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Polpaństw
z
szeregu

eu.ropejs.kich'

tym, ż'e wysunęna czoło w dziedzinie odbud„wy
i muchomie!nia przemysłu oraz ro]„,ichva.
Nawet tak bogate n:.egdys kraie jak
Framcja, Belgia,, Holandi.a, n~e m6wi.ąc o
~nny•ch państvifach eo.;1ropejs1kich, które
pt"Zeżyły wojinę ii oku:paCję, ni.e mogą się
po>S1zczydć takim dnrnbkiem w dziedzinie odbuoowy gosp-ndarstiwa narodowego, jakm może się wykaiza.ć Pr.Iska.
Qto garść fa~tów. W dzid~mi.: pr0dJ1kcj: ~nergi; ełekruycznej osi ·tgnęHśmy
90 p!Oft"nt .prc·6ulkcji przedwojoeionej.
Wyidobycie węgla zbhża s'.e do przed,..
woj-e'llnego. Huty nasze da.ją już 60 procent tej iilości żelaza 'i 55 proce.nt tei i.Jości staH, oo przed wojną. Przemysł chemkz:ny daje ponad · clwioe pią~e ·przedwojle1niniej ;prodtiik{;ji.

~ka posz.czycić się może

ła s·ię

społeczeństw
wysiłkie
na ZJeżdzie sta;·ostów w Poznaniu
Prze1nó ; ieni .D_ ;·emiera Osóbki-li. orawskieno
e

pó nym

ZO§f Q1nie \.V

0
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POZNAŃ. (Polpress). Poniżej podajemy z fspcni'1, zostały racje żywnościowe w Anw skrócie przemówienie premiera· Osóbki-Mo- g!:j zmniejszone.
Mamy do za:mtowania bardzo poyvażny
rawskiego, wygłoszone na zjeździe starostów
s-padek cen. Jeżeli 'sobie przy:pornnimy sytuwojewództwa pozna ńskiego.
„Ogrom pracy i trudno,łci, na ldóry skar- ację po tamtej wojn:e światowej i naszą syżą się starostowie czy inni ttrzę:1nicy, jest wy- tuację materialną i aprowizacyjną, to musimy
nikiem dz!t:1nń wojennych. Byleby d!a nas stwierdzić, że Polska w tamtych czasach
przyjemniej, gdyby takie problemy nie istnia- przeżywała nie mniejsze, ale większe trudnoły, żeby jak najs~ybciej powrócić do normal- ści gospodarcze i finansowe. Przy ówczesnym
nyćh warnnków i nie zajmować się tego ro- systemie . gospodarczym i fiina11sowym najbar"
dzaju zagadnien:ami. T en problem jedrnk, jak dziej uc;erpiała ludność pracująca, natomiast
Wiadomo, ma miejsce n:e tylko w Polsce, ten systein, który obecnie stosnjemy, jest tak
istnieje w całym szere""u innych krajów. obmyślany, aby pomóc ' ludności pracujacej.
Weźmy na przykład takie mocarstwo 1ak \Vlel- Na n?rrzym aparac!e achiiin!stracyjnym spo!{.fl Brytania, która może łatwiej polm!tać te- czywa główny ciężar wypclnjettia tego jedrn!g rodzaju trtidności, niż my: istn:eje tam ba.e- go z kapitalnych zagadnień, ja.kim jest apromo skomplikowane racjonowanie śmdliÓW wizacja lu dności prncującej. Są powołane je. Gorzej ~t z .przem.ysłem lekkim. Pro- fywnoeciowych. Teraz po sko1kzooej wojnie szcze i'IWle czynniki do współpracy. WS!'omniedu.kcj-a tikan.m vryon®i 21.'.ł1ie<lwie 27 procent wy~ólI'Croici prmdwo'fermej. Papieru iprodoku1emy :Z.aJedwie czwartą
Skóry zaś
część tego co przed wojną.
podeszwowej tyldro 4 iproce.nt.
naciskięm społeczeństwa
P.rz 1 eciętnie iproookcja całego naszego
LONDYN, (BI3C). Z Buenos-Aires dÓnoszą, granicznych. Argentyny oświadczy!, iż nie
prizieimysłu .p.rzekinoczyła 50 ipmcent poiż po przymusowym ur.tąpieniu wiceruezydenta przewiduje dymisji całego obecnego gabinetu,
2iii0mu ip1weic1wojen11ego.
arg;entyńskicgo pllr. Perrona, który zrezyg- Za_powiedzia! on, iż \vybory powszechne odbę
W lwtym nitkt z 1t1a'S w najśmiielszych
nowaf ze wszystkich swych funkcji odbyła się dą się w Argentynie w kwietniu 1946 roku.
p/a,nach i marzenia.eh infre mógł plI'zy.puszW Argetttynie panuje ogólne Poruszenie,
demonstracja grupy studentów, którzy wzno- I
ozać, że ipot.raf.~my osiągnąć ta•ki-e ~
jest powszec.łmie żądanie rezygnawysuwane
dymisfi,_
do
się
podał
nie
„Perron
okrzyki:
sili
!ki w talk bótk:itm cza.s•k. ·
myśmy go pr:sepędr:iU:'· Minister Spra'w Za- cU całego rządu.
to
jes·zcz·e w lutym iprnwi·e cały naS\Z
przemysł był p.rzecież ma•rtwy. Nie dymiły k01mi1ny fabryk łódzkich ani hut Za-

pod

g!ę:b:ia

i śląska. LicZ!bę robohnriiłcć.'\11,

z-a-1

trurdniony>eh w na'szyim przemyśle liczy7 - 8 rni.esią
ca·ch J;i.czba praoow:nifków ·i :robottfl.ilków
zairndni.cmych w •na<szyim pr2leiń1yśJ.e do.
S'ięga 800 tysięcy.
· Jak to było możliwe? Jaik M si~ stało, że właśnj.e u nas w Polsoe, w kira:ju
tak wojną i rabunfk:Oi\Vą gospoidar'ką okupa•nta Zin:i,szczonym potraftliśmy dokonać
te.lei-ego dizi,eła, jaki·eg10 1pozazdrościć· nam
może l.'<rnnieja, Belgi.a 1 wiel-e i<nnyich krajów emopejs•k ich?
Stać się to mogło tylko dlatego, że
po trafiiliś:my z.dem.p<kraty.zi01wać :nasze ży
de gospodarcze, iie .o<lt;unę,Jiiśmy od wła
·d a.n j,a fabrykami, k~at!111i.1ifl11i i htu ta·mi . rekin ów 'kapitałµ karteroweg.o, że przemysł
na'Sz przeszedł pod zarząd pajlstwowy.
Stać stię tak m-ogło ,cJiJatego, że polska
klasa robotnicza -dlokazała cuoow bcltaterstwa w prncy nad odbudową j umuchomienj.em przemysłu. W 111 aj·oię~clt
waruinkach, o chłodzie 1j .głodziie robotnicy odbudowywa.Jii swoje mtiszcz·one lub
zdeiwatSńawane przez Ni·emców wan:-S1Z'iatty
::m.wy.:..„,zym
„ ..,...s·t"""'~""
nra.cy, a ••
r
•noL',„,
't'r"··- z ,„"'-~
·r
§więcenfom, ~ slję na najwię~e
'W\lllła.,.-„,a.; t' w- · 1 ~zą O _ , . n . _
zienfa
wyrzec1
„ ..... 1'V""
dtf'V
LJ=
· '
'
,
~en1ie wydal~ 'l'f11ł'CY, o zw~~niie
pr'Oldt\łkcjii. B6 11~ •k \alsa r~,
- kroca ~~a ~)ę dci'ś ~
IP~ l'Ofmlmie, :ie <trog.a do popraiwy
Jiiśmy na tysią1ce. Dziś po

b-yitu
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SZTOKHOLM, (Tass). W ciągu ubiegłego
lata prasa zagraniczna niejednokrotnie wracala do sprawy znaczenia strategicznego Islandii. W czerwcu agencja Reuter podała oświad
czenie dowództwa amerykańskiego, w którym
zapowiedziano opuszczenie baz na terytoriam
islandzkim w ciągu 4-5 miesięcy. Zaznaczono
• zamierzają
przy tym, iż wojska amerykańskie
zachować ie_dną bazę koto stolicy Islandii -·
Reikjawik. Po upływie 2 miesięcy .radio fińskie

1

podafo komunikat, oparty na informacjach prasy amerylc'.skiej, w którym powiedziano, 1ż
dowództwo wojsk amerykańskich zamierza zach-0wać wszystkie bazy islandzkie. W ostatnich dniach obiegają w kolach pra~owych pogloski o tym, że Stany Zjednoczone zwróciły
się do rządu islandzkiego z propozycJą przekazarua im baz lotniczych i morskich w drodze
dfttgoterminowej dzierżawy.
,-
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,PARYŻ, (Polpress). W Paryżu odbyl się
wiec, zwoiany przez towarzystwo francuskohiszpańskie przeciwko terrorowi faszystowskiemu w Hiszpanii. Obecnych było Z0.000
osób.
W wiecu wzięli udział m. in.: Largo ,Caballero, generalny sekretarz ~wiatowei Pederacji Związków Zawodowych, Samant oraz
genera l owie his21pańscy. p odkreślońo, że ofiarą terroru padło 500 tys. osób. Samant mówił
o przyjaźni Franco dla Hitlera i Mussoliniego.

~~ ~ ~n 1 czonym

)'·ieiąg w U~11auil

LONDT-N (PAP Polpress). Ambasada Hlszw Londynie ogłosiła komunikat w
sprawie Alvareza i Zapiraina, de:mokratycz111.yeh pn;ywódców hiszpańskich i r.zfonków
franeuGkiago ruchu oporu.
Jak wynika z konmnikc.1tu, gen. Franco
nie ma ZGMiłlł'a ustąpić pn:ed opinią puhligrozi uvtiip:lionvm renną i śmierl: {..,all!ż
1
w ~~·ronie
publłk:~nom. Akc JQ prota:1ta..,.1·1:1a
w
-z
Ahrnroza i :tapirmiwio WZMl!'ga się. '11'1e Fran...lJ nrzwł111cz••ł s~• do n!i!J. i Herriot. Cały
-~
g
~,
szereg wybitnych hiszpal\il:?doh działaczy z
f'rancja nie może, być bezpieczną - powie- , Largo Cab~łlero i DolMez.ibanuvi la czele,
dopóki Hiszpanią . rządzi Wf:!iłoiowali li!!t do 5 ministrów spraw za.
dział Saillant granicznych w Londynie z prośbą o natyehPranco.
Obecni na wiecu domagali się zerwania mi.ulową · interwencją \a rz~u hiu:paiskiewł.Mie w
go.
stosueków Francji z Hiszpanią.
patńs'il:n

0
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li-Smy o partiach politycznycli, o organizacjach
lecz oni nie mają zasadnkzo
społecznych ohowiąz.ku pomocy i ko.rttroli całej akcji .zbiQ..
ru świadczeń rzeczowych. Słusznie podkreślo
no że mini.ster Aprowizacji o.dpo:ir.riada z:a ca-.
!ość a.prow'izacji w !kraju, wojewtcł.owie są odpowiedzialni za własne województwa, stwostowie Ża swoje powiaty i wójtowl.e za gmin)'.
I tak należy podejść do tego zagadnienia.
Istnieją aparaty apro'wizacyjine do ściągnięcia
świadczeń -rzecźowych i mne organlzaeje do
Leez musf był
zajęcia się tym problemem.
jeden człowiek odpowiedzialny za dany od- .
·
dnek pracy.
Nie można je.dymie ograniczył się do tą-.
dania, ruby rząd Utsurwał trudności, jakre przed
nami stoją i przechodzić nad tym do porząd~
ku dziennego: cały aparat ludzki musi doło
ż:yć maksimum wysiłku, aby stan ten poprawić.

O ile chodzi o nakreślony przez Mini~tet
stwo A,prowizacji i Handlu plam świadczeń
rzeczowych, to został on ta:k ułoron'y, u
względu na niski wymiar w stosunku do potrzeb kraju, jak i z tego względu, że wojna
przecież już dawno skończyła Się.
Kontyngenty lepiej njż w ubiegłym ro.kU
powinny wpłynąć. Trudności w dziedzinie
aprowizacji kraju trwać będą być może długie
jeszcze miesiące. Coprawda pewne iłości artykułów pierwszej potrzeby dostarczyła nam już
U! !·łRA, pewtle lfości bęrlziemy slę sta::r•j..sprowadzie drogą wymiany haBdbwej, jednak
niech niłct ńie Hczy, że .już w króttąm czasie
1

era

się US'.mąć

Wszystkie

kudftości, zwłaszcza,

dwóch · zasadniczych artyl<Ułów
kontyngentowych: mięsa i tłuszez11, gdyż tych
jest braik. na całym świecie. Wyrafne zł:tgo
dze~ie tych tn.tdności można osiągnąć przez
intensyvi.7ttą hodowlę trzody chlewnej i do:->ił·
nowanie ronvoju mleczarstwa; zwłaszcza przez
rozbudowę i uruchamianie spóktzielni mleczarsldch na niektórych teren.ach. Jest duża ilość
mleka, któraby mogla być o<ldana do wyprodukowania masla, jeżeli jednak ten kontyngent
nie jest zrealizowany, to tylkc dlatego, że nie
ma sprawnego atparatu, któryby słę tym zajął.
Nie tylko trzeba zwracać się do władz o wę
giel, traktory, ropę, czy inne art.)rkuły, ale trzeba samemu pokonać na miejscu sposobem go.
spodarczym te trudności.
Województwo pozna(Jskie, nie jest woje\; ództwem najgorszym pod względem posiadania środków aprowizacyjnych i to ~oje
wó,dztwo, sądzę, nie jest i nie będzie na sza.rym końcu w spełnianiu swych· obowiązków
obywatelskich".
w zd<lbyciu

ZAWIAD01''1IENIE
W dniu 13 i 14 października 1945 r.
odbędą się 'powiatowe konferencje partyjne w Kutnie, Końskich, Rawie Maz.,
Wieluniu . . W tymże czasie odbędzie się
miejska konferencja w ;Piotrkowie oraz
konferencje dzielnicowe w dzielnicy
Bałuty oraz Ruda Pabianicka w Lodzi.

Komitet Wojewćdzki PPR

Z ty~h triJdrrrości mu simy, zqawać so- bier - przeżywa ciężki o·kires .p owo·jen25 proeent tegio, -co przewołJtli•e:nia 1MSzego IP11Z1emyshu, ikńóre iprzyto- dwie 20 biie spraiwę, •ni•e .poto, aby na.rz.e·kać, lecz ny. Im więcej wytwoirzy:my wa1rtosci mak:ey'Niśimy powyżej„ s·ą ró'Wl!1101czieśini·e ś'Wia- zHy ipP2'led wojną.

teirdalnych, tym więcej otrzy;mam.v z oP.:61niego podziia!u. Ch!ioipi C!Z!ekają na materialy wlókiern•nkze, bo są wydarci, a
wzamia·n . za powyższe oddadzą sw.oje
płody ro1ne".
:1ictwa, usprawnienia Jeigo prncy. .
W tych prostych sf.o._w ach re•zo!u.cji
Dz1 iś przed rohotnika1rni Ł odzi , główneg o o~rorf•ka wh)~c!tmnicz cgo Polski, sta- robotnicz.ej zawarta jest treść isto·tria
j· zadanie ta,kiego po.ctn·i esienia prodtuk- za,diafl stojących <l1zJ ś przed kra jem, przul
ieji tkanin, abyśmy mogli przyodziać ro- 1klasą rotbot.ni.c.::.ą. Słowa te świadc7ą o
botników ti chłopów i wszystk~ch pr:acu- ·rozumie i U•świadomieniu • robotn:kóvv,
świądczą ooe o tym, żP te poważne
j(ących.
- Pafls~wo nasz·e - <:zyiamy w re- _ ::i.ści, z j'ai!di1111i dziś się b,oryk<JJmy
1
z,g,l.q.cja zebrania roibotni,Jrow fi:nmy Sche-li- trafimy przezwpężyć.

Z nierównomiemośoi wzrostu pw- pot.o aby \vie dz i eć jak je przezwyciężać ..
Dziś pi::t;e d koleja.rzami, przed cąłą
·d•rnkcji prneimysł!U ciężkiego ,j le1<kiego, z
.
siię dmMj ibocykaić.
·ogólnyim klasą l'Ob o t11iczą, przed ca~y m na.ro.dem
między
Ody prodl.lMroja przemysłu ciężkiego, a 1n,ierównornierno~i
więc wydobycre węgla, żeila<za .j sta.Ji ztbli- wz1rostem produkcji przemysłow ej. i rol- sfoi zadanie poctnie s•ienia na s1zev·o kolej-

&ctwenn ·trudnto9ai, z kióryimi m111isiimy

ż.a siię coraz bair.dz1iiej do po.zi.omu przedwojoonego, to wytwórczość przemysłu
lekk:i!eg;o, a więc produkcja tka•ni.n, odzieży, slkóry i obuiwi·a odlbiega jeszcze daleiko <Jd t·etg·o poziomu.
Jeśli globalna, ogólna tp.rodukcja naeszgo p.rzeimysłu prnekmczyła już 50
ip'!iocoot po1zii1011111u pr.z.edlwoje11meg-0, to 111asz.e kolejie są iw: ~e ~tć !@1e·

nicz.ej a z.dol•nością p:-ze'\vozową naszych
-kolei wyni·kają trud11o~ci, 'któr~ mus-i my
prz ezwyciężyć. Węgla star·cza i na ·wywóz i na wszystkie nasze potrzeby, ale
ni·e zawsze możemy 'vę?"ie!l do·wieźć do
uśrodków spożycia, do Łodzi, do \Vairszawy i gdzieindziej. P.01d1obna sytuacja
wytwarza się z w:iiefoma innymi prrodlliktarni p:tiztemyisłiO'w)llmi i rol1n.}'lffil.

GŁOS

Nr 114

ROPO'l'NICZV

n~·,

~~lf:; '

J.,

Dobrze !est od czasu do c::i:asu zro:nć po
równanie obecnego poziomu :i:yc!a luda :ki
11dhil:~terstwo
w Poblce ze stanem sprzed kilku ~es!ęcy.
Porówna'l'lie takle bowlem j-91St nt111opazym_
Konferencja w Województwie z udziałem Mln. Stańczyka
sprawdzianem, czy nasza polityka ~oapodar
cm jut słm1zn.a, dni'e odpo\onedi na py•aW dniu wczorajszym w sali konferencyjnej
Minister Stańczyk w dłuższym 1'rzem6- na konieeznG'Ść kontroli społecznej, gdyż al'a- nie. czy idziemy naprzód, czy sytunc:ja n.il
Województwa odbyto się zebranie !)l'Zedstawi- wientu omówił działalność Ministerstwa Pracy rat UNRRA pracuje nie zawsze sprawnie, a sze poprawia si11t, c:-;;y tez iclz.i&my ....,atecz.
cieli organizacyj społecznych I politycznJl~h i Opieki Społeczjte! i kudności jakie zaekMrlą zdarzają się fałdy niedbalstwa i nadużyć. Poda1awą zcgamiien«a Jest - ja>t słusznie
nuW'lliył aiedawno temu ,,Robotnik"
nie
lódzkierro świata pracy. W zebraniu wzi!l'ł w riraey tero regortu.
Pn:ytee~ył „J)f:JY tvm wyj11tlci z protokółów
to, czy w Poloce jest tle, alia to, czy położe
udział minister Stańczyk i wkieminister ManMinisterstwo Opieki Społecznej - C!lłwiad SP'O·rz~dzonych "rzer: i'1'111tr~ktor6w wydzialu ałe DlllH ulega popu.wie, czy też pogordel. Tematem przemówień i dyskusji była or- ozył mł:n. Stańcżyk - z przydziałów UNRRA prze1'1'tYsłowege wojewódzkiego komitetu PPR. . szsmu. Jei;eli oka:z~łoby slę, że ~toimy na
ganizacja transportu i r<>zdaWl'!lietwa d'arów dostaje pewną ilość ~dzieży i bielizny do roz- T(')w Minor stwierdzi?, że PPR przyjmuje chęt martwym punkcie, że znaleźliśmy się w 2'.a
ulku „ez wyjńcia, lub co gorn:z.a, st~ez,,.my
UNR~A.
dawnictwa J.)Omiędzy najhardziej potrzebni<1- nie wezwanie tow. Ministra do współpracy i Się w dół, byłoby to powodem,
że droga,
_____...,_______________ . cych pomocy. Minister
do prze·dstakóntroli przy rozdawnictwie darów UNRRA.
pe której dotychcz;:i.s ld.?~~ra•1, jr·s• fo{ri:.:;vwicleli społeczeństwa o udział i pomoc w kon•
• 'i~1&
I · f~
Wiceminister lftandel podkreślił wysiłki wa, doW'OdHn, :ł:-e należy s:zukać nowej, in
ł&'IJJJJ
troli nad pracą instytucyj zaimnfących się Ministerstwa Opieki Spnfecznei m:az zapowie- uej drogi. N„•!lepszą odpowiedź uad:>::ą nam
WARSZAWA, (Polpress). Jak już donosicyfry.
rozładunkiem i rozdawnictwem 'dziat interwencję n odpowiednich czynników
liśmy decyzją ministra Skarbu pawotany z~ transportem,
Dwa o1·1lment-; det:ydują o po2:iomie :b;darów_ UNR~A, przestrzeiając jednak przed w cełtt poprawienia niedociągnięć w pracy in- c:ła ludnoiici w Polsce - płar.e i ce-ny. Pod
stał do żyćia Polski Monopol Lotery}ny.
Obecnie prowadzone są prace przygoto- zbyt pochopnym stawianiem zarzutów tym in- stytucji, przez które przechodzą dary UNRRA l«efrld!imy n~ejednoi~ct!l:!e, ź,t) F~.:; mu'T.,
wawcze, mające na celu uruchGmie.nle plerw- stytucjom.
c:h'ł:~ u!Włnęć za wsz~lltł! c~nę dewaluslllii
i pocł~gnl'ęleia winnych do odI'Owied:i;ialności. pien!ąd:o,
szei po woinie lo1erii klas0we!. Loteria klas0jeat wstrzemięźli'l.1."y w. stoiJowa(z)
To~.;.
1\1.~,
J)fzedstawiciel
~.
wskazał
wa posiadać będzie 4 k!asy. Knida z nich zaniu letwej do przeprowa.dzema poUtyki ~od
wiera ietłnaliową i~ość leoow poni0wat :rrumery
wyżki plac. Cóż bowiem łlltwi.ej:>;zego, i•k
"WYiosowane w jedl'!cj klasie wracać będą cl.o
drU:owat llO'WA banknoty. Brakuje nam
kofa, i brać udzial w ci~elłM:l. nMtęimej klttd:r.ii wielu rx!IW%7, riki dość DM.my jeiJ7.:cze
F!ll)Wr11 i f11!'hy, iilby zasypmć cały hni h'<!zs.v. W ten sposób, w s~cz~iwym WYPadkn
wartoiciowymi hrinUi:11;mi i pogrążyć Pol,kę
ten sam nuwer fosa :mei'e w:t~&ć voirow.me w
tej samei lllleril.
' ,
L01''DYN, (BBC). Na wtorkowyf!'A pe- ~isze 5 ~ W d-ystrn~ RH nsłłłw~ w odmęcie i!!!lle.tji, a co za tym idzie, chaC?.ly los knsdować bę"dz~ 2łO zł„ 4-ta cz~~osu go~dnrc'7-c;-~o. M!mo r.1łj w~':r..;..-rni~ili
s~eniu Izby Gmin ncłlw.afona w 2-ghn tmdkre-ś1ooo, łż zastosowanie· wszystldch wom:i 'W podwyi1zamu
pbc - tsm, gdzie
50 zł. Obok znacznej ilo§ci wtższych wygranych, powiększono także w stosunku do loterii czytarilu mitawa o zachowar.&tt ootycheza- tycb środlcó-w wyiiika z tmdności nasuwa. l'IM'>:';"P.oi'\ był.i> Ecb;e na ~<? ~e>z•:,-nHi:, w ~r<>
przedwojennej Hość średnich wygranych, przy sowej kontroii surowców, o utr:zymani:.a jąc ·eh s·ę przy przejśc!u od g09.,p~łd meadl, .tncre DJ'fY aopnszczame-za.sUGno
.rynek pfotrlężny novrym.i em's!ami. Widcczstosunkowo niewielkiej liczbie wYgranych niż 1·acioł1owania Ż:VWMścl i kontroli cen ua wo;ennej do gospodarki llOkoJowej.
ru! te r~t m. in. w z:Htemej :oodwy:.iee p~ac
szych. Na ogólną ilość 70.COO numerów losów,
na pn:eotn:.em ost<'trJch c?:tere-ch m\c-sięcy.
wypadnie w czterech klasach 35.000 wygraZwyib.ł ta jeirt dla poszc:ic;ególr..ych thloodn
nych. Liczba wygranych w 1-ei klasie w7nosi
na1S%egO życia gos""o~ara<:il'JO N!!·?Ówne>m)e5.000 v,rygranych, w II-el i III-ei po 4500, w
m,a ł Vł'fSOkość je! dyktowe.na była oceną,
IV-ej 21.000. G!ówna wygrana w I-ej klasie
ja.ką rolę de.na dziedzina speJ.rua w c wm
WYnosi 100.000 z1., a dnigiei 150.000, w trzeciej
OMc:nej w procesie odr-odz!mia na:rnsgo ty
200.000 i w czwartej 1 milion i 250.000 zł.
do gospodarczego. W zwi~~u z tym najW pierwszej klasie, n!e;ialdnie od głównej
(PAP Polpn:as). tJ:roezysto- Za1ran. Rzymo..,.r~. ~ter -Kultury l Trięlmzy wzrm pmc m.u'W'\'łłyć · lll'tl>i'lmy w
wygrane! wyiosowana zostanie premia inau- ścl WAR!f'ZAWA
mie}zcov~ prnelll!esfenkl ser~ Chop!na Sztuki Eowa:~td, i tn'llł.
przemyłle ciężkim.
_,,
guracyjna w ·wysokości 100.000 zł. Premię te rfo 'tl11r.·szawy,
zamk:jo'tl~ą pn:e:z: l'B.tt?1Uł
PnewodaI::zącym k&młłełu
111TOCZystośJeb?! przy!ęć ogólną wpck~ć pł.Rc: w
otrzyma pierwszy numer wylosowany w I-ei Fryderyka
1
klasie, przy czym otrzyma on równiej; vrygra- m~ na dxi. Chopiir.a pro\ ok' owane pi-?.rwo?- ci jnt prezydnt mia~le Warszawy inż. etęż!rtm pr~myśle c::i:terv m!emi;c:e te-mu
:ii 17 b. m. jako w 96 ro:::znicę Tchvil:.!:ł.
WBtecz na 120, to obecaie ws"'"aźnik tn
na kwotę jaka nań przypadnie w toku losowa- ś:llGlłerei
mistrza z pow;xlu znnt<zn.egn rozProgre:m a~oczysro§cl w ogólnych :a- wzrós! do 200
eco w ty!e za c:ie~k·m przo
nia.
ioencma się ram programu gjmą j&!!l:CZ!! ry!ach pn::;widule: . irod~ dn!a 17 b. m. m-nłewn pozo '•aje J>l!'Z ysł lekki. dla któreW obecnej chw.ili dyrekcja Polskiego Mo- cztery
dni natitęp__ e_
godz. 7 mho.-:- p:-zemei:ł e muy z ne~cem 0 odpowledftla C"!'łta w porówn"'in.iu z oknopolu Loteryjnego prz;rstwila do zmontowaProłc?rtor • ~'l.OrOl'l'f
z:md urocrr to-i· C, ~
z ! anó":!l:n d Zi>.azowei Wo:l
!'l!ff-!11 crtench mies!ęą
wyno ć b d?:ie
nia s'eci l.olektur.
ciamł ob!<:l Prezyr!n.t ~. n. N B. i'!arnł, r'co m ~1s a, ~Gzie ga, a!ny kompozytor u;nd 199. Niem.clej i t.u i1J•1n~k stwierdmć 11!1'12llimy
Podani'\ o kolektury składać należy do ?ro~:~~tu
honorowe
zaprcsżent
zo:.ta·l:
!:i'<~lllłiO
~~ie
lltC.
W
2•:zo~i
Wol" ~kt prze- bardzo pow • y ~t pbc.
dyrekc;i Polskici;o · M.onepolu Loteryjnego, p7e1!1~ Rady Ml':'l!litrów Os6.bk2-Mara'trn!d,
ltt1'ia pr-.i:M prnydnta mernta w bm.U.
Oczywiście cyfry e lm!U w sobie be:z
Warszawa, ul. Wilei1ska 2-4.
me,rsułełc: Bola-:.2~ , ~tH Spr:nv Narodu P~dd9ff9 Berea C~.
~oc:i:eme!JO fttwior<'l~la, u i!e ~nllieni·
ta Ilię w tym obesie rtltlln• w1u1ość nie::,,łłl
fliza .;,. Polsc:,, jak k4ztaltulą sh: cony-<Dic
l!lfe .mótv.fą. Dopkro zemwieme plac i er.n
W śroclę, dnia rn paźclziern1ka o godz. 8.40
~MIBda~ naa moi& włe6ciwy obr~·x poziomu ł'f
został stracony szef faszysto~1skicj mil"cii frandowcgo ludności pracuillie&ł w PoJ:tce.
cuskiej, Józef Darna:Jc'.

Oplektl
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s

oDeczneJ

zaapelował
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DOW!J

Posiedzenie Izby ·Gm1n
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W kilku wierszach

domaga się czystki w Szlez igu

*"'"*
W Strassburgu ··~·
zostat aresztowany J. Lacuss1n. b. oficer marynarki i
Maks Blokryl „Quisling" Holandii,
s~azany .na śmierć.

został

następnie szef

był

fa-

*1~ł~

O~wnodowodzqcy wojskami
amerykań
skimi w Belgii, oświadczył na konferencji pras0wei, że ewaku'1.cia wojsk ameryka1i.s.kich z

Belgii potrwa prawdonodobnie rok.
,

Radio moskiewskie podaje z Buditpes~tu
wyn'ki wyborów samorządowych ':I' Budapeszcie. 51 proc. glosów, tj. 597 tys. padtó na listę
drobnych wfaścicieli, 42 proc. głosów na so:
cjal-demokratów i komunistów. Trzy partie pozostare uzyskafy resztę r-fosów (7 proc.). Wybory na przedmieściach Bt1davesztn pr~ynios!y
.~ukces sociąl-demokratom i komunistom, którzy zyskali 51 - 73 nroc. glosów.

wania samoobrony obywatelskiej, nie przeprowadzono wyborów do ciał ustawodawczych
ani administracyjnych. Dalej w rezolucji powiedziano: „Wzywamy ea!y naród, aby ziedno
czyi się przy nadchodzących wyborach, które
mają się odbyć w dniu 30 patdziernika 1945 r.,
i aby glosował na kandydatów ruchn oporu.
Prze1hta•wlcielc mchu o~oru będą kontynno·
wać sw~ dzlałalimść • życiu społecznym aż do
clrwiil, gdy ale nast~ł'l całkowite zerwanie z

LONDYN, (BBC). Z Londynu donoszą, iż
robotnlków portowych w vorcfa londyń·
słrhn obJął 20 tys. oeób (w 3 dokach). Biytyjski Minister Pracy Isaacs oświadczył, iż w
chwiil obecnej w Ang:U str:'!llmie 40 t:vslęcy
robotników portowych. Strejk ma podłoże ekonomiczne: robotnicy ząd~lll - wprowadzenia
.43 godzirmego tygodnia !)racy i 25 szylingów
płacy dziennej. Minister Isaacs otwhdczyt, że
jeżeli nie uda się w najbliższych dniach zlikwi-

{ł>"-'*

***

"

•W Belgradzie i Zagrzebiu odbyly się wiece
rirzectwyborczt. W Ile!vn1dzie było obecnych
70 tys. osób a w Zar:rzehiu 40 tys.

*t;i.*

nę

wui'!ml~, w iah! 1łl'Olób lts:ttał
k\-~ \.m.4;;T.~~\ -uhO?iO~<'l. :mf>onrł

cen.,,., !

wyra1true-m1mo W'J'C:!&tniego w::;rostu

nłlli'l

pb~, ceny w Polsce w cmtatni::b cz.teroch
~G!!ł„ ~ ~h VfY1'Aź"!i . spadają .
Sn11d k t n,
nie wuędz6e Jednakowy _ wynoSi 23. do

ltO prct:.
w cU\'lg

~yeh

bGt']tum

Go.~o~arstwą

e ÓW

KarddtvNego. w!'!?:ai!lik

M;

mat~ri:1lne ~ooo3'll'nie 5pcr~ee2"-'t1.1~~'m, . :l:e

d.ro9a na.nef pol:l.tyk! g~:r:;oj Ja-st słu

lłallll.
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WA nszAWA
/n Ipress ) .
m
" · 1M.in. Ad mi ms
· t rac]'·1 p· ubi"1cznej na.ożyło
•
.
", ,,o
"zą d J e dno„c1
na staOoł~ęde fQk:ie IWUR'f tu za !M>b,\\ i któNarodowej ustalif w porozumieniu z marsz. rostów obowiązek powiadamianJa urzędów wo- re moih'!y wyłmznć przy porei0ey konkret.Rokossowskim. _iż przy każdY!n. urzędz,ie wo- 1·ew6dzkich o. przebywa1.·ącuch na teren·r·e po- l!!l~cb cv-fir. to nr~«ide w~:tY:.-<"".rlm vtr."'\i'~ :z-\,;~
• ód k'
d
ć ..., b ·
'
1ew z •n; znai owa "'ę ęozre ~pemomoc- wiatu maruderach i kierowania
wszystkich za- 1t111:Hma su: na111ze1 proau!l:cJł. J~dynle ta a.ro
niony wyzszy oficer (genera!) Armn Czerwo- · 1 · 1· k
I d · ·
· ·
, · ga - dr~{l'3 wyt,t!Y.'lej puą doprowadzi
nej, posiadający do swe! dyspozycji oddział za en \ arg u nosci cywilne1 .na :VYPaaki :1u111 do clobrobyiu.
wojska. Do zadań tegQ oficera należy wałka z maruders.wa do urzędów w0Jewodzk1ch. Za(,,Głou Ludu'').
wszelkimi 19rzejawami maruderstwa.
:żal!?,oia i skargł ()!)arte być mają na dokładZa maruderstwo uważa się również samo- nym stwforclzeEb faktów, ponieważ każdy WT·
wolne zabieranie bydfa, zboża itp. oraz ZWY- pitdek bedz!e J)tZe1hlotem akcłl kcmelidy fil·
ą
kle napady rabttuowe. W związku z tym, ddeclcfof przy unl}dzłe wojewód:dda.
ó
(
)
k
:ut.AK W PAP Po 1prssis . Do Kra o1w.a
r1łłRft"''L afiu1ł'iJlii\neie'~ p~·R"!H!
pnybyt poisei R.P w Szwecji, Ob. Os.trorws,kJ.,

„Daily ttera!d"
. l donosi
ł z Buenos
b
.Aires,d :ie
nIeznane j es t m•e sce PO 1Ytu · wiceprezy enta Ari~entyny, Perona. Niektórzy twierdz:.'l, ;;e
uciekl on z Argentyny, imli, że jest zabity.

***

Na szc?ycle gór w Armenii zbudowano staclę h<td'.1.nia promieni kosmicznych na WYSOkoścl 3.250 m., zaopatrzonll w najnowsze aparaty i w największy na ś"l'"'iecie stały magnes.

PoliK!I ze Szwedi WriHif

*•';Jł

. 11 bm. wchodzi Ponown1* w bele Statt.tt
Mlęchynarodowy w Tangerze. Priedsb.wlciele
rządu hiszpańsldeto pn:eka:t~ Hr:r.1'dowl międzynnrodowemu w1ad:r.ę, którą 11zurpowal:v w
r. 1940 i tego samegb dnia pr:iedstawiciel sultana maiokatddego, Mahomet Tazi, wkroczyl
do Tangeru, skąd zosfal wyrnany w r. 194-0.

***

nh

een d~tnl!eznych
~1 w W~ruzavtie zn ~rw;mą połowę
Vtn\l}Ślłła rb. blOY~ pod UW1łt'ę pnet:!ętnl\
n u.uma br., ró~~li!Cl! Się 1~, wynosi 72,
co lta~Qwi 11padek o 23 proc. l,'f J;:łd:chlt!rni
n ftl!JZt~iła !llieznsu:::tl'll!I ZVf'!ii:ka l:t":OtOnowa
rwyika ca, niflll'lłtpliwiet 'pł'~ja)~.
Według wcze~nie;,zych danych, :i:niiITTI
c::~n Qd kwieznis do
siert'l'>nhl wyno~i!i!I w
•
polityką ust'ii>Słw."
Wars:i:nrt., fe~li c'ltod%ł o żywność, 29,3 proc.
Je!:U dla marce pnyjmi&my eyfrę 100. to ce
!Kl iywnóś.cl :na wolnyn r7nJru wrno::Ha w
Łold'łi w końcu lipca 62. .i\D~Joqic:r.n.ie cmw
apadły w. l'flD okresie w Częftochowie :e 192
do 73, ,.,,. ~ ... io„v~~a~h :i: !.-2· M ?ta, ""' ~.-rf::iwie
dować strajkl!, f[' oddz!a!y wojskowe b~dą n 1"1 aa 37 i w ~Dnowi.e ze 122 na 37.
?Ji1ko:!iy podkrKU~, n
w O!ł!łmi(lh miemusiały przystąpić do wytadowywania stat- .
ez<::ze\!!16łnle w więrumyc:h m!as!anh,
ków. W c!lwili obecne) w porcie lond1rńskim ełęc:itch,
ł:Mlrtho \7'fttał ·~
::wię:«in~y!y fil'ł p:rz~tłzi· ł'IJ
'czelrn 1Gfi .;tatków na wyładtmek.
ln!nkov.m CO równJeż nit? hdo b~~ Z .ll":"CJednocześnie donoszą' z Nowego Jorka, it Ń jt;-;!ili Chodzi o potl!l.ies!nie porlomu ży
cie m••.
znnjd~le się tnm w porcie 300 statków, czeka·
\l'!l'Z'fłltkte te ciaJM przyU!~:ulłlillY me po to
i~zycll na !iwóJ fadunek. Jak wiadomo robot- aby ucicwadm!Wi, h d:aii jm f-ui w Polsce
nicy portowi w Nowym Jorku przystąpili do dołln!fl. We*pcy prHciiet yriemy - 1 tego
powtel"Dć de na potneby j&k t'ii~~!rie
strajku przed dwoma tygodniami.
n!~agu!l.a ma•v f•l'll:zti!Yl obe~nl<e. Chod:d nom tylko o y}r;iu1rne, ie •7 ,„ v•t1r\1t
powoli, cale sy111tem11'\ycmia pe-lepsza się u

str~!k

Premier Czechosiowacjl, przemawiając
pruz radio oświadczył, że rząd ttzir;odnil swoje stanowisko w sprawie upaństwo\vienia cięż
kleg-o przemysłu i banków akcyjnych.
Omawiając sprawę ocll:mdow:v transporht,
podkreś!it z uznaniem pomoc marsz. Koniewa
I władz radzieckich. -

1111\itia

KOPENHAGA, (Tass). W Kopenhadze od- rani, „czystka~ nie została przeprowad,;ona w
się zjazd organizacji
Duńskiego Rueh!:! sposób definitn>"ll'.Y, nfe zakoi1czono organizo-

Oporu. Sprawozdanie z działalności organizacji w okresie po wyzwoleniu kraju spod okupacji niemieckiej 1Jożyt minister do spraw
specialn:vch - Mogens fogg.
·Na z!eźdzle powzięto dwie re..: łucie. W
pierwszej rezolucji sformutowany rnstat posbt·
lat !'1'Z;ii:!)rowacf zen!a szcreID1 reform w poli!d·
r.!owym Szlezwiga. W d'rugiei rezolucji padnie
siono fakt; iż nie wszystkie żądania orgmdzacil ruchu oporn z.Qstary zreal!zow~ne przez
rz~d du:ńskl. Nie wszyscy zdrajcy zostali uka-

szystowskiej milicji w Lyonie. Lacussan stanie
przed sądem, osk;:t~żony o liczne przestępstwa
a przf'dc wszystkim o zamordowanie prezesa
Ll~i Obrony Praw Człowieka i Obyvr.ateła,
prof. Viktora Bascha. oraz jego żony.

ł,lf~t.t
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\i iH UllH

między

.

U~i~~\ł~H
~IW'

kem unistami a

LONDYN, (BBC). Z Cztmt:-KiniU dOłlOszą,

PARYŻ (Ta!Soi). Ja~ d'.lDCliii ~l-a. „Fnn· i% zostalo osiri,gnięte ogólne por~mieni.e w
co-Pr.e100" dnia 9 p3:i:dzil.~rnlt:a odbyło eię w sprawach polityc1.nycb. ml~d.zy rządem centrallC:\:.~.)u G3-ll~nln.ej Xonfod&rlł>Cji llr~cy.:_CGT. nym Cza.ng-Kai-Szeka a komunistami. We wm·
:-:·oofo~unl~
ll!tałego !Niln0lt"-'ko-!!'ilazl.ecl;i~o rełc wl9czór ge11oraifssfg.us Cz:tttf-l:at-Szek
! 'l'~ 11te•tu zw• ,.,. .... \11 lllW(Y.]'()'1<\'1"Ch, Ma c:z;el1!
•
,
-1.'~~ :::·: r~ i · -· · • · ,_, · yi Kuc'!Je-:o.ff, na rrz<am3wrnł l'tz~z radfo do n roi:h cMnsldego
delegacj~ 1ra·n~li1s1kie·j - Fraicl'lioin.
w przeddzień Narodowego Swięta Chiliskiege-

1

i

tJ.U

. ~fV~._.

ienia
i HIS

kltóry

:xakomu.niikowa<ł

pn•EHistawi!Cielowi

„l"olpretr&u'', ie 6 b. m. odpły1'lię'il'y ze Szwerządem
cji do P-olalkli pieirv1ue dwa stlllt'ki, wrozące
t>
500 povrra<e11J11icyich do Ojcz11zin.y roda1ków.
(roczsJcy ro&J()częcla r-rac ~rze:r. Stt11-Jat-Se· Rz<'łd szw-ed:tki zaopatruje repatrianitów w
m imd 11hvorz~liłOt1 rep11bHki). Ci:n1~Kai-St:c!I ubrania zimowe ora1i: :i:ywnoś:ć, która wy~wi:ułczył w !lWYłlł prunnówienia, iż Zero- ottuc:::y na cały ok1n."'3 n·o:1róży.
111adxenle N?!rodowe będzie wkrótce zwoł;me.
Tr1.1!-.spo·rty takie b~dit cdchc.!J.zić ze
Pon t:Ym upowiedz;ial stwnr1"11nl11 Ynttitdów Szw!~ji -2-- 3 r~-~Y na tyd::•·;iń
J&•lC don:odl;1~n·y ra !l"!(Vi~e Sk~-i-(r-~AV,rii
Naradowycll w poszcz"gól:tych miastach chłń-j dz'aht iu~ '1" 01 ~ 1;.~- _••. :, r~pa•\riacyj-'rn z ł·,J:.
skicf...
Skałkow.skiirn na czele.

Czana-kai-szeka
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GŁOS

ROBOTNICZY

Na marq'ines1:e

J

D

'

.

Uczyć się

można

od„. diabla nawet, od

na1gorszego wroga i sz<.~taool

Podczas wojny, nie tylko tej os.fatnfej, ale
pcdczas każdej - obie strony walczące ob·
serwują sJe nawzajem,
stu<laiqc metody i
tecJznikę przeciwnika i by:łajrn:niej
gardzr!C zauważonymi cJnvytami ltlb nasl!Jdow:ric·twllm skuteczroej taktyk,/, wroga... Tak było
podczas wielkMgo zma,gtmia 1v !atqcll 19141978, gdJi AT/l[!~!cy wvrowadzfli swe fWtkl
(c.-ol"i), tak bJ'lo z gaz.am! trując-:.irnf, które
pfr.1vsi zastosow.:rN Ni,wu:y. Tak wneszcM sil!
stolo i w ivoinłe 1%9-194.5 r., kiedy flJaler
chciał zaskot"::yć c.a 1y świat 11„mva taktyką
woj<~niv.'l .hlinóiv" i masci brom {)(I'rtcernej ...
Ale Zwiazek Radziecki oka;r;ci się tym
wz.vslow'ou;ym ,,nczm"em", ki(J;ry znaczrn'e

me

prześcigną~

" nai.u:zyciela" i

~

tyljio -,,okazc.l

ia:k się „lelui - klif.trem" wpbija, al ootych·
mfiasit za<fomor.:strowal sw.oją g1mJaJno, takfylr,c
<>ffNISY\lN?q ,,kotl6w" (J, na „!)itJŚĆ
J)MCCJ'•
no," zare,agowcl swą niedo~c'g!l! „kałfusze," ..
Na sf)>T?Jny zaś niemiecf..'ii „f.Jk'iz·Krieg" odpowiedział

nast~pme fJl'a:wdzw~

mtatr!żqcq

W

ofonsywQ -

st~roła wo,~-r.rrym

od

błyskawiczna,

W ol!!ł

n:d

late.

Obie strony m:rq

się

wiec st<IU, da~ko.rt łac sw~ llroń, przysi<JSłr
w{in.c Slit: do wer~~ l do TJot.~.-:eb cłtw;Jf.
J{;°{.! WOWO• "f!.>T"Ze/<J r.f dy zb~•fn'o lekcewa~yć
woza, nie na:ety nigd'y zamykać ocm na to,
IX' r<>bi i jak.„
' Niemcy zrJStdy paf?o.nooe ws!mtek zrtr.fDCz·
nei wze;.wrgi s."l satuszr.ik6w, wskliteli b<>haterskf.ei rl lllfiezmi.ernie trv.;źwei pc!i/y,'r:ef. Zw·iez·
hi Radzieckkgo ii iego gm'ahr~co i'VN!za, nJe
zrroczy UJ j.c.szc-e wcl'le, ż<f! i my nie p.owinmśmy wyd~qć MtVnYoh nauk z o.st miclt
thłtód1 woim. A vrzede wszystk:m: ~e t Ze
• barharzyre~t".vo nrem'N:.'i:e i inieficzctca S'ffl z
nkzym kr1vl3żerczość dcrjo.. zwyc.f~s·\vo, l.acz
- p~a sfzrsznościo, i bob"'tl!'l"Stwem - d'tliy
zmysl orgarci.zacyjn-y, pltmuwuć i m:ml:tu·
allrwśt.

To Slf eecfiy, ~re oW!e rozs({{Um i · 'b(J'lto, rm.r011me :zimx~
lłie w odbł'Mimwe naszego żyda zWorcr.'Wie-0.
Dckl,fft!ność, mmktna';ro&ć, tłys.e~•pł:rm sa obs<il'Utm'-e t:ieŻbę:f.rne fl1'ZY ski."f.e,t::mei ar,.,.c11rrfrm·
cji rnJSZetro ż~•cf.a p.a:«stwo;ve•o. Bez te{!o f3'0·
~ać może ty!bo sly:r.a, -kg~t:ma w&Wa
lekl7f1lZJ"QCZll-OŚC'i, m~eć

..B«bel", cłmos ł IJaloJfmf„.
Mastmy siię, w:!e>: rotrn-::zyć

t~x:!z.

W Domn Propagandy PPR przy ul. Piotrkowskiei 262 w sobotę dn. 13 października rb.
o godz. 17-e! ci<lbędr-ie się uroczysta akade-,
mia z okazji rocznicy bitwY pod Lenino.
\V programie referat pt. "Bitwa pod Lenino" i część art/styczna.
' ;,,_,.Jil..liilJ.\iitE\icli4fi: .$:!?'.).;";7:"'- I :;;w;,&
Po długich i .l!ię;ił.ich cierpieniach zmarła ~ia 5.10 H r„
przeżywszy lał 18,
nasza najuk.ochaf1sza córka
~- EUFEMIA MAJKA
"Wyprow11.lbtcnie zwłok nastąpi .dziś dn.
11.10 rb. o ~. 16-ej z ~ żałoby:
1miy t4. 11-SQ Listopada 57 n-a Stary

,,te>em<mc"

urrtanizacyjnycł1, mu,simy zdfJ!>yć tM ~11t, ilrk
8fNll,O, jak iv.vnvc1:fśmy i>rfirre tricJu wo}elftr:e,
ie.~

l«cmie ze

s11rzvm~gze1icttti'li,

m~e zdobyiłś!"'Y przewagę nad

oolzz wa!l1i

km:i;w.k;rterw

Niemcemi

M

zb;-ołnej.„

s.

Badl! 'r!'mY teraz nowe życie fM}:fJ! :orwc,
skorzysflr}my wlę,c z V.'szystltkh Gosw'adezeń
w-0i<l'n·n:rch, z wszystkich oł>s.,"1-wttcfi, r....s,'i i
-ostrzeżff1i, a w ri..erwszym rz~tłzic:

'

Nauczmy się ddclać "/AA."'lłorro, ~n~
tnie i s.vstermrtycmie, ~iczmy ~ - P'lllłfkm
RlnośCi i dyscypliny!

'
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Jest to n~ZtlKNM'm i r.1.e~b~ m.o;;t w
'łł-'alce o woJ~ość i przysz1e"l;ć mszej OJezy-

J. „l{R YlilOW

,.,

;;my.

8'1)

,pr.z~róoooą

s'.ZlalliujPę.

Kółyisała

'~! a ~nzek na ni ej dei:aąy l:udZi'lde

""'" "

Zawdzięczaj<;!C stc:raniom Towawzystwa

- Mam dwóch! _,._ ofl'dkrzyknął Gujaźni Polsko • Sowieckie1·. doszło w Łod-Przv1· u.1 0 .sejn, pracu~c wioołami i patrząc na ura·
pierwszego spotkania piłkarskiego pomiędzy ł:
stacjonującą tu j -lnostką :wojskową J\rmli owMtycli z m>iną ryba:ka,' kt®'ry miał doCzerwonej a najl-:r;szym łódzkim %"społem pił- b-ry p~ów.
karskim K. S. ZZK.
F-.omu..ilfta, sieM.~y detąd. nierachoMecz odbył sie na sfacłionk LKS-u przy
·
udziale około J.oóo osób.
mo, nagle zerwa się i zaczął ściągać z stekol e;arzy
·
'-- ·
·
· bie kari!~"',
krz.'IT'Wi"'c
Dru.·yn
.o: a
· t ec.un1czrue
imacnue
"'
„ „ ~, sI"'" niecierpli--'-,
w:c
przewyższ da zespół wojskowych, od których Przelaił pł"Zez lawkę i podniósł lira:towatrudno wymagać takich umie!:'.'łności, jak od
klubowych, -posiadających odpowiednią
zapr.;iwę i tre ·
Pomimo .tych braków u wojskowych, gra
c:fiwilami była ciekawa i n.awct emocionu1·~a.
Do przenvy prowadzili kokjane 3:1. Ju!:
,.. 10 m. pierwszą bramkę strzelił % potł21,fa
Rzemigały Koczewski, w 20 m. Lewa11dow!J'lti
zdobywa drugą bramkę i w niedługim cws&e
mecią. Dla wojskowych honorowego goJ.a
strzp~ ::::~„ wskutek b~ah 1.'NlU~. woiskowi opadli tuż z sil. Kołejai:ze wyik;izyw&li
coraz większą przewagę tak pod wzp,łędem ł0du1icznym, jak i taktycznym. Brao:lr...i padają
tK.~i~~az częściej. Dzielą się nimi K~czewski
Piłkarze radzieccy staraią się za wszcłką cen~ poprawić wynik, jedna~ us'fowan~a ich n~

~ei

~ ~ a"~ d:ifa. I<:~1kanarśoie epost'J,c:.i rozpaczliwymi
~ W i';lj rl!i
rudtaimi wpełzałv n;i j1ej głaidi'Jde boki.;
a napłyv1aj;;:; •
~ zmy;\vały je z powroPrzekład Zofii Petersomei
tM\ do morza. Y około dy.miły się i pa...
Wiak zmien:i'ł kierunek! - wołał lewa się... Nie wyel~tll.i'l.ie-my si~ stąd, Hły pt~ uty, ~ z pl'2leclv111-egiej S'ilro.
~~~"PT·zy sterl!:e. - Nie zatrzymuj się, Mustafa!
ny r.i-m!d.i 1'01!pły.waob się 1Mvi11 a .og:nia.

Anrlrzej Mus.
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neg.o za ~»a.

,„

·-

Wkładaj,
-

:M:tał'~~~.

.:s

wkłaaa~e! -

Wkładaj, rrmie

bna.
_ Pa+r~ _, ~...ri
nie ~ nre~

Is~~ł
~-wy,

.

si.ę

- Miłe~! - ro~b.fld: imt Gui1ejn. P'001~n pob;~.ł r~ę 111a b'lł!"ai;e i
C
~ kta.G oJ: '
Wi!!k
ł
ł k
-;1
'IJ,:f
·
·w •· oeey na a.w ę, 2100~~ kręcić ~ ina sied2leinfu wod'Ząc
:rmdMuchu->=p ·.
;~v·. ~~
•
•
' óv~a
n~~ pr;zytG;m..1nymi oczam'ii.
-OpT0&Z ~~y 1mk ~t OO5.....a...,. .....,.Jl!. . 00
~ k ł!eim

~~gł ,gio P'f~{;_~y t:tr~rt:zywy 1~. m ,:;~:a.
fMl\>i"3ło s'"'
'.;:..., . .-..:1....1 _ •'I!•

Gusejn-a ja

to

ł~

~·6 ...~

.'f'U'·•lł.

P'

oo„. I " '

~

· ,_;;_·~J()'iJJ „c . """
~~; ~' mam!iotał
·~jt p11:z n:a- r~...,_ • ....._~tt1iie--#"\()>pa:trz w •·ł ...
„
„
Y'"'"ą
~
r•
•r~
•J
. "'
• ....
""" •
.
:p!aM .~ę ...
.'?.g~.·1idę? 1 - kł"l~ ~fn.
"""' ~·~~: m....i,....,,._,...r"" m·""rUICh""m'a syl.

mcleli·rn;Ił€~·:ff.ę1e•21'f·P<:go'~.
łsł· . y.,l";'!Mry

•

, '
,..,_,3,_- :

~lll.

--"

pow-ta~c:K
niepotr.ze-

JJe

uti·K:<i

.J!
!A:;,.~,
"'.:...
,.,,!« .... ...i..,....z....
"" 'V'\."i"""m~ ;l§ljf.__,._, - .... fS""''ll"l:.l'vv,
--l.-<t-

~-e..

b-eyl:-i ~ały .gtu;cho, ~
„„;?.,..,,„ Z·- ..ł.„.-..t unJ<--' "''""'

~""·s~y '"'r'~or~~r„;;;~n:f

„.„,.,.,~.'

~- ;p-·~

-'J·

F~-'J

--<--l·""-

~°"'n

prz~

w

lK.H.n..,..

""i„""~.7l'a

u

·v1

weta „l)e
.. rbtnia''i a. po jiego·.·
~y na ie ~~ rpr rb1

.wone

~·
d:.k{.
.-

W~.
···J

.

pokładz•iie

ł
2le ·ega Y czer-

~a<li s~ „~en~!" --;--- zapfa1~ał
F'IOO!-'*. m. skręica-J.·ąc s_ię .Ja,k

...,;..,,1'...!„ł ... ł:liń;.. ~!'-.?~-e.

""""'"rm„

"" ,--

~ ~ryill\ ~ i aa:ka· c~
.. ·
~.r> . 1tbM;-ąc G~ ~ ka1;•. . ~. 1 ~!A.J'łlC. Gu1~·~·JU<YWI p1ęs~
ja:D,' żM1ując, »e me Mil me ł)~ ~ Wi' i :s~ & ~- -~-· li!\~~ rm.1~, :aJdaiku!... Co
~ ~Po ~~ ~ IR'm obfite łEy, a »- ft\ WM!
~1.ę. Dookom morze.„
~.lłeeiw uia Ada ~ dym-n. ~te w~§i .n~ ~llłać "Wdy- A-a-a-... acłil
.
, .
.
H

1

Z~ła Się ll \l'!!ttt ~ęy i pod nderze- dUl:ją<: Myt't~"'f idyln.
Wyitrlłt&~ł w, c1e1m:1·~CJaoeh ~z1mami w.iaeł k:l\qbila. jak woda. Gdzieś zu-:- W~
T.m.\..i ~ni" i:i:ln~ho ~a-cm~ OC7tj 1 1 g~o.:or.110 ~ał zachły~t~J(!C
~ btiike zę~ ~ ~y ~yk pło- _ ~., choćey ci seirce ~!{ło 1
~nę dymem. G-J~ejn przelazł do n1e~o
mim.ia, a strumie/i. powieh·za dotknął
Ma~,~ ·7 ~ 0 1nió~ł d~ ~/wy 01:erwo.r1. j}J!·~z. fawkę: kołys.z~·C szalupą i Z!:;i?.)twar~ @iiuejoa. Zaka!Z'lfllł .!i~ i rzęsami Afw.a.tt z wytn"esz.cwonymi OC':!l'l1'i. \Vi~t>r1 tlJ~C zębami.
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Praca

ś

Nie I cowa

· uka · eZ podręczników

włóliniarzy

Ogólna ilość świetlic w Polsce, podporząd
kowanych Komisji Kulturalno - Oświatowej
Zw. Zaw. Robotn. i Pracown. Przem. Włókien
niczego, wynosi 143. Wykazują one coraz więk
szą aktywność,
wyraażjącą się powstawaniem
coraz to nowych sekcji. $wietlice dysponują
26 sekcjami dramatycz
· które wystawiły
juz o rn
sztu
okręgu łódzkim świetli
ce włókm y zajęły w konkursach świetlico
wych pierwsze miejsce. Chórów zorganizowanych włókniarzy jest w Polsce~orkies"tr 12,
sekcji odczytowych przy ś.wietlicach 6, sekcji
szachowych 6 i czytelniczych 100, bibliotek 31.
Pozatym istnieje 16 sekcji sportowych i 2 baletow~.

$wietlice' dysponują 61 aparatami radiowy.
\V, fabrykach włókienniczych znajduje się
lJ przedszkoli i 14 żłobków, Przy dwóch świe
tlicach istnich kola samokształceniowe z nauką języków obcych (angielski i rosyjski). Dwa
zakłady pracy wydają gazetkę ścicnp.ą, drukowaną na powielaczach.
Działalność kulturalno-oświatow<), uzuoełnia niezliczona ilość odczytów treści pclit'ycznej, gospodarczej, Z'\vi'ązkowej i zawodowej. Na kurs kierowników prze'
mysłu do Bytomia wysiano z branży włókienniczei 14 osób. Na kursie działaczy związkowych jest 9 osób spośród robotników i pracowników przemysłu włókienniczeoo.

nu.

nastr~cza niezwykłe trudn~śc
Książika

w nauce szkolnej - to jeden z
problemów. Oczywiście nie
jest to jedy.ny sposób zdobywania wiedzy.
żywe słowo nauczyciela, różne wycieczki po
muzeach i zitkładach są również czynn~kiem
bardzo kszta!cącym, ale nau.ka bez· książki jest.
właścjwie nie_ do pomyślenia.
Niestety, dzisiejsza młodzież jest skazana
na tę smutną ewentualność. Powiedzmy, że
książki przed wojną używane, można jeszcze
z trudem dostać. Na ulicy Piotrkowsikiej przed
Księgarnią Wojskową
wytworzyio się coś
w rc<lzaju jarmarku książkowego, gdzie ucz.
Iliowie z różnych klas wymieniają, spr,edają
i kupują książki. Czy to jednak rozwiązuje
najważniejszych

sytuację?

ZwtąlzJku Zaiwodowego
zaiwlladamila Rady Za.kłado
wi:, że do dniia S każdego mieS'iąca, nal~y
oa.dsyła•ć do Centrali AprO'Wi·z1a1cy1:n·e·j Ce<Dtiralnego Z·airządu Przemyisł:u Włó'kliem.nicze
go, liis•ty osób za•truchnii«m}"Cih w :DaJlcladaoh
włókienniczych na te<reni: Ockliziału, oraz
wy'lr:arz l~1ozbowy ich dzi·eci.
Odpisy tych liisrt na.leży k.terować równdeż do Za.rz~du Oddziału Zwiąizlków Zawo·
dowyich Włók.i.ernini1czy<:h celem wyrównania z1a niez•reaU1zlO'W'aine kairtlki iywno.śclo·

i,

należy sięgnąć po teksty. I teraz zaczyna Się
nowe poszukiwanie różnych utworów, oddzielnie wydanych. Srra .va jest jeszcze gorsza, Z
tękstami większymi już sobie zupełnie trudno
dać radę, jeżeli chodzi 0 czytani'e w klasie lub
wypożyczanie. Kilka książek wydałlych w Moskwie, to dorobek znikomy i mocno niekompletny, Praca w takich warnnkach stwarza zamieszanie, chaos, a o osiągnięCiu jaikichś wy.
raźnie pozytywnycllwyników w dziedzinie nauczania nie może być mowy.
Nauczyciel ratuje sytuację, jak może.
Skupuje ·się starą, niewiele wartą, wydaną w
1923 r. historje, która gdzieś na składzie przetrwała swój czas, w Łodzi wydana i teraz z
lamusa wyciągnięta, zamula młode umysły,
Uczeń zdobywa sję na nieproduktyvvną, gigantyczną pracę „odpisywania" lub „powielania"
odpisanych podręczników, a wśród takiego
zamętu ginie zasadniczy cel dydaktyczny: uro~
?ie.nie człowieka o jasnym i trzeźwym obl:czu,
smiało patrzącym w .życie, pozbawionego raz
na zawsze wsącwjącego się jadu fasąstow.
sko-hitlerowskich Niemiec.
T i:.!cit•:z Siwert.

we.

Film „Lenin w

posh!da 600,000 muzyka,lnei J)1lblioz·
nosei sympatyk.ów PCK. podczais gdy kin-o
-Polonia ma f!;1aledwie 800 miej1S.c. Kto więc
pTll!grn.ile Oltrzymać bi!.e1: w;;-tę'P'U' na ni-edziel111y k!o1?110&11t (14 b.m.) piQ!\v.i niien niie zwle.kając udać sę do 'klina Polonie (w godz. tl.!-19).
!w !kicmoeircie udzi•a'ł bi·orą: twia<to'trej sławy
~'kmyp;a!Czka J,r1einia Duib'tslka. $\"fietna śpil:'!·
wa:czlka Olga Olgiina, najlf!?s.zy wiolOllm:e~Slta p0t1ski
Rekii'or Pańsitlw. Kon.s;:iorw11!tOrW!!ll Mua;. J{a,ziimierz WH'komiirs.ki. de&kicoały pianista prot Wła.dy.sła.w Kędra. Akompa'll'iuje prof. W. Racztkowski.

O zrealizowaniu programu na podstawie
czytanek starvch mowy być nie może,
Uwzględnić można tylko znikomą ilość utworów wybranych . z wypisów. Nauczyciel musi
tracić czas, czytając z uczniami wybrane ur~-wki. Mniej zdofoy uczeń nie może sobie w
domu powtórzyć, bo tylko wybraniec losu ma
książkę. Spnr~va się przedłuża, wytwarza się
nierówny poziom klasy, elita „zdobywców
książki" umie się tylko chelpM: ·z opanowania
materiału, wreszcie zrezygnowa.ny nauczyciel
zmierza dalej w tej swojej syzyfowej praq.
Ponieważ czytanki wystarczyć nie mogą, więc

u•

Woj.ewódzki Związku Walki Mło
dych zawiadamia młodzież, że dnia 12 paź
dziernika w rocznicę historycznej bitwy I Armii Polskiej z hitlerowskim najeźdźcą, w dniu
symbolizującym braterstwo broni między Polską a Związkiem Radzieckim, wyświetlany bę
dzie o godz. 18.CO w lokalu Zar,ządu Wojewódzkiego Związku Walki Młodych przy Pl.
Zwycięst,W'a 13 (Wodny Rynek) film pt. „Lenin w tfaidzierniku".
Ceny biletów zł. 3. Za okazaniem legityma- ·
cji członkowskiej ZWM - zł. 2.

Z Teatru W. P.
Już

tylko ostatni tydzieft.
Teatr gra codziennie (w niedziele dwa przed.
stawienia pp. i wieczor.) komedię
„LEKKOMYSLNA SIOSTRA"
Perzyńskiego
w reżyserii Daczyfiskiego. Obsada: Górecka,
Górska, Łuczycka, Bogucki, Grolicki, Daczyń.
ski, Wołłejko. Dekoracje Daszewskiego.

W dniu wczorajszym odbyła się konfe. renoja party;ina dzielnicy Widzew. Po wy-

l

paf~zlernl

Zarząd

żek?

Łódż

włókniarze

Główny

Wł6k~etlll'l1i•czego

zarówno dla
naucz ciel a, I .k i dia u(znla

Książ;ca sprzed wojny przesta_ła by_ć aktu,alna, . moze z ~ardzo mehc~nyEt wyią~kam1,
~!:: kilku zaled".l'ie przedryiio.tow, Geografia ~
htyczna zupełnie się zmieniła. Inne przedm10ty, zwlas~cza . w. klasie I gimn-:zjalnej, u_leĘIY
całkowite] zm1a,me programowe] lub zmiemly
,
„.,
swoją ideologiczną po::ta.ć.
Książka tacka, z
trudem w do<latku zdobyta przez ucznia, mcże
zrobić mu formalną krzywdę, Czytanki z języ.
W piątek dnia 12 b. m. o god!llinie 1Hej, ka polskiego ani nie są przystosowane do dziw sali M. R. N. przy ul. Pomorskiej 16, od- sjejszego programu, ani nie odpowiadają swą
będzie się xm-te
posiedzenie .Młejt:ki~j duchową postawą, .. żeli już pominiemy te,
zresztą bardzo zasadnicze motywy, to zastattady Narodowej •
nówmy się, jak sobie nauczyciel może radzić,
gdy jego klasa z trudem zdobędzie kilka ksią-,

·Koncert ·PCK

Uwaga,
Zll!rząd

. fwikHńska w Teatrze
Povi1szechnym

h

s uc aniu i przedyskutowaniu referatów:
11-go Listopada 2L
polityczneg1o i o celach i zadaniar;h pa rtjj,
Dziś i dni następnych (w niedziele i święta
wybrano 42 delegatów na konferencję
dwa przcrlstawlenia pp. i wicczor.). Gościnne
miejską oraz dokonano wyboru komitetu występy Mieczysławy Ćwiklińskiej; Jadwigi
dzielnicowego. Szczegótowe spraw·ozda·n1.·e Baronówny, Wiktora Biegańskiego, Tadeusza
z przebiegu obrad, podamy w następnym Wesołowskiego w świetnie granej komedii
„SKIZ" Zapolskiej, w reżyserii E. Chaberskienumerze.
go.

---------------------------------------------------------~----------------------_ _....,_________ ....___ „ _ _...,.______
I OLEJKI, koncentraty, esencje do---------------------------------------cukierków
druty, bambus, wszelkie

.I

~ • ~ Ur, ~Lfl11:!1U

~

,

1

i

MH'll7

f!.·J:j&1'i~

CZEKOLADY
-

[ en f rnJ ny S~ian:

Oddział. Zgierska 1

Sieradzka 1
te1. lOl-92.

tel. 104-93

irKUPUJĘ

zapac.~y do mydeł. poleca. „Farbochemla", Na~ rutowicza 24. tel. 214-30.
ł KAMYKI do zapal.niczek, cygarniczki szkłan.e, z 2 kopianki, baterie „Centra", zeszyty, p(Istv do o,~uwi~, sznurowadła poleca hurtowo
„Rckfama , P10trkowska 46 ~w podwórzu),
SKiłADZIONO książeczkę wojskową, dowód
osobis~v .. kartę r:iestracyjn~ na prnwad.~enie
pneds,ęb1orstwa 1armaTcz.ner;o Nr 27, Ka•tę
rejestracyjną mwerowa i różne dowody. Frontczak Teodor, Bełchatów.
SRŁA!> Materiałów Dentystycz;nych. Miko_
łaj Lubaczewski. J:.ódź, ul. Piotrkowska 8l!.
tel:fon _161-S6. ~·r f:" '·a na prowiincję za
zaltczemem pocztowym.

+f

poleca nowy gatu·1
.lf·.·:,
~',~) ll\l llil ,s' ml· e"'anko•"'"e&
w
()
nek cukierków p.n. 11n=111
'il
luksusowe
Urząd Jek. (Składniki: pełnotłuste mleko, słodka śmietanka,
masło śmiełank_owe i czy.sty cukier)
_
___· Do nabycia we wszystkich sklepach
' NOŻE ,SZEWSKIE przedwoJenne, hurt. „Re-

materiał,

dodatki parasolniczc oraz skóry wężowe, rybne, ambrozit i galalit "'!' taflach .. ,~ódi, Piotrkowska 118 . . ,Wytwórnia parasoli •
WSZELKE surowce i che1:ikali„ do fabrykaej' m_vdta, świec, pasty do obuwia i inne stale !cupu.i~ „Farbocbemia", Narotowi„za 24 te-

_Ie_fon__.:.,._2_14_-_36...::·------------AP ARAT

do

spawania

(komplet)

zakupi

'Prz.~dsil!bior,-two i:n~ta\acyjne - tet1!nlczne 1ózef'Janvst. Łódź, Piotrkowska 68, tel. 145-09.
KSIĄŻKI· WBzelkiego rodzaju i wszystkich
językach kupuje i poleca Księgarnia Naukowa Piotrkowska 107

----------------DO SPĘZEDANIA Bar-kawiarnia z urządze
niem w dobrym punkcie od zaraz z powodu
wyjazdu. Wiadomość w Administracji,.
Idama", Piotrkowska 46 (w podwórzu),
W"'GIEL d ~
k up1· skła d d ea1czny
t J'
sprzc1
1Ili
ZGUBIONO torebkę z wszvs:kimi dowodami d;iżv, ul. Główna 65.
Nowości „CZYTELNm.I\"
PAŃSTWO\VA FILHARMONIA
i kartkami. Werner Feliksa. Lel~wela 20.
NUTY NABYWA i poleca Ksiegarnia Nau'W!'Z'esień _
październik 1945 r. ·
_ NAROTOWiEZA 20 _
W MAJU wyszła z domu 13-letnia dziew- kowa, Piotrkowska 107.
.
,
Pi•tek,
n
października
1945
r.
o
godz.
19,SJ
czynl:a
Ser:wina,
e,resa.
To
me
i
d:itychczas
nie
I
PIANINO
sprzedam
w
dobrym
stanic.
Wiaib!
k
ł
B iote a S:!JO «zno-po'lityczna.
"
wróciła. Ktokolw1e.;: wie coś o n1e1 proszony Id
ść
Ad - · tr „
Gł
R b tn'
Stan.is-ltaiw EhrliJch - S1ra.t-egia
~CE.
SYHflHUClłłY
jest zawiadomić matkę pod adresem~ Felsztyń. g~.r;'- 0
w
ID!lllS aqi „
OSU
o o !CZeZwycięstwa
12.-- zł.
DYRYGOJE;
!'kiego 12 m. 95,
1·· ·
Willcttor Gro;sz - Na dro·gaich
W
KO"'"' IR S 1 I
p" SY
d
!ki
d .
GRZEJNIKI do centraln.ego ogrzewania (kapolW'rotu
15.- „
KAZIMIERZ
IL
l".L "'
.=
napę ow.e wsze ego .ro zaiu polec.a 1 1orvferv) sorzedam Bandurskiego 15.
SOLISTKA,
firma „DE-TE-HA", Narutowicza 42
·
Pr;wio.
'
EU G EN I A UM I Ń S K A
r
.
.
.
·
SPRZEDAM ładny dvwan 31/2 X 2 Y2, kredens
K. Sawi1ciki i B. W,a,lawstki (skrzypce)
DI\IA 9.X wieczorem zgmq.ł piesek rasy czau- pokojowy i lustro ulica Ruska 5 m. 17 (przy
Zbiór prz'epi1sów spedj.ail·
w PROGRAll,'lE··:
cz.au
żółty,
wygląd
niedźwiadka,
język
niebies- Rokicin'skiei').
'
ki . J~as.k awv zna l.azca zechce odprowadzić
·
ny ch p.rze1ciwko' z1br10,„___ • _ Czajkm.,,.ski, Brahms, Palester
za
.
din1i.arz,om
Mbleriow~kiim
wynagrodzeniem 15 tys. zł. Edward Barczyń.
Zaofzat\HN~r:te pracy
i z.c.Vraj.ciom narrodu
45.-- „
ski, Dowborczyków 26.
··
Kod·ekJs P'o.st-ę,rpo1wa1nia k,;ir,,
!!'l§~IPlQ t;l!trł'y~n'ft(·f.llmt'z,\c
UNIEWAŻNIA SIE
l d .
l .
. TKACKIEGO MAJSTRA na any.ielskie kronego
100.- "
ri;uun L ~" nu
UiHV.. .&;;.
•
.
•
• • s (f~ z~oną
egitymaCJę sna poszuku.je prywatna fabryka. Wyrunki od
Ustawa o prawi·e aurorskim 20.- „
INŻ. A. ADAMSKI
u~zruowską z ~rnmazJU'.n 1 liceum. DuczYI?i~- umowy .. ZgJoszenia do portierni, S'"więtokrzys·
.bl•.'ot~~a
Błę'-'tna.
kt1eg o na naz>y1sko Popielska JadYv1ga, Kw1ec1- ka 11113 0 ·d ,odz. 8 do 10 rano.
Bl
~..
.w•
Łódż, Zawadzka 25, tel. 175- 68
s a 5.
o
Ka;w! Makużyńsikii - Od a1o~
I' 1'.10CNICA domowa na przychodnie po.
mu do b01mby
5.- .;
WYKO:.\'UJE wszelkie roboty z zakresu inUN~WAZNIA SIĘ skradzioną kennkartę na trzebna. Zgłaszać się od godziny 20, Piotrstalacji elektrycznych, bez ograniczenia co
nazwidrn Po!:>ielski Heronim, Kwiecista 5.
kowska 92' m. 72.
·
Literatura piękna.
do wysokości napięcia
Henryk Si,einki·ewicz ~ Krzy1W DNIU 6.X 45 r. przy wsi;:daniu do tram- POSZUKUJĘ 2 tkaczy :wykwallfikowanych
źa1cy
120.-- „
PRZYJMUJE roboty w Łodzi i w terenie.
waju skradziono dam~ką toreb!·ę z dowodami: do rccznych warsztatów żakardowych. Legio.
POSIADA na "Składzie silniki elekh'yczne
kennkartę, dowód osobisty kolejowy na nazwi-1 nów 25 m. 3,
R6~ne.
.
Z. Dro.żdż i Wł. Miloza1rek • ;1 fabrycznie, nowe.
"ko Srod;l Marianna.
J
n.oyn,zEB"'Y
do kra"'t'ectwa
męs380;':20 V, 2-3,4-5 KM
r
...„
„, cz~Iadn1'k
~
,„
Z.a.kochani w ·Pomorzu 15.- ,,
DNIA 11.IX wyszedł z domu 15-letni chło- kiego. Sródmiejska 27 - Kłosiński.
J. Do•miinko Z mini101nyC'h
piec Zdzisław Kuia'wa i dotychcras nie wró- ~------------.....- - - - Dr MARIA \\'ILI\O\'/A
1•ait
15.- „
cił. Ktokolwi.ek wie coś •o ni~. proszony jest
LO 'lC"h~
choroby
ociu
Do naby,c ia
zawi .- domić ojca Pod adresem: Północna 19 NIERUCHOMOSCI, przedsiębiorstwa handloprzyjmuje 4 - 6 pp.
m. 32.
we wszystkich księgarn.ia,ch.
we; kupno, sprzedaż, zamiany, dzierżawy najświętókrzyska 6, m. 5, tel. 179-80
SKRADZIONO w dniu 9.IX 2 dowody 050 _ korzystniej załatwia biuro „Reklama". Piotrb:iste przedwoienny i wojenny z gubernator- _k_o_vr_s_k_a_M--'-,_t_e_l._17_3_-_59_._ _ _ _~----Ogłoszenia
stwa ria nazwisko Grzymińska Irena. Proszę POSZUKUJĘ pokoju sublokatorskiego z użyo zwrot Pomorska 55/15.
walnośclą kuchni lub pokój z kuchnią. Oferwr
" "'"WAJU N~ 8
·
k s1ązecz
. . k ę ty do Adm.
„ TD
.uu·>
..1n
•
sk ra d z10no
„ sub. „Dobrze.. płatny''. .
Ubezpieczalni Społecznej, leg, Zw. Zaw. i nie- POSZUI„UJĘ: 1-~ pokoie, z _ku.chnią.' ume'
po cenach hurtowvch
ZAKUlD fotograficzny A. Pi1>łrowskl. ł..odż.
Kolbersl:iego b\owane. Warunki dC? omow1eruą. P1otrkowPL wo:no&ci 6, wykonuj-e Zt.tjęcia ślubne, miecką palcówkę ną nazwiska
Feliksa.
sl<a 59, sklep galantery1ny.
do nabyc.i a
portrety i db "'' -r'":'i::h d:ikumentów szybko i solidnie.
FOTOGENICZNI są wszyscy, gdy się fotow firmie St~fan GOSS
fAB~VKA cukierków, czekolady i drażetek. grafują. Foto Atelier H. Smigacz, Fotograf fil.
Dr med. S. ŻUR !\KO WSKI z Warszawy, speł.~Dź, P101'RKOWSKA 70, TEL. 133·21 , Jerzy Karczewski, Łódź, Marii Skłodowskiej mowy, Piotrkowska 6.
cjalista chorób skórnych, wenerycznych i moa:=l'Z::~m2J'l@"!ll4AMWIM:W\
smwww 26 (dawn. Podleśna), telefon '106-28 - poleca
czopłciowych powrócit, Piotrkowska 33, godz.
= ~~ ~ ~ ID!l'łlll::l :iajwiększv wyhór cukrów.
11-1 j 3-6.
~~ ~ ~ Iii
UNIEWAŻNIAM skradzione dokumenty, mię- MASZYNY BIUROWE - aparaty radiowe
DOKTOR LENCZEWSKI, akuszer ginekolog odo podłóg lesł n,ajlepsza
d~y, innymi: _legitymację PPR.. Noe Griiss, maszyny do szycia. Kupno - sprzedaż - na- becnie przyjmuje 3 - 6, Łódź, Sienkiewicza
Łodz, Narutowicza 25.
prawa. Południowa 1.
Nr 51, - 8.
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CENY OG'OSZE~ Drnbne: za wyraz petitowy poza tekstem, - 5 zł. Inne cgłoszenia1 za milimetr - szpaltę poza tel<'.stem dzielnych t swiątec:znyoh SO procent drożej.
Konlitet PPB. w; Łodzi.

zł. 1~. w tek.ś<;le

-

zł. 21. -

W

numerach nte·

