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W numerze 3 z dnia 28 października
Sztandaru", naczelnego
organu Polskiego Stron~ictwa Ludowego~ ukazał się artyk"Uł podpisany skroWARSZAWA. (PAP). Na cmentarzu woj- Jóźwiak), w imieniu Prezydium· Krajowej Ra·
mnie inicjałami M. M. pod tytułem:
skowym narPowązkach odbył się uroczysh· dy Narodowe) wicepreŻylJent KRN Wacła~·
„Parę słów 0 reformie rolnej".
p"'egłvciJ Barcikow~ki, w imieniu naczelnego dowództwa
ogrzeb 4~• z·ołnierzy ·Armr1 LudOW"l.
. " • u• ·' , ~
Artykułowi temu warto uważnie się P
Bowiem· poza napozór po- w cz~s~e powstani?. w Warszaw1,e za wol~os~ Wolska Polskiego gen. dyw. inż. Marian Spyprzyjrzeć.
prawnymi i ostrożnymi sforqmłowania- Polski. 1 demokrację .. Na cmentarzu ustawwuo chałski, w imieniu Rady Narodowe! m. stoł.
Wiktor Grodzicki.
mi, zawiera w sobie myśli, wysoce zna- w d~och rzędach 44 tru?1ny z drzewa sosno- Warszawy przemawiał
mienne dla pewnvch "'kół znajdujących wego opasane wstęgami o barwach narodo- Wszyscy mówcy podkreślali wielki heroizm .na
wych. Wokół mogił ustawiły się poczty sztan- rodu polskiego w czasie okupacii niemieckiej.
'
przvtulisko w PSL.
h darowe organizacji młodzieżowych, partii po- Żaden naród na świecie nie poniósł tyłu kn•a·
.
.
M M
"
P an ·k. · · ;~zp~wi~, się ~a łamacl litycznych oraz olbrzymie tłumy ludności. Nad wych ofiar. Dzieje świata nie znają podobnych
Chł
opsk iego z an ar;: t z ~e· ormą r~ - mogiłą zabierali głos w imieniu Armii Ludo-1 okrucieństw terroru, bestialstwa, !akie nadd
"
~kw7 o~anąd na po -~k<l:wie . dekre u we.i szef sztabu AL gen. Witold (Franciszek polski przeszed~ w czasie przeszffi 5-lctuieJ orze e wszys - lm więc, "re- 11111111111111mm1111111111111mm11111rn11111111•1111111m1111m1111111mtn111111111m1111n111111111n111111111uu11111111111111111i111uu11 11 111111111111111n1111tt1tl!"lllHlł:JlłfHllłllllłłlll!Jl1llllflllłlllł1ł1111 11111 1111n
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dług ,pana M. M„ twórcy dekretu z 6
im
.,zasadniczy
wrzesnia 1944 r.
5 W g U Ila
UW
11.
błąd'" w rozumieniu ,pojęcia" reforma
rolna. Niepotrzebnie "rozdęli, rozdmuNOWY. .!ORK. (PAP) . .Min. Spraw Zagra- szczere pod71ękowania za gościnność której
. · par,cel ac h a 11. cał ą sprawę, b o przec1ez
lacja, to tylko jeden z zabiegów... Tak nicznych RP. Wincenty ~zymowski op,uścil doznałem. Wizyta moja w Stanach Zjednoczosamo, jak tymi zabiegami są komasa- Stany Zjednoczoi)e, żegnany przez przedsta- nych pozostawi niezapomniane wrażenie z tekra1'u • którego potę· · konsulatv i· po 1s ka go piękneP-"o
· · · arnbasadv polsk1e1
„.,. i żywot·>
cja, likwidacja serwitutów, podział w1ciel1
ność miałem sposobność podziwiać. Stanowis·
.·
·
· ..
'
·.
,
.
b .
h
wspolnot, regulacja osiedli, melioracje agenc 1a prasowa. Mm. Rzymowski przed wy-\k St . z· d '
o anow ie noczonyc w o rome wo1nos·.
.
..
.
d ł
1 " (C t ·
1 ·
•t
1 p. n~gu acJe ro ne ._ y U)emy os o- 1azdem wyslal pismo do mi.n. Spra.w Zagr~m- ci 1 demokracji na świecie przyczyni się w
Byrnesa w kt
,vnie). Po tym zasadniczym stwierdze- cznycI1 us•
' orym µ:s1.e m. mn. znacznym stopniu do. utrwalenia powszechnego
, '"
1
·
składam pokoju".
2'.jedn~czone
n.iu pan M. '1'1. narę wierszy dalej, nie- „Opuszczając Stany
jako na nfarginesie swych \\rywo,dów
konstatuje, że „na skutek ostatniej reformy rolne.i iltiść gospodarstw Ji:arło.
li'<' I/i
waty<·h zwiększyfa się ..• ", dalej zaś ,,go( ~ .
rzej, SJO na skutek rerormy r&lncj sytuacja materialna ł>rzeszfo 100 t:ys. ro~
ustąpił
Getułe
dzin byłej sh!żby folwarcznej • dzie:sprawiedliwości Aga..
mim!>lra
Arc.:;ltvwano
oono::;.1
I\l„!1<1
Ag.:1H.j<t
(PAP).
LOND'i~
1ny"1•. -:._zvl'
siątki tysięcy b ·ł c l bezl'o
lotnictwa j.P.
ministra
Mahalhaesa,
mennona
Getule
Brazylii
prezydent,
7.e
JanciJO,
Je
R;o
z
'"'·iększości nc dzielonych pr:z-ejjciowo
MarcoAleksandra
pracy
ministra
i
Salgado
nrzei
stanowiska
ustąpił ze swego
va•g1:s
pogor.sz;\·ła siC'".
prezydenta
Najwyż- des. Sprawujący czasowo władzę
kazał SW'1 W 1 <•J~? prezesowi Sądu
Słóweczko „gorzej" w_ tym wyparlszeg-<.\ ju.~ !.inhaues. Głównym k-0mendantem Jose Linhaeres oświadczył, że wybory nowego
ku ma swoją specj Iną wyniriwe. ZapoFcji na miejsce Benianima Vargasa, młod- prezydenta odhędą się 2 grudnia r.b. Kaodypewne. „lepie-j'' lub zgoła ,,byczo" pan
szego brata prczyd.:nta, został płk. ' Dulcidie <latem opozycji na prezydenta jest gen. EduarM. M. napisałbv w tym i~iejscu wted. '. Esperite Santo Cardoso.
I do Gome~.
gdyby mu starczvlo odwagi napic;ać
,.Chłopskiego

po

ee ych

w czasie powstania w Wars.za

I
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Prezydent

„pogorszvła

się'',
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1 z mEt•••ski •••r!lc2 „ Ameruha
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popełnili

wręcz

kupacii niemieckiej. Duch narodu w tym o!<resie nie załamał się, odwrotnie. pot~żniał . .:emcntował si tak, że st\vo.rv.11iśmv J"dm! wiei·
~
·'
ką bryłę zahartowaną na wszys!lrn. Ofiarna
krew złożona na ołtarzu ojcz~'zny przez nAI·
lepszych synów i córki nie poszła' na marne
Dziś mamy wolność, mamy dcmn'.m~cje,
tworzymy jeden n'.lród scementowany wok\)ł
Rządu Jedności Narodowej. Czło!lknwie Armil
Ludowej wałczyli o wolność Polski. o de1110krac)ę, o sprawicdliwnJć społeczną. Po przemó
wieniach spuszczono trumny do grobów. J<.on1-,
pania honorO\V3 WOjska Polskiego· oddnła trzv
krotną salwę honorową. a orkiestra odegrała
wojennych.
szereir

opuszczając/

słowo „przejściowo". Przyznać trzeba,

tan

Vargas

raz
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antosemiCK·iCh w Krakowie
)I

KRAKÓW, (PAP). Sąd Wojskowy wydał

wyrok w sprawie 5 oskarżon. 'Ch o sierpniowe
rozruchy antyżydowskre w Krakcwie. Franciszka Baudysa skazano na 7 1 pól ro!iu wię·
zienia, Kucharskiego Frznciszka na 3 lata wię
zienia. Wywrookiego Jana )la 2 lata, Rafę Kazimierza i Skrzypka Bolesława uniewinniono.

ve~

izeles twinzy

rz~

wGrecji

LONDYN, (PAP). A::encia Reutera donosi
z Aten, że Sofokles Venizelos, przywódca par·
tii liberałów. oświadczył przeilstawicielom ·prasy, iż arcybiskup Damaskiuos, regent grecki
powierzył mu utworzenie now~go .Tządu.

Korespon en<ia z Polakami
./ w ~i muer.h

WARSZAWA (PAP). Wkrótce uruchomio•
na zostaini,e wymiana kore.spo.lldencji z Polailcaml, przebywa;ącymi w obozach na te·
Wym~a
renie okup·owamyoh Niemiec.
korespondrmcji dotyczyć będzie tyłko po]_
Slk:iej ludności cywilłnej, m•ajdującej się n.a
, 11/,,1
&a_
tennie oik.upowrunych Ni.emiec. noty.eh·
WARSZAWA, (PAP). ·w końcu listo- koła partyjne wybrały iuż swoich przed- cza'S kore--opo~~encja była un1~ooliwiona
• • • pr.re.z tr.iidnosc1 t·rainsportowe m1·edzy po.
•
• • .
pada rb. odbędzie się w Warszawie ogół- staw1c1eh na konterencJe powiatowe t mtet szoze#>lnymi strefami okupacyjny!ni.
~
nopoiski z.iazd Polskiej Partii «obotniczej. skie, większość konferen~;; powiatowych
Odłłudowa Szczec~na
Porządek dz'enny zjazdu przewiduje spra- już się ndbyła. Na konferencjach tych owozdanie pofit:vczn~ i organizacyjne ko- mówiono zagadnienia polityczne. gosPOi. Kołobrzegu
roitetu centrafae!l;o, zagadnienia gospodar- darczc !<raju. Wysłuchano sprawozdań Icomitetu z dotychczasowej pracy oraz wycze kraiu, młocl.zieży i wsi.
KOSZALIN {PAP).' Odbudowe zniszczo·
nyich portów w Szczecim.ie i Kołobrzegu
\
Z!azd uchwali statut partii. Wszystkie I brano delegatów na zjazd.
'
.
objęła dyrekcja odb.udowy wybrzeża. SpodzL~wane jeS\ •szybkie doprow.:dzen·.e obu
pomów do sta!llu używalruo•ści. Kierownictwo ?lyiP.eką41i Oał>udowy Wył>rz.eźa spO{:!ZYwa w ręlGach in±. Euqeniu~za Kwiatk<iw·
skiego.

,,.1·a•

zdanie brzmbłoby wówczas _z
sense n \\• ustach <'hocicrżby p. Potockiego z Łańcuta. Snuj"'c d2lej myśl
swa. p. i':. M daie wyraz oburzeniu, że
'h>i'<lllo zier·;ę nie tvn1, którzy z punktu 1'.','0SJJOdarczicogv winni być w pierwszej kolejności". Któż według niego
vini.en l}\·ć w uicrwc;zej kolejności? Vl
h1żrlvm razie ni0 tE"n, którv nie ma konia, krpwy, wozu, a11i naocról „żadnej
• l'.7ccz~-, ktćrn :le~o jest". Znaczy się,
tłumaczac na ludzki język: zie"nia tylko rila bogaczy wiejskich. Co do resztówek. to ·p. J\T. M. st\vierdza z przeką
sem. że obecnie rnajp innych „panów".
'.V cu.:
To slowo .nan{.w",
lłY[lDYrn
WARSZ AWA. (PAP). Wskutek licznie na- czyły swoją działalność. Osoby, które pragną ~a
,, n·:>łów, odnosi. sic onzywiście do „SaM ..1 I
~
m0pomoc' r'1•oosl:.ej" : nieźle cl-iara- fływających zap~:taii Mini~terstwo Bezpieczeń uregulować swój stosunek do Pań.stwa i ujawnić się, mogą to uczynić w odnośnych wo~- u Wn.emanistra Ouze ewskaego
kten-zu;c śrndmvisko, z'ktÓi"C'40 si~ ów
stwa Publicznego jeszcze raz podaje do wiaW*BtSZAWA (PA!P), Wiceminister Spraw
wódzkich, powiatowych i miejskich urzędach
pa n TvT. łVT. wvwcdzi. 'T'o też. dziwić si.ę
, Za•gra.n4cznych Zygmunt Modze·lewski przyni" nakż•.T, że min ten zaci.era rączki, domości, że wobec upływu przewidzianego de- Bezpieczeństwa.
Dyrektor Gabinetu Ministra Bezpieczeń- jął w dniu 30 bm. KomiJSję Wykonawczą
m0wiac n zr;c:'~aniu ~ iP nrzez nadzie- kr. etem o amnestii terminu ujawnienia się człon
Ogóln:opolskie:Komi~etu Orgailli•zacyjneg;o
1
lonych zi"mi i zwra::'.aniu. w adzom !ców organizac,!i nielcgahn·ch z dniem 16 paź- stwa Puhiicznego.
go Zwięiku b. Więźniów Poli-tycznych oho·
zów konce:ntraicyjnych w_ 5,kładzie: dr. Ta(-) J. MROZEK ppłk.
zie111s1-in1 ;;iktów n<>.da,vczych. Autor dzi:m1ika 1945 r. Komisie Likwidacyjne skoń· I
dodaj (\: ŻE.' •1 wl.e },::\ jP'S.ZCZE' „k.ry tycznycl1 1111um11:u11miu1;1a11:1111J1U!lłlllJllllfllllllllilllfllllllllllłlllll!Ullllllllllllł1UlllllllllllllllllllłlłllłlllłllUllllllllllllUHlfllllllllllllllllłllfllłłllllllfllłlllllllfl1JllllllllllllllłlłJlllllllllłłlflllJłlllllłllllUU deus z Chromecki, mgr. Ta·deusz Dzlekońu wag" mógłby nowiedzieć o narcela- smutnych twierdzeniach p.' M. M. ża- wrosła ona w naszą rzeczywistość, jeśli ski. 'kls. Zygmunt Michelis. mz. Czesław
cji. Mif'dzy ~m 1 y111i, p2rcclacja ,;na u- łośnie kwiJi. że niestety, reformy rol- reakcjoniści, by przemycić swe poglą- Leski.. Jan Tarasi,ewic.z i mgr. Mardan Woj_
iemrn· woływ n•• osad";ctwo rolne na n.ej „odwrócić się nie da" i chciałby dy na wieś, muszą ubierać je i osła- dyłło, w sprawie udziału delegacji z.agra-'
~iemiach zach0dnich". Innymi słowy p. tylko „skierować reformę rolną na niać. frazesami o „dobrych" stronach nii!cznych i utworzenia ;v ','larszawi·e Mię1
Po·
B. Wi„źniów
«
,
·
· · zieI epie1
· ·
1
t ~.::
· d
',,. 1\-r
"
...,
Ni-e odważył si'i mi- parcelacji, jeśli zmuszeni zostali (krzy- dzynarodowego Zwi"'.zku
własciwe drogi .
c1 ~~cie
~n. ''· no-w1a a
koncentracyjnych.
O•bozów
litycznych
'ł
• b ~
J
I
'
]
·
1
się_, J'ak przy poł." rnP\1 ?o ci), dD
nowie- vi<;c
<•uą mo wszystko .ieszcze otwarcie
mt~ JO'"lczon1, a wowczus c 1. p
Minister Modz.~.Jewski od.."l.iósł się do te·'
.1:
t
zmu "cni po;„( rnr na :z:-t'Cbód. z~~pomina dz'..cć, co uważc>., za owe 'Właściwe dro- stwierdzenia, że co się sbło , odwrócić go proj-ekitu z najwięks:>:ą życzli.v1ośclą, oty lk0 n. IVL M., ie są. to metody przy- gi. Natomiast st~rczyb mu od•,vc:gi, by się nie da",i że przyjmując odpowie- biecując całkcnV'ite poparc.i•e ze st~o·nv Mi·
musu. g;odne ob:;za .... ników, ale nie de- naoisać:,;Właśdwy ·ruch !udowy nie dz;alność za skutki polityczno-społecz- nisterstwa Spraw Zagra:nicznych. Wicern'• ł wpiywtt va p:rzerrowadzcnie par- nc, nie mogą wziąć odp nwied;da1no'ci nister ModzeJcws•ki zainicjował, ró~Nn!aż
mokrnc.ii.
:>:a wyniki gospodarcze p:zeprowadze-j urządz~mie o'.,oLicznol:':ciowe! wys1avr; z
T;\"iNciteni('., że re:orma rolno u~ru- ccbcji ziemi obszarniczej".
~ak przysło:vio-,vc szydło z worka, nia podziału ziemi folwarcznej. C łe e•k'sponatami za';}ramicznym: :i:e w~zvs• ;;eh
dniłrt „nrzen0szenie się ,cb z:nvodÓ\\'
pozaroi.iiiczych", jest ocz~'wi~cie wobE'c tak. w~'łażą z 1Pęt.i'.l,ych fr~zcsów p. M. szczdci8.' że cdp°'v·-..t2foh1osć t(' wzi 1i' krajów, w k~órych i-::tr.'::! ruó crroru. \'Tyl stawa 5.tc>·laby, sią. za;ze.t~Jem r1.t:z~u n n:'.archłopi \V swe własne rc;ce.
prze1.ud.1i.,.nia wsi bczpodst. w110, ale M. ie~o prawdziwe intencje.
1
/
\ATe-d·ug proje.;tu 01ąa.· l· t · tyrolog1i polsitle1 Warsznva
·
· t d
·hł
p. t
· 1
t • ł
t
•x-· • , · d k
ł '·
'I
·
;~ko symbol
c1, • o- nizatorów Zja'Zdu
ros.y c op 3es .z n,i a,
n•iaac Je na z ego ar .yKu u. Ja {
·w::;k azu.ie na szczegu n1 czu o.~· pana
M, M. dla ludzi . szukaj~C'ych ·niegdyś qł':_'boko zapadła świadomość wielkiej rzy mu pomogli zie'1 .ę ob ·zarwcz!l miasta zrujn·ownrne::io prze;: zbirów hitletaniej wit)," j s;lv :·n1:>rr (j dla swe- rrzCt·';!:l'l.y, związanej z refon11ą roln~. Ipodzielić, ci mogą ją i +ag'i"'E c:d~.·o~~c. rowskich. stanie się siedzibą tego ruch·u
(„Głos Ludu ) międzynarodowego.
.
go przemysłu. Po tych wszy::;t~ 'eh w duszę chłopa i jakitni korzeniami ł
że całe

łkitt

zamknięte

iP. Beznh~czeństwa Publicznego·
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Oszczerstwa są roz~.yśłńie p1,tszczane w -~wiat przez agentów
. dzynarodow.ego' i. polskie~o
·

kapitału 1rtię-

,
Rewelacje francuskieg~ _dz· ennika „Humanite"

Korespondent ajencji telegf'af1cznej „As- uważa to za dowód, że kampania .kalumnii w których reprezentowany b~1ł niemiecki , .,Głos Ludu", poświęcając art}·kuł
sociated -Press",. p. Harry Allen, o<l pew- przeciwk1,> demokratyczny"1 krajom ,Euro- trust „Metałlgesełlschałt", oraz jako g{ó-, .udzi.:tłowi Polal(ów w wojnie Hiszpanii
neg-0 "zastJ zabawia się wysyłaniem za- py środl).owcj i wschodniej toczy się nadal wny przedstawiciel francuski baron de przeciwko zamachowcom faszystowskim
gran•icę depesz, zawierających niestworzo- i to z większą niż kiedy~olwiek perfidią, Neuflise, a z pośród Polaków hr. Komo- z ge1n. Franco na czele. pisze:
ne bzdury o Polsce, o stosu;nkach w na- PO czym -pisze:
rowski i br. Potocki. Byty to jeszcze ;t()·A!m'a HWNa w lliszpa1rfi byle pferwszym kractu etc. W 'sprawozdaniach tych
„Nieco póź:ni~js.za depesza ajencji Pran- waTzystwa naftowe, towarzystwa elekszym aktem woinJ', której fina! mu- sensacja goni ·sensaciQ,• a każda k~amlhva ce !Pre~~e potwierdziła tę hi·potezę,· rzuca- ·trycz11e itp. Oto są „małe, drobne oszczęgraf się vod Dor!inem. Prrd M.ad·r~·tem
a każda w celu szkodze11Ja Polsce demo~ ·jąc św-i-.1tlo na htotę przyc.zyny kampai111ii. dnOścl", których br·órii ka•pital francuski
I TeriwlNn waż.vr ~il:· los Warszaw.}',
kratycznej.
Powi~dzieliśmy się, że na konferencji Jon- prze.ciwko demokratycznej IPolsce, która
Par.vża, Bl'lgt.atla.
Jedhym z ostatnic,h- wyczynów p. Al- dyńskiej pew,'1e koła francuskie przedsta- dąży d-0 znacjonalizowania swych kluczoTa świadorność pchw:la a;Jlyfas:zyIena było podanie depeszy z wielce sen- wity -memorandum, zawierające żądanie wy.ch galęzi przemysłu".
stów różn.vcJi krajów do 11'.sti;po-wania w
sacyjną wiadomością o tym, że ~.Związek zwrottl francuskiego stanu posiadanja w - Wylazło szy<lło z worka. Gwaltowna
szeregi Brygad Mit?dz.viwrodowycJ1 wail·
Radziecki wznowił kontrolę nad Polską i kraja~h Eu-ropy środkowej i wschodniej m. kampania oszczerstw, kalumnii i zwykłych
czących w flis-zvan.fi. „Za waszq· woJ.ność
zarządził okupację Polski przez Armię in. w P(;)Jsce. Byli to przedstawiciele i !gair~tw rozpoczęta się z. inicjatywy mięi rws"źq" wypisaly na sw<>ich sztamdiaCzerwouą". Oczywiście „sensa·cja" ta jest rzecznky i\\'iclkich przemysłowców fran- dxynarodowej fh1ans.kry, która chciałaby
meli od-dzialy polskie. Za wolrwść sweza~ipatrzona w szereg specyficzn~·ch ko-· cuskiich i bankieró\v, którzy kontrolowali urato:i,vać w jakiś sposób stracone p.ozycje
go krain i- frrs;epanN ginęli Pafocy i
mentarzy \V guście „Ta akcja uiawnia w dużej mierze życic ekonomiczne Polski w Polsce, aby nadal wyzyskiwać robobniAmerJikal/ife, Wiurrzy i Norw1;dzy, mrtyprarwdz.:we ·intencfo Rosji !»Owieckiej w przed wojną,'
ka p,olsk·iego i tuczyć s'lę jego pracą. 5prafasz.vści rof.@mif.eccy i wfóscy. Wielki
sprawie· niepodlegfości Polski".
„Pozycje moralne i l·ntelektualne Pr.am- wa 1jest .jas11a ·i nie, wytna~a k•omeutarzy.
navlyw oohot11tfków z ca1.ego śwjata byl
_ . „Sensa~j~" p.(Allena podchwycona zo- cji w Eurnpie środkmvej", o któr':Y'c-h mó- Chłop i robotnik polski wied1zą doskonale,
wyrazem 11te. tylko szfaC.hernego ·p<>r:r
stała radosme przez specyficz.ny odłam wll przed kilkoma miesiącami organ· trus- do czego dążą. 'Dążą do tego, aby skońwu ludz.i w ołmmie Sll.ts2.nej sprawy, byt
prasy zagranicznej, a przede \VSZ:\'iitkim tów „Epoąue", miały okazuje się całkiem czyć raz na zawsze z wyzyskiem ze strow.vrnzem da!ekm-i;z.roczirtości poNt.vczn.ej.
pr1..,ez częś(prasy francuskie} ·i to jedne•;o określnne 'fla.zwy: był to bank Francusll:ó- ny obszarnika i wielkiego przemysłowca,
I w trafnej ocenie wyda·rzeń oraz roli
dnia, jakby na dany z kóry znak. Roilegly Polski (w kturym reprezentowane były aby nie pracować na anonimowego kapi- faszystowskich zamachowcóvv: na pokój
się <'~arakterystyc.zne ubolewania, wyrazy Banque d·e l'Union Parisienne, Schneider, talistę czy to k,raiowego czy tyiu bardziej dwiata „Dąbrowszczaok", organ pols.kich
;vspokz~·cia, żalu etc., Na czele tej akii de Nenfłi.sc, ora7. Bank !Paryski);' Fran- zagranicznego.
I
ochot·ników. hiszpańs'kkh w r. 1937
Kfloczy, Jak ZWY'kle, znany 1już w 1Pol.sce .cusk°i·Polslde Towarzystwo Kolejowe,
I na to nie pomogą nR!ibard7)iei sprytne stwierdzał i ostr.zegał:
ze swych fant~stycrllnych oszcze'rstw i wy (którego 'jednym z admh1istrat.orów był kaltimnie, 'na•jwyszukańszc „sensacie" p.a„Los HfszpanU decwlmrnf· .bę(lzie i o
skoków przeciwko Polsce, niestrud12ony obecny minister odbudowy Paut.ry), ko- nów Alie.nó-w~ ozy :Padów, straszaki. „.l7
losie mrśzerro 11>Ctrodu. Naród polsl~i mn·
p. Pado, który wsJaw.il- się swymi repor- palnie. węgla w Dąbrowie, kopalnie węgta1 republiki" czy daki.ekolwiek inne. pomysł-y
si. stanówczo oś11>tatfczyć:
dosyć in.i'
taiilmi pt. „Strefy zakazane".
·
i fabryki w Sosnowcu•. huty w „Hucie B.an mi<:)dzynawdowego kapitału.
MJlftYki soiuszu rzqtlu '-saf!qcyjnegQ z
Rzecz charakterystyczna. że na bujdę kowcj'•, koJ)alnłc i huty cynku na Śląsku;
· Kr tym!. !~tórz.1· dzisiaj zagrahit Clfvca Hf$Zp, _Allena zaręag-0wał równie:'.;
\Va tyka-n, 1111n11111111111111111111111111111111111111111m1111~1111111m1111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111Hr1nlffł11H1111nn:mm11111un11111111m1111•11111111111111111111111111111111111111111u11111
parne". a i!ltro {l'Ot"'Ztł l\'nl11ość i niepod·
ktory wedle relacji fra-ncuskiego pisma
ł
leglnJ Nicchoi naró:f. fu>'ski .iednolfta
„Figaro" opublikowiał co·następtiie:
!!I
9 ~-· ~
swq 11'alką roze>rwi.e r..a strze11~1 sojusz
„Oficjalna a~encja iniormacyjn~ Waty„
U
6!'iiil
srmac,ti" z Hitlerem (lvlussolinim, niechai
k~nu donosi, że stolica. apostolska jest „gtę
Krzyżem
'Ztrn.:si rzad do Z(/f)7!e.'ift.rn 1a WYSJ•lk:i_dta
boko przejęta" fałdem okupacji •Polski
Franco r:mrwtów i· amunricii".
przez· władze sowieclde i widzi w tym
BELGRAD. (PAP). W rezydencji marsza!- nąrodu Jugosławii i za nasz wkład przeciwko
I cllateffo udział polskich oddziałów w
akcję, zmierzającą do deiinitywneo-o ww. ka Tito odbyło się uroczyste wręczenie przez wspólnemu wrogowi. ·Narody Polski i narb<ly woi,nic-.his~pai'Js.Jde.i to Jedna z 11.ajdilubIl .
"'
" ambasadora JK. Wende Krzyża Grunwaldu Jugosławii· mają wiele . wspólnego, a tym
·
,e minowania ełem-intów wrogich rzadowi 1-szej klasy rnarszatkn.wi Broz-Tito. W uro- wi('.kszą wspólnotę' wykazały w tej wielkie.r 11irj"7.W h 'k;irt na<;zeJ historii.
warszawskiemu, opanowanemu przez ko- czystości brali ud~ial pracowni er ,d) plomaty- wolo ie, poniew"? iedni i drudzy by\i ujarzmiemm1i5tów".
, ·
czni amb0..'«1d.' pol«kieJ, preifdit!'lU l\!"C~a~I) • .ni ~7 1 f 10 "3IDC')?'1 rriga . jed i i drucJz_y
Czym to wytłumaczyć? W J·akin „eltt wego parlamentu Jugosławii, rząd .iugnslowiari- ;doi} fi wielkie ofiary dla swoi~g-o wyzwo_ Te•. Rzeczni polib" poclkre~la, ie cały
1 'ski in corporę ,z' fl'eneralicją. Podczas uroczy- r.ia, Jestem prze:'rnnany że te wspólne - ofiary
p. ~1le11 wysvsa ze swego brudneg.o palca- stości ma·rszalek Tito wygłosił następujące 1i i ta wspólna waika hędę. mi~\y ogromne zna- -'w.iat. wysh!C:\iał Z UV agą prz~mówienia
tak1e „sensacje" i puszcza je w świat a przemówienie:
....
\ czenie dla rraszych naj\epszych
hraterskic1t orezyc\enta Tr 1nl"'1a ldóq· spre~vzował
pi~m~ z pod wiadomego znaku -podcl;~,,,Panie ambasadorze. Proszę przyjąć i prz,e.- zwiazków w pnz:vsz\.of,ci.
wrh:czne nnlilyki za,.,.ra•1:cz.nej USA, i
tu
d „ ·
b
kazać dla Wąszej Krajowej Rady_ Narodowej
Prosze Pana, panie Ambasadorze d mze- dt1chorh· do nas•eptthcego Y'nio·sku:
·Ją Je ra o~me, a Y pod Płaszczykiem najgorętsze podziękowanie za to wysokie
kaz<lnie Krajowej Radzie • Narodowei i NaroPokó.i jpsf W<Zpńl11a 1 a(hreia demo
wyr~ża·nia .,glębokiego ubolewania„ upora.:. znaczenie przekazane mi za pośrednkhvem dowi Polskiemu jaknaif(or~t~zych ?.ycze1'1 na-WJUc s12kodniczą robotę w stosunku d·O Rana. Widzę1 w 'tym odbicie wielkich i brater- rodów Jugostawii. pra~!Hących żyć z narodem
ki·alvr7111·c'1 'narodów .~wiafa, tak jak
Polski? Przecież, stras-cak „Siedemna:steJ· skich uczuć Krajowej Rady Narodowej Polski polskim w najbliższych h·aterskich stosu n11''/l;iflla. 11<1efzid<1 św'afowei rl'akc.ri .iest
blY" · t ·
b
i narodu nowej odbudowanej Polski wobec kach_ ·
rwmt11alno~ć przysz(<"ZO · kmFfl'fk:tu. f>ir
'epu . 1 1 Je~ ~uż ardzo wyśw.iechtany,
...
s~rac1f swą siłę atrakcy,jną jnż wiele mie<lcśm.v /lclll·i \\'iar,v ~· 1Mz1·!.1•wne w_wr.łsięcy temu i nie robi już \Vfa.Żenia nawet
', l;i 1mli(1·ki zagranicznej U.S.A.. gdyż
mon~;ei ieszczr, lfiź w rmt<:f!<:, wierzyna 1;-1iwnvch dzi~cfach w IPolsce? Więc
my w rnzsndck, i trzrf:n•o~l' myślenia
cz:n młyn puszcza się tę brudpą wodę?
WARSZAWA, (PAP) Dnia i!O hm. odle- Zagranicznych\\', P.·pplk. Alof. Ze s.ron:; i:Jry
wi„Tl:ici cli>mokrncii nmr-·· „.i...,kieiRąbek tajemnicy uchyla ,,. tej sprawi~ cia! z lotniska 9kęcia O!Ó~·ny Marsz~lek Lot- t)'jskiej ii:gnali mari;1J;lrn Radca ,\mhasą;h
arl:y kuf, który ukazał się w piśmie fran- nictwa. brytyjski~go sii: Sholto Dcrugla:;;. 'Mar- Wielhiei
Brytani' w \Var zawie P. 1ia11°k'{'Y·
cuskim ,.łiumanite". Podając sensacje p,
lrszy Sekret?.rz Ambasady P. R11ssel, attache
szafka
żegnali na lotnisku wicem. Obrony Na• Dwaj szwerlzcv diz-?nnikarze, którzy
Ape1•a1 w. której donosi, że „w każdym
_Wojskow:v 'Jrzr Aml:''sRd ·ie Wielkif',i Br~ tani i
wiedzili
wickszo~ć kraiów europejskich,
rodo-..vej
gen.
dy\\·.
Strażewski.
zastętH;a
szefa
on:rQgu mianowany jest generał sowiecki
w Warszawie Brygadier Richard oraz plk.
1
nad którego siedzibą p.owie\va Hag-a c.zer~ Sztabu Generalnego W. P. gen. bryg. Rotki~- Burt .Andrews Attache lotniczy. Marszałek podzJeliJi się 'W oimi vn~"!e!1i~r 1i z '\\"Soół
prncownildem
Kurięra
Po.pularn•ego.
I ot(')
w-o·na", „ttnmau•ite" pisze:·
•,
· wicz, dowódca O:W. Warszawa gen. bryg. 01- Douglas wze~· odlotem przyiąl raport od do-ich
wniosk1:
·
•
ł
_ „Zdradzając się trochę zanadto ze swo_' brych, szef gabinetu. Ministra Obron~- Narado- I wódcy kompa ii honnro\\;c.i. Or~iestra ode,,;·-.·
Polskn je;::f iecfy11v11 k.rrriem, w k:fó·
in. nasta\Vieniem Larry Allen donosi 0 ak- weJ gen. bryg_ Mosser i szef Oddziału Spraw .la hymnv Wic!kiei Rryt<111ii i Polski.
r.\'m sir tworzy i fJ114t'ie. Jedynym krn·tn ·ności tysięcy żołnierzy. armii gen. Bojem-w którym ~·ie 1vidzi entnzjazm !JMrn-Komorowskiego, którzy zachowali swor~
•
1~ broń w c.ę_lu wywofan:ia po~tania prze
• .T(nledzy szwedzcy przC'krmaTi si<: na·
civ,r~o :·zą~owi polskieinu. Przypomnijmy
orznie o remUaff!ch prac:y· 11(rszego r:.apragną
do
so~.c, ze ow Bór-Komor-owski; odpmvied11 i ;d111nf('11f l1yli ownrno•<(;in. tych
LONDYN, (PAP). Klub Polskich Ziem Za- Polacy ziem zacltounich, przeb}·waJący n~ te·
d~ialny: za masakrę Warszawy w sierpniu
11, 1.,·1ków rwclict.ve11
11•
tal• oi<:żkich i
1?44 r., gdzie wzbudził w zbrodniczy spo- chodnich w Szkocji nadesłał attache wojsko- renie Szkoci], zgłaszaJa swą wolę p~wrotu do
noi~ 9 nrz.l'ini<1«.vch, W<1rHTł'kat-ii. · Slyszirlli "
sob v:zedwczesne powstanie, wy.jechał na- wemu 'Ptzy ambasadzie R P. w Londynie pul- l~raju i i upragnieniem czękają 'ch~jli, kied~
t i·m, że i 11 nas sa n>iernrlmvoleni, że i
połączą się z bobaterfkiml l•r~ćllli pod dowód<
słępnrn do Ni'emięc, gdzie pr-0wadz.H wy- kownikow~ Wągrowskiemu nast. depeszę:
1i mrs sn. :otraiJ•;_ n ;1m1•rt •·n1Jófc;f1w1 rio1
„Obywat.elu pułkowniku! l(lub Polskich twem ma.rs:młka ·żymic1•5lde..:o i pod kierow
g(Jdpą egzystencję. Wiosną br. ,;uwolniolit1•cwr· · Stwirrdz.fli ie1frlal: że dnno1
ny". przez aliantó1Ą;· podąża via Paryż do Ziem Zacłlodnich, Oddział Szkocki reprezentu· tllchfem R.:adu .J~l!11Qścl Naroc!o'wei".
'?r~t.,·:znc sil 1• kra.in 1>0Twrir1ia wsz.vst·
1
Depeszę pod~'isali Pn:zes K;J;,bu St. Dorr•
Lon~y~u, g~zie spotkał sif;' ze swymi jący prze~zło 4 ty-s. członków i przeszło trzy
kic fiemnr stron.i• naśhegn ż.vcia.
wsp_olmkami. ·faszystami polskimi z bmidv czwarte eałe~o k'•!bU Polsldch Ziem Zachpd- szewski, 'v-ricenrrz. Tat\c\:5l Idaszak i sekrt
Pnie.JM i<'~f obecn[e 1<:1'''t<'111 o najwick·
A~c1sz~w_:.kie_go,)lbY spiskować wraz z ni- ni~h na terenie Wielkiej Brytanii, meiduie że tarz Franciszek Rol~ak.
,-z vci1 motlin:ościa.ch gns-podarczych,
,n~1 przeciwko polskiemu Rządowi Jednaśf)~sindaiac tak niepr::.cpar!r1 moli: odlni·
01 N.ar·o.dowej."
dow.1·. Afo w;.zystf<ie cfnn:.> ku temu; by

a

ek 1 .o
"czan•Jl
Grunwaldu I-sze1· klasy
11!1.
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. Za jedyną goc4Ją uwagi rzecz w tej ca--

le.i kampanj.j uważa „ttumanite" fakt że
depes1za Larry Allena została wydi'.uk~wa
'na po 48 g'°d.zi•na·ch na pi•erwsz,ej sti:oITTie
f.Jancuski.ego dziennika ,,.M1c1111ode".- 'Dzi'ennik

Uga Narodów w likwidacji
Ko_n1isja Kontrolna Ligi Narodów zdecvdo·
na _wniosek Sekretarza Generalnego..,·i za

wała,

zgodą ~~amteresowa_nych

'Rządó.w

opracować

w_arunk1 przekazama
Organizacji Narodów
Z.tednoc~onych funkcji i mienia Ligi Narodów,
wszy.stik:e odpowiednie wnioski musią być
zatwierdzone przez zgromadzenie Ligi Naaodów, które będzie zwołane na początku przy01.leg<J roku.

Proces zdr'i(~ów narodu

-weg·;,rsl.'i~go

~tać sie 1Viefka iu).tcru1 gl(lr,pod.f11rcz<1 i
wlać' to' mieisa w f.nopi"'. które do·

rozp~~zął się· wc~oraj w; Budap~szci'e

t.1·chczrrs zairnowair "N!1?1ncr.

MOSKWA. (PAP). Agencja TASS donosi prezes Trybunał.u Ludowego,. dr, mjr. Ako11z,
z Budapesztu, że rozpoczął się fam wielki ·pro- oskarżają prokurat-orzy: · Feneszi, Fmeno i
ces glównyc_l1 węgierskich przestępców wo- Salmsz ;lzandor.
jennych. Proces rozpoczął się od przeslLtc!iaAkt oskarżenia głosi, ze oskarżony Bardon!a oskarionego · Bardoszi Laslo, b, węgier- :>zi, złamawszy ur'nowę 'Vieciy,,te.i przyjaźni z
t ,
zgodził się na przemarsz
skiego ·prezesa Rady „, 1..
1111s row.
· Jugosławią,
·. ,, . . nic . tylko
_
•
.
,
d'_,_
. , , . . wois.c mem1eck1cn1 przez terytorium Wegier.
P roteS, ktory SIC O wywa w naJWl".!.:SzeJ
.
,.
.
.• .
. _
· . ·
·
.
·
ale 1 sam wysiał do Jugoglawu węgierskie 0<1sa-lt Konserwatorium w Budapeszcie, zgroma- działy wojskowe. Banioszi, nieprnwnie nie
dziJ wielką ilość. publiczności, przedsta:wicieli mają,c ~ankcji parlamentu, wypowiedział ·wofpartii demokratycznych oraz dziennikarh wę-- nę Zw. Raci'v.ieclde1,nu i zerwał stosu111ki d~'piogierskich
zagranicinych. Przew-0dniczący, matyczne ze St. ZJednocwnymi i AJ1gli<i.
'\

.

\

!

W .kilku·

_

wiersza,ąh

W Paryżu znaleziQ.no kartotekę z nazwiskami .22000 knlahorn~onlstów, w związku z
tym prawd:nodolrnie,,.bedzie rm:e;.11nięty termin zako1\c7°~iia CZ} stki w ur:--lo.ch francuski-::h. wyznaczony porzij•kowo na IO-go listop<ida.
.;~ •o;i}

. MOSKW·\ (P:\P) 1-ASS dnno~i z Ankary
że cdbvl sie tam 11rnc-•1„,tv obrhód 22 roczni·
cy istń:enią" Rep;1hliki Tu.re~kie.i.
W cza.sie
uroczystości wygłosił
przemówienie premieT
turecki.
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ROBOTNJczy
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----............---------------------------------------------Posiedzenie W ojęwódżkiej Rad_y Narodowej.
~~ie 1'obotn~

o

Wf-ml AHart- Rousseau
odbyło się zwykłe
w

pierw-'
firmie Allart Rousseau
sze otwarte zebranie komórki PPR Na
ogłoszenie, że PPR zaprafta sympa\yków, na
zebranie przybyło 2op robotników - na 670
pra~ujących. Ta liczba wiele mówi i ma swoje
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temc;dem OŻyWiOn&j ~y~ USji. - .oprawa; Y ~.napod\~a'f:tyce ;'.\llarta, gd:dekolwie~ się m~=yć, I - uczycieii. - Stypenµia dla młodz1ezy roboin1czo-~hłopslr.1e1
1

•

1 były głównym

·

czuje się pracę peperowców. Oni jeszc::e w lu-! 11 \\.T dniu wczorajszym odhy!o się w Łodzi ziemniaków, co stanÓ~i 16 procent pnewidziatym przy pom~y nieliczn~ grupki bezpartyJ- I łQSiedzenie W-0jewódzkiej Rady Namdowej, nych dostaw świadczeń rzeczowych~ Wojenych robotników wielkim wysiłkiem urucho- •ia którym omówiono sprawy aprowizacji, do- wództwo łódzkie n; dzie11 1. JO h.r. z wykomili :::nis:czoną fabrykę: Obecnie ujawniają :-itawr świadczeń rzeczowych i opieki spale- naniem planu dostawy świadczeń rzeczowych
stało ha_ 3 miejscu w Polsce. Zasiewy wy~ó•
·
inicjatywę na kaidym odcinku. Znaczna po- cznei.
Po odczytaniu protokółu ,z _ostatni"erro ze- 11ano· w 9f"i ' procenhich.
prawa obiadów w stołowce, umasowienie spół.~
Nacl.elt1ik Wvdzialu AprowizaciJ i świaddziel/ii fabrycznej, sprawa '~nieszkań fabrycz- • brania i przyjęci Il nowych czlonkóv.;"' Rady,
nyc.h-~szys:k.o )est troską ~epe:ow~ów. Rów.1 przewodniczący ob. Socha-Domag-alski zdał cze{! Rz~czbwych złożył sprawozdanie szczemez ~ 1~h m1c1~tywy .~?stała ~z-yw10~1a praca sprawoz?:::!·ie z <lz;ablnCl·ki prez .'dium. ~a- góiflwe z dzialalności syvo_jego wydziału. Do1
Kierowni..::1em świetlicy Jest tow., stępnie zabrał i?los ob. Wojewoda pąb-Kocioł, slawy świ?..ddei'l rzeczov,,-ych· na 1·01{ 1945 6
w świetlicy.
kontynge.nZaległości
ton.
150,0-21
przewidują
akcję
omówił
prnwozdaniu
dłuższym
w
któr~
i
pomaga
pracy
t:j.
w
Intensywnie
Majewski.
tow. Tomasz Szkudlarek, 'były srnbowntk puę- świadczeń rzeczowvch„ zwracajac uwagę na tów z akcji wiose11nej wynoszą 75 tysięcy ton:
je' doniosloMroraŻ • podal dnne 0 d:r.iałatności Razem 22:~ tys. t. '? tego przeznaczono na zadzalni, obecnie naczelny dyrektor firmy.
dzieciach również n~e zapomnieli. w specjał~ poszezególnvch wvdz:alów Un:ędu Wojewódz. aprowidowanie ludnośei cywilnej w ci~gu 8
miesięcv. to jest od 1,8 do 104 · następnego
'
zbierają się dzieci w kiego
nym pokoju świetli~y
k i68 993 tony dla miast~ tnr.!zi 65 i-'s
.,
wieku s::kolnym, odrabiają tam_ lekc. ie, poma-j
• ; •
'" • '
.- •
ro U,
OdbtwrJ.on•l.I
A W..,.,.iJ,,.,
ton. dla m. Warszawy :> tys_ ton, pia po vmtow
.w
·
-, ..._qn
?a_iąc sohie nawzajem podręcznikami.
Popularność , peperowców m-0żi1a latwo 1 ! ta,lc Wydział, Kom\111ikacji w okresie spra- i miast wydzlt>lonych 40.~26 ton: ~V ~da wa-'
rozmawiając z bezpar,yjnym1 ro-1 v-,ozdawczym od 14 wP•'~ni::i d~ 30 paźdz[er- niu $wiadczei1 r:r.~czo.w_ ycli najlepiC'j st-oi postwierdzić,
mka wyremonłowal naw•erzchm drogowych wiat kutnowski orali towicki zda.iąc 26 ..') rirobotnikalJ,li.
Trzeba jednakże stwierdzić za!\ad11iczy błą~ I na długości 458 km., zakoil!.'7ono budowę l1 ·cent. Onwwiając akcie· pret)liowania ppdheśW~ dział j Iii,· że 0 ile przemysł ·wywiązał się dobrze w
w pracy komórki Al tarta: caly cięiar pr~cy 1 i tnostów o łącznej dl.-.'..\ „'ci 567 m.
obowi.-izków spada na b~rki kilkunastu p7~e- i odbudowy rnzprowad7il 1<retiy!y w wy~oko~ci ~ostarczeniu wSi 'NytwQrów przemysłowych
rowców. Z tego powodu jest wiele spraw me- '2 967.f'()fl 7.ł. w tvm na odbm~owę ,„.„i, !<th•: ~o jetlnal< ll.1'"rat rozprowadzai::-cy nlc stoi na
załatwionych lub źle ::ałatwionych. Nic s.1 na-i rn"sydffi cłlu spccialnle pos1.kodowa.wch Q'OS- wysokości ;ada!lia kwieł~ t~~arów Zfltiiduje
wet wciągnięci do aktywnej prac'>'' ''lS~ysc~ pmtr.rstw oraz na zakup materiałó'" budowla- się w mairnzynach i 'n!e jest rozdzielane.
•
;_
-•
członkowie komórki. Praca Rady Z?l:bdoweJ nych 5 263 {)(10 zl. N3 0dhudowę szl::r'>I, l>udyn·
Op~_ek~ nad Sł<PrOt-:'1ml
tak samo się prz~dś~awia - na 9 ~adcó'v :yl- ków Ilż_yt;•c:mo~ci pt•'J!;cznei oraz bndynków
Po sprawozdaniach naczelników wydzia.h1
·
ko 5 faktycznie pracuje. D!atego tet, pomimo mie!q:ka!n1 eh t1 1 no kre·c-\vt\'- 17.l'\.4'4 , h'.1;- jące.
Wydzfaił Zdrowia )Wdaje, ie na tefenie wo- Opieki Społecznej oraz Wydziału Przemysłonete~ne! pracy komórki PPR.' nie wszystkie za. ·jewództwa łódzkiego (z w_vj~tkiem m. todzlj wcgo zawiązą_!a się ożywiopa dyf.kll,,;ja:, w któ,
gadmema terenowe są r0zw1~zane.
1
Przebicrg otwartego zebrattia komorki UJ~·I praktykuje _304" lel<~ny lHl lekarzy dentystów, rej zabrał głos. tow. Potapczuk, omawiając
wykazujacych
terenowych
działalność Rad
wnił ten sam bl<!d. Po.mimo dobrego przemo- 67 felczerów i 302 położne
Wydział- Wojskowy poda.ie, między innymi. małą żywotność i ospalość- że premie .za
. wienia tow. Michorka c:ł~nh ~-omit~tu ~t.iel_-\
nicowego, 0 pracy Polslnei- Partu RoootmczeJ, 1 że stan koni w Województwie Łódzkim w po- świadczenia rzeczowe S<ł 'ile prze~rowadzone
dał sie zauważyć. b~ak mówców peperowskie~ równaniu ie sta·ien1_ d 1 lipca zwięksfył ~ę -- wina i ~dpowiedzialność za łn spilda na
9 1 p!!ździernilrn wy- tniejscową Radę Powiatową czy Gminną.
z terenu fabrycznego. Ws~ak otwarte zebrama, 0 ~O tys. sztul< i na rlzicń
'. N~s:ępnie _omówil spra": ę schrqnisk dla
komór.ek są po to ~~rgantzo~an:, a:::eby. sym- ,108_1 il 3:! tysi1,_1ce kn-.'li.
dz1ccr 1 starcow. o skandalt~i:nych stosunka~h
·
•
patycy P0lskiej Partii Robotn1cze1 poznali pra-1
zwi::izku z
r' w sieroi;jlicach i sfarocińcach,
Swf;;iidczf!rna rZPC%OłN/e
cę naszej partii, a przede ws::y•tkim pracę ko-.;
\\'y.dzial :AprowizaC',ii' i Handln p.o.ctaje, że tym w imi~niu frakcji. rndnycl~ P~R row, Po·mórki -terenąwei~ To na_ibardzici interesuic
do dma 20 bm dostarczono 24 tys1ace t-0n tapczu 1( złozyl następu1ący wilws~R:
botników fabryki
---------~-----•
--Pomimo tego braku, otwarte ;:chranie k()- l ·
fi
morki było bardzo dobre i na pewno ~~ p~zy9a
li
czyni' do rozszel'!Zen13 :_;zeregów partyinyc ·
Następne zebranie otwarte powinni t9 ,·arzy.
U.OOO par butów :: biażącel -oro~ ke!i,
Mi'Il>;,sterstw·o Ap-rowizacji. i Handlu zwoL
sze S>tarannie pr:t""ntow~.ć. aby robotnicy,
· 1S·two tą sa· · ~uczycie
w m.cu wrzesmu
n11!0 dla
a:
- ·
· ·nauczycielstw
svmpatycy p 0i~kiej Partii Robotnic:ei; zrozu• 25.llOO par butów skórzan}•~l' na gumowej ma droga ot.rzymaio 60.000 par l;>utów brek
zentowych.
mieli, cz,ym ;ivie i co robi ter~nowa komc'ir -a po~esz• •Je z transpol1u 'UN ,A
Niezależnie od zwoJ.niemia dl~ 'l'l"llc"·PoW'{ż'Sza ilo·ść zostain.i.ę re>7:r.>rowad'l:ona
B..
•
- PPR.
prze,z pos 7 czeg61ne kurstoria na pod'ltawie cielstw-a .Ministerstwo Anroi'\':iiacji i Hanclfu
'
*.*
·W na<Szei iirm~e na ocl~zla.)e C7esalni hv- plam:u ro;zdi:i-iiJu przed'1o:l:onego pr·:rez: Mini- :twclniło obuwie dla ca-J.kowllej Jlctcl persoil\elu Wyi.>Z'rch Uczelni'\ 1 połowę' obuwia z
.. '
.
ły ciągłe postoje z b ·ak:u skóry kotl!iec-zn~J I s{erstwo Oświ~ty_
do maszyn ciiąga.rek Z teqo oowodu qroz1-1 Ponadto Min!s.terstwo ~.prowizac}l i Handl tranrnortu UNRRĄ i poł<0wę z biei:ącer pro_
·
~
I dukcjii.
ło nawet Ufll.ieruchomi•en•i.e cahl'go oddziału. Lu zwo}nHo dla nau-czycielstwa:
Ta'\ATar ZVIS'Z: J ajn D~·e-.,.... J1a.s, n e:-oe rory..""f e c. by- IU!łllnH'llH'H1111111••1'!1' '" lutl!tł' ll!•'.r•1rt!l(lłf!lłl•'llHl 1 l'Tli11!111'1q(JIJll!111111111llflłlłlłl11111tlłllllłłl1tu1r111łłlll1111111~łflłffl1111Htl11łfltllJl1U„llUłlłllmu101utlł1Jt111111!1ffl!l!IH1•,i11JlłU
.
ły rnb-ot:nik tego oddz•iałn. obecmi·e ki 1erow-1 nie było. Badając bie-g maiszyny tow. B"enia<S W'Y'da·tki nia skórę, a obecnie ,zlikwidov-rafo
nik czesail·n.i t z:grzeb1ar.n,i. p•mieta,jec o s.wej z~·stosował na.st pująoe ulepszanie: prz.ero_ C'iągł.e posto~e i zażegnafo gro;i;be unieru_
przed klasa rabot1uczą bil pewną część pr:r.y ciąga.rk-ach - przed c:ihom~enia czesa'1i11i - gdyż skóry dbtych.
odpowterlziaLo~ci
i pT-z,ed państwem długo ro1zm rślał nad tym, łuży.:ł powstrzy·mac;oe, w których pracuje cza.s z kzC'zcne, nl:=u:iytec·q;;- r"ur· '}i' '.'!1"'
co zrobić, by u:s·,mać posto·l·~ i groźbę uni.e_ '1'.elF'k od ~l::órv. ObeC:!lle dzie1'i I.ii urze·róh- mH'.me·!rów pl"Zerahie,my' na ~kóry użytecz.
ce mozemy stosować skórę długości 600- ne o długości 600 milimet:-ów', Wiekszość
ruohomd·enia fa.bryki
Tow. Bienic'> o"ukalar. rlrc-cr\ ro?;wia.zaT.la mlhmetrów -·· to znaczy o 50 prooenit króL I mmzyn tow. B~·eni•as już przerobił i nadal
,
rego z,a.ga'Cinieni.a do.s,zecM do następującego szą. Skó,r.a dfugoścL 1.20.0 mi!ime11rów robi nad tym pracuje.
To·łr. Bienias dobrze sle przvslużył swojej
Wi!liiosku: p.rzy ciąga.rkach używa·ne były jederrl obrót i zużywa się w 9rzeciągu 2 mie_
skóry dh~goki l WO. rnl!'.,.. - '_ r6;•r . .s~ó ·11 Pt?-_, slęcy -;--- ~kó:a dług.oś«:~i 600 1r:il:m.atrów ro~i fabryce__ do~rze sie• p1rzys·!użyl '<=:jczyżnie, dał
dwócih m~es1ącaich mszozyła się 1 1ak:o m·e 2 obroty 1 zuzywa sJ<E~ w przeC"~cru 6 tvąodm. przykł.;d, J<'.k trzeba "P'racowac w nowych
UIŻyteczna b~a odrzuoalJła. S,kór d9 zam'~ny To udo-sko1n<Neni.e zmni<e•}iszy nam z;naC'zinlie W"a•runkaoh.
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Narodowa pPleca
Rada
„Wojevyódzka
wszystkim starostom i Radom Narodowym, by
szczególną op!eką Qtoczyli repatriantów ze
wschodu oraz mieszkańców Warszawy sieroty
i wdowy pnebywających ':?becnie na naszym
tereltie oraz\ poleca zaopatrzyć 'fYl~ienffinycb
w ,$ywność odzlei) obuwie i opał. A dzieciom
dó lat 10 7.apewnić przydziały mleka i tranu.
W związku z ~ybuchem chorób zakaźnych
szczególnie w okresie zimowr"lł'I Wojewódz.ka
Rada Narodowa postanawia, by !Pli:arze w każ-.
d~j gminie. poświęcali _ied~n dzień w tygodniu
na bezpłatne p;-zyjmowanle chorych".

młodzieży

Styr.tendia dla

- ,
,,
:
Prezydmm. Rady wystąpiło z następującym
W~io,;.kiem:
,
„Celem udostepmenia nie!amożnej tnł?drle~:' z~ sfer chłops-kich i r~botniczych ~ w~.
1odz1'1ego dostępu do wyzszych uctełni I boo·
rąc pod uwa'{ę ogran'czenia w Polsce satta·
cy,;oe_i onr>: rcnrc5{e ok\!!JaJ1ta, które uniemoż•
liw'ialv kształcenie się tej młodzieży. Wojewódzka R»da Narodowa uchwala utworzyć
fondusz styóeNlialny, którego zadaniem będzie
umoiUwienie niezrJnożnej T!lłO•hieźy przvgoło·
wanie się w terenie do studiów, a następnie
kontyrmowanic- ich na HYŻSZ~!Cl1 uczel~iach w
ł,oazi. w tym ceht nol""a się 0 -zeprowadzenie
mzez Pm„iatowe Ra ly zbiMl<l na fttndttsz
sh~e 1111·"!lnv oraz O!:l"arowanie nrzez prezyt1bm Rądv o··~aniz~cji i regul!'mi;nu funduszu.
Tow. Ru:-std' omówił spra,i•e Opieki Społe·
ne_L poolrreślaiąc że ;inkolv irk v.· d?iedzi„:e te,i iest harcłzo cufo bral'ó"-, j~nak wiele
j11ż _dok(l!nno Nn~•rnnie omawbfac sytuację
nam:zycieli, o' !'iadc v~ że ze stano'wi kiem
nauczycieli J"rofaeynh PJ?fZl'l'\' 1''.m'l pracv w
wypad'ru 11i p('pr~~vlenia ich hytu, spoleczeńNauczycielom Jest
stwo sie f1ie sr>ł'daryzttje.
ciężko, le1~z pracę S1"Qjr pow'm1i traktować po
obywatelsku i społeczrie. Roln11;cy w jeszcze
gorszyc!i ,, <:<l'l' ' '":_.r życ'0wych nie porzucają
pracy, lee~ \ rakz" 0 poil'l'e~jerie produkcji.
C7

Nauczyciele winni w pracy sw0jej . stan~t' na
star.ow'!l1'-tt r~~dziei iÓfl'lWym, a spoleczeńrtwo
ian"mni, W imieniu prenapewno o r;"~ 1
zydi 11 m to,·_ B, r·k; w w-iil'l"flł się uczvnlć

,rfe

wszyi<tko, j:O t>::hie W IE'!!o m~y, celem poprav..·e'1la bvtu n·" ~t ~· ,. na t renie woje.
wód-:twa. Następnie złoż~il mistqmjacy wnio·
sek.
„Wobec ciagle

mnofa(:m!h sie _\Vypadków

ni~· rh~go zapc 1,mić ·a przyr.1„ia'i O!lału i ziemnia'·ów n<i zimę robntnik0111 zamieszlrnlym

ooza "'n;111'"ami, vi„11

·„·

\llfo!"t"Ód"'ka

•,oi;!-;,

Rada pele-ca wvdz1 IJwl aprowizacji jale najszv!isze Hre<rulowanie t i :>prawy i za;rwnicnia tym wacowri'!;om, f rotoinilcorn realizację
przydzia•6w:
Po wyborach LIZLll) /ni<J«ir•"h do vomisJ'i
0

+'·

Kont-roli Społeczne! 'zebranie wkoticzono.

Z.

,,
cÓż, ,J;1:;;? - pyta 'R.;=;;ard- --~;
~

;_;:N~ i
odpowiadam sam sob;;..._
wobec tei na-;;zrj „projekcj~'' z przed kilku
·
~atrzymy na mrowie płynących ludzi, lat, moż~ nas te;-az coś w tym wszystkim
i'ił
wozow, samoclwdów, czoigów i rcflekto- zdziwić i zaskoczyć?
ft~rmanek i,li~uzyn, kobiet. m~żeŹyznj , Odpowi~da mu mój wiele mówiący,,
:ó~v'.
r.j
1939
wrz_eśnia
z
Fragmenty wspomnień'
na matki pędzące szybkim Kro-, mjlczący usm1ech.
l dzieci,
*~:•*
St. Ryszardowi Dobrowolskiemu-i
~ 8 ~rześnia, od ~ana, bombowce nje- ki:-m z i~~zwianym w~psem z :niemow~ęta-!_ . _z poza drzew. wydtynał złoty ?błok.
poecie optymiz~u, wspominając
wspólnie z nim przeżyte czasy w.o. nueck1e bombarduJą obydwa\ mosty na i:m na rę.-..ach. w. leklnch,, letmch .sukniach, 1 Clj'płem swegr; blasku od~ywa myslI ~u
·
, Jakby wybrały się na spacer, a nie na wę-I innym refleksJDm i nastro1om.
,
J. M. R. , Wiśle.
jenne.
Lecz jakże szybko _a,--.~ni.e ta chwila!
I równocześnie od kilku dni .trwaj drówkę w nieznane'. pod gradem bomb i,
Dobiegał końca pierwszy tydzień wrze- dniem i nocą ów apokaliptyczny, jakby ,kul spadającY._ch .z powietrza. •. Zdyszane, Wzro-1,{ opada ku ziemi, Przed nami, na
biblijny jakiś, exodus całych szczepów i zmęc~one,. oiblep10ne kurzem 1 potem - chodniku, pod murem; sino-szary trup.'
śnia 1939 r.
W te tragiczne i zwarjowaq.ę dni. w plemion, zapatl"2lonych utęsknionY.m wiro- ple:iuoi:-a i szc~ep_:y,. wvrwane ze . swe~o, Szmatławy ochlap, który przed chwilą był
·
__zycia masową sugei:t1ą, me-1 człowiekiem. ,
,
_
w ciepłych jesz- kie.. m w dale.ką plas.ka. przestrzeń, za zas1e~ziałego
pogodnym bl ask u nieoa,
Godzinę temu w p1hliski kilkurietro. .
.
_
cze promieniach jesiennego słońca, War- Wisłą. ~fr~wie ludzkie za~ypnotyz~wan~ L'doaitym\ flwde~. .
Reida mgł.a, Ja.kas A~1 azonka smro!;Jli- ·wy dorn trafiła __pię~.>e.kqogramowa bomszawa budowała ł;>arykady i kopała rowy wyłączme, Je~ą tylko .myslą - .u~~eczkt,
gnania przed 81eoie. to- wego c1adu i kurzu owiewa to wszys,ko ba„ Człowiek ten przemv'n'ł ~ię właśnie
opętane chęcią przeciwczołgowe.
z małymi bardzo nielicznymi wyjąt- cz;v się, su~ie .. I?ł~nie ~ rlrepcze w~zystki-, s:ero.ką, niesl~~~czon~ la~iną, bur?'~i 11~u- tędy. Sekunda _ w:\ buch, jakb\' świat
cyw1lo"';. i zołrner~y,, polrc1antow rozpękł się, 'rozleciał niby garść skorup,
kami pozo'staliśnw-sami. My, t. zn. ci, mi d~oga~1, sc1ez~am.1, ~a przełaJ. prze~ ~·~n:1
~t_órym nie, smakuje bezsens ucieczek; ~o[a 1 ł~1. wzdł.uz ul!~ '. s.>os, byle da1eJ i c:z1~ci, „szarych. ludzi - i przerazonych i równocześnie z dętonacją bomby pękło
te,q_-.0 czło\Vl-eka.
Sf'rce
i. pr_ędzeJ, n_aprzod, wc1ąz naprzód, przed dygmtarzy.
. owczego pę du.
. uzna3ą
c1,. kt.orzy me
Ten mi<>kki, cfenly :;:krawek- 111.· piersi
Patrzymy na to :wszystko, i gorzki.
Poz·ostała Warzawa, stolica, pomimo sie~1:-'. 1 ze St. Ryszardem Dobr~wolsmęt~y uśn1iech zgo~nie wykwit~ nam n.a ludz~iej stworzony nie dla tak;ch: eksr
.
. _
tłumów, 00 ją opuściły,>jeszcze z milionem i,..' zie~_ Y .
. s .• 1m przez most Pomatow.slnego.~ Niebo wargJ. Potem utkwiwszy nawzaiem spa]- ploz]J, przekraczaJacych odporność ludz.
, .
.
· ·
· ·
·
h
h
-·
sw01ch mieszkancow, -0ko w oko ze skie- mzs' :-trc?nione płonie \\' górze nad nami .
k' ·; rzemem ·w s vyc oczac . odszukuJemy kwgo orgamznw,. me wytrzymał tego pie-'
I1 k -- l
-rowanymi ku niej lufami cieżkich dzi ł l „ d
·
•
za ewa w,;zyst oj w myśli pewne wspomnienie o rozmowie kla huku.
1~,' ~eso Y J as
1 o~o
, , •
,
••
•• _
•
•
•
•
r
' k .. d 1· '
..... . . . 1936 k
mem1eck1ch, z przemkhwvm opę.anczyn1 J ! 1 p owiata
nrzytulona
Szaro-sina tr'm.ia twarz,
. .r~- u. w p1ę neJ o ;me .gor:
"' J.e~1e111 .
' (,'d ' n . -·
.. '
~ękiem i wycinm wi·rn·aAT·~ł' " . , ··~ńkic
• i sk1e1.
n1
~
. : a·1 k 1cn.
,.
„
.- · <1 o zakurzont>1· nlv+..., ·h '. .Jni 1,r„ '"yr·az· a i"i'-"„ . o nadc·1ągajace1
• wtedv
.
. - Mowihsmv
. ,
n <>pr..:)- JO;;
bomb owcow
vo 1i1eur}1ronrne (wbrew Wielu przepow1ed- by oskarżenie swj;m niartwy:rn 5 pcik'1't>m.
t e•1 n <
•
17
(d . C, n. )
·
ł w teJ 1wi mil_ )ny' 1~10111- i kłamstwom} - teJ· oto właśnie
'Pak ot?• po -O a \S
1
bee Cze.k ~Ją Cych n a.s
,j:ik r.:\ iat wojnie
E_ir p;!" , b , ce1 · e•) Cytata z wiersza autorą
Kn2"l']'~--- ... w imaginacii jej przebieg,
1" *).
1m ··C'1;
ra oczy.s~!la s ę.
świata",
n1em1ec-, i.ikł~dając go w obąizy i wydarzenia.
I tak. iak :J'~ st
JERZY

MIECZYSŁAW
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Zawiadomienie

~

1\ ic]ski Komltct PPR ~· ŁodLi zawiaw wa~.ce o . Vvolną~ Niepodległą, Demokratyczn·
damia, że w dniach 3 · 4 listopada odh•~
O B Y W A T E L E!
brzeg do Ilerlina, cd mg stei Anglii po wali \•r oboz-c.n śm'erc ml'lony Polaków
dzic ię w sali Centralr.cgo Roootnkzego
Dni?.
i 2 listopada, poswięcone parnię pTzcz gorące pi1~·:!u• J'bijsk!c do Rzymu, Dziś me ma w:~ćd•m:.s r dzmy, '"lóra by
Domu Kulh1 y (ul. Piotrkowska 24.J)
ci zm~ir!ych obchodzić b~dziemy ze szcze- Paryża, Brukseli i H<lmburqa
na szla.k'.1 w helmtcmhle męr.:ze::Si:tw n, :rodu na:.z~go
MIEJSKA KQSFERENCJA ARTYJNA. gólną czcią, sk!a.dając hołd tym, którzy klesk i zwyc·cstw
ginęli nasi iolnierze, n·e pOJ{i· ~łn ofi11:r i dlatego ohowiąz' iem
• Otwarcie konferencji nastąpi w sobotę. ż'ycie swe oddali dla urzeczywistnien,a \a ohok :ii::h życie swe składclli dla sprawy I każdego z n 9 je-t w=i~de d;.:a it w uro·
3 listopada, o godzinie 16-to.i
świętej i Wielkiej Idei
Wolnej Niepo- boi>.ater:ic:t żolnien:e Armil Czerwom:j. i czys o"ci eh śv. i t- Poleg?yeh.

I

1

Dni wolne od

dległej

załfić

szk,a!nych I

i D'emakratyr.znej 'f>olski.

Wojsk Alianckich.

Pragę,

O'f Oki poprzez Lenino,

Przez 6 lat krwawej o_ 1

Koło· I kup~:ji zbrod'liarze hitlerow~cy zamordo.

PROCR M •UROCZYSTOŚCI.
Czwart"'; l li!'•":-at!n 19'x5 r.
Godz. 9,
zlożen!e wie 'lr.6w 11a grobi-e
Nie7.nanego
żołnierza
pr7€'d YJ.:i.tedrą przez poczty
sztandarowe i de!egacje Wiadz. Partii PoZw. Za
lm~t Sf.Joł.
litycznych. Orqamzacji
Zw·;cr~ków.
Godz.
Na mic~iac paźdT.;cn!!k sprzcd<1 \\'a11c h;;· Zap;•lki \\ <'Ctlic zl. 0,6;; 1..i
puadk,o
R
W dniu 3 histopada hr„ o godz. 15 ot!bę d'! na ka1·tv ż.1 '.1·w1~ci1w c \\" sklepach '\Yl<10011, lvwza „w. polo;va na cmentarzu w
al\„t. .,\\" 11.1 t>tkinch Nr. I ' no l pudelku
b 1-i
h
dz1e sie , w sa~: Do:nu Zw Zaw., ul. Strzelec- 11ych do 111ieishie.i sieci rozbzielc;,,ej. 11<1st 'PU·
l\at. li
Nr. l! po 1
dogoszczu przy gro ac
spi 1onyc
przez
ka 2, zebra.n~e organi7acyjne pracowników i a ce irrt.1 kul:-·:
Kaf. 1 I~
i 'r. 1' po 1
„
Niemców więźniów Radogo~zcza.
Związków Zawodowych Pols1'tego Czerwo- l\fak:i pszenna w ce He ;~!. 2_,;,'1 1.« I k~.
1
nego Krzyl:a, StronD.ictw Polltycznych, Ko ..
Kat. .. \\ .,
IIn out:i11ek 1 'r. 11 po O„'i
c:
n. a
mitetów Op~cki Społecznej, TUR, ZWM,
rat. Il
„'
Nr. 11 po 1.
I
T
);:
'
•
•
•
. . w:encow
. ' .
zenie
W!encow.
Go d z. 11 , z I ozente
ZMD, Zw. Saimopomccy Chłopskiej, HarcerKat. I R
Nr. 11 po ll.11
ra ... ola w cenie zł 1.71l 1.a I k ~.
na
grobach
żołnierzy
radzieokicłi
w
parku
stwa, Zw. Nc.uczycielstwa Polskiego, Ligi JV!ąka żytnia 11ytlowa 70'/r- \\ cenie z!. I ./<.'i za
Kat. ,.n 6„
na nJcinck Ir. 1 no 0,/;'l ki:-. .
P
.
k"
G d
b" · k
Kat. „n 7-1.?" „
Mor~k'ej. li'olsk.ieqo z.·~'iazku Z 0 rhodniego, 1 k.!!:.
, r. 1 110 iJ. 75 kg. im. cniatows 1ego.
o z. 17, z 1or. a na
. I Placu Wolności i przemarsz ul. 11 ListopaKom. Ży:;d6w· Polskich. Roboln ~zego Tov:aKat. Ili na odcinek Nr. 11 po ·I k~.
!\\kko skcmdensowane h!odzóncl w ccllle
rzy.stwa Przyjaciół Dzieci itp„ celem wyło Śliwki suszone w 1.:enie 1.!. 20.fi5 za I k~.
·da na Polesi,f! Konstantynowskie. 'Godz. 18
,t. 6.2fl za I puszkc;
nieniia Kom;sji Organ.izacyjn:j
Zw Zaw
Kat. .. \\'"
11<1 odcinek \fr. 16 po fl, Li k „.
Kat. .. n fi" na odcinek 11r. <i po 1 puszce zapalenie znkzów i Apel Poległych przy
PracoW!ltków Instytucy· Społecznych.
Kat. lf
\Jr. 16 po 0.5 l,Q;.
Kat. „fl7-12„ .,
Nr. 6 no 1 rmszcc g,roba•ch na Polesiu.
Kat. lll
'ir. 16 po fUfi !,,<;.
Piątek, 2 listo ada 191,\S r. Godz. 10. Msza
Kat. I R
, r. 16 pą o.::; k;::. ,\1i6ct sztuczny w cenie zl. 14.70 za 1 kg-.
Z Domu Propagand : PPR
Kat. .. n fi'"
na otlcinck Nr. 11 po O 'i kg. św. za poległych w ko.ściele Garnizon<>·
Sól bi;?ła w cenie zl. .:i.::in za 1 hQ;.
1r. 1~ po O.'i ki:-. wym W. P., ul. Piotrkowska 4. Po Mszy wyDom Propagandy- PPR ł.ódz. ul. P'.olr·
"
•
ct
k 1
Kat ... n 7-12" •.
0
kow.:ika.-262 pow:adam'a,, czlonk6vr oraz
•\ 3 t. 1'
na 0 .:ine · :"Jr. 2 1 po O
kl:
ma,rsz na cmentarz wojskowy na Dołach.
Kat. Ili
·r. 21 pn fl.1 k;;. C1,ckolada w c..:nic 1.!. 4.
1.a I tabliczkę
sympatyków Polskie, Partii Robotniczei, iż
Kai. l p
Nr. 21 no 0.1::; k:.>;.
Godz. 12 M3'za ż.alob:ria przy grobach po..
Kat.
„n
6„
na
odci•iek
!\Jr.
16
po
1
tabl.
uruchom.i'Ona czyteln•e p sm codziennych Só. szara \\' cenie
zl. 2.20 za 1 kp;.
Kat. „D 7-1..!" .•
!°'r. n; po 1 tabl. ległych żołnierzy. Go.dz. 18. Akademie ża
~ peTiody.k.ów z kraju i zagranicy oraz broKat. !I na odcinek Nr. 2(> po O•.? kg. Ś!ed1Je Sf'\lone w cenie zt. S.30 za I k~.
łobne w Teatrze Wojska Polskiego, ul. Cesz.ur czynna 'est codziennie cd godziny 15
Kat. III
1 r. 26 no 11.l
k~.
Kut. .. \\"
do ?l, nie wvlączal c nledz el
11a ouc1nek Nr. 17 no O.ł5 kg. gielnia·na Nr 27, 2) w Teatrze „Gong", ul
świąt.
K:i.,t. I R
Nr. 26 pn fl.ł.'i kg.
Kat. fi
Nr. 17 po 0,75 kg. Kilińskiego Nr. 124; :)) w Teatrze PowszechWst(i'p be'Zpłe.tny
l\1ydło
do
prania
w
cenie
zł.
iur. za 1 k~.
Kat. III
Nr J7 po O.fi k~. nym TUR, ul. 11 L'stopada Nr 21; 4) w Ro·
{:~ ~:: ~:~
K~t. Il
na odcinek Nr. 7 po fl.2 k~.
Kat. f J~
Nr. 17 po 0,5 kg. botniczym · Domu Kultury, ul. Piotrkowska
W czwartef', d.11ra • listopada br., o g.
18 w,ceprok•iratot tow Anna Czerska, wyNr 243.
'1łr
fiJ{.""'
głosi w Domu Pr.opa9adv, Piotrkowska '262,
i"ll
U
lfltJ f,S Z
W f.1JJI lf §Z
Loka1e rozrywkowe, teatry i kina w dni.u
odczyt na temat
owe Prawo Ma!że!isk;e".
DZIŚ PO RAZ OSTATNI
J
ESTRAD.1'. POETYCKA
1 listopada b~dą nieczynne.
W niedz,,e'ę, dn'a 4 l'stop'lda br. pod,,PRAWO DO ŚMiECHU" w Teatn;e
i W.niedzielę, 4 listooada audyc1a Estrady
Il:i>mitet Organ!zacyjny
prok r:ator t·ow. ,Jankowski, o gcdz. 10 ra- , ;,SYRENA" - Traugutta 1. - począi(!k ' Poetyckiej Te«itru W. P. nt. „Na Gruzach Obchodu święta Poległych
no- w Rudz.ie Fabia.'11Cki~j, w lokalu PPR
przedstawienia o godz. 20- ej.
Dom", Powtórzona bedzie w sa1i Gdańska
u'ica V'1'en:awi;:k.e~o 5 wygłosi odczyt na
32. dwukrotnie. O godz. 10 audycja zakutemat ·Nowe Pra·ro ·„~Jże·\"'kle„
.,Polonia" (Piotrkn\\'$!rn 67) „Tęcza" (Piotr piona przez Zw. Zawodowy Prac. Spółdz.iel• .:
~·
'ko;1·ska 10i<) .• Rm:\l'iedżmv sie''. „Wł-):,niarz" czych, o godz. 12 Ótwarta dla publiczności.
/ (Zaw;,dzka 16) ,.Osły alpej!'kic"' . .,Hel" (Legio
Na podshwie po!c.ce,1ia Mi l'">ccr.11\.t Prze·
la śwaeWczan
nów 2-·D „Trzewiczki", „Wisła" (Przejazd I).
OSTATNIE PRZEDSTAWIENIE „s ·1zA"
ll;Yi'lu l dnia ~3. 10. 45 r. Nr. VI \ '\ dz1~l Pr1.e·
,,Stylowy" (Kili1"1skiego 123) .. \\'eż serce me".
Grana ·>tr Teatrze Powszechnym ~ omedia
;
d
,,Saltyk" ('\arutowicza 20). „Gdynia" (Prze- Gabrieli Zapolskie! pt. „Skiz" z Cwlkllńską mvslowy Zar.- 1llu l\1iej~. ego w t,o zi zarząjai'.d 2) . .'Studentka". ,,Zachi;ta" (Ziziersk11 26) Wesołowsk;m, Itiegańsklm i Baronówna pój- dza: na w~.:'.\stktc 1 r.nia:zdach 10111' eh i me·
.. Sportowiec mimo
1!i" „Roboinik" (l\dii1- dzle zaredw!e ty'ko kllka razy, albowi.em cluw\;z 1 cl J.
ui L 1J1 na drorrac!J rrn~dzy
:kic~o 178) ,.Ucieczka w niez1Janc". „Wolnośc" zespół krakowski udaje i;ię na dalsz-e wy.:
11 i . tmp·ch umiesc.i2 n,, „pu1«ce na111'' :
(: 'api1"irkowskiego lfi). „Roma" ·(ul. Rzgow- stę.py do. Vvrocławia.
\
1 Rolni ·11 zd:ij Ś'\\ ladczenia
~iodzieiv . sk.a. 8.4~, „Z_a ~iedm.ioma Fnr.:imi''. _„Przedr
i
t~ '
wmsn!e
(ul.
zeromskicgo.
„PP.N
JOWii"LS:u··
Nr
1-I
7t•).
„TaTEATRZE
POWJZ.
N'c ClCk 1 na poborce·
0 1
•a
cyna, 1 P ę • 0 •
try" (S'enkie\1·icza 40)
- „Pie:'niarz WarszaW p:-zyszi=<m tygodniu odtedzie się
2)
ciężl ici pracy robotnika
\V:"ec:zór ŚW',etlicowy ko\1czy zuzwyczaj 1 w1"'
'n:rnq•Jrac'a sezonu w Teatrze Povm:::ech·
'ku.lturalna rozrywka, koJ1cert, recytac;e itp.
nym
TUR.
Na otwarcie wydano komed;ę
·Pr~czętek seans•i11· w dni powszednie o i:?:od?.
Dla '\\Si duży zy.k w~nika·
· Js·k"'
· H . s z Je t yn·
3) Towar z fabr~·k na wsi hędzie
Dziś, w :!.rod~ d!i!a 31 pa:':dzi(!rnlka b-r. 14, 16. 18 i 20. \I' niedzielę i święta o g. 12 14, F Pe d ry .. P an J owrn
1
w rez.
tomatem z-mra:nia będą recytacje ob. An·
11\,i 20, Ki~,a _„Poloni.a" .. „.H~1;;. „Bałtyk". ski~g? z. ZelY.:erowiczem w roli Sza~bela .
Gdy świadczenia zdadzą ws~ędzie.
toniego DJbrow.sk1.::go.
„\\ 1sła . „Roma 1 „Przedw1osnic rozpaczy- na 1 1ub1latka M. Dąbrowska, w roli pam
Zarządzenie bowiązujc z dniem ozłosze·
/
·
_
nają sea11$e pól godziny później.
J owiąls•kiej.
.
ma.
1
Kur ~ia I •arzy f abrvrzn th
•AKADEMIA ŻA~OBNA
UROCZYSTOŚCI NA CMENTARZU
LATO W NOHANT
W li'ań~twc v·e, Szl:o:e rTigi"'ny odbył sie
ŻYDOWSKIM
W piątek, d1 i·a 2 l!stopada odbedą się w
dwutygndniowy kt~rs d 'l L karzy fabryczWojewódzki Komitet Żydowski w Łodzi Teatrze W. P. oraz w Teatrze Powszechnym.
Dził i codzienn'e
komedia Jarosława
nych. Obejmował on sze:rea v irldadów z !i- wzywa ludność żydow!lka do przybycia na uroczvste Akademia ża!ob:ic. Program o- Iwaszldn~:cz,ą Pt. „Lato w Nolvrnt" z Ireną
Horecką jako George Sand i J. świderlilkim
przemówieni.a
;zjola;gii, p tologiil i h ~ie
reprezen~antów
p~acy :::rzy u- cmentarz żydowski w czwartek, dnla 2 ~i "bejmie
dz. iaile, jcko !"c'cqe, óv,, . "•'$";a 'istów z 3t?~ada br., o g~d~. 1 t. ~a~o. celem WZH!Cta Wojska Pohkiego. Pc>.rtii Politycznych i Zw. w roli Sznp i W Pro'bach Teatru W. P. komed'a F. •·
dziedz')ly :rre<lycynv pracy ! Ł~ :<·i, w~rs'!:J.- i .uaz1aru w 11~boienztwte załobny:n za du- Zawodowych oraz audycje artystyczn'l.
chc's nt. , O.; ·o._ 1e '. 1 ~.:o malowane", w
. p
. ,, .
'k .
.
,_ • k
sze poległych.
wy 1 oz;n:rill~. "'"''" li '?'.1"~Y!o 7 " ie arzy. w
Zdemobi!•zowa"1i żo'niarze żydowscy i
C y R K. Nr 3
rety1e·rE E: w·c:-c;'1s.k.ego z J. Woszczerotym WJę.;:szosc ~tt."'l "Ili łodzcy l~karze fa_ 1 oartyzn1.ci proszeni sa o stawienia si-e w
At K0 ~c·u~-1
· 5 7
'·„cz~:'TI w o!i głóv;rne:i
Równolegle
idą
1
0
brycin1. Vl S"b~~pr 27 '
od.byle się z.ak'..'iń- dniu uroczysto3c·i , !'a dziedzińcu Kom\tetu
•
~ ~'··
p;·óby sztuki Beaumarcha's ot. „Wesele FL
1
Dziś
2
przedstllwienia: o godz. 16.30 i 20 ej.~ gnra'', '1 9 ro-pcc:.r. cle wł~t-ciweqo sezonu
c.;:;enie u • .i i wrnc.,.0n:a nczestnikom kur-I (~ródmiejska 32\, skąd wyrus.zą na cmenCyrk ogrzany.
I ziro.oweg w Teatrze w · ~'.r Po 1 sk~ego.
Gtt •
• tan; żydowski.
·

Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego
zawiada·mi.a, że dni l, 2 1 3 listopada są wolne
od zajęć szkolnych.
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Ogłoszenia drobne

i!!!li!l\!ll!illll!l!!i\I Kupno i sorzedaz l l il l l il l i\11!111

f ABRYKA cukierków, czekoladv i drażetek
Jerzy Karczewski. Łódź. Marii Skłodowskiej
l ;6 (dawn. Po:J!eśna), telefon Jr.6-2S - poleca
1 •:ii\•. ie~ <-z,· w\ bór cnkrf1 \
M.ASZYNY pończosznicze_ automaty okrą·:
1

i

!

: ::;ie. zczepiarki - kettelmaszyny, formy el lektryczne i itp urządzenia nawet uszkodzo_
j ne oraz wszelkie surowce natychmiast pi:ywatnie kupimy. Reklam.a Piotrknwska 46, >I •
tel. 173.59.
"
BATERIE Centra i Daimon
czę~ci ro:
·1 w·erowe poleca 1'-a „Cyklospost' Piotrkow_
ska 15
aflĄ;' "~" ~TERUCHOMOśCI, pr=ed<.icbiorstwa handlo.
• łti::.s
w;c; kupno, sprzedaż, zamiany, d=icrżawv naj.
ło8
korzvstnici załat':'~a biuro „Reklama", Piotr
ko,.-ska 46. tel. 11 J.59.
.J
KUPIĘ skóry ·fokowe i inne futrzane Skhd
Po•t Zal'z. Państwowym
futer Lódż Piotrkowska 36, A!:ltoni Bryczkowski.
·
SPLUWACZKĘ (Tumba) dentystyczną i urnył.ód #„ 1'eromskiego 107 walkę ł<uoię, wiadomość: Wólczaf1ska 66, m. 2
'
1 ;1 ,1 ! ! 1 · 1 1 1,l]'.Jl:!il '1,]1 ,!,1 J.1\_1JJ'~\\iL\\11 R;;..;,n..,.
Jii1'l1!.J!..!1
lil'll!l'llJll.llll""lll\\111\\!
1::1P 1 • '
l!'.'7
u"' c JlD'

I

oraz

k•ienniczy"

B.-da p

z

I

1'\

ny

!~Ht 'w

'
rzygorSC}'

1 1 11 111 1 1 1 1

!IWll\1!lilll! Za~wb!one do~U~"'ni.,

ililil l l !i\11 1 lll\l!~illll~~l:ll'\' 1 ~· 1 \l 11 'ii ·

~~~~ ?:~~z; ~~ti:tn~~ ~r~~!~a~·ki:~ ~rr~%~ ~~~z~!~~~ ś~~~~faj~~:k~::~~~;~o od
1

1

wajowym przy szosie Pę.bianice Rzgó-.v, a
majątkiem Pota.znia. gm'.:ay Widzew, pow.
las:kiego, rulon z planami ma•jątku Potazn!a
c·raz korespcndencje urząd ową.
Znalazco
uprasz.a się o z·w7ot do Woj.ewódzldegO'
Urz.edu Ziemskieqo w Lodz\, ul. Traugutta
14, pokój Nr. 67 lub w Zarzadz!e Gm>n,1ym
Widzew, pow. łaski.
PRACOWNI;'\ iuter wykonuje wszelkie ro_
bety kuśnierskie. Sabat Mari~il'\, Piotrkow
sb 92, m. ó7.
..;,,______ ~-LUBCZYŃSKIEJ Jadwidze
skradziono paL
cówkę,

legitym:icję

szk::>hą

zaświadcze--1ie

z ·pracy i kartki iy\vnościov.'e Żeromskiego
N:: ?.S_ _ _ _ .
iH:'.RL!it:OWSRA Stanisława zgubiła tore'!:lkę
z różnymi d6;;u.memta~1.i (kennkar.ta). Łaskawy ż.na·!azca zechc~ zwrócić, Południowa
Nr. lS 8 ·
STOCKI_B_o_l_e_sł_a_w-Żqubl·ł książeczkę woi,sko_
w·ą wyd. z RKU w V'farszawie ,
___ .
~AŻN!A-;le-skradzlone dokumenty:
palcóvil-:ę
i dowód xamddowa111ia
Francizzek, Ruda_Pubi1micka, WiguryChkbicz
10.

I

H""RTO' . A spożywczo_ko!onialna R,. Szan- DN!A 28 bm. zna•leziono damski zega'i·~k na l'!iM.OLEPSZ.r. Stela.nia zgubll;~-akówkę i
weber 1 J Jai~czvń!?'~i. ł.óciż, Rzgo,.,vsk"a•l, po- -ul. Gdań_skiej. Odebrać można Babtyst~wn:i. )egitymaci~ fabrvczną0ti:.52.~_i~ l!.
_
leca po i111s1--"c.h cena h cukier, mąką, kawę. P1łsudsk1e_go 35/l.
____ -~ ______ \.:'NIEWAŻNI!\ sie skradzione dokumenty:
budynie, o lejki p ro zki do pieczenia, prosz_ 1 CIOSPOS!A potrzebna od caraz na st;i1e, sa_, kc~·tę e;•rakui:.cyjna i koncesję na sklap spo_
Ji:; do p~rn , świece, ze!Jalk;, torebki papie_ modzialn•e prowadzenie domu. Drogeria, tel. iywczy. Klej Wacław - Kubicka Leokadi~.
row.e itp.
Białogród. Arlu!·a Grolłgera 3.
1217 _33. Piotrkowska 16.
~'-""--"""~--~----------.-.....- -......._~_..~.~~~-•w

poza tekstem - 5 zł. Inne cgłos~enia: n
dzielnych i i;wiątei:znych

~~-~--~~~~-~~~--

K.o mi.tet R~d.akcyp1y,

Rt:o., 1 Adm.1

•

ł.ód:ż.

..-in.ww~

milimetr - szpaltę poza t!)Jl-:stem SO procent dr'ożej.

Pi otrkowska 86.

Te!.; 251,1.21,

za.

3~pokojowego micszk 0 n'a lub pokoi z

2 -

używaino-'r.ia "kuchhi poszu' uje

w

cęntrum

miasta

Jekarz_denty::ta
·koszta rercnntu
zwrócę. $ró:!m1{ljska 25. ~-2 pe godt. lli_'!j:
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EL,lA!łBER(i

chirur!!
wzno• ·~ nrzyjęr.ia
eR?.EJAZD LO 32 oci 4 - 6.
D;: med. S, ZURF":OWSK! z War:s7.awy. spe·
cj<ll~ta cnoróh skórnych. v;E'l'GrYCznych
moczop!ciowych powróc:ł Piotrkowska 33,
godz. 11 ~l 1 3 6.
Przemysł jedwabniczy na $Jasku zatrud:ii
IIJatych. iiasl: 1 inżyniera me::hanLl<:a, 2 inżY- 1
ni-erów elektrvków. 1 inż,rm,i·era chemika, 1
inżyniera w'&kienn.ika
7 techni.ków wló_
kienników, w tym 2-ch przędz..alników o'r:"e;
tkaczy na '1')1U!l l ~ I dywany, rcbr;t··ików gospodarczych, ciieśli. ślusarzy i1p
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