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w sprawie Triestu
Na

posiedzeniu Hady Mini·
strów spraw zagranicznych oma·
wiano w dalszym ciągu nieuzg~d
nione problemy, dotycznce przyszłego statutu Triestu. 'N szczególności dyskutowano nad kompetencjami gubernatora i nad

-wzajemnym

sło5unkiem

mi7dzy

----o:------------·------------·------------;·- ---• policją wolnego obszaru Tr1e~tu
ł.ódż, poniedziałek, 18 listopada 1946 roku
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Drożyzna

energia atomowa będzie u~yta W celach ~Oj~nnych. Do~o~z:n;e~~!~~ok~:!~~~i ż~e~ znle. - Apel UtZO nych do snołeczenstwa
amerykanSktego
sieni u kontroli cen w Stana~ Zjcdnoczo16
nych ceny hurtowe i detaliczne podsko-

Grupa uczo11y1:h z profesorem Albertern Einsteinem na czele. zwróciła się z
apelem do społeczeństwa amerykańskie
go o zehranie jednego miliona dolarów na
cele akcji uświadamiającej wśród najszerszych rzesz o konsekwencjach, grotących ludzkośc1 w ra1te za~to~w~nia
energii atomowe.i w celach wojennych.
A apelu uczeni wymieniają powody.
które "klonily ich do wy-;tąpienia:
1) Bomby atomowe ml)7.na o~cnie produl<ować łanio I w wielkich ilościach.
Z) Podczas wojny nlemoźlJwa jest o·
brona przed · bombą atomową J nfc nie
~wfa·dczy, by wynalezione zostały w bił·
sldej przyszłości Jakiekolwiek środki obronne.
3) Wszyscy mogą zgłębł6 tajemnicę
bom.by atomowej.
4) Użycie bomby afoyroweJ fest rów·
no1naczne z zagładą cvwillzacjf,
5) Jedynie międzynarodowa kontrola
może zabezpieczyć świat przed katastrofą.

ko Judzi, w pierwszym rzędzie zda i ących bomby atomowej została ujawniona, a czyły natychmiast. Niektórzy fabrykanci
sobie sprawę z niebezpieczeństwa. jest O· skr.upulatna kontrola międzynarodowa u- podnieśli ceny o 50 procent. General-Mo·
strzec świat i nic dopuścić do katastrofy. niemożliwiła w przyszłości użycie teJ gro. tors podwyższył ceny na swe samochoJo11oc • Curie zażądał, by tajemnica źneJ broni.
dy o 100 dolarów. International Harvester Company podniosło ceny na maszy-

prZ.ed wyb ran1 ·1 wPoIsce~;,;o~;~:~u~y~l~·~~~~~et~h~~::i~'.ei~~~:~~
Przygotowania
w
toku
DuP<>nta

są

Przygotowania do wyborów w Polsce
w pełnym toku. Prezydium Krajowej
Rady Narodowej p o wołało Pań s twową
Komisi~ Wyborczą, w skład któi:!i weszli
przedstawiciele poszczególnych stronnictw politycznych.
Spośród przedstawionych przez kluby
poselskie kandydatów, zatwierdzono:
Z ramienia klubu POselski.:.igo PPS jako
członka Komisji Ryszarda Obrączkę i jako jego zastępce Lucjana Motykę;
Z ramienia klubu poselskiego PPR iako czlo„ka Komisji Zenona Kli:zko. ja.
ko jego zastępcę Stanisława Katinowskiego.
Z ramienia klubuposetskiego Stronnie·
twa Demokratycznego jako członka
Komisji - Marie Jaszczukową i jako zasą

podniósł

ceny o 15-20 procent
Podrożały również niektóre metale.

pełnym

z ra:nienta klubu poselskiego Stronntctwa Ludowego - jako członka Komisii
Jana Grubeckiego i jako jego zastępcę
Antoniego Langnera;
z ramienia klubu posetstdego PSL jako członka Komisji Stanisława Mazura
i jako jego zastępcę Stanisława Osieckiego;
z ramłenfa klubu pesefskJego Stronnietwa Pracy _ jako członka Komisji Kazimierza Lubosiewicza i jako je~Q zastępcę
Michała Dorembowicza.

ZSRR i Norwegia
zawierają układ

handlowy
dnia 17 bm., udala sie do
Moskwy delegacja handlowa, złożona z 15
członków, pod przewodnictwem norwe·
skiego ministra odbudowy, Osca Torp. De.
legacja ta podpisze w Moskwie układ Iran
dlowo _ finansowy pomiędzy Związkiem
Radzieckim i Norwegia,.

w niedziele,
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Węgierski minister wojny podał do
P.rezydium Krajowej Rady Narod'owej wiadomości, że armia węgierska ma
mianowało Mieczysława Dobromęskiego, ulec roorganizacji i zwiększeniu z ilości
prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 11 tys. do 22 tys. żołnierza. W wojsku
zastępcą Generalnego Komisarza Wybor ma być surowo zakazane uprawianie jaczego.
kfejko!w:iek propagandy politycznej.
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Podol:mą kampanie na teren1e europej- stępcę Wiesława Fijałkowskiego;
skim podjął wybitny uczony francuski - llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!Olllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllflllllllllllllllllllUHlllllDIRllllllllllllllllllHllllllDll!illlllilllilllffRllllHlllllllllffillllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllliiD
Jołlot • Curie. Oświadczył on, że uczeni

nie mogą stać na uboczu, gdy zagrożone
są low ~wiat{!. lecz ohowiazkiem ich, Ja-

AngIii brak żywności

sJw.erJza min.ster wrżrw en·a Straclley

••
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b ry Rum I

Uprawnionych do głosowania Jest około ,8 miHonów osób.
- Wyborcom zapewniono swobod~ i bezp!eczeństwo

Minister wyżywienia Wielkiej Brytar11i
John . S~rachey, w ostatnim swym przem~w1enru. st~i~rdził, iż sytuacja żywno
We wtorek, 19-go listopada, odbędą się
śc1owa W1elk1e1 Brytanii jest bardzo pow Rumunii wybory do parlamentu .. Są to
ważna. Strachey podkreśli!, Iż oznaki popierwsze w tym kraju wybory powszechPra.wy sytuacji żywnościowej znikły w
ne, w których udział wezmą równizż żoł
związku ze zniesieniem kontroli cen w
nierze I kobiety. Łącznie, uprawnionych
Stana~.h Zjednoczonych. Strachey stwier- do głosowania jest
dził, !z Amerykanie dokonali tego. czego
OKOŁO l'l MILJONóW OSÓB.
W W1el.kiej Rrytanii doma~ali się konserNowa,
demokratyczna ordynacja wywatyści. Wyniki nie dały długo na sieborcza
zagwarantowała
całkowitą wo!b_ie czekać. Ceny w Ameryce podniosły
Się o _60 _Procent - stwierdził Strachey. r
W W1 elk1ej Rrytanii podniosły by się o
200 lub .300 procent.

ność

Listy kandydatów, któ- noizbowy, co stanowi duży postęp w clemokratyzacii tego kraju.
W końcu należy przypomnieć, fe RuZapewniono również całkowitą swobodę munia oparła się s?uitecznie próbom An·
1
zebrań, wieców i wszelkiej działalności glosasów ingerowania i kontrolowan a
wyborów. Zostaną wybrani nie kandydapolitycznej w ramach kampanii przedwy. ci, którzy podobaią ·sie p. Bevinowi, lecz
borczej.
tacy, którzy odpowiadają życzeniom i po.
Nowy parlament rumuński będzie Jed· głąd-0m narodu rumuńskiego.
wyborów.

wysunięto pokaźna. ilość 3200, zgło
siło 20 różnych organizacji ooiitycznych.

rych
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Straik górftikóww USA?
Perlra:tlac,e nie

dałr

rezu talu

Sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych stale się poJi:nrsza. Obecnie sto·
ją one V.: obliczu groźnego strajku 400 ty
slęcy gorników, zapowiedzianego przez
przewodnicznccgo związku górników Johna Lewisa. .
W dniu 21 listo1'nda wygasa stara umowa górników z właścicielami kopalń,
zaś rozmowy w sprawie znwarcia nowej
umowy zostały zerwane, ponieważ robotnicy nie akceptują warunków, stawianych przez pracodawców. Lewis oświad
czył, że o ile rząd I właściciele kopnlń
nie zgodzą sie na postulaty górników,
wezwie on ich do strajk11.
Prez. Truman nświadczył w związku
z tym przedstawi<.'ielou· "lrasy, że „wytworzona sytuacja powainie go niepokoi.

---

·- __.- · -

Oddziały

rzec iw Tsa ,dar·s·
n
ludowe
J.O
i
zdobyły

· miejscowości

•

I
za·

prowadziły swojq administrację
I nocnej Grecji. Klęska ta szczególnie głoś- I całkQwicie z żoln!erzy I urzędników Tsa\•

Zgodnie z przewidywaniami, po ?.erwaniu rokowań premiera greckiego Tsaldarisa z przedstawicielami opozycJi demo.
kratycznej. działalność ludowych oddzJa·
lćw powstańczych znacznie się wzmogra.
Przed paroma dniami woiska Tsaldarisa
wsp ierane przez oddziały brytyjskie, poniosły - jak już donieśliśmy - wielką
porażkę w bitwie z Partyzantami w pól-

nym echem

odbiła się

w Londynie, g-dzle darisa.

P,owstańcy

zaprowadzili

na · zdo·

wywołała gorączkowe konferencje c1ton- bytych terenach własną administrację i
ków sztabu brytyjskiego i interpelacje w macniają je. ·

u

W obliczu z dnia na dzie(1 zaostrzają
komunikaty
z Grecji cej się sytuacji, członkowie prbmentu
brzmią dla p. Bcvina równie niepociesza- greckiego, w tym 9 członków partii sa~
jąco. Oddziały powstańcze . zajęły dal-I mego Ts:ilJarisa, wystąpiło ponownie z
szych 10 miejscowości, oczyszczając Je żądaniem ustąp!enia Tsatdarisa ze. stanollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllillllllll!lllllllllllllllllllllll!llllllllllllllUllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllll!lli!lilllllll wlska premiera I utworzenia nowego gaI
li
bluetu z udzJałe:n Przedstawicieli partii·
I I ·
ę
demokrat11cznycb. W Grecji coraz wię.
"'
•
·
cej ludzi zdaje sobie sprawę, ie jest to Je.
I SQIJ~Y
dyne wyjś~ 'z zabagnionej s3tuacil1
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powstały

pociski rakietowe RS. - Przed pociskami „Katiusz'' nie ma obrony

W ostatniej wojnie wiele sławy przy- Ima zasada, jak przy zwykłych rakieta::h. ly ten widol~ jest stMszliwym jeśli o~fą żit·dnej ohriony i śpiew „Katiuszy", jeżeli
sporzyła... armii radzieckiej artyleria, a, Siłę pędu n':ldają kolejne wybuchy szerc- da się go ze strony nieprzyjacielskich go ktoś 1.1slyszy, jest już ostatnim dźwie~ .
najgroźntejszym rodzajem tej artyl~rii cu ładunków wybuchowych, umieszc.zo· okopów. Szum lecących pocisków przy kiem, jaki słyszy w życiu.
były znane na całym świecie, łegen1ar:- nych z tyłu pocisku. Przyrządem słuią· pomina dźwięk jakichś rozszalałych orUczeni radzieccy w okresie pokoju .
ne „Katiusze". „Katrusze" niszczyły nie· cym do wyrzucania pocjsku jest lekl(a, ganów. Niemcy nazywali „Katiusze" - pragną zużytkować odkrycia poczynione
mieckie najpotężniejsze umocnienia i sze stalowa rura, posiadająca urządzenie •·e· „Organami Stalina". Gdy szum zamie· przy konstrunwaniu pocisków rakietorzyły panikę w armii hitlerowskich i!a· lownicze. Rur takich może być kilk':l ra· nia się w grzmot•wybuchów i wytrysl--:u· wych. Obecnie w wielkich moskie·w~kich
jeźdźców.
zem z.montowanych. Najczęściej umiesz ją fantastycznie kolorowe fontanny og· laboratoriach są prowadzone prace, które,
Oficjalna nazwa „Katiuszy" brzmi. -czone :ą one n~ samochodach.
nia, nie wytr~ymują najbard_ziej mo~n~ możliwe, że dadz~ w wyniku skojlstruoRS co jest skrótem_od nazwy ,.R1kietyj- „Kati~sze". u~ywane są zwykłe gr~po 1.e;w_y. .~ud~1e, _nawet na. ktor~ch o.g1e:i wanie nowych typów rakiet, dających sie
ne Snariacfy", czyli po polsku rakietowe wo. K1lkadz1es1ąt, a czasem n~wet .-.:11· „Katmsz i:1e Jest bezpos~·edmo_ s!{tero· zużytkować w pracy pokojowej, np. do
pociski.
ka tysięcy rur wyrzutowych 1est zgro w1ny, dosta1ą często pom1~szama zmy· przewożenia poczty, a następnie jako na.
• .
. .
.
madzonych na jednym miejscu. Rara słów. Przestrzeń, na którą padają ool'i
d
t h któ
~
t
Rakiety do eelow. :V 0 Jennych zos~:-ily obok rury spoziera otworami na niebo, ski rakietowe nie stanowi miejsca, gdz e pę przy samo 10 ac '
ryc •• szereg Y·
zas_t_osow~ne r.zez _wynalazcow P;rod1u: a 01 dana komendę zostaJ·e wlaczo•iy móg"łb_ choć przez chwilę egzystować pów o nai:>edzie rakietowym został już od·
1
ch mczv<;>w
uz prze d dwoma . tycrncam
~ :~ .·- ' " ktryczny zapłon i dziesiątki tysięcy żywy organizm. Wszystko jest posieka· dawna zbudowany.
~at.. Sł_uzyły. onę. do zapalam~ meprzy Il) Jcisków st.inie z charakterystycznym ne odłamkami, a wysoka temperatura
Tr::idycje wiedzy rosyjskiej, w szcze1ac1elsk1ch m,iast I by!y przywiązywane szumem i wnrkotem na nieprzyjaC:el- spa!a każdy palny materiał w dość na· gólności nauki o rakietach, dały podczas
do str:ały ,:VY~zucaneJ z łu.ku. •
skie- pozycje. Widok strze!ających b:t· wet znacznej · od wybuchu cdległości.
wojny tak wspaniały wyni'k, jak zbudoW sredmow1eczu czeski ~odz J.a.1 terii „Katiusz" w nocy jest wsp1nialy,
Prostota konstrukcji, tanioś6 lmsztów wanie „Katiuszy", należy się więc spoHus zastosowat rakiety zapalające. Mt~.- mimo SiVej grozy. Lecące pociski z'.)sta- prodnkcji i materiałów, oraz w;tsoka war- dziewać, że w okresie pokojowym badały o~.e ~<ształ~ ptaka i. wywo!ywały u
wiają za sobą długą smugę ognia i Jy· tość boj-owa .. tego rodzaju pocisków zło- nia uczonych radzieckich dadzą również
przypctela mesamow1tą pamkę. !'Ja :r,a_. ,mu. Wydaje się, że nastąpił jakiś W:f· żyły się na to, że „Katiu~ze" są nailepszą wspaniałe wyniki, które , będzie można z
bobonnych ludziach. OWfC~ czasow .w1- buch z glębi ziemi i p}onące · wnętrze I bronią artyleryjską na świec'.e. Przeciw- pożytkiem zastosować w iyciu normal?ok lecących. ptako:v ~1e1ących ogmem globu wylatuje w powietrze. Wspa11:a· ko „Katiuszom" n:e odkryto do'.ycihczas I nym. (kz)
1 dym~m robtł wrazente nadprzyrodzo-• łlJlllllłlłlllllllHllllUllllllllUlllll!HllłlłillllftllUltillllfllllłllllllłUlllłlllllllłll flłllllllłlUllltHlllłlilllłłllłlllllUłłlfllł111111111łlHlllltlłWIHlłllllłllłlll1łlUUlllllllłlll(ił11łllllnlUUt11łlllllllllUlłlilłłllllllllllUllł1111UllllHllftllllU
nego cudu, łub czarów.
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wojen -napoleońskich Angl!cy
w Podczas
boju o Kopenhagę wyrzucili na to mia
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sto ze swoich okrętów 40 tys. rak:.!t za·
pałających, które spaliły większość bu·

dy~ó:ojnie
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uźyfo 250 tys. zl. kosźtował egZłHDin w v1arszawskiej Akademii SlomatoIogu:zneJ„ - p k i
.a • "
IN I
•
•
I •
llps,wo I„ 1Uhd§lJC18
f/Jnry,e
W VłYZSZeJ
llCZldl
I
l mianowicie• została·d zdradzona
tajemniEgzaminy wstępne· prawodopodobnie
• d
•
t
t·
p dl · ·
•

krymskiej w 1855 r.
rakiet przy oblężeniu Sewastopola. Wy
rzucano wtedy rakiety o bardzo poważ·
rzę
nym zasięgu, bo do trzech kilometrów.
W Warszawie wywołafo . ogromne
Jedn-:ik rozwój innych rodzajów poci·
·
sków posuna,ł_ . ~\ę_. ta. k daleko~ , Ze w. na porusze~ie,
- \Vyk.rycie • szęrtgu_ afer na
•
Akademii Stomatołog1czneJ, ·natury prostępnych wojnach raki.ety były używane ceduralnej i finansowej.
·
tylko dla celów sygnalizacy Jnych i oś wie
Od--- t!h.1-is~~w.o _ "!ł2<łSU . stol.fcę obiega ta
ceniowych podćzas nocnych 6itew.
wieść, że aby dostać się na pierwszy rok
Twórcą nauki o broni r-:ikietowej był studi'ów
Akademii Stomato1ouicznej
gen. Konstantynow. Ten rosyjski gerte· n·ależy wpłacić osobom kórr:pet~ntnyn~
rał artylerii w latach siedemdziesiątych „opłatę" za egzamin, sięgającą zawrotubiegłego stulecia skonstruował wiele n,ych sum mianowicie do 250 tys. zł. Na
mode'.i rakiet i napisał kilka prac nauko- pierwszym roku stu.diów ilość miejsc by
wych o rakietach. Nre potrafił jednak la ograniczona i na setki kandydatów
odkryciami swymi wzbudzić zaintereso-1 mogfo zostać przyjętych tylko stu kLkuwania z-:icofanego rządu carskiego i pra- dziesięciu. Nieuczciwi egzaminatorzy wy
~e jego minęły bez echa. W ślad za korzystywali tego rodzaju warunki, ią ·
Konstantynowem jeszcze wielu UCZO· dając od studentów łapówek.
nych rosyjskich prowadziło badania nad
w tych dniach Ministerstwo Oświaty
rakietami. Nic więc dziwnego, że tra- wydelegowało prof. dr. Poplews~iego,
dycje nauki r'osyjskiej podczas wojny zo który niespodziewanie przybył na egza·
stały zużytkowane i powstały RS sławne miny, wywołując łatwo zrozumiały po·
„Katiusze".
płoch.
Delegat ministerstwa odrazu
Zasadą działa nb ,,Katiuszy" jest ta sa stwierdził
nadużycia
proceduralne, a
11

•

l

ca te~a.tow i stu enci po czas egzam1- ~os aną . pow r.irz~ne. . .rz_e _uza~te się .
nu m1eh przygotowane w domu tematy sie<lztwa spowoduje opozmeme s1ę roz-- . , -'
przy sobie. Pozatym wszystkie grupy poczęcia. roku akadei:nickiego.
adatących miały jeden i ten. 5 am teJ?~L _P.owyu;~a s.kanru;lJcz:ia afera • ":'YW?·
Na podstawie tego egzammu przn~;o Iure u.czucie mesma,_ru 1. prz~krosc1, ~e
z pośród 670 zdających - 127 osob. powoienna demorahzac1a t korupcja
Przy tej selekcji istnieją bardzo p0ważne wtargnęła również i w mury wyższej
poszlaki, że kierowan? się tutaj ~czecie- urze'.ni.
(z)
wszystkim motywami natury fmansowej.
,
w zwi?.zku z tvm zarzarfzono sledztwo które" dala· w ·wvRiku ~ykrycie md·
użyć sięgających znacznych sum. Stwier
:mre=mw
dzono brak ksiąg i rachunków, otaz
ogromny bałagan w gospodarce Aka' ~fR_n~1mn, u_...
li_
demii Stomatologicznej. Są poszlaki, ie
I Ui~· Ul1
malwersacje te trwają już od dtuższego
czasu. Wszystko zdaje się wskazyv.·ać
na to, ie naduż,ycia były popelniarre
\V~'Ciąć
zathCWaĆ
przez władz.e gospodarcze i administra-1
Jl
cyjne uczelni.
r--••••
: czw 2 :.I<~1m111m:z~'IP
•
*' ,- t9W'df""i'"P
u+wt;n;;wwA'M•414Sl
"' mm JJi!JDJbCIWHiP + m * M ......,,.,....,.,,,,..__~~~
odparła:
moim pulpitem jest lustro. Wiói3lam
Codzienna nowelka „Exvressu"
- To nie jest „Ideal" proszę pana, to w nim pana codziennie".
jest „Phenix".
.
- Tak, - dodała głośno - to pióro
- Czy ma pani jeszcze inne pióra?
jest dobre.
- Proszę bardzo.
I zwracając się do ni-ego zapytała:
Obszerny kantor fabryczny. Cichy
- Swietnie się składa, ie idziemy tą
Próba piSania przedł~ia się.
.
- Czy pan jest tego samego zdania?
turkot maszyn. Nieuchwytny zapach samą drogą. Chcę kupić wieczne pióro.
- „Czego nie można powiedzieć, słoWziął pióro z jej ręki i napis'..lł·
czernidła i papieru. Brudne fartuchy, lu- Czy zna się pan na wiecznych piórach? wami trzeba napisać"
- pisze panna.
- „R.. S. P. R.. Z. WiQC c:1ce mnl'
dzie i maszyny do pisania. Miejsce, gdzie
Jakolwiek wiecznych piór wcale nie
- Czy pan mi je poleca - zapytała pani?"
zarabia się pieniądze.
znał, mlmo to wystawił sobie świadect- potem.
- Za chwileczkę - r7ekła - spró·
z za wysokiego biurka podnosi się mę- wo pierwszorzędnego znawcy.
~ Muszę ieszcze raz spróbować
buję jeszcze, czy można tym piórem
ska głowa, uzbrojona w okulary, za któSą w sklepie. Starsza pani za ladą kła odoowiedział
również dobrze liczyć.
rymi widać ładne; ciemne oczy. Patrzą nia się grzecznie i powiada:
I pisał dalt.
I napisflla:
w stronę okna, gdzie siedzi młoda,
- Proszę bardzo, moie pan spróbu- „G. H. J. K. Nie m:irn o lwagi po- l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 9~ O. Man.
wdzięczna blondynka, uderzająca <leli· je iedno z tych piór?
wiedz.ieć pani, ie ją korham".
250.000 zł. posagu. Razem z par1s!\ą p~n·
katnymi palcami w pożółkłą już nieco
Wziął do ręki nowe pióro. Młoda
Młoda dziewczyna wzię!a ·pióro do rę- sją jakoś to będzie. 1, 2, 3 ... - i rzekła
klawiaturę maszyny do pisania. qczy z dziewczyna stojąca obok niego ś!edzi· je- ki i naoisa!a:
głośno:
za pulpitu śledzą każde Je.i poruszenie. go ru{:hy. Na kawałku papieru, który
- ,,Maszyna do pisania. Maszyna
- Tak, cyfry pisze się tym piórem
Blondynka jest ładna. Cały kantor na- p.odsun~ła mu sprzedawczyni, napisał:
do pisania. Co pan sobie mvśli? Dlaczego doskonale.
leży do jej ojca, wielkiego fabrykanta.
- „To pióro jest dobre. A. B. C, D. jest pan taki sztywny? Sztywny, sztyw- Czy mam, je zapakować? - zapy·
Książki na wysokim pulpicie odpoczy- Wiele pięknych słów można napisać tym ny, sztywny ... To pióro }est dobre. Ma- tała srwzedawczyni.
wają. Miody marzy.
szyna do pisania"...
.
. . piórem".
- Weź.„ niech pani. je· weźmie - po·
Rozmawiał z nią już nie·raz. Wmawia
- Tak, ono jest dostatecznie mięk- wiedział cithu4:ko.
- Czy to pióro Jest dobre? - zapy·
w siebie teraz, że spojrzała na niego z tała starsza pani za ladą.
kie. A łeraz moieby pan spróbował?
Ona p!aci. Wychodzą ze sklepu. °Cicha
serdecznym uśmieszkiem. Ale przecież
- Owszem, ale muszę ieszcze raz
- Dziękuję.
boczna uliczka. Zapada wiec~ór.
ona jest bogata a on biedny._ Nigdy nie spróbować.
I młody buchalter pisze:
Objął ją ramieniem i oddala ją się cowydobyłby z siebie słów, które oalily jeI pisał dalej:·
._
.
.
- „M .N.O.P.Q." Mam tylko MO raz bardziej od lamp, światła i spojrzeń
go wargi:
·
- „Pani, panna, pani. Gdybym mógł złotych miesię~żnie. ate mimo to ko- ludzkich.
.
- Kocham panią... .
tylko to wszystko powiedzieć co mam cham panią. M. N. O. P."
Stanęli. Torebka, którą trzymała pod
Pewnego popołudnia, gdy pracowni- na myśli".
Sprzedawczyni rzekła:
pachą, spadła na ziemię. Z torebki wy•
cy wyszli z hall maszynowych, znalezli
- Może Jest za twarde? - zapytała
- Polecam państwu to plÓro. Jest rnnęło się wieczne pióro. Oboje nie zau•
się obok siebie. Tego dnia po wyjściu na sprze.nawczyni.
wprawdzie trochę drogie, ale dobre.
ważyli tego. Ich usta złączyły się w go•
ulicę udała slę akurat w prawą stronę. j
.
Młoda dziewczyna wzięła raz jeszcze rą:cym pocałunku, On obcasem. przycI.·
- Nie.
..
On zawsze idzie na prawe do Pryncyoal· • ; On pisze dalej:·
.„
do ręki pióro i 2aczęła pi.5-łĆ.
snął p!óro. Pękło. Atrament wyl;:ił s!ę.
nei ulicy.
.,.,
: - „Pani to niói f<leaf".
~ -~ _
- „Buchalter. A. B. C. D. Dlaczeg-o
Właściwie poro to oióro hvło im jesltil
. Ji~_gle powie_difafa~
- SQrze.clawczxni sp_oirzala ria hrf~ ! P.~_ .te~~L.W.~.!!l_ęi nie powiedział?. t\ ad cze notrzeLne?. , .
·
.!\I,
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WACEK: - Idę na Bałuty!
ANTOS: - Tam teraz ghetto,
z twego mieszkania ani śl~du ...
z

t

Lampy radiowe
kr2jowe1 protukci1

G

.,,.

Il

Lekars.twa

Kto

stanieją

kradł

w „Pierwsze;„ w RJJdrie Pab.?

W „Pierwszej Polskiej fabryce i Wyk.Jedwabiu" w Rudzie Pabianickiej przy ul.
Dąbrowskiego 26, ujawniona została po·
ważna kradzież.

Z tereniu fabryki wyniesiono kilk3n'.ł
sztuk materiału, przedstawiającego

ście

znaczną wartość pieniężną.

WICEK: - To był mój pokójl..
NIEMIEC: - Ja tu mieszkami
Dla was miejce na śmietniku!

Ci i)

WICEK: - Zamieszkamy więc chwt~
lowo w tej piwnicy!
· '
WACEK: - Bardzo tu miło„.

d'"f~·· c

"ter

'

już są
RozWói radiofonii w Polsce nie będzie
tak długo możliwy, dopóki nie odbu·duje
się nasz przemysł radiotechniczny, który
mógiby zaspokoić potrzeby krajowe.
P,rzemysł ten ulc·gł kompletnemu zniszczeniu przez okupanta. Obecnie zaczyna się jednak dźwigać z ruin i już wkrótce na rynku ukażą się pierwsze lampy
orostownlcze produkcji krajowej.
Mieszkańcy Lodzi zaintrygowani są
Wykonuje je Parrstwowa Wytwórnia gl-0śnymi detonacjami, ktore powtarzaLamp Radiowych w Dzierżoniowie na ją się od pewnego czasu w różnych poDolnym ~ląsku.
rach dnia, przypominając nam tragiczne
W najbliższym czasie fabryka ta przy- chwile wojny.
stąpi także do produkcji lamp katodoJakk-0lwiek jednak detonacje te mają
wych. (i)
.
związek z minioną zawieruchą wojenną,
nie ma powodu się ich obawiać - przeciwnie: każda taka detonacja, którą sły
szymy to dalszy krok do zwiększenia
Otrzymamy pewne ilości leków
Możliwe, że niedługo stanieją niektó- naszego bezpieczeństwa.
re specyfiki, a zwłaszcza proszki od bólu . Cóż o.znaczają te potężne eksplozje,
głowy. Nadejść ma bowiem do ro~działu których odgłos dochodzi z przedmieść
między wszystkie apteki transport leków,
łódzkich?
pochodzących z remanentów z fabryk poTo Zarząd Miejski rozpoczął masową
niemieckich na Dolnym ~ląsku, po cenach
akcję oczyszczania miasta z niebezpiecz
dostępnych.
Maią być także rozdzielone pewne re- nych pozostałości wojennych: z poci. ierwy leków UNRRA, które zostaną p;zy sków artyleryjskich i lotniczych, z gra:Jzielone aptekom dla rozprowadzenia natów i bomb, które upadły na terenie
wśród ludności.
·
łódzkich posesyj I nie wybuchły, a leżąc
Należ.ało by załatwić to jak na}prętizej, zagrażają życiu ludzkiemu.
albowiem obecny okres sprzyja bardzo
Jak bardzo jest niebezpieczna ich
przeziębieniom i grypie i liczba zachoroobecność, mielismy możność przekonać
wań jest już dość znaczna. (i)
się przed kilku tygodniami, g-dv dzieci,
bawiąc się znalezionym
na podwórzu
granatem, · spowodowały wybuch, wsku·

Zgłaszajcie
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WICEK: =- To chodźmy do mnie na\
a n:x Antoniewską, na Widzew!
1 ANTOS i WACEK: Zrobionel
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o tym natychmiast władzom. - Akcja
czan~a miasta z nfewypałów

OCZYSZ·

tek którego dwoje z nich straciło życie. wszelkich środków ostrożności, usu„
Nie był to zresztą wypadek odosobnia nięta została olbrzymia bomba z posesji
ny - stale napływają wiadomości o tra- przy ul. Napiórkowskiego 71
gicznych wypadkach ze znalezionymi
Udział w tych „operacjach" wzięli
niewypałami.
pirotechnicy, którzy kierowali akcją,
Jest jeszcze drugi powód, który skło funkcjonariusze M, O., którzy czuwali
nił władze miejskie do
podjęcia akcji nad porządkiem i bezpie<'.zeństwem oraz
masowego oczyszczania Łodzi z pozo- Straż Ogniowa, która zabezpieczała w
stałej gdzie niegdzie amunicji.
każdym
wypadku okoUczne domy na
Ot-0 odbywa się obecnie akcja zbie- wypadek ewentualneg-o wybuchu.
rania złomu. Do akcji tej wciągnięta zoNa szczęście nig<lzie nie do;zło do
nie w szerokim stopniu także młodzież przedwczesnej eksplozji. Bomby kruszą
szkolna, która wskutek nieuśwladomie· ce które leżały przez dłuższy okres na
nia mogłaby łatwo spowodować wypa· terenie mieszkalnych posesji, na podwódek, biorąc niewypały za złom.
rzach, w ogrodach itd. przewieziono
Dlatego też postanowiono w jak naj- szczęśliwie na Zarzew I tam przy porno•
szybszym czasie oczyścić ł,,Wlź z tego cy iskry elektrycznej rozbito je.
niebezpiecznego „materiału".
Akcja oczyszczania miasta z niewy
W ostatnich dniach usunięto bomby i palów trwa .. Ludność we własnym inte·
inne pociski z terenu kilku posesyj miesz resie winna zawiadamiać Zarząd Miejkalnycb, których lokatorzy nawet nie ski lub najbliższy · komisariat M. O. o
wiedzieli, ie przez szereg miesięcy sp·ati miejscach, gdzie leżą jeszcze niewypana swego rodzaju wulkanieły, które natychmiast zostaną usuni~te.
W ubiegłą sobotę, z zachowaniem
(o)

Dlaczego zelówk·i s-a drogie?
Grubą skórę podeszwową

musimy sprowadzać z krajów
zamorskich.· - Naraz e import jei jest niemożliwy

W związku z wykryciem kradzieży
zatrzymano szereg osób spośród personelu firmy, co do których istnieje podeJ:-zeArtykułem, którego brak n:ijbardziej jeden kilometr kwadratowy I od 1 do
mlllonów · kg. skóry surowej, wartonie, że brali bezpośredni udział w przeodczuwa człowiek pracy, jest skóra, a krów stepowych, o grubej skórze, na ści około 50 milionów złotych przedstępstwie. lk)
raczej skóra podeszwowa, bo z surow· głowę każdego mieszkańca.
wojennych.
.
3
Łodzi cem na wierzchy spraw
przedstawia - Pozatem w Polsce, prócz gęstego za·
Laik w tym _m1e1scu zapyta: dlac1ein
się daleko lepiej.
ludnienia, nie pozwalającego na rozwi- w~bec tego me sprowadzamy obecnie
Sąd Karny w Łodzi zakończył <lochoNie wiemy jednak o tym, że skóra na nięcie dużej gospodarki hodow!-:mej, na skory podeszwowej z zagranicy?
dzl!nie w sensacyjnej sprawie przeciwko podeszwy o grubości 5-6 milimetrów
k d ·
t
·
b j
25-letniej Szwedce, Eyn Baldstroem, oskar jest artykułem egzotycznym i sprowa· pr~esz 0 zie w .0 rz!'mywamu gr~ ~
Bezwzględnie możnaby, lecz przy ogra
żonej o współpracę z gestapo.
dzenie jej do naszego kraju n:isuwa ta- skory podeszwowej stoi sama rasa n~zm niczeniu naszych możliwości dewi7.Jfyn Baldstroem zamieszkiwała ostat- kie same trudności, jak np. import ka- na, by~ła, ~od~w.anego ~rzez _rolnt1<:i.• wych,
przedewszystkiem musimy u·
nio w Ołomuńcu. w Czecbosł.owacji. Za- wy, herbaty i pieprzu, bo wymaga obcej głow~te odz~wtającego, s~ę na~ta~em 1 względnić w imporcie rzeczy bar:łzre)
1
starającego się uzyskac Jak na1w1ę <S!ą potrzebne
1'ak stal maszyny tabory
opatrzona w osobiste dowody szwedzkie Waluty.
d · ''
I
d
· k
B
'
'
'
młoda kobieta przekrÓczyla niedawno graPolska nigdy nie byh poważnym pr~- wy a1nosc m eczną 0 swe1 rowy. y· transportowe artykuły odbudowy.
.
d .
t
010 takie z reguły posiada skórę cienką
t
t
k,
b
d
t
b
· k,
1mpor a
nicę polsko-czeską, gdzie została ujęta ducentem surowej s kory, g yz na we w i . rozci liw
.
ar. zo po rze neJ s ory
1
przez naszą straż graniczną.
latach przed.w ojennych mieliśmy tylko
ąg ą.
•podeszwowej ' będzie możliwy dopiero
Odstawiono ją do dyspozycji władz, IO i pół miliona sztuk bydła, a więc na
Dobre tj. grube i ścisłe podeszwy otrzy wówczas, gdy zwiększymy wydatnie pro
które powzięły podejrzenie. że Szwedka każdych trzech mieszkańców wypadala mywan-0 w Polsce przed wojną tylko w dukcję naszych towarów ekśportowych,
pracowała w wywiadzie nlemiecldm.
jedna krowa.
m3łych ilościach z bydła w okręgach jak węgiel, meble gięte, na.czynia emalio
W toku dochodzenia Eyn Baldstrocm
Zrozumiale więc, że tymbardziej dzi· prze~ysłowych. na terenie Sląska, Bory- ' wane i t.d.
przyznała się. że na polecenie sw~o mę- siaj, z powodu wielkiego zniszczenia sław~~· Zagłęb~a . Naft~wego 1. t.d. Wię
Dopóki eksport nasz nie stanie na wy·
:ia - rzeko.mo dypło.'llaty - wst~pila do pogłowia, kraj nasz nie może być samo- k~zo~c nat?miast skor krowich, jako sokości niezbędnej; musimy zrezygno&e3tapo.
wystarczalny w tej dziedzinie.
c1enk1ch uzy.:;3no do • wyrobu lekkiej wać z zamorskiej skóry podeszwowej i
Po ustaleniu tych faktów, Sąd Kamy\ Natomiast producentami skóry suro· „pod~szwl~nkt
dam~k1ej oraz na pro- w miarę możliwości zastosować oszczęd
w Łodzi pnekazał Szwedkę do d~·spozy- wej są stale kraje zamorskie o wielkich dukCJę skory rymarskiej i na juchty.
ności, jak noszenie w Jecie przez n3sze
cJi władz Bezpieczeństwa.
przestrz~niach stepowych i słabo zalud-1 Na p<>deszwy męskie musieliśmy wzed oanie drewniaków, a przez mężczyzn _Nkdługo będzie~y świ~~kami sensa~ n~one, jak Ar~entyna, Brazylia, K~?um wojn.ą ~prowadz-ać ..rok rocznie„ z wyż~i o.buwia płóciennego o gumowej, drew„
cymego procesu sz1Ht:i!OW~K1t·go .w Łodzi. b1a i t.d.. srdz1e orzypada 5-6 ludzi na 1wvm1emonych kra1ow nmorsk1ch około manei lub ~zn'.!.~owej t>odesz.wie.„
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wczora · w Łodzi.-Pazn kc·e I wło y.. zielone.-Przemyślne fryzury
damskie.-Kto/ n~jprędzej, najładniej i n .ibardziel efektownie potrafi uczesat?

rozpoczął si~

I

No i te<:zka się znalazła. Honor sali
·sale dawnego hotelu Manteufla przy ul. dowej sukni. Podopno wymyślił . jakieś
z.awadzkiej 43 zaroiły się, zape.łnlly p~d- nadZ\~yczajne uc;esanie, które.go jesz- został uratowany, teczka bowiem r nie
nieconą, z.gorączkowaną pubhc;znosc1ą: cze me ma na łodzkirn rynku fryzur„ została zabrana, tylko poprostu zsunęła
odbywa się tu ogólnopolski konkurs rze- Narazie główka pięknej modelki · przy· się gdzieś w tłoku. Bo publiczność narniosla fryzjerskiego i zarówno fa chow· pomina płowy karakuł - cała jest ulo· pierała ze wszystkich stron. Każdy chce
widzieć każdy chce być bliżej. W rezulcy, jak i płeć piękna ciekawi są, co też żona w drobne pierścionki.
tacie bledni zawodnicy niemal nie mają
Pół godziny minęło. Dzwonek.
moda i ludzk.a pomysłowość. da~z~ nam
_ Proszę odstąpić od modelek, kto nie już miejsca na łokcie. A łokcie fryzjera
w tlm sezome nowe~o w dz1edz1me fry·
wykończył - woła z estrady jeden z są - jak wiemy - bardzo ruchliwe!
•
.
.
•
wr.
We fryzurach nowoczesnych chodziło
Cały srodek salt za1mufą toaletki z lu-· organizatorów.
Nie wykończył tylko jeden i ten auto· 0 pokazanie uczesania łatwego, codzienstra~ł. przy. któ.rych zajęły ~iejs~e m<;>·
nego, praktycznego, które nadaje się dla
delkt. Za memt, w wyczeku1ące1 pozie matycznie odpada.
stanęli za:Vodnicy. Czekają na sygnał Modelki siadają pod suszarki. Wiele kobiet pracujących. To co nam pokazatrudu kosztowało zainstalow~nie tak no, było bardzo ładne, ale jednak dosyć
rozpoczęcia konkursu.
W pierwszej konkurencji obejmującej wielkiej ilości suszarek. Instalacja ta kunsztowne i wymagające pewnej zręcz
organizatorów konkursu nQŚci w palcach samej posiadaczki tej
ućzesanie nowoczesne I b:itazyjne, kosztowała
bierze ~dział 24 zawodników, w tym 25 tysięcy złotych. Pomimo, . że prąd fryzury by ją potrafiła potem sobie sa7. Łodzian. Reszta przybyła do naszego elektryczny czerpany jest wprost z ka- ma „przec7esać". Nie można si·ę zresztą
miasta z Warszawy,, Lublina, Wrocła· bla - chwilami światło na sali -przyga- dziwić fryzjerom - chodziło im przewia, Poznania„. Wśród zawodników - sa. Zbyt wielkiego widocznie od niego ciei o fryzurę efektowną, a loki i czubek
są bardziej twarzowe, niż uczesania gład
jest i kilk~ ,fryzjerek ~ do:"'ód ie i w wymaga się wysiłku.
Od czasu do czasu oślepia ·światło re· kie, w których do twarzy jest tylko na·
t~m rzemtosle coraz w1ęceJ mamy koflektorów. Fotografowie szaleją, raz po prawdę pięknym kobietom. Uszy naogół
b1et.
Modelki,· to przeważnie blondynki. raz, pstryka1·ą aparaty i coraz to inne były odkryte loki pu~zczone lu ino, dosyć
Nie od mawiając brune tk om ca ł ego ie h twarzyczki niewieście krasi ,anielski nisko by tworzyły ła<lne tło dla owalu
uroku - stwierdzić jednak obiektywnie uśmiech, no bo któraż kobieta nie pra- twarzy.
Następnie pokazano nam uczesa·
musimy, ie kunsztowne uczesania wy· gnie być chociaż na zdjęciu aniołem?
W pewnej chwili - zamieszanie. Zgi- nie stylowe. Tu trzeba było 1·uż wyka·
~lądają efektowniej na jasnych włosach.
d ·k,
· d
Dwie modelki mają włosy.„ trawiasto nę ł a t ecz ka Je nego z zawo m ow, w zać nie byle jaki kun!>zt. wiadomo bowiem
wieków ludwóch
przed
z
fryzjerzy
co
przy·
konieczne
wszystkie
miał
której
zielone. To widocznie przedstawicielki
bili wplatać we fryzury swych ówczesfryzur fantazyjnych. Ja osobiście uwa- bory.
- Teczka musi się odnaleźć - wo- nych klientek: gniazdka ptasie, okręciki,
żarn to za wielką odwagę ze strony kobiety zdecydować się na taką zieloną lano z estrady, inaczej zawodnik nie bę-1 sznury pereł, strusie pióra, owoce. Nam
osobiśde bardzo podobało się uczesanie
główkę. Bo przez asocjację jeszcze im dzie mógł wziąć udziału w zawodach.
kto mógłby zarzucić, że i.„ w głowie
może również jest tak zielono? W każą
dym razie. te dwie panie miały pazno·
kletki pola kierowane trawiastą emalią
_ dla harmonii.

I

w stylu Ludwika XV - na tle białych
kor?nek i cz~nych ~ksamitek upięta by·
la hra z włosow, a ze w dodatku włosy
te należały do ślicznej panny Krysi, która sama jest zdolną łódzką fryz ierką.
więc efekt był naprawdę bardzo miły.
Po konkure~cji da~1~kiej przystąpicmo
do konkurencp !11ęsk1e1. L1ste na~rodz~nych zawodmkow podamy w 1utrze1·
szvm numerze.
Bgr.

ROCZniCa- -R-• T• P• D„'
R: T. P. D. - Rob-Otnkze Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci - obchodziło wczoraj

swoją rocznicę.
O działalności łódzikiego oddziaht te1
instytucji podaliśmy już p.okrótce przed

T·a k praCUJ• mIodz•I•I

Na estradzie ustawiono nagrody dla
1·wycięsców. Radioaparaty, srebrne papierośnice, szczotki i rozpylacze, cyzelo•wane misternie szkatułki - całe mnó1stwo pięknych I wartościowych pned·
·
rpiotów.
Wreszcie rozlega się dźwięk dzwonka
- hasło rozpoczę~ia, konkursu. Migają
z~eczne palce frrz1erow. Kręcą kol.ka,
kołeczka z włosow modelek, a w kazde

230 proc. normy

osiągn1ła

I

19)

Ordynarnie

odtrąca

od siebie dziew-

•

wdzięku,

b grzesznej

namiętności.

Usta

są niemal jeszcze dziecinne tej nabrzmiałe zmysłową namiętnością.
Jak słodki musi być smak pocałunku Mo
niki - roznamiętnia go przypomnienie i
krew .uderza mu do głowy.

i minąwszy przedpokój wbiega do Moniki

ookoju.
Podejrzliwie rozgląda się w koło <>twiera nawet sz.dę.
- <!:zy nie było tu kogo u ciebie? pyta groźnie.
- Jak możesz tak mówić? - Wiesz
przecież dobrze, że od czasu, kiedy cię
poznałam, nawet przez myśl mi nie
przyjdzie, że mogłabym cię zdradzić chmurnieją trochę jej oczy, zarn jed··
nak po tern Michalina uśmiecha się zno·
wm nie, nie wolno jej robić mu scen.
Tom wyraźnie tego nie znosi!
A i on, przekonawszy się, że podejrze
nia jego są nieuzasadnione, usp:tkaja się.
Ciężko siada na szerokiej otomanie i
przez chwilę przygląda się swojej kochance tak, jak gdyby widział ją po raz
pierwszy.
- O ile delikatniejsza i bardziej wiośniana jest Monika, od tej dziewczyny!
l'amta .iest uosobieniem niewinnegQ

łódz

iej fabryki

Z dniem 1 listopada ·rozpoczął się III· mocnica nakładaczki w f-mie Poznański

etap M~odzieżowego Wyścigu Pracy.
W Łodz.i i wojew. łódzikim bierze u·
dział w Wyścigu Pracy p0nad 5.000
uczestników, którzy osiągnęli poważne
wyniki. Hasło U etapu .,kto prędze! kto lepiej" zostało zrealizowane.
.
':' p-rzemyśle bawełniany~ . Antom~a
kółkB wpinają szpilkę.
WoJtasik - tkaczka z dawne] frrmy B1e• . • „ .
k ·•
•
N1ema1 przy oncu sa 11 w11mamn, os1a
'dły obecnie w naszym mieście czesze dennann. wykonała 169,6 procent normy
wyjątkowo ładną blondynkę w szmarag produkcyjnej, zaś Zofia Kowalczyk, po-

czynę

robotnica

- Chodź do mnie!
stłumionym głosem do
Zauważyła,

ie

płoną

powiad:t nagle
Michaliny.
mu jego ciemne

oczy.
Wiedziała

dobrze co to oznacu, wszak
gJ nie miesiąc i nie dwa. I jeszcze
przed tern, zanim zarzuciła mu ramiona
na szyję, calem jej ci:iłem wstrząsnął
słodki dreszcz!
- Pocałuj mnie! - powiedział już
ushmi przy jej ustach. A potem runął
na nią i oboje zatracili się w dzikiej pie·
szczocie„.

znała

Co się z nim stało? Dlaczego pie·
mnie dziś tak gorąco jak nigdy zastanawia sie Michalina.
-

ścił

wyikonała 215 procent normy.
W dziale konfekcji A1dna Książek z fir·
my „Reduta". wykonała jako podręczna
205 procent normy, a Józef Marszałek w
firmie „Wólczanka" osiągnął 230 procent
normy.

-

Te

wYnikł

mają

woią

wymowę,

bowiem o wkładzie młodzieży
w, dzieło odbudowy kraju, intensyw11e·i
pracy nad podnie ieniem prodll'kcii. (s)
świadczą

Ostrożnie gładzi cz:trne jego włosy.
I nagle olśniła ją niespodziewana myśl,
która uszczęśliwia cale. jej jestestwo.
- A może jednak Tom zakochał . się
we mnie? .
Przez chwilę serce przeshło jej bić w
piersiach.
- Może się zakochał we mnie? usiłuje myśleć spokojnie.
- Przecież i to' mogło się przydarzyć!
~ietylko w kinie i książkach tak bywa,
ze bogaci panowie zakochują się w bl·
kiej jak una: prostej dziewczynie z szarej oficyny czynszowego domu na Czerniakowskiej. Nie tak dawno książe Trę·
bowelski ożenił się z m ~rnicurzystką. A
one~d.at był ślu~ pana Dzikowskiegc,
własc1c1ela dwoch ogronych kamienic
przy Alei Jerozolimskiej z ekspedientka
w firmie „Bracia Jabłońscy". Przecief
opowiad:tła jej sklepowa, która z kolei
dowi.edziała się o tem od prnczki, pio·
rąceJ panu Dzikowskiemu bieliznę„.
Michalinę ponosi fantazja.
A czyż ona jest czymś gorszym od tam
~ej manicurzystki, lub ekspedientki? Czy
J~S~ o~ ~ich ~rzy?sza? Może więc ! oo
me1 usmtechme się dobry los i z kopciu·
szka przemieni ją w strojną księżnicz!{e.
Kiedy Michalina zaśnie wreszcie, zm-ę
czona burzliwą. zmysłowością nocy, śnić
jej się będą naiwne sentymentalne sny:
ślubne welony, zielone mirtowe wieńce
i wielki kościół napełniony tłumem cieka
wych.
A pod samym filarem u wejścia stoi
jej m~tka: ta matka, która iej ~ię WY·

dniami. Dla wszechstronniejszego
zilustrowania 1>racy tej tak bardzo potrzebnej płacówki dor;wcić należy kilka
·
ogólnych danych.
R. T. P. D. istnie1e od roku 1919. Po
pierwsze·j woinie światowej stworzyło w
Zakopanem Dom Wychowawczy dla sie·
rot po p.oległytłl w walce o Polskę.
W r. 1945 RPTD wznowiło swą działalność w zmieni-0nych już warunkach.
Dziś instyi'ucja ta spotka się z prawdzi•
wym zrozumieniem dla swoich potrzeib.
Przygarnia pod swoje skrzydła opiekuńcze coraz więcej d'Zieci opuszczonych",
stwarzaiąc dla nich żłobki„ przedszkola,
świetlice t domy sierot. Prowadzi szeroką działalność w kierunku umieszczenia
sierot w rodzinach zastępczych, w środo·

kilku

;!~~~~g~~nych pod względem P02 iomv
RTPD ma już dziś 90 oddziałów w róż
nycb częściach Polski t kilkaset placówek
wychowawczych, w których wychowują
się siemty, półsieroty i dzieci Oi}Uszcrone.
Myślą przewodnią całej pracy RTPD
jest przekonanie, że Im więcej dzieci głod
nych,. brudnych ł ()puszczonych znaJdzle
dziś schronienie w żłobkach. przedszkolach I domach wychowawczych, tym
mniej trzeba będzie w przyszłości budo·
wać więzień dla przestępców. którzy WY•
rosną z dzieci pozostawionych bez oPieki.•
kiedy stała się oficjalną utrzyToma Hukan:i.
Ona w białej sukni przystępuje de .
matki.
- Widzisz mamo potępiłaś mnie zbyt
.
pochopnie!
- Nie wiedzhlam, ie jednak twoia
miłość zwycięży - odpowiada matka' i
obie padają sobie w obięcia„.
A organy grają uroczyście.
Sentymentalny, nai\VTIY sen rwie si~
i Mich"llina zbudzona otwiera oczv. Za.
"
uważyla, że Tom nie śpi.
Ni·g·d~ tego nie robiła, ale w te1
chw11t Jest tak bardzo pod wrażenierr.
pieszczot i tani tecro
namiętnych
jego
o snu .
.
.
ze gorąc_Ymt wa:~ami dotyb policzka
kochanka 1 pyta mesmiało.
- Czy kochasz mię choć troszt.
rzekła,
manką

czkę?

Pytanie to jak gdyby go za ·koczy!o.
z szeroko otwar:tyrni oczym1,
~nuzony całonocną orgią myślał znowu
1ak za wsze trzeźwymi i realnymi kate.
goriami.
- Czy właściwie nie należało mi jesz·
cze zost:ić przez poniedziałek w ł\alirifJ
wie? Byłbym odpoczął trochę na wsi.„
l poflirtował z przemirą Moniką. A tak?
Jestem po tej nocy zupełnie rozbity i
\~y~zerpa_ny: przeholowałem trochę! c1ęzko mt będzie wziąć się dziś do książki.
. Lekko odsuwa od siebie przytuiaj1cą
się do niego Michalinę i puszcza rr.imo
uszu jej niedocenione zapytanie:
L~żąc

(0. c. n.)
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Taiemnica „ogonkli.w'' przed sklepami
Przekupnie ogalacajci syslemalycznie

skl~py państwowe

i sprze-

daj a; nabyte towary na targu
W oknach wy·stawowych "Oentlema'na" ukazały się zawiadomienia o wyczerpaniu większości gatnnków i numerów obuwia gumowego. Brak jest WY,Sokicłi
3niegowców, kaloszy męskich itd. Sklepy
wyprzedają re-sztki towaru,
przeważnie
małe numery, na które nie ma amatorów.
Kiedy nadejdzie nowa partia towaru nie wiadomo.
Bardzo trndno dostać w sklepie potluewkę. Są gatunki na.ilkhsze i to w bardzo ograniczonych iloś;::iach. Sklepy PSS
sprzedają podszewkę tylko tym,, · którzy
kupują materiał na palto, czy ubranie.
' O nabyciu watoliny w sklepie szkoda
marzyć. Nie ma też dodatków kra wieckkh, jak włosianka, podszewka na ·rękawy. Brak także nici.
"
Czy w ogóle tych rzeczy nie ma w Ło
rlzi? Ależ skąd - są! Przejdźcie się tylko
11a tzw. „ręczniak", na Wodny RY!1Ck, czy
Bazary na Piaskach, a ujrzycie wszystkie
te artykuły w najlepszych gatunkach i najw,iększym wyborze. Za trzęsienie towaru,
tylko brać!
Więc przede wszystkim - obuwie gumowe. . Do wyboru i do koloru. Tylko
ceny inne, niż w sklepach. Kalosze za·
miast 910 złotych,' kosztują tu 1.ano zł.,
śniegowce u.miast za 3.100 zł„ można tu
nabyć za 4.000 (z guzikami) lub za 5.500
zł. z zamkiem J>łyskawicznym •
W żadnym, najle•p4ej nawet zaopatrzonym, sklepie w~ókienniczym, nie oglądaliś·
m:v tylu gatunków I kolorów kretonu, weł
ny, flaneli, co tutaj - na ręku sprzedawcf)w.

t

A podszewka? - NaiWYŻsze gatunki
„Bek", „Minerwa" - cze.go tylko dusza
zapragnie. Ceny od 200 do 1.600 złotych
metr!
Nasuwa się logiczne pytanie: ską{f się
to wszystko wzięło? Nad o·dpowiedzią nie
trzeba się długo zastanawiać: ze sklepów

"aństwowych.
"

Tu właśnie znajdujemy wytłumaczenie
kolejek przed sklepami PS~, „Gentlemana" i 'innych. Tu odnajd·ujemy starych „znajomych", których
codziennie widywało się i wi'duje nadal
w ogonkach. Bo droga tych ogonlłowiczów wiedzie ze sklepu Prosto - na rynek!
Przez ciągłe, systematyczne wystawanie w k-0lejkach, często po kilka osób z
jednej rodziny, ogatac.aią sklepy i nrzetrzymawszy towar al; sklep zupełnie · bę·
dzie świecił pustką wynoszą go na
„ręczniak„, aby sprzedać z zaronkiem,
wynoszącym często niemal tyle, ile cena
kupna.
W te·n Siposób włi:isnie cały towar prze· ehódzi ze sklepu na targ; aby do'<tać się
do rąk konsumenta-robotnika. prai:ownika
':ZY chłopa PO znacznie wyższej cenie.
Lecz nie cały towar na „ręczniaku"
;Joahodzi ze sklepów. Dużoby można znaleźć tu rzeczy pochodzacych z kradzieży
fabrycznych. Jest bowiem publiczną tajemnicą, że przekupnie i spekulanci na

~ przyczynę długich

-derobe, czy też rzeczy używane nabyte
u kogoś innego.
·
Występ· ujemy natomiast
PRZECIWKO HANDLOWI RZECZAMI
NOWYMI
i ten rodzai handlu, będący niczym innym,
jak jawną spekulacją J popieraniem kradzieży fabrycznych, piętnujemy jak naisurowiej! ·
Handel towarami nowymi ni.e ma prawa odbywać się więcej! Od wład·z doma·
gamy się prześ.Iadowania tego procederu.

c

Robotnik chce nabyć produkt państwowy czy pracownik umysłowy będzie mógł PO
po cenach 11rzędowych. Towar, który wy- pracy swooodnie wejść clo kaid.ego skleprodukował swymi rękoma chce on kupić Pil i kupić po urzędowych cenach to, co
w cenie odpowiadającej jego zarobkom. mu jest potrzebne!
Na pracy robotnika, na je•go krwi i pocie,
W słusznej naszej akcji przeciwko
spekulantom nie wolno zarabiać!
sprzedaży to wa ru bez ograniczeń w skleJeżeli zabroniony będzie handel na tar. pie PSS. tlopięliśmy swego. Już teraz
gowiskach rzeczami n<l'\VYmi produkcji! tylko pracujący i to raz na miesiąc mogą
p.aństwowe1, tym samym Tozwlązany zo· lmpować w tym sklepie. J w tej Sl])rawie
stanie problem ogonków. Je·Śili towaru nie. musimy prze.pirnwadzić słit1s z11y post!.llat
będzie można swo-boonie ~bywać, s.peku-1 klasy pracującej: zabronić sprzedaż11 nolanci nie będą go wykuipywać i robotnik wych rzeczy na bazarach! (b)

I

ie chcą si

na Ziemiach Odzyskanych. - Nie mogą koczować, bo im Niemcy spalili
wszystkie wozy. -114.00G Cyganów zginęło wmordowniach hiUerewskich
Gł-0śna byla elekcja kró'1a cygańskie·iro
w r. 1926 na stadionie Wojs'ka Polskiego
w Warszawie. Uchwałą del egatów cygańskich wszystkich pa!Jstw europejskich
królem cyganów został Rudoli Kwiek, który berto królewskie odziedzicTył po Michale Kwieku, bracie swej żony.
Tegoż dn ~a na stadionie odbyła się
wspaniała koronacja krplewska i odtąd
Rudolf Kwiek, mimo, iż od tego czasu minęło wie·le lat i wie'le się zmieniło, nieprzerwanie pełni swe rządy nad narodem

cygańskim.

Idąc jednak z prądem czasu,

Rudo.If
Kwiek zmienił zamorzutnie swój tytuł 'z „króla" został prezydentem i teraz jako
Prezydent wszystkich Cyganów na świe- .
cie, opowiada nader interesując~ szczegóły na temat losu Cyganów w czasie okupacji i zamiarów na przyszłość.
p
d t d,..,,
"'
· C
rezy en n "varza mar,~rro 1og1ę Y·
ganów, którzy by:Ji prześladowani przez
Niemców na równi z Żydami.
Afisze „Juden und Zigeunem Eintritt
verboten" zabraniały _Cyganom, jak i ŻYd·om wstępu do lokali publicznych. Cy-

ganów zwożono mas-0wo z cale·i Eu.r opy
do Generalnej Guberni~ wtrącano ich do
ihetta łó~zkiego.
Odpowiadając na zarzuty co do zachowania się niektórych Cygan6w \Vobec Polaków i wy·sługiwania się Niemc om. prezydernt Kwiek stwierdza:
- Zdrajcami byli nie Cyganie polscy,
lecz zwiezieni przez Niemców Cyganie
niemieccy, należący przeważnie do grupy
volkstlentsc:iów oraz prze,dstawiciele Cy·
ganów rumuńskich i greckich.„
J a k wym'k·.a z wy1asmen
· ' · ' prezyid en t a
cygańskiego, dp wybuchu wojny na terenie Polski przebywyało około 284.000 Cyganów. Dziś powstało icih zaledwie liO
tysięcy. Sto czternaście , tysięcy Cygą.nów
zginęło w piecach Ma,idanka w Oświęni
miu, Bucłwilwaldzie I in~ych katownia~h

ł

zręczn o ści.

· Prezy dent ·przec•h odzi do omawiania
obecnego życia Cyganów, które zmieniło
swój tradycyjny charakter. Cyganie, siłą
rzeczy, przestali być koczownikami. Już
nie przenoszą się z mie·}sca na miejsce.
bo ... nie mają wozów. w okresie wojny
Niemcy zabrali im, tub spalili. wszystkie .
wozy.
Natura jednak nie p•ozwala wiefo Cyganom usiedzieć na miejscu. Wynajmują
więc wagony towarowe w dyrekcj~ kolei
i zamiast, iak dawniej, udekorowanymi
wozami, podróżują koleją-. _

Wśród CygaDów panuje dyscyplina 1
bardzo rzadko prezydent musi uciekać si ę
D · C
,
ł
do stosowania kar. ·Cyganie polscy są kauzo yganow poS1Z o w 1939 r. na tolikamą, żyją w monogamii a małżeństwa
wojnę - jak twierd·zi j,c,h prezydent. Wielu też brał-0 udział w ruchu partyzanckim. ich są trwałe.
Cyganie złożyN też daninę krwi w PowPrzed wojną - jak wyjaśnia prez)
staniu Warszawsikim i w lasach h1b1?łskkb I d~· nt Kwitk -:-- ~lelu ~yg;a~ów b~ło. osi~
w walce z o•prawcą hitlerows!kim. Ponisy- d~ych. · W - liczbie teJ i:naidowah się ntl
·
tylko rzemieślnicy i ha·n dlarze, ale także
nauczyciele i lekarze.
11 Bardzo
na '
.
·
· - '. 5j prezydenta cygański~go, który, jak każdy
u
demokratyczny kierownik rządu, d2!ŻY tle
są
PQprawy bytu swych wsvótz'.omków.
w większych ośrodkach powiatowyCih, w
Oto król Kwiek zamierza osiedlić wszy·
stadi1um organizacii znaJduje się dalszych stkich Cyganów na terenie Ziem Odzys100 podhurtowni.
kanych i w sprawie tej złożył już odpoDo końca . rb. ciynnyich bę.dzie w kra- wiedni wniosek do Ministerstwa Ziem Od·
ju 500 punktów rozsprzedaży, lecz „Spo- zyskanych.
łem" nie zamierza bynajmniej na tym poJJ<lnocześnie prezyid ~ nt Kwiek wszczą\
prze,st 0 ć, rozprowadzając jui 'dziś po 72 , ~ta rnnia {l pomoc ma te rirdną na osiedlenie
wagony soli ddennie.
.
_
Cygar:ów, na kupno narzędzi pracy. na
Tak więc nabycie soli nie będzie już pierwsze potrzeby. Legendarny skarll
przedstawiało żadnych tmdności. Ludność królewski zai;rioął w czasie wojny i skar·
będzie mogła nabywać dowolne ilości ie- biec Cyganów iest w chwili obecnej pngo artykułu i to po cenach obecnych, sty,
wbrew bowiem wszelkim pogłnsJrnm
Prezydent Rudolf Kwiek stracił w cza.
sól nie z· droże.je! '
sie okup.acji 16 osób z naihliż.szej rodziny.

Og OS I O po wyzce cen wyssane

Sóil jest artykułem pierwszej potrze. ·
by, toteż nic dziwne•go, że problem „sol•
ny" internsuje żywo najszersze rzesze,
tym bardzierj, że ostatnio na tym odcinku
spekutJanci przypuścili ostry atak do kieszeni konsumentów.
Wydobywamy miesięcznie ~ tysięcy
ton soli i ilość ta w zupełności może zaspokoić potrzeby naszego rynku.
Chodzi tyl'ko o rozprnwadzende te·g o artykułu. Do dnia 1 listopada spóMzie.Jczość'
uruchomiła 274 hurtownie, tj. tyle, ile istnieje w Polsce powiatów. Poza tym uruchomiono dodatkowo lOO podhurtowni soli

Cygan, jako łącznik,

terenu i
Pewien
dokonywał cudów

hitłerowsłi:ich.

NIe
• za bra knie
• nam
p
k"
d •
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wali s i ę znakomitą znajnmoś~ią
umi e jętności ą omijania Niemców.

SO.J•

ch~kawe sąplany

przyszłość

I

„Z pa ca

1
··

I

Kto prze·rwał nauk E: ~i;hóc\~n~}~~~~· ~~::z:a,~~~~mwi ;~~~zs~~

;~~~~1=~~c~a~~~:i~~:i.ści~~~r~~"~~s~azr~
cza1ą Im kradzlonych rzeczy.
I

wie przy ul. Wolskiej. Podczas Powsta·
Nie występujemy przeciwko przekup·
·
nlom, posiadaiącym swe stragany i budki
ł
ł
nia W-11.rszaw skiego Niemcy oblali baraki
1
mog
Ją
00fJUUOWaC' OfZJS aJąC
$
naftążywcem.
i podpalili. WSzyscy lokatorzy spłoę
ua targowiskach, opłacającym podatki i
~
- nęli
naby. wającym towar n.a patenty, ja.k i wła.udo11odn~en·
~clctele sklepów. Nie występuJemy tez
I&
•
Teraz prezydent przeprowadza jnspek
przeciwko przekupniom sprzedającym w
Woina i długie lata okupacji po.s tawiSkładać oni będą egzaminy w trzech cię v,'szystkich większych skupisk cygań·
tzw. ręcznym handlu swoją używaną gar- ły w ciężkim poło:lie·ni·u liczne rzesze mło- „ratach", C-O 2 lata każdy.
skich i w najbliższych dniach zamierza
dzieży, która przerwała naukę i z koniec7.·
Pierwsze obejmować będą język poi· przybyć do Ło·dzi. Zamierza on prze.pro.
ności zajęła się pracą zarobkową.
ski, historię i łacinę. Na!stępne egz.iminy wadzić ,.czystkę" wśrt.d Cyganów, a
I dfate·go też teraz je·steśmy świadka- - fizykę, matematykę, chemię i astrono- przede wszystkim chce znaleźć samo·
m~ jak na rozmaitych stanowilska-ch pra- mię, ostatnie zaś biologię, geograłię, za. zwańczego pręzydenta cygańskiego, któcy
aresztewany .na Jelen: ej Górze
cują młodzi ludzie, którzy mają ukończo- gadnleuia życła społecznego, proipedeuty. l podszywa sie pod Jego nazwisko. (k)
Urząd Eez.pieczeństwa Publicznego w
Jeleniej Górze aresztował Andrzeja Krzep nych kilka klas szkoły śre<lnie•J, lecz nie kę iiłozom.
•
Będzie to więc wieJ.k~m wdogodnieniem
towskiego, zdrajcę narodu polski~o. jed- mo·gą się kształcić, ponieważ nie złożyli
egzaminów
maturalnych.
dla
tych
wszystkich,
którzy
przerwali
nego ze współtwórców komitetu góralZ okazji imi enin dyr·. Edmunda KraliPragnąc przyjść z pomocą tym wszysr- naukę i obe::nie pracują, 1ecz chcą zostać
skiego i .,Gorallenvolku".
kowskiego zł. 2.000 (dwa tysiące) składa
Aresztowany jest kuzynem zastrzelo- kim i umożliwić im złożenie egzaminów czymś w życiu. Mając bowiem duż\l czaKoło Ugi Ko1biet przy Zakładach Państwo
nego przez partyzantów polskich Wac- in eksterna, Ministerstwo Oświaty
nowiło
wprowadzić
dla
wszystklch
pracusu.
będą
mogti
przygofowat
się
orlp0wiewych
Przemysłu Wc:nianego Nr 3, Tyln~
'awa Krzeptowskiego.
Zo·s tanie on w naibli~szych ,dniach prze- jących młodych ludzi powyżej 21 lat egza- dni.o do egzar!:!nlw t po zfot.ri":1 ich - 6 na r7'~cz sier ot p.o::P~ tająq'oh po>C! opie,
kop~ynuować orzerwaną nauke. {o}
ką Rod1.
12513
kazany władzom sądowym
Krako·wie. miny w trzech terminach.
„ "1:-: Radiowej.
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E -NY DEKRET

Ze ws omnen
by go a _ora

Cóż!

Przez ostatnie dwa miesiące
ceny skakały jak zające.
J:lk konie polne ]ub jak pchły,
króciutko mówiąc: w górę szły

Ano, proszę palistwa, zachchło mi się
grać w teatrze. Cóż - myślę sobie --

rależę do tej czwartej warstwy społe
cznej w nowe1 rzeczywi~lości (niepraru-

jąca ir1teligencja)

więc

dobrz<.>by hyb
A kiedy szły tak sobi'e w górę
troszeczkę popr'3cmvać i tym samym
w budżetach nam robiły dziurę.
otrzymać awans o \\·arstwe wyżej (in
Up:lrde się przeciągał ten
te:if;encja pracui~ca). Już od szczerJi(!b
roś mnie ciągnęło w kierunku sztuki c;ce
niemiły dla nas spacer cen.
nicznej.
Szedł przez kraj cały cen złych pochód.
Ile razy tylko do naszego tnhsteczka
rohi:JC zamachy na nasz dochód.
przyjeżdżał cyrk, ty:e razy przesi11clyw<1Atakowały każdy sklep,
Iem na wszystkich przcclstawkniarh
(oczywiście na gapę) pod n-:imi::ikm
a same rzadko brały w łeb.
.11szytym ze starych prześcieradeł, któCzęsto w atakach tych niemądrych
rych zadaniem było imi,J.ować nieprzc111a
im pomagały samorządy.
ka:ny brezent. Kochałem się wtedy w
pewnej małeiikiej woltyżerce, któr 3 d;a
I zamiast dobry przykład dać.
mnie byla najpiękniejszą kohietą świat;:i.
usiłowały więcej brać.
Ach, co to była za artystka! Geniusz
I w sfałe weszło już zwyczaje
poprostu ukryty, proszę państwii, w cie'.
zmienfoc~ !aryfy na tramwaje
le cyrkówki. Z gr'.lcją i wdziękiem pr7.ez
wie!e wieczorów wsadzała swoją ur.x:za
Na gaz tak samo i na prąd,
(Yłówkę w otwartą szeroko paszczę lwa:
aż wkońcu się W to wtrącił Rząd.
To była sztuka! Cyrk trząsł się od okłaJ huknął pięścią (to nie sekret)
'>ków, a we mnie zamierlło serce. D0piero potem do\\dedziałem się, przypad·
i przygotował cen-ny dekret.
kowo zresztą, że lew był wypchany co jed
Dekret pojawia się w ~mm czas,
nak w żadnym wypadku nie 'dyskredytu·
osf udzi pęd cen i ich gaz.
jt ~nlko.mitej artystki. Posyłałem jej
Nie będzie WiPC (należy c:!:I. dzić)
<,ta.e kwiaty zrywane w ogrodach sąsia~
~
dów, czym była zawsze ogromnie wz!"u·
zmian różn~rch taryf samorządzich.
'5zona.
Ro ceny hędzie w dół pchał nam
Któregoś dnia doniesiono mi, że mnie
,,. już nie samo-rząd, lecz Rząd sam„.
zdradza z rudym klownem Din-donem, ·
Jerzy Zajączkowski.
że chodzi nl spacery z pogromcą d~kich ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zwierząt oraz, że pozwala si~ calow<ić
wszystkim tym, którzy tylko sobie tego
życzą. Wobec tego przesfalem jej p3syłać kwiaty, a:e mój entuzjazm dla sztuki
Gdy człowiek idzie ze swą dziewczyną
pozoshł w sercu zaszczepiony na zako_ło
kwiaciarni wiosną lub latem,
wsze.
to
ta
dziewczyna z niewinną miną,
Dlatego też ostatnio, trochę z nudów,
prosi
by jakie kupić jej kwiaty.
a trochę dla emocji postanowiłem zostać
artystą. W tym celu udalem się do jed·
'"chodzisz, kupujesz, płacisz, wychodzisz
nego z teatrów i poprosiłem o widzenie
i
bukiet kwiatów dajesz jej w ręce
z dyrektorem. Dyrektor był gruby i wy
bo
wiesz, że życie jej tym osłodzisz
glądał zupełnie jak· dyrektor. Kiedy
wszedłem do jego g1binet u, nie przery·
- Grunt to mieć serce~

GRUNT-TO SERCE

wając dłubania

-

w zębach,
A pan tu po co?

zapytał:

Staś lubi wódkę ciągnąć litrami
i dużo ludzi pije ze Stasiem.
Na skutek tego bywa czasami,
że Stasio - mówiąc poprostu - „schla sie".
Stasio niczego ci nie żałuje
kiedy usiądziesz z nim przy butelce.
Gdy jesteś smutny, to ci współczuje
- Grunt Jo mieć serce.
Krwawo walczyli Tomm~es z Nitmcami,
bili ich, tłukli gdzie tylko wlazło.
Dziś odżywiają ich konserwami
innym narodom robfa.c t"m na złośC.
.;
Szkopom się całkiem nieźle powodzi
i czas upływa im na wyżerce.
.
d•
Zarcie "''nich myśli bojowe ro Zł.
- Grunt to mieć serce.
JACI\.

Historia sf ę powtarza...
Miał

mój znajomy
garnitur jeden.
Dziesięć łat chodził

W nim przez dni ·Siedem.
Nosił

go stale.
i piątek.
(Stąd tej historii

Swiątek

Właśnie początek,)
Minęły łata,
płynęły łata,

garnitur
a on go

darł się.
łatał.

Gdy mu

się tyłkn.

spodnie,
i skracał.
modnie. ·

przetarły

brał j"
t było

Gdy znów się zdarły
sportowe.
(~iął najzwyczajniej

ro!lił

dolną połowę.)

I w ten to spoSób
normalne portki
zmienił powoli
w chłopięce sbortkl
W końcu, gdy cajg sJo
nle trzymał kuPy,
na kartki dostał
'vtpon. Wykupił.
Poszedł

do krawca
I mówi: zbawco!
Z term kuponu
na grzbiet mi spraw co.
Krawiec mu uszył
piękne ubranie.
(Grube pieniądze
zresztą wziął za nie.)
A gdy

sfę ubrał

w ubranie wreszcld1

przez

długi

padały

okres
deszcze.

Padały

deszcze
cztery tygodnie.
I coraz krótsze
znów były spodnie.

Tak się to w życiu
- Za artystę - rowiadam - chchł
doczesnym zdarza.
bym się zgodzi~. Pociąg do sceny mam
że się historia
i wogóle. Marzenii>, można powiedzieć
lubi powoiarzać.„
panie dyrektorze, całego mojego życia.
JAN SKORPTON.
Dyrektor popatrzył się n~ mnie zezem
i odpowiedział:
- Hmm ...
Potem załatwiliśmy drobne formalO BICIU SIĘ Z MYSI.AMI ·
ności i zaraz na drugi dzień kazał mi
Był pewien rzeźnik z Miami
przyjść na przedsbwienie.
oo z swymi wciąż bił się myślnmi.
Zgon jednak niezbyt m1ał miły.
- Taki artysta z bożej łaski, jak pan
Umarł, bo myśli ..go zbiły•..
- powiedział - bez próby może grać .
Role panu damy Clcy. Palce lizać.
I rzeczywiście. Rolę otrzymałem głów
O GRYZENIU sre Z MIŁOSCI
ną. Ułożyli mnie w odpowiedzialnej łru
Pewien podeszły amant z Radokl
mience i postawili na ka taf al ku pośMdmiał głupi zwyczaj gryźć się z miło~cl
ku sceny. Kurtyna poszła w górę. Do
Gryzł się tak długie noce i dni,
kob zebrało się !"óżnych pomniejszych
aż dostał - zakażenia krwi.
artystów do nag ł ej an ie Iki i t roc hę. PI a- 111111111ft111111nnn1111111r1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mmn1111111rmmn111111111111111111111111111111111111111111111111 m11111111111111111111111111111111111tnnnm
kali ~krop.nie, biadoiili i pa_lącymi się boszczyka małżonka ciągnęło. I znowu trzymałem i zerwałem się n! równej ta niby to moja małżo.nka, hrlbina, mó~1 ?mnic~m1 nade.mną. mach_al1. P~zy rno· zmuszony byłem zrobić jej uwagę. A nogi.
wiła do dyrektora:
JeJ glo"_V1e sh!a 1akas hrabina •. niby .m?- 1 ona zbladła i ta reszta arly5tów też się · - Kto umarł - mówle - kto? Mo
- Jak można było takiego człowieka
ja malzMk~ ' co rusz. gromnica JeJ. s~ę troche zmieszałl i najwidoczniej musia· że· Ja? Może ja? Lipa, cholera! Nie 1ngażri.w:>ć? Pfze::ież to na pierwszy
pr_zec~ylała 1 ~a.pał? .m1. na rzę~y. ~0':"1e Io ich wzruszyć biedaków, że tak ładnie uda się wam łobuzy niewinn.ego czło- rzut ol<a widać, że _pijak! z takim no·
więc Ja d.o. te1. mojej niby malzonkt, pk 1swoją rolę odgrywam, bo nic tylko je· wieka do ziemi żywcem zagrzeb!ćl
sem ...
mogę na1r 1szej.
den na drugiego patrzył i mrugał. Ja
Ledwo to powiedziałem, chryja zrobiTak to, proszę państwa, skończyła si~
- Trzymaj paniusiu to śmiertelne tymczasem spokojnie sobie leżę i cze- Iła się jak wielkie nieszczęście. Kurty.ię moja karier'3 aktorska, a z tym nosem
światło prosto do jasnej cholery, ilo kam, co będzie dllej. Dopiero jak ta raz dwa z1puścili, dyrektor przyleciał i to niepraw<!a. Podła insynuacja. Czer.i
1
mnie na rzęsy leci.
hrabina zaczęła się drzeć „Umarł bieda- przy pomocy kilku kopniaków pomógł wony, owszem iest ale to już od urn•
Od,;im~ła się trochę, ale za ~hwilę ?d czek! !'Jie ży~e! ~iedluao P-o poch?wa ią! , h1i tylnym wyjściem opuścić przybytek . dzenia,
nowa to samo. Tak itJ strasznie <lo me· IZakoo1a do z1em1l Ach! Ach! - me WY· sztuki. Na odchodnvm słvszalem. 1ak
A. Zieliński.
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To, czegośmy się spodziewali, to, na
co w skrytości ducha liczyli najbardziej
zagorzali zwolennicy i sympatycy ŁKS-u,
~tało się faktem dokonanym.
LKS pokonał ~łązaków!
Tak!!!
AB,S pokonany w Łodzi, stracił wszelkie szanse na zdobycie tytułu mistrzowskiego. Do tego przyczynili się łodzianie,
niedoceniani przez
właśnie łodzianie,
wszystkich, a w pojęciu niektórych - dostarczyc'ele ·punktów.
Sezon piłkarski w Łodzi zamykamy
,ięlinym sukcesem naszego reprezentanta.
Snkcesem tym cenniejszym, że całkowicie zasłużonym. ŁKS walczył t zwycię·
żył. Nie sugerujmy się jednak wynikiem
meczu, gdyż - z g·óry musimy to zaznaczyć - wygrał zespół słabszy teclmiczrt!e, mniej wyrównony, lecz hojowy dnchem i silny wolą zwycięstwa. Ta wola
wicloczna była w każdym .pociągnięciu,
w każdej walce o piłkę. Nic nie zdołało
graczy ŁKS wytrącić z równowagi, nawet pierwsza stracona bramka!
ŁKS PO raz pierwszy, bodajże, zwr6dł
1wagę na taktykę i.~· rez·ultat osiągnął poiytywny. Twierdzi'liśmy, że atak jost
Z'dolny wygrać każdy mecz, o ile tyły nie
nawalą. Tak się też siało na meczu ·z
AKS-em. Do przerwy taktyka ta nie dała wyraźnych rezultatów. Coś się nie
_kleiło w pomocY, i obronie. Wiaoczny
był brak zgrania. Lecz po pauzie, gdy
linie te zaczęły pracować sprawnie.i, gdy
na obronę P!)S.~edł Czyżewski, .~vysuwaląc Orochowsk1~go naJ)rzód, byhsmy spo-

ars
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kojniejsi o wyni~. Atak potrafił się z<lo- gry dążył za wszelką cenę, jeśli już nie dzić. a jego prze.boje były bardzo groźne.
być na dalsze dwie bramki i przc~hylił do zwyc.ięshva, to w każdym razie do po- Grą pary obrońcow nie byliśmy zachwyprawienia wyniku, lecz do strzału już nie ceni. Bramkarz, chociaż dobry, nie był
szalę zwycięstwa.

w łódzkiej drużynie na szeregu po- do·puszczono go. Zawsze w porę nastęzycjach zanotowaliśmy prze.sunięcia. które PO\\ a~a interwencja i brak swobody ' ru11 znać trzeba za szczęśliwe. Baran dos- chów i brak czasu powodował, że piłki
konale ki'~rował atakiem. Jego poczyna- Szly przcwai.ni.e w aut. wzg-lędnie odbiianiom w dużej mierze ma ŁKS do zawdzię ły się o heroicznie broniących swej bran:czema zwycięstwo. Coprawda, sam nle ki graczy ŁKS-u.
Wreszcie bramkarz Styczviiski okazał
zdobył ani jednej brnmki, lecz o dobrej
grze świadczy nie tyl·ko zdobyw.rnie bra- się dobrym 1 pewnym na S\\'Zj pozycJi,
mek. Do jego poziomu dostrnili się obaj chociaż -w wybiegach mniej dok1adnv.
skrzydłowi, Si<lor i łiogendorf. Traf Kilka jego interwencji i dobrych ust:iwićń
chciał, że właśnie na tym meczu bramki się do strzału pozwala na wystawienie mu
pada!y ze strzał()w skrzydłowych. Rako- dodatniej noty.
A AKS?
wiecki pracowitością swą zasłużył także
Jest to naprawdę ironią losn, że prtena wyróżnienie. w piątce napastników
najsłabszy był i:'ietrzak, lecz amb!cją po- grała drużyna lepsza technicznie, bardzie'
krywał braki. Oracz ten wrnien wyzbyć wyrównana i blyskoflh sza. TruJaości
się inklinacji do sto!'owania tak nieko- terenowe pkonywaia łatwiej, le·plcj komrzystnĆi gry górnej. Podawanie pilki na binowała, \Vybicgi i zmi:tny pozycji stochybił-trafił jest tępione nawet w druiy- , owała <lukładnicj, lecz w sumie, jako zenach klas niższych, więc tym bardzie-i nie spół mniej bojowo nastrojony, spotkanie
przystoi graczowi drużyny extra-klasy. przegrała. Sl~zacy dali zaskoczyć :)ię. Pn
Jak już zaznaczyliśmy, pomoc i obro- pauzie impet ŁKS-u i zsdobycJe w pierwna ŁKS-u w pierwszej części zaw:1dów szych 15 minutach dalszych dwóch branie stanęła za wysokości zadania. Prze- mek, zdeprymowały gości i od tej pory
ciwnik nie był kryty należycie i częfJtO grali nerwowo i nic im nie wychJdziło.
do pil~i podchodziło dwóch napast,nikó;w. 1".a ogó~ .ata~ pracow.al spr_awn;ej i tutaj
Orano 'bezładnie i wytwarzano inentlik najlepszymi byli: lewoskrzyd!owy Ba:rańbardzo przykry pod własną bramką. Ata.k. ski:i. niezwykle pracowity Piątek. SpoAKS dochodził do gł-0su i w rezultacie dzleja, doskonale o·bstawiony, nic mógł nic
zbyt częst~go dopuszczania go do strzału zdziałać. Pytel ponad przeciętność nie
·padły niepotrzebnie dwie bramki. A moż- potrafił się wznieść, a najsłabszym był
na było tego uniknąć. Błędy w def~nsy- prawoskrzy<llowy.
W pomocy Andrzejewski poświę;;ił ~ię
wie były wyraźne.
Dopiero po pauzie, gdy poiycję obroń- całkowicie uniesz.kodliwieniu Barana. Dacy zajął Czyżewski, sytuacja mocno Po- wało to rezultat tylko do pauzy. Po przcrprawiia się. Krycie było dokładniejsze, wie było il'ż gorzej i Baran S1Pod t~j p·cobrona skuteczniejsza. AKS w tej fazie 1 czołowitej kontroli potrafił się wyswobo-

'f
fi
W turn~e·u ak' da iek·m
•
W drugim dniu turnieju akademiMw
~ ł
'1a zakończenie Tygodnia AZS-u, odbyły ,
il
się dwa spotkania piłki ręcznej, urozma1cone pokazem gimnastycznym. W siatwłasnym
kówce Łódź pokonała Kraków 2:0, ZiiŚ
w koszykówce Warszawa zwyciężyła
Płyną dni i tygodnie, a sprawa utwo~
Kraków 25: 16, zdobywając puchar rekto- rzenia 4igi pił'karskiej jakoś nie rusza z
ra Stefanowskiego.
martwego p•unktu i nadal pozostaje. tylko
w sferze proje·któw.
Podobno dwa wnioski. jakie ostatnio
zgłoszono do PZPN, przekazane zostały
Mistrz Łodzi , ŁKS, u:tyskał zd~cydo do rozpatrzenia specjalnej komisji, która
wane zwycięstwo nad Concordią. Zawod- jakoś nie kwapi się do wypowiedzenia
nicy Piotr~owa są jeszcze surowi, lecz w swego sądu. Trzeba czekać, czekać i czeprzyszłości pod okiem trenera mngą st1ć kać ...
dla
równorzędnymi przeciwnHrnmi
.się
Tego czekania okręgi mają }ui dość.
czołowych bokserów Łodzi.
Wytwarza się lekki bałaganiik. Kluby i
Techniczne wyniki wypadły następu okręgi nie wiedzą co robić. W takim, na
jąco: w muszej Brzózka (C) zwyciężył na przykład, okręgu doino-śląskim już przepunkty Olczyka (ŁKS). W kogucid Bo- prowadza się eliminacje! Na jakiej podrowski (C) uzyskał wn !kowerem 2 punk- stawie - niewiadoma.
ty z powodu nadwagi Pawlnka (ŁKS) Pierwszy zniecierpliwi1 się Kraków,
w towarzyskim spotkaniu wygrał łodzia kolebka ligi przedwojennej. Gród podnin. W piórkowej Marcinkowski (U.S) wawelski dł·użej czekać nie chce i postawygrał z Niewiadomskim (C). W lekkiej
•
Bonikowski (ŁKS) wygrał na punkty z
Maciejewskim (C). W półśredniej Olejnik
(ŁKS) miał za przeciwnika Sdbnta (C).
Walkę uznano za towarzyską, gdyż piotrmoże wysiać
kowianin miał nadwagę. Dopiero w drusię u nas zwyczaj, że przy wyUtarł
giej rundzie Olejnik wykłada swój repertuar. W trzcc:m starciu łodzianin w dal- jazdach za granicę drużynom sportowym
szym ciągu punktuje. ~cibut bliski k. o. towarzyszyła zwykle niewspółmiernie
wytrzymuje i przegrywa na punkty. W wielka ilość opiekunów, kierowników,
średniej Rychtelski (ŁKS) poluje na k. o. czyli tak zwanych oficielów. Rozumie się,
w spotkaniu z Kałużnym. W trzeciej run- że koszty przejazdu pokrywano z kasy
dzie za uderzenie w kark dyskwalifikują z.wiązkowej i te nadmierne wYdatki poRychtelskiego. W półciężkiej Janicki ważnie niekiedy C>bciążaly kasy związ(ŁKS) otrzymuje punkty walcowerem wo- kowe.
Prym pod tym względem wiódł Polslli
bec braku prze,ciwnika. W cir,>żkicj walqyli Żylis (ŁKS) ~ Stecki (C). W dru- Związek Bokserslci. Znane są prz·eod wojną
\"ypadki, że liczba takich prowodyr•)wgiej n1rdzie ~tocki poddał się.
wycieczkowiczów równała sie niemal iiOgólny wynik 10:6 dla ŁKS-u.

s.

wm

IZ

•

projektem zorgan zowania

o czy 'Y s

PZB

l·g~ wyst~pi

do PlP~

nowił sam wystąp•:ć z inicjatywą.
glądając się na PZPN.

nie o-

Drugi mecz o mistrzost\.vo Pclski. rozegrany w stoJi.cy między Polonią i War·
tą, zako(;czył się wynikiem remisowym.
Bramki dla zespołu poznańskiego strzelili: Podeszwa oraz Gendera, zaś dla
miejscowych oba goale były dziełem Sznlarza. Zawody prowadził p. Kowalsid z
Łodzi ..
Obecna tabeika rozgrywek

W dniu dzisiejszym odbędzie się w
Krakowie specjalne posieJzcnie, poświę
cone sprawie ligi pi:'karskiej. Przypnszczać należy, że proj~kty, zi(oszo:1e w
PZPN. nie znajdą aprobaty obradują:ych
i że nowa jakaś konccp:.-ja ujrzy śwfatło
dzienne. Może będzie bardziej szc:;:cś!i
wie pomyśla'na, może prostą drogą, bez
kombinacji, uda się wyłonić następująco:
zawiłych
tych, którzy na ligę zasługują?
Pr.awdopodobnie, projekt krakowski Polonls
też ni·e będzie doskonały i wz.bu·1zi pew- Warta
ne zastrzeżenia, dobrze jednak się stało, ŁKS
że Kraków bliżej zaintc.resował się spraAKS
wą ligi. 'Moze przez to PZPN przyspies:zy
nieco tempo swej pracy?

ŁKS-Concord· a 10:6

•

I' 7
'1P ~

w stanie pr Leciwdzialać w tych wypadkach, w których ŁKS zdobył bramki
Po pó'godzinnych targach, gdyż AI(S
nie chciał początkowo grać {wyznaczony
sędzia nie przy:)ył), drużyny wybiegły na
boisko. Ceremo11inlne powitania i uroczy·
stość jub'.!euszowa Czyżewskiego (20 lat
upra wianin pillwrstwa i 50 mecz w barwaclI ŁKS-u) zahraly też trochę czasu.
Wreszcie zgodzono się na sędziego P·
Szperlinga. 8ądzimy, że żadna ze stron
nie może mieć do niego pretensji, Ponieważ rozpoczęto grę w bardzo szybkim
tempi•e i to dość ostrą, p. Szperling, widząc na co się zano~i. interweniował w
każdym nąiL'rohnie.jszym nawet wypadku.
I dobrze zroblł. Interwencie te ostudziły
nieco oh11stronr:e temperamenty i gra potoczy la się nbrmalnie.
AKS zdobył pierwszą bramkę przei
Barańskie-go, który wykorzystał rażący
błąd obrony LKS-u. Łodzianie nie zdeprymowani tym, odpowiedzieli dwoma
bramkami. Radość. jaka z tego powodu
powstała· na widowni, zgasiła wyrównująca bramka, uzyskana przez Piątka dla
AKS-u.
Po pauzie ŁKS energicznie atakowal
i dwie dalsze bramki są re-zultatcm tycb
wysiłków. :;1ązacy nie skapitulowali l
dążyli· do rewanżu. Locz teraz natrafiH
na prze.szkodę niemożliwą do obejścia.
To jubilat, Czyżewski, być ostoją całej
defensywy. Sam grał znakomicie i kierował inn:nni, przyciyniając s.ię walnie do
zwyciGstwa swej drnżyny. Zniesiono go
·
za to na ręlrn.ch z ho'ska.
Bramki dla ŁKS-u zdoqyli Sidor i tto·
gendorf po dwie, a dla AKS-u Barański
i Piątek. Publiczności około 10 tysięcy.
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Gier
5
6
5
4

Pkt.
7

6
4
;1

St. hram.
15:8
16:17
16:22
10:10

·cz a

w m:~dzyszk In e;1 zauodach

I.

W sali YMCA odbyly się międzyszkol
ne zawody pil ki ręcz n .j. W siatkówce giprzcdsiawrc~e~ mnazjum Skrzypkowskiej wygrało z gimcz·bie zawodników. Na jednego boks::ra naz}nm im. Szczanieckiej 2:0.
W siatkówce męskiej gimn. im. ż~rom
przypadał jerlcn opiekun!
Te niezdrowe stosunki, nawrót do któ- skicgo zwyciężyło M. c;zJ-o ę Handlową
rych, zw'aszcza jeśli chodzi o PZ8, c'aic' 2:0. W koszykówce męski·~i gimn. im. Że
się zauważyć i obecnie (bo kic~ ~:1 1 romskiego pokonało M. Szkołę Handlową
niemal ci sami ludzie, co przed wo'.ną) ~ •8:17.
zwró::iły uwagę PUWF. J•1ż do Sztok- llllli!l!'lllll!lllilllllllllllllllllll!lllll!lllllllllllllllll!l!liliillllttlll!11!lll!illil!i!:m:m11m11111ii:m
1
„
• •
holmu na mecz miedzypaństwowy ze· "" ~
EU.ę
~aS'.QJtt:I
Szwecją wyjedzie fyllj:o dwóch przedsta. „i
•
wic'ell. Liczba całkowicie wystarczaią-1
ca, by upewnić dostateczną O·Pi~kę zawo-j
driikom i re-prezentować boks polski przed
U f( 0 ~~an 'I.i-.;-=
Szwedzkim Zw. Bokserskim.

do Szwecji tyH<o dwóch

l
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PANSTWOWT TEATR W. P. Jaracza 27
Dzlł t dni na~•ep'.)vch komt>dla pclltyczna
ful!uua u.syna Niemcewicza •. P„w1ót Poala".
TEATR KAME.RALNT D. %.
o'tatnl lyrizleó. „Major Barbara". Poczqtek o godz. 19.
TEATR TUR. U-go tlPlopad!! 2
,
""
D?IA I dni 11aPtępnyeb pe ntJ <re1a.
.wdzięku I bumNu \c:„medta J. Blizińskiego
„Fan Damttzy" w jublleua?.owej obs'ldz!e
1 Aleksand1em Ze 1w<!row!czem w roll tylu·
\owej.

łfa

tCl

TEATR KOMEDO rr.--yczNEJ „LUTNIA"
Dz!ś póba generalna. Tutro 19 XI premie.
operetki F. Lehara „vn.ose CYGAA'SKA".
TtAn „GCt!G"
°Pl)łudnl..,wr

t1

t.t'rzt>Z tłzlurh od kl.1c:zcr" z Dymszq I Gie.
!asińsldm. Początek l 19 30.
C!812

Tr.ATR „STR~NA", Traugutta I
r codziennie lc:c.mPd\a muzvczna p\6ta Z. Gozdowy I W Stępnia p. I. MOJA t.ONA
PENELOPA''. Udział biorą: M:nla Bielicka.
Zygmunt Chmielewski, M'lr~an Dqhrowsk\,
Edward Dziewoński, Stelc·la Górska, Stefania
Grodzieńska.
Recr!nJ C"rabow~ka.
Irena
Malkit>wlcz, Wacław Tank,.,wskl. W11claw l{uchmskl Km;iml<>rz Pawłowski, Jt>r:zy Pichelski I Stefan W\tas.
Po-:zqtek przed!!tct•17'1e6. o g-odzlnle 19 30
Kasa czyna od godz. 10. do 13 ł od 16.
Tel. 272-70.
Dziś

TEATl! KOMEDII M,"7.T<'!'ZNEJ „LUTNIA"
Dziś próba generalna.
Teatr nieczynny.
Jutro. wtnrek 19 XI, o qrdz. 19 premiera
operetki F. Lehara „Mtt.OSC CTGAfłSRA",
która qr„wanrr była lako op~ra komiczna w
:nalglośnie'"zycb teatrach śwlatd i nie achoaziła latami całymi z repertuaru.
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(Piolrknwsk•· 67)

dnia 15

lłstopada

Nr 302

DROBNE

Lekarze

Zaofiarowanie
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Program radiowy na dziś

11111111111111111111111111111111

pracy

1l .5 7 Sygnał czasu i hejnał z wieży Mariackiej
w Krakow.e. 12.05 Aud. dl~ św1et!;c robotnicz.
12.35 „5 m.nut poezfi". 12.40 Koncert pieśn L.
13.00 Muzyka obi'lldowa. 14.00 (z Lod zi ) Pog.
Ligi Kob 'et w opr. H. C:chockiej pt. „Rola ko.
biety w planie 3_:etnim''. 14.10 (z Lodzi) Skrzyn
ka rad:otechniczna w oprac. i11ż. B. Kl;maszew.
skicgo. 14.15 Utwory Franc. Lisz ta z płyt
14.40 (z Lodzi) Kron 'ka i ku ,nun ikaty, 14.45 (z
Loclz;) Koncert reklamowy. 15.00 Aud. dla az.e.
ci „.Wszys'kiego po trochu" 15.20 Portrety
dz alaczy 15.35 Utwory skrzypcowe w wy'<. L.
Kmifowej; 15 50 Skrzyn'.<a ogó:na; IG OO .• Przy
glcsn ku"' 16.05 Dziennik; 16.30 „Sp ewajmy
piosenki" - aud. B. Ru~kowsk;ei;o; 16.50 Z
życ·a kultura!nei;:o; 17.00 Aud . dla młod zieży ;
ł7.15 Koncert rozryw~rnwy. 17.55 „Na Ziemia~h
Odzyskanych'' 18 15 (z Lodz:I Z cyk:u „Portre.
ty pisarzy" - „Paweł Hu'.ka-Laskowsk1" w o.
pracowaniu M. Piecha"a. . 18.30 „Nauka prą
głośniku''; 19.00 (z Łodzi)
Z m·hofonem po
św:et:kach rep::>rlaż
dżw:ękowy
z F-m y
„Tempo"; l!).15 (z Lorlz·) Pog LRR w opr. J.
G rskicgo; 19.25 Pieśn: współczesnych kompo.
zyto·ów oolsk'ch wyk. H. Dudicz-La'.oszewska
- sopran, C. Izygrymówn-'l - !<0nlra!t, przy
fortep. K. 13acew:!!z .19.50 (z Loozi) O planie
!rzy'.e!nim (d. c. l - pcg. reJ . K. Tu~!<icwicza.
19.57 Sygnał czasu i myś!i wybrane. 20.0l
Dz ' enn ~k . 20.25 „Dawna muzyka" aud . si..
muz; 21.00 Sluchow:sko. 21.25 (z Lodzi) „Dwie
antyniemieckie bajki H. Sienkiewicza" - fel.
Bo'.. nusia!cew:cza. 21.35 Pog. spor!owa. 21 45
Kwadrar;s prozy; 22:00 „Od 1JUdowujemy War.
snwę" 22.15 (z Lcdz'l Koncert życze11. 23.00
Os:atn:e wiadomości dzienn:ka; 23.20 Program
na jut.ro. 23.30 (z Lodzi) Zako1iczen:e audycji
i Ilymn do 23.32.

11111111111

m~rJ. HEBDEB STANISł.AW
choroby POTRZEBNI czeladnicy I szwaczki do szwalskóry t wnneryczne przyjmuje od 3-6. ul. ni męskiej. Zgłaszać się zaraz. Zakład KraGdańsko 46 m 7. Tel. 212.(2.
7950 wiecki, Rzt,Jowska 104, J. Stratyńskl.
9939
~B02YCKl.-Spechllrtcr chcrób kobie: BUKh.c.;~AHKI zdolne potrzebne. Zgłoszenia:
cycb I akuszf!>rlt uL Legionów 9, tel. 166 7.9. Związek Ogrodniczy, Piotrkowska BO.
9940
prz tmuje 1-6.
7881
1 LtKAFZ DENTYSTA radeusz Mlntz. Leczenie

o,

chorób zębów, famy ustnej, zęby sztuczne,
Poludniowa N1 46. P1zyjo1Uje. Telelon 2GB-91.
8918
Dr ZIOMKOWSKI S Sierpnia 2. weneryczne .•
skć1ne 9-12, 5-7.
7877
Di ZOFIA SKONIECZKA, lekarz ~zplłala Ko:
i.;hanówka. SpPc chrćb nerwowyct przyjmuje
4-6, Plotrkow11ka 16. Leczenie elektrowstrzqsowa.
8018
.Dr MIRSKI, choroby 1.toblece, Żeromskiego '37
tel. 257 .23,
93 li
['1 ł.07 A_EMIL, specjal!s' :i w chorobach skór~
cy.:!.. weneryc"!:::iycb rr>iyimuj J od 12-2. 6--8
teł. 119-56. Slenkiew1•.7a 34.
7885
l:if.-med -B. TOł.CZYŃSKI, specjaJ1s•a chorób
uezu, nt sa 1 gardła. Sienkiewicza 37. przyjmuje codelennie od 1-3 I od 4-6.
9652
Ot KCWALCZYi" - JałlY.-Cboroby skórne I
weneryczne. przyjmuje Żeromskiego 41 - I.
3· -6 Tel 150.53
7883
-Dr. TADEUSZ r:HF;CIŃSKI, asystent. szpitala
skórno-weneryczneg~ św. Marii Magdaleny,
przyjm•Jje 4-6, Plotrkov•ska 157, tel. 203-11.
9400
Oa QEICHER. Sper,jalls:o ::bo1ób weceryr:z.
Óych. Połudnlcwa 26. r1zyj. 2-~.
8076
Da LEN.CZEWSKl-=cb;,roby-koblece t aku·
S7eria. obecnie t.ćdt, ul. Sienkiewicza 51.
g0dz. S - 7 :el 181 47884
11.KUSZERKA ł.AGOWSRA IRENA
abiturte!!tka Warszawskiej Kliniki pre! Gromadz
kiego przyjmuje Zachodnia 52. Telefon 151. 76
AitTJSZF.RJ A- WÓj:rrslowlcz,-abilurlentka War~
!'rawskiej Kliniki profe;ora Gromadzklege
8618
przy!mule - Pomor~ka 43.
,,.....--.........,,==-=----~~..,.,.-~~~-:-:-~~~

Kupno -

sprzedaż
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Pł.YTY PATEFONOWE stare kupujemy.
„Wielki Na d esz 1y najnowsze }J.zeboje. Andrzeja 30.
prze~om".
9487
WISł.A (Przejazd 1) „Nasz o'kręt".
SV'l.ĄTECZNE karty, blhdki, bibułka koloro:
ADRI1' (Główna) - IS-letni lcap!tan".
wa. cellofan, makatki. •-alendarze. ceny hur.
TATRY (Sienkiewicza 40) - Skarb rodzl- te,,we, poleca: „Składnica Burowa" Łódź
llY Goupl".
Piotrkowska 69, te~elon 116-60. Prowincja za.
GDYNIA (Przejaztł 2) - „Samotny taglel".
!lczenlJ.
'
9298
TEC7.A (Piotrkowska 101!) - „Tyran".
DOM MEBLOWY. P..,leec nal!at1lel meble b!u·
Bl'ŁTYK (Narutowicza 20) - „Nasz okręt"
rowe syi:,la!nle, ato!rwe. g"lblnety, kuchnie,
HEL (Legionów 2/4) - „s~motny taqiel".
tapczany. ls:l'akl, s!:>ly I k•tesła, duźy wy.
STYLOWY (Klllńskbgo 124) - „Gdy Ma- bór. Obs!uga tach 1wa. D"'m Meblowy Łódź.
Clelon".
PloLkow::ika 154, tel. 202-84.
84B4a
wtOKNIAR? (1!awcrdzka 16) - ·„ciche
ł.02Itr.- polowe.- kle: -z;czyny, krzesi'Ci:- łyżki.
wesele".
wall:ł, pałki, Południowa 6 - ceny hurtowe
ROBOTNIK (K11!6.skiego 178) - „Dzlefl
8511
wle 11<1<>1 nrzvqody".
SREBRO w każdej Ilości I w każdej postaci
PRZEDWIO~NIE
(Żeromskiego
74--76)
kupuje Uram B. Kantor i H. Zielińska, Łódź,
,;ts-•etnl kapitan" •.
9625
R'F.'CORD (Rzgowska 2) - „Nieuchw-.-tny Gr...;nd Hotel, Piotrkowska 72.
• Uł'l~ szpu maszynę. Pośrednictwo pożąd0:
Sm!•h"
„Nie- ne. Zgłoszenia: Sampolskl, ul. Stalina 30-3.
BAlKA (Francł<1zlraflska Sł)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9935
bo łe!!t dla was"
'lt GARKJ nowe kupuj a
p:ccąc
najwyższe
16
WOJNOSC
(Napiórkowskiego
ceny „Okazj<I'', Kilińskiego 47.
9937
•O kr'ł„U drngl".
1tOMA (R~gowska 84) - „Działa! I zaw- FOTOAPARAT, zegarek, hrytanty, ziom srebf:
ny I zloty, znaczki filatelistyczne kupisz eze".
ZAC~A
(Zgierska 26) „Dorożkarz
sprzedasz najkorzystniej \\ „Okazji", Kili:iNr 13"'
slrlego 47.
9938
SW!T (Bałucki Rynek 5) ,.Zwariowane lotnisko".
11111111111111111111111111::1111
Różne 1111111111111111111!111111111111
MUZA (Ruda Pabianicka) ,,Srebrna
CEROWNIA artystyczt-.a r>rzylmle w~zelkle
flota".
O~W•JITOW"" f'"M .,...,, 'lCopernlka 8) ubiory do reperacji. pc-dnoJZenle oc2ek szyb.
1'11„czvnnv z 'POW:)-tu remon••1.
kc> - fachowo. Swllnowa. Piotrkowska "30
8771
OGł.OCJZE:NIE
PRACUWNIA kożuszkóv. zckop1ańsk 1 cb przyj
Ikt
b
p
Zaklad Oczvszczanla Miasta zakupi:
I mu Ie ws1e
e ro oty. t.ódt. llsudsklego 50
1 m IO. TT pletro front
93 70
l) I prostownik do ładowania akumula· ~ADIOODBICHłNIKI _ noprawy r szybko _
forów do 40 volt
•
tanto. Porady. sprawc:'z:in;e radioodbiorników
2) 1 kompresor i:!o pompow:vo!a opon bert>łatnle. Firma s. Koralczyk, Piotrkowska
'12-15 atm.
22e 'P 2:18 14.
8869
3) 20 tarczy-felg. rozm. 975-20 (otwo- ZDJĘCI.A legitymacyjne. am:itoiskle wykonu.
r6w 8).
le w tym samym dniu. Leglnnćw 1
8772
Z:glosxenla nalety 1derowa6 do z·akładu fllAPlAWtAM-bez
a:adu
ws1elklego
Oczyszczania Miasta ł.ćdt, ul. Łagiewnick:i rodzaju usz!cod1c>nq grm:!erobę. ł.6di, Sród·
Nr. •
ml~!ska 23 m 2.
gar.a
63

POLONIA

~1fIll

OGŁOSZENIA
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Zagu~ione

dokumenty mnm

SKPJ\DZIONO damski portfel c::erwony oraz
kartę rozpoznawczą, akt ślubny, metryczkę d~lecluną I różne fotografie na nazw!sko Nowak Danuta, Zachodnia 52_ 11.
9921
!AGiJ•'IONO- palcówkę Jeg:-zw.-Pramźni:"
!rćw l<'vnny,~h kw1:y a Uro:ęr:!u Ska•ho'łlego
na nazwisko Ławniczak Wla1ys!aw, ul. Waiyńsk.<,go 10. Zwrot doku1rentćw za wyna__ .::::_':_i em.
9S7!i
ZGUBIONO 2 leg. tramwajowe na n::rzwisko
Białkowski Jan, Abramowskiego 14-31.
9923
ZGYBIONO dnia 16. XI 5 kart źywnościo:
1·1ych na listopad na n:rzw!::;ko Gallńs:d,
Kątna Nr. 5. Zwrot za wynagrodzeniem.
9942
skradzioną kartę rozpo:
znawczą, zaświadczenie opinii na nazwisko
Sobieraj Leonard, zamieszkały w Łodzi, ul.
Milionowa łTr. 235.
9912
U\GUBIONO dekret kolejowy na nazwisko
ś 1 usarek Józef, Zduńska Wola, Mickiewicza
Nr. 5.
9913
ZAGUBIONO dowód toźsamoścl konia na na-:
zwisko Pietrzkowski Jan, wieś Wodzlnok,

UHIEWA2.i'1IA- Sił;

~:a~~~~~;·

List do R;; dakcji

k~~~~

Warszawianie
się skarią
za ZOS?ah pokrzywdzeni W VI.O

portfel z dokumentami.
żeczkq wojskową, zaświadczenie :: RKU Łódź,
cowód repatriacyjny. Łaskawego znalazcę
proszę o zwrócenie ml dokumentów za wynagrodzeniem.Marciniak Leon, Łódź, Wól!owska 23-8.
9915
ZGUBIONO trzy kartki żywnościowe I kat.
na m-c listopad na nazwisko Tomczyk Stehn!a, Krystyna I Karpow Anastazja, zcrm.
J(amlenna 7. Zwrot za wynagrodzeniem. 9916
SKRADZIONO dnia 14 XI I946 r.- portfel z do-:
k~mentam!, palcówkę, dowód kolejowy, le-

.r • ł

przy11Z.&
\V

11

"' •

Sflf-~

· · k" il

mei1J ptnunuec .c

zwi ązku ze składniem zgłoszeń

w

Okręgowych Urzędach

Likwidacyjnych o
nabywanie na własność tak zwanych mebli poniemieckich, uważam za konieczne
poruszyć op i nię publiczną oraz zwrócić
uwagę czynników kompetentnych na WY•
bitnie niesprawiedliwe potral,towanie War

g1!ymację tramwajową 1 d-·-~ kwity węg!o- szawiaków, którzy wskut k smutnych Io·
we na nazwisko Bajor stanfsiaw, Wapfan- s6w wojennych utracJU całkowite swe
na 24.
9917 mienie.
ZAGUBIONO let"'ltymację PKP nanazwf~
0 ile w stosunku do b. uczestnikówsko Pietrasik Czesław„ Luł:l!nek 91.
9918 lwalki zo roinej, wdów po nich, osadnik1w
UNI:WJUN!l\M zagubioną legitymację zz. i repatriantów władze zajęły stanowisko,
leg. partyjna, . IT'.etrykę urodzenia na nazw!- iż należy się im pewien ekwiwalent w posko Now::ik Michał, Szopen~ 42.
9919 staci bezpłatnego przydziału mebli p.onl~·
SKRA~ZtON~ leqltymację uczniowską na miec~iclt _ 0 tyle Warszawiacy zost'.lll
nazW1sko Fuyn Halina. Rembielińskiego 21
d en· A wszak nie ml~ll oni moż•
m. 2. Znalazcę proszę .J zwrot.
9920 PO 1UZYW Z 1•
, •
ności zabranl:i nawet częsct swego dobyt.
11111111111

Poszuki.wanie rodzin

ku, wychodzili bowiem z Warszawy,
względn!e ~ obozu w Pruszkowi2, ogol<>'

lllHIHlll

0 losie Zygmunta Kałurzel ceni nawet Z garderohy.
w Gross-Rosen blok 6
W swoim czasie wezwano wszyst~ich
Nr. 88250 proszony jest 0 powiadcm!en!e ro- obywateli, którzy pon:eśll szkody \~oien
C:Ziców. Pograniczna 14. Józef Ka!urzel. 932 _1 , nc, do składania zeznań o wysokości tych
strat. Obecnie - niestety - gdy chodzł
11111111111111111111111111111111
a u
a IUll!lllllllllllllilillll!lllll o przyznanie me·bli poniemieckich. nie bi2.
rzc s:ę tych strat byłych mieszkańców
UDZI:::L.AM lekcji jęz. angielskiego w godzi- Warszawy w ogGle pod uwag~.
nac~ wieczornych, Piotrkowska 81 m. 36.
Nie mam na myśli kupców, ani td
9941
1przedstawicieli wolnych zawodów - cl
mmmDmmczmamr;:mmammiil zarabiają nieźle i radzą sobie niezgorzej.
j Ale co tra pocz<lć robotnik, czy urzę~lnHc
OGŁOSZENI~
I_ były Warszawiak, gdy mu O. U. L. ka·
Zarząd Miejski w Lodzi, Dzial Techn;·czny _I że zapłacić za umeblowanie poniemiecklt>
lddz,al Budow!any ogłasza przetarg nfeogranL \kilkadziesiąt tys'.ęcy złotych?
czony na robo-ty mura.rsk'e o'iowiązujący w c· ą-1 R
.
. p · stwo J"est w trudnyct
k
5 ·
·
od d .
t . d
ozum1em. ze an
e:u o resu _cru m1csęcy
n;a za w1er zenia.
. k I . . t
· I
t
b a m~lo
przetargu.
.
I waru n ac 1, ze ies wie e po rze ,
':
środków
na
ich
zaspokojenie.
Krzywda
JC·
B~iższych informacji udz:e 1a s'ę w Oddzi.a!e
dnak, jaka w danym wypadku spo~ka
Budow'.anym (ul. Piotrkowska 64. II piętro, pobyłych mieszlr::ńców Warszawy, jest zhyt
kój · 118), gdzie są także do nabycia formularze
jaskrawa, aby mogla być pominięta mil·
ofertowe.
I

KTOKOLWIFK wte

przebywającego

N

k

Term·n skl11<lan'a ofe-r! u!.'lywa z dn:em 25
1's!op11da 1946 roku o godz. 10-ej rano. Otwar _
c:e ofert nastąpi w tym samym dniu 0 godz.
13-ej
(
7.arząd Miejski zastrzega sobie prawo do_
wo!neg-o wyboru oferen'.ów bez wzg'.ędu na wysokość cen względnie n:E'pr7.yięcie :i::idnej Oforty, to znaczy uznan·a, że przetarg nie dal
wyni'.<U bez podania pow 0 rów.
Wadium w wysakc ści 5 OOO zl. na!eży s"ladać w Kasie M'es'dej ul. Rc.osevella Nr 15, a.

czeniem.
h
k" h ,
• d n
Dla tyc wszyst IC CO W zmn ny ·
codziennym wysilku zdobywają skromny
kawałek chleba, co tworzą z poświęceniem
podwaliny pod lepszą przyszlo ~ć naszego
kraju - a których los t"k fatalr~e i ponad
1
wszelką miarę skrzywdził - c1 a byłych
mieszkańców Warszawy - mnsi sic zna•
leźć inny sposób zatatwien;a sprawy:
albo be:z:>latne przyznanie im mebli PO•
niemiackich

I

PLISOWANIE, sohjld I dekatyzowanie. Na l kwit załączyć .d~ ofe~ty.
albo też - zastosowanie przystępnych
ządanle przykrawamy solejki, Poludniowa ·23.
;
Lód z, dnia 15 l•stop.ada 1!)16 roku. spłat ratalnych.
Zaklcd Ocryazczanla Miasta
9930
ZARZĄD MIEJŚKI W ŁODZI
\Varszawi:m!r:i.
1946 roku..
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