met Inne kraje aąilednle Prwwldule „>(h , prK  ̂.  warunkach uciiiól- 
.lv, żr do CzachoalowaoJi wyjedli* ,.i, .ikodllwych dla adrowla.

porterów l amfibii. Komentarz urzę
dowy brzmi to doatawy to wzmogły 
Jtazcze bardziej zaniepokojenie adml- 
n.itracjl ciągle wzraitającym agro- 
•ywnym uangoiowanlem HoiJI w

» naj-

w NRF.
"Obnerwator" nazywa wykrocu- 

nlom przeciwko zdrowemu roziądkowl 
upierania ilą przy tezie o tjednocz*- 
nlu Nlomluc, a mianowicie łączenie 
•ocjallitycznoj NRD i ayitamom ka- 
pltallatycinym w NRF oraz przy r*. 
wizji gran'c,

. I Uznaniu NRD Jaku odrębnego paA- 
■ Iwa Jeat |«ditawowym woiunklem 

v dla prowadzenia rokowaA I artykuł 
11 wyklucia mołllwołel podwatanla

odiikudowaA. "Niemcy -  itwi.rdza | bowlązujących układów mlędiy 
"Obaervor" — nlgily nlo dali Polaco

 i(-i odizkodownA za hokntomby I
■ybler*- zmlorno mlizczenla dokonano w

kupacjl hitlerowskiej”.

Kompetencje
nym przez komitet Polltblurze (pro- 
łydlum),

Wldoemlo *pory wewnętrzne nlo
pttwollly do toj jiory Broinlewuwl u-, -•
•talló ani geimrulnoj llnll partii, ani inlookle dotyciąco ryziiorionla 
Jaj przyiilych władz naczelnych, potencji 
Uprawę komplikują nnpór mlndizoj 
generurjl ii« leclmoratów, którzy 
“*Bt*J, U obecne Polilbluro nlo na- 
4*ia ilę Jut do apruwowanla władzy,
(■<;t nl* |K»lada ani wyitarczające-
*0 wykiztalronln,

i traktaty to mlaly na coiu wy- 
korzonliinlo hltloryiniu I mllltoryzinu.

Oeraiimow plaał takto o nlonaru- 
•żalnych granicach paAitw aocJ*ll- 

handlowych.  ̂ Kampania prz*
™*»oi win^w" *- 'Oitpolltlk” ze ilrony opozycji

Mnd7»wych"pMw’.dią I "*e ,|,łrB*'h“ "  ‘“ “ l by'.k°n;
Warii.wloi Jam,.z Michlowie., P -  CSU (chrzetolJ.Aicy demokraci

Auiwłrtigor Amt, Potępiono ProJ.kt r̂aktaU,.J
dotychczna nlo przewiduje «l« | wlotami, ' '  “ “

MPowntC Izraelowi uoitawę uaiaiyęn (om4w ob|<Ka| |,r,,|ow| wy.ylanla
JHantomów i których 2 Jut dotarły, fo mlrl| ^

L i r s s s w f e l i i r e S Kaą tndny.nl Idęall.taml ec. ImMrla. bo>owych w Kłn„ u Huł.
IWami naJgoraieBO iklogo rakietami aowlecklml SAM. ichcą *'V uiadoww nn Anidkowym , „ wy*yInrrych obocnio Phantomów 
W acho Izie wyiyikuĵ e w tym c*lu , , „kontraktow.n* Jut dawniej, 
marzenia i iny nrei, Naiiera. I « lizoatalych k“ -

Zdaniem pani Melr Roijanl. M l ^ u  ttU llalej — H«en«Łi. I ~..nn« I

V"1'nnk, Jak puwlodilnla, te "wolny iwlac

‘nozwS’i!“m <ilł lotnictwa omorykaAiklego.Ponadto w icatłym tygodniu .
" ‘ ilano lotnie z o do Izraela 130 tajnych

■roiumlo nlomotliwotó 
ktju za ronę tchórioitwn 
iggrntonla wolnołcl wnyil 
zroiumlo nloniotllwoM ku. 
utraty Je go niepodległości ,
y*lr'wWo?top

.. Polico . . „  . .
kowo budawciych, w tym 72
mach PolikitJ Akadomll Nauk,___
•tytuty naukowo-badawcu poazcie- 
gółnych raaortów, 23 centralne labo
ratoria I 40 zakładów badaA I do- 
twIadczeA. Łącznie placówki ta u- 
tmdnleły w IłOK r. według stanu na 
dzieA 31 grudnia ponad 70 ty*, pra
cowników. W lBflłt r. pracowało w 
tych placówkach ogółom 85.797 pra
cowników naukowych, w tym 7.461 
umodilelnych pracowników nauki I 
28.334 adiunktów, ataraiych aayatan- 
tów I aayitontów. W HM)# r. nadano 
tytuły naukowe profuora zwyczajno, 
go — HG oaobom, a nrofoiora nadzwy. 
czajnogo — 202 o«obom polaka Aka
demia Nauk llciy 337 cilonków, w 
tym 13H riociywl.tyck, 212 kozaopon- 
ilentów, 1 tytularnego I 77 ugrmnlci-

PIKCZee.lK HPRZED LAT

•ki natrafiono na iittaw b

aporntów oloktrcnlcznych ECM (i 
od iłów Electronic Countar Meaaure),
któro po umlo.zczenlu pod ikrzydla- nul.llvnv „ , „ w ,v 
ml aamolotów chronią Jo od .Irącor la U Ju Nlr,>dow<l|u , llkluu Powita- 
ruklotaml zlomla-powlolno. Aparaty i , ’  Blycznloweno Pochodu one io 

.tapl.nl.mp. ^ wypróbowana nad Pin. I |blor4w b wUłc'cl.11 Krzemiennej-
lypomhłW to dyf.ktor ****? *!* "!*k!>!",1 DydyA.klch, i których Ha» byłi « neg.. uj.wnll fikt ml**ieaony w >'»I>bJo przytwUr- Btł,|u Narokowego
. , I.3 ....I Na••*iv *" •t,,f dU k‘,k,?a. T™  - okrauo l̂ w.un.a na Q*lkj«

tajny rh po,trakcji P„k »-„h. * *  .uJHWll^Tl T "  U 1 -̂ TaUnUml Wr-
wywadzie natychmiast ^ ^ Ą . y g n .  |  r pinlkretllln 1 najwlęk,
n naclsklon. to s* itrony Izraela

Kewrlacle ",Newóweeka”. Ujawnia. 
Jąe docyilę proi. Nlzona w sprawia 
doatawy dla Israola aamolotów bojo
wych “Nowsweek" uinaciyl ło po. 
.......................  Jaj tajnołel.v wladomołó n

200 nowych lotiUków l:*,p-klrh
"Nowsweek" doniósł ponadto te w 
ciągu paru oitatnlch tygodni wielka

  . . . ------------------- llnfć Hiwlocklch samolotów MlO-21
Sowietami, sottała przesunięto s głębi Egiptu na

Jednocsetnl* bowiem z Waszynglo- lotniska w noblitu Kairu I te w pray- 
wladomo4< o ujawnianiu | nlym mleu*cu priybylzle do Egiptu

Motna Jednak podojriewâ  to cl.odil 
lu n umyilna nlodyakrecję która mo
ta byt na ręko amorykaAaklm dyplo- 

• odzącym pertraktacje

. zagłuszające file tego radaru. Po
nadto anarat dajo na i.ara sekund na-
E rtód ostrzotanla o ildltającej tlę r*- 
lecle. Wystarcza to dla ustosowanU 

prtet pilota odpowiedniego uniku, 
Cały ten inakomlty sprzęt otrzy- 

lotnktwo liroelsklo w rekordu.

. Litwy I Rusi. naletaly 
o rótnych agend Riądu Narodowego 
p. do dyrekcji policji m. K ‘ 
Galicji, nacielnlka ilł tbroji 

lewym bnegu Wisły U 
' ' troili.

J S  .
. . od ląc • prawdopodobni*

I okresu Kilęatwa Kongreaowago.
ZMAIU. TAUKCHZ I1KI3A 

W Wara lawie imarl w wieku U 
Jeden i najwybitniejszych pisarzy 

•eliUw polskich Tadeuss Brata.

itwnwych nagró.1 o 
e wyaokleh odtnartei
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i -WYSIKDLKSCY N1KMIECCY” i wy a lek imtoikkluiL TWnatei 
JAKO ATUT W PERTRAKTA*1 drhat, |nq)nł4Hq«k KM min 
CJACS POUTTCSNYCM I sin spraw wewn. Genschera I pedsel

ltvtari? *unu Bahra I Mnriui 
'I<iii|ih»l Zwlsiku V)AM ila“PREIE r u u r  IrfnilK aT' L

■l«t w pmnktMM i 
niecką I Mit—I 
Mml» iiM m m  a

eunls tycznej wykazoiłL la skwmlinkawaea, Jakol 

icyjne. (FM. Freeee,

onklcm partii Chnrórtja*ih»-De. 
knliMMj Niemiłe 
indejug'u“ (Sejmu ■!—ItcMłfg). 
rladcayło ta rioahtln ustami 
f i  pmfitota, U w-nleslo skargą 

przrclwko ni h il iliiIiiH u -li 
tytucyjnego), 

w przypadku «H ł nąda na uananło 
Mn 1 S/m Luiyckn, Jako defl- 

polsko-nlemltcldtj. 
słwnoezeinle

"Bundestagi" wląiraeaóć panUky Ul.
| poparcia nnp  wystąpienia co d< 
wnletlcnia ■knrvl przeciw anty konały-

cyłjl gwałcącej postanowienia, U gra
nico polsko-niemiecka ma by* zdecy- 
łowaaa dopiero na praysslej konfe
rencji pokojowej ■ udziałem 
zjednorzonych Niemiec.

itwlerdialby obecną 
Odry I Ny»y. J«ko granicę. ■*'

Htwy o Monte Cassino, "clcho-cicm. 
il" i  wojsk spadochronowych '
•II Kr*Jow«J.ijpadka, i Inicjatywy ucsestn,

licznych “azykaneni", pozwolono 
aa pcsladarae własnych szkół. na ■ Po narastającej *  Niemczech l>r 

teatacyjnej akcji “wysiedleńców", # 
łączył alf protest I groAba zlomki 
■Im ClWndląiików. (“FREIB PRI Zwykło, itara i wypróbował*d dmnatynsyin, a

Ś r aa p̂kcydonne dwladezenlo 
Władysława Gomułki, tej Ueld.
■nrih płika Nlrmlr* zmiany _
dojących granic (aa Odrw I Nytie — menseî  Rledcł. J*dąc^ ' 
pnj pisak mól) ...to ...WttJnairf____

u“ 5 U S C" r tS " ™ ™  rR Ł ł Schronisko Górskie Im. Marka 6aińsklego w  Andach
tt*>t Ab ol « !*<  “br‘ 
naim-r? WytiellcacyTT |
I straszydło w peHtyee niemieckiej.1 
słoly pmclel Halo Jako niezawodny |

idów, na akraju aosrt____
przy potoku orni przy łagodnym I 
suchym klimacie, w połączeniu l do- 
gtdnym dojaadcm, czynią *° mlejeee 
najbardziej rodnym polecenia Ba ur-

3SM> | wycieczki dla mloddcły I do-
 ych Rodaków a całego Awinta —
pragnących odwiedalt ten piękny tu-, 
rya tycznie zakątek Argentyny.

Zwracamy al« do wszystkich Koda
ków o pomoc duchowa I materiału* w 
11/ oB.Hno-JwlaU.weJ akcji pod —

- Jęto Ekscelencji Ki

kql t!ę prodwezaAaie niewątpliwą 
wygraną w tai edoijdiwoaeJ h 
■Ci hlstarytzmj wyeaaląta ni

i  tjaid Ut rhljaki. w 
liczbie okuło trzysta lp 'n  <7* ^  
kMw lądeckich, i cduisjl wrzenia 
drowi Otunrwi Ifababargawi, ayaowł 
catatnbfo eaaarta AsitrU I NłenleeJ

W ublcstym nki, dla Bej
n\ Harcerski Klub Andy nls..__
TATRY-' aafjrataowal wyimkopir- 
aka wyprawa aa terenie zeapblów gdr* 
jabet Santa Clara, KI Plata, Porllllo 
ryiuktrj kordyliery Andów.
dlncotrwalych pnypitowoniach I N
pouaniach, aa Mciyclo górskim, < 
klingo daattta bronił trudny lęJ 
||ńa ktorep> formy

i s r f e r S i
Tłytû wpiaone aoatała lały: *MOX- 
E CASSINO**.

_ _ _ _  |rr   . W kopczyku, ■ okruebin akalnych,
S S T  » — »  w —
Wy«Mlrieów HeAnt Cłaja biadał ,kl;
W deklaracji. U ia diU dnia. w ił — nleblriko biały pro pomyk Ar-

, «• Iralakni wypędzaniu aa i     __! ->*T ■ _  . „ __ | — ilalnu tnniT proporczyk Wy.
K S h

wicbtiniej Europy ■

kąajek. U

prawy “Tatry & .
' rłoaka, zrooona
- Połanch a cnw

no* I w otlanlel fi- 
••Generał Mr-KamarowiU**. - 
waayitklch tych azezytneh U:

ryjmuJc tę prop 
na objęcia h l i B P H  doaloalołó bodowy takiego 

kn, która nlo tylko naci go
la pamlcó mloilego harterea pol- 
lep. ale bfdiła ono wipanłałym

siwtsyssiSSfŁJ* s!*• «y>okold« 5.000 ra J^tiWłSro Zwl«zku Harcantwa 
I Polaklcgo na zebraniu w dniu 11 cru- 

W oatatnlej fazie trwania wyprą-1 dnia IM  r. JcdnomyAlnlo poatanowi- 
) , w dniu 25 a tycznia IMS r, gdy ll,., aby rocznico traglcznoj imltrcl 

.jfM ocz«atalków wyprawy przygo- dtuha Marka Galiiklłgo uczcli apon- 
te wywala uioctyatolf wmurowania! unlczng zbiórka darów plcnlętnych 
paml{tkowei tablicy 25-lcda Bitwy O na budowa achronlzka górakiego Im. 
Monte Caaalao na ponihlku ŁohaUoml Marka GaUaklego. 
narodowego Argentyny — Generała \V zwlqzku a zapociytkowaniem ak-

dewrek ̂Polaki

uroczy»to4i '
■J tablicy 25-1*
■Ino tu pon.til 
i Argrn*yny ■ 
da San MarttHHMSP

alonym u atóp korfylleo' andyAakloJ 
w Maniono lllitorico, wyaoko w An.| 

h, w aaaledctwle azczytu “Polonii I 
•aaria" I gdy dwu harcerzy I

tragiczny órypadak. llarcora Orli 
rak GalAzkl zginał zasypany lawU 

■m apadajijcych ( lodowca głazów,' 
Tpwnrzyażocy mu nhm. prof. Rynanl 
Clanllwikl, po nieudanych prAbadl njiok _  powrócił ąaa. j 
I S I I  grntulncjjnych Ilaliw-1 ta- 
Irpramów taeaeł* nnplywuó UhM  
lulaj,c najgibszym amutklem Ro-

zbiórkowej Ba budowę poczęły 
:hodzU do saa Uaty 1 pleulqdzo 

wtplarajaca na»z« akejf. Jeataimy w 
poaladaala llatów, których tretó po-

 " n i ń v s a s B
  -„illdornald, powaUJe
nrzeplckny w formie I treJcl album,! 
I kUn Jak kwintami z łanów polaklch 
! mieni ala wyrazami uczuf najgłębszej 
mUoicl do Wtery I Ojczyzny.  ̂ (
pomoc materialna, wamUtlm 0«o-| 
bam I Organizacjom, od których o- 
trzymnlUmy koraapoBdeocJt orał da
ry, z wyrazami gorących podzięko
wał ilray apod andrftakick: "Monto I 
Coialno" 1 “Polonia Mlłenorln" naaia 
harcerskie pozdrowienie —

Adria akrabolka Komitetu:
Ing. Ladlaloo Eatanlalao Ruchaj

Boaca 103, Mendoza, Argcntlna

" N O  TO N IE  Z A P t i S Z A M Y "

Pamiątkowy Krzyi "1 
Caizlno".

Podczaa trwającej wyaoko, pod uczytam wiród. tygcdalaL.
wyprawy, zdobjto równlet zzereg In- , . , ___^ • —a_ którymi *V  kolejnych wypraw po doczea.

f. “Cenmił Inr M<MUI «• P- Druha Morka łalrA
wanowakr (Teofil Iwanowakl -  u- "onych zcutnlo niepowodzeniem, pł- 
aaatolk Wiem* Ludów 1818 nkB, f  * *P»«IaJ»ce Uwlnr uczyniły kiany 
ólniejzzy argentyński generał, któ-lNrr*“  N*«TO ~  nlcdoztępnyml.
> do końca awogo tycia peaoatal 1 A. p, Dnlh Marek Komelluaz Galń-

“ZJazd Jest Jaakrawym dowodem 
łjcznoicl całej nnizej emigracji".
(X artykułu p. Juliusza Dzl-notta, 
“Kurier Polzkl" l 16.Vn.1070).

Tak tet rozumiało to Stow. "Ogni
ska polakie**, wyzylajqc zawtze awega 
przedstawiciela Ba doKczno Sejmiki 
Z wiązka Polaków.

>,’a oztatnlm Walnym ZJeiJz!c 
Związku Polaków w Argentynie, 
przewodniczący p. Zdrialaw Biały 
postawił wnbnek, aby zaprozió Ba 
zebranie przeditawlclcla "Ogniska 
Poliklego" . Przeciwko temu zaprote
stował crcrĵ cznlc Prana p. lał. J. 
Cząatkiewkz, motywując awój zpize- 
dw tym, ta 'Ogniska PoiaUl" aia za
praszało przedstawiciela Związku Po
laków Ba iwoja uroczyatofcL

przyjalnl argentyńsko-polskiej), p

oczywlide sprawą dobrej woli a 
obowiązkiem. W tym wypadku

r i Ł i r s s r s :  p  j? ~ k  “ u " r rnaczoncgD Knylem- tradycji wipAłpracy między

bratnimi organizacjami Od początku 
bowiem Istnienia “Ogniska Polskiego" 
wszyscy, bez wyjątku, proaal Związ
ku Polaków utrzymywali Jak naj
bardziej iyczliwe lUsunki z "Ogni
skiem" I a torowali Jego tradycję nlo- 
zaMooócL lljć molo znali Wpiej przy. 
czyny tej chęd utrzymania Heznlct- 
nofcl. tyją Jcazczo ludzie, którzy pa
miętają powody rłzlaaau włród Polo
nii AigentyńzkleJ, a nawet cl, którzy

Na wzzystkie uroczyitoici “Ognl- 
aka" zawaze kaldoraząwl prezesi zw. 
Polaków byli nlo tylko zapraszani, ale 
byli obecni l specjalnie zapraszani.) 
zawzae za jarając pierwszo honorowo 
Blejące. W bielącym roku, cztotdcle- 
alym roku naiztgo istnienia, wszyst
kie nazze uroczyatoid akóncentrowa-1 
ce aą na mający zlę odbyć obchód J 
Jubileuzzowy.' "Ognisko" nie zapra
szało więc reprezentantów bratnich

uroezyslo-
*ci. Wyjątek aUnowił prozea Zw. Po. 
Inków p. Int. J. Cząatklewiea, które, 
go oaobltele taproallem na tradycyjn* 
“Święcono" w Ognlaku Polskim, p*. 
przedni prezesi Zw. Polaków by|| 
równie! w tan sposób zapraszani na

wygłaazall przemówienia okollcznol-

“Ognlaka Polakiego". W Badali | na. 
prawienia tradycyjnych atosunków 
przy jacie lak kh między oba organiia; 
cjaml, Zarząd "Ognlaka" pot tanowi , 
raczej powstrzymać alf w ogóle od < 
zaproszeniu kogokolwiek, nli zopro. 
alć wnyatklą poszczególne stowarzy- 9 
naala z pominięciom Związku Palą. \ 
ków, aby nlo dać powodów do brania 
tego ta demonstracją jakiejkolwiek ] 
n'oprzychylnoScl do Związku Polaków ] 
w Argentynie.

Przypomniani ponownie, ta uatosun. ' 
kowania się "Ognlaka" do Z wiązka | 
Polaków było zawaze bardzo przy Ja-1 
clelakle. Wielokrotnie oddawało one ] 
swoje pomieszczenia na u tytek zebr U ' 
Związku Polaków, kłody Jcazczo nie < 
ilnl wlaznej siedziby. Do Babyda i 
ijte siedziby przyczyniło aią rów- 
lei “Ognisko" awą llalą akłndkową,
obecnie nie tałuje wpłat swyck

Polaków. Zawaae bowiem myAlą 
przewodnią “Ognlaka" było, ła Jad- , 

V  Kolonii Polekloj w Argantyzk j 
pierwrazym waninklom dla Je] 1 
dla sprawy polakiej. Idtiemy

STANISŁAW L18-KOZŁOWSKI

W ARGENTYNIE 0  WITOLDZIE GOMBROWICZU
Byłem wtaóaie w trakcie wykańczania "Głosów argrntyfisklch o Wllol- 

dtlt Cumbtowlczu". Cbdałcza oprócz rzeczy o nim drukowanych włączyć 
.rdwniel lywe stewo — opinią e nim niektórych pisarzy I publicystów. Wy
magało to szerrgu rozmów, telefonów, Us'.ów, spotkań, wizyt, ta wobec 
-leyck raczej rzadkich I krótkich pobytów w ttoeaaa Aires, przeciągnęło się 
szereg tygodni. I akurat w trakcie pełneJ pracy — wybuchła bomba.

OpetdUawano w końca marca b. r. w "Dzienniku Polskim" w Londy. 
ał» fragmenty Ustów Gombrowicza do Jarosława Iwoazklewkza, których

■ nadano, zarówno w Krajuv' Wyralne lakarwtezto sensacji 
■Jai I Bł emigracji, wzbudziło natychmiast — oprócr!__ 
rrfleksJL Zacząłem ruzwatać 1 (aŝ nawiać się Jaki był tego cel. Dlaczego I 
rpplllkowano zaledwie w parą miesięcy pe Matei Gombrowicza llety 
(rteducwiająco ge w dwszaaczsym iwIelleT W czasie, gdy nazsrisko jego 
a««ie się eoraz bardziej zaaaa (w łwlocle zachodnim) I aa Wiza podkreila 
ale, to byl rraigranteea politycznyzn.

1 Cqr powodem ogłoszenia tych listów byl Jedynie znany ed szeregu lat 
pewledzay merkantylizm Iwaszkiewicza, który nakazał me zapomnieć o 
J*wnyeh Jolrych obyczajach, o tym, to de nortula aut nihU aut bene. 
Czy t«4 nsła kamui zaleiała na tym, toby “zamlezzat" w ArodowUku cml- 
p d ;  iejiy wsadzić przysłowiowy kij w mrowisko 1 przyglądać się i ude- 
<*•» boku. Jak bfdą aią między tobą gry«T A MU się ta ale uda, ta 
przynajmniej ochlapać błotom peWtaf najwybitniejszego pisarza emigracji? 
MaS Iwaszkiewicz dal tlę da tego uty# — oczywlide nie bazia Umowni*,

IW aa pląta Gombrowicz w owym "Dzienniku" o literatach w Kraju1 nlJ 
przyczyniło się aa pewno de paayakaaia Ich aynpntiL A pnede wszystklm[ 
sfery rządowe, ba, mm CyraaUawtaa — wówczas Jeszcze wicepremier — 
W ypwwUdział alą w iwolm czade negatj wnle o twórczoid Oombrowlcza. 
W katdym raile Iwaaaklewka ale cSgl czy nie potrafił załatwić Combro

ik wiadomo, 1 co m. In. ai tuidio wyminie wynika n. p. za wipom- 
tndró Mourois, nominacja na członka Akademii jest w pewnej mierzi 
ą rodzinni), wynikiem decyzji pewnej grapy, która o tym decyduje, i 
składa alę tak x samych “ńfcłmlcrtclnyeh'*,

ug.'ne Ionesco, Rumuna, ktiry n. b. wlększolć łyda spędził 
choć Jak starają alę len fakt usprawiedliwić Francuzi — miał 
nkę. Jest wyłomem w U0-letniej tradycji. Przytacza się dalej 
• Jego sztuki eryitawia Teatr de France I Comcdle PraBęalse, 
rielką nagrodę Monaco...
iwuć się zaczynają analogia- Przadet Gombrowicz Jeat Jut u- 

lae uwalane przez krytyką zachodnio-europejską za syntezę

Jako naczelny dyrektor. Gombrowicz poza tym doslał negro- 
międzynarodowo za rwo powltld wydawane w plętaastu kra
to nagród Iowęscu nlo posiada. Prlz International de UtUra-

dokąd mogłoby (
wiedzieć, ■ny (dyby nie prztdwczesny zgon Gon 

wórcsoóć wynieść. Jak mołna sądzić 
i stałaby Ba przeszkodzie w otrzymani 
mogą spotkać we Francji. A Porył iii

pewiaóii
-Trans-AUantylf. Wydal Je dopiero w 1M1 r. Instytut Literacki w Parylu.

Te dutyesylut-y publikacji krajowej. Ale Jaki byl eel "Dziennika Pol. 
oklejro" I pisma czy pian przedrukowuj?cjch "Fragmenty Ustów" 7 Jaki 
rotytek wyriUs * tego dla emigracji esy dla caieód narodu polskiego? 

Nie ehdalbym być uwalany za "bronzownlka" Gombrowlczn, ale ta
*. przynosiło sawsse najsrlęlcazą ■

najwylszych honorów Jakie Utai 
la derydoje o pozycji światowe 

Oakarienle literatów, plsai

policją — tajaą czy Jawną — oakartono Jul Józefa Korzeniewskiego, Rze
wuskiego, Zygmunta Kaczkowskiego, Maksymiliana SobleilczańsUego, Ni 
wet dostojną, posągową postać Jltafa Ignacego Kraszewskiego wmlestsr 
w Jakąi rzekome szpiegowską sferę. Jeill mówię “nlodekawo sprawy", 1 
lyllą eczywtlde o dawnych czasach, kiedy donosldelstwo uwalało się i 
prawą niekoniecznie pachnącą fiolkami. I o ludziach, którzy liędąa knnf 
eatamł policji, raczej kryli złą t tym. Nie dotyczy ta współrzesnoid, gdy 
iodobne osobniki chodsą nadę*e pychą I spojone potęgą władzy, Jaką ery 
l»Jo im alą to posiedli, I publicznie odgratoją się, to mogą komu! za

Te metal Mocje dotyczące tycia literałów polskich wywołały dalsi

ie. P. Nowiński pamlętn pobyt Iwaszkiewicza w Boenoe Aires. Byl on i 
wizytą w Jego domu. (N. b. Iwaszkiewicz bardzo mila wspomina wizyty 
pp. Nowińskich w przedmowie do “Llatów"). Nie przypomina tobie na

tomiast tych rozmów przytaczanych w Uttach Gombrowicza, MołUwoić ta. 
ponowanio mu atanowlalta dyrektora Banku wywołała rnczej Jego wate- 
!; przyjął to Jako dowcip. Sprawa ta. Jogo zdaniom, ta JoklcA alepere- 
tlenie. W Jego Interpretacji wyglądała ona natlępująco: Bank, mając Ba 
idzo to miody, idolny pisarz znalazł alą bet irodków do tycia, zatka
ny przez wojny ta w Argentynie, celem prtyjicla mu i pomoc*, dal sse 
omną posadę umoillwlającą egzystencję. Na tej potadtle pozottawtl lat 

cztcrnaido. Głównie redagował I wypełniał plamo — miesięcznik “BołeUn 
Bance Polaco", równlet ukazujący ilą w języku polskim — “Biuletyn 
iku Poliklego" w Buenos Al rat. Miesięcznik ten wydawał Bank w U- 
i 1010-1055. Z UJ racji byl przydzielony do Sekretariatu Dyrekcji -  
byl jednak nigdy sekretarzem dyrokcjl. Nn ttanowltko dyrektora ban- 
przy wszystkich twych tdolnoAclach Uteracklch, nlo miał todnych kwa. 

Uflkacjl.
Sądzą, to wszyscy którzy znali blltoj Gombrowicza, tak tntuijtfd Je- 
mlentu, jak ci, którym Jego tpotób plaanlo mniej odpowiadał, ocenę p. 

Nowińskiego uznają za obiektywną I realną. Iatotnle trudno aoble wyobrt- 
Gombrowicza jako bankowca.
Jeszcze lane reflektją naauwn opublikowanie fragmentów tych llatów.

"Dziennika Poliklego". Z przedrukami gdzlt Indziej opublikowanych 
fragmentów znowu mogą mleć mlejtce dziwy. Przypomina tlp ta n> p< nprt- 

p. gen. K. SotBkowtkltgo w związku g (polalownnln godnym) 
w kierowniczych iforach imigracji. Jedno b plam tak zręcznie 

fragmenty" llatu generała, it tent został zmieniony o 180 
l> co n. Is. wywołało nlo milą burzę na "Bejmlku",
Itatumująt refleksjo, wydaje ilą nt plerwtzy rzut oka, to byłoby łe- 
gdyby p. Iwaszkiewicz uizanowul wolą imartego I nie uwiódł j(g» 

i, publikując sprawy I rzeczy powierzono Jego dyskrecji, A przy-

Ad. ale w ogóle ponad poziom plzzących Polaków, 1 to nlo tylko pnebywi
>ątnh na emigracji Trwdae bawić tlą w proroka. Trudno przrwldslcć r1_____
J»kl» wy»P>r mógł go wyaloto Jego talent — choćby najbardziej dyłkata- I •mat z ówoai 
wany — w epoce gdy Ionesco zostaje członkiem Akademii Francuskiej. | Bkontaktowalen

zarządu Banku, p. Julianem N1 
■kia 1 zapytałem o Jego opinię w

■ publikowanie wielu pamiętników

reh, oglłiza alę dopiero po upływie ti 
je molripAć tbadtnla gniBtawnliJizti 
mwyi porównania rótnych Iródtł I

notoryczi

HoA dla wyluiknnlt 
■orntj. Perspektyw* 
ocjonalntgo, prsytf-
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n nawal tłoczących a

w dal... slojria nn samotnej, 
prsybrzotnoj skalo, ■ falo, gdyby były 
- im, niosłyby Jo kołyuniom gdżioś 
leskoAozonuść. Jcilnoczaśnlo form*

monotonii rymów ciaja się cały 
bezmiar beznadziejności w znlstninłoj 
•ytuacjl wywłaszczonego i  alomi chło- 

. Zaś w rytmio tamym pnoblja mo- 
lonla krąionln w ramach mijanych 
I. Jak nladtwladi w klatę* i dwa

nieustępliwa, poliko-bll 
“Potognonlu** 

ilo oilchodi...

ydąiyó. Wielu nlo p 

II. Klnniński, prozęs

ZoffJ 4 'hy liń *k lrJ  L fiim lan o irc j 
W GALERII VAN ltlEL — FLORIDA Ut — Capital.

"Chwila boi Olohlo — to oddooh 

Zaczerpnięty pomiędzy ust

włoay tkani 
WspomnleA srebrzystą nlcl«

przeszłotć pairrzobana.., 
Analizując to dwlo zwrotki poema 
i: plorwazi) I ezątó ostatnią moim 
uorwownć wytej wspomniano spo- 

cyflczno ofokty twórczo. Pli. 
zwrotka układa slą miękko; wlonz! 
Iien slą z wlorazom swobodnie I 
boztroska, Jak rozmowa za zobą dzia-

■ rozatnnlom “nn chwilo**. I

Schły wlorzby stęskniono za
fujarki glosom 

Nad odkoaom nlo brzęczały
motnllczno kosy 

Włosy mlala dzlowczynn ścięto !

O DPOW iKUt OJCA AWiĘTŁGO
I X okazji BO-locla kaplaAstwa, któro i W ton sposób zalsto nlo tylko przy* 
OJdco Św. Paweł VI obchodził w mlo-1 czynlillclo alf do pomnotonla wielko- 
alwo czorwou b.r. zarówno Polaka fal owej pociechy I radoicl. Jak* przy- MlaJa Katolicka Jak I Zwląsak Polo- nloala Ojca Awlgtymu powszochrio 
ków wysłali przaz Nuncjaturę A po- obchodzona uroczystoM W-iocli '

I atolską w Duonoa Alros odpowiednio Kapluóitwa, która przyjął na
UfAy gratulacyjne. I Ucz równia* wykazaliście współ....V odpowiedzi na nlo. O. U Łusz- ducha l lej nagląca konieczność z oby. 

I. łłoktor PMK otrzymał zo Sokro- walalaaol katolickimi przobywaJtoyml
 —-zej OJczyinlo oraz świętość I

n̂ ,— -------—urnzzoj nllglłnotel, pozo»tajij-----------

k dzlowczynn płocha 
nn aorta odda,

ilości, swoją' p 
:o, kwlotnych I 
okół JoJ blodor obrzuci, 
IU szal błękitny przoz r

pojęcie powtarzanli

melancholii. Forma ta 
przoz calu ciągłość v 
wzglądale osiąga zamli 

Zotknlęclo czytelnik

Gryki blało-snbrzystą 
Koszulą zgrzebną obloczo, 
Rąką ochotny

W polu JoJ pląknio postawi. 
Nloch alg ptak w loclo zocli 
Przyalędzls

odnnk pominąć alły twórcza 
w podchodzeniu do tomat 

lokkofol I szczoroiol wypowtadan 
vi) wiązaną — tych eiynn

10 w śwint̂ poatkl, rozpalają I 
f« mllołó do lltml ojczyztaj, i

 >J» zatarto w pnmlęcl obrazy. <
Pomimo Jodnak bozwzglądnlo oi_

działania fluidów Wilna na ehn- 
rr twórczoicl autorki “NAJLO- i 

NOWYOR SKRZYDEŁ", nlo niUiy 1 
lónsoócl ograniesać. Doch Wag

k zaczęły wić symboliczno palmy, 

BTRA" brama, w dniu powrotu

SEŁ"

> Stolicy E 
pośradnltwi

wlęo powodów OJcłeo 
idom radoicl 1 wdzięcz- 
przyjmując Awladoctwa

faiSSH
i ^wdatlK^^toM 1dóbr n°obl!£ 

-» skIch oraz doozoznoj szczęśliwości.

postanowili w,mlnle«® szoeunku.
| Zo Sokrotoiłatn Stanu

o ćwierć włoku wiją Kra-1 ducha, "Slotba Zwyclęatwu Polsco",
 ' Tdatową dla nastąpnom otapu

i Dowództwa Konspiracyjnej 
-  - ■ ' ą “Zwtąask

śvfinta, przyjąć powracających zo 
wszystkich stran świata.
WŁADYSŁAW ZAKRZEWSKI

: | s r
I B S

Jloblo Ohryato w Kwlotnn 

> palmami drogi wyściela."' 
(“Palmy WlloAskto” — 
"Nnjlonowo Skrzydła”)

U ZbroJnoJ, pod nazwq 
kl Zbrojnej" (ZWZ), aura jus 
•tata z rozkazu Wodza Noczal- 
i. przebywającego poza grant- 
I kraju I której Naczelnym 

_  Izom był Gon. K. Ŝosnkowski.

Sil Zbrojnych, nodlogaincych 
hnnamu Rządowi Polaklomu.

s s y p i

dsenlsn wiersz po wlorazu, pc

lo atwlordzcnla faktu, I 
siada JoJ tylko znaną

kami Jodnoczcónlo.
Bozwzglfldnio oloei 

rym autorka wyrosła

W CHODZIMY W  PIERWSZE  
2S-LEC1E KORZYSTNYCH  
OPERACJI RANKU

MIESZKANIA WŁASNOSCIOW]

CHOWA - POZNAŃ - SZCZECIN 
RZESZÓW - LÓD1. ZAKOPANE 

WROCŁAW 
GDAŃSK-WKZESZCZ 

TRÓJMIASTO
Metr pow.’  w granicach 65 — 

Wysyłamy proapekty.

Zlecenia "do wyboru" I na "skup". Paczki lywnoldowe, upominkowe, 

narzędzia rolnicze, aula, lekarstwa.

Z a m ó w ie n ia  i  io n z e lltic  in / o rm a c j*  
sa poA rcd n lc tw cm

B A N C O  C O N T I N E N T A L

TUCUMAN 462/66 p. 2 

T. E. 31 - 3208 Int. 08

CABILDO 4300 - T. E. 70-7887 

C A P I T A L  F E D E R A Ł

O m c z f d  n o A r l 
Rachunki btaięce 
Sprzedai I kupno 

banknotów dolarowych

Export -  Import 
Podatki

ObNluga w>'HpecJallzowana

SŁAW ZAKK6BWSKI i
ARMIA KRAJOWA ARMIA NARODOWA

CHARAKTEB W. 
Przypomnijmy soblo Ja

' ■łotnlńł'*.ęA w?ęe boai. Doi uprzedzonla przyleciały, 
mbowco na terytorium Polskł I za- 
;ly zrzucać clętklo obmby wedle 
iroko zakrojonego plonu na otwar- 
miasta, nracujtcs spokojnie fabryJ 
prywatne. Myśliwca latały nad 

iw. klg(J«c nawet poJodyAeayęh luj

postrach. Poza tym były oczywiście

s
iIkô J,lSSs5°JkoUjJ ftd
l ruazyly ‘ ‘

rozbudowo konspiracji zapla- 
T k i ^ o f f i  Niemcy sl, prz.

d« mogli s 
»P?Jnl«. ojm

-ijtnujaę -  
loloKo w głąb 
irowahr oddalały 

terroru SS., gestapo i pollcj’
—1. Znalazły ona bał trti„

aza ofiary, bo poza przygotowa- 
Ustami “zbrodniorzy polskich”

Snp. b. powstańców wielkopolskich 
tlaakich z 1018 r.. wybitnlijazycli 
polityków i działaczy społecznych, de 

których zaliczali sl« automatycznie 
ziemianie 1 kaioU Jako przywódcy du. 
chow i, brali kaidogo. kto dał Jaki 
bądi pozór oporu. Ofiary rozstrzoU-
czok° dÛ wrwofania grozy i stracha.1 
PowstaAców torturowano uprzedtrio,

dycju, wiekami wryto w duazo, dzie
dziczono z pokolenia na pokolenie, u- 
lrocKane, Jut w Vrw( osladloTttzyma- 
ly, Uczyły. W obliczu grotnego nie
przyjaciela szukano tym bardziej o- 
parcia o slabie wzajemnie. Masa ta 
była zdecydowana bronić alę pnod

pradziadówJoJ ziomi — tjfwkieiu

nć polltycznu okej® 
naszych sil sbrojnyeh 
an!c« Eumunil wigL

dô tek.

^7fcsonlo'na"naszo tyły rozbiły 
naszi) wojskowa obronę 1 Rząd M M  
poaHIteĴ wliizinl sl« zmuszony

lej walczyć, dołączając do allanU 
ludnoóó znalazła ai« nagle w poblt* 
nym haosle bez kierownictwa w ol 
CZU watrząsnjącoj kląski, sdana

Niemcy czuli slą panami 
cii hołotą ponitoj godnoócll
nią godnej by slą nad kimkj
(Wydawało sla, ta slą rozpi._- . 

stko, io nastąpił kntnkllzm, z którogo 
nsa Jul nie nlo wyiatnJe.ia lrJ“ “  
Bil nlo pozbiera, ta wi«zl nar
upadlająca niawoia. poniienlo 

Ale po pierwszym wstrząsia 
pila odruchowa roftkoia. Okaza 
ta SpoicczeAstwo polakio, mimo 
strofy nlo ta traciło ani na chwile
patriotyzmu. Poprzez baos katastrofy
viód'l jo instynkt samozaohowawczy

1'KrńJową. Dowódzctwo w kroju óbjąl 
Rowecki!

■ Wałka w kraju nlo błysaczy azri 
zwycięstwami ani bitwami. Dopiero 
s chwilą wkraczania wojak sowieckich 
w 1044 na taran Polski i cofania slą 
irmli niomiecklej przyszły akcja bl- 
lewno “Burzy" i zrywa slą Powstania 
iVaraznwsklcgo.J Obydwie akcja, do których Jeszcze 
powrócą, są przograne. Niemniej cały 
5-cioletni okraa walki Narada prze- Idwko niemieckiej wojnie totalnej Jozt 
I PIRAMIDA OBWAŁY, zbudowanej 
w ciągu tych lal z niezliczonych ty
sięcy Indywidualnych czynów praw
dziwie bohaterskiego poiwiąeenla Jod- nostok I grap tnk lotniarzy A.K. Jak 
młodzlety Harcerskiej, Jak I lutnych 
partyzantek, nlo scalonych Jeszcze s 
A.K., ale walczących z równym odda- 
Inlem patriotycznym (np. N8Z.) oraz 
tlonych Jednostek cywilnych ze spo- 
lecżeAstwa, które broniły intaraau 
polskiego i Polaków z naratenlem ty

lda, wolnotcl I mienia, na rótnych 
pozycjach i w róinych dziedzinach porl konlrolą niemiecką bądącjch np. 
my tle? rolnictwie, łumkowotćlRp̂ lub, 
która wspomagały A.K. konsplrncyj- 
nie beznoirednio, dając pomioszczczua 
na maliny wywiadowcza, na magazy
ny lab wnrsztaty broni, na kwatery 
I sztabowa, zebrania konspiracyjne,

ary, jej kolorytom 1 nastrojem, 
la zdecydowana bronić — ' ' 
ly tycln I wolnotcl. W 
srzyla ona tak icomont »  olłą, io cała potęga wroga i Jo- 
okruoloAstwa, nlo zdołały JoJ prze. 
«, Im sllnloliłe uderzenia tym 

...jcnlej zbijały Ją w coraz twardszy 
odpornotclą blok. Otywlal Ją Jeden 
iduoh, który tył l nlo possedl w niewo
lą! Naród pozostał w tym plokiel. 
mym imaganlu slą boznpolltcyjnlo mo-

czjiy afery*kierownicze organizował 
I akcją obronną na sseroką skalą. Początek dał gen. Tokurzowskl Jakt 
plarwezy, który doszedł do wniosku 
to w powstałych warunkach dwóch oj 
kupacjl motna walczyć dalej Jedynie V 
systomlo komplracyjnym. Tak wlęę o- 
bydwa ruchy sbotkały slą, co dal| 
wiolklo korzyści. Dzląkl mchowi o 
dołu, znalazło dowództwo jut poda In 
I częściowo prłyjtotowan̂ r̂runt,̂  
Bl*ijł koiinnlrac|l na cnly( okupownn;.

przechowując w mieszkaniu “spało, 
nych", tojnô nkta lub tajną “sta---

ly w ukryciu w 00 procentachAVIedzie- 
I nich wtajemniczeni ewentualnie 
Ina.

(dokończenia nastąpi)

ROZBUDOWA SZKOŁY 
T. KOŚCIUSZKI W QUJLMES 

Ir Oświnty P|̂

zantco i zapewniło jej trwałość, 
samotna konspiracjo lokalna bez opi 
da o kierownictwo centralne byłyby 
s biegiem czasu skazano na tlikwldo-

Gon, Tokarzowski, wyszkolony w 
szkoło marsz. J. Piłsudskiego, podej- 
Mj wojskowoj organizacji konspira-
punktu od prsodttawleioll git 
partii politycznych współpri . 
sensie takiego sorgani zowartla apo- 
leczeAstwa, by było ono zapleczem 
dla walki zbrojne], która notmobujo 
oparcia slą o wolą całego Narodu.

Organizacja gon. Tokaraowakloi 
pod nazwą, która wskazuje na i

Ires, prof. dr A 
rzyjąl w dniu 01

G. Tagliabuo, 
nles. prof. Int. 
Ina specjetosj 

kwestią rozbudowy szkoły Im. Tadeu- 
izza Kościuszki.

Pan Minister bardzo tyczllwlo od
niósł slą do przedstawionych Ma dezyderatów i pnyrtokł przydzielić 
leskole subwencją w wysokośd ko
niecznej na wykończenie plądu no
wych sal wykładowych I hnlTu, któ
rych konstrukcją rozpoczęła swego 
esasu -Sodeded Cooporadoro- l pfzc- 
rwała z powodu braku funduszów.

Prof. TagUabae Jest wypróbowanym 
przyjacielem naszego narodu. Zaskar
bił On sobie jego sympatia tysiąclet
nią postawą i polityką chrzctcIJnA- 
Iskai humanitarną.

W związku z nadaniem szkole nu
mer 4 w Oullraeo Imienia Tadeusza 
Kościuszki" wyasygnował znaczne 
fundusze na jej modernizacją, urządzenia sanitarne, remont etc. Obecnie 
umotllwiaJae rozbudową szkoły ‘‘daje 
wyraz owego uznania dla pracowitej 
społeczności polskiej w Argentynie, 
która prantyniła sią niemało do nawoju Kraju" -  Jak slą wyraził.

P i e r w s z e  P o l s k i e  B i u r o  P o d r ó i y
w Hucuon A lrp *

galatwfn waiolkla sprawy przejazdowo do Europy 
I Stanów Zjednoczonych, samolotami i statkami, jak 

również przejazdy lokalna w Arsantynla.
K K I I* 1 T V 

.rmacjl udziela: POLSKA AGENCJA OMEGA 
AVEN1DA CORHIENTES 840 - 5 piętro 
Tololonyt 40-8090. 40-8052 i 40-8541
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mnSm- Kcła AJw — Oiwarde Aka-1 Tonnr,ts)c F. Szopom p. Grze- 
łBll-rnmWBlł pi*SM*Zwi*a- c_i. 
ko NiU«, — Wrr.w*dzaJjr» P**̂
Swlnd* mm* 8-P-Ł — 
palik* — «p«W keljja ~

Fatthge jrat Reprezentanta R—'-

CfrJe M l: DtklUMj* ■ Ipiewy 
M I.  braniu I M W M » H  kfcmwiiłrtwnn Koto Prayjaaoł Hxr- 
„m  w KiHiirtiwto.
P* uncqiHU — Ą3AD0 —ct|

.***? Pr*7̂ ld4 BunriT, w Knciinknit.Pny auOko hazoraUm melas W-1 
di!r F»«™«y 1 kaitU “ I
ASADO.

CODZIKT PRACY W LOKALU

Zarząd Tow. NiUafi to. T. Ko- 
ICBBDSvoh|)i B dzień 25.7J97D r. 
u radź. 19-ta w płarwaaym unnlnw 
I na radl. 19-tą w drogim — Dorocz- 
te Walne Złbrani* ̂ członków calem
ilnb. Zebranie odbędzie lit w lokńlo 
ciasnym pzzy oL P»pW 1213, ppi- 
aL IWoy Członków « Dc*“  > «*“ - 
uwodn* przybyd*.

ASADO W BBRAZATEGUI 
Zarząd Tow. PoL Im. Ges. W. S3-j 

IrcnHtgo w Berazategrf nprxejmle
------ 1 Członków I Sympatyków nn

— — Ilpca b. t. w siedzibie własnej, uL Po-
Unąi Smw. Palakkłi Kombataa- Ma <1() róg

Uw w Al Kantynie pnjpomlna nya bna pny:jt czynny w nycfc płytach. Karty wi«~w ■— ■— ---=5. (.—) lą w pnedipizedały wl
birocze>nych I klaayo- 
Karty w«*tpn w i '* 

stnajacych eodriuch: KaMlazta;!ł ero »  pnadłradaj]
pcnicdzislku 4m w coJal-1 lvMf Tmarzyitwa. Czekamy 11

rri>kbvjHi— -----
Recital Fortepianowy Dino Rawa-Jaiinskieęo

COLEGIUM BAŃ JUANiBAUTISTA DE LA SALLE 

___^  im jn_ ^ r ; „ “  u utKair.• iwi. im

P/ ° Crn™ n "f!>Mlj "-W! Tt. Ch®pl“g s . C ‘; ^1
Orioaaanla Finn PoJakfch »hU« dU propagandy

ZARZĄD TOWARZYSTWA POLSKIEGO W SAN 
uprzejmie .apraia cal« Koloni* Palak, «

Z A B A W Ę  T A N B C * ^

. . . .. „nn L..____orkiestra “NOKTURNO".Poczftck zabawy o godz. Łłrzj ii i m
KOC ATRAKCnŁ NIESPODZIANKI

KURIER POLSKI
™  wr*- "  ..nnii/l onl.ArnOORREO POLACO 

TYGODNIE NIBZALBiNY M/vn/i97o

E U R O P A  © R I E N T A Ł

a P O L O N I A
e o n  A L I T  I L I A

VUELOS DIARIOS DESDE ROMA, VARSOVIA, 
PRAGA, tfÓSCU, PARIS. 

EXCURSIONES COLECTIYAS E ^I^roUALES. 
VACACIONES EN 24 HO RAS — VISA FAMILIAR. 

RESERVAS — HOTELES.
ALQUIŁER DE COGHES. 

R E P R E S E N T A N  1-B E N  A R G E N T l N  A
D E  ]Ó R B I S

DESCUENTO ESPECIAtlB % — TEMPO RADA BAJA 
CREDITOS EN 12 Y 24 CUOTAS, 

p AB A SU PRO XIMO VIĄJE BESEBYE EN

EUROTllR
T. E. 32-6077/8/9

Audycje Radiowe ” Muzyki i  Pieśni Polskich"
LX> Bada ANTAHUDA, aboty UfiO — 19̂ 0. Nadaj* WABTA Pn- 
hłjj-* n Mu-iii v BaDeater Informacje UL U Mtt IBMRI

mzjlklcgD rodzaju 
Bodlpanl SIC3. Palrrmo, Capital

P A O Ł A
SWETBT i *taja*j fabryki 

SUKIENKI.
Sprzedał kartów** I detaliczna. 

fi*M* Jsnmenlou kcal 11

L E K A R Z E

>A6AH O -10D 0ir0
JtarfiDtra* PóbDco*

KURIER
POLECA

Dr S. I. lASKSKI
InternUta-kardlolor dyplomowany.

Dr Rnnc Jan  Za jgc
Ubn In tero lata 

Klinika ogólna- Ponledjl*lkL In- 
dy I płatki 16-19 I na aaMidi Suta Fe 1291 TA 4I-41M

Dr.*./. Brzezina, Marz dtstnta. 
Pnyj»«J« *< poniedz. do pUtfcn wl 
fM a n  14-20. HM po Miika. I
Aa*b*r— 17U, p. 1 •er, Capi-
WjTTC. 82-4440. Zaaanrlai nfa. wtiftj takUcak, I

Opró
OpUca ‘Cbajpetitiar" — Panna 
«*a Ol. T*L 81-1200. l+tU zaiłki 

OnopadSn
9P*P̂ »a -CbaipwIW . Funre I 
**• **>- T*L «-!»••. 2«d*4 aatlk. Ploarykł:
C*‘»-y 1 A. Fabryka *yrob6i> 
t«nnyiŁ Aotomaiy watnyto w*- Pzaiy prMalow* — OUna, ca- 
0* Bor**» M l TłL 7IMM.

Poniedziałki, środy I plotki li -19 
Ar. CORRIEKTES 1U 

r. E. 45-2143; 3924449; 392-0S07

Dr JANINA KHDSZYfiSKA
Lekarz chorób bWaĉ tk

"NASZA DROGA”  W KLUBIE POLSKIM

wal al« “pU»” — prz*iala wszelkie i 
oezekwnnln. Żołn lara* którzy prze-11 
byli t<. Dregt od Tobrukn at do c»Ut- ■
niego karpackiego zwycięstwa w blt-j ł»— u—  -----

Bolonie, przeiyll Jeszcze raziDieJaza, coraz bardziej ngeatywnl* 
popejt, a ałocbaea* cywila w na-1 EiodnlnJijca iwij plfkny glo«. Miody 
Ją iledzIlL Przez dwie godziny narybek: Mozor w deklamacji i No- 
irtym tchem słuchało ily ntwo-j vak w plcsenkach bardzo oblecujtcy. 

rew i pWttk o zmieniających się | Komplement naleiy się taki* pu- 
naatzojach: lotalcraklch, bohater- bllcznoicl, która rengownln doikono-
• • ■ rzewnych 1 komicznych. la, wznuzala al« I imlala razom a

I aktorami, podchwytywała nuty plo- 
aenld. Dziękujemy za tan waplanlalyNiezapomniany byt bob 

ilenln wigilii spędzonej i rosimy o rrięetj.

PRZEMIŁA IMPREZA
togo la tyła dzieci miał Ojciec ł 
giliusz z przemiłej piosenki lat d

Godziwa, mnlejctnle I na odpowiad
am poziomic zorganizowana
uolan nowoczeanego wychoi

)ł. MAB1ANO RABINOWIC2 
LEKARZ SPECJALISTA

   JBboiklll
tjr Polaka Madcrz Szkolna, 
ddao.

zerolto roztworzył swoje podwoja B* 
rzyJłda miłych gnid. Jego salony 

aa parterze zaroiły alf polskimi 
dzie&nl I daraatajqcq rr.lodzletą. Al 

* aAapłala ittiohannoU balonów I 
—"l*w w które hojnie wyposaiy- 

awf p. W. Hachnlkowa. Byk

Dr STANISŁAW J. JASDtSD 
podają da wladomoid swoich Pa-

dzied date. Przyjechały t najbardziej 
odległycĥ  mlłjicowoicl Wielkiego

wamcyń g Solotnlch Szkił Pr 
Wzięły Dom Polaki w swoje pJBP 
nic. Czały sif swobodnie I swojsko
[ Trzy raay flczyfcm lis Ich było i 
trzy nap otrzymałem różno cyfry — 
IM —-143 — UL Najbardziej nlalf 
spodobała cyfr* 143. Dlaezego?p” ‘-

Caslro Hevares, Tymieniecki &  Asociados
Akagłiao y Agmtea de la PrapUdad Induslrial 

PATENTES DE INYENCION, HARCAS, MODELOB T DIBEftOS 
^■* INDUSTE1ALKS i----------------------

rżyj pierścionkami królowę I króla 
‘ y I wlołyl na Ich głowy królcw-
usoóliela la Uf zwyczaj wybierania 

królowej zabawy. Niby to banalna;
nprczf oraz dostarczająca

prczjrńkl 
Królową zostali

 stagol. Królem nai
lan Joso w Ttaparlay. 
Przyglądając slą ostatni*) żaba* 

Ba dziad mimo woli nnaungta ml i 
chyba ahisznâ  refleksjo — llał

*4 taką Imprezą? A llel lnnj

Ochrona Wynalazkńw. Mank (Znaków Towannrycb), 
C  1 Ryaonktw PrzosyłlowycK.

Tololcny: 32-3948 i 324709

Ap«*ka 
"DEL LITORAL*

w dziedzin!* medycyny 1 
CORDOBA IM

W nnjMliazą niedzielą 

I tak bardzo połytacna

WYNAJMĘ MIESZKANIU 
pokój* a kuchnią 1 Ulafonat

łu p sROM|NIAK PROPIEDADES
BOLER 4713, CaplUI ~  * * E °  °.

1 * t000 iotoksa I 7M.— OW) rouniŁ ,
fomOPO^, P$5żff WYSTAWIAĆ na “CORRHO POLA^

JiczedsUwUać s ą  doktocowi

wleiz. la doktorzy ni* bądą midi 
życzenia Jak raz podwyłasyi Uj

“ ^iporocjl paAsklaJ ozoby lo-
STWiSc^: “Sroczyłlimy

No, nie tatach Jmlechom, 
znajomold w npluln wyrcbK.

Od ram a miejsca pnadatawtt 
wazyatklam aie posługaczom, po-

—Zaraz ila pan dowie. Potam 
Jak pan będdeaz Jul achał na o- 
pcrncjo, nie zapominaj pan wzląió

z tpan,° ł*r lapiduchy

mylkn. Krówkn ale nazywam aE£ 
zy” I nlo daj alo pan kra Jad w nie- 
wlaiclwem miejKÛ bô za katoklo 
"-̂ Jjo pan zalowaaz, to chyba nlo. 
możliwo?

—Niech ja skonam, w Krako
wie byt taki. wypadek, io ale cho
re doktorom pokręcili I zupełnie

mam zabrać ze sobą? '  “
-Na wypadek, jakby panu nie 

uwierzyli. Doktorzy po wiąkaząj' 
części są uparte, zreaztą nożo, pił-

dla pnAsklch grymasów tego wszy.

azczegółe autonomii luda&ego da.
—No faktycznie.
-Jak ale pan b(dzleaz przyton- 

nie w szpitalu prowadził i czuwał

racja to mneha, I apokojny jestem 
o pana azanownego, I szanowna 
rodzina tal niech będzło apokojna
perocjl zawiadomienie ze azplUla

‘‘Y™11 Krówkn Alojzy zmarł w 
dniu wczorajszym, jcat do odebra
ni* za pokwitowaniem’*.

To będzie wialnia znak, le pan 
lyjcsz, la operacja nlo udała 1 mo> 
Ina pann nznnowncRo odwiedził

Bo umarł zupełnie ktoś Inn* I 
kartka została pańskiej rodzinie 
przyałtfna bez omylklo. 
lo miejace w Warszawie, bo nasz*

WSZYSTKIE JĘZYKI

akty notarialno — sprawy emigracyjnoP(U .̂A.) I sprownd»nlo ro
dzin — ROZWODY — flLUBY LEGALIZOWANE — (UBRETA 
ARO.) — SPADKI — TESTAMENTY.

NATYCHMIASTOWE WYKONANIE

" M A R C E L O ”
POLSKI KUŚNIERZ Z WARSZAWY ,

— STAŁY I WIELKI WYB0R GOTOWYCH FUTER-Jj 
SPRZEDAŻ SKÓR KRAJOWYCH I ZAGRANICZNY®? I
Ulica PARAODAY 2508 T. E, 82-387J

D B N T Y A C I

Dr. L. Kofieiuczyk 

nbilgad** 2 1 "  Prot*t7lu

Dosnlojos - traba, 

MONTEYIDEO 71

PRENUMERATY 
"KURIERA POLSKIEGO" 

można wpłacać: j
' Marze p. K. Dominiak, c. St 
lor 4718, OapItaL T, E. 71-84IL

(U**\w. od2Domu PoUkiego)


