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Komunikat Sztabu głównego 
Naczelnego Wodza 

Radio z 

Podajemy komunikat Sztabu Na 
szelnego Wodza z dnia wczorajsze 
go. m *** 

DZIAŁANIA LOTNICZE: 
Nieprzyjaciel w dalszym ciągu 

bombarduje odziały wojskowe, Ii* 

niespodzianka 
„Trzeciej "Rzeszy 

Radio paryskie donosi Cg. 11 
m. 30) i Dowództwo armii Renu 
stwierdza, że na froncie francu
skim pojawiły się samoloty, ope
rujące dotychczas na /roncie pol
skim. Jednocześnie Dowództwo 
armii Tlenu stwierdza, że liczne 
niemieckie grupy pancerne I wojsk 
.moïofy^bfnwiycft» «UłaJająct) uo-
ląd na froi?cie polskim, są przerzu 
cane na Zatnód. W ten sposób 

NASTĘPUJE ODCIĄŻENIE 

dia bohaterskich wojsk polskich. 
Armie francuskie idą do ataku, 

a orkiestry wojsk?wp grają „Mar-

syliankę'- l „Jeszcze 
zginęła". 

Polska nie 

* 
Dla „Trzeciej" Rzeszy to raptów 

ne uderzenie wojsk francusko-an
gielskich stanowiło ZUPEŁNĄ 
NIESPODZIANKĘ. 

nic komunikacyjne, stacje kolejo
we. 

Na mosty w Warszawie dokona
no w dniu wczorajszym kilka nalo
tów. Nasze lotnictwo bombardowa 
ło kilkakrotnie kolumny pancerne 
nieprzyjaciela. 

DZIAŁANIA LĄDOWE: 
Na froncie południowo - zachod

nim uporczywe walki toczą sie w 
rejonie Nowy Korczyn, Tarnów-
Jasło, oraz w rejonie Różan. Woj
ska środkowego odcinka ustępują 
powoli powstrzymując napór sił 
nieprzyjacielskich, przeważający»* 
przede wszystkim pod względem 
lotnictwa I broni pancernej. Na 
froncie północnym bez zmian. 

Armia francuska 
rozpoczęła atak generalny 

Dziś o świcie armia francuska} ATAK GENERALNY J ny pancerne i całe lotnictwo, 
rozpoczęła na całym froncie. Na front francuski przybyło f» 
działy szntrmowe, potężne bolom- j Do ataku ruszyły wszystkie od-1 dwadzieścia dywizyj brytyjskich. 

Kto jest przeciw 
„ T r z e c i e j " R z e s z y 

NA FRONTACH: 
Polska: 
Francja; 
Wielka Brytania wraz ze wszy

stkimi dominiami. 

MORALNIE: 
Stany Zjednoczone Ameryki Pół 

nocnej; 
cała Ameryka Południowa; 
kraje skandynawskie; 

ni 

Spokój i pewność zwycięstwa 
-.. .̂.. 

Zacznę od przedstawienia sy
tuacji ogólnej. 

siokada „Trzeciej" Rzeszy 
Flota Wielkiej Brytanii prowa- brytyjską. Główna część brytyj-

dzi systematycrfe i planowo afc-
#cję ZABLOKOWANIA wszystkich 
portów niemieckich. 

Morze Północne jest CAŁKOWI
CIE OPANOWANE przez flotę 

"h Kasaty muta, się czuć èotnie-
rpsm: jeden zbrojny w karabin, 
drugi w entuzjazm walki. 

2 całej hierarchii ważnych do
tąd zadań i obowiązków pozosta
ły tytko te, które się wiążą z dzie 
lem obrony! Myśl kaidego oby
watela biec dziś musi tylko do 
wielkiego ogniska wspólnego, 
Mórym jest DUSZA NARODU 

skich eskadr pierwszej linii znajda 
je się już na Morzu Bałtyckim. 

Jeżeli nic nie zajdzie nowego — 
powitamy niebawem w Gdyni pier 
wszo brytyjskie okręty wojenne. 

WALCZĄCEGO O WOLNOŚĆ. 
Pamiętajmy, że cały naród na

pręża swe zbrojne ramię, aby lier 
failesowym uderzeniem skruszyć 
i zniweczyć opancerzoną hydrę na 
jeźdźcy! 

Wielki entuzjazm walki potę
gujmy do nadludzkich granie. 

u. L 

Było rzeczą zupełnie naturai- haterskiej postawie żołnierza i 
ną, ze 
pierwsze • uderzenie niemieckie 
musi odnieść mniejsze czy wiek 
sze sukcesy terytorialne. 

„Trzecia" Rzesza nie wierzy
ła do końca, że Wielka Bryta
nia i Francja naprawdę wyru
szą w pole. Skupiła więc na 
polskiej granicy lwią część swo 
ich sil powietrznych i zmotory 
zowanych. Uderzenie było bar
dzo trudne do wytrzymania. 

A przecie 
wytrzymaliśmy. 

Wytrzymaliśmy — dzięki bo-

dzięki rozumnej myśli Naczel 
nego Dowództwa, że lepiej od
dać szmat kraju, niż narazić na 
zniszczenie jednostki bojowe. 

/ cala armia polska 
wbrew oczekiwaniom sztabu 

niemieckiego 
wyszła z pierwszego, najtrud-
nieqszego bodaj, okresu opera 
cji wojennych bez szwanku, 
Jest w pełnej gotowości bojo
wej. Jest karna i ofiarna. Jest 
gotowa do 

wielkiego wysiłku, 
który przypadł jej w udziale. 

Taki sam wysiłek przeżyli już 
raz polscy żołnierze, gdy Józef 
Piłsudski w sierpniu r. 1920 po 
wołał ich raptownie do decydu
jącego kontr-uderzenia. 

* 

Panika 
wśród hitlerowców gdańskich 

Wiadomość, że flota brytyjska) 
znajduje się już w składzie eskadr 
pierwszej linii na Morzu Bałtyckim j 
wywołała 

PRAWDZIWĄ PANIKĘ 

wśród hitlerowców gdańskich. Od
działy „Gestapo", S. A. i S. S. wy
cofują się na teren Prus Wschod
nich. 

Ojczyzna w niebezpieczeństwie 
Wszyscy do bronił 

Kto nie może i i i do wojska, niech spełnia najdokładniej wszelkie 
zarządzenia władz wojskowych. 

Zatrzymamy ofensyw? niemiecką! 
Jis:e£ny wszyscy armia, broniąca Polski. 

Nas wszystkich — i żołnie
rzy na froncie, î „cywilów", i 
„uciekinierów" — słowem — 
cały naród obowiązuje przede 
wszystkim — 

zimna krew. 
Zimna krew — rozstrzygnie. 

Właśnie — zimna krew. 
Każdy z nas pracuje bez 

przerwy na swoim posterunku, 
wykonując bez szemrania wszel 
kie zarządzenia władz wojsko
wych. 

Jeszce trochę zimnej krwi -
a wojna będzie wygrana. 

M. NIEDZIAŁKOWSKI. 

Belgia: 
Holandia; 
państwa muzułmańskie. 
W PODZIEMLACH: 
naród czeski; 
naród słowj&f. 

tir» «fit mx^tlsm^aÊ^r' 
ind Austr i i . 

NEUTRALNI; 
NEUTRALNOŚĆ FRZYJAm? 

dla mocarstw „Frontu Wohto^f 
zachowują: 

Rumunia, 
Jugosławia-
Grecja; 
NEUTRALNOŚĆ ZtJPEŁNAt 
Neutralność „bez sympatii*' sa 

chowają; 
Italia; " », 
Węgry; 
Bułgaria. 
JAPONIA zbliża się ku Wielkie 

Brytanii. Jest możliwość zawieszę 
nia broni w Chinach. 

* 
W tych warunkach 

SAMOTNOŚĆ „TRZECIEJ'* 
RZESZY 

nic ulega już wątpliwości sal 
mniejszej. 

„Trzecia" Rzesza jest 
SAMA JEDNA 

w obliczu świata» 
Rozumie to Ind niemiecki. 

„Dziennik Ludowy" ukaże sie dziś 
wieczorem o godz. 7 wiecz. przy
nosząc ostatnie wiadomości 

Sprawa komunikacji jest rze
czą bezcenną dla dzieła obrony. 
Wróg usiłuje zakłóció komunika
cję i zniszczyć ją. Rzeczą więc nie 
zmienne ważną jest z szybkością 
piorunującą przywracać do sta
nu normalnego uszkodzone odcin 
ki komunikacji. 

Władze wzywały dziś przez r» 
dio, żeby WSZYSCY KOLEJA
RZE, KTÓRZY WYJECBALI i 
MIEJSCA SWOJEJ PRACY 
WRACALI NATYCHMIAST l O 
BEJMOWALÏ Z POWROTE? 
SWOJE POSTERUNKI. 

Do członków P. P. S. 
Warszawski Okręgowy Komitet 

Robotniczy P. P. S. wzywa ucze
stników partii, przede wszystkim 
posiadających przeszkolenie woj

skowe do zarejestrowania się * 
biurze na uL Wareckiej 7 1 Dra> 
giej 21 od godziny 16-e-j. 

W.O.K.B, P . P . 8 . 

„Zostanie wierna swej Ojczyźnie 
na dole dobra, dole złą d o k o ń c a w i e r n a P.P.S." 

QL 



Organizowanie życia normalnego w stolicy 
Praśńi raiiom tantali i si. te w 

Obywatele Stolicy Î 
Przemawiam do Was nie po raz 

pierwszy w tych dniach. Zwracam 
się o opanowanie i spokój do któ
rego wezwała nas dzisiejsza odez
wa generała Czumy, dowódcy O-
brony Warszawy. 

Chwila dzisiejsza nakłada na 
społeczeństwo Stolicy obowiązki. 
Musym drogą samopomocy społe
cznej rozwiązać wiele problemów. 
Ludność miasta i jej mienie musi 
być chronione. Dlatego przede 
wszystkim winna w pełni działać 
Straż Obywtelska. 

Obywatele dobrej woli — wstę-
puście w szeregi Straży Obywatel
skiej, obejmujcie wszystkie poste
runki bezpieczeństwa, gdyż wtedy 
tylko wasze rodziny i wasze mie
nie będzie chronione. 

Żółta opaska straży to symbol 
honoru i samopomocy obywatel
skiej. Szeregi Strały Obywatel
skiej zabezpieczą pełny porządek 
w mieście. 

Straż Obywatelska otok Komen 
dy Głównej w Ratuszu działa 
przez agendy swoje we wszystkich 
komisariatach. 

Drugim naczelnym obowiązkiem 
naszym jest utrzymanie tak świet 
nie działającej Obrony Przeciwlot
niczej. Odezwa wydana przez Ko 
mendanta OPL., wice-prezydenta 
Kulskiego winna być wykonana w 
całości. Naloty wymagają obro
ny z Waszej strony. W imię współ 
nego interesu i dobra, ta świetna 
organizacja musi nadal, jak dotąd, 

sprawnie działać. Nikt nie ma pra
wa dezerterować z tej pracy, prze 
ciwnie, szczerby w niej powmńy 
być uzupełnione. Ubytek ludzi ze 
służby ÓPL. winien być zastąpio
ny nowymi siłami. 

W związku ze służbą OPL. po
trzebni są inżynierowie, technicy, 
majestrowie i liczne ręce robocze 
jako pogotowie techniczne do li
kwidowania skutków nalotów. 

Służba ratowniczo - sanitarna 
musi działać sprawnie, aby ran
nym od bomb nieść szybką pomoc. 
Lekarze( sanitariusze, pielęgniar
ki zgłaszajcie się do placówek O. 
P. L. i obejmujcie służbę. 

Trzecie zagadnienie to aprowi
zacja. W dniu dzisiejszym miej
skie sklepy spożywcze i spółimei-
cze były otwarte i dostarczały ży 
wność. Kupcy prywatni winni ró
wnież otworzyć swe sklepy. Straż 
Obywatelska zabezpieczy ich swo
bodne działanie. 

Trudność dostawy zmusza do 
oszczędności. Ograniczajmy spo
życie. Winniśmy sprzedawać tyl
ko drobne ilości towarów, niezbę
dne do wyżycia bieżącego. Straż 
Obywatelska będzie kontrolować 
ten stan rzeczy. 

Czwarta sprawa to opieka spo 
ręczna. Utworzony przedwczoraj 
Komitet Samopocy Społecznej mu 
si nieść pomoc ludności. Wszyscy 
działacze społeczni winni skupić 
się przy tym Komitecie i przy 
miejskich Ośrodkach Zdrowia i 
Opieki Społecznej. 

Obywatele — nie mogę w prz&> 
mówieniu wyczerpać wszystkich 
zadań, jakie na nas spadają. Zdrój 
wy instynkt społeczny spofeczeń-1 
stwa Stolicy napęwno prowadzić\ 
będzie po drodze właściwej. Ale 
nie wolno nikomu być biernym, 
ulegać nastrojom. Wszyscy do
brzy obywatele winni wciągnąć 
Się w Wir prowadzonej dziś pra
cy: 

w Straży Obywatelskiej, 
w Służbie Sanitarnej, 
w służbie technicznej, 
w opiece społecznej. 
Nie dajcie się oszukiwać dywer-

santom, którzy puszczają ciągle 
fałszywe pogłoski. Każą podobno 
zdejmować opaski OPL itp. Robią 
to szpiedzy i agenci niemieccy. 

Uważajcie na nich. Odstawiaj
cie ich w ręce organów bezpieczeń 
stwa. 

Postępującie śladami tych orga-
nizacyj wymienionych o których 
mówiłem. Idźcie śladami tych wzo
rowych tramwajarzy, którzy ruch 
tramwajowy uruchomili i utrżymu 
ją w ciągu dnia dzisiaj. Wieczorem 
ruch będzie wstrzymany. Idźcie 
śladami tych pracowników miej
skich przedsiębiorstw: elektrowni, 
wodociągów, gazowni, tramwajów, 
zakładu oczyszczania miasta, Agri 
lu, miejskich sklepów spożywczych 
itd. Straży ogniowej, służby sani
tarnej, opieki społecznej i służby 
szpitalnej, którzy dają Wam z sie
bie wszystko, utrzymując w ruchu 
życie codzienne. 

Stańcie wszyscy do pracy. W 

pracy odnajdziecie siebie, spokój 
i drogę do zwycięstwa. 

Tą tylko drogą; zwyciężymy. Nie 
trudno jest w dobrych czasach de
klamować o swym przywiązaniu 
do Ojczyzny, o oddaniu swych sił 
wspólnej sprawie — trzeba właśnie 
w czasach dzisiejszych pokazać u-
miejętność pracy, karności i dy
scypliny. 

Obywatele stolicy, jako Prezy
dent Miasta nie zawiodłem się ni
gdy na Waszym instynkcie społecz 
nym — wierzę, że nie zawiodę się 
teraz 

W myśl tych wskazań — stawaj 
eie do pracy, tępcie dywereantów, 
panikarzy i plotkarzy. Wojsko o-
broni stolicę, a my w niej ład za
bezpieczymy. 

'ii. WIO.'ą ÏV imy\,^nt.riù) WSZySCy 

spokojnie na posterunki. ^ 

lilia M! ÉpiÉlii 
W związku z apelem Prezyden

ta Miasta wygłoszonym przez Ra
dio Komenda OPL zgłasza nastę
pujące zapotrzebowanie: 

Pielęgniarek — 20, zgłaszać 
się należy do szefów Rat. San. po
szczególnych dzielnic OPL. 

Sekcyjnych sekcji Ratowniczo -
Sanitarnych dla poszczególnych 
dzielnic OPL potrzeba: 

dla dzielnicy Północ — 90, Po
łudnie — 50, Praga — 40, zgłaszać 
się należy do szefów Rat. San. po
szczególnych dzielnic. 

Potrzebni są inżynierowie .oraz 
technicy budowlani i drogowi w o-
gólnej liczbie 50, zgłaszać się nale
ży do szef:w służby budowlano-
drogowej OPL Miasta — ul. Dłu
ga 25. 

Potrzebni są robotnicy do pracy 
mych domach uszkodzo

nych jezdniach. Zgłaszać się nale-

Komunikat Straży Obywatelskiej 
- Po 48 godzinach nieprzerwanej 

pracy cała -Warszawa została o-
bjeta posterunkami stałymi bądź 
patrolami straży obywatelskiej. 

Większość komisariatów już 
jest całkowicie zorganizowana. Po 
zostae kończą się organizować i 
w najbliższych godzinach zacznie 
pełnić swą obywatelską działal
ność. 

Członkowie straży z wielką wy 
trwałością pełnią swą służbę po 
kilkanaście godzin bez przerwy i 
dlatego wzywa się obywateli do 
dalszego zapisywania się na 

członków bądź w najbliższych ko
misariatach, bądź w biurach re
jestracyjnych, aby zwiększyć fun 
kcjonowanie służby zabezpiecza
jącej spokój, jak również ochronę 
życia i mienia obywateli. 

Należy podkreślić, że praca w 
Straży Obywatelskiej ma inne ce 
le, aniżeli organizacja OPL, a 
rozsiewane wieści o rzekomej li
kwidacji obrny OPL. należy uwa 
żać za zwykłą dywersję. 

KOMENDA STRAŻY 
OBYWATELSKIEJ. 

ży do poszczególnych inżynierów 
oddziałów technicznych — adresy 
w książce telefonicznej. 

Na każdy oddział potrzeba po 50 
robotników. 

Wreszcie potrzebni są szoferzy, 
zgłaszać się należy do szefa służ
by P. G. Z. OPL Miasta — ul. Ka
rowa 5 lub V Oddział Inżynierski 
ul. Solec 4. 

Prezydent Miasta apeluje do fa
chowców stolicy, aby zgłoszone za
potrzebowanie było niezwłocznie 
raspokojone. 

Komenda Straży 
Obywatelskiej 

ROZKAZ nr 2 
Dowództwa Okr. m. st. Warszawy 

Do stolicy napłynęły w ciągu no 
cy w znacznej ilości uchodźcy, bi-
r̂ol̂ tifl/.-.,. często na ulicach miapfa 

lub w podwórzach domów. 
Zarządzam, aby dla ochrony / iis 

nia i bezpieczeństwa mieszkańców 
Komendanci Okręgów S. O. w cią
gu całej nocy organizowali możli
wie w jaknajszerszym zakresie pa
trolowanie powierzonych im okrę
gów. Poza tym konieczne jest, aby 
mieszkańcy przy pomocy członkóv 
OPL zorganizowali indywidualni 
ochronę poszczególnych domów lui 
bloków. 

Jeszcze raz wzywam wszystkie! 
do zachowania spokoju, zwalcza 
nia wszelkich przejawów paniki 
nieoddalania się od siedzib swoicl 
i zwracania całego wysiłku w kie 
runku obrony OPL i ochrony swe 
go mienia. 

Komendant Główny S. O 

Hasło <fo Boius Polska-WoInośi-L i icN 

Polska 
W o l n o ś ć 

L u d 

Do wszystkich śliń W się suniai l i w i ń i jato też t u i 
spożywczych 

Dyrekcja Pslskiego Monopslu Tytoniowego powiadamia wszystkie sktew w Wirszairie, \ivMm sle sprzelażi wyroMii 
tytoniowa, jako też i inne sklepy, które dotychczas tą sprzedaż* nie zaimowaîy se, a ciułałyby wyroby tytoniowa sprzaJajias, 
te w oSiydwocli zakładach sprzedaży Polskiego Monopolu Tytoniowego w Warszawie, jak leź w magazynie P.M.T. przy uL l a g ^ t o -
rkiei 416 można zaopatrzyć się w te wyroby beż żadnych ogrankzeft, codziennie o godz. 8 — 6 p.p. 

ïnfonWVl 
Redaktor MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI Odbito w drukarni „Robotnika" 
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