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Demobilizacja jest w toku. Dziesiąt
ki tysięcy najlepszych synów Pnlski,
którzy swą krwią i trudem bojowym
BELGRAD. (Polpress). Marszałek Jugo- rali się wbić klin między narodami stawiań- w dziejach swych. przedmiotem agresii ze stroprzyczynili się dp wyzwolenia naszego, slawii Józef Bros-Tito przyjąf grupę dzienni- skimi, starano się pokłócić naród poh•ki z c·zes- ny silniejszych ludów germańskich, Wenecjan
kraju spod jarzma zaborcy nierr:.ieckie- karzy polskich i udzicm im szeregu informacil, kim, naród polski z rosylskim, naród iHgosło- itd. Utracify one wówczas pewne tereny. A dziś
gdy podlfreślaia one swe prawo do tych tedotyczących wspMpracy państw st0wiańskich, wiań.ski z bułgarskim.
go wraca do poojowej pracy, w swe 0tlbudcwy
Jestem przek-0nany, że narody słowiańskie renów. i wolę zjednoczenia się ze swymi braćdemokratycznej Jugosławii, oraz storodzinne strony.
znajdują slę dziś na właściwej drodze. Pla- mi, niektórzy nazywaja to imperializmem.
sm:tów pC>lsk0-jogosfowiańskich.
Rzecz ·oczywista. że ten sposób myślenia
Wracają do pracy pokojowej ludzie
U\?it:t.am, - powicd~:at Marszaiek Tito - ny naszych przeciwników spalify na panewce.
zahartowani w· bojach, ludzie którzy w że nasLe narody sbwia!'iskie doszły do prze- Współpraca narodów s!owiaf1skich rozwija się Jest sprzeczny z logiką i zdrowym rozsądkiem.
bardziei. dzięki temu, że w. krajaclr sto- Wspótpraca narodów stowiańskich odegra \\ielwojska przeszli lrn111mla, ~e v<1leży raz na zawsze usumić coraz
szeregach naszegp
wny.!>tko, co mo)!łoby WYWOłać nieporozumie- wiańskich zostały częściowo usunięte elementy ką rolę w dziejach. I ci, którzy wspo!pracę tę
orwielką szkołę· polityczną, społeczną,
D.ia ;nięd;:v tmrodami slowhulskimi, 'cą modo- anty11arodowe i doszli do wfadzy ludzie, re- cern.entują, soetniają historyczną misję.
ganizaeyjną. W .,:demobilizowanych żoł hy dv1m.>•ad1ić do t~go, że je,kn nar(ld s~o- prezentujący wolę narodu. Stanowi to dla nas
Kierownicy paf1stw slowiańskic!J powinni
gwarancię, że droga n~sza wiedzie do szczęś- z wiarą i przekonaniem rozwijać współpracę
nierzach i oficerach zyskujemy kadry wia1hki podn!e!'ie ręk.e przeclwlrn dnigiemu.
S!owian. Jest to nasz obowiązek wobec przyszDzieje bowiem pouczają nas, że zawsze cia ·i dobrobytu m#rodów stowiańskic!J.
oddanych sprawie narodu-i sprawie deza granią mówi się często 0 tym, że roz- fych pokoleń i .wobec historii. Powodzen!e
zna!dował się k~n~ kto czerpał korzyści z narównie szych bratnie)! wa'!5ni. Konkretnie rzecz biorąc, poczęta się era słowiańska. Pojęciu temu na~ każdego kraju, ·zw!aszcza. zaś kraju s!owia(lgotowych
1J1.0kracji ludzi,
ofiarnie pracować nad budownictwem należy stw!erdzić, żĆ tyrri, który korzystał ze daje się zWYkle zabarwienie negatywne i wią- skiego, powinniśmy uważać za nasz wsi:Yólny
nowej Polski, jak walczyli o nią na po- sporów mięJzy n::rnd:imi słowiańskimi,. byt że się je z tendencjami imperialistycznymi. Jest sukcei;. S;1l-ces Po 1 ~!d wi':m1y z radością. Sukniemieck1 imperfali:i:m. Podczas te.i wojny do- to oczywista, €1hsurd, ponieważ Słowbnie nio ces V'ir!ldego lw. Rildzieckiego, który swe
lach tylu bitew.
do tego, że Niemcy postanowihr urzeczy- dążą do ui~rzmienia innv h narodów. Slowia- wielkie oriągn!ęcb, zdcl·yte w <fkresie mi"'dzY
szfo
Dziś, kiedy na ka'Żdym pofu życia
wistnie plan całkowitego wytępienia slÓwian, nie, którzy tak czPsto ż, i.iszeni byli 'walczyć pierwsz~ a clrr•"ą 'wojną świ~tąwą odd1ł na
gospodarczego,. społecznego i politycz:. w pierwszym rzęczie narodów stowiańskich na 0 wlasmi wolność i niepodległość, cenią rów- ·Usłu~i n'e t:vl!rn swego !;raju. lecz ca;ej Sionego kraj nasz odczuwa taki ostry brak Batkanach.
nież wolność innych narodów. Erę słowiańską wiaf.szczvznv, c~łci hldzkości, iest zarazem
A.by w p~zyszłości ~apobiec kata;;troiie, na- można tłumaczyć jedynie w sensie pozytyw- naszym sukcesem.
organizatorów, ci wczorajsi żołnierze
Pytan·ie: Jaki jest stosunek opozycii do po··
są dla nas skarbem bezcennym. Zbrod- rody słowianski~ powmn~ odrzucić ~robne \ nym, gdyż Słowianie, zjednoczeni duchowo, sfa
przyczyny sp~row i _bromć swych wspo!nycb I nowią potężną zaporę wobec niszczycielskicli lityki rządu jugostowiańo.kiego, zmierzającej do
nią byłoby uronić coś z tego bogactwa zasadmczych mteresow. Współpraca między pochodów skierowanych przeciwko kulturze. konsolidacji narodu i. odbudowy kraju?
zbrodnią byłoby, gdybyśmy dopuścili narod~mi s~owlańskim1 powinna się zacieśniać
Marsz. T:to: - Jugost„wia przyst~p!fa do
· JednoŚć sfowiańska jest nie tylko gwaranchoć w jednym wypadku, aby ten ol- ~ dz1e~zlme kultnraln;-J, gospod~r~ze~ i nA clą bezpieczeństwa Slowian, lecz jest ona za- dzie~a orlhudowy z całą ener"ią. N:i.li;żafo nobrzymi ładunek entuzjazmu, głodu s2:ystk1cb odcl!łkacl1 zy~i~. Sw1eze .iesicze razem wymierzona przeciwko próbom nOWYCh konać wiele trudności go::1Kd-:rczvch, które
awantur w rodzaju tłch, jakie rozpętali Hitler 3l>sorlwią wlęhzą llc~ć m1~zych sił. Nie i·"dę
I
ponurei przeszloscL
twórczej pracv pokoJowe.i, jaka tkwi są s.ady
mówił o szczep.'ółl.>di, wspomnę tylko o tym.
.
W wielu krajach znaleźli sję politycy, któ- i Mussolini.
w każdym byłym żołnierzu poszedł na rzy wbrew woli narodu związali się z wrogimi
Po WYZwoleniu krain linie komunikac;vjne
Oto misja Stowiańszczyzny, Na sztandaelementami. Doprowadzito to do tego, że w rach swych wypisała ona hasta pokoju i bez- i środki transportowe byfy zni.:.zczone. Uwa· m<"rne.
żarn, że możemy obecnie być zadowoleni z wy
Wydawałoby się, że jest rzeczą samo obliczu katastrofy, byliśmy rozbici, pozosta- pieczeństwa w :Europie, a nie imperializmu.
Równocześnie jednak domagajq się Slo- ników, które o~i„o-ne 1 !śmy naszymi wlasnymi,
przez się zrozumiałą, że należy każde wieni na laskę ttitlera i Mussoliniego. Niemcy,
dążąc do swych celów. rozbili Mlłą Ententę, a wianie zwrotu wszystkich narodów. odtączo- skromnymi środkami. go żołnier~ wracającego dzi~ z wojsk?. nastę\Jllie blok balk:!!'1'iski. v\irorr9wie nasi sta-' n~u. od ic.1 :;rajów. Na!o{;v slow· fsu.·, hyly
i--Ja·ród na,sz z wielkim entm:i · ,zmem \
otoczyć właściwą opieką, skierować dq
o:H:i.rn-o,ścią c•'bu·dowuj.e swój kraii bez ni" aczY'jej pomocy. Na:me no"Je p11, ·!!~Wo t1;10odpowiedniej pracy, zatroszczyć się o
•
r:cy sprr.>'w"edl·-:V';r pcrZ<J.dek wew.l!l'f~!'Z y,
'mieszkanie dla niego, jeśli go nie poo:party na prrii....d~ wej demokrcji ludowej,
siada, o stworzenie mu właściwych wana s";lr.a"'1Ticdliwoścl spo!ecznej i ró•"JllO·
'
LONDYN, (BBC). Na wtorkowej sesj; cji. Gdy Lavalowi doniesicno treść wyro- u:im;iwr..i.ef.\ltt n;'lrodowcściowym. Ci, hłórzy
n,mków bytowania. ·Wydawałoby się to
takie naturalne, że należy dbać 0 to, popołudniowej Laval został ~kazany na ku. oświadczył on, że spodmewał się ta- nie ch~ą się rog~dz.ić z nową rzec"ZyV.ri<::toci któr.zy dawniej bwli przy v/}<;cl~y,
ścią,
aby każ,d:y zdemobilizo?'any znalazł się śmierć i .konfiskatę majątku za współpra- kiego wyroku i że nie zamierza apelować. Ciemiężyli narody Jugosławii, uciskali ma-· na .'"'.'ła?c1wyi:n sta-r:o?'isku, pr~y ~rac~ cę z wroglem i dz1ałanit! na szkodę Fransy ,rohot;iicze i si;;rzedwiali się z~1sad::im
,
mozlrnr1e naJbardzieJ odpowiadaJąceJ
ci stanowią
spra'ltri~d?iwości spobcznej,
\
jego uzdolnieniom. ·
1111
kito·
z1a
Tak by się wydawało, że to takie
rą my twoTZymy. Op.o•zycja ~praognLe st"ire.go
,&
· · ~~
.U.
natu:ralne i proste, że inaczej być nie
systemu, lecz w Jugoo·lawii jes·t ma'ło hulzi,
„
ł
'1.1 }
rr0że, że nie· może być, aby znalazł się
którzy pochwafają s·twry system. V'.~ iS'to.rte
Oplllll
DaCiS
IDUSBćt U~tąpiC pO
\ rv U
do
obojętnie
się·
P01ak, który odniesie
'rzec.zy n:ie mo·gę opo·zy·c,ji t1ej na1zwa(: opo- 1
ATENY, (Polpress). Rząd premiera 1rał Wulgaris prowatlzlł rekonstrukcję rzą- zy;cjł. QP'o·zycj a bowi·em norma.lme nie ąo
~ losu wczor::>jszeą;o żołnierza-frontowca.
A jedm1k, jednak zda:rzają się wy- Wulgarisa podał się do dymisji. Rząd ad- du, nie· wprowadzając jednak ~adnych dzi się z pe.wnymd taktyfcznyimi po·S'UJ:lięd·a
pr~igm!he :ze,gc;ś . l~p;;-ize'fr°'·
padki, że ' byłv folnierz nrzychodzi, po- mirała Peł(os Wułgarisa został utworzon- istotnych zm!an w składzie gabinetu i po- md, vr.zg!ędllli·e.
. Na:sz.a o,po1zyc1a me ma za1dineq ~dei„ lct0ra
h t
. . . ...,
·
t i !
„
t · •
8 k · t · b
do Urz~u lVIieszkaniowego ny. • wie ma r .. po. us ąp1emu rząuu gen. z~s .aw a,ąc na na~p?v:azm~1„zyc. ~ ap.o- · by1~by J.epsza od pro.graimu Froirut'U Nara.··
wiPdztn~r,
i tam napotyka na mur obojętności. PJ,ast1rasa. W s1erpmu rb., po ostrych ata- wi-skath przedstaw1c1eh . ełementow reaktld· owe...gio. Nasza o.pozycj.o w '09óle ni1e ma
progra1mu. I dla tege> n~e je.st to oipozyicja,
'I''lm załatwiają. go __:___ jak pisze do re- kach ze strony partii postępowych, admi- cyjnych.
le1C'Z ·Sta·ry obóz wrogów ludu, który popy·
d• krii ieden z bvłych żołnierqy - czy- •
sto formf'lnie. Na podanie ::demobilizowanego żołnierza, wr.acającego dziś do
PaJaki
· I H11.
tj
,:\
l
pracy w charakterze nauczyciela w
lZWO- nie Ma•rsza-M~u, na sp.r:awę izbhze<ll'l'a polskio·'li
•
szkole o przydział chociażby slvromnejugc·sl'OIWiańsikiego i na wspólp~?'cę polity·
tysięcy
f!o pokoiku biurokraci z Urzędu Mieszczno-g-01spodarczą naszych kra1ow~
•
kap.iowe!?"o od9owiadają, że pokojami
Ma1rs1z. Tito: sto!lunki P.olsko-• .tugoslo.
PARYŻ. (Polpress). Od czasu wy- byli kształceni w specjalnych szkołllil),
nie dvsnonuja, żeby o pokój starał się zwolenia Franc.li aresztowano 6 tysięcy gdzie uczono radiotelegrafii, oraz umie- ~ańskie by_ly za.w e nacec:ho~ane Pi:zy'
„na własną rękę". Znane. są nam po- agvntów niemieckkh, w tej liczbie 95 jetności kierowania sabotażem ekono- J~T.nią. Wsp.o!ne. cle ie~i.a i ofiary, .Pon1esione w te1 wo1nte, zbhzył7 nas Je&;zpze
1'ł-..,
•
:.
i.
d h·
h
·
t•
zs0zerYólne wypadki. że żołnierz zdemobnrdzref. Nic dziwnego vrięc, że współpraca
na s~. ~ rof!l!Cu. tucznym 1 po hyCz:nym.
ag~~ ow, zr~uconyc
, b~lizowany wraca do swojego starego Posiadali om przy ~ bron 1 radiowe
Czterech ze zrzuconych na spado- naszych narodów w dzi&dzi:me politycznej
war;;ztatu pracy, a tam mu odpowiada stacje nada""cze.
chronach agentów popełniło samobóJ- i k•dturalnej powinna się coraz bardziej
żeby sobie
jakaś bezduszna kreatura.
' Agenci, zwerbowani częściowo s.po- stv 10, 16 skazano na śmierć. Spr~wa 75 zacieśniać.
szukał pracy gdzie indziej.
śród człon.ków francuskiej milicji faszy- znaJdttje się w rękach organów sądoKarygodne fakty, które pr-ytoczyli- stowskiej i ,Jrruicuskiej partii ludowej", wych.
Ar~s- '>wanie sprawców nad„
·
śmy, noszą na szczęŚ,_cie chara];<:ter spouiyf w powieci.e la'sk:;m
NUłJlllllllttfffflllllMlllllltflllłlłllll"fłlJIUllllllllHHUlfllllllflllllfllll;ntHHłfłllllllllltllll!Hllllllllllflllłlllllllllllllllllllllnu111111i1111111r1111tnllllllllllłUlllllJllll1111llllłlllłllll111flllllłlłll1111Ulllf
'
radyczny, pojedy'ńcz;y. Tym nie mniej
rta
ŁÓDŹ,
·
d
·
kl
ł
b.
d
n
,
. (Polpress). W •dniu 6. 10. 45
·
o Jego spraw.
ęsce [mego i
nasz nzą zapo ieg
i takie pojedyńcze wypadki bezduszne- nyc h , w ŁoOkręgow.
Sądu
.
Prokuratora
polecenie
pracy
pole
olbnymie
właśnie
tu
I
zdemobilizowany
Każdy
bezrobocia.
go stosunku do zdemobilizowanego żoł
dzi zostali zatrzymani: Bernard Popa, starosta
łn
nierza muszą spotkać się ze zd~cydo żo ierz może albo założyć swoje gos- stoi otworem dla ZwiązI~ó-N Zawodo- powiatów:y łaski, l(azimierz l(olczyński, reiewanym potępieniem i odporem ze stro- podąrstwo rolne, otrzymując odpowie- wych, dla Organizacji Samopomocy rent Wydziału Aprowizacli i Handlu tegoż Sta
dni pr.zydział ziemi, od państwa, albo Chłopskiej, dla miejscowych Rad Nara· rostwa, Leon Plrus _ agronom powlatowy 1
ny naszego społeczeństwa.
dowych, dla Partii Demokratycznych Antoni I(upczak - pełnomocnik dla reformy
Nasz Rząd Demokratyczny zdobył też znaleźć zatrudnienie.
a przede wszyst~dm - dla organizacji rolnej. Postanowieniem z tegoż dnia, Okręgo
Rząd
nasz
pracy
warsztat
albo
Pracę
dopomóc
aby
wysiłek,
olbrzymi
się na
żołnierzom zdemobilizowanym w prżej daje żołnierzowi. Trudno przecenić, jak naszej partii, Polskiej Partii Rpbotni- wy Sędzia Sledczy, Blachowski zastosował
ściu do pracy pokojowej, w uzyskaniu to wiele w dzisiejszych warunkj.ch. Ale czej, która pod tym względem winna względęm wszystkich 2atrzymanycb iako śro
zatrudnienia lub zarobku, w stworze- są rzeczy, których państwo dać. nie przodować. Na}eży stwor'(yĆ dla każ- dek zapobiegawc~y. bezw~gl~dn;v ares~t:. .
Wszyscy wyzei wy1mernem dopusc11t się
niu pewnych podstaw bytu. W przeci- może, gdzie musi je zastąpić wysiłek cJego zdemobilizowanego zołnierza ta-·
na szk5>dę Skarbu Pa~st';?· fa!szonad~yć
otoczyć
go
taką
pracy,
warunki
kie
sąmdf>oczubędzie
Jakie
społeczeństwa.
znacznie
wieństwie do wielu innych
żołnierza, który przychylnością i pomocą aby każdy z wama d~kumen.tow, _tzw.,,szabru , .~oznych wy
bogatszych krajów gdzie demobilizacja cie zdemobilizowanego
muszeń l czynow nierządnych. Bl1zsze szcze·
' ,
·
ł
·
·
d
'
staje się tragedią społeczE!ństw, gdzie powrocił o swego warszt~tu pracy do mcth ~dczu , . , ze społec7enstw,o. n~sz~ gó!y ze względu na toczące się w tej chwili
setki fo/sięcy i llll1iony zdemobilizowa- swojej wsi rodzinnej wiele zależy od po :~fi spłacie dług w~zięczno~ci, Jaki śledztwo nle mogą być podane do JJUbli~
nyeh ZOłnierey zasila, szeregi bezrobot- tego, jak się ustosunkuje otoczenie do zaciągnęło :wobec obronców: OJczyzny. wiadomośeL
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WARSZAWA, (PAP Polpress). W r1aim.a1ch
syst•ema-tyczneij <ł!kcjtl pomocy dla Pols1ki
pwwadzo•noeg przez ~ządowy Ko1mi•t.et Kró·

placu boju

mi~.js~:u

sn::eot fe.

WARSZAWA (PAP Polpress). Dai• 10. 10. ndefą się na miejsce pamiętnej bitw\', aby Okręgu Wojskowego spraw polityczno-wYcho- lestwa S~ecji, przybył do Gdyini no•wy
bm. mija druga -rocznica pamiętnej bitwy utrwalić na taśmie uroczystości z obt:l\odu wawczych, ptk. Wiśniewski. Poza tym obecni da.ls·zy tram.sport lfO ton roznmitych leków
pod Lenino, stoczonej z naje:dźcą n.iemt~c tncznicy bohaterskich walk żołnierza poi- byli przedstawiciele władz wojewódzkich, miej- i/medylcamentóv.r z przeznaczeniem dla Mi-

kim przez pierwsze oddziały odradzającej
s.łę Armil Polskiej.
W dniu tym. przieszli również :hn:est
bojO\'l'f operatorzy Czołówki Film.owej W.
P., którzy w pierwnej linii nacierających
wojsk utrwalłlt na. taśmie Vf'S'ZYStkie heroiczne mom9ty wałk tołnierza połskłiego
przy boku Armil Cz-erwonej.
operatony StaniZdjęć tych dokonali
alaw Vlohl. i Władysław Porbert pod -kierownictwem Alek~dra Forda. Za dokonanie
zdjęć w pierwszej linii bojowej, operfrtorzy
Czołówki otrzymali wojskowe, odznaczenia
polskie i )"&dzieclde.
Zdjęcia te, Jirzeehowy\WDe w archiwum,
są cemiym przyczynkiem historii powstania
Sil Zbrojnych nowej Polski. Ni.ebawam na
wszystkich ekrani:ch ukażą się najciekawHe frngmtenty walk pod Lenino w nalbliż
Sll:iift wydaniu . Polskiej Kroniki filmowej.
W tych dniach ·operatorzy .kroniki,

D~f~~an

.Cantemurr a ZSRR

LONDYN, (Pol.press). Towarzystwo prz:\7'jaźni anglo-radzieckiej zorganizowato odczyt o
. Związku Radzieckim, który wygłosił dziekan
katedry Canterbury, dr. Johnson, w jednej z
naj\viększych sal londyńskich, Westminster
Central Jfall.
Audytorium złożone z przeszło 3 tys. osób,
wysfuchato :Z wielkim zainteresowaniem pre-·
!egenta, który opowiadał o swoich wrażeniach
z podróży do ZSRR.
Odczyt podzielony byt na s części: zniszczenia wojenne w Związku Radzieckim, Związek Radziecki odbudowuje swą gospodark",
"
wolność religijna w Związku Radzieckim,
rno~liwości rozwoju intelektualnego i osobistego każdego obywatela radzieckiego, możHwości, które Związek Radziecki daje narodom d!a rozwoju ich kultury narodowej i życia
'
gosrJOdarczeg-o.
~„Związek Radzlec.kł - ośwladczyt dr. Johnson - urzeczywistnił to, o co my, tut'lzie wierzący, prosimy w naszych' modłach. W Związ
h R:ulz!eckim powstało nowe pojęcie brnterstwa, naib:ardz!eJ humallitarne zasady socjalizmu Ga wcielane w życie."
S!owa dr. Johnsona o konieczności utrzym11h przyjafoi angielsko-radzieckiej dla za.
gwarnntowania pokoju na świecie, przyjęte zos':.1y ·curzą oklasków. Pod koniec zostały odfo. ·wane hymny narodowe radziecki I angielski.

~
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(Polpress). W dnlt.1 10 paździer.
n'ka br. odbędą się w Łodzi obrady Oddzialu
J\li"j~.kiego Związku Zawodowego Litecatów
Fol-~;ic)l, w których udział wezmą Jan Wiktor
r··;·ch, Frasik, Ożóg, Olcha, . Nędza-Kubiniec,
} ;"'a1<, Ozga-Michalski, Król, Pogan, 1'11orlon
i iO'li,
Celem obrad jest wyłonienie władz Od•
omówienie spraw wydawniczych i
d .·· u,
k~~tz" ·cni a pisarzy chłopskich, oraz zagadnien ·• "''.rzeb i riraw członków Oddziału i ka·nc!; datów,
ŁóDź.

0

·r~

.
.
skich, wojskowych, organizacji społecznych i .
n1stentwa Zdrowia w Warszawie. Transkulturalnych, teatralnych i innych. 1
skiego na ziem.i radziekiej.
W wyniku konferencji utożono program I port zawi·e·ra m. in. 22 skrzyiniie tablete1k wi·
ŁÓDŹ, (Polpress). Dnia 9-ego bm. odbyta
się w DOW. w Łodzi konferencja poświęcona obchodu'. na który .złożą się akademie w Tea-1 tarnin- B c 0 dw~e toiri.y sa•c:haryny lhoone
•
' ' '
trze Woiska Polsk1ego, w Teatrze Okręgosprawie obchodu rocznicy bitwy pod Leni:oo.
· ·airtykr\llły die1z}"Il!ekicy.jn1e i różtne leklair1stwa.
Konferencji przewodniczył z-ca dowódcy wym Domu żołnierza oraz na fabrykach.

ielki VJyniki
z vdest
komunistó
o.
wyborów do rad

departamen~1l~n~

· Pomimo to socjaliści otrzymali znaezną
ponieważ we Francji
większość mandatów,
partamentalnych we Francji, dokonywane we- tycznych.
Pierwsze miejsce zajęła partia komuni- istnieją jednomandatowe okręgi wyborcze, w
dług systemu nieproporcjonalnego, nie dają
dostatecznego obrazu o stosunku sił partii. styczna, która uzyskała 3.830.64S głosów, par- ktćrych występuje bardzo duż.i różnica .w liczCopiero obliczenie ilości głosów, ·któ.re padły tia socjalistyczna 3,700.000, partia radykałów b1e uprawnionych do głosowania.
na poszczególne listy, pozwolą zorientować 12,054.566.
PARYż . (PoLpress). W zwiąZiku ze zwyUlllłłlllllllllllłlllllllllllllllllllłllllllllllfllllllllllllłlłłlttllnlłHlłllllllllllllJHlłfllłlllllllłlllllllflllllllllllllllłll11tlllł11UlllllllHllUUlłtlllłllllllllf1111łi11111111111111;1111111111111u1111111111111111111111111t11
cięstwem komunistów w wyborach departa.
'
.nentalnych w Marsylii, gdzie na 12 mi-ejsc
.komuniści uzySikali 9 mandatów, socjaliści-2,
a chrześcijańscy demokraci - l mandat, mer
MarsyHi, ŚOCjalista, a faikże wszyscy członko
LONDYN, (Tass). w związku z doniesie- pić i poinformować. naród o społecznym I iąię- wie rady miejskiej - socjaliści, podali się do
•
niami z Waszyngtonu o tym, iż ucieni amery- dzynarodowym znaczeniu wynalezienia bomby dymisji,
Oświadczyli oni, że wprawdzie wyb.ory
kańscy protestują przechJko tajemniczości, o- atomowej, Nie zamierzamy siedzieć w laborataczającej bombę atomową, dziennik angiclskl tpriach i milczeć. Uczeni, poczuwaiąc się do departamentalne nie mają ·nic wspólnego z ra„Even.ing News" podaje, iż. wybitni uczeni bry- odpowiedzialności za ten wynalazek, zamierza- dą mlejską, mimo to jednak czują się w obotyjscy występują również przeciwko nlewłaś- ją ułożyć wspólną deklarację o bombie. Rozbi· wiąz;ku złożenia mandatów, gdyż_ w wyborach
ciwemu użyciu tego wynalazku. Jeden ze zna- łiśmy atom nie po to, aby odkrycie to stąło się departamentailinych większość wy'(lorców Marnych uczonych, który współpracował przy wy- plagą ludzkości lecz by służyło JeJ dobru. Wielu sylii gl~sowała na. komunistów.
PARYż. (Polpress). Wybory do rad de- się, we wpływach ró~ych ()ltg°a.nizacji poli-

Deklaracja uczonych bryty,jskich
o. bombie atomowej

nalazku bomby ai~mowei oświadczył kores- wybitnych uczonych weźmie udział w zredapondentowi dziennika „Evening News" co na- gowanlu ,teJ <leklaracll."
Dztennik „Evening News" wyraża prz-ystępuje:
" W o b ee t ego, ź e w ła d ze po1·1tyczne am• nuszczenie, iz· d ekl aracja ta ukaże się w najWASZYNGTON. (Polpress). Mini!;te.,rstwo
•
marynarki zakomunikowało, że według ostawojskowe nie są skłonne zaJąć się tym wyna· bliższym czasie.
tecznych ob!i<;zeń, flota wojenna USA strałazkiem, uczeni brytyjscy sami winni wystąci!<.. w czasie wojny 701 okrętów i statków, w
tej liczbie 167 okrętów bojowych.
Zasadnicze straty to: 2 liniowce, „Arizo-·
na" i „Oklahoma" które zostały zatopione w
Pearl Harbwr, 5 lotniskowców, . 6 lotnisikowPiłf!.tfU
!I am-:1~;sa~2(e
konwojuj!J,cych, 7 ciężkich ](rążowniik6~v,
ców
PARYŻ, (Tass). Posel ZSRR przy rzqdzie 1Brytanii - Duff Cooper, poseł Stanów ZJed71 kontrtorpedowców, 11 kontrtorlekkie,
3
d'yl)lofrancuskim - Bogomotow WYdał przyjęcie dla noczonych , - Caffery, przedstawiciele
ma.tyczni .Meksyku, Człchos.towacji, Jugosla- pedowcQw \l.onwo)u\'3.q<:h \ fil loo:t.\~ rioowodelegacji radzieckie!, która brata udz.ial w owii, Egiptu, 'Norwegti, ~umunii I Bułgarii, fran- dne. Dalsze straty to stawiacze min, trawlery,
bradach Światowej :Federacji PTacy w Pary- cuski minister informacji - Soustelle, minister kanonierki • statki pomocnicze i amflbl!e.
żu. Na przyjęciu obecni byli: posel Wielkiej zaopatrzenia - Pinaud i inni.

Strat!I llOIJ USA

Przy~ecie ucz~stnel<ó~v ~lfH1ferench
ZSRR w

.

·

dar Pede oskarżony został o udzia! w akcii
p~c fikacyjnej w Tomas;wwskim i Rawskim, o
" · n':wv.;an;c krwawych oblaw na partyzantów, o J<dz'al w łapankach na ludność polską.
Przewód sądowy potwierdził w catej rozoskar~nia i ustnlil szczegóły
ci~ n-t0ści akt
r.'irodnic?:e.J clziałalnośt!i Artura Pede. Pa!at on
nicnawi3cią Cl.o wszystkiego co polskie: pop;rzehnl żywcem 3-ch partyzantów, ~ił i kopał Po)ll,ów złapanych na roboty, błszow2ł celow
:r.cznan'::i. Polaków, zatrzymywanych przez żan·
darffi~rię.

S8d skazał oskarżonego na karę śmierci z
·
pozh.wie11icm praw obywatelskich i honoro-

wych.-

'

·

A ti~.7~'lwan.i~ voH1sdeutschów
(Polpress). Podczas odbywają
cej Się rozprawy rehabilitacyjnej w Sądzie
Grnclcklm w Poznm1iu, przeprową.ctzono z pol~ccnia prokuratoi!a sądu Specjalnego, kontrolę do1k11mentów osób obecny.eh na sali. W wyniku rewirzji zatrzyma•no' kiLkunastu volksdeutschów, którzy uikrywali Siię dotychczas w
Poznaniu, a pi:zybyli na rozprawę z ciekawości. Zatrzymanych odtranspartowano natychmiast do obozu pracy przymusowej,
POZNAŃ.

Złoto Japo2lsk~e obłożon.e

aresztem

Z Toki.o dano·s:zą, że !l'ez·el'Vvy 1zi!!o1ta„ sreb·
ra i pl.l'tyny ba.n.ku. 1a·pońdklie9„o, łącznej
":;:r!.c.:',ci okofo 25-0 m:lio·nów dolarc'iw z·ol1ly, na rozkaiz ge1n;;;raila Mac Arthwra·
'
ożo;n-e s•ekwlemean.,

Sąd nad przelilvsłowcami

Gdańsku
i
!.itil11ni
26 tysięcy łon przeładunku · na dobę

GDAŃSK, (Polpress). Do portu gdmiskiego weszły we wrześniu 103 statki o pofemności 43,655 brt. W obu porfach .urządzenia prze~
ładunkowe pracują na trzy zmiany. W Gdyni
~rzeładunek towarów· dokonywany był przy
pomocy 2 urządzeń taśmowych, przełądowuiącycb 14.400 ton na dol:Ję, oraz. dwa dźwigi mostowe, siedmiotonowe, przeładowujące 3.600
ton na dobę. W Gdańsku pracuje 7 dźwigów
przeładować ·
mogących
siedmlotonowych,

$&i1rafi'J·~ ~a śm:eri

Artura Pede,

Zw. Zawa

Ru~łl sl~tkó

ATENY. (Polpress). Wediug informacji
gazety, „News Drangs" na 'jednym z ostatnich
posiedzeń rządu greckiego: grupa ministrów.
wskazała na fakty fałszowania list wyborczych, polegających na wydawaniu 2 i 3 Jegitymacji wyborczych jednej osobie, oraz
wpisywaniu na listy młodych ludzi, nJe posiad"'j~cych jeszcze. przewidzianego przez ordy.
.
.
naCję cenzusu w:eku.
Rząd gr:c·~I odrzucił iednaik .wniosek
sp.-awdzenia hst wyborczych, ograniczając się

~1iedzy

Grecji

jedynie do stwierdzenia, że wszeLki-e falszerb '\
stwierdzenia,
stwa wyborcze będą surowo karane. Groźba
ta jednak nie wpłynie na zmianę sytuacji, gdyż
d1 tej pory wszystk..ie przestępstwa monarchistów uchodzily bezkarnie. Wiadomo np. że po
opublikowaniu zarządzenia, , przewidującego
karę 'śmierci za nielegalne posiaid~nie broni,
o~ganizacje monarchistyczne broni nie zdały
i rząd żadnych środków w tej sprawie nie
przedsięwziął.

I

·

.

·

ni,emieckimi

!:?.-010 ton na dohe.
' W Gdyni prócz .drobnicy UNRRA (33.278 ton)
wr~r>dowuje si7 równleż drobnicę ze Związ
ku Rr-dzieckiego, Finimidii i 'Szwecji {przede
wszs's~klm papier - "2. 403 ton oraz celulozę-
90 tón). W Gdm:i~lm wyh1dowywane są łównież
!iłatki z samocnodami i traktorami, oraz żyw
cem (z Kanady) lako transporty pochod~ące z
UNRRA w Ho.ści Hl.875 ton.

Wt;~~ @;Z!lr.h .VJ

.
\
Łónż, (Polpress). Snd Specia!ny rozpatry
v·~t wczoraj sprawę żandarma
~-c 1 '· -cl..,.~ 1 tr:cha.

frandi
e
eh

. WASZYNGTON. (Polpress). Sprawozdan'e komlsjl senatu Stanów Zjednoczonych żą
da stawienia przed sąd, jako przestępców wojennych, 4-0 przemysłowców niemieckich, .którzy, jak wykaz~ło śledztwo, powinni ponieść
pełną odpowiedzialnosć za zbrodnie popełnio
. ne przez hitlerowców. Raport wymienia m. in.
nazwiska: magnata stalowego Thy-ssena,. w!aś'Cic!ela wielkich wytwórni zbrojeniowych Kruppa ·von Bohleu, wielkiego przemysł'owca
Sti.nnesa, dyrektora trustu stawęglowego owego (Bohlen) Voglera, dira Glicika, von
l\faxnecken, dra Hugenberga, Kepplera, Krau·cha,Lind•manna i Rachlinga,

W kilku wierszach
W Nowym Jorku odbyta się premiera operetki „Polonaise" z Janem Kiepurą w roli
głównej. Operetka cieszy się olbrzymim powodzeniem.
W pierwszych dniach. listopada odbędzi'e się
w Nowvm Jorku doroczna konferencja Kóngresu Słowian Amerykat'lskicb.

***

Prezydent Truman przedstawił Kongresowi prośbę UNRRA o uchwalenie dodatkowe-

~; ~ia ;gw~r~~y~;'ern;·::i~ ~~~~r;!~ ~~\~~dod::
.~"I4 1~-~
arodov;a k@n'erencia
U
I
0

Il.il.li

Prace komHetu przygotowawczego w pełnym toku

ł'klf

· _LOND.YN. ~Polpre~s). W Londynie ódby-1 je'lnymi {'Otr::ebami młodzieży i organizacją
ło. się pos1edz.em_e komitetu ?.rzygoto~~wczego międzynMoóowej współpracy młodzieżowej.
Komitet zaznaczył, że konferencJ'a. bę· dzie
m1.ędzy;narodow. eJ konferencji. młodziezy. Ko11
kst · odezwy do wszystkich dostępna dla wszystkich or!",artizacjii. młodziete
1
mt t e t ucbwa
•
. I d · '
?"g~ni:acyi. m o z1eżowych świata, stwierdza- ży, miłujących wolność - a więc kulturnlnych
1.ąceJ, .ze m1~dzynarodowa .konferencja. młodzi~- politycznych, sp.artowych ltp, bez względu na
z~ zQ,iera się w momenc1e, gdy wo ina prze. po!Jtyczny j religijny chal'a-kter · oraz na przyc1wiko uciskowi i agresji, które stosował fa. nale:żność rasową czy narodo..;ą,
sz:yzm, zakm'j~zyla się zwycięstwem. · Konferencja przedyskutuje zagadnienia związane z
~f..~1rz( u.'!',
ł • .
I
ł d . .
udzi łem
U Il._ '4.
:tl t 11.~
m o ziezy w wa ce o pe ne 1 swoa
wARSZA WA, (Polprens). Dnia 8 pm3dzier·
bodne życie, w walce przeciw faszyzmowi we
wnzystkich jego postaCiach i przejawach, o nik:a ambasador Włoch pan .Eugenio Reale zło·
bucowę trwałego pokoju 1na podstawie .uchwal żył wizytę kurtm:z:viną ministr(lwl BeztJleczeti
.
na.rodów zjednoczonych. Konfere:icja przedy· stwa Publicznego ~b. Radkiewiczowi.
skutuje taikże zagadnienia, związane z powo„
---.
.

Kr1m,ik a du111nm

I

zwolonych krajów Europy,

***

W Milwaukee odbyt się wiec przemysłowych związków zawodo-wych, na którym obecni w liczbie 1800 uchwalili rezolucję protestującą przeciwko wyrokowi w Paderborn.
Odpisy re:>:olucji zo<;tały przestane do premiera 1brytyiskieio Attlee, ambasadora Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych, Hałi
faxa i ambasadora Stanów Zjednoczonych w
Londynie, Winanta.
Rezolucia ·domaga się rewizji procesu w
Paderb<1rn, oraz natychmiastowego ukarania
hitlerowców za zbrodnie popełnione na narodzle polskim.
.;;"*
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Age:nc.ja Re•utera doino1si z Toikio, ż.e n0wy rząi.cl jnpońs·ki zo·ste.1! .zap·rzrrsieitooy

I

prz.e,z •"ce·sarza Hi'."01~ito. Pr!.lmie~ Szi~?h~a
WY'J 10 ~ 1 ł r:rz~d . m1kr10.fonem riardli-a to;ki;1.s1beg·o p1rz,em.ow1.ea:n1e •

świadczenia rzeczowe /
W dniach 5 i 6 bm.. odbył sii; w Warsza-

y

•Je ogólnopolski zjazd w.oiewódzkich kierow-

ników akcji świadczeń rzeczowych. Jak wy-

ory d ·

'

·

przeprowadzone _ł>Yć winn f. pod hasłem jedności

:i:?ii ~~ ::::;T~z~i:c:~t Jt1~t~ei ~:!k:'w~:~

W piętrn.a·s1iu wdęksizych fa'bryka:ch łódz· 1ni1a. k•omórek, · na który·cli omówi101no i prze- szych' komórek, kitóre w tej · aikcjt wyka:±ą,
Że jesteśmy na. trzecim miejscu jest to nie
Wątpl!wie zasługą ob. Wojewody Dąb-Kocio- kich 1111a porządlk:u dZJieininym s.talje kwestia dyisJkn.ti,ow81llO plan dzi1aiłani·a oraJZ, zaistana- do i·akiego st·opnia z1'ośnię1le są z maisa.mi,
wi.aln•o się nad ewentua!nyimi kaindydataani. ~ażą sw-0ją sprężystość i aiktywn.ość po
ła, ktory ~o~i wszystko, aby akcja ta wypadła· wyborów do Riad Zaikłlado:wyc:h
·
Jak nai1ep1e1.
Tow. Wiesłaiw w prziemórw'i.re!Illhi, wyg'11o- W kil'ku fahrykaich, jak w firmie ,Gampe lityczną. Tow. Loga_Sowińskli zwrócił szcze
Najlepiej, aczkolwiek daleko jeszcze. do
n'?rmy, WY";iązafy si~ P?W· .Rawa M:iz. i L?- s<z•Olllym !llia pos,iedZJ~iu Rad Zalklłaido·wyich w i Albl"echt odb~y się wspóln:!- posiedz1emi·a gólną uwa•gę na to, te na ostaitnlian plenaJT

wicz. Na miesiąc pazdz1ermk przewiduje się
zebrać 15 proc. planu rocznego plus SO proc.
zaległości z poprzednich miesięcy. Na zarządzenie Ministerstwa Aprowizacji i Handlu oso•
błe, któ.re przyczyniły się wydatnie do nsprawnłenl8 akcji, mają być przedstawieni do pre-

mH.

Odszczurzanie miasta
W związku . z ogólną akcją odszczurzania
„
miasta, podaje sję do wiadomości, „ że termin
ogólnego, jednolitego wyłożenia trutki na terenie Łodzi przektada się na dni 29, 30 i 31 października rb., a nie jak byro podane w Zarządzeniu, 15, 16 i 17 października.

•
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a rzecz rodzin
przez

zamO~dOWanych
""~

f i!SZY!huW

DłA" rodz1"n po zamordow.anych robotn1'kach

t: Rudy Pabianickiej Sobczaku, Koszeli· i Lewandowskim wPłynęl~ do Redakcji „G!osu

Robotniczego" następujące ofiary:
Od Pt'acowników firmy R.. Biederman, KiJm'skiego 2 - zł. LllO,-;
·
......._., „Od Związku Zawodowego Pracowników
;:>mYJby Zdr·owia Sekcji Pofożnych - zt 610.-;
' Od rob-Otników Państwowych Zakładów
Preemyslu Włókienniczego, dawniej I. K. Poznański - zł. 3.033,50{' _,.,
·~ ..,_
Dla sierot Z~k~zewsl~icłi otrz:v:'.11aliśmy:
Od pracowmkow firmy „Umon-Te:ict1le",
M!'ólczańska 219 _ zt. 1,410.-;

*

·

, ·

Kom.it•etu Celllitra!ll'Leg>O
Łodzi. podkreślił, że waete b.olączielk T-0ibow- komórek PPR i kół PPS. , W ~a1bryoe Kepsc:h nym posiedz;eniu
d zorgani·z'O'Wanio jm ws·tępne piosiedZienire o- PPR wie1le czasu pośWlięoOlllO tym właśnie
. .
.
h
.
,
,
.
,
.
a
oeyc może i p·ow11runa ri<;>zw1<ą1ZYW1BJć RBJ
omówiO!Ilo Z!Ill!V ZBJgaic!niLen1i1om.

Za~lłBJdOIWa. Właśni.·e &BJda Zallcl>adOJWal- o dile
pra1cwj1e dobrze_ Pl"ZY'Czy;ni.a słę do· pOldin~es:ireini.a istoipy żyo!owej, do ip•olepszenia byitu
l"()l]).ol!n1ika. Od,pOIWi·edni wyibói kal!l!dyidaotów
jest Wlięc sipraiwą nie.?;mi.emej wa·gL Kandy·
daci do Rad mus1zą cieszyć się niieposzlalk.•oW81ll>ą oipimią i zaufaniem cailiej za.logi fabry·
cznej, 'muszą być wz·OrOIW}'lmi pracown.i·karrni
ocj..da!Ilym1 całą
i do-brymi' społecz:ni'.klami duszą .sprawie ludu
Z drugiej strony wybory do Rad Żak.lła1dowy<:h powilJlllly być main:iif-estaioją j.edin101i!ci
'ldaisy l"Oibotnilozej, czego wyiraiz1em są j-edln101i
te listy . Związków ZaM"od1owyich, poip·art·e
prz·ez parti.e robotni.cze . PPR i PPS. Ni8'SiZ1e
komórki fabryczne zająć się InlUISiZą z całą
..,,
powagą przyigotówaniem wyborów w swojej fabryce - ,ściiśLe współipra.oują.c z PPS
i ze Związkaimi Zawodowymi.
Dla SIZCz•egół:owego omówienia tych p!'O
ble.mów komiJtet łódzikii zw~ał dn. a b. m.
pa·rt"'11nego
posi1edzeni·e S7!ero1ki ...,.,,o aikit..W.1
1
1
'
•• """'
fa.bryik o·bjętyich kam1p81llią wy.bo'fczą· z wdzia
bm s:ekre1arzy komi1teitów dzi~lini·cowyoh.
w pierws•zej cz1ę:śei ziebraruia pI'zedstawici•ele komórek fabrycznych składa.Ii sprawo
sit·
., ~ .
•
~d .
". )1'1'-la z akc1 przedwyborc„e1. We wszy
kich !Stu fabrykach odbyły się już po.siedlze

I

go.u rioibo·fmkow, na ~torym
Dziś, kiiieldy e!.emelllty wisteOZ!ne U1Stil}luJ'4
cz,ein'i·e wyboTów do Rad Zalk.ła1dcxwy·ch. U
B·iide<rmana i w kilku dmin.Y'Ch .za:kfadaioh wy- podiwa~yć sojuiz robatniioz-o_~pskii i roz
brano iloomli!Slj1e wybO!T'cze i uisitailiano •t1iJ!I11D.m bić jedin·ość k1Jaisy robotnliczej, wyiklaiżer:ny,
' ż„ ta jedność jest nienarumlu.a, ~e klasa
•
wyborów. .
Talk więc etkcja wyboT·oza dopiet'o się raz robotnicza jest "l:warta i polityC'mlie świado
p9czyna. T}'1!ll niiemnli.1ej już za,czynafą się ma. Dl&,ego też wybory Slta.ną się potężną
któ
·1 ·
· d ·
ć
m81llifestatją prz·eciwko ro.zibtijaicz.om i _,.
za,rysoiwywa peW1I1e me ·001ągmę011a.
10
rym od TazUt :n.al~ży ~aipo:biec. Podheśliił t . choił.orm.
dn' ..
M ·
w SJWoim· prziemowieniu tow. N'i•eśmiałek
f b ukslilll:hy po i·e s1c_,_. nlliS.zą SJktyw:nośC: w
(P'i·elf'Wlszy sekr·e·tairz komi,t·etu łódzlkiliego).
a• ry a<c , siz·cz•eg 6 '•.uae wię:kszyah. Musl!lmy
.
,
.
Prz•ede. ws,zys<tJkim pomysleć n 1a1lez!, by I o.bjąć o·gó;ł roboitnJlczy akcją uświa.d.,,mi.JCiią
kaindyda1~1 do Rad Za1lq.aidowyoh. byh bez I cą, w czasie kampanii wyborczej pracujmy
względnie popularni wśrócl swou:ih towa planowo i starannie.
,_,
R d
d
W b
rżY'szy pracy. To z.awfame li. poipu~aimość w
Y'. oiry o ai Zai~adowyoh planowo
maisaooh j•eslt naj•J.eipszą Iegiit}'1!lla·cją partyjną
Silę -"'""dairz·einJiem po
-'- pa1rtyj rob ot z·organLZ'Ow·axte
··'
.
lk'starn.ą
„..,~
ka:n d ydató'/f Czł.onkowi·e uuu
I T
N ł · I 1 i., oznym wie ie.J wa.1gi.
.
d
h .1
.
· ·
ai ezy
ru.czyc n~ e zawsze to ooemają.
ł:
szcz.ególiną uwagę :wnócić na o.rgaiilJiZ·owa 1
e arg
nie i prz~rowaidz·enli'e ziebr·an prz;edwybM I
Centrala Odpadków w Łodzi ogłasza pncczyoh, na któryoh omówić należy drlaiła.l;
· remon t 1,1 1ol<a l u „C entrali"
·
Rady ZaikładoweJ ora;z targ n a wyk·onanie
iność ustępującej
w Łodzi przy ul. Południowej 44.
.
k d d ,
b, ~-".,
d
'
1
1
Oferty składać należy do dnia 15 paździer~rze• st~rw.tc ro· . our~om ami Y at.ow ~ is y l
1ednośC'l r-0boitn1C?Z'e] - Usty Zw•1ązikow Za nika rb. do r,odz. 12-ej w Dziale ,Gospodarwodowych TY'liko ści!sła współprnoa z ko czym Centrali. Informacji dotycz.lcych remontu
i 'Yarunków przetargu ~dzieli .codzi7nnie w gałem PPS moż·e dać dobre wyniki pracy.
Pamiętai·my 0 t'lllm ż.e wybo·rv do Rad dzmach od 9 do. 11 Kierowruk Dz~ału Gosi;>oj d:uc:ego Centrali ob. A. Gonczarenko w bm, -·
·
Zak·ładowyoo - to egzamiń dojrzałości na >ze c'entroli. ·
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Józef Drygała, kawaler, ur.
Zarz.«d Zwiazku Pracowników Kino-Filmolllllllllllllllllllllllllllli!ll!l1!11l:lill!liliłł!lllmm~m:11mml!llllli!lllllllllłilli/IJl!U:!lllll!i!llllll!il!l:iiii 1 1iilllllllilll!llllllllllllltlllllllllłlll:l?illlll!llllllllln'illllllllllllllill!ll!llill!l!\
wych z.~wiadarriia wszvstkich członków Związ· 3/II-19 r., zaIPieszkały w Ostrowie Wielkopol1
ku, iż dnia 14-go p~ździerni :a br. o godz. 9-ei skim, ZMia Minda, panna, ur. 7 /III 22 r„ za.

rano w sali kina· „'..ąŁóYNIARZ'' w ŁODZI mieszkała w Baryczy ·pow. 1 Końskie, zawiadaodbędzie się Miaja, ?e zawicraja zwiazek małżeński.
(ró~ Zaw:idzkiej i Zachodniej)
Walne Zebranie Sprawoz.dawc.zo-lnformafyine. SEKRETARKA - stenotypistka, języki, kilkuittls·ty>tu.cta praWTn'o _ publii~ mająca na oelu dobro pwbl!Joz:ne
letnia praktyka biurowa, :.unieni posadę. Ofer•
Zarz~d Związku.
ty ~t1b. „Pol.eJ:l'Sz:enie".
........,.,.,,...,..".,,..,....,,,....,....,.....;..,• .,.....,,..~~.,....- ro.k zafo,±enia 1803 -··-dokumenty:
Ul llEW AżNIAM · skradzione
jest najstarszą i jedyną i~siytucją ub~z.pieczenfową w Polsce, która ob9,k
dowód konia, kwity od dostawy.
palcówkę,
przymusowych uhezpieczeń budowli i przymusowych ub~zpieczeń ru<!!hozboźa i 2 kwiiy od bydła na nazwisko Mo16.
I,ipowa
::!Cbronie,
walne
18
c:odz.
D-iś
fra. l·a Stanisława, Chocianowice 31.
mośC'.i ro!nych prowa1clizi takż.e dobrowolne u~~zpiecz. wszelkich rocl~jów
~~~ .......~'"'"-·--· - "'-~ UNIE"WAZNIA.M skradzione dokumenty, mię:
Ogniowy -Gradowy - Kradzieżowy - OdpowieDZIAŁY UB!lZPIECZEN':
dzy innymi: legity'Tiację PPR. Noe Griiss, ,
Dr. S. WILK - WILCZYŃSKI
Auto - C""'!:O - TransportoWyp'-ldJ~owy dzialności cywilnej Łódi. N~nnowicza 15.
chhm:g
wy - Zwierząt ~ .Mar:;;:vn - Chomage - Szyb.
1 '._u_m_e_n-ty_n_a
UNIE,\"/AŻN,.,..IP,_1._l\_1,,_-~--k-r-ad~z~i-o_n_e.-d-opowrócił - św'ętckr~vska 6, m. 5
/
. Z!lłoszenia pnyjmują:
nazdsko Senk Władysław, Kilińskiego 86
t el. 179-SO. godz. 4-6.
Inspektoraty wojew6tlz~de ...;., Białymstoku, Gclańsku, (siedziba w Sopocie),
·
------~---------~---j'm. 9-a.
Luh1i1rui•e, ł.c<lz.i, Krakowi.e,-K;,eJc<:H::h, Ka1t•ow:c::,:::h, Oro.J.u. Ols1ztyn:ie,
SKRADZIONO legitymac,ię służbową, leg.
Ogicszen.~.a
Zw. Zaw. Chemicznych, kartki żywnościowe
Rz.es·z·o-wie, Szcizeici;ni1e .~siedziba w Ko1sz•alini,e), Wro1o!iaiw.iu, Wa·ri bilet mie,$ięcznv z KEŁ Stępień Łncii. Myszawie, ora1z
śliwska Q.7 m. 11.
Reprezentac~e w Bie!,sku, Czę1sit1ochoiw'ile, Gliwi,cac·r, Grodzisku Maz„ Ku1ni€,
fABRYKA cuk1erków, czekclady i drażetek. ZGUBfO!'TO torebkę z dąkumentam1_'._Z-;.:
Ka.li·sziu, Mińslku Maz., J'.i101t:r:lllowi1e, Pło,ciku, R'l'•bniku, &aiciboT.zu,
Terzy Karczewski, Łódż. Marii Skłodowskiej wadzka· Maria. Uczciwego znalazcę proszę o
·Radomiu, Sosnowcu, Stara1cihowtlJcaich, · Si1edloa1ch, T01ma1s1ZJOrWi<e Maiz.,
~6 (dawn. Podleśna). .telefon 106-28 - poleca zwrot. Szo~a Alehandrowska 419/1. ,
1
- UNIEWAżl'HA SIĘ skradzioną pafcówkę na
~iwie 1 cszv wvbór cukrów
Wł.ocławku, Zamo&oiu i
fotograficzny A. Piotrowski. Łr.cjż nazwisko Oleir.ik W!!roniki, zamieszkałej w
;~n·;.iU>
. Inepe.Jttoraty powiatowe we wszyis1.1k.ich mia.sit.ach pow i ato•W}'lti\h.
PL Wo'.ncśĆi 6, wykonuje z::..;ecia ślubne Łodzi, ul. Pabi:mirka 12.
Centrala: Łćdź, A!: Kości\tszki 57.
Czaolińskiej JóżefY.
~or'.re:tv;. i ~o 'Hszelk!ch dokumentów szyb- ZGUBIONO palcówkę
Pabianice. \'Vierzbowa 6.
rn 1 so1dme.
llllllllllllllłllllllllllllil!łlll!ll~illlll!!llllllllllllliilł!lilllj!lllllllllllli!lll!lll!lllllf!lll!llliil"li)'lni;!mlHlilHlllllllll!lilllllllll!ltillill'l!l'll!ł!l!fl!llilllllillll!ll! 11UlllllJ1ill111!:Jll\llli'!\."....,
Z~SZYTY . SZJ<OLNF.. nalepki z.eszyto;:ve. pa- SKRADZIONO ksi~żeczkę woiskow~, dowód
,przeb~'.k o'?'Y, poleca rntrohgatorma „Po- osobis!y, . kartę r~jestracyjną na pr.nwadzenie
[illl_ pi~;
1
przeds1ęb1orstwa 1armarczncgo Nr 27, k::rtę
0 1 ;i • Ce. te ni8n~ l.
PAPI!".R materiały piśmienne· kupujemy „Po- rejestracyjną rowerowa i różne defwodv. Fr0„t·
czak Teodor. Bdch<>.tów.
10n;::i" C<>rriplniana l.
Spółdzielnia
P'.UlCOl:'tNIA Futer wyko·n·1;e wsze1kie roboty kuśni.erskie, Snbat Mairiain, Piotrkow·
sb 92, m. 67.

d:robne.
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Wydawnicza „K SI Ą Ż KA"

ukaże się;

1.

Por. STEFAN ,.KLIMCZAK
Od Oki do Szprewy Ze słowem wstępnym'

montaż literacki.
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zł.
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zł.

HENRYK WERNER

Zna~zenie historyczn: bitwy pod Lenino -

cena

TKACKIEGO MAJSTRA na aniielskie krosna poszukuje prywatna fabryka. Warunki od
umowy. Z~łoszenia do portierni, Swiętokrzys·
ka 11/13 od godz. 8 do 10 rano.

Komitet B.cedakcyjny.
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