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Mowa ministra ModzeleWSkiego pOdczas III sesji ONZ

SpraWOzdanie sekretariatu nasze'
organizacji za ubiegły okres obejmuje ogromną ilość zagadnieiI. Delegacja polSka ustosunkuje się tylko do mektórych z nich, mających,
według naszego zdania,
znaczenie
ogólne dla Sprawy pokoju i dla roz
woju naszej Organ.izacji.

W obron •le
autorytetu ONZ

,

w czym bowienl tkwi· istota rzeczy?
Zawsze byliśmy zdania. że wła"
śnie realizacja tzw. Planu Odbudo. . .vy Europy ujawni najlepiej jego

PARY:Z, 23.9 Na czwartkowym plenarnym posiedzeniu Zgro
madzenia Generalnego ONZ wygłolił przemówienie m.in. spr. zagranicznych RP MODZELEWSKI, wysłuchany z dużą uwagą przez
obecnych. Poniżej podajemy najważniejsze części jego przemówienia:

j właściwą

istotę.

Okazało się,

i

.

to

dla w!zy.!!tkich jasne, ze
polski w porozumieniu z rządem l' pla~ ten zmierza !lliędzy innymi ce
Związku Radzieckiego zwolał kon- łanu ~o stwo~e!,lQ III Nie~eo Zl.Berlin jest clągłe OŚl"Odlclem zltinteresowa.n!lll· alego
ferencję
ośmiu zai-nteresowanych c~odnlch UZlI:!ezn1on,:g? 0!l SIebie ba
śWiata. - Zdjęcie przedstawia dwóch żołnierozy radziepaństw do W~zawy. Konferencja słIonu .reakcJl i. re~o~zmu -=- od
ckJieh patrolujących drogę d{) Pl. Poozda;msldego, któta o racowuła realny program po- \ skocznI. na. ktoreJ moglI by Sl~ 0ra j~t graniieą sektorów rad7liookiego li. hl'ytyjskiego.
\
kojo!ego załatwieliia. sprawy nie(Dokończenei na str. 2)
mieckiej. Jak to wykazały dalsze wy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
padki. uchwały warszawskie nie stra
ciły nie znalazły
ze swej one
aktuall1ości.
Prze_
ł
ciwnie,
nowe potwier_ .
I

jest

dziś

WaIka

I

r~alis~cznego P?dejścia

PIr·enelaml
·

za

rwa

dzenie ich.
do zagadmema NIemiec chociażby w
ron:nów czterech mo_,_.-,
mógł muważyć,
carstw w MoS'kwi~. F~6w tych ~e
UJzftloqolą
UlI.J§. . .
obali mydlana banka "mostu poWle••
trznego" - rezl.~ltat poli~yk.i jedno- by przyspieszyć zwycięstwo demokraCli w
Iszpanu
stronnych paktow, wynikaJących z
uchwal londyńskich.
PARY~, 23. 9. (API). - Podoz.as gdy przedstawiciele gen. Franco
Nikt bowietnnie jest w stanie u- zabiegają w Paryżu o ~e do O:r-."Z. repubLilkańscy partyzaJOOl. tosprawiedliwić takich gospodarczych CZ'ę, upcrczyw'ł waJkę o zwycię.stwo demokracji w HlLszparun.
d · d'
nonsensów jak dostarczanie samolo
Tajna ra<li.osta:cja republikruiska "Pyren.aica.", dano~i o v.!!zmOlŻonej O powie .z Marshalla
~:~1~~ ~~ó~r~ tami węgla do Berlina. Podobnie jak działalnośCi!. repUblikańskiej w różnych częśc:;,a,ch półwyspu Iberyjskii-ego. na lisi Bevina
nikt nei uzasadni prób rozbicia jed W prowjlncji Aragonia po\\"SI::ańcy wykol'eili pociąg z do...<>tawami dla
rąc, w us nowani n
' .
'..
'
<1 •
J.
WASZYNGTON, 23.9 (API). Sepodporządkowania. nego mlast~ .na.rozne s,:ystex::y ~o~po gwar&;1i cywilnej. W Walencji rozpoczęLi sz.·eroką kampamę POll.'Lyc;zną,
Organizacji inłe. d~rcze, o. r~z,neJ walucle, rozneJ ad- Ol'gr.>.Uh:ując zebl'ania chlopsh"ie 1 l'oedając ludności wliejsk;iej nepublikań. kretarz stanu Marshall odpowiedział
w tych dnlach na list Bevina, ::a..
rl50 ~
. mmistracJ Itd,
_ skie d1"Ukl d g~~-~
wierający szereg zaslrzei:ell, co Q.l)
c~stwa. lub pewPróby takie może czynić ten tyl-I
. 'R.ntLO "Py.e:u..li.ćE'" Oiot\OOga <powstańców przed r.o 'ą. of~"W'ą., kŁó amerykallskiego planu ograniC2ei:ilil
neJ grupy !UI?- ko, komu zależy nie tylko na rozbi I rą fa.la.ngiBCi z,a31uerZają. 1'02(lO(;ząć w d'JJiach najbl ŻS7.ych \V prowdlll- demontażu fabryk przeznaczonych
c!ilrstY" ,v.:yra~aJą ciu Berliria. ale i na rozbiciu Nie- cjach CUeI1<,a. Caat.eJ.Ion. VaJencja. j Terueil.
na dostawy reparacyjne"
.
Slę rOWIl.ez w bra miec. komu jednak absolutnie nIe
Franco czyni dalsze kroIu w celu ,,'zmocnienia s'vej po.zycj: miJędzyW odpowiedZi swej Marshall nie-;.
ku poszanowania dla pOwziętych zależy na pOkOju w Europie. Nam, t.arodowej. Hi.'izpa.n;'.a. il Portugalii.a. posl:.a!llOWlliły pn-f'dłnzyć układ o przy- dwuznacznie o7.n!]mił Bevinowi, te
zgodnie z Kartą uchwal naszej delegaCji polskiej _ a myślę. że i. ,jaź:!) i wzajemnej .lwmoey, podpiS!a.ny między tym; kraj~ ~ 19Z9 r. pom.imo zastfzeimi brylyjskieb "lan
Orga,nizacji, w nieodpowiedziaJnych wszystkim, którzy odczuli na sobie Sp.e-cjalna misja Mmdlowa g€1ll. Franco, kt61'a b~WI w ~~.otrzy musi być wykon:my. Zres~ta s'Oradążeniach do jej reorganizacji. Za- straszne skutki ostatniej wojny, a mała .z.ap'cwIlien:ie nowych kredytów. W ,ten $pO"....ob powazna. cz.ęsc sum, wy te należą wyłącz!lie do :idnrlniCZąłem od tego. ponieważ chcę od nowej wojuy nie pragną - na poko j~kie POl'tug\llla otrzymuje w :amach ,;pomocy" :M:arsha:llowskliej, l)tze- stratora ERP, Paula Hoffmalla, i
nie wchodzą w zakres kO!.Ilueteneji
razu podkreślić, iż rząd polski stoi ju jednak bardzo zależy.
clelune do :m.sz.pa.D&1 W'zm:acn1a.J~c Sl"lę fa.szystow&k!.~.50 r1.ląQ,u..
Deoartamentu Stanu.
.'
nadal na stanowisku konieczności
Wnosząc z mętl1~'('h \Vypo':'viedzi
u~runtowania autorytetu OrganizaBe'C'~ podczas wczoraJ..,zej debaty
CJi Narodów Zjednoczonych.
w Izbie Gmin. USiłuje on robić doW związku z tym, pOdobnie jak
brą minę do złej gry i przyjmować
w • ubiegłym okresie, rząd polSki bfl
za dobrą monetę fal;:t, l~tóremtJ ®dne bronił Karty Narodów Zjedno
ł tychczas
jeszcze bez,,,"Zględnie s~
Czonych i każdego wysiłku który
ł
~
I
,;
Ił"
przeciwstawiał.
zmi~rzać będzie do realiza~i wyrę
tl~m~tych przez Organizację celów.
ł
a \yr~c do uczynienia z Organizacji
pl
U W prywatnym W ókiennicłwie
zaproszony do lipska
ważkiego
instrumentu dla obronyl
'.
. l'"
.'
.
pokOju na całym świecie.
"DZlen11lk ŁodZA:l .'podmosł .plerw względem opłacalności, nie starano pracy i 2 mil. zł. grzyw'ny; Mariana
BERLIN, 23.9 (API). Rada miasta
.
.
szy sprawę stosunkó'w. pal1uJacych się więc o normalne w handlu za-, Elsnera, - na 8 mies. i 3 mil. zł.;
~azdy .. kto to sp:awozd~me .s.eIo;e Swego czasu w prywatnym przemy- gl'arucznym załatwienie wstępnych IBolesława Dobrzańsklego "- na 6 LipSka zwr~ciła się do . ptetl'.iera
t~rIatu cZY~ał mUSI S~lerdzlc, ze śle Włókienniczym. W lIilku artykl!- czynnoścL Oczywi~cie, że taka "pra- mies. i l mil. zł.; Witolda Roswzew Bulgarii,DymitJiowa, aby w cilarakme wchodzI ono w mentum sprawy. łach zanalizowaliśmy niec10ciamue ca" nie dała żadnych rezultatów. ski ego - na 6 mies. i 2 mil. zł.; terze gościa Eady odwiedził ll'l.!ar słu~Z!1ie, gdyż ~aga~ienie poko- cia" w .przYdZielaniu przędzy 'clrs~ Jednak z eksportowej przędzy wy- Hemyka Chrzanowskiego - na 6 sto, gdzie w r. 1933 stawał przed try
3u z ..Nlemcami me lezy w kompe- portoweJ przez b. Zarząd Zw. Zl'ze- produkowano towary, Związek pv mies. i 1 mil. zł.; Mariana PalicJde- bunałem jako oskarżony o podpale~encJI Organizacji Narodów Zje- szeń Pryw. Przem Włókienniczego. prostu dał "pozwolenie" sprzedania go - na 12 mies. obozu pracy; Ja- nie Reichstagu.
w~~~OI~YCh. S7koda tylko, że sp:-a- Już k~lka m~esi~cy temu doszliśmy tych towarów na rynku krajowym. na Jakuba Gotliba - na 6 mie. i
możli~~Ś'~o mlmo wszystko mÓWI o do wmosku, ze złe się działo w Za- Ponieważ towary wyrobione z prz~ pół mil. zł.
na fo
clo~zeniesienia tej sprawy rządzie Zw, ~rzeszel'i Prywatnego dzy eksportowej były często lepSZe,
Przedsiębiorstwa, które były porum
Z.
Przemysłu Włok. Określiliśmy wów niż produkowane z surowca dla po- średnio lub bezpośrednio własnością
zec osłowacji '
czas osoby. które zasiadły w Zarzą- trzeb wewnętrznych, uprzywilejo- oskarżonych, zostały przejęte pod
PRAGA. 23.9 (PAP). Na połow§
prawa Niemiec:
dzie, jako "przemYSłowców, którzy wane pt'zez Zw. Zrzeszell finny (tzn. zarząd państwowy.
października zwołano konferenej~
,
.
Okradają swoich kolegów".
takie, w których powodzeniu zainNależy za~aczyć, ze od Czasu a- rzeczoznawców gospodarczych ~ <:a;'
Jeśh Ch~l o naS. ~ delegaCję pol Stosunkami, powstałymi przy roz- teresowani byli członkowie Zarządu) resztowania członków Zarzadu Zw. łej CzechOSłowaCji. któ~'a zajmie s1~
ską, to stalis;my i st?llnY.nadal na dziale surowca, to zn~czy przędzy. UZYskały nadmierne zyski w stosun Zrzeszeń Pryw. Przem. Włók. i dy- rozpatrzeniem 'projektu planu 3-cie
st!,-no~sku, z~ rOZWIązame sprawy przeznaczonej na wyrob artykułów ku do zarobków, \'Jj'nikających 2. rektora Związku, na terenie tej or- letniego, opracowanego w ub. ··tyg.
NIemIeC będ~e s~usz~e tYlko wte_ eksportowych, zajęła się Komisja l'zeczywistego eksportu. Wyprzeda- ganizacji zaszły gruntowne zm.iany. przez Państwową Komisj~ Plallody. gdy ~ędzIe OSlągDlęte przez po_ Specjalna. Stwierdzono, że Związ- no już 50 proc. "eksportm,vych" to- Samorząd został oczyszczony od szko wania.
ro'Wmieme czterech m~cars~~. re- kowi Zrzeszeń w lipcu 1947 r. przy- warów w kraju. gdy wkroczyła Ko- dników i prowadzi agendy przede
Następnie p!(lD będzie przedyslmprezentowanych w RadZie Munstrów dzielono 10 ton surowca na cele eks misja Specjalna. Aresztowani zo- wszystkim administracyjne. Roz- towany w 200 największych czeSpraw Za.granicznych. Uważamy rów portowe w grudniu zaś tego samego stali:
dział przędzy został powierzony 110 chosłowackich zakładach przemysło
nie. ze talt~ ro~ązanie jest InO- roku daiszych 16 ton. Cel przydzia- b. pl'zewodriiczący Zw. Zrzeszell wopovvstałej Centrali Handlowej wych. Centralna Rada Z\"łiązków Za
zliwe. Dallsmy temu wyraz już na lu przez państwo tych surowców Piotr Nowacki (Ł6dź, Kilińskiego Pryw. Przem. Włókienniczego, któ-/WOdOWYCh zajmie się tym zagadnie
poprzedniej sesji.
był wyraźnie okreŚlony: ul11ożliwie- 83), członek zarządu Stanisław Taj- ra również powołana jest do załat- niem D'a specjalnych posi€:dzeniacil
później, a mianowicie w lutym rb. m,e . pr~atnym
przedsiębiorcom telbau~ (\~sc~odnia 61), Marian EI- wiania spraw eksportowych. (x)
plenarnych w początkach listopada.,
o·~,lri.ła się wyrażna
groźba ~{ÓklenDlczym \vyrobu asortymen- sner (I'Io.almeruca Polska pow. cz~
Y
gd b1 P·~1"Niemiec przez tzw. prokla- tow eksportowych. Eksport prywat stochowEki). Bolesław Dobrzańskl
roz
frankfurcką, stwarzającą no- n':!gO przemysłu włókiennic7Jego (Łódź, Julianów Cisowa 4), kierowmac ę • two niemieckie pod nazwa mIał z kolei zapewnić prywatllemu nik komisji eksportowej Jan Gotlib.
W !! p~s r,,"d pols~i zaniepokoJ'ony' przemysłOwi dewizy, potrzebne dla (Gdańska 5), członkowie tej komiB IZODl1
su
r'
.
h
~. Jl:
.. "T't
t
f
m"" powział inicjatywę zwo Importu
W
owcow
zagranlcznyc.
•• 1 old R OSZczewski (6 S·lerpytt;. a e
-trzech w Pradze. WvrzeCZYWistości rozdział, prze- nia ~O) i Henryk Chrzanowski (Kol~n:a narady
d był ostr . '. prowadzony prz~z Zarząd ZWIązku pernika 18) oraz b. dyrektor Zw.
niklE'ln tych nara
. o
zezeme Zrzeszeń P
....
Z
P
.
PARYŻ, 23.9 (PAP). Na przedpoMarshall mówił o tnożliw~
11 ci (b pieczeństwam! separaty i
edł rzem. Włok., me odbył rzeszen
ryw. Przem. Włok. Małudniowym czwartkowym posiedze_ współistnienia różnych ustroj6w po
s rze ~ e ez. e ulowania proble- s ę w ug wYŻeJ wymienionych rian PaIicki (Brzeźna 16).
tYcz~eJ .dro~l r g
W~ycznych, lecz według potrzeb Wyżej wymienieni nadUŻYWali niu generalnego zgromadzenia ONZ litycznych oraz struktur gospodat-..
l'liu memlecklelto..
zam~reso~anrch kombinatorów.
swych stanowisk w celu przyspoże- ,vygłosił
przemówienie
minister czych i społecznych i wyraził Życze
Ostrzeienia nasz~ n~e były wzię~e MIm,o, l~. Jednym z pierwszych nla sobie nadmiernych korzyści ma- Marshall. Znacmą część swego wy- nie pomyślnych wyników prac genePod uwagę. PrzeCiwnIe. odbyły s~ę przedslęwzlęC Zarz. Zw. Zrzeszen jąecowych, działając na szkodę inte stąpienia Marshall poświęcił ogólni- ralnego zgromadzenia w kierunkU unarady londyńslde, któ.re w wym- był? powo~anie Komisji Eksporto- resu publicznego. Komisja Specjal- ko\vym tezom, zmierzającym do wy sunięcia istniejących sprz.eczności
kach swoich doprow.adzl1y do w~~ we], staram,! o nawiązanie kontak- na ukarała:
wołania przekonania o jak naj bar- politycznych, które powodUją obec~
tnegO rozbicia NiemIec. tworząc. lUZ tu. z z~gramcą były tylko pozorne.
Piotra Nowackiego obozem pracy dziej pokojo\vych intencjach amery' ny stan naprężenia,
na pierwszym etapie ostre konflIkty NIe z~mteresowano się strukturą na okres 15 miesięcy i grzywną w k~Ski.'ej pol.ityki zagraniczn..ej. Ogól
(Do szcL:eg6łów przemówienia Mar
w BerlinIe.
.
zagramcznych. rynl{ów, nie przepr<1 kwosie 3 miljonów zł., Stanisława nikl te ~aW1e~ały jednakże nieje- shalla powrócimy w numerze juW odpowiedzi na tę polityk~. rząd wadzono anal1zy eksportowej pod Tajłelbauma - na 12 mies. obozu dnok;rolirue powaźne Spl"'~eczności.
trzejszym).
~
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Droga do .trwałego pokoju
(Dolf.oriczenie ze stroną

"lJ

przeć pOdżegacze

wojenni w aWolch st e~6w gospodarczo - społecznychIchwały w ciągu sprawozdawczego w warunkach równoścI i zachowaolJuż nIe jej zasługa Czyniła to bopla.nach podboju świata.
i Dle ~z~cania nik~mu naszych ?~resu ~rg~nizacja nasza z~jęła się nia suwerenności każdego z uczest· wiem w stopniu t~k n, ieznacznym,
F' . f
kry'tex;ów, Jakkol~ek Jesteśmy prze Jej realIzaCJą, to byłby to JUŻ dzlS n1ków.
że nie to jest Charakterystyczne dla
p/goni aszyzmu
konanl o ich wyzszości. D?brze b~- n~ peV:'ll~ 0i!~mny jej sukces,
Plan podZiału i dyskryminacji jej działalności,
,
lo ~y dla autorytetu naszej Organl-: ~zmacmaJący Jej powagę. Myślę, wpłynął r6wnież na działalność wie
Delegacja, polSka wystąpi z umoJ~że1i. do tego dodamy • .ze w nie- zacJI,. gdybyśmy tę zasadę stosowah ze. g~yby spr~~ę. zostawić .do załat- lu organów podległych naszej orga- tywowanyml wnioskami w tej dzie
co Innel postaci, ale podobną pollty w jej . ob~cnych obradac~, gdyby wl.e~!a ludnosCl zydow~kleJ 1 arab- nizacji. O ile europejska komisja dzinle.
kę , p,rzeprowadza się i w Japonii Orga~zacJa nasza. głośno l bez za- sl~leJ, to wyszloby to Jej na zdro- gospodarcza, walcząca z dużymi
oraz, z~ w szeregu innych kraj6w strzezeń słusznośc tych zasad po- WIe.
t~udnościamt,
usiłuje
przyczynić Pof,ka
•
,
faszyścJ lub ich epigoni znajdują co twierdziła.
W j erzę, ze o~e~na sesja we~ie SIę do wzmożenia wymiany gospo~
.
raz s~er~ze poparcie u tych samych
Prze<:h~dzę do niekt6rych innych ~o, pod ';1wagę I ze uko.ronowaDlem darczej między t, zw, Zachodem i i zagadnienie społeczne
~zynmkow. to będzIe dla nas jasne, zagadOlen, o kt6rych mówi sprawo- Jej będzle przyj~cle pallStwa Iz~ael t, zw. Wschodem Europy, o tyle nie N
d6
ZO d
h
aro w
le nOc:zonyc
okresie sprawozdawczym mało zganie sekretariatu, a kt6re były w poczet członltow Narodów ZJed- można tego samego powiedzieć o ta
ze
zwrocono uwagi na wykonanie re- już omawiane na naszych poprzed- !l()~~r:YC~6
.
klej organi;r.acji jak MlędzynarodoUważamy nadto, że przy zachowa
zolUCji II sesji Narodów Zjednoczo. nich seSjach.
l a s w ~a temat dzlałalnoścl wy Bank Odbu'dowy i Mię'dzynaro- niu zasady dobrowolności należy
naszej
Or~aOlzacJI
w.
dziedzinie
dowy
Fundusz
Monetarny,
które
umożliwIć
powrót do kraju nlll.()ie~
nych, zalecającej walkę z działalno
gospodarczej i społecznej.
dalekie są od aktywnej działalności rzystego uchodźcom niezależnie od
ścią pOdżegaczy wOjennych.
Myślę, że obecna se~a zajmie się Grecia i Hiszpania
O I . M
h II
l coraz bardziej · stają się instru- tego, gdzie się znajdują,
tym zagadnieniem gruntownie że
1. Sprawa grecka dyskutowana
p anIe
ara a a
menrem polityki finansowej w ręPrzy tej okazji chciałbym podkre'Y"Y j.dzie ona z jedynie słusznego ~ało jest od samego początku, istnienia Mimo, że tzw,' Plan Odbudowy kac;h jednego państwa.
ślić, że rząd polski nigdy nie Wy.
Z9nta, a mianowicie: dążenie do po- naszej OrganizacjI. Już przy jej po- Europy, najbl\fdziej znany jako plan
Podobnego charakteru nabrała ró- rzeknie się pr:1,w.a opicl'i nad ukoju musi się zacząć nie tylko od wstaniu delegacja polska stala na Marshalla, powstał poza obrębem wnie? ~awańska Karta Handlu l chodźca.mi polskimi tak długo, jak
moralnego potęplf>nla podżegaczy wo stanowisku, że naród grecki sam po działalności naszej Organizacji i na Zatrudmenla, która wychodzi z za. długo są. Obywatelami Rzeczypospo'jennych, a.le musi docierać do źr6- \\1nien decydować o swoim losic. wet wbrew jej zasadom, sprawoz- łoże;p.ia abstrakcyjnej r6wnoścl. Kra litej, niezależnie od 'tego, gdzie się
deł podżegania do wojny, musi r6w Uważaliśmy i uważamy, że należy z danie
ąekretariatu o nim m6wi l je niep?siadające żadnego przemy- zn'.!Jduią.
nież dawać wyraźny odpór
kołom Grecji wycofać obce wojsI", i za.- właścIwie, co jest . jeszcze bardziej sIu, maJą abstrakcyjnie równe praDo te j pory, mimo wielokrotnych
zainteresowanym w wojnie.
przestać,
Interwencji
zzewnątrz. dziwne, m6wi w sposób pozytywny. wa w dziedzinie eksportu i impor- interwencji, nie udało się rządowi
OrganizaCja nasza mogłaby w tej Trzy lata już toczą się w Grecji za- Przecie.z już dziś wszystkim wiado- tu. z kr,ajami wysoce uprzemysło~ polskiemu przekonać władz okupadziedzinie czynić stanowczo wIęcej, cięte waHd. Naród grecki nie chce mo, że ma on charakter przede wlOnyml. Jest to OCZYwiście ko- cyjnych w Niemczech Zachodnich,
rzystne dla wielkich monopoli i tru żeby zwróciły matkom dziesIątki ty
niż obecnie.
Czyż np. nie byłgby się pogodzić z narzuconą mu, zze- wszystkim polityczny.
Polska - jak wiadomo - do pla- stów, które z natury rzeczy chciały sięcy dziecI polskich. przebywają
plusem w jej działalności, gdyby sIę wnątrz dyktaturą i dlatego końca
bardZiej zainteresowała $wiatowym walk nIe widać. Odrzuciliśmy nasz nu tego nie przystąpiła. Pozwoliło by zagarniać wszelkie możliwe ryn- cych w trzy lata po zakończeniu woj
Kongresem Intelektualistów w O- udział w KomIsji Specjalnej dla to nam na ustalenie l wykonywa- ki. Taka "r6wność" w praktyce kra ny, zwłaszcza w brytyjskiej strefie
bronie Pokoju, odbytym nIedawno Bałkanów, podobnie jak odrzucamy nie naszego własnego polskiego pla jom nieuprzemysłowionym nigdy okupa-eyjnej w Niemczech, Dziwnie
w polskim mieście Wrocławiu? Czyż dyskusję nad sprawozdaniem tej konu odbudowy. podobnie rzecz ma nie pozwoli na zbudowanie jnkiego pojęty humanitaryzm władz okupa
nie pOwinna popierać jasno i wyraż misji, bo nie chcieliśmy w jakimkol się we wszystkich krajach, które kolwiek własnego przemysłu I zmu- cyjnych chce UWzględnić przyzwySza do ciągłej zaleri:ności el;:onomlcz czajenie do dzieci rodzic6w niemiecnie każdego szczerego wysIłku w wiek stopniu popierać politykę 1n- do planu nie przystąpiły.
terwencji : na rzecz obcych, a nie
VI swoich - widocznych dziś - nej, a co zatem idzie r politycz~ej, kich, narzuconych im Silą, nie chce
walce z wojną?
bezpośrednich skutkach plan Mar- Dlatego też rząd polski nie podpIsał natomia~t zrozumieć, że są to dzieci
Okres sprawozdawczy przyniósł greckich interesów.
2. Delegacja polska zwróciła się s.t;~la podzielił Eu.ropę - na kraje karty hawańskiej, '
.
porwane i wywIezione ! że na dzienaszej OrganIzacji również wielkie
Sp~a~ozdal'l:ie sekr:tarlatu m?WI ci te czekają Ich matki w polsoe.
rozczarowanie w dziedzinie wykona do ONZ z propozycją umieszczenia rozl'l:ych kategorr1. Wychodz~c ze
Podnoszę tę sprawę dlatego. żeby
nla rezolucji z grudnia 1946 r, od- na porządku dziennym obecnej se- SWOIch celów politycznych, d~zy on r6wmez o dZIałalnOŚCI w dziedzinie
nośnie rozbrojenia zarówno w sto- sji sprawy Hiszpanii frankistow- do uz~skania p~łne~ kontroh han: s~olecznej. Polska uczestn,iczy pra- zwrócić uwagę. że jeżeli takie fakty
Sunku do broni atomowej jak 1 in- sWej. Autorytet naszej Organizacji dl~ Imę~zy kra}aml marshallowskI WIe we wszystkich agenCJach spo- są m:;'·l!we. to gdZie można mówić
wymaga jak najbardziej skrupulat- mI a panstw~mI, które plan Mar- ł~cznł"ch ~arodów ~jednoczonych, o rozwoju pracy naszei Organizacji
nej.
ne o
kon wania uc'lwał owzi shalla ?drzuciły. Plan te wprowad~a me bIerze Jednak udZiału w MIędzy w dziedzinie spolecznef! Oczywiście
Przychodzimy na te sesje bez żad tyct
Z~dni/ z duchem' Kart: Nie~ W~zędzle syst~m kraj6w. upr~ywl- narodowej Organizacji Uchodźców. dobrze jest nieść Pomoc dzieciom !l.ych pozytywnych wyników w tej
ty
h
.
" '" leJowanycll l dys:krymmowanych, Mamy ku temu specjalne powody. o oczym pisze sprawo7.dani' ~ekretak niebywale ważnej sprawle, Ko- stc , uc wały z dnia 12 grudmQ system towarów dozwolonyCh i nie Organizacja ta, kt6rej celem miało tariatu - ale
przede wszysłldm
misja Energii Atomowej zawIesiła 1946 r. i z dnia 17 listopada 1947 r. dozwolonych do wym!a,ny itd. itd. być umożliwienIe uchodźcom powro tr:r.eba oddać dzieci icb rodzicom.
całkowicie swą pracę, Komisja Bro- nie zostały wykonane,
,k Oczywiście tego rodzaju system tu do ich macierzystych krajów, w
.
b'
Przechodzę obecnie do zagadnień
ni IPasycznych nie dała żadnych re- . M y śl ę, ~e,
o ecna, seSja z~stan0:WI tóry, ~~skryminu~e jedne ~aje ~a rzeczywistości stała się or,ganem, Id6re zaliczyłbym do kategorii orga
zultatów.
S1(;: pow~me nad srodkaml,
zmle- korzysc mnych, me ma 1 me moze przypominaJącym nieco m1ędzynaCzym można wytłumaczyć niepo- rzającyml do , . wykonywanIa włas- mleć nic wspólnego z istotnymi ce- rodową giełdę pracy, dostarczaJIlCII! nlzacyjnych, mImo że mają one onych postanOWIeń odnośnie usunlę- lami gospodarczymi naszej OrganI- taniej siły roboczej różnego rodzaju gromne znaczenie polityczne. Mam
wodzenie tych komisyj?
Myślę, że wystarczy spojrzeć na c~a pozostałości po reżimie hltlero~ z~cji, jakoteż ,podległych tej orga- przedsiębiorcom. Wprawdzie nie by !fw!~ajmąrąlltZ'~~h~~~~e Z~gZ:~~~~:::
ciągle rosnące budżety wydatków s,{lm! kt6r~go ślady nadal IstnIeJą mzacji organowo My chcemy wy- la ona w stanie całkowicie zahazbrojeniowych w niekt6rych pań- w HlszpaOll
miany gospodarczej 7.e wszystkimi mować fali powrotu do kraj6w oj- nie".
stwach, wystarczy spojrzeć na ciąg3. SprtJ,wa _Palestyny zost~ł~ za~e krajam~, niezależnie od .tego, czy czystYCh, a nawet w pewnych wyRok doświadczenia pracy tego orle zwiększające się bilanse z sków cydowana w uchwale drugIeJ sesJi. się znaldują na wschodzle czy na padkach zmuszona była użyć swoich ganu, który w nie legalny sposób
bankierów z Wall Street zair?'tereso Gdyby miast torpedowania tej u- zachodZie, ale chcemy tej wymiany funduszów na cele' powrotu, ale to chce sobie uzurpować atrybuty Ra.
,
'
\
dy Bezpieczeństwa I Ogólnego Zgro
I
~ .,.
~. '- . "C'
.__ ~ .~-".- __" ~
mad"enla,
otW'lerdzlł w IIpos6b 'a,,'}
wBnycn w przemyśle zbrojeniowym,
aby znaleźć wytłumaczenie niepowo
'sny nie ty o zune ną jego z (3no~
dzień komiSji rozbrojeniowej.
ale f fakt. ze omljnnie zasad. na któ ",-"
Ale nam si.ę wydaje, że tu, na tym .
ryc~ zbudowana jest nasza OrganJ.
~~~~~!~~iUStą~e~~~~~~~ W~~j~~
I
.
.
~:~~'enia~owadzi do bezładu I roz-
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I

,., Inel· .P-"P
::: s
5 dna· O bred Rady'N
. 'acze

głos, który by zagłuszył fałszywą
opinię o tym, że wojna jest nieunikniona. 1 dlatego jesteśmy zdanla, że ob,eona sesj~ n~e tylko ~ba~a

gruntoWnIe zagadmema rozbroJema,
ale przyjmie zalecenia
odpowiednie
jasne i
zdecydowane
I
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Obrady przewi- kiewicz.
'
na d
wadUl,
Rada Naczelna jednomyślnie upięciu dni chwaliła rezolucję oraz tekst KC
li(18-22 bm,),
stu do sekretarza generalnego.
I Rada
Naczelna
rozpatrzyła PPR BoL Bieruta, Re!erat prem.
wszystkie błędy i wahania które Cyrankiewicza i teksty uchwał
'"
ł P t"
t . d' d
mają być opublikowane.
opozm:: y . ar ~ę, na e] ro ze,
oraz u]awmła zrodla tych wahań
i błędów, aby _ poprzez przezwy
ZMIANY WE WŁADZACH
ciożenie i wyeliminowanie ich ze Dotychczas~wy przewo~niczący
'<
CKW PPS
lU Kaz Rusmek
świadomości mas robotniczych zor
.
m,. .
~ganizowanych w PPS _ nie cią- stąpIł z t,;go s~anowlska: stano\VI;iyły one ~a przyszłej Zjednoczo- sko to objął mm. H. SWlątItowskJ.
nej Partii polskiej kiasy , robotniCzłonek CKW Stefan ,Matusze~
czej"'
ski wszedł w skład BlUra PolI.
,
tYC'7.!l~go PPS. Rada Naczelna
Podstawę
dys~usji stanowiły zmiany te przyjęła do wiadomości
trzy referaty:: polltyczny, wygło- Obecnie Biuro Polityczne PPS ma
szony przez sekret.arz~ generalne.: skład następujący: Józef Cyra.ngo PPS 'J. CyrankieWIcza, gOSpo-! kiewic;?:, Oskar Lange, Stefan Ma
darczy - przez A. Rapackiego i tuszewski, Adam Rapacki, Kazim·gahizacy.]ny -. Włodz. Reczka. mierz Rusinelt i Henryk Swiąti
b
l
W dysk USJ za lera o głos 50 mów kowski.
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Kupon premiowy
..Dziennika Łódzkiego"

tm.10 1 nazwisko:

A.dre.s:.

...

•

.' • •

° •

•

<I

...

I

i Stan. Piaskowskiego; na miejsce
ich wybrano: Macieja El
' czewsk'le
go i Józefa Pctruczynika.
Zmiany nastąpiły również we
władzach i składzie samej Ra d y
Naczelnej: ze stanowiska przewo
dniczącego Rady
ustąpił Stani.
sław Szwalbe; V\l.ybrano na to rnlej
sce Stani.sława Kowal~zyka,
Rad, a Nac.zelna prZYJęła do wia
ś
t
i
R d G B tl
mo CI UB ąplen e z a y: , u o
Wił, ~. Drobnera, Ilf~uka, T. Gło
wacklego,
KowalSKIego, Kr;;tka,
H. Kuczkow~kiej, ~. Malinka, ~.
Mulaka, J. S.lenka l H. Wach OWlcza,
Na ich miejsce powołano dotych
czasowych zastepców członkóW
Rlldy: Augustyn~, Drabarka. K';Ibeckiego, Pośnika, J. Rnszowsk~e
go, Ryńca, F. Sołtana, Szania:vskl~
",O, "iV. "'''ud4ila, J. ~ukowskle.go 1
ł',
Y
..
k
Jlmaska.
J.

cii~~::t~~;'~:~J1.;] Trzeźwe. i ł'olsqdne stanowisko

SED

~~_u.;..~~_n-;;..y.;.:;k~;.;;.:~:.;;~;;;~p,;,;,:~~r~,;,;.~~_~_8.!_e_zy_ć:~IUJ sprawie pr'O,., ellUów qrunicznqch
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Gdzie Rzym _
,
gdzie K rym.
Do

t

ar . na str. III.

Wro' c, szewcze,. do Impyta
t
Bo problem lezy w ym.
Ze człek rozsądnr spyta.
.
On - leczy? GdZIe Rzym - g~C
Krym~
(e)
2 DZIENNIK LODZKI Nr 264(11701.

PorozumiAnte
• II.· h
t
wie !)IIC
mOCGrs w
podstawq poko:u

W ostatnich dniach odb't.-ło
si""... ców. Na zakończenie dyskusji za
Z CKW PPS Rada Naczelna od NIt> ma I ni.e może być fn'!le,.ł pod
oJ
w Warszawie pos~edzenie Rady brał jeszcze raz glos prem. Cyran wołała Edw, Osóbkę-Morawskiego stawy dla pokoju. jak porozulDlenie

SWÓJDO
BUDZET
WOJSKOWY
PRA dZlane
.
WIE
1/3 BUDZETOW
PRZED?ocząt~owo
"H. , Mogliśmy to uczy- przedlllzyły SIę do

WOJENNY...
·Ć, bo politykę naszą opieramy i na
Dl
koni~czności. 1 na mo~li~ości utrzymama P?koJ,u. OC~~lścle mo.gliśmy
to uczymć rownlez l dlatego, ze wychodzimy z założenia całkowitej
możliwości
współżycia róznych sy-

..

IfJllod:zuch parti.

ZREDUKOWAŁ Naczelnej PPS.

MOJ

dZIO
· ła Inoscl
,.

BERLIN, 23,9 (API), W ogło!;zo
nym dziś tekście przemówienia
Waltera Ulbrychta na posiedzeniu SED tnajduje się następujące
oświadczenie:
'
"Jednym z dowodów występ 0wania nacjonalizmu w szeregach
naszej partii jest stosunek do gra
nicy wschodniej. ' Wielokroć mieli'k
smy
o azję stwierdzić na zebraniach, ze nie tylko przeciw Polsce
ale również przeciw Czechosłowa
cji i Rumunii miały miejs"e niEJwłR~ciwe nastroje.
Koni(Y.'?ne jest,
abyśmy we
wszystk,tch zakładach pracy i o~-

ganizacjach masowo przeprowadzili akcję, obrazującą istotny układ sił w Europie i wyja~nia.iącą
na czym polega droga socjalizmu,
na 1..t6rą wkroczyły kral'e demokracji ludowej. Musimy wytłumaczyć m.asom. że stawianie kwestii
.
. h .
.
.
gmnI~ wschodmc ]~st nI~zym mnym Jak poddawanIem Slę wpływom propa~andy nacjonalistycznei, która jest na:zędziem imperialinzmu amerykań:skiego, pra~nącego nie tylko granicy Odry i
Nvsy, ale War~zawv 'i Wołgi.

Oś

że

stoimy

całko~icie

na gruncie

przede WS'l.ystl{im wieU.kh moca.rstw

'
, Ra d Y
Bez"'iecz
n'
st ałych rzłonkow
",
e-

stwa. Wlaśnle suwerenna ~ownot·ć
państw - członkóW N.arodow Zjeeby poparły
. dnoczonych wymaga, z;,
one zasadę jednomyślno~cl. nJesłu_
sznie nazwaną prawem veta"
Dla nas, dla delegacji polskl·e ł •
J
okres objęty przez, spraWozdanie se·
kretariatu był dos';VladczE"nlem 'e!lll!
cze raz potwierd.zl'Jąc,ym słuszność
nRRZĘ>go sta,nowlska I realno~ć nadZIĘ>i, .~wiązil.nyc~ z d'liałalno~c!l\
ONZ
On1'nmzacJa nasza spełni te
d"ieie pod j("dnym jednakże wa~~nltiCl'1'1, Warul"ldem tym j~st prze
str'liprranłe zasad,. które leg'ły u jej
pr,dsta.~. War~nklem tym jest wyko
n~wame nowzl et~ch w~ pólnie dĘ>C~yzit w myśl Krui y i zgodnie z jej duchem.
W,ie!:zymy w to. że elementy tak
Wł:sm.e rOZumiejące zadania naszej
Or.,anlza,C.ii wezmą w końcu górę
nad
przyziemnymi interesami, że
el~menty pokOjowe zwyciężą ele.
mf'nty awanturnIctwa l ..yojny. W
tYm prz~kcmanll1
delegacja MS7.&
bierze udział w oo!'rnej sesji Narodów· Zjednoczonych".

,

-

Zi~ l 11' ;UVW. 'Dl'll'-mysłu
we Wroc!aw~u odłożony

uć.h~nł. warszawskiej kon,fereucji Zapowienzlany na 26 I 27 om.
mmlstrow spraw zag~anlcznych. Orrólnopol~i Zja7,d Przemysłu pryDla sił pokoJoWych nIe istnieją walnego został odłożony.
.

żadne graniczne plloblemy istnie- Odbędzie się on prawdopodobnie
.
t
iast p oble
b'·
w dnIach 8 I 9 pl1źdzlemika br. z u- /
)~ na ~m.
'r
m za ezpJeczc działem min Hilare""o Minca.
Dla PQKOJU poprzez wYdarcie wIn' - 0 -"
dzy dyrektorom koncernó
Niemiec Zachodnich.
w
rognoza pogo Y

Rozwiązanie Widzimy tylko w
bliskiej przyjaznej współpracy
między narodem polskim a niemieckim
i d
..
Polsl
'
m. ę1iZtY sQcJahstv~zną
. d '
ł' 'ni
. , tą a socJa s ycznymi NlemWla czamy .asno i wyraz e, carnl.

p

d

Zachmurzenie zmienne. miejSca..
mi jeszcze przelotne opady.
Chłodno, temperat~ra makl':ymalnR od 8 do 14 stopm.
.
Umiarkowane ł poryw!ste wIatry
z kierunków zachodnio-północnycb
i zachodnich.

Po prostlI,
1---,.::;.,----

"oniec procederu

Oczym świadczy pałac po~ Zgie~z~~ ~~~i~~i:ir.~;p~

"Na skutek zarzqdzenia .władz p. Krym wstrzymllłe sprzedaz ZIOł.... ~:.':,:::~~m

Iaó""-"i.-

przez Delegaturę Komisji Specjalnej w że p, Krym mle~zkał ~kromme bawcm więc w gadzinach popołud~
lULI{A t r.nESIĘCY W KOLEJCE ... dała, że owszem.. , tylko c~o~ził~ Łodzi.
W"ceprezes T-by L. Ł.... . przy u.l. Piramm,Vlc. z.a.. N
. leo l k.m niowych. kiedy dzied natsz.e wraca~
' K rym" l e czy" ]akichs
j!\ z(~ szkół, w dzielnicy. eJ zapanu.
. ~ .. d
Było o Ju
..... osc aVvllO, Sprawa ga dki
-, ze
(_) Prof.- Dr med. u.Stefan Baglllski od ZgIerza przy lmu tramwa]o- ją
ciemno'ci. Lękam! SIę .0 wypa(l~
sie"U styczl1la i lutego bieżącego "dygnitarzy" i dlatego...
(p'e~ze~) ,
wej na prawo w lesie, znajduje Iti, glly:i; teren ten Jest Ulcuregul~~
wtedy o pewnym
Przynaglana Izba
IZBA.
palac. Tarasy, we- wany, a podczas desz('zu _t" orz..1
magiku nazwiskiem Krym. który częla jnterweniO\vać ener~lCZl1leJ.
. _
. ~(jDZK~
randy. Szczelne og~'odzenie. Pose- tzw. "wilcze doły", do ktorych łatwo
uloko\,~ał się W ŁoQ.zi przy ul, ~i- Oto treść poszczególnych pIsm:
L~d~ . .~la 2<l l.P~ Ig~8 r.
,
sja dużych rozmiaro:v: Pr~ez og~'o= wpagć ...
ramO\VICza 8, zalo~ł tam kramIk
Do
.
l\.oIlllS]a . SpecJaIr:a. w ŁodZI na dzenie widać trawmk!. Ujada (Jak
Deleaaiki za naszym pośredniej sprzed<lwal... ,zioła.
Oryginalna
Naczclnej
Izby Le.karskie~
k
"7 to zapytame Ł6dzkle] Izby Lekar- .v sl'ed--ibie
znachora" .. przystało
twem ';:\Vracają się 'bI"
do kobiet rll:dw \\'arS7...a,Y1C, ul. I~os.zy owa ,).
~..
·....ł .
'
\
t,.
"
• ,
e
d k
io była ,.sprzedaż", gdyż o 0Zarząd Okręgowej Izby L~l~arst:iCJ skleJ WYJasm a.
_ zły pies), Na oko mozna ocemc nych, ażeby na naj lzszym. PO;;! _
lejki "kUIJu·jących" zioła trzeba by I,ódzJ,ciej przesyłając w za~ącze~lU mateKO.i\lISJA SPECJALNA
artość posesJ'i na kilka milionów dzeniu MRN wystąpiły z W11l0SkleJ?
J
.,
rial d.otyczący wyk.onywama n:eleg.llnej d.o walki z nadużyciami i szkod\V
"
'
.• d
założenia do czasu zaprowadzenia
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Słyny bajkopisarz rosyjski J.
Kry/ow w jednej ze swych bajeZ<
satyr"cź'l1Vch tak charakteryzuje
wl-:śc'iwYCh ludzi na mew/aści_
Wym miejscu:
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A sa.nogi taczat pirożnik'~
co można wyrazić po pol ku:
Kiepsko, kiedy obuwie wyrabi?
culdernik,
A zewc robi chleb lub pif'wik.

.T~ż nie kiepsko,

li wręcz tragigdy .szewc zawodQWy zaezyna leczyć chorych, A takich
przyk!adólV nie trzeba szukać aż
w bajkac1t Kry/owit. z początku
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W polo~vie XX wiel:u!
Ludzi nie posiadających lIvy_
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sPecja]c;e szkoly lekarskie, fi, od
XIII wieku pow~ta.!ą w
EurOpie akademie le1carsl\le l ,u,
niwersytety, które mia1y. obowl~.
zek hształcenia i egzammorvama
lekarzy, tj, ludzi poświęcąjący~h
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sWYch bliźnich.
Obecnie w Poi:;ce ma1l1r jesz-

poc:t!ątku
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Muszyński ~

od wła
leczenia,
Nie trzeba udowadniać, że do
czuwania nad zdrowiem ludnoś
ci i niesienia pom~ w chorobie
powolani są jedynie lekarze, Nie'l ść stety jednak wspólczesna med_I'cze za majo lekarzy, Przed woj- rób zakaźnycll, albowiem nie ma żyć co najmniej trzykrotną lOb ! cyna, karmiona od pól wieku reną (I938 r,) mieliśmy w Polsce swoistych ziół przeciwko. choro- jarzY,n, ~arzyw, i owoców, ,a y klamą specyfików niemieckich, li
na 35 milionów ludności 12·9 I 7 bom zakaźnym, Naturalme Czy· zoboJętntc kwaśne produkty z po I obecnie amerykaiiskich, mocno
19karzy, a w roku r946 na 24 mi- tejnik zapyta, dlaczego "ziola" są karmów zwierzęcych.
zaniedbała leki roślinne, Wszak
liony ludności - 7000 lekarzy. najwłaściwszYp1i lekami na cho.
Niestety naSZa "wykwintna" doszło do tego, że na. "rydzialacb
W prawdzpe z roku na rok ten sto roby przemiany materii. - Otóź kucllnia dostarcza nam zbyt ma. lekarskich w Polsce skasowano
sunek ulega poprawie a Za lat dlatego, że l!Ią uzupełniaczami na lo roślinnych witamin i soli mi. wykłady botaniki, farmakognozji
kilka będziemy mieli n~dmiar le· · szej nie doborowej diety, będącej neralnych. Jeśli nawet jadamy wa oraz receptury. Wielu lekarzy niiJ
karzy. Dziś odczuwamy brak le- przyczyną zak1óceń w przemianie rzywa, to przez wygotowlłIlie u- zna. dziś leków roślinnych oraz
klltzy w mniejszych osiedlach na ma.terii.
suwamy z nich czę§ć na.jwsżniej- nie umie i nie chce zapisywać
prowincji, ale mamy nadmiar zna
Ustrój ludzki jest nastawiony szych soli i witamin. Tajemnica ziół, uważając je za "babskie lechorów w wielkich ośrodkach na odżvwilł11ie pokarmami roślin pomyślnych kuracji zioJowych ki". Nic dziwnego przeto, że lumrejskich, łdzie lekarzy, j~st pod nymi, bogaiyn1i w węglowodany, polega w pierwszym rzędzie na dzie chorzy udają się do zna.chodostatkiem, Ci wielkolll1eJscy zna sole mineralne i witaminy, Tym- tym, że wypijamy nap8tf lub od rów, którzy niemal wy1ącznie le, wy- czasem R' Europie §rodkowej i wary roślin boAatych
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s o u gę lub wyleczenie swym pa dzenia zwierzęcego (mir~o, ty Y. żywiania ludr.ości, NIe łu zmy SIę sZJ'mi lelcami w chorobach przecjentom. Dlaczego? - Albowiem jaja, sery) przy spaJa'iiu IV ustro przeto, że drogą przepisów i za- miany materii. A chorób t)'cIl jest
stosują pTiiwie wy!ącznie zio1a i ju dają szereg produktów kwaś- leceń zrobimy z mięsożercy jaro- legion, a otic.rami tych chorób
leki roś1ir;ne, a te są właśnie nych. Bezpośrednim następstwem sza, ale dajmy mu odpowiedlJie jest przeważnie ludność wielkich
wpros~ rve~~stąpio~ ś~o~ki przy takiego stałego zakwaszania or~n ziółka. by, mógł naprawić rnre miast, w kf6rych żerują najlepiej
feczemu roznyclt CIerplen na tle nizmu są choroby przelvodu po - grzechy dietetyczne.
znachorzy.
wadliwej przemiany materii (ka- karmowego i wątroby. Do zobo- I
,
,
.
tary żołądka i kiszek, cierpienia jętnienia tych produktów kwaŚ-I Niestety. zi6ł skute9znych, .na . Przy. rozw~nzu sprawy ,zIó1
wątroby, woreczka żółciowego, ne nych potrzebne są związki u/sa, wszystkie choroby .me PO~lad~_ J~dno Jeszcze !est ba:dzo wa~n::
rek, a na tym tle różne niedomo. dowe, znajduJące się zawsze tv TO my, Jeśli p:zeto ,znachor obIeCUJe zl~la s~ t~ lekI nasz~J wlasne] ~le
gi serca i systemu nerwowego),
ślinach
wyleczyć z/olamI raka Tub para- mI, dZIękI czemu me IXJ.trzebuJeZnacllorów wielkomiejsldc1t nie
Na 1caźde roo gramów mięsa, liż postępowy, to Jitryrządza pa.! my ich kupować ~~ NIemczech,
wzywa się do leczenia ostrych ello ryb, jaj, lub sera nale~alo by spo cjentowi dużą krzywd~, ludząc Ameryce, lub Angi11.
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wyrównany poziom - Zachwiana pozycja. ŁKS
.~

~

. Mamy za. SObą. jut
kll:ka spot1~all bokse~SklCh o .drllzyn?we fils~~stwo ŁodZi., a ~łaśc;wle okręgu łódzhaego.
Nle moMJ.a bowl.~ zapom!.nać o tym, ze nasza prowIncja reprezen-

Mecz ten odbędzie się o godz. 19 w
hali "Wimy", a więc niemal bezpo_
średnio po meczu ligowym "Widzew" _ "Legia" będziemy musieli
przerzUCić sIę na drugi kraniec mia_
sta, by ~Iedzić jego przebieg.
"Con~rd!8.

ł,

przegrała

z" Włók-

wziąć ll1 a ją

najlepsi zawodnicy z

w~::::~afor~a;~;~~iadają,
że doj
dzie do POjedyn.,lmBeka z mistrzem

. Widzimy v.ri.ęc teraz jak zar~sowu- skich przyczyni się niewątpliwie d.O P~lskl W...sPri'll.cie ~~pc2:akiem z
Je. Się sytuacja w pięściarst:me pol- pO~iesienia poziomu sportu bokser- ,,, ua~ba~lll krak.O~SltleJ. .
skin: przed utworzeniem ligI. Wal~ sk~ego, a kapitan spt'rtowy PZB bę
Jezeh rzeCZYWIŚCIe przYJ1łdą ko1aczyhśmy o nią przez długie lata .az dzl~ miał ułatwioną spraw~ w usta- rze z w.a:szaw~ I dopIsze pogoda,
nareszcie doczekaliśmy się ZWYClę-11amu ni~ jednego a dwu rownorz~d to WyŚCIgI WYpaŚĆ mogą fnteresustwa. Powstanie ligi klubów bokser- nych składów reprezentacji Polslo. jąco.
.
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towana zjest
przez "Cro- niarzem
ł to w stosunku dwueyfro.. Ł
cordię"
Piotrkowa.
wyro. Wydaje się nam, że tym raTegoroczne mistrzostwa zapowia- 7.e!m ŁKS P?trafi zdobyć dwa punk_
dają się nadzwyczaj interesująco. ty I poprawIć nieco swoją lokatę. In•
Przefasowano zawodników, dzięki teresuje nas przede Y'SZystkim fo~•
•
t~mu, że nastąI?iły dwie fuzje klu- ma Brzózki. Zawodnik ten pot.r~ &..
Goście
słabej
bow. W wyniku tych fuzji. zrodziły ostatnio ;vybić się na czoło p!ęścia
•
się dwa silne kluby Włókniarz" i rzy polskkh, wal<:ząc w wadze kogu_
d
lk'
i
"Bawclna".
"
clej. Ost~tnio ?ednalt Brzóz.lta st:e~
....... \ I I _
Mecz
bokser- Konicki to bokser przyszłości.
nie ldopu~~cza tO t~ INw ~;r~:.
O ile w poprzednich 1ata.ch fawo- nował ~llka ~\]1?gram6w ~ jest JUZ
" s k i ŁKS - TepŻylis wygrał lecz nie możemy po- Pub iczno c pro ~s. uJe.. a r..,
rytem był ŁKS, który szedł od zwy- ..muchą. Jezeh rzeczYWlścle ten
lice
(Czechosło- wiedzieć, by ~zynił jakieś postępy. dają jabłka. OleJmk mc sO:Jle ; ~ec1ęstwa do zwycięstwa, to w tym doskroały. bokser. bez uszczerbku
wacja) zakońCzył W dalszym ciągu jest zbyt powfIny. go nie robi i walczy daleJ, z o ysezonie ŁKS ma bardzo poważne dla zdrOWIa będ:me mógł. utrzymySi.ę, . zwycięstwem
Z zawodników Teplic trudno ko- wająe ~ rundy na rundę c<?r~z wr
tara at
wać się w wadze musze] przy zaplęscwrzy
lódz- goś ~różnić. Może jedynie Toma- raźniejszą przewagę. ZWyclęza os a
chowaniu siły ciosu i szybkości., to
kich 12:4. Choć na, ktory walczył z Olejnikiem i tecznie na punk.ty Olejnik:.
,:,< y. .
. .
WY~Larczy nad~ll1em.ć, te Ł~~ kto wie, czy nie zostanie on hezkon, drużyna Teplic po Horaka.
wadze. muszej.
W. śre~nia P~sarski ~ŁI"-S) pokoprzegrał .sromotme ple~s~y sw~ł kuren C1
. jnym bokserem Polski w
siadała sympatycz ChoClaz Trancik pokonał Popie- Inał w pIerwsze] r.undz;e przez KO
mecz o ffilStrostwo z ".Wlokm~rzem , tej wadŻe Z!resztą zobaczymv w nie
nie wyg1ądają- latego, nie reprezentuje jednak wy Macha. Pierwsza sena atak6w l
a .ze "Zryw~m" potrafił jedyme zre- dz' l '
. .
cych zawodników sokiej klaSy boksu.
. Mach idzie do 8 na deski, a ,?otezn
mlsować .. Nle będziemy wnikać w to,
le ę.
b
jednak pod wzglę
Wyni]{,i przedstawiają się nastę- jeszcze jeden cios i Mach 1ezy na
czy poszczeg6lne werdykty sędziov:Zasmuciła nat! plotka, t.e ,ako y de!Jl Sportow
nie otrafiła nicz m pująco:.
deskach:
!':'de były słuszne. Fakt pozostaJe Stec ma przenl~ść slę na stałe do zalmponowar
p
y
W. musza Rózyckl (ŁKS) pokonał
W półśrednia Cervonka. (T) wyfaktem, że drużyna Pisarsldego i 0- ,:Radomiaka". NIe wiemy ile w ty"ID
Wystarczy 'powiedzieć, ~e aż tTzy na punkty (Horak~ (T). ~zechoSło- grał' przez dyskwalifikację Wieczorlejnlka na samym początku mi- Jest prawdy, ale faktem jest, ~e stec spotkania SkOl'lczyły się KO . Było wak zdradzał brakI techmczne. R6- ka (ŁKS). Chociaż Czechoslowak
strzostw.• straciła aż 3 cenne punkty ?Statnio nie. walczył w !,iotr~o~lie i by tak i z czwartym mimo, b'owiem życki szybko zorientował. się w sy- został wyliczony, jednak ZWYCiężył,
na 16 możliwych do zdobycia.
ze trz~a SIę w rez~l"W1e. ;Iezeh Tze ~awodnik czeski został wyliczony, tuaeji i zaczął punktow~c. Horak w bo Wieczorek wymierzył przeciwnt
ŁKS w poprzednich latach prze- czyw!śCle Stec przoo:esie Sl.ę do Ra- Jednak reprezentanta ŁKS WieczOl. drugiej rundzie zaczął bIĆ w. tył ~o kowi cios w tył głoVfY, w chwili,
dz!erając się łatwo przez pierwsze domia. okre~ łódzkI straCI boksera ka zdYSkWalifikowano
wy. Mało ciekawa walka konczy Slę gdy zamroczony, ZW1Sał na sznusIto eliminacy}nych zawodów, kwa- w wadzę cleż 1<:iej na korzyść okręgu
łJKS na tle bokseró:.v Teplic wy_ zwycięstwem Różyckiego.
rach.
ł
Jifikował się do rozgrywek finało- warszawskipO'o.
.padł bardzo dobrze. PrzypominaliW. kogucia Francik (T) pokonał
W. cięż~a Zylis (ŁKS) pol_ona na
wych O mistrzostwo Polski l dwa raWyniki ;"";';'<.r zostw drużynowyeh smy sobie ubiegłe lata, kiedy ŁKS na punkty Popielatego (ŁKS). VI P~n1~ty C~prę (TJ. Brak tempa. B:a~
zy po kolei tytuł mistrza zdobywała okJręE(u łÓdzl<;ego śledzi cała sporto- był mistrzem drużynowym Polski pierwszej rundzie Czechoslo,-:,,~k 0- CLOSOW · '~alka monotonna z pIze
właśnie drużyna ŁKS.
wa Polska Nie trzeba temu sie dzi- i zapominaliśmy o tegorocznych po trzymuje napomnienie za bICIe po wagą . yhsa....
.
W zeszłym roku sprawiła nam wić, 'b o p{.zecież Łódź była dotych- rażk~ch w mistrzostwach Łodzi.
"puść"'. W drugiej rUI?-dzi~ wali{~ ~rd~~k~ęrzhoz~~~~~~w~~lanę E~:
niesnodziamkę sekeja bokserska "Tę- czas naj silniejszym okręgiem pię- NaJlepszą bezsprzecznie formę wy jest zazarta, ale Franc.lk Jest lep
k' (beznad . . .
kt obliC'Zy"~ Teraz "T~y" już nie ma, ale ści.arskim., posiadaja,e przez dwa lata kazał Marcinkowski, który walczył szy. W ostatnim starclU pOPi~a~~ ~~~li~ Denes~~eJ(~~pli!~ y Słaby
je!!lt Włókniarz" który za wszelką tytuł mistrza drużynowego Polski.
co prawda bru'dzo krótko, bo już w walczy agresywnie, ale 'lawo m C . ik
"
cene ~h('e maletl się w lidze klubów
.
' ! pier~szej minucie pierwszej rundy Teplic posiada boga~szy repertuar
zM'~. zakończył Się więc zwycięb k~ kich
.
Nie włemy jaJk b~zie o"ta~ e. traflł dwa razy tak silnIe, te prze- ciosów i odnosi ZWY~lęstwO.
e z
.
o. _ers.
Ć 6wnież Z1"1W" ale w kałdym rarle te kluby lódz- ciwn!k jego nie mial najmniejszego W. pIórkowa Marcmkowski (ŁKS) stwem ŁKS 12.4.
a ~en1ch~;;~:,e
"
, kle, kt6re znajdą sIę w lidze, będą zamiaru powstawać z desek ringu, pokonał w pierwszej rundzie przez
publicznośCi - około 3 tysięcy.
e
. .
musiały zwrócić uwag~ na Plęścia_/ by narażać się na jeszcze silniejsze KO Ziszkę (T). Dwa dosy w ~od.
W.alka o Mj~e dwu pierwszych rzy "Gwardii" warszawskiej, która bomby padające z obu pięści Marcin btódek i w serce i sędzi;1 wylIcza
m1e)~c jest Więc wyjątkowo cieka- ostatnio wzmoeniona została przez kowskiego. Zawodnik ten rzeczywi- Ziszkę.
wag~, Mo
wa l wyr6wnana.
SZYJImrę 1 Rademachera. ,.Gwarrua" ście znajduje się w rewelacyjnej W. lekka Kontekl (ŁKS) wygrał
Zarząd Akademickiego ZW!ą1.kU
Na razle prowadzi "Wł6kniarz" pOSiada rzeczywiście silna, drużynę formie i raz je~zcze zwracamy na to przez TKO w trzeciej rundzie z Sportowego w ŁodZii. zaprasza wszyprzed "Zrywem" 1 ŁKS. Bokserzy trenowana przez Tomka K01\aTZeW- uwagę kapitańa sportowego PZB p. Endrichem (T). Zanosiło się na to, stkich członków i sympatykóW AZS
"Włólmiarza:"
mają już 4 zdobyte skiego a będąca pod troskliwą opie- Derdy.
że Enclrich
wygra spotkanie i to
.
db d i
punkty, wówczas gdy "Zryw" posia- ką kpt. Lemparta.
~isarskl zrobił nam miłą nlesp~- przez KO. Konicki szedł chwilamI ni;l wieczór obozowy, ktory o ę z e
da 3 a LKS tylko 3ed.en.
. .
tw Ład' b dz t k dZIankę. Wietny, że bokser ten me bez ~ardy, aCzechosłowak polowal się w lokalu własnym., ul. Pqludni.otomie .J'e~ęU mistrzos a . Z), u •. ą a lubi- ~wee przez KQ, ale tym na CIOS i kilk-a ra
Unte tra . . -wa. 10 o och. 20 25 bln. w progra_
W najbliUzą nfeOzielę ŁKS S d' •. wle1l{Ie zafnt~resowame. ~o coz .dO- razem nie żartował i szybko roz- W drugim starciu Konicki idzie na mle wieczoru rewia obozowa. Począ
na ringu by walczyć z "Concor lą piero m~c ospotkamach hgo- sprawił się ze swoim przeciwni- deski do 8, a Endrich bije Konickie- tek rewIi godz. 22.
wych o mIstrzostwo Polski.
kiem.
gO w czasie wyliczania. Konicki ,..-------------~
.JBAUYK~'
,.flOLNOŚĆ"
W powietrzu wisiała sensacja w wstaje i zaczyna atakować. Endrich Kino
Kfno
ł
2
lłI.lIa ClJDly wadze półśredniej .. Olejnik w pier- jest groggy. W trzeciej rundzie Cze
w II&. wszej runc\iie nadział się na dwa chosłowak jest dwa razy na desDZIS PR,EMlERA!
DZIA PREMIERA!
,
silne ciosy flma1azł się na moment kach. Konicki zasypuje go gradem
FILM SENSACYJNY :PRODUKCJI
GłówmJy U1'1Zlłd KJtrltury F1lJzly~ej na deskach, lecz potem, dążąc do ciosów. Ostatecznie sędzia ringowy,
FILM rRODUKCJI RADZIECKIE,)
AMEBYKMł5KD"J
(Wyd2rl,ał Zagr8!Ill!Jc7lllY) z8lWlladomU zwarcia, opanował sytuację i wy- nie chcąc dopuścić do masakry,
Woj.ewód7J'kti'e Urzędy KUJlturyt FI- grał wyraźnie na punkty.
przerywa walkę, ogłaszając zwycięzylCZIlej, ńJŹ opłaty za ~ilZy dla. sp<>rZadowoleni bYliśmy z Konlcklego. stwo Konickiego przez t. KO.
~i R ~
towc6w polSkIich, udaJącyoh Si>ę nu Ch<?ciaź bokser ten jeszcze mało
W. półśrednia Olejnik (ŁKS) poW rolach głównych:
lttrrpre-zy sporto:""e. do ~echosłowa- ~le, ale w każdym razie wykazał konał Tomana (T). Na początku wal N. Z.A.SZCZEPINA - T. MAE:AROWA.
W roll głównej: RITA HAYWORTH.
cj~ zosta:ły 7lll1leslone pl'zez władze duzo ambiCji i zapowiada się na do ki Toman trafia dwa razy Olejnika,
Rężyser: I. FREZ.
Ret-yser: CHARLES VIDOR.
ozechosłowa,ckIl,e na podstawtie wza- brego pięściarza. Widać zresztą po który pada, ale natychmiast zrywa
m:. 17231
L..__________(_K_._17_22)_~, j1amnośC!L.
stylu jego walki szkołę Pisarskiego. się. Sędzia ringowy (Czechosłowak)
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PAN I, HANKI

•

- Po pierwsze koperta wcale nie była głupia. Po
drugie nie miałem prawa jej trzymać w domu, a w
każdym razie było moim obowiązkiem nie zapomnieć o niej przed wyjazdem do IParyża i oddać ją puł
kownikowi Korczyńskiemu. Wprawdzie dokumenty
pisane były szyfrem, jednak jest bardzo prawdopodobne, że ci, którzy ją zdobyli, zdołają znaleźć klucz.
Ponieważ zaś zdobyli w tak prosty i łatwy sposób,
w oczach moich zwierzchników będę uchodził, a może już uchodzę za człowieka naiwnego i lekkomyślne
go, któremu nie można powierzać tajemnic państwo
wych, bo icli nie potrafi ustrzec. J eźeli bowiem...
, Przerwałam mu:
.
- Mój drogi. Przede wszystkim ty tu nie ponosisz
żadnej winy. Przecież to ja wydałam kopertę. I tylko
idiota jakiś może obarczać się odpowiedzialnością za
to, co zrobiłam ja. Po drugie jeżeli ty nazywasz to
łatwym sposobem, to ciekawa jestem jaki sposób nazwałbyś trudnym. Jeżeli zjawia się u mnie w domu
oficer W mtmdurze, przedstawia się biletem wizytowym i mówi, że jest adiutantem pułkownika Korczyńskiego, a WsZystko się to dzieje zaraz po twoim
telefonie paryskim, to ja nie wiem, czy najprzebieglejszy człowiek na moim miejscu zawahałby się przez
chwilę W wydaniu mu tych papierów. Nie, mój drogi.
Rozumiem że może istnieją jakie~ inne powody, któ. h nie ~hcesz wyjawić, a które skłaniają cię do
l'J c
.
d l
oh,
•
l
.
zrezygnowania z kanery
yp oma''y.czneJ, a e me
4: ~ZIENNmLóDZKIN1'264 (1170)

AZS

wmawiaj we mnie, że za takie głupstwo, popełnione
w dodatku nie przez ciebie, lecz przeze mnie, mieliby
cię USuwać. Wielka rZe<!z dokumenty. Wystarczy napisać inne i wszystko będzie w porządku. Ja nie wiem
ja,kie byłyby tajne, to i tak zawsze można coś wymyślić. O, na przykład ogłosić w prasie, że to były dokumenty już nie aktualne. A zresztą, dlaczego się tym
przejmujesz? Ja zawiniłam, niech mnie pociągają do'
odpowiedzialności. J już bą~ź .spokojny. Ja im wszystko WYktłubmadczę, przem6tn~lęł Im. do r?złsądkU.. .
J ace
ar zo pasmu la. Nle mog przeCIez zaprzeczyć że moje argumenty są nieodparte. Mruknął
t lk' '
.
y o.
_ Nie znasz się kochanie na tych rzeczach.
To paradne Takie rzeczy ~ie wymagaJ'ą żadnego
' .
znawstwa Wystarczy zwykła logika. A jeżeli się ma
przy tym' odrobinę sprytu, odróżnienie pretekstu od
istotnych powodów nie nastręcza J'Uż żadnej trudno.
d .ć i
ści. Pomimo wszystko postanowiłam me go ZI s ~ ~a
dymisJ'ę Jacka Nie ze względów finansowych. Osta.
. b
. rCzyć
tecznie jesteśmy
dość zamożni na to, y Ille l •
się z takimi drobiazgami J'ak jego uposażenie służbo~
,
we. Ale po prostu było nonsensem
wyrze k an ie się stanowiska i świetnych perspektyw wówcza~, gdy z ~ą
·całą Elisabeth Normann być może uda SIę za~a~wlć
sprawę po cichu. Jacek ma za mało hartu wo . 1 Uporu w chara~te~ze.
. .
. 'i J to sobie
- Słyszec me chcę o twoJeJ dymlsJ..
. 1
iapamiętaj, że uważałabym taką ;ezygbnaścJębz.ał nie 0. ln"
..
k u do rome.
. Bo
l, czym
Ja
osc w s~osun
.,'l co Y. .ro
s terstwa?
zająłbyś się, kim byłbyś po WyJSClU z num . m t .:..
Nigdy się na to nie zgodzę. poza· tym uwaza
wOJe
zamiary za przedwczesne.
__ Jakto przedwczesne? - zdziwił się·
- No, na razie nic ci przecie nie grozi - nadmie_
niłam \,!:Tmljajl1C0 .
Zmarszczył brwi i- ,p..owlcdzial sucho;

-

Grozi' mi to, że mogą mi sarni udzielić dymisji.

Mogą, ale nie wiadomo czy udz~e~ą, W każdym
bądź razie nie widzę w tym tąk wielkieJ różnicy, czy
ty sam poprosisz o zwolnienie, czy oni cię, zwolnią.
A przez zbytni pośpiech możesz c~~kiem niepotrzeb-

nie stracić stanowisko. Przyrzekn1J mi zaraz, ze w
każdym razie nie przedsięweŹ1ni~sz nic w tym kierunku bez' narady ze mną.
Wzruszył ramionami: •
-To ci mogę obiecac.
.
ce' mi nie chodzi
... .
O nIC wi~ ł J. P
' . ło. Ułozyłam sobIe lUZ
cały plan dZl~ anIa. . omoWlę dziś z kilkoma pania. kt' e maJą bardzo dużo
..
t' d
mI,
or..
W numsters WIe o po.
wiedzeIlla. ~o plerwsz~ dowiem się coś o tej nieszczęneJ' koperCIe, a powtorę""m b'li'
. s 'k'
s
d k gd b 1st . .. o l zUJę SOJw zm ow na
~fel~ą: Ni~ tiiega otme ~ękła b~mba z ~ą w~trętną
. k h Jedn k'
wątpliwości, ze Jace cem mnie
l
oc a.
a l on PO'"
J'aką m z'o
I ta kretynka
Jęc~~ ~~ z:n a , .
a nę·
J k' J . l' POWIada pOZDleJ, ze nIe dorosłam do
ac da.t .eze l teraz ura tUlę
' mu s t anOWIS
. k o l. U wolni ę
O
gtOk
ej sz~ntażystlti, będzie mnie i tylko mnie wszy_
s o zawdZIęCZ
1
a ł.
JaKa szkoda, że nie mogę się nikomu zwierzyć. Trzeba być bardzo ostrożną.
P~zed południem musiałam być w biurze u puł
kown~ka Korczyńskiego. Przy.jął nu;1i~ nad wyrąz s~r.
decZflle. Wcale nie był tak ponury Jak w HołdoWle.
Postanowiłam zacząć od niego i wytłumaczyć mu, że
w·Ulę za dostanie SIę
. k operty w ręce szpIe
. g'ow ponoszę wyłącznie ja. Był tak uprzejmy, że się Z tym nie

° .

zgodził.

Powiedział mi nawet, że to jest tylko przykry
zbieg okoliczności.. Oto był jeszcze jeden dowód nieudanej przebiegłości Jacka, z wysuwaniem koperty
jako pretekstu do dymisji.
d. c. Q.
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Społeczne i młodzieżowe

organizac'je w wOJ.. łódzki m opracowały
ramowy program organizacji świetJic terenowych, budowę Domów

W·
yzsze SI U d·lum
Naukowej Organh;acii

,e.l\

Lócllzik1 Oddział Instytutu Naukowej
Orgatlli.zacji i K~erown·ctwn orga.nizuj ~
studium. n!l.ultowej orga.n ilzl>.cji
\;hlj.uzynsKa _ I:'wtrkowtlkD. 16;'. Ulu. oraz studi'Ulll l;;,sięgowości kalkulacji l
CO;)Wtl!u _ NarutOWIcza 6, KowalsIu _ pla.nowania finansowC&,o.
Rzgawslta 14/ JI1alcz~wl!lu - Elróflml eJ6J.1:8
Program wy:&sz;ego stuclium naukowej
Nr 21. ::lamcim - Karolewska 4~. Sto. or;: ;an",acjl obejmuje lU'.uk';l zasad orkiowSJ{j _ Lllflllll0wti.oUego SU. W6]C1Clu _
gani-x:cju .stru.'ctury pr z 6l!lyslu, OTga.NaplórkOlvsklego u.
nia:acji pracy. fi2:jologii pracy, bezp:eC"ileństwa pracy itp. Og6~em 125 god zin,
Wy:tładowrnmi na slud'1?m S'ł wykh.
dowcy wyższych u cz'Am. Od kand.\'TE"\TIł \V . r - Ol darae •.n NI ~1 dat6w wYl'llaga1'lle
j:;.st. p rzynaj mn.i' j
"Gl'ZIlI><>1'2ó Dyndała." godz. 19,15.
~l"elbn y~
\V'YKm.talceme 1 odpo\V!ecJ n iu
I'A~~T"OW\' ·t'EATK l'u,"'~hECłJ~~ praktyka. "\'I"yl;:Jady rozpoczllą s ę 15
ul. 11 Listuvada 21.
październ:.ka b. r.
O ir0d2ó. 19.11i "LUllo gUlllzuO".
Program studium księgowości. katTEar.ll. hA,Ut...ltAl.~'
1rulacji I planowania tu?-a;1Sowego obej_
DOlll: ZL ... ," ... .u..L _ 1>as~yualUe&o M ml.lje 120 godzm l!aultl. Przyjmowan i
O godz. 19.15 .. Nieboszczyk Pan p,c·'. S& ltandyć1J3.cl, posl'9.dJ.l~lą('y ltilkuletn' ~
pra.ktykę. poc~tek .wykładów <[ p'li:
TJl)ATll .. S~ IU!:N.'\·· Traugutta l.
ć1zic.m;.!(a' b. T •• Zap'sy na studia przyjO gOdz. 19.~O .. Dobrze b.... loJony fru". mUJe sekl'etal'lat ir.stytutu. PwtrknW''l'l!:A'f:U LE'l'N I ,.OSA", ul. il.acbud.o.ia tlł ska 187.
(ka)
l'elefou 140-09
O godll. 19.30 .. Koillio:szna c1zi&wC'&Yoa".
Zm:l;!U ",aŻIle.
'J:li:Al'K I. l.'l'NI A,'. _
ł'lotl'kowak"
en
W lokaJu zwlfl,mtowyro Zw!ą..Jt.u Za.w.
O gOdLuue 19.16 operetka .. C.Ilot1lwa
Prac .. Sam. Teryt . i Użyt. Pub!. w Polsce
2\uaalllUl ··,
~ddZlał I w Lod'Z l. plllly ul. Wólcoza.flZkiej
N,r 5 - dziś o godz. 17. plenarne zebraMTIZEA M1EJSIUE:
Mu&enm l"n. y)'udnlr.~e \., llłłEK.U Sienkie . . me dele gatów. Obe=ość obowiązkowa.
W lokalu p""'Zy ul. Trl\u gutta 12. dz;l!
",·le... cZyltne od ~odz. 10-17 próC'& pi).
o godz. 19,30. Zarzą.d Oddziału Stowa.rzyJuec!zlallww.
ł:\nIJgrallczne _ Plac Wolno$cl Nr 14 szenla Myśli Wolnej w Lodzi organizuje
C&ynn ~ cu<l1.IElIlJlle od 16-17 pl'Óc.a po- zebra.nle, na któr ym o<kzy t wygłosi profesor U. L. T. Kotarbińsld.
nl~~~':;:t~;; r ..ne - Plac Wolnollc:1 Nr l1
czynuo ': 0 (litl ellllle OU 10-17 prócz poDz,sleJS1.~J nocy

dyt',lI'll]ą aptekI:

wy"Ższ~

11 cat·.-g

Zebran'lo

llI~dzlalkow.

'\·I~ckowllkle,o

SztukI -

illemlńakiego.

nie od godz. 10-18.

odczyty

Kurs SZ\lbowcowy dla

W

;tOilda 'ł

BAJ.1\.-\ - Ul. i<'ranCUU;kalu;l<a :fi:
.. Chłopiec z prze-druleścia"
(godz. 18. 20 w niedz. l~.
l!'Jm dla ruiodzieży doz.""olony.
Ul • .u"-'lz~oalr.l .. go ~ .
AklualnośCl

,.PrClgr$Ill

Nr 8l.
łgu(j~.

Ul.

e

18. 20

VI'

eerolll.SlOego

7((18:

po-

(godz

J8. 20. 'V wed'!.. 16)
D'" ~ilnl dia mlodzie~y dO'Zwolon,.
_,,"IItUI _ '" t{Zl«uwslta 3'
.,leonl!; garbU!lek"
(gOdz. 18,30. 20.~O. w niedz. 16,30l
· "trihn dla młodzle'iy do'ZWolony.
Ul

~UZY\.o~. 7'~ 'PoęĄdanka

7.. C~'ATnowzklei
n ••• Zwal{",7.Q.fmy '("oTl~d~m t ~ pomoru". 7.3(1
l'.fl\.Zvka. 8.:>1 .. Annn Pro1f>t;rrhJęo.,.1trt,ł. _

K : III'1JOII.I~go l::a:

T. OJbl'achta. 8 .~", Muzyn~o)tnop •• 9.00 Sk-rzynka
PC!-::. 9.10 Komunl·katy.
23

Ul. UaszY1'll!ltlego 1:

-o--

Humo,.

W resłauracU
KeomeT, cM; to znów tak1.eg'O!! W tym S~j:ki1 jp.st kUTczę!
- W tej chWliU dopdszę szanownemu

p8JIl'U

j.ego

CI.!nę

do rachun-

ku.

.'

"CvgaMka mlło4ć"
(godz. 16. 18.30. 21 • ,. nlec1l. 18.30)
Film niedOZWolony dla mlod:iaety.
"'t(jl(J~I!"łZ u.
~Awłldzka 10.
Alek.!andtll MatrQ80w"
•
(·godZ. 1"1. 19. :a. w n(ed~. 151
fIlm dozwolony dla nlłodzleży.

or\~. p~'''''P''c!
Tn~l)r"T\ .

k1\. 8.5i

"TolomnIc!\. '\vywladu"
(gOdZ. 16.80. J8 .3r., 20.30, w n1ed:z!e·
l e 11,30)
IW[.;ilm ~ mlodzlety niedozwolonY'.
•. Ko·;C(U;!~k' Hynes o:
(,?<ld7l. Ul. 20. w ntedz. 16l
r,llm dla mIOd71!~ży dozwolony.
,.'CIf.A - \11. hOtTltOw81ta lOt;
"U~l!'Ilnlca l-nj AU
(godz. 17, 19, 21, w nIeds. 111)
Fllm dozwolony dla m!od:deży.
"10TH\" - RlenkIEl""'~:t8 f O IW ogroc1-zlel'
.. CygAI'ISk& m!łnić"
(J{oda. 15.30. 111. 2(j.:m '" nJpdl. HU
Film niedOZWOlony dla młodLleltY

WlS~A -

Ul. NaplOrltowskJego III '
"Gllda"
(godz. III, 17,30. 20. w nled2:. 12,30)
Film dla młodzieży niedozwolony.

*UL/ltUq(l

r...llt

I

~! 1· ,

t\

-

UL

Lb.

~gH;I"~k.a

"Bolero"
(godz. 18. 20 w "jedz. 16\
Film nledóz.w!l'o:Jl dla mll1u7.'p'2y.

nały
pań.

KOLEKTURZE:

i

bezpośredniość

zjed •

sympapię wszystkich
A już n."ł zabój flirtowały z
pćlni Kasia i pani Ewa. Te-

mu

nim
matów intelektualnych nie poru·
szalo się, ale JVszyscy byli zAodni
na tym punkcie, że profesor Bab
- nI. PIOTRKOWSKA Nr 161 l RZGOWSKA Nr 113.
(K. 1731)
czyński to nie musi być czlawiek
nieprzeciętnej wiedzy i kultury
duchowe;.
Wyjechał niespodziewanie
do
Łodzi, wezwany , w waŻ.tl'ych spra
3-ci dzień ciągnienia 1-szej klasy
wach. Pani Kasia i pani Ewa nie
po 500.000 zł padły m 663 71195 495 702 72872 942 73145 572 chciały jednak tak łatwo z nie&o

MleJIlMe ~bl()rstwo B udowlane w Łod:Q

ZATRUDNI I

/KI

GO

862 74178 75008 185 273 414 781 76505
. •
77213 303 422 933 78819 975 79220 617 Iz~ez~gno~ać. ::o)ech~ly za :um t
781 81314 812 82560 83158 389 84236 'zJawlły SIę VI Jego rrueszkamu.
Wygra.ne po 100.000 zł padły na Nr 324 365 475 85461 471 983 87606 784
- Pan profesor wyszedł do ~iNr 13321 35036 49409 53120 63433
808 855 89588 620 865 90460 76591497 mnazjum oświadczy1a go.spo78883 92155
560 748 92324 448 93018 312 94363 777 dyni.
Wygrane po 50.000 zł padły na Nr 95404 4:>6 531 97042 105 234 747 916
. .'
.•
•
Nr 13322 259n2 28448 41212 42710 98167 538 564 99300 288 461.
PrzYJacl~łki, zaW1edzlone me49413 52386 55836 '15868 85550 9'1264. •
co, udały SIę pod wskazany adres,
WYlrJ'lł.ne po 20.000 zł padły na Nr
Da.lszy ciąg wygrfnnych po 1.000 zł Woźny $kierowal je do sali, VI
Nr 66 3260 4500 19716 23390 215212
z l-go dnia ciągnienia.
której profesor Babczyński mial'
2640~ 2979~ 30217 33263 40803 47228
70026 114 279 84 450 654 715 955 lekcję.
Zatrzymaly się przed
5002;> 5380;> 54337 54726 56093 61812 959 71346 84 4U4 53 511 695 99 768 drzvliami, zża których dobieAal
69108 74665 ~6078 77393 80010 il4556 996 72039 206 31 396 408 696 719 808 znajomy glos:
86698 87698 91985 92494 96317 970971948 67 73029 115 411 84 5<15 642 9l
98812.
/
804 83 74028 139 290 317 355 439 7G7.
- RElź ..• dwa ... trzy ...
"6
74
20"
281
448
7"
567
811
Widocznie wy1cla.da mate.
751
Wygrane po 10.0&0 zł padł,. n!\ Nr
u
~
"
Nr 2217 4577 4995 5383 8984 15619 76023 131 400 614 47 67 731 51 895 mEdyk'} - rzekJa pani Ewa, uch.v
17946 19469 22781 27374 28231 29870 9U 39 77iCIO 274 8 433 539 45 630 4l lajqc drzwi, ale natycT:miast cof.
32687 44291 46878 52642 53694 56480 734 59 65 1:l22 901ł 19 90 78006 142 280 Inęl8 się. - Ależ to lekcja g;mnłł"
57528 5"8295 59269 59816 60949 61354 543 89 668 78 S7 904 79096 134 217 styki
62859 63151 65363 65444 67202 70153 31 44S 541 696 825 Sl 80020 148 229
'"
70463 72105 72376 82430 85412 90484 411 92 528 43 55 637 791 831 905 10
WŁAD.
91935 93188 95638 95980 97172 97967 52 93 81030 252 96 395 444 72 597 629
99278.
755 800 82069 85 158 9 234 431 63 537
kromkI mi/fCf";nft1
94 679 7~\ 9 856 64 77 959 83040 207
Wygran PO 4.000 zł padły na Nr J3 25 39 4:54 577 99 761 8 811 32 50
NIEUCZCIWA SŁUZ,\CA
Nr 68 825 1222 1~08 1634 3971 4356 65 104 31 54 298 32R 781 94 802 861
fJ76 5229 619 636 672 8918 10401 66R 939 85181 276 9 312 1"> 524 781 822
Lucyna Jar:odz'ńska, pomocnica
11126 135 885 959 12002 243 975 13031 34 86082 153 86 265 366 439 89 532 ~~;::?wa, zo.stała zatrzymana za kra.
242 304 423 473 14913 15124 582 798 91 603 812 921 87089 2~9 347 42- 7113
z ob~W1a z domu !'wl"i m'aco_
~
dawczym Janiny Pachoł !Nowoza"
16042 627 17006 444 18309 482 748 920 70 88005 43 83 127 43 97 2. J 92 r'lewska 7) I nrzel<'azana do dyspo20450 492 697 849 886 2156B 972 23687 444 77 85 567 8 99 658 77 718 96 8
.
.
814 &35 963 24278 420 25426 773 868 369 89 941 89046 81 91 2 130 265' 373 1 zycjj Sądu Grodzkiego.
21".677 27354 28298 474,28841 850 2!lJ90 182 3 43. O 80 503 78 602 15 25 86 711
POWIESIŁ SIĘ WE WŁASNYl\1
825 30629 31261 851 32166 691 952 977 44 845
MIESZKANIU
35002 204 460 !l24 530 3674] 31\021 11411
W mieszkaniu w~asnym przy ui.
39747 40353 5~0 4?620 43740 44068 242
90116 42 96 571 91 745 803 20 1'190 lIJowo'ld 53 powiesił si~ 48-letnl Jan
45581 781 46336· 567 889 411431 455 6661 91159 272 t5 375 412 21 55 29 558 643 Frajgan~.
49035 372 94i
851 997 92000 413 587 603 04 08 7G5
Przyczyną,
samobójstwa
były
.
78 830 41 3 931 97 93252 324 502 49 prawdopodobnie niesna!1ki rodz\l) 50368 507 511)24 288 482 621 951 601 20 4łl 721 884 93 940111 275 329 ne.
52242 330 734 759 744 54067 389 552{}31450 70 657 96 791 922 78 95062 273
ItRADZm2E W FABRYKACH
56887 57205 58240 443 989 431 59865 4S6 948 ge032 81: 226 9 542 737 96
60299 607 887 61398 447 533 777 951 809 52 97289 336 411 25 50 1 554 629
Władysław SŁelmaszczyk, Grabo62274 815 63435 546 858 64917 992 73 712 881 997 98124 48 '1l 401 97 Wll 22, został zatrzymany na kra65166 243 877 68084 472 521 70208 451 1585 600 Ol 20 60 87 7~5 8:>4 931 99049 składnicy
d7,ieży pońc"!l')ch
za
wyrobów jedwabnych
~ziewiarskicil
H

t PRZEWIJANIE pUn4k6,v

KULT UR Y l SZTUKI

kolektot'owycb pnedza.lniczych.
Zakład ELEKTROTI'JCUJlCZ/liY

Ud:'l!ał

',,"yjazdy w teren woJewćdztwa.
Posa:dy lJtaie, do objęcia. na.tychml'..a.'!t na dob~h
warunkach.
KonLeczin{'J poważne retel'~ncje wyłą.O%1lILe .z 2nltresu
powyŻ$~'c'l1 prac l prrukt~ naUC"ty'c<Leat3k\I·ej.
Z g ł o Ił Z tę n i a: ]napektGrat Kulltura.J.no-Ośw1f,atJo
wy Sp. Wy>d.-Otw. "Czyteln:iJt", P:otrkow~a Nr 96,
pokój 3M, od 9-12.
(gr.)

MlEJS~GO I

s.

SZfl1AlQ"SKl
STALINA 11

I.OD~, I1L M.

Tc4cfon 151.34.

(8SilO p)

wezmą. następują

SZLIf'IEUNlA t;YLll'iUROW
f w Al,a\\' li o lł H O W \' l: II
tuleJe
cylindrowe.

I

H"Ef::ZftlE:

",on"

:~~~::8t ut~~;:;'~

M. GAZWI\! ni. l'lolrkow,kII U
Iw orlw6rzul
Ck I:103)

"rzy ul. Sienkiewicza 82 i przeka7.any do dyspczycji prokuratur!'.

pa.ftstwowe
ZAKŁADY PRZEMYSLU

I

W E L N I A N E G O Nr Z
lm. N. Bn.rllckiego w LodrJ, ul. Kpi. 2wim'k) Nr 19
ZATRUD~ od l F.8rnZ

na vvarunkach dobrych:
1. 1 NAWIJACZA SILNlKOW ELEKTRYCZNVCB,
2. ELEKTROMONTEROW,
$. SLUSARZY I\fONTEP..oW na ma57.yny \'\ilulrtennr..cze.
Zgłoszenia osobiste w Blune Personalnym ul.
~erom.skl.ego Nr 108, w god21lngch urzędowych.

oKAZYJNIE

HU!LARKĘ

I!o DRZEWA

SPRZEDAM

III

~lmmllml:~m!ilIll!l:llIImll~llIImllmmllllnllmllmmllllmllil1llllll1

I

I

AUTOMOBILftSCII

ce cl16ry: ..Harfa" pod dyr.
prof. SJl:.wl.ń.sk~.ego, "Echo"
pod dyr. K. M. PrOlSnaka,
,.JU/tI"7Mnka" pod dyr. w.
Zacharnlk::ego,
(161/Z)

2 OŚWIATOWCY

RE P E RA C J A

WYDZIAŁ

komunikuje,

ENERGICZNI
MŁODZI.
'
Wl'KSZT.t\.L<J.I!lNI

(>.

Z

te IV koncert "Chóry dla
chórów" odbęd:zllie się dru!a
26. 9. 19-i8 w sa1:r Fl!łharmQniW M 'oejski-ej przy ul. NarutoWlcz\l. Nr 2<l, o godz. 19.

~łaS0ać slę do Wytwór:nd Statek MetalOWYCh
ul. A. ~ru;ga Nr 40.
(160/Z)

\V

Daiszy ciąg wygranycb po 1030 zł podany b~dzic J'utro

ZARZ~DU

fach~ PLECIARU n:t slatlłll ogrodzenilo'We.

POTRZEBt\1 I

Wyg.ane

Nr Nr 32505 w Warszawie, 64679
Tomaszowie Maz .

~11111111111111111111~llllllllllllliiilllllllllllllllllllmllllilII!IIIIIIIIIIIIIIII~II ~

OGI.OSZENn!:

Il PRAKrYK~, Da

-

Zdr~.,.,lał,

ranna z płyt. 5.20 Mlędzyna~odowy koncert wvrnlennv 7: Czecho~lowac11. 6.0 5
GlmnMtyka. 8.15 Dzl"'nnlk. 6.30 MUzYka.
6 50 P,Of(1'. dnia. '700 S 1erót wiadom . ddpn.
D01·anneg'l. 7.05 P·7,,~ląd llr~.y stoł. 7.1~

"Podl'zutek"

_

O?ganS"'r.3'CH.

23.10 Mt1!'.yka tanet::zna. 2l.:?O Prol!Tam na
jutro. 23 .30 Za!rończt'nle audvcJl 1 hymn.
'IO~OTĄ, 2S WRZESN!A (rano/)
B.()O Polonez - powitAnie. nm6w. pogody j watn. audycji dnia . 5.()5 Mmyka

ru'ld ... 1&)

FUm n.edO'.&Wolony dla młodziet'Y.
JWJlO'!'NIK - w. b.ll1tIsklego Uli:
,.Oatatm etap"
(~odz. 16. 18.15. 20.80, .... nl.dz. U.SU)
.... trllm c107.wolony dla młod•. Od lat U.
.....M" - 111. tUgowska !Ił:

aT .L(I\\!\

'\V, 2.ti:rr,T~j

21.30 D%lennlk.
l!2.00 MUZYka taneczna.
22-43 MUZYka % ptvt. 2'2.5'3 Omów. PT".~ .
lok. nA jutro. 23.00 O"tatn'e wladomoścl.

]j',hn do~wolony dla mlodzldy,
-

uł\

poyadanka. 19.15 Koncert SYmfoniczny. W
~M!eTwie: .. Emgncvpantkl'· - ·67 odc.
powte.4cl B. Pr\J.'~' 2C.40 Muzyka leokka.

t'IOtrkOWBh& 8'/:

"l:ilostr8. lokaJa'·
(gl),t~. 16. J b,.:SU. 1Il. rueda. 18,30)
.P az~lJ"'UI9N1K
.. \'\l"a!,:.a..cje··

J. pogoń·SU

zowsklego. 15.20 Interludium z płyt. 15.30
Po~ada.nl'R dla dzleri. l ~.4" Kwadl'ans lekkiej muzyki w .wyk. S<optetu J'azzo_go.
11>.00 D7fennfk. 111.!IO Maurycv Ravel - 3
pieśni Don I<:lchota do Dulcynel w wyk.
Wł. I<:Bczm"ra bas. 16.45 Audycja dla
chorych. 17.00 Audycja slownl">-muzyczna
d'R mł«lzlety'. 17.15 Koncert dla przodowni~t6w p1.'3CV. 18.00 " Mówi Wystawa Z iem
Ori7.yslt1nych" . 18.05 ..W ryt m ie tanecznym" . 19.110 Audyc1a Or~; n j r.acli ..Służ
ba Polsce". 19.10 ..Ud z i Ał P ol!lkl w pra-

-&T.

kraj . I

reportaż

tabryce kam" -

BEL - ul. Leglon6w 2/4 (dla młOdzieży)
"Zielone lata"
(godz. 15.80, 18, 20,30. w wed%.. 18)
IUiZ.'!. - KuulI ~'all l lllllcha;
"Piotr l" (seria 1)
(gOdz. 18. :!U. łliedz. 16>
"
FUm dozwolony 011 laCH

( ..ooj~.

.%3 WRZESNIA 1948

ward Schuett - Suita op. 61 na. s.krzypce
l fortepIan. 12.45 1) Wle~ w poJskiej pra.lite", 2) Pogadanka Nac~l. Komis. Odbudowy Ws1. 13.00 MuzY'ka ob ledow:1.,1.3.46
.. I.,udwlk vaóJl Beethoven" - V aUdycja z
cyklu: ,.Kompozytar Tygodn!a'" 14 .30 Z
dzisiejszej prasy. 14.~5 Muzylta obladown. 15.05 WiadomOŚci sportowe. 15.10 ,.W

11. 12, la. 16. 17. 18. 111•. 20. 21)

.POLO:";IA -

~

Wesolość

Nr '78883

••

TABELA WYGRANYCH 54' LOTERII
PIĄTEK,

(gouz. lS. 18.S0. 21, w nied~. 13,80)
dl .. młodziciy niedo-.cwolollY.

NAJSZOZĘ8LIWSZEJ

t.BIJ..I1ł
L OD

12.04 DziennIk. 1209 MU7.Vka. 1!!.23 l"A:!-

~'ilru

.-

.-

.000
• 000.-

Otwarta codzien.

ADRIA - Ul. Marna!ka Stalina 1;
:l'ajeml1lca nOCy wigilijnej"
(godz. 18, 20, w nij;d.z. lo)
Dla mloazleży dozwolony.
.&Ll'~H
- u,. L'<arutowlcza 81:

II

I

lI6. Otwarte oc

"'nu
GD\' oSIA -

-

"Prcfeso"

zł. przyznano pow. brzezińskiemu Gdy kierowniczka pensjonatu
Ludowych w miastach 1 llcznlej- na wykończenie budowy D.L. w oŚVliGldczyla w sali jada1r:ej,
że
' h wo j ew 6dzt wa. W Wle.
Szczawinie. Po 500 tys. zł. otrzyma- wieczorem prz.vjeżdża profesor
szych
WSlac
lu miejcowościach rozpoczęto już ły r6wnież na wykończenie budowy
prace budowlane. Ludność miejsco- D.L. wsie Gołki i Dzikowice w pow. Babczyński. wśród pań wywoła.
wa nie szczędziła ze swej strony opoczyńskim.
10 to wielkie ożywier.ie. M ~ż·
czasu 1 stanęła licznie do wznoszePonadto rozdzielono większe kwo czyzn w pensjonacie było nie wie
nia fundamentów pod Domy Ludo- ty na wewnętrzne wykończenie Do- lu ł to wszyscy nieciekllwi. Przywe, których ogółem ma powstać w mów Ludowych oraz urządzenie
.
r
•
województwie już w roku przysz.- świetlic. (jb)
jazd profesora był WIęC czym.!
łym przeszło 20.
bardzo lltrakcy jnym.
W ramach limItów przyznanych
młodz ieży
Ciekawe, jakiej sp.ec!alT1ośc~
na inwestycie w 1949 r. związkom'
• t t
f
1
samorządowym województwa łódz- Liga lotnicza w Łodzi w porozu- Jes en pro eso~ - ~OWI a pa~
kiego, państwo poparło plan rozbu- mieniu z Komendą
Wojewódzką Katarzyna, mtuząc zielone, kocIe
dowy Domów Ludowych, przezna- "Służba Polsce" organizuje dla mło- 'OCzy.
czając na ten cf'l 16 mil. zł. Kwotę dzieży płci obojga. Teoretyczny. Ku~s
...:.. Vlszystko jedno Kasiu tę WRN rozdzieliła pomiędzy posz- Szybowcowy, ktory rozpoczme Slę
.
'
czególne p o w i a t y . .
15 października rb.
odrze1da ]aS:-Z8 (od dl'iloch ll11eSl~
Najwięcej, bo aż 4 mil. zł. otrzy- Kurs jest 3-tygodniowy, wykłady pcy) hlondynka, pani Ewa
ma Łask na wzniesienie Domu Ludo odbywać się będą codzi.ennie w go- grunt, że wykłada z pewnością n8
wego, w którym pow~tanie obszer- dzlnach 17 do 20. Zap:sy przyjmuje jednej z w)'!.S"yc11 uc~elni lnte.
na sala na zebrania licznych w tym li informacji udziela Biuro Ligi Lot- l kt ]' t
.t. ~
'"
•
mieście, nie mających dotąd odpo- niczej, Łódź, ul. 6 Sierpnia Nr 1/3 e ua lS a.
.
wiedr.iego lokalu organizacji 2 mil. 1::: p. front, tel. 112-40 w godz. 9-16.
- teby tylko rue by1 ZQyt staryM
W TRZE<JIl\{ DNW I KL. 54 LOTERn - PADŁY WYGRANE:
Ale profesor Babczyński nie
był zbyt stary. Przeciwnie. III sih
wieku i tryskający zdrowiem•
Nr 815086

1i)-1"I DrOCZ 1I;)'",·di'l\lk ,~w : ,,:"lIt"W.
IIpbł,h;lelnla
l'laRty ków, nI. Piotrkowaka lUZ - Wystawa Plac malarskich Mie
c~ysława

Domów Ludowych z

tas k na pierwszym miejscu

roTRO:

wm\Hł~

bU,dowę

Kredyty na

DZIIJ

ul~osa

._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-_ _- J fIIl11mllllllllllllllll!I!IIIWIIIIIIIWIIIIIIWlllllllllllllllllllliIliUllliilllllilllliIII!II _ _......_ _ _ __

sz.erclroś6 <100 I 1500 mm
oraa; BA...~DSEG:ę 0 900

Jak nowe.

Schm':dt - !\f.adallńsld,
ul. Za.menhofa. Nr 2.

TeJ.. 1GB-77,

w~ecz.

l75-51.

I

I

R l!'IR71
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SPRZEDAl\1Y

3 samochcd y
OIĘt.AROWE

ma..-I~

Ga.zz 1 Cbil\·rol et.

Wiadomość:

S:>ół~lnla

Wojskowa ,.Postcp", 1.6dt,
11 L!stupa~b .9. t2l. 14.~·39.
(S3-.!) ,

•

/

WARSZTATY meeha.niezne ..Su- POTRZEBNA podręa.na do wYprema". .Taracza 40. tel. 107-76 kończaJ!l'ia spoc1n1, PiotrkoWSJka 22{)
prz)'jmują roboty tokarskie, kot_ fl!rms Fronek:!.
(iI: 1688)
Dr. ZAURlUAN speCjaliSta: skór- larskie, konstrukcje żelazne, prane. weneryczne 8-10. 5-7.
Na- sowanie (50 ton). remont maszyn. GThL'i'AZJUM Przemysłowe Fawrot 8. Telefon 129-39.
Ck 77)
(k 484) brylel .. Gentleman". Łódź. Sędzio
wska 8 zatrudni 'kierownika świet
~r MIRSKJ akuszerIa,. chÓroby KREDENS nowoczesny, orzecho- lIcy, kierowniczkę stołóv!ld. pereokobIc;ce - przeprov.'aciZil
sJę wy spl'zedarr., zamienię na biur- neI kuchenny. Zgłoszenia codzlcn_
PlotrkO\':ska 14. telefon. 251-23.
ko. Nawrot 7-19.
(8993 p) nie 1:1-17. Dojazd tralIlWajem lI.
Ut 7ł)
WILCZKI alzackie. 6 tygodniowe _ _ _ _ _ _ _ __ .~~)
Dr R02;VCIU, Speojallsta chorób sprzedam. Andrzeja Struga 17, m. GOSPODYNI z referencjami po_
kobiecy~. akuszErii powróoił. _
34. godz. 13-16.
(8975 p) trzebna. Brzeżna 4, m. 11. (89'78 p)
PrZYjmUje 2-6. Piotrkn,.,ka 33.telefon 166-29.
(k 75) SPRZEDAMY
ELASTIC STIB- KSIĘGOWEGO 'Poważnego poszuBEGO oraz maszynę do nawijania kują Wapiellni'ld "Sulejów GórDr LENCZEIVSKI choroby kabie- nici. Zakupimy- maszynę do szpulo- ny". Oferty kierować S:roi'kow_
ce. akuszerla. tel. 181-47. Przyjmu- ....ranla. Oferty ~ub. ELAS'I'IC, Pra- ski, Sulajów.
(&972 p)
je 2-7 Slenk:ewicza 51.
Ck 17~) sa, Piotrkowska 55.
(k 1'718)
POTRZEBNY goniec, Kiliitsltiegt>
Dr. REICHER - specjalista, wene- SPRZEDAMY 8 krosien ang. Wia- 12'5, 1I.1atu.szetvsk.l.
(8977 p)
ryczno. sk6rne. ptciowe (zabUl·ze· domość: w tkalni, Łódź, Połud- - - - - - - - - - - - - - : . .
nia). Południowa 26. druga-siód- niowa 78/80.
(k 1716) POTRZEBNY kuśnierz (lo szycia
ma wieczorem.
Ck 7G)
kożuchów
od zaraz. t.6dź, PraMOTOCYKL ku.pię wYmagający cownia Kotuchów. JM'a= 4 w
Dr PlESKOW - nerwowe wewnę remontu lub rozeb'l.·any, lecz kom- podwórzu.
Ck 1715)
trzne. elcktrowstrząsy. 3-5.
Za- pletny. Zgierska 230. Globus.
wadzka G.
(I{ 83)
Ot 1712) POTRZEBNA pomocniClI domowa
Zą:ło,zcnia
ul. Wschodnia Nil' 22.
LECZNICA le:,arzJ'
speCjalIstów OKAZ.JAl Sprzedam gabinet' sty- Ros!c1d.
(81164 p)
o1'=:z gabine l denty<,tyczny. Piotr- lewy. tel. 2&~-70 i 174-~O.
(k 1719)
kowska ~. tel. 216-48.
(k 216)
PO'i.'ltZEBNA pomocll;ca domowa
ODSTĄPL'\IY dobrze wprowadzo- na przych{)dną. 11 Listopada 44/58.
Dr. DOL~SKA chorob'"
dzieci, ny zakład mechaniczny. Tnfcrm."ł
(8965 p)
Narutowicza 6, tel. :ua-7G. (k 23Z) cje tel. 1;;5-61.
I]{ 1726)
KROJCZYNUl
i
sfubnowaczkl
za--------------~~
Dr.
BIBEROAL - chor;>by skórne. WVTWóR1\TJA CTIEl\fiCZNA kom_ tru<lni Wytwórnia Biitllizny, Próchweneryczne, powrócił.
Piotr- pletnie urządzona \v.raz z towa- nuka 54.
(8994 p)
k0\\'5"3 134
(k 149) rem do odstąpienia. Poważne oferty do Biura Ogłoszeń PAP LÓ<i~
LOKALE
Dr. P:U:T1U.SZn:mWICZ - s[Je- ul. Piotrkowska 1:>3 pod ,.cencjal!sta chorób uszu, nosa. ga"dla trum·'.
(1: 17728)
- Sienkiewicza 73.
(k 215)
ODDAI\I w dzier:i:swę lokal ga'tror:omlczny czynny. Łódź telef.
Dr BALICKA.
Choroby SkÓ1-no-'
AMfRYKAUSllłE
216-43.
dł836 p)
weue:yczne. Sienkiew:cza 52. ten l
:efon 1~2-7j, 4-6.
(k 1560)
Naj'\vyż.s2le gatunłd!
LOKAL handlowy 3 "'-;>-"cje 8" m
..,,""'-'"
~
Piotrkowska przy Nawrot II p. w
Dr n.rDREWICZ, specjalista:-;e
C e n y h u r t o we!
1)odwórzu.
słoneczny. w.Vgody za
n~rycme.
skórne.
8-9, 5-7.
550 li: 16; 600 li: 16
mV'l'otem kosztów ram<lntu. OferPIOtrkowskĄ 106.
(k 78)
325 X 16; 450 X 17; 525 X 17.
ty "Czytelnik" .. Odbudowany".
Dr MJECZl:SLi\\V KOW.\L<:KI D H
A G E T c
STUDENTKA
medY~'DY
apecjalista - weneryczne. skórne.
Łódź. ul. Piotrkowska 181
je pokOju. Oferty pod ,.8989" •

I

_6.

Op ONY

po-;;_

.\1.

l MaJ;)

3

H-iO.'-7.

Telefon Nr 107-33.

';': 79)

-------------....:.-1
(8989 pl

INTELIGENTNA.
starsza
pan!
samotna, pOSZUkuje posal!y gospodyni w kulturalnym domu do 1
lub 2 osób. Tel. lM-ll.
(k 1'111)

P~WOWl!l
ZAKŁADY PBZmIYSLU BAWEŁNIANEGO Nr 9

w ŁODZI, ul. 4KOWA Nr 23

SAMOTNY kUpiec pOSZukuje niesublokatvl'Telefon m:
219-30 do gooz. 16.
(k 1720)
krępującego
pokOjU
gltiego w Śt'QdjUieścLu.

oglaszaJją

Przetarg nieograniczon,y

LOKALE na parterze mOgą być
Handlowe. zam1etlię 11a słoneczne
miesZkania. Pl. WolnośCi 10. zakJad Rymarski.
(k 1724)

na. BUDOWĘ tELB]!lTOWEGO, PARTEROWEGO
z P~'IC4- M..<\.GAZYNU NA BA'\VEl.u.VĘ.

ODSTĄPIĘ
samOdZielny 'Pokój" z
balkonem w Radogoszczu naprzeciwko przystanku za Zlwrotem kosztów remontu. Oferty składać pod
.. Radogos.>:cz'·.
.
(8963 p)

Podkładki ko.sztO'l'yBowe o'trzymać moi:n:a \v Wyd.2;iale lIli\v-esty.cjii ""ryżej podan~('.h Za;kłaQ.ów, gdz§.e równ:eż jest do obejrzenia projekt b UiClowy.
OOarty należy składać do dnia. U. lO. 194.8 r., do
gIOd:zJiJn'Y 10, w· zal'lłilto.waJllych kopertach, bez znaków
fYm()\Vych z DJa.Pisem: "Oferta Dla bu~w.ę .żelbetow.ego
ma.ga.zyrn.u" do slkrzy"'lllklil przetargoweJ kitól'a 2Inajduje
~ w gabl!.ned-e DYl~elttora. Prooukcjli Lódź, Ul. Ląl{Q
wa Ni" 23.

BIURALISTKA poszukuje pokOjU
subloikatOiI'Skiego.
Oferty
pod
.,Wdowa 40".
(8969 p)
ZAl\1JENIĘ
poikój % kUchnią na
wi<!jksl':e lub talde same słoneczne
w śródmleśeiu. Na,piót1l:QWsldego
3!l-28. godz. 17-20.
(89&8 p)

otw8.rCd.e ofert; nastąpi w Dyn0'k.cji Zalt:ładów 'IV dnd.u

11 płtŹmmernJilka. 1948 rok"1l. o g{)dZ1~nile 1'0.
Do olf·erty DraJl.e!Ży dołą.ozyć k\,,-:jt na wpłacone do
Narodowego Bamku PolSlciego w Lod:zii na KOII1to Nr 841
waddlum przetargowe w wysCikości 2 procmJ.t .suany
(1)erto.wej.
Palli;twowe Zakłady Pr21cmy.słu Ba,wem;anego . Nr 9
1lastrm-gają soote prawo dowo.hl:elgo wyboru of&e.n.ta lUb
Ull,j,eważnli.telnd;a przetargu bez podanJta. prz!yczylD. i ponoSZezFJa ja.ltiejkolwl,ek odpowiectzfu1dnośiY& z tego tytułu.
(K. 11:19)

STUDENTKA medycyny poszulru_
je niel,rępującego pokOju w śród_
llloieściu. Cena obojętna. - Oferty:
..Niezwłoczn;p....
(8998 p)

ZGUBY

I

UNIE\\' A:2:NIENIA

PRZYBŁĄKAŁ

Nawrot 7. m. 19.

się pies czarny.
(8992 p)

ZGUBIONO legitymację ZNP na
nazwisko Szpak·owska Maria. 00(}181 p)
.....:...-....:_ _ _ _ _ _ _ _ _-:ZGUBIONO dowód. RKU _ Ł60ii
Nazwisko TadeWlz DejewsJd., Abram<lwskiego 37. '
(<)9'80 p)
szyń<:kiego 46.

ZAKŁADY

ZGUBIONO dowód O1Iobisty, palcówl~ę. świadectwo szkclne, legItymację slutbową. Zw. Z'.w. kartę zywnościową !. odziElŹOWą, Chojecka Walentyna, Ł6df, Ozorkowska 25.
(8926 g)

Lłjś~TEWICZ

~.

tęl.

·!24-0~.

Chirurg. An-

'-".

C8;;~8

p)

(K. 1725)

.~--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...:

1-2, 4-6. Kilińsldego tR2. (k 84)

Przetng
na

AKUSZERKI

LEKCJI angielskiego udziela T.
AKUSZERKA
J.
Cłuniel~ka TCłkowiec, 8 lat pralctyki za granicą. Wiadomość. SienkiewiCza 65
p:'zyjmuje Piotrkowska 164.
'
(81110 p)
(8912 p) (portiernia).

KUPNO l SPRZmlu

ZGUBIONO
książ'kę podatkową
Nr 1 na nazw. 'ryc Kazimierz, Nowotki 12 (Pomorska).
Zwrot l!:1!
dobrym wynagrodzeniem. 18928 :!I)
ZGUBIONO legitymaej~ 2M'l Zw.
Zaw. i Ligi Morskiej Galas KazimIerz M!elczsrsltiego 1'1, m. 19.
Ot l'IU)

(8930 p)

<;

Wst.ęp

p)

Kiedy si" zapal4 motor
Wciąż

.\RTYS'J)YCZNA Pracownia ·Drewniaczków, Gliwice. ul. PSZCZyil'u 11. I piętro. tel. 28-41 pOleca
",ajnowsze modele na sezon jesien
'~y 1 Zimowy.
(k 1631)

BIURALISTA - średnim wy>ksztalceniem handlowym. pra!,tyl<l!- blp:
rowa i znajomością
księgoWO);Cl
przyjmie pracę w godzinach popołUdniowych. Oferty ..2';00" "Pra
sa", Piotrkowska 55.
(k 161U)

ORElItPEL do sprzedania. Warszawa, Wojciecha Górskiego 9.

ZAOFIAROWANIE PRACY

(k 1li61)

Wyda.r.a: ~P01.DZIELNIA WYDAWNlL'ZA .. CZYTELNm"
IUdakl'j. ł Administracja: r.6M. Piot,.ko",.lc:a 96. telefoD 1:l3 Zł
I 1211·3ł
fte~tor naezem1 p%1\YlmuJe CIOO ..lennle 04 codz. lS-U, tel. 201-11:1
Zut~ca l'ed"i<tOta
we wtorkl 1 pllltkl Od coz. 13-14. teL 125-\;'
Sekret&~ redakcji codz1enńl. od goas. 10-12, telefon 209 O!l
Kierownik działu mIejskiego
oeJ g0d2. 1-11. telefon 120-64
Kierownik dZia.'u sportowego O(l ,"odz. ~U. telefon 208-9i
Redakcja rękopisów nle zwraca. u trele I termiIll' oclOllzetl

nie bIerze

odpowledzialnoścl.

ncułn"

"s

DZlENNJKŁODZKINr264 (1170)

"ld811

111O-7ł.
zl 1:'\lł,-

EJ 135,-

z dostarczaniem do domu zl 170.Konto P. &. O. Nr VU - 667 Oddział w lAldzi.

Odbito w Druk. Nr 4 Sp.

kar b

Wyd.-Ośw ...Czy

Karaś,

Kmńskiego 40.

telnik"

L6dź,

ul.

~rkJ

ZAPAMIĘTAJ
FOTOAU'l'OMAT:
Narutowicza .8 - naj tańsze. najszybsze zdięćia legitymacyjne.
(k !!tl1f

ZGUBIONO kaTtę rejestracyjną
RKU - Gdaflsk nazwisko Andrzej PARYZANKA, artystyczna cerowSypka, zam. Małopol:ska 16.
nia wszelkiej garderoby. I.:Hlmów,
(71)
(8m p) Sródm' 'jska 6/5.

MASZYNOPISANIA.
stenografij
biurowej, korespondencji biurowej (nauka popraw.nego pisania).
księgowości
KurSy Centralnego
Związku Stenografów Maszynistek. Zapisy; K1!lńsldego 50.

FOTOGRAFIE legitymacyjne. Pl'8ce amatorskie wykonuje SzYbko,
fachowo - Nawrot 1.
(k 371)
BRYCZESY (&pecjalnośĆ) !'Ykc.,:u_

je firma Piotr n'oncld, Plotrkowska 220 (gwarancja).:-- (J;;: 168'7)
ZAKŁAD RADIA- inż· Kr~Yżanow_

(8869 p) sld.

KURSY AdministracYJno-Handlo_
we przy Państw. Gimn. I Liceum
ul. P!otrIwwska 125.
Pttyjmuje
wpisy codzIennie od godz. 17-19.

Piotrkow.s'ka 79. Naprawa ndioodbiorniJków. głośników Wzmacniaczy mikrofonów,
naWijanie
transfo:matorilW. badanie. repera_
cja lamp. NowCXIII!Slle laboratorium radiowe. riolid'!'rie, !'Zj!telnie.

(k 1537)

(8991 p)

KROJ I SZYCIE DLA PRACUJĄ DO odsta.pie~ Wytwórnia CuCYCH! Zapisy na półroczny kurs krów całl«J'Wlcle ~·za.dzona. lokal
kroju i szycia. Nauka 3 razy w mieszl<alny. Wyroblona ldi.enteln..
tygodniu. ZapLsy, PiotrJroWSka 24-3 ŁOwicz. UlatowS!", K,bl.klego.
(k 1721)
godz. 16-1S.
(k 171.7)

lf.

••••••••••••••••••••

BIURA ł SZl\OLl! ~aopatruj,.
• sio TAMO i -:'OLIVNIJl:
.
• SPÓŁDZIELNI WYD
•
•
FOTOG1tAFm
IcgltymaCyjne w • '.rELNIK" PIOTR
. . :.~Z
l~ •
ciągi! gOdzIny - prace amatorSlde
WElSClE Z Bn IHll\SKA 00 . •
AlIIY. (K 160J •
Nr :.I wykonUję solidnie. LegionóW ;.~ •
~~~

RO t NE

T a r 'z a "

A pan Krupka chorował. Minęło kilka tyg~i.
Szczególnie interesowała Agapita przeszłość
opuszczala starszego pana. OpIeka TarzanA. Jak się ten człowiek znalazł w puszczy
Tarw.a. i małpy Mu nie była wr.:?rowa. Jednak i d1aC'1:ego w niej żyje?
Organizm Krul)kl pokonał chol'Obe l Agap:lt powoli
Tarzan razem z małpą Mu
ali się odpowieaotyczuyćh wy'Wl'acał do zdrowi..s.. ~ ten eza.s za~naj0l!\lł d,,1ElĆ na pytania Krupki. Z dO;;
z leśnym językielOD' .na.u~ył Tar.:~ .kilk~dzle nurze!'l zdołał Agapit uformować w swym umyśle
aieelu słów polskich
JakolI porozumiewał ell) ze na.stępujll(:1!. hiStorie.
swym przyjacielem.

Z

AN&TOL IKlKULKO.

z pruSy/q poeztowll

MAGISTRA farmacjI z· praktyką
~WIECE _ LAl\IPKI
nagrobkowe lub pom. 4 apt. poszukuję. Oferty
poleca FabI'Y'ka Swiec K. Adler, pod ,tMK • do ad.min. "Dziennika
(SgS3 p)
L~, Piotrkowska 8S.
Ck 1288) Łódzkiego".

czysława

NAUKA I WYCHOWANIE

ezynny- w godzlnaeb od 1-18. '.l'eletoD
Oplata miesieO'ZD&: z odbiorem na miejscu

rJt 1289)

Gorą"zka. uie

ant~m
kręcić.

DZIAł. I'RENV3fERAT: Dl. PiotrkoW8ka iii I Plotltkowska 96 -

okruchy świecowe parafinowe woski.
Fabry!ea
Świec K. Adler. Łódź. Piotrkow-

'1lń7 :s')

(8970 pl

BIDRO OGŁOSZE~: "ódź. l'iotrkowsk3 Uli. RODto P.li.O. Vll-54l1li
Punkty przyjmowanIa ogłoszeń: Piotrlwwska 96. Piotrkowska 63.
Plac Niepodległości (bale) Piotrkowska 198.

ZAKUPUJ~

chał.

oto,
Drugi musi

Iłedaktor

KOZUSZKI dziecięce - damskie.
błamy oraz reperacje. przeTóblci.
p acownia KożuSZków zakopianskich. Uid~, Nowotki 33, (dawniej
Pomorska).
(k 1103)

ZGUBIONO kart.:: rł'l""'tta"yjną
RKU - ŁM~. n8 nazw. Gai: MI-

ZGUBIONO książeczkf! UbezpiecznL'1i Społecznej, nazWiskG Mie-

wykwalifikowana ze stenoUEBLE komniety. pojedYllcze. CeposzukUje pracy od zaraz.
rty
reklamowe.
Nowootwarty Oferty klerować plotrkow';:ka 96
".;ład Killńslctego 107.
(k 482) pod "stenotypistka".
(8974 p)

(k 1533)

s PROGRAMEM ARTYSTYCZXDI.
~,
100.- d.
Wst.ęp 100,- zł.

na.jmmejszej
me ma chęci.
Jeden korbę trzyma

SIł.A
grafią

PRACOWNIA KapelUSZY, beretów SZUlrAM pracy wyższe w'%damskicll
S.
AN::rONOWSKA. kształcenie humanistyczne. Języ
~.ódź, Wólczańska 63/6.
Sprzedaż ki: rosyjski. irancuskl. Piotrkowl:Iurtowa. Wysyła za pobraniem.
ska 51 - ::8 Hermanowa. H, 1713)

~ ZAWODOWY !IUZY.KOW
w 1I000~, dnia 25 wmeś. 1948 roku
KLUBIE PRAOOWNICZY!{ (TABAlłDi)

ZIIBIIII'l; TIINECZNJ148--

przyJnue pracę w
sklepach hurtowych i detalicz·l"yell. ZgłoszelUa pod: "AS".

(k 16.."0)

i

'"

'KSIĘGOWY

(&ll4l9

ska 85.

urzą.dm.

Sposób na .motor

Z.\.NDI kuplsz meble obejrzyj
.:\IEBLOSTYV' Stalina 6g. ..ME- AD OLWENTKA filologii kla.sycz
GLOSTl.'L·' bIje cenami i ja!toŚcią· nej udziela lekcji łacil'lY oraz in(k 27) nych
przedmiotów humanist~c~
nych. Zaopiekuje $tę całkowlcle
OPOll.-Y z dę~ami czeslde do wo- z~niedbanymi w nauce. Tel. 123-17.
LÓW osobowych. W-wa Zllrawia 23. godz. lIl-18.

Licytację

SPR·ZEDAż

NA O~ . B UDOWĘ WARSZAWY

ZGUBIONO
kartę re'estrae:v:lną
RKU - Kutn'O i kartę ro7;poznawcza (Kennkartę) wYdaną przez pn.
Bąoków pow'. t.owicz :na nazw. Na-

sa!8k1 Wladysław.

Sl

KONI:
1. ~-klacv..
2· Kaszmn - 'lvałaĆh.
3. :Kasztan - szronGwaty wałach.
Powyższe kolllle Ob~l"Zeć moma. w stajn:~ P. Z. P. W·
Nr 31 w Zg1l.eQ'Zi\.l, UlI. SzczaJI,vIlIńska Nr 2, w gocl:z. od
Hi-1S codZ~te prócz uied2d.eJ d świąt.
Przetarg-lWytactja: oc1będzie S;ę W dniu 30. 9. 194.8
roku, o godzJi!Dll!e 18 w stanjl p. Z. P. W. Nr 31 w Zgl1el~, ul. Szc~Jńsika Nr 2.
(K. 1730)

(898U p)

.. 5ll38".

OGRODXICZE gospod<Jstwo. w
śród
Dr S7,yx;:mR choroby wewniilTz- pelnej kulturze, z inwent:m-z!!m GARMU niewielki.ego n'? Piotrkows!;:a e'5 powróe:ł. Tel. żywym, martwym. Sprzedam. Łodź mieście - prywamie poszul,uje.
tel,
1'.l3-17.
godz.
8-10
rano.
1~~0.
(3987 p) WOjs!;:a pol,;dego 134.
(1M)20 g)
ZAMIENIĘ 3 polwje
z kuchnią
I)r CZYZYKOWSKI choroby serca,
PÓŁBUCnU nienoszone, 37. z Anpełnokomfortowe na pO>dobne 2
r~umatyczne,
Gdańska 65a. 4.--il.
glii. nieprzemakaJnY beżowy boks,
'et. 160-911.
(3352 g) s,p:zedam Zeromsldego 21/2 tylkO z ;kuchnią. KilIitslctego 46. m. 12.
(8973 p)
od 20.
(8300 g)
tEKAJtZE DENTYśCI
LICEALIS'l'KA' poszukuje pokOjU
POSZUKIWANIE PRACY
sublokatorsldego. Cena obOJętna.
GABl~'TI'.r
dentystyczny Maksy_
Oferty pod ..Spokojna".
(8978 p)
~ana
!>reglera ze Lwowa.
KSIĘGOWY z wyks;ztaleenlem han
Specjalność: nov!oczesna protetyPOKOJ
z
utll'zyman1.em
1
wYgodaobejmie
prowadzenie
~a zębów. Gdal1ska 26-a.
(k ts59) dlowYm.
ksiąg. Oferty "Praktyk" vPrasa''. m! dla dw~h osób do wynal~la.
(8988 p)
Piotrl;:o\\'5ka 55. ..
(k 1659) Tel. 13ii-OS. godZ. 9-12.

NI"

()ogłaszają.

ZGUBIONO dowÓd osobisty. kartę
ZAMIENIĘ 3 pOkoje z kllChn:ą. z rejestracyjIll\ RKU _ Opoczno nawygodami
parter
w
poblfrm
Placu
zwisko
WiniarskI Karol. SmolIce,
K..<\PELUSZE damslde. męskie. duDr. ~IEn. SIJ':"iKO KSAWERV - ży wybór, poleca sklep. Piotrko.w- WolnOŚCi na 2 pokoje z kuchnią poczta Stry'l;ów. pow, Brzezin~-.
Oferty pod
(83!>1 g)
specjalista. skórno - w"nel'wzne ska 190
(k 236) z wygodami p'ętro.
Dl' Al.
dl'zeja

PAc~S'.rwOWE

P!RZE1I'IYSU; W E Ł N I A N E G O
w ZGIERZU, ul. DLUGA Nr 4S

Jakieś 60 mil stąd miał zasobna farl1ll) niejaki
Tom Grzywacz. Wiodło mu się nieźle. b~ t:aktował po ludzku Murzynów-robotników, płaclł LIn za
prace dobrze. o 'Wiele więcej niż sąsiedzi. Okolicz_
ni farmerzy sa.rkali na Toma. że psuje im robotni_
ków, co się absolutnie nie zgadzało z prawdą,. bo
dobrze optacani Murzynł pracowali 1 chetniej i le_
p'i>ej :Q Tom/l.. n4ż u innych,

•

I.

......•.•.•.........
(9)

Tom Gr6~'wacz wiódł SIlokoj~Y.i mo~na. role,c,_
szczęśliwy :<y"-'ot. Bal'dzo kocha! zonę l sz~~crlo.et.
niego syna. Ta.rzana. Mnly Tarzan~ :OZ'\V1Jał ;;Ię
nad pOdziw szYbko Był roztropny l slin!'.
Mój Boże ten' chłopak skręci ki~dy kark wzdYChała m8.tka, widzac jak TarZ8Jll.ek pedzi jak
szalony na nj.eujeMżonym źrebcu.
- Nic mu nie będzie lWpoka,jał ją, Tomaaz
- Wmtoohaj/iC się p'od :W~

D-O 19094

