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(Ojicialny kOmflnikat Wielki~i J:r6;ki)-

. . " • ! . I, , jusznitkow. Produkcja samolotow i \vszelkiego 
I ' ' I hye z'11i.s.zczone,- lub oddane dodyspo.zycji so~ konlto}owany w ten spos6b, acby Hk""idoW!l~ 

calkowicie doktrYl1Y hitlerowskie i mi1itary~ 
stYCZille' i umozlilwie rozwoj ideii demokratycz-
nych: ' 

~. W' dnJU 17 hpca !945 r. prezydent Stanow I w obecnosci miuist,row, spraw zagranicznyc~ rodzaju sprz~tu 'wojennego h(ldzie zakazaIiIl. 
ZJCd!lO',:ZOI1),ch. Harry Truman, pr.zewodniczll- oraz regularne konferencje ininistrow s;praw Celem okl1pacji Niemiec' jest rowniez pr~ekol1a
c.Y .hndy Konusarzy Ludowych ZSRR Genera- lugranicznych. Codziennie odbyw,aly sip row- nie ,narodu ni,emieckip,ooo, ze p, oni6s!calk~it" 1 T nr S . "t~"'~ 8) Slj.,downictwo zostanie zreorganizowane. 
/s~.~:~nu:, ~. vv. ,tahn.i premier vViclkiej Bry- l1.iez posiedzellia komisyj, powolanych do iy~ kl~sk~ .w.ojskowlli ze ,rile h~dzie. mogl unikn4c zgodnie z zasadami dem:okracjL ' 
,~nll \\ lllsto~ C~1U~'chlll wraJ: Z p' .. Klen~e}15:n~ ,_cr.a na konfere,ncjach ministrow spraw zagr!!- o.d'P?'Vledzialnosci za to, co sa!ll scillgn::t1 nn 
1.. AtLlee spodwh Sl~ nu konfercncJI berlmsklt'J mcznych dia wst~pnego opracowania probJc" sIehle. /', . 9) Administra~ja niemieclm zosrtanie zdecen
lrzech mr!cars.tw; Towarzy.szyli im minislrowi3 m6w. Posiedzenia odbywaty si~ w Caecilicn-, 4) Cale prawodawstwo niemieokie; kt6re st~ tralizowana pod wzglr:den~ struktnry politycz-
Spraw zagramcznyc.h _' trz.ech rz~d6w: "V .. ~f.' hof w pohliiu PoczdanlU.· nowno podstaw~ ustrojuhitIerowskiego, lull nej. P.opieracsi~ h~dzie zasad~. odpowiedzial-
~fOl:ot,ow,. -J? ~. Byrnes, I A. Eden, naczelmcy ., ,'. _.'. wprow'adzalo dys-Icryminacje rasowe, religi inc, nosci. lokahiej. W tyro celu samorz~dy tokalne 
3ztabow 1 mm doradcy, " . Ko~ferencJa zakonczyla SIr: w dnm 2 sle~p- luh polityczne _ zostalo zhiesione ' bf;dl! przywrocone, w calych Niemczech po-

)'1 o~resie,od -17. do 25 lipca odbylo siQ 9 ma 194·5 r. ~chwalono. szereg w~znych~e~~zji. :5) ~rizesh~pcy wojermii te osohY, ktore b~a~ wstan~ rady,poohodzl'!Ce z' wyhor6w, demokra-
I~o,'ledze:n. NaSl:QPpl~. przcrw~no ,-?,bray~y, ~~ P,?dczas ~alad l1aSlt:rIHI,a ,Yymrana. 0l?1U1I W Iy Ud\llat 'v planowaniu, lubwykonywaniu hit tycznych. "W,gzystkie demokratyczne partie po
a,wa d~~l, aby umo~lIwlc. pr~n~"erow: ~ Ielklc.) w le1u .w~znych. problcmach. Qmawlame. tyC? lerowskich iprzeds~~wzi~c, ktore; p.oci~gn:~ly za liltyczne h~dl! dozwolone i h~d::j, si~ cieszyl'y po
~r~;taI1lJ" VI., .CIHH~hlnO"':'I, films.irowl Edenowl z~ga~n~en b~dZle kont.ynuo'Wanc w radZl~~ ml~ ~obl! okrucieiistwa, lub inne przes-t~pstwa wo- parciem w calyeh Niemczech. W administracji, 
I h.lemenSO'·~1 ,U.nee wYJa~d d~ Londyn~ w ce- I1I~trow s.y'ra,~. zagramcznych~ utworzoneJ. ~la JenJle .-'-, -' ntajl!- hye aresztO'\vani i przek:lI.uni kraj6w, prowincji i okrQgow ,z'ostan~ wprO\Va
l,u zapoznam3 S,l~ z. ~vymkaml wybo!'ow _ dQ t~J kOI~e, :I1C~I. Pre~ydent Truman, ge?eralIs~ Sft·dO~VI" przywodcy partii hiflerows:,kiej, wply- dzone zasady wyborow reprezen:tatYVv'"llych. W 
parlament~ ?ngI.elskICgQ. _" , SllllUS .StalIn, 1 premIer !,-ttlee.opus,zczaJl! kon- WO~1 )ej ~woJ~nnicy i~ieirOWllicy instyrtucyj i chwiIi obecnej ,riie b~dzie utworz·ony centralny 

W dmu 28 lJrpca p. AtHee wrQclina konfe- fe'reneJ~,ktora wZ'llio-cmIa WIQZY fllCzlj.ce rz~- orgalllzacYJ hlt1erowskIch. oraz' wlszelkie inne rZl!-d niemierJki, lecz powstanq centralne depar
rell~jQ w c?~rakterze premiera w. towarzystw~e ?y i rozs,zerzyla ramy ich wspo~pracy i 'pa- oscrby nieh.ezlpieczne dIa okupacji ijej ce16w, tamenty admini!sti·icyjne, przede wszystkim w 
nowego numsira spraw zagramcznych p. \1:.. Jemnegozrozumienia -,- z nowym przekona- majlj. hye aresztowani i internowani. , dziedzinie skarbowosci,' transporttt, komunika
T3.evina. Poinie:i odbyly ~~~. je

1
szcze 4. p.osiedze- niem, ie. ich. rZl!dy i' nar.ody, wraz. 7.. i;-l11ymi 6) Wszyscy czlon:kowie. ipartii hitlerowskiej, cji, handlu zagranicznego i przemyslu. Na 

~Ia. Podezas !wllf~~ncJ\. o,d'Jywaly Sl~ re~u. narod~mI. zJ~dnoczonYlll:, zap;.wmf! swiatu kt6rzy hyli nie tylko .czlonkami nominalnymi, c.zele-- tych departamentow h~dlt stali sekretarze 
l-arne spotkallla kierowmkow frzech rZl!db·w sprawledhwy ldlugotnvary pokoJ. lecz bracli czynny UdZI~1 w dzialalno$ci partii, stanu, k/f6rzy b~dq podlegae kierowniotwu Rady 

'zos-tanlj. usuniQci z odpowiedziainych stano'Wi~k Konlrolnej. '. 

II. 
\ 

Ulworzenle ,Rudy minislrow 
Sprow"Zuqronicznych 

i za'5t~pieni pxzez osohy, ktore ze wzgl~du na 10) Wolnose slowa, prasyi wyznania IdoZ'Wo
sWl:! postaw~lpolitycin&. i ,moraln::t mog&. oka- lona' zostanie, 0 ile to nie bE;'dzie naruszal6 za
zac pomoc przy tworzeniu prawdziwie demo- sad beZipieczens·twa wojskowego. DoZ'W{)lone sll 
kratycznycn 'insty.tucji w Niemczech. - r6wniez zwi~Ziki zawodowe. InstytUlcje religij-

7) Niemiecki system wychowawczy b~dlie ne b~a1l' szanownne. ' 

h) GosJodt~rrcze zU5twdy kenlroJi nadliemcnmi 
c, Konferel1cja osi&.gn~la poroznllllenia w spra- tuje, rowniei projekt' ukl:adu Pokojowego dIa 

'Wie utworzenia rady ministr6wspraw zagra- Niemiec z' tym, ie dolmment taki l:)~'dzie mogt 
rtiCZRych, re.prezentujfleych pi~{; ~1'6wnych mo- bye przyjQty przez odpo\viedni rz~dNiemfcc, 
'cai"j;w;'dl'!l~Qntynuowml-iQ-.,:konie11,zJl}",,~h, .. ~m(', .sk,Q.rQ.~taJ'-i r'z!l,cizosta.nie utwol'zony.' il) W celu :t:Hkwidow.ania niel,nieckiego po- dla zapewnienia zaopahzenia wojsk oknpacYi
przygotowa,,:czych w' sprawic Pl)kojoweg'tl .ure- , b) DIa" ,vyl{O~~'~i~"ty~h'~;-d~rii:ada "1'i{dite 'tenej~.£'wojenn~g0, ;pr'(H'!;u:kG-ja_J)m¥i.,~h~,H nyc;h, i kQnie~zny'Ill,. dia zaopa.l:Tzenia niemiec
gulowania i omawiania rfllmaitych prDbrem6W'si~, skladal 1: c:zlOll~.6W rep.rezentujllCycht te i sprzl';tu wojennego wszelkieg.o' rodzaju, jak kiej ludnosci, byzapew.nic\ jej stop~ iyciow~. 
k~6.re na_ p.odstawje. porozj!mi.cnia miQdzy uez,e- panstwa, kt6re podpisa:~y ,w.arllnk~. kawt~la?ji, ~6:"l1iez prod.U1kcja san:olot6w i s'ta~6w' mo~- ]clora nie pr.zewyzszy stopy ~yeiowej w innycb 
stnlcZ~C)ml w r~d~le rzqdf\!JIll :-:- niO~q o~ cza- podyJktowane danemu, panshvll 'llleprzYJacwl- SkICh~;z~~t~me z!lbromo?a. ProdukcJa, metalI,p:uistwadi eUiropejslkicb (JZ wyl:j.cte~em Zje
su do ..:~::ts~ hy,c p~zeka'zY:'wane rad!if,> ... re~st skie-mu. Przy oma~vianu prQblem6w zwiq,zanych c?eml~QIll ~ maszrn,.~~lllecznychd'la,gos'podar- dnoczonego Ktolesrtwa i Z·whp;ku Radiieckiego). 
Porozumlema .0 utworzeiliU ,rad~ Il111ustr~w z opraeowaniem uktadu pokojowego z Wlo- k: wOJenneJ, h~dZle seIsle kont;olowana 1 Qg::a- Kontrolata rna po ta tym na celuza;>ewnienie 
s~raw zagrallleznych rna na.s1!?pujItee brzm~e- chacrni, b~dzie si~ uwaialo Francj~, jako pan_!lllCZ'Ona do usl~Io,~ych:, powoJennyc~, pokojo· sprawiedliwego podzialu, artykul6w pierws~ej 
IlJe: '. , ' , . stivo,' ktore p.?dpJ:salo wa;runki kapittilaeji wy·ch pot~zeh ~lCmleckIch. yrzlldzema p~zemy- potrzeby w rozimaitych strefacll okupacyjny~h 

1) 1'-1 alezy . utworzyc radQ, w sk~ad ktorr:J Wloeh. Inne panstwa b~d~ zapl"aszane·o He lla slowe,_ ktore 111e h~l! kOIlleozne dIn teJ pro- w ten S!pos6b, ,by utJizymn'i..rownowagt;1 ek-ono-
"\Vejd~, ininistrowie spra,,,~ zacgra.uicznych Zjed- porzl!dku dziennym rady zilajdq si~ sprawy, dukcji, zostnn~ 2; Niemiec. usuni«;;te, zgodnie z miczn!t Niemiec i zmniejszye potrzeb~ importu. 
noczonego Kr61estwa, ~wil!zlm. Radzieckiego-! ~t6rei,ch dotYi:zq. planem ods.zkodowan Iub tez zostan!! zniszczo~ Przemysl niemieck,i i niemieeki handel mi~dzy-
C~lin" Franc~i i Stanow Zjednoczonych Amery- c) Utwor.zenie Ra,dy Mi.uistrow Spraw Zn- ne. . .. _ " ", . nM'odowy hQd:;l. §Cisle kontrolt>wane w tyro ce-
klPolnoolleJ~ . <>ranictnych dIa celow specjalnych okreslon"h' ~ 12)W n~Jhhzszym\ c~a"'Ie gospodarka rue- h~, any zapobiec rozwojowi niemieckiego po-ten-

'" 2) Rada b~dzie normalnie obradowala w b .,. 'ik "k" ..' t J'- mlecka bt;1dzle zdeceni-I'ahzo'Wana. "'Kartele, tru- cjalu wojen, riego~ Wszy..stkie niem, 'ckie poolidz-
L ' . " " " '.. . w mmcJszym ·omUlll aCle, me Jes sprzeczne d k .. r '''-1' ' ..' ' , onaymc, ktory br:dz1e sia:la sledzIbll ZJedno- , 'u' liem zaw~r.tvm na k' , fA' '" . .sty, syn y -aty IInne monopu e, zostanq,zhkwI- ne 1 PTYwatne instytncje nauik{)'We, zwiqzane z 
cz' S' 'k t . t· dl " ., Rd·:l J?Qroz mleI , "'" .. on ",rencJI ml- d, 'w ' . ' .. ~ 1 ,. d h d "'" ·J:.I o.nego e .r~, ana~, po· egaJflcc?o a:;l~. ni'strow spraw,lZagranicznyoh, Stan6w Z'edn,:; 0 ane. ,l'J • , ••.•• • OiZla1a, nosclq gospo arCZI;1" ~ Il ro'Wmez SCl",e 
R~zdemumlm:Strowl slp'raw"zagramcznych;)~- czonych, Zwil!zku Radziecldego i Z' edn{)~ZOI 0 _ 1~) Przy urzlldz:;tlllU g<;>-spodarkl n~emleckI~~kontrolowane. 
dZle towarzyszyt zastPnca, zajmuj~cy od,powie- K 'I' t ,J 1e w plerwSiZym rz~dzIe pOtpwrany hQdzle ,rozwoJ 16) Zostanie utworzony odn.owiedzi<>lny nie-d " "'r, go ro es wa. I . t . k' ~ y p. 

~la,ll1estano'Wisko, M6ry by mogi dzialac' w ' ..'. " " < _ I'? me wa 1 pp oJowego ,prze?D-ystU, dIa pokry- miecki aparat adminis<tracyjny, kt6ry h~dzie 
llleobecnosci mini,S!tra spraw' zagrahicznych, d). K.~~feren~J~. z~J;!a Sl~ rowm:e~spraw&. eU-CIa potrzeb -ye"'11r:trzl1YC? NIemiec. , sprawowal kontrol~ gospodarczq.' ' 
,O~'az, nieduzy zeslpol wsp61pracownikOw tech, ro~eJlSkleJ k.O~ISJl k~n5ultat~':n~J 1 z ~~dow{)- 14) Pp.:ez czas. trwa~lI~ okupacji ~iemcy .17) B~d!! poczynione kroki, majq,ce na celu' 
lllCZnych. le~llem ;p.r~YJ~to do wladoonos~l" ze komlsJ:;t wy- h~d1l trakto'fane 'Jako Jedna, c11108c gospodar- od:b1i-dow~ W jak, najk(fotszym czasie komunika-

.Pierwsze ,posiedzenie rady odb~dzie si~ w ;Wlllzala. Sl~ ze sw~ch z~dan, prze~sta..w~w'ny eza.,. W z"':ll\zku z t~m b~diie prowadz{)ua: cji, zwi~kszenia" wydobycia' w~la, prodnkcJi 
LOhdynie najp6zniej dnhi 1 wrzesnia 1945 r. z~:lece.ma. w stpraWIe bezw~runkoweJ kapI:tula- wspolna polityka, WSpOlllC zasady stosunku do rolniczej, napraw~ domo,,, mieszkalnych i prze'd 
l??Si~dzenia b~dll mogly sir: od!hywac na podsta- ?Jl ,NIe~llec, stref. okUipa~yjny?h w J~'iemcze~h gorniot'Wa i przelllyslu, rolnictwa, lesniCtwa, ry- si¢>iorshv uzyte~znosci puhlicznej. ' 
\VIe. ogolnego porozumienia w innych s1;olicach. 1 Au~tru, oraz lll~r:dzysoJus~mczego mechamz- hol6~t~a,. sy-stelllupbc, cen, przydzialu zy- 18) Rada K·ontrroli pdczyni odpowiedniekro-

3) a) Niecierpil!cyini zwloki 'i wai~ymi Z:1~ mn l{OntroI~~go w tyeh krajach. ',{! WnOSCl, lmpor-tt;, .ckisportu, spraw mo~e'tar- ki w· celu zaj~ia niemiec,kich */fyw6w znaj-
d~niami rady Sll p:rzede wszystki>m gpraCOWa- . .P0s:tanowlono, ze dalsza praca 0 ch,arakten;e nych, bankowoscI,~, ~a~ad podarfkO\vych i cel~ dujqc,YchsiQ za grankll. 
~.:bJe u.ktad6w pokojowych wstosunku do Wloch, Sz~eg~o~Y'm wspra'Wie koordynacji polityki ~yeh, ,.,odszkodowan ,l.~ hkwidacji ''Potencjalu wo- " 191 Po wyplacie odszkodowaii nalezy pozo
Rurnunii, Bul'garii, W~gier' j Fi,nlandii, celeD1~OJuszn:'kow d.otycz'llcej :;'{)niroli nad :Niemcanii Jennego, trans~ortu ~ k~m.uni.kacji.,,· \' sta",-ic 'Niemcom dostateezne srodlki, zapewnia
~l'1Z, edstawienia i<c~ narp.dom, Zjed.TIQCZ, o~ym _ 1. Austr.l!! weJdz~e. w . Zakre~ ;?zial~lnos.ci r.ady .',' 15) ~O'SiI?od Jka mem~eck, a. zostanie po~dana jl!ce 'im 'hyt bezpomocy zewn~trznej. Muszlt 
taz -!przygo.towame wluO'.skow w sprawlC ure- k~:tIl'O~l w Berhllle 1 kO'lU1'SJI sOJusznI-CzeJw k?ntroh ahu,nfow, lCClZ,Jedyme wzakz:esle ko- bye dosta'fctone sto-dki do pON<rycia dO,pvolo'; ,?:lowu;nia nieroi'~iqzal1Yoh jeszcze' pr?blemow Wledmu.. ~lleczny~ ~o pr~ep,r~wadz.enia demi1ita~y~acji, nego wwozu. Sumy uzysikane i. eksponu pr.ze-
"l"ytonalnycb,ktore powptaly w.zwll!zikuz W zWll!zku ,z tymzaleca si~. rozwiqzanie I rozbroJ~OIa oraz s~;f!gama ods~od{)waIlI do znaczone b~dlj;przede wszystklm ua pokryde 
~il-konczeniem wojny w Europie. Rada przygo- Euwpejskiej Komisji KqnsuiLtatywnej.,' utrzymama produkcJlna pozio~ie niezb~dnYllll'zqbowi~zan importowyeh. 

III. liemcy IV.Odszkodowania 
l1li f\.rm~e .~o.itls~ui~6w .0kupUj&.. terytorium ~ie-cy, dzialajllc w pOl"ozumieniu. ze, sob!!, przyjm~ 1. OdsZ'kodo·wania dla Z'~, Rndzietkiego

j 

zo- 6.Usuwanie urzl!dzen przemyslowych roz, 
Sfl,ec~ .Naro~ me~leckl zaczyna pokl1~owac :a ?dp.o~iedni~_ srodki, ahy Niemcy nie stanowily stan~ pokryte pr.~ez swiadezenia w lla,turze, po- pocznie si~ jaknajwczesniej i h~dzie zakonczo
t a~zhwe zl¥odme, dokonane pod ~klerOWUlC" .lu~-mg?y gro~by dIa swych sqsiad6w idla po~ chodz~cez. ra?zle~kiej strefy okupacyjnej ine w przecil!Su 2 lat od momentu okl,"eslonego 
s~'Verntych, kt6rych dziahilnosc Niemcy W Qkre- k{!j~ swiata. SojuszJlicYll,ie zamierzajq wy- ',:kladow mcmlecklch, znajdujqcych siQ za gra- 'pod p. 5. Dostawaartykul6,v przewidzianych w 
01: ' Stlkces6w otwarcie aprohowali j kt6rym t~PIC na·rodu niemieaJriego, ani zamienicgo\\r mclj... ,.' !p. 4- a) powinna hye dokonalJ-a przez Zw. Ra-
,~ZYWalislepe posluszeiistwo. ' , n~r6d .niewolnik6w. Zamiarem ich jest dae nie- 2. Zw. RadZ.le~ki zadowoli pretensje odszko- dziecki w 0:trreslonyeh ratach w przecillgit lat' 

SPl'aa. .k(ll;tfer~ncji osiqgl1i~to, poro.1;umienie W ~IeeIucmu III a ro dowi moinosc pnygotowanm dowaw:cze PO!sklze swego udzialu w 'odszko- 5-ciu. pkre§lenie charakteru i ilosci urzl\dzmi 
\Sao Wle pohtycznych i gospodarczy,ch ,zas:ld SI~ de;> t~gO,' aby VI przysZlosci m6g1 odbudowac dowanmch., \'" przemysJowych, zdatny.ch do odszkodowan b~
~U'll~rdYnowanej polityki' sojtt.szniko'W w, sto- sw~' zyCIe na zasadach-demokratyeznycb i po- '. ',3. Ods;z:kod~wan.iadl~ St. Zjednoczo-nych i dzie d()lkonana przez Rad~ Kontroli z udzial~m 
tp'zqq. do. pci.konanychNi~miec.Cele~~ego po- ko~o~ych;, JeieIi Niemcy' b~dlt do tego sami ZJednoczonc~o Kr6Jes~va i innych lDraj~w. do Franeji' i bt;1>~ie .za:twi~;!rd~one .przez dow6dc~ 
Sc!s,ichrnlenla ;)est wykoname post~n,owIellkrym- dqzyli s~czerze i konsekwentnie, b~d~mooly tego. uprawnlOnych b~dqp()kryte prze.z sWlad~ strefy okThpacYJneJ, z ktorcJ urzl!-·dzenia pTZemy-
tYzrn?" dotY?z~eych, Niemiec. Niemi.ccki mHita- one z bieg.iem czasuzaj~e miej'scc.wsrod w~l- cze,l1la w naturze, pochodzlj.ce z zacho<lnich sloweb~dll usuwane. " ' 

, I naZlzm' hl';dq, wyko):,zenione, Cl soj'Uszni. nych i pokOj milujl!cych, narod6w swiata, ' stre! okupacyjnych, oraz zaJ~cie niemiec-kich 7., 'P~z-ed, okresleniem ogolnej wysokosci . 
" wklad6wzagrallidnych. - . ," " . urz::}dzen przeIJ1yslowych, More zostan~ usnni~-

o} 'PDIU,e, ZDe, z,Bsl'II!,dv kA,11Iroli. nn.Jl > 1l'lIelfll ,Ir.'ITU'lfiClPH .. e• ;1. Zw. ,Radziecki otrzymi' poza tym dodat- t~,\ b~dl! dokonal1c..dostawy z<'\liczkowc okres'lo-
1) Z ., ' , U"III u. AIUdl mil ~&lI1n",~a!:!'1I kowoz zachodnich .sirc( okurpac;yjnych: , ,ne przez Rad~Kontroli.' . 

~ieJnca~~dl1ie z poro~u,mieniemo' kontroli ,md kOlitrola nad· tym.prz~inyslem. DIa osi!lgDci~ia ., a) 15010 ,nadajllcych. sir: do ,uzytku ", komplt!t- §. Zw .. Ra,dziecki 'z.r'zeka si~ wSJ:clikich '00-
W. at!"',' r 1 \vl, ad.za ,zwlerzchnia b~zie wu:kom.,;r- feg·o. celu roz\Yi"zuJ'c sip wsz"stkie l!>,do''''e, nych .urza.,dzenprzemyslowych, metalur.gicznych, '""'d " 
'" q P ze 1 oJ'. '. -.:, .J ....., l' h 'I' '. . S_~K,U' owa,n.~Y, n., a.turze, P_QC.l,lOdz~cyc,h z, nie,m,i,ec-
,<.oS,",', 1:>, S, z. gown,. o,dowodz, Q;eycb sil zihroj'nych morskic' i powie-trz;ile ''!lily ,zhroJ'Ile Niem' l'ec" c lell1lCznyc j, :q'laszynowych, ttore me s:t me- k h h I 
lr ~\L'- t, . - - b d d ' d k' k' . Ie '~' eZnOSCI b~g, ralllcznych, . z. wY.I·".tkhm 
:-:6Je~ltw~ a~o\V ZJe1n.oczony~h, Zjednoczonego wojska S,S, SA,SD i ges·tapo, wraz ze wszystki~ 1.'~ ne -Ia niemi~ckiej gospo ar, I po oJ.OW~J, tych,· ktore s~· okres-Ione w p. 9-tym. -. . 
e;ohlYch ,"" I :ij.epuhlI!kl Francuskiej w poszcze-miorganizacjami. 8ztabanii, instytucjami, wraz wzamian :za co.wydaodpowiedni~ilosc zywno-
Pr-lez nic~~efach o~~acyjnych. oraz wsp61nie ze sztahem generalnym, z korpuseni oficersldm,. sci, w~gl" cynku,drzewa i natty.- dnoczonych Fzekajft si~ ods.zkodowan z przed
l\ady I{ .' wSZystklCli w charaikterze czlonk6w korpusem rezerwistow, szko!ami wojenllymi,' nt- ' b) 100/0 uri:lj.::1zenprzeInYSI~~ch, ktore ilJe d.no~zoriych ~rze~aj~ sir: odszokdowan z przed-

2)' WOl1t~Oli~', ganizacjami weteranow ~'-ojny i wszelkimi in. s~ konieczne ni~mioo'kiej. gospoda!l'cepokoj·=>o sI~hlOrst:Y. ~l1erp~kIch,polozonychw strefie 
st~s,o:v~c ~~r~ praMycznej mqz.Iiwos~i, nalez-y nFi. militarnymi .i p-aramilitaroymi organa'!- wej .. Zostanll one wy~ane rZ1ldowi rad~iecki~- wscbod'llle~ l.memICckich naleinosci zagranic~
~l nl~ieJ~k.n?hte metody tra1kt()Wanla ludno- cJanll oraz Mubaml i stowarzyszeniami, kt6rych mu" Jako ,zadatek na sum~ odszkodowan. nych. ~?aJduJl'tcychsi~ w'Bp.lgarii, Finiandii, 
i ,3) ~~le:m l~ w ~!yc~ Ni.emc~ech.. '.' ce;lem jes·t\ utrzyina~e trad~cji ~~js~o~e'j w • 5. Ilose urzqdzeii 'przemysl0;vyc!l, 1tt6re rna- Rumunn,wscbodniej Aus.trii i na Wq.grzeoh., 
I detn1htarYza :upa~~l I:hemIec Jest rozibroJenle NIemczech. Wten spo~6h uUlemozhwl Sl~ raz Jllbye przekaiane Zw. RadzIecklemu na po- 10.Rz~d rad·zieCki zrze,ka si~ pr~ensii do 
b1.~ ~rze:mYSI~;a ~le~IlI~~, OTaZlikwi,daCj~ c,a-, h~ .za~sze, o.d.rodZ8l1, ie l1:-b, reo~gani,zaCj~, U,ie: I c~'et 6ds~k<?,?o-w:ap,. b~zi~ okreslon~.' w, ~)l:z~- ~f::;czze~~~ytegO przez wojska sojusznicze w 

Uzyty do nl~mle~.klego.' k~6ry moglhy mlecklego mihtaryzmu 1 nazlzmu. Wszelkl cIllgu na.1bhzszveh 6·mlesI~CY od dma dZlSle]-
pTO nke,]l wOJennej, w.zglt;1dnie .spl"lZ~t w?jenny i sTodki produkcji ~roni majlt szego, (DoTcoficzenl~ na str01iie 2-ej) 



(Dokonczenie ze stl'ony I-ej) Nq:rz~dzio:, szczeliwo:, qru±ymosi~zne. rniedziane, aluminiowe. arp:!.aiura 

v. liemiecka 1I0ia . i mUIY" 
, nnrk," lnnulh,wm 

,\, ___ ~~~odna. ~.p, aro-==-~=o, ra,'-:~~,~iYkulY scierne. , 
~lhi l~fl5i~da, ot;l,pflwje'fifli~b ltw~iHJi~~y,; !1~p,!,f,l" . '.n_~"."r .. ~,~~~"~. ,"Co'. """"=-c'e,' ,~ ... ~.,_" 
wiedliwiaj~cych przY.i~cje do ol'oanizacji 'Na ~.,.... _______ ....... ...-:_..,...._ ............ ....;.. __ .... __ 

rod6w Zjednoczonycl:l. ' '.0 - &.r-'" E. leklru8iko:cv.~!UIt S~. 61dzielniu Pracv ;=~==:: 
l{\nlftJrer~cjil doszla za~!ldniczo do poroz~- XI T '.',. . . '.' . ,I if,~" .. 

mienia w sprawie zdobytej niernicokiejfloty ,.,.'r.,IO'll map.duiow~ "==" Cr- I~I f!. R ~ J I~ '"~ ;=;;.:~ 
wojennej i marynarki handlowej, Konferenc,ia rozpatrzyla propolycj~ rZlldu . I~ Il!:j • kA 11(, .e. IJPIIf. 

~rcZY rzqdy wyznacz~ ekslpertow dla opraco-. raclziecklego, dotYCZflCq terytori6w mandatJ- I \ \ .... "l ~ 'fl.' l§ 

wama sxczeg610wych iplanow. Dalszy wsp61ny wvch, \ ~ z od-P. 1,ld;z;. w LOPZI, ul~ Piotrkowska: 121, telefon 136-85 ~, 
komunikat b~dzie agtoszony. " Postanowiono, ze spr,a~v~ :p. te~ytori6w kO-' i i:>OSTARC~A ,W HURCIE I DETALU: I 

VI 'Krolewiec lonialnych wloskich bfi!dzi~ rozpa.trzona w.zwi:p.;- ~ kuchenki, zelazka, grzalki. piekqrnikL zyrandole. oprawy I-my A. Mar- ~ 
. • ku z przygotowalliern. traktatu pokojowego z; c:;imak. telefony it.p. f-my 'Ericsson. baterie suche i akumulalorv. wy- I 

Konferencja dosha za~a9.nicz~ do porozu~ \VlochamL . ' I lqc?:niki automat. f-my P. F,A. E,. tadioaparaly i cz~sci radiowe. drobny I 
wJenia w sprawie ostatecznego ~ oddania ,Zw. 'VII I' to d -- sprz$i inslalacyjny. szam,otki elekir.~f-my ,Lehman § 

Iia..dzieCllf.iE:mu m, Kr61ewca i przylegaj(leego .A ~ ".IUUlWe urz,.ue .. lallie .. _ ~ 
fJM. opsulru~ .'. .' " , ',iudnaici niendeCldeJfl § Wykonllj~ l'Oboty wc,l'sztatowe - Wvkol1uja instalacje silno~i, slabO'~pl'. - - ~ 

Dokla-dna linia graniezna b~dzie ustalon~ ____' 
przez ekspert6w. Trzy rz~dy uznajq, ie musi bye pl'zedsi~-

Prezydent st Zjednoczonych i premier JJry- wzi~te przesiedlcl1ie do Niemiec. h14nosci nie
tyjski oswiadczyli, ie pOpT~ propozycj~ TRdzj~c" mi,~ckiej, pqzoslaJqcej jeszcze w Polsce" Cze
kq w tej sprawie na przyszlej konferencji po- choslowacji i :p.a W ~grzech, Poniewaiprzyplyw
kojo,wej. wielkiej ilosci Niemcow' ,zwi~kszylby . ci~zary. 

ktorymi' sa, oharCL;one wladze okupacy,jne, trzy 
rz~dy s~ zdania, ze sojusznicim. Rada KO'ntrol
na- '" Niemczechpowinmv przede wszystkim, za-

VII. Zbrodniarze wojanni 
Trzy rzltcdy jeszcze raz ipotwierdzajq, s'\vo,l ,iqc :>~i~ ,t!l kwestifl i z,vrocic spccjalnq l1wagG 

zatniar szyhkiego wYl!l1ierzenia sprawiedliwos~i na slderQwapic N-iemc6w do poszczeg6lnych 
w stosunku do gl6wnycp. przes,tlJPcqw, woje»- ~tref okupacyjnych. 
nych, kt6rych' zhrodnic riie magI! 'bye umiejsco- RZlld czechoslowacki, rz~d' polski i Rada 
wione pod wzgl~dem geografkznYlffi. Kontrolna na W~gn:ech' zostaly poinforll1m~a-

RZlldy wyrazajl\ nadziej~, ie rozmowy to- ne 0 powyzszym, Zwr'ckoHo Si~' (lo nich z pros
czqce sie w tej Siprawie w Londynie ioshl.nl! It 0 tymcza,'iowe wstrzyinanle dalszych wy
w naj'alii'szym czasie zakoliczone p'orq~ullll' siedlen, do czaSH rozpatrzchia p'rzez rz::tdy za
n,iem i uwuzajli, ie jest rzeczli wielkiej wagi" intereso'wan~ s,prawo.ldall przedstawieieli za
:by !procesy tych gl:6wnych przest~pcow roz'po- siadaj~cych w Radzie 'K<;mt;roli, 
cz~y si~ ,iak :qajwczesniej. 

Pierwsza Hsta oskurionych zostanie ogto
. S?Olla przed dniem 1 Wl'2;esnia, , 

VIII. Atudriu 
KOliferencja rOZipat711~yla pro.pozycje rZIlQu 

lilldzieckiegQ w sprawie rozszerzenia wluqz 
S!ustri~ckiego Rz;:idu TYIllcz~sowego na cll:} 
~Uis,trifJ i postanowHu z.godnie rozpatrzyc t~ 

.IUi. Konfereneja szqf6w 
Izlabow Tr~ech 'Mocars!w, 

w -czasiej konf~rencji odhyly si~ narady )lZe
row szlab6w trzechmocar.stw w sprawach wt;)J~ 
skowych, dotycZqcych wspOInych interesow. 

Nast~pu.i~ poclpisy: ' 
- J. w. 'Stalin, H~r.rY s. Truma'n, C • .\t. Attlce 

liwesti~ po wkroczeniu angielsikieh i ameryka*- I =""--~~~-------------!to.. 
~kich sif zhrojnych do Wiednia. ' daje si~ do wiadom 

IX. Polska 
(Dzir 'Vility roz,d~ial komunik~W byl po

swi~cony Pols~e. Trese tcgo rozdi:-ialu poda!isrny. 
we wdorajszy,n;'- nurmerze). 

·X. WBochy, Bul;ariu, Fildon~ia, 
.' Ihununil(, ,'Wqu;rv,Hil,ZpaIUIJ 

S~, Klienteli. ie ' 
P~qcownia Ob'l,lwia 

,'ST~ KIELEK 
- (przed okupacf~ Sienkiewlcz~ Nr4?) _ 

tnajduje, sl~ obecnie no. 

=--: ul. Nawrot, HI;' 8 -:----= 

G rum nie w,dino ko uoi alu' 
Opinju prusy' tiw.ialovlej 0 Konlerencji 

. LONDYN (Pol'Plrel&s). Srpraow6zdawca W dobrze-po.informOiy-anyah kolach poli-
dypilomatytczny agencji Reutera omaWia-! tycz?ych, Lo.ndy,nu po,dkre'sla lSi~, ze oU
jqC wYlIlilki konferencji berlinskiej stwier- cjalny komunikatt obejrnsuje j.edynie ,C'z~sc 
dz.a r ze Ni:emcy zostanq pneksztalconez -p:rohlem6-w, ktnTe byly przedmiotem :n,.a-
panl>t'Wa zdo1byw,cze'go j 'przemyslow€lgo rad,' , " ' 
nakraj ro,lp.iczy,lecz 6amowYlStarczdtlny. ,PARYZ ('P0 lipress), W parys'lCiich kolach 

,Sp-i'awozdawca pod!kr,esla, ie na naj- p6loficjalnych rpbdkresla si~, ze we Frf.an
'Wi~ksze tIlUdnoscinaNm~'li .siE£"J,{i'elrownicy ,cji, uchwaly k'o.nfere:ncji berlinskiej zo
ttrzeah mocanitw przy Uistalaniu wysokoscistaly przyj~t~ .na ogel z zadowoleniem. 
odslzkodowait. Wydaje s,i~, ze n.ie powziG- Straty, -ja,kie po,niOts~a Francja podcza.s waf 
to() decyzijt w sprawi,e ogOllnej sumy Od8Zko- ny Sq tbardzo wi'elkie, lec'Z rzqd :5r.ancuski 
dowan. Wsr6rds,Rraw,kit6re omawiano na gotow cz~sciowo zirezygnowac Z otdsZtko
k:onfere.l:H;:ji i 0 kt6ry,dh 'ilie rna • iadnej dowuTIlia, jeieli !postulaty tef}/lt'orialne 
WZi:ruianki w tkolffiunikalCie oHcjalnY111, .Ftrancji b~da. uwzgl~dnione. Jakptzy:puISZ
jestt sp:rawa Ciesniny Dardanek,kiej. czaj.q, rZqd ft:a,l1cusrki b~dzie si~ domagal 
Pr'oblem ten o1'az lk:westia krajo'w i balikatl" przylqczenia Zagh(bia Saary dO. Francji, 
~kich, Srodkowegoi Dalekiego Wsohodu, 'NOWY JORK '(Polpiress). Dziennik 
z.o:stap4 Iroz<patrzo.ne:prz,ez Rad~ Ministr6w "CJ;1icago Sun" wyratia zad'0'Wo1enie, ze 
Spra·w Za'gr,aniaznych:,' , Wielka Tr6jkil og~osHa' orficjalnie~w6j sto 

W kO'lach dolbrze pornJonnowanyc'h - sunek do rZqdugen.Franco. 
do-nasi ,sprawozdawca ,- utrzymujq,zena "Herald Tribune" siwierrdza, ze 6'tare 
,konferencji ttrzy 'l1lOoCarstwa wymienily Niea.11'cy ze w,stzystkimiswoimi tradycyjny
wrzajemne op~nie 0' 'Ira;nie, Man.qzurii i mi atrybutami .narodowyrrii, jak' rzqd, , 
Korei Pewnq nieSlpodziankq jest rrowniez6z,tabgene!ra1ny, armia, aparat !przemyslo
br.a.k de¢yzj'i w 6prawie AUrStrii. Nie ulelga wy, (~ystem wychowawczY'i t, d" prze"s'ta
jednak wC),tpliwosci, ze rZitd Rennera b~- lyi,stniec, Pcil,~'sta.nq ncrI'Ve Niemcy, ktore 
dzioe '\<,/'Ikrotc,e uznany prze'z;Wieil'kq~ B,r'Y'ta-1 n.ie b~dqpa:ps~wem, lecz jakqs OIr,ganizacjq 

i Sta;ny ZjerlllOq:ape,' " . ',... '., ie1wia\! .jel!izcze formie. . 

, 'J ' 

Konferencja do'szla do porozumienia w Spr!l
wie . wSipoInej politylti, zdllzajllcej do ngr:ullto, 
wania .'1 jaik najszy.bszym cl,asiewarunk6w 
trwf\l~goi pokoju po zwyci~stwie w Enropic. 
Trzy, rzltdy l]waiajl! za poi~dan~, aby normal· 
na sytllac,ia we \VI{}szech, Bulga:~'ii, ~umunii i 
Da . W~grzech zostaHt zakoiiczona zawarciem 
traktatow pokojowych. Wyrazajq. one nadzicj~, 
ie 'pozostale zainteresowane rz:}dy panstw . Z okazji; Swi~ia, Odrodzenia Polski' 
sprzymierzonyb,h podzioluj~ ten poglq.d. Ze , 
~wej strony trzy rzqcly poleca.i~ przygolowanic W ARSZA WA - (polpre;sIS). Na posi'edze' sqd6w wojskO'\¥ych, sqdow pows,zec;htlych, zaw~esze:niu mocy 'obowiqzujqc.ej prze;pi .. 
tra.ktatu pokojowego z Wlochami, jako piei'\v~ 'niu Rady Ministroww <;;;l.~ 2 sie:l1pqia u- p!l'Zewidzianycbw ,dekl'ecie 0 ochronie i,OW Uista:w:y, 0 mOl1opqluzapal'~.zanym do
SZ!l spraw~,\p~(Uegajf!cli rozpatrzeniu ,przez RI1, cb,w alo'l1r dekret Cl ,amneistH e-e:lem upa- J,lal'i.lStwa. oraz nie:lftotyoh wykfuczeit i wr tyczqcych 'za<pa,lniczek, 3) 0 .sprzedaiy wy.,. 
dt; Ministr6w S.praw Zagraniczllych. Zawarcie!miE;tnienia ~holjie.taodfOodzenia PollS'ki W st~'Pk6w sliarl;)Q'w'y,cb. Dekretprz'ewi<luj.e l[ob6w tytoniowyc'h, 4) ° z'l1lianie ro'lpo
takiego traktatu 'PO~{ojowiego, ~ ·uznanym. ?e: I'ocznic~' powstania ?ols.kiwo ICOIITiteVu rowniez>caly ,szereg WYP1).cFk6w Wy!qc.~e- rz~d.zenia iJre,zyde'nta ,Rzeczypo6(poHtej ~ 
mokr[ftycznym rz~ae~ .. ~Y~OS~lm, .' Ul~ozllWl Wyzwolenia Narodowoego ora~ faktu U-: nia spod amnefitii os6b, kt6ryC4~ d,ziaJal- dnia 11 !ipea 1932 0 mon~'P'01u tSpkytuso
tHem> rZlldtom, pop,~rele ,wujLOs'kt

u, wOlO~:16~~ ~': tworzenia R?;qclu Jednoso~ Narodo'wej. ' nose okazala si~ S'zczeg,61ntie sZ'kodliwa [WYtffi' 0 opodat..~o'waniu ikwas'U octoweg-o 
spra"le 0 rz,mama eZlon (Os "a I ",anI .. acJJ A . t" . dl' ,. ' t '<:II' 1 k' . d 'd' ..:l' lk h 1 Narod6w Zjednoczonych, ' . '. '. n:,n~s.11 po . eg~\]q ,spy,awcy 1 ucz~s, m- a .,pa~16twa po s' 'lego... ,I 1 • 1 IfOoZ ~Y oraz sprze'<.l.a~! a ? 0: u. , 

Trzy rzady po~ecily poza tym R!}Qzie Mini- C;y ~Izest~'P5tw pop~fnlO~y~l1 'Pr~'e~ :am~m Op1rocz tego Rada Mllll-SLrOW,11,e,J:1'Wahla . powY1zsze de:kpettY,~eJd~ W ZYOle z dmem 
str6-.;\1 Spraw Zigranicznych przygotqwa¢. trall:- 22 hpca 194 T. n111E;i:?:q,cy,cn dO wlasclwosCl d'e;kl."ety: 1) 0 urzecdach zatrudmel"l1a, 2) 0 liCh ogl:of>zenia w DZlenmku UstalW. 
taty pokojowe z Bulgnril!, Fiulaudtill, 'W~gra1Hi ._ II, .. ;' ... ,;; .11, , !N,'" S ." G '., ' .. aw::;. .; 

~~~~~~~~~:t;~~~~~~(;WrZ~~~~~iO\g~l~ ;al~i:~n~~!1 WnlCienie .. Iistow IIwierzYI!flni(lIQ~!Ch OswiadcZinie' 'Sl~fa polski"ej mis)1 i ,W, oiskowej w Paryiu 
moZliwi h'zem rzttdom popaI'd: ien wnioskdw 'Ufiel umbf.fl~Uldcna Froncu ' -, 01 

COZo~'yz:hj:cie do. ol'gani;;;acji Nar,'odow Zjeqpo- prtl:.Bil~Ulowi .. PARYZrp'olpms8). Agenqja France Pres- 6ze'regach A~ll1ii Soj1.l'sz;·niczYch na Zach~-
", $e ogl'alSza ria.st~pujqce 0:fwiadczenie pl:k, dzie:' , 

'fr;-;y rzqdy zgodzHy sit;! rOzlflatrzYc - k&~dy WARSZAWA (Po~pre!$~), ,'Vi <intiit· 3.8'0 Mariana NqGZK:9w.skie'go, szefa P·ols-kiej ,,,lierna polHyce R'Zq'~:l Jednosd Nalro-
Z os.ol>na: -;- .. w na.ipliiszej przJ:szIQscj $pra~v~ gcidz. 5 p0 poludniu tnrzybyl do Belwede.ru MisJ'i WOj"$kow, eJ': . '..l,·o·~'''e,J', M'l'<'Iia nie. b".rlzle zwraca la ·l!.w.a".gl· naWI:tlUl1la srosun]{ow> .dyplon~a1.ycznych z Fln~ . ,: ' . ' .' ;, 1:" .' . .. 'U .v OJ ~ .' 1 , , 

lartdiq, Rumuni,!,· Bulgari~ ; \VQgl'ami W (lza-, Q.Jno~\lla<ior FranC}1 Roger Ga'Heau W ot,o- na pl'Ze'8Z1.;0'SC oficer6w i zolnierzy. I'l1tere' .. 
sie 'nawet wczcSl1ie.iszYlll Oil zawl}rciij tr~~tn- czen~u{:~H()nk6.w arn,b!'lsa-dy c{llE.lTp. wrfic;e-,;Polska Misja Woj-$kowa b~dzie dC),z'y- ~uje si~ tyltko, czy prag'l1(l omi .. wr6cic do 
t6,,' pckojowych z tYlni krajami. '., . 'd'" B' ' .. -cl' }' '. lado Q,gno'Wier.iiil i poglE'ibieriia brater'PolB'ki i 'U,czci-wie praeowac nad 'odb1l'dowC!: 

Trzy l:zqcly nie maj~ wqJ.pliwosci, ze ze ,mCl p.{ezy entowl lerut'0wl ,1ISyOW Uiw~e~ skkh wie.zow mi~d'zy Anriiq flTancuoSkqi kr.aju". . \' ' , ' 
wzglf;dll na, zmienione warunki, wynikll.jilcez 'rzyteln~ajqc,¥,ch. Po16kq. Z'adcvniem jej b~dziG rowuiez ulat-, PIk. Nas.zkowski zaprzeczyl tendencyj-' 
za,konczel;ta ,yo,iny' w. 'Europie, przedst~w~ci~le Ob. prezYdent!!r,zyjql all1Jbasador.a Fral1 Wienie, przy poparciu wl<dz fralllcut,Slkich, nym i faltszywYIl} p'ogioskom jakobvwoj
prasy panstw sprzynlw.rlonych b~d:t mIeh z:t- ... ' . .,.'. ,', , ' powrotu do POlski ws'zystkiln 0' ,ficer'om' i k . 1 cy' powraca]' d 1.· ,- b' I' 
Pewuiont'!, wolnosc, nadawania spraWl\lzqall ° (:J1 1('1 obe~,).)oISGl 1 . 'l1lstri'l,;. sp~rnw zagramcz- - - s OWl po S, , .'. <'!cy 0 r.!iaJu,· y L 
. ' zornierzom i)(')lskim, ktorzy walczyli wnarazeni na repre6]'e. ' 

rozwoju stosunk6w w Rumu~lii, Blllg~rij; Fiq- nych Wln,tentego Rzymo:ws1tiego, wice-
landii, ~ na W~grzech.. r.. . . min. Zygnmnta M6dzelewskiego idyr. de- 4 

Jesh; chodZl 0 dOipuszczeme mnych panstw '. , ' ' ' , . . C' all ,,~ ..' k' .,. . pup 
do organizaeji !'la'r:>d6w Zj~d~oCZOJ1ych" ~rzy pa.rt(lm"~'Ilitll :po'ht1CZ\l':).~gp JOtzefa Olszew- OfuZWllICeJ' eZ10n OW ' orIn racy 
rZf!dy poprfl wmnskl)o. ,przYJ~cle tycb kraJow, Il)iluego. , ' , '. . . "t, , 
kt~re pozost~wal.y neutralne w czasie. wojny i Amjba.sa~or Roge.r Gar:reau ,o'wreczeniu' ,., '. ' .' ,. . " ... ',:~. ,'~... • 
ktore odpowradaH warunkom ustanoWlOnym w ,', \ '.' . '.. . " ~. ~" , . LONDYN (PoJpreS8),. Or7oC'Ja:lny \!>rgan I hczba~apl\j61W do g,zeregow pa1r.tll. W!3lrod 
statucie Na'rodow ,Zjednoczonych.· I ,ll&tQW . wyglo~\ll przeIllQ:v.r'len,e, DC! ktore I Labour ,Pany ,.Daily 'H~rald" don'o;si, ze 'IV nowych CZIOllkowznaj:dujes.i~ ibard'Zo wie-

, ~rcZY r~qd~ 2)~uszone Sf! ~epnak wyr,ainie od~powiedzi~r prezy<!.ent Bierut. . ostatnich dni",,~h 7.\lrj~k5zyta si~ wybitnie I hI ;?:.qemQ):"Jiltzow.anychzGlnier~y. 
oswladczyc~ ze me odnoszll Sllil' przyenylme do '. " 

ew, wuiosku l'Zlldu'hiszpanskie!!o, kt6ry z,ostaJ
' J' a" '. j' I ~ " " I ft,. D" ' . d' G, .. 

lltworzouy dzi~ki 'pOtparciu moc~'rstw osi i ktt§: . OD~ -"'8 ,.,,£. .('lIf~~ . ' ZIIDJAP 
.ry ze wzgl~.du :ua !iw6j charakter, dziala,lnosc " ' .. " ,.:' ...,~ If:, \f/lJ.. ." 'I, 
i bliski kontak,t, z panstwami napastniczymi, 

Co dzien fpQszka' 
--------~---------

pjlola(b "sa 
,i)oczekal 

).l'OWy JORK (Poli}i'es.'3). K?J1}'ltnlkat W przem6wieniu radi'owym, ·wYg16.szo' 
,kwa·terygI6wnej admiraia.Niemltza do, ,ilym z. kw'atery gl&wnej gep. Mac Arthu
,ni6sl, ze wszelkie polqcie:nia ,-pomiElclizy ra,wicea.o.lll:ira.l 'Mitl,::her oswiadczyi, ze 

Wojskowew}adze amerybdi.;olde wyspa,ini japOlls~jlni a Koreq i Mandzu- Ja:pOTIc,zycy przygotO'\.\Fujq ohecnienOIWC! 
uwierzHy 'prof. Karlta Haushofera, -l'iCl ,~% pfzerwane. }31C11r.;::.da Japonii, je~t tajnq b:r,oll, ktoccq majq zamj,ar zas'to8o
tw6rc~ pseuQ,onaukowej feol'ii hltle- .cafl,{owlde zap~wnjona dzi~ki wSlp6l:az'i(i" w~c wchwili inwa·zji amerykansko~an' 
Iowskiej "przesil'zenizyciqwej". lanht. flaty t, lotnictwa, ' 'gie,}skiej, VTynaleziono ll1'ial'l.owicie nowe 

Nareszc:ie,Jos lasltawy dal InU 

,z. O. 

-- Okol'o 'stu apa.:rat6w· bOll1bardujq.GYGh "iywet'Otpe4y:. powiettzne". S~ to bomby 
ttypu IIMusta'ng" dokcll1qJQ .na:lotU,a'lf:l. ohiek l~.'tajqce po-d,obne. do nie'miec'kk:h bomb 
ty pr,?emyslowe rwo5s'kowe w IrejOOlie To- V I, ztq .:donak ro~nic.C!, ze 'm,ajq one pi
kio. Atak trwat p61rtorej, godziny. lota.ktorVl\.ierUje pocis-kiem zaopatrzo-

(h 
nym w silnik rakieto,~ry' i' gi;nie ~ chvv)lC! 
zdet.zenia pocigku ,2' ·celem. I:.adunek tycb 
bomb 'vvynotSi okolo50o. kg ma,teriatu wy' 
bu,chowego, Wielkie, samOloty, l,)ombard'W 
.iClce za.aierajq Z tsobq po ·dw'e ,,'bomby,la: 
tajqce"i 'VIly:puSzCtzajq je v{ pobli:iu celPt 
Celno$¢ tl.'lj 'oclllliany b:ro~1i V 1 je<;;t dQ~ • 
znaczna dz'i~kipilotowbsamob6j.cy.. W}; 
Icead,In·ir·al Mitcher zazn'a¢zY'l, ze' Ja'poo" 
czyey tp:rzygotowujq kHkanascie tysi~~r 
tcl.~ich po-ci6k6w. 
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slow. Ostromil2 

If! i .ljilZdll dfj:'eh_trOW, I, leli {~rIY 
Da.(:leln,CII IJb III. '§JOI~€,lny,th . S.trze!an~e\ b{lk6w 

1850 Um.arl na w"s'pie Helgoland b. :tener. al I W {f,rugim dniu Z]azd'1.l' J.wmhsarze orga. ,- Kladzie lSie wieliki na'c16k l!1a stoBu'llek, • 
.J ~ v •. "Pol~n'e83" 'J)rzeslct,tr,edakc)'om "p~snz wOJlsk polskich w powsianiu 1831 r. Igna- '}').iza'eyjni U. S.na wojew6dztwa: gdaIlskie lekarzy db' uibezpieczony,c!, kt6rzy winrii l • 

cy Prqdzynski. I i slc!:'s!ko-dqtbroWSlkie oraz naczelnylefldtrz by¢ G'ta,Ta<nnie, le'czeni i p,rzychylnie traik- l6dzkich spi'clJu}ozdo.mie Z obc1wdu 
1875 Urodzit si~ w Ko!penhadze zna-komity U. S. w Katorwicach zlozyH obs:Z.erne sp;ra- towa~ni. 'W L.,odzi Tocznicy p01Vstania. wa-rsza'W' 

bajlwpisarz-r Hans Christian, Andersen. woz-da.n.ia z dzialalnOiki U. S. na 6wych M6wcy podlkreslili ik.oniec.znolsc da1szej skiego. W sprawozdaniu znalazl si~ 
1914 ~;~~~~m~YP.O\Vi~da woJu~ Rosji, AngIla - te.renach. reorga'nizacji meltod .ud-zielalIlta swiadczen, I i;a.ki u.st?p: 
1928 Proba .pie[',w,szeeo przelotu transatIantyc-' WYllltka 1Z nich ,ie U. S. !Ila teIenach z'a- ikt6re mThszq bye r.oZ6ze,rzone i dOlSto5'owa- '< 

u . 'r'I" k' ."".,. t a "Na nabozelistwie byl,i obecni: przed .. klego prz.e~Jotnikow Iddkowskiego i Ku- chodnkh OIdczl\.lwa dotkliwy ibrak lekcrrzy ne 'Uo w,a,run OWl wymogow SWla a pr -
bal~ i. lotniska' w Paryiu. W drodze nastQ- i fa'ehowe'go 'Pe.r6o'ne1lu- ip'omo,cniczeg.o. cy. Dyr. Altman '5'twie,rdzil, ze ro:zciet'9ni~- sta;wiciele WO.iew6dzkiej Rady Naro-
puje ikatastl'ofa. " W . '1 k ' . cie 'sluzby zd.rowia na wies [pow1nno bye do'Wej 'W o8o!)ach wicBwoje'tl)ody,ob. 

1932 Zwy.ci~,9two Polski n& Olimpiadzie w Los . " ~O]'. ,s "lIS 1 o-<:J.,qbrow:klilll
l 
~or.zy :~= jak najszybcie~j zrealliz.owane, je,dnaknie Lukasilca, naczelnika Vi7RN ab, Jalo-

Angelos. Sta_.islawa Wal3siewiczowna w let moz<llos.c 'Wo ne.go wyl o.ro eo a.rzy, '0 moze si~ to o'ClIb'YlWac k'o5+tem swiata T'O- wieckiego· oraz delegati poszc,zeg6lnych 
biegdu1na

J 
ldOO m. (11,9 sek.) zdobyrwa zloty I rZY

d 
~9'stal~ zobowllq'zam d.o udzielenia po- ibotni,Gzcgo.,. ' pow'iat6w". 

me a. a wiga Wajs6wna w rzucie ~y ra uoezpleczonym. W wyniku '6pra'W.o'Zdan, refe,y:at6w i dy-
. :::l:isce)~4, 74 mh".) medal br~zowy (1 l;i Omawiano na,slt~pm1e ,trudnos-ci ipracy skusji uchwa.lono kHka. wniosk6w, w kt·6- Z powyz'szego wyni1Cfx, ze wice,woje 

1936 Na OHmpladzic w Berltnie Wajsowna 0- U.S .• Ina Ikt6re skladajq ,gi~:, ni,euregulo- ryeh zwrocono 'si~ do wl:adzo, U'twofzenie 'Woda Lukasik • fest 1'epl'ezenta.ntem 
shlga w rzucie dyskiem '16,22 mtr . .,- .me- wanie tit.awek ubeZJpiecze<hiQf\lryah ~a pra- we wiSzys1tkkh Bzflmla,ch akademiokkh, TVo.iew6dzkiej Racly 'N arodowej, -na 
dal srebmy. Wa1asiewiczowna zas w bie- ,cownik6w paI1s,twowy!eh, bran~ egze~{Uty- Ik,szrtaicqcych lekarzy, ika1tedr medy'cyny czelnikiem zas jej jest ob. Jalowiecki 
gu 'na 100 m, rO'vlIliez medal, srebrny (dwa wy lZe 5trony UJ S., trudnosCi O'trzymywa- spoleezlnej, ,rozdq'grii~cie przymus,owego W dCilszym ciqgu .lteg.DZ sp1'awozdania 
drugie miejsca). ni.a dostatec:z;nej ilosci lek6w, bxak' fa'cho- ubezpiec.iem.i-a ,ch{):yob.owego n.a ludnose 

K GNI A 
we go' pe1rsonelu q-raz zlefunkcjonujqca lWieJsikq or,a'z Ulpan6tworwie!Ilie apteikpo. czytamy, ze do preiydiu,m - akademii 
kOlITl'uni'kaaj<a. I r,zucooych. majqcej uczci6 PQwst(ir~ie, \wybrany 

zostal mi(}dzy. innymi "przewodniczqcy 
DYZURY APTEK W'ojew6dzkie.i· Rady N arodowej ob 

Dzis dyzul'ujl't a[>teki: Rembielin;ki~go (An- W S. ---- Mns·trzo· ShuO lekkon!letyczne lodzl"I Socha-Domo;galski". . Rorlzi si~ wo;;t.pli 
d ) arszawski' Oabinei Ko'smetyczny A n, \II .. wosc: czy WOJ'ewodzka Rar1a Narodo T,zeja 28 , Szymankiego (Rokicinslfa 6), Zunde- k 

lewkza (Pio,tl'lkowska 2-5), Szlindenbucha (Sre- "A R T E" , W sobot~ i nied;del~ odb~dl't, si~ nil. boisku wa ma dw6ch przelozonych, Z kt6 
'brzynska 65), K~sperkiewicza. (LimanowSikie- Farhowanie hrwi i rz~s,' wios6w. LKS m~strz~st~v~ IekkoatletyczlJ:e L?dzi. z udzia- rych jeden nosi t?jtul .. nClCzelnika" 
gol~. . Piel~gnacja cery: usuwamie W~gr.6W, fern uu]\vybltmeJszych zawodmkow. MI~dzy iu- d . . , . z' . ",,' , 0-

Teatry brodawek, kurzajek, piegow, slad6w nymi s'tartowac majq: Wafs6wna, Kurpessa, . rug1, , zas ~,pTzeW~,(j nzcz£f!c.ego ~ czy m. 
T at n:T' I. PI· ( po bspie oraz zbvie.cz.ne""o owlosienia. \ P6Hcirak, Krym, nor. RaJ'ew'ski, Jasinsiki. Zaw.o- ze. OOS tu naknoczl "Polpress"? 'Istot . e 'I' . nOJs .... a 0 slciego qegieltliana 27) L:::I r 

godz,. i8-ta "Baryltady Warszawy". Tealr "Da- ::.----·-.......... -----------..;Idy budzq' z.rqzumiale zain.tereso,vanie. Mistrzo- nie, "Polpress" • 
. ·Ai I· "'p . d 3) 1 M' stwa odbf2dq sil;) w konkurencJ'i irian i p.an6w. , 

mu L.omerza \riZeJaz 4 g. 9" atura" Fo- :---------------,---"'!I Program inistrzo'stw ,J'est nas't~p:ruJ'qcy: pierw- Na dTUgz' b-owiem, dzien l jrz1{chodzi 
dora. Teatr /Powszechny TUR (11 Listopada 21) Z A.K tAD ~ 
g. 19 "Panna Mttliczewska" Zapolskiej. Teall' zegarm;c!'''z'''WS;''>-J'--'l..;'-~'/.k.o-gr,a'' •• e'''sk; szy dZ'ien -.,;.. sobota, godz. '16 - 60 mtr. pan. do redakcii z wo.iew6clztwa sprosto 
~~-: t S "(T 1) .,L. ') _,,, u ."... u.u,,~J< .... & A 100 mtr. przedbie.gi, pchni,"cie kul[J" 800 mtr., . kt""~" ",' .1 0 ':0'" " 
lUl'I.U3I ur "yrena, raugutJta , goui. ~O, TADEUSZ WARCHULSKI skok w dal pan, biegna 5 km, sZitaL~ta 4 razy w!hnw, z ~01eQO 3l~, ~~C()Z(u~~v.!~my, ze 

,przeglfld aktualnosci pt. "Inne czasy" .. Tealr 100 mtr'i p. an, bieg 400 mtr., .. rzut. dyskiem i I me tylko ob. J a.low!ectC~ me Jest ani 
"Rozmaifosei" '(Nawrot 27), g.19.15, rewia "Na L6dz, Przeja;;:d 14, l 'k 
we,solej fali". Teatr Lelni "Bagatela" (Piotrkow- Pracownia na miejscu sztafetu 4 razy 100 mtr. . I nacze nt iem ' a,ni prze'u.Jodniczq,cym 

. ska 94). g. 19.30 wystw Ludwika Sempolin- 0 Drugi dzie~ zl!wO~6w, .,- uiedmela. P~cz~iek!WRN, natomia3t jest ,naczelnikiem 
ski-ego." prawianie szlachetnych kamieni 0 ~odz. 10: fmaJy bregow u~ 100 m,tr. 1 blc<gU i wy.dzialu og6lrtego 10 UJo[ew6dztwie 

. szybko i solidnie ' Ipan na .60 mtr., rzut dysklem pan, osz~zep,l· l d . d' ' .. ... 'e ' 
T~trL~Il'i"Bagatela"---"Wewtorek 7 i w srod," liao----~----------.---.... Ibieg na 1500 mtr., bieg 200 intr. pan, skok a e . owza v.u.1emy st? Jesz?~e z tego, ~ 

8 SierlPniao 'gonz. 19.30 wy\Stllpi tylko 2 razy w dal. bieg 200 mtr., skok wzwyi, kula pall iob. Luka.stk "re1JrezentuJewylCfCZ1tle' 
;rola Mal).!kiewiez6!Wna. MATERIAtY FOTOGRAFIC,ZNE na za'konczenie sztafeta.,olimpijs.Im., Urzft.d Woj.ewodzki, a nie Wojew6d,zkct 

Teall' Powszechny TUR (11 Listopada 21) , P d h 1: d d 't' 
Sobota, d<nia ,4 sieI1Pnia, "Panna Maliczew. 'iFOTO-BREDE" 0 zawo aoc nas ~Pl roz Rime nag'ro . Rad();Na1"odou)CJ:", Czyli - jeszcze je 

g$~~:: ~~~t~IJ.~kiej. POci~tek przedstawienia 0 Karol Rolka. OGLOSZENIA DROBNE den bq.k "Pol.ptessu". 
t6dt, u1. Piotrkowska 40 -, ' , ' '.,. Nicpie1'w.~zy ,to jego bCJ:k i, 1n(l;rrt 

:'iowy tearf:r "Rozmaitos.ci" wyst~puje codzien- r, .... _ ....... ' DO ......................... !"-.;..,.""""'--""""' ...... _ ...... __ d MAM UPRA W:NIENIA, feart€?( r~emle~lmc.zq. nadzicJ'p, nie ostatni. 
nie ogodz. 19.15 w Domu Klll.tllry MHicjanta do prow,adzema pralm chemlCZnej, ple- '0 

przy ill. Nawrot 27 z. pTogramem humoru, hi.n- WSZELKIE Mt'ZYT.PAlIA . d . d . P k' '1 ' l 
ca i piose, niki "Na w,esoleJ' fa1i" .. Bilety od ' , "'...... n~q z~ na ~lrzqzeme. osz~ uJE!, .wspo. - Nieda1Ono . Polpress" pomiesza 

( '1·" f lllczkl Z lokalem,., Oferly: AdmmlstraC]a l·· .~ k "" . J 
100-50 zl. sprzedaj~ kasa tea-tru od godz. 14.ej naJ ame) , Dziennika L6dzkiego dIe. Osinskiej. (i woc generalow -, Hen'tyka, t a 

Kina r ~upisz - ~rzedasz " -Kt1t-TCRA:iNA~sfarszapani zajmie si~ go- rpBl[t;~?<1;. Da.,Pr:.~Jv..skich, i J!.Q-ltQn~1n 
"Polonia" (Piotrl}ow:ska 67) -"T~cza" Piotr ' uspodarsiwem 'samotnych,przypilnu,ie 'iMe- pO~8kwJ' ~YW1,ZJ: 1.!Jcdczqcey sivego CZ~ 

kowska 108) ~ "Swastyka i szubienka". "Bu- "Pl.YT,OMAN A resu, pomoze w J",.andh~;, Re~erell:eJe, ~au- su w H,tszpanil, zrobil Henryka, ,.za 
dujemy Warszaw~", "Zaglada Berlina", kroni- ul. Piotrkowska,":!: eta,. Ofer,tY'50AoodmlmstraC].a DZlenmka .. 1.,0, dZ- 1m. i~8t ko.rnunard-vv.'1 ·pa:I'YSki6_?fl.O~. J0 
ka filmowa- VIIl sesja KRN. "WI6knial"L" klefJ.e-po~ . , . . rOSla1Oa. TV,cz,0 ra.J np. 'w !oo1f[umka.Cl,e 
(Zawadzka 16), "Hel" (Legionow 2-4) "T~cza" OTECHNIKOW 1 1 f k I do 
~,Wisla" (Przcjazd 1) _ ;,Siyiowy",fKtiliIlskie- CEMENT - I RAllI J .•• wynyal.lowanycl" ospotkaniu si~ JeTzego VI z prezy 

napraw zatrudlll FIrma "RadIO-Elektron - d . : .' , 
go' 123) - "Od Wisly do Odry". "Bal· d I ::'L '1"" h kl d' PiQti-'lwwska 19.· '. entem Tru.manern tyru.hl.1e krola an-
tyk" (Naru'[·o~"l·cza· 20)' Gdynia" (Prze W cwo nycll .1 OSCIae ,ze s l·a ow . ,--"-'----, --- . l k' . :. k ". '.' ' 

, "n -- ,,' " l' f b 1 I ,POTRZEBNI:, Agent ekspedientka, sJuzllca i g1,C S {ego, ,,]ego wY'so OSCl,.Cf, woW 
jazd 2) - "Sporlowlec mimo woli". "Robotnik" wagonowo ""-prOSt z a ry r. po eca ... l' . . . ~ d k" . l .~ . f t l . 
(Kiiinskiego 178) "Dwoje z Humu"" "Zach~ta'" 'B". chlo.>pJec pI~tnastole{ll1l. Ofer~~,: ._?!~~Iuel"111~_._._ ezas, fJ F "r'otoWz na ezy SUi} ,.fY U "Je 
(Zgierska 26) ,'pf,lwel 1 Gawe'i:". "Romu" liE L i OR . ,~JIUln'fOV\ Lodi, ~Piotrkowska 22, poleca po go kro'kwskiej lI'Wsci", ~,wy:sokosc" zas 
(Rzgowska 84) - "WGlnosc" (NaPi6rkows.kie-1 SpI Akc. - Handlowo-Przemys!Q. waf I c. ~,na.,ch,prZYSl.~pnYCh: "zapa~hy" ,dOciast., esen- -. to.,tytU.l .kS. iq~qt i nast~pco~!) tromt 
go 1(3), -"Zapomniana melodia": ,-,Przedwio- J Bit k· 1 KT' k' 70 cJ~ octoWl't, blbulk~ do paplerosow, ultrama~~- Przypu66my, ze tego ostatnie~o bq,ka 
snie'~ IZerOJ;nskieoo 74 76) I tnie kino Tah'Y" • or Ows I, u .. 1 lUS lego "n",:. past~ do butow, barwniki do tkanin or~z '. y , , :,,~, "', ,. '" 

(Sienkle'~icza' 40) "S;elk"~ e, ,,'. , f~l. 101·72 szereg innych ar,tyklll6w. Uwaga: gilzy oraz du;" 'Y!wzna "PolpressoWt. . ;lar.owac., lJ~ko. 
Pocz<tlek seansow godz. 16. 18, 20. W nie- I, iy wyMr cukr6~pocenach fabrycznych. ,ze c:casy SCJ: republ1,kanskze. Ale 1, ,w 

dziele,i §wi~ta godz.14, 16, ~8, 20. UMEBLOWANIE jadaln~, ,sypialni .-:..' kupi~ republikach istniejq protok6ly dyploma 
n:ONCERT. W C. R.:fi). K. - CzEtsci row'erowe I '~iotrkowslca Nr 44, sklep 'v .po.d'wor,Zu Nr 3., tyczne" przest1'.zegaji?ce upTzeime,i za. 

W p0l1iedzialek6 b. m., 0 godz;-19-ej w Cen- oraz ' SIPlE !ozefowi Sll~radzio~lO w. dn~u~. VIII. 1945 sady "suum cuiq'Ue'(. Jak 'Widzir(J..'JJ 
tralnym Robotniczym Damu Kultury· (Piotr- A PAR A T Y R A D lOW E ',wszyslilde dowody .00S,oblSlte I plell1~dze wraz Polpress" ,jest instytucja injormacyj 
k' . 2) d .'. ,'U'. , . z porHelern. UprzeJmle prosz~ V. zwrot dOWQ-'" , •. " • • "T. • • 

oW'ska 43 o'l1:b~ Zle Sl~ "IV leczor muzYAI . w duzym wyhorze dow, pienil'tdze moZila. zatrzymac. L6di, Le- nq,~ ktorcJ ~nfo'i·:ncf.,CJe ~rzeoa' nlek~e 
polskiej" w wykcina,r~iu ol'kiestry Ludciwego Il P,9leca ' gionow 65. ' dy prostowac. Cl,eka1O Jest,em, coby ta 
stytutu Muzyczn~g9 (LIM). '.' 

Bilely w cenie 5 i 10 zl. do nabyda w Orbi- TADEUSZ RYBUS POSZUKUJ~ ,3--4 pakoi i .lmchn:iq,ltmeblowa- insty'tucja powiedziala na to, ,gdyby1f1, 
sie i sekretariacie C. R. D. K. w godz. 10-12, Mdt, Piofrkow,ska 142 ~:y:ch, nowoczesnychw .s:rodmiesciu. Wiado- jednegQ z .'lej dyrektor6wczy ,fez n(t 
15 _ 17.'Ceny przyst~pne moS(: do "Hur.tpolu", PlOtrkowska 22, - te- cz,el,'/iik6w (doprawiY,.. nie 'UJiein, ja-

1 ___ ...... ___ p-_~J;...,.-. ..... ___ ..... _...;llefon218-06. . .', _ kiefjo uzy6 ty·t~!'lu) . Marszaka omie 
Kino "Polonia", ,;Baltyk", "Wisla", "Hel", POSZUKUJF;; 3. luh 4-)00 pokoJowego umeblo- ·l' . l' ". P 1" 

"P~zedwiosnie" i "Roma" rozpocz:ynaj!l seanse walle<1O inieSlJmnia w no,Y,ociesnym. domn z fa. sza z angle sktm. n:t'tsJonarz,em! Mars'" 
o pol godzlny poinieJ., M E B L E zlelllk: i gazem. Wiadomosci nadsyJac: Koper- manem (wymaw'taJ: M arszrnan,) , ' albo 

Lwmpsl'k Nr 2 (Ogrodo"\va rog Nowomiej-arnbuliatoryjno-szpitalnenika 70; m. 1. . z niemieckim zoologiem' JVlarsclutlleiit 
skiej) czynny codziennie od godz. 16, <\V nie- ( M l) k 

I i lekarsko-dentysty:czne. ROZlUAITE me.bIe do spr·zedania. - Rokicin- wymawiaj,,: . arsza; ? Pewnieb1Y ta,-
liz~ell;) i s~vi~ta od l~.· • 

poleca, . przedwojenna fi;ma " ska 53-5. 8-10 l'a'IlO. ze nCl;deslala sprostowanie. Oczylwiscie~ 
W'i!~llln,V1U: nf. allki t6dz, ,Skoru, pki 19 R~GO~S.KA Jarosl!lwa, L6di, ll-Listopada 12, wydrukowalbym 1'e,' aczkolwiek nie 

'!!I ":I umewazma s~ra<dzlO11.e .dO'k-umenty., . . ,za.tarloby t().. we mnie pTzeswiadcte" urlvslyczneJ· , ,f WESOl,OWSKI ZYSKOWN~S~ pl'lZedSl~blorstwa z~pewm BlUl'O n 'Ct ze misjonar'/' l b ' l . Die 
'1/ I~--------!------""",-"",,,!,,---vlmgra Urhansluego Lecha, Lodz_ CC<1ielniana 7, ~, • :'" U z9o_og m .. 

W Sp61d.-zielni Pliastyk6w p'rz~ ul. Pi!otr- . , Fachow~ w'ykonywa~ie zlecen 'oraz
o 

udzielanie rowme dobrze kW'i'owa6 agencjq. pr~ 
kO'W1skiej 102 rwstal:a. otwaflta WYlSltawa 1 porad 1 mformaCJI w zakresie:, Ra(lhun- SDWq. WyS 
drzeworytow, . wkwafort i 1i.no.ryt6w arity- Konfekcja i galanteriak. 'OW,O~~i" (k.Si~gO,w .. ~osei wszelk. i.ch SY. stem6w, kal-

kulacJI, statystykl, planowama, finansowego), . . ~I 
Bty~gr:afika .Ma'ri.alllia Puchalls,l{iego. Arty~ HEN R Y K S POD EN K lEW J C Z, racjonalnej organizacj'i przedsi~biorstw oraz I . , zAKLAD SZEWSKI ... 
eta te'11, zna·ny j'U:z p,rzed w.ojnq ,milos'IlJi- wszelkieh spraw biurowycb • .,-- Udzielanie DO- LEO NAT R US lEW i C Z A 
k . . ~ {'k' t t . TlATV t6dt, ul. Piotrkowska Nr 128 d . . f .. • . , om 1 ZinaweoUl grBl l! 1 ar Y~ yczneJ"'J. ~ Ta 1 III ormacJl W· drodze· kmespondencyjnej. z WILNA (Wilenslt~ 30) .. 
stawH olbec:D.le w Sp61dzielni PlaSlt,,7ffc6w . SPRZEDAM kuoh k 4 It' . 

I" .. • • ., en ~ gazow~ na ip y' y z ple- '. -przyj'~uje obstalunki. . 
!ponad 40 p,ra'c, wykonanych W obozie w , .karJ11kl~m, lodowk~ oraz- ur.zl'td~enie Imchenne. t6DZ, Zawadzka 11 ~. ' 
Woldenber'gu, gdzie przebywa'l przez iPi~c " . , . ., Do obeJl"zenia -KilingJdego 145-5, ___ . 
lart jako j.e'lliecwojenny. Na wYB,tawie L EO NARD S T ~PN lEW SKI W~SIAK Aleksander-Zygmunt, L6di, WY'sphiJI-I;-___ • __ ..a .. :.-._ ..... _'!"""' ...... ___ ... ~",.,...,; 
lZ'wracajC!:uwCl!g~ zwl,fuS;~cza ·~W1idolki· piI'Zed- 6 Sierpnia 21/23 , ,. ski~go 27, unie:wainiazagu,bione dokumenty -
'Wojen1l1ej Warrszawy, a o,bok nkh widold KUPNO-SPRZEDAZ'... wOJskowe i biletre!patrian~d do ~'rocl~~~-=- O~TATNI~,w DNNINPEr,zegcll'tZdu.t.aks-tUyaIG~OSCi p.,t.,' 
KMkowa i Tatr. Znaikomi,t.a techni'ka g,ra· ... .. , .. .. lUECHANIKOW na maszyny krawieckie poszu- . .II .'ll 

ficz.na ~ wysoki ipo·z1om artysty,czny prac w Teatr?:e ,;SYRENA", Traugutta 1 . 
.'o,ra' z 'miemosc ,ar,chJ·;te[(.fo'll.iczna 'nlieistnie- 191e1,' gramof.o,nowY,<;:h! orga .k/owlfp ... MILEWSKI 1I"'"l'cha~, l'o'dz',' 07.tbI·e·nl·ec, .Ma'l.<o"'a p. , 

vv "'"' , lU 1 1..1 L.. .,.. ocz. ogodz. 20-ej, W niedziel~, 5~g. ~l 
jqcych ju± dzis za,by1:k6w Warsiawy, od- W sp~awle aparafow :r:a,dlowych' ; 79,uniewainia iagubione dow6dy swoje, 1;0" 2 przedsiawienia, CD godz. 17 i 2O,e}., 
twarzanych z, ipami~dw ,obolZle jenc6w, udzlelamy porady facnoweJ. ny zom ! tesciowej Katarzyny Dqbrowskiej. 

zapewnie ,powiil1ny' rpo:wodzeni.e tej in~'ere- SPRZED,AM . maszyno:> d,o szycia Singel12.. I::.,._ ...... W ...... ' ;.cp..;o ... n ... ie .. d"":z ... i .. a...;lk~i=f""ea ... t"",r",; ... ri""ie",,c...,z~ynny:. ' , .. . - R d k "Z. ,-' - =«,. m==mr ===z 
Isujq,c.ej y;y.stawie. . . a wans a 25, m, 2. 
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