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Trzeźwy

ŁODZ,

NIEDZIELA

glos w ONZ

Francuski minister spraw zagranłcz
nych Georges Bidault wygłosił na zgromadzeniu
Narodów
Z;ednoczonych
przemowIenie, w którym oświadczyl
m. in.. że Francja zgodził a by sIę
. ewentualnie na propozycje rewizji prawa veta, lecz uważa, iż jakiekolwiek
poprawki karty Narodów Zjednoczonych nie są wskazane.
W sprawie propozyc.ii ministra Mar·
shalla, co do utworzenia "tymczasowe·
go komitetu pokoju i bezpieczeństwa",
minister Bidault stwierdził, ze wymaga
ona po·ważnego zastanowie.n tl się ,
gdyż nie jest rzeczą jasną, w jaki sposób prawa "komitetu" będll mogly się
pogodzić
z uprawnieniami Rady Bezpieczeństwa, określonymi w karcie.
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Omawiając sprawę

Bł·

greckll,
min. "
daulł po<lkreślił, że jest
to kwestia,

.

Min. Wyszyński przemówił językiem. zrozum.iałym ~:ił, ~:r%e~:~:gby~i~o~!t~~!~e PO~r~kt~
. dla ws'zyslk;ch.
- ZSRR slol· na slraz·y pokoJ·g ·tę~a
które dadzą gwarancję, ze militarna po
~
Niemiec nie będzie odbudowana.
Minister wojny USA z okresu minionej wojny Stimson, złożył oświadczejakoby konfliktem
ł stwierdził, że nie wierzy w wojnę.
Jednocześnie Stimson ostrzegł Ame rykanów przed "tanim rozwiązaniem"
problemu kryzysu gospodarczego w Ę uropie.

wienie finansowej hegomonii Stanów
Zjednoczonych na świecie. Wyszyński dał
stanom Zjednoczonym do zrozumienia,
co one muszą zrobić, jeżeli pragną pokoju. Zbyt często manewry i subtelności
dyplomatyczne maskują proste słowa pra
Korespondent agencji Tass don<łsi z
Od kilku miesięcy postępowa opinia wdy. Zasługa min. Wyszyńskiego leży
Nowego Jorku, że przemówienie wice I świata zdawała sobie sprawę, że t.zw, w tym, że przemówił on językiem, który
ministra Wyszyńskiego, wygłoszone na l doktryna Trumana ma na celu ustano- cały świat może zrozumieć.
posiedzeniu zgromadzenia generalnegol .
ONZ, wywołało potężne wrażenie w pra
1\ m.yszkę...

Okupacja Niemiec przez armie sprzymier~one musi być długotrwała, posta.
nowienia o rozbro.ieniu i demilitaryzacji Niemiec muszą być ściśle prze.
strzegane. a wreszcie musi być wprowadzona międzynarodowa kontrola 'IV
naJszersz,vm tego słowa znaczeniu,
głównej bazy gospodarki niemieckiej
- Zagł~bia Ruhry.
W zakończeniu minister
Bidault
oświadczył, że jedynym praQ'!1ien!em

Ule, w którym przeciwstawił się obawo m przed grożącym
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przyzna~, że osk~r~enia Sfor?J.Ulo.wane \Reszta
dlaF
Angin
pOdzielona
przez mm Wyszynslc:tego zadają mtstrzo
3 pozyczke
•t
· ·zostanie
Wł h
d . .mlQdzy

wa. -

rancJa

wskie ciosy słabym pUllktom alT'erykań
p~ns
skie~ polityki z~gra~icznej.,
.'
Ofic j aln'e :k'ola 'bl:ytyjskie zaskocz?"e
Ltberalny o:Z1enmK "P.M.' ~l\\ le:-r!!3. 'zostały pogłoskamI. nackho-dz ącynl1 z
ze WyszYńsld wyglosił mowę nSkarz y -/ Waszyngtonu, że SŁany Zjeduoc.zone
cielską przeciwko Ilodżegaclom wojen- f'hcą obecnie o!&tallnią za.mrożoną cz~JŚć
nym. Dziennik podkreśla, że óelcg_at r~- . JXlżyczki amerykańskiej dla AngJji ,,00dziecki stanowczo przeciwstawIł SIę mrozić" i JOzdzieHć ją pomiędzy Franwszelkim atakam na zasadę jedmłmyś/ cję, Włochy i Angli~. Po<!.obna decyzja
"o~ci wielkich mocarstw f stwierdza, iż .rządu USA motywowana irest rozpaczli[demaskowanie podżegaczy wojennych wą sytuacją Francji i Wioch.
"dbije się mocnym echem w całych 'StaAmasooor wIoski Ta·rdani omad-
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Y przy na

ameryka-ń5ki~mu

Gos' cI-e francuscy

z wizytą u prem. Cyrankiewicza

zle,...

po~kre~~r~owi

stanu LoveHowu, ze do chwhl.f W'el scl a w
życie plan u M a,rsh a Jla , Włochy potrzebują miesięcznie 17 i pół miliona funtów
szterlingów dla uniknięcia katastrofy.
Ambasador francuski Bonnet oznajmił,
że przypuszcza!nk potrzeby francuskie
do czasu wejścia w życie planu Marshalla będ'ą wynosiły ogółem 175 milionów
funtów szterlingów.

W

,iwiatowego.

Dni,a 20 bm, ;premierowi Józefowi Cyranlkiewi'czo'\vi tło0Y11;i wiZy1ę w pr ez.J'd,i1ulrn Rady Ministrów bawią:cy w W ar.szawie wicep-rzewo-cliniczą'Cy fran'Cill s!de
,g'O
z'grorna.dzenia nar-odowego i sekr e.
tarz komiłtef'u cen'tral'nego rran,;u sK'ej
Iw,Mii Iromu'I1istycz,'l1ej Jacques Duclos Q.
,ra-z kierownjk wydz,iału :projpagandy fran
.ourskię:i partii , k-omullri:sty1cZlnej Etienne

;~~1~~~I?~~!~::::~};~!i~.\6ora.cY
obro'
ca
planu
MarshallaF,;.,n
Jest nl·m ZYW·ls·c"le Kurt Schuhmacher Fuehr r
2

Dania -j ZSRR

Przemówienie
iestodzwierciadleniem
,odejmują
ko,iowych dążeń
narodu radzieckiego. po
OC...
•~rgan francuskiej p,ar~li kQ1TU~istyczJak informutlą w Kopenhadze, w pi~.
neJ "HUMANITE" oswladcza, ze prze
n
_.
.
te,k p'o·cJti,ęlte ZJOstały WfStwne rozmowy
mówienie min. Wyszyńskiego było odpo
Jak donoszą z .Hamburga, '?' ~le~-c~em~. wła:n~ch w~rszta.tow p;acy. A· między attache hau,wlowvrn !poselstwa
wiedzią świata demokratycznego na pro czech, !,ywołał? ntezwykłe wr-a-zem~ wla hanc1 uw~zaJą - lak Się zdaje - że rad-ziecJkiego w KO'PeTJhadze, a d'ul1s!d m
domosc o zamierzonym przez Anghę de Niemcy posiadają jeszcze za wiele siły
. iSt
to·
K' t
I'ozycJe Marshalla.
._ montowaniu 900 fabryk ttiemieckich.
produkcyjnej." Wreszcie Schumacher wv ~1~ .~ rem zaJo~a' ,rzema.
ns· en&enem i
Dr. Kurt Schumacher, zapowiadając
.
.. .
.
..
. ' .nll11l'Sl.'rem ro mctwa En'kse'l1e<m w s!pra'11{ą l<ampamę
• przecIw
• I(O rozb·'
zakładow prze wie d{)staw z'boża ze ZwiąJZ:k>u Radz lP c
lOrce f a raziłł °PlO1ę,
h·ze t"lOzblOrka
..
wIe
bryk oświadczył: "Niemieccy socJ' al·de my.s owyc ]es na.Jwlększ. ą p.rzeszkodą kl-ego wz. a.n1.i.ąn z,a 111,rsło ·d·u,ńlS/kie. Wkró
W SIOiootę w godrzitvalCh ~ludnliod d d
l
I
\\Iych ~tnarł w Nowym Jorku b. bur- mokraci nie mogą żądać od robotników na: ro ze o zrea Izowama panu Mar- tce mi'ę'd'zy -obu krajami rOZIP'orC'zną się
ll!istm te,go miJasta oraz b. dyr. generał- współpracy w demontażu fabryk, w nisz shalla".
Ilx:rtrakbde handll-owe.
ny UNRRA - Hore41o la Ouard1a.
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e nr.
nie pozwala" na demontowanie fabryk niemieckich
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Zgon La GuardII·-

I.

t.~~;:;;~!; Przeci
warchol
Narada aktywu

fU1.ełJrowadzi delegacja

dapeszcie

W dniu 19 bm. wyjechała do Budapesz
tu delegacja polska dla rokowari handlo
wych z Węgrami. Zadaniem delegacji
Je...dzie ostateczne zamknięcie "naJ·em1ych rozrachunków między obu pat1SłWa
mi z ty~ułu dot~chczasowych umó.w Obraz
~awarCle nowej. umo~y w sprawIe o ro
lU

tow~ro~ego I pł~tmc~ego.

Nalez y SIę spodZlewac znacznego roz

.:>~erzenia lis.ty

towaró,w, sl<ł~dających
Się na wymlanę towarow pot11lfrdzy obu
krtljami, jako też rozszerzenja wS!Jóipra
cy gospodarczej.

l'

międzynarodowa
walczy ochotniczo w Ind,nezji

'\le.dłu'g rdonicsi'e-nia ' rnd{)'l1ezyóskie-j agencji pra.so\veJ ' An'tar:a, ulbiegłe,j niedZ.leli !PO raz 'PierwlSzy wzięła udział
aJkC(ji międzYl1arod-owa bry.gada oohotnieza, walcz8,-ca pO Sltronie rerp'wbliki, złożo'na. z GOO Anglilków, HinduSów, ChiliC'.lyków i Malajczyków.
Bry.gada odIParla sku·te-cZinie a'tak h-olen'der,s ki na swe llOz.y'CUe.
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PPR i PPS w Lodzi

WClUJlraO odbyła Się w lIałł kitnla "Bał- przedmł()l/:em wkhrzeiń sd:raikmvych, or., siewców prowokacyjnych plotek i wio
tyk" prze@'eJlmol1l~ po br.zeg'i ,narada ak- ganiflJOlwanycb przez elentEl!łllły reakcyj· cbrzeń strajk-owych.
tyWU PPS i PPR rolwitnB:ków prlZentysłu ne. była terenem, gdz.ie fabrybb,tom bywłókiwmcrrego m~a. Lodzi. Naradę lo naijłałwiej znale:źć ł,amiJStra!ików.
tS
REZOLUCJA
,ZaJgaJirł oh. LOJga-SOWIłJI.sK1 I-s.zy se~W oiywmlłel.i dyskusji, w ktMe.1 zabieNarada akt~w.u ~PR i PPS r~botll...t.lW
t
LK PPR
Olł
na\ prze cdu
raH gł().s p.rzedSrtalWic.:irelle p.o&zczegó!l1ycb ~mlem~słu. włokienn~c~ego m. ŁO~I o.braduarz
,pOlW ~Jąc
w:
1- fabrYK, specjalne zrulllrteres{}Watłf~ wzbu- Jąc~, II dmu 20 wrz~snIa rb. w. sali kina "Ba~j!:~:~ ~;s~w~ aedaelblll"la wo- dziło P1'2entówieJnie robotnika iabr:v1O t~lr, po :"YSłUC.hanm referatow przedst~wl~
W skład ptetl-ydium weszli ob. ob: P~lIalisk1ego, który w 8WOOm spra~v()l7,.. ~:!k;~"st!~:rJz!Cż::PR, oraz wyczerpujące)
sekretam CKW PPS TadeuSz Cwik, danIU zdem~o<wał nlkClleDUle plotki pul) Reformy demokraŁycznp i ofiar»y wyprzedstaw.icil!ll KC PPR ob. Wła.dysł3lw sz~zane w oo!eg. prz~ pac~o!ków. reak- siłelr klasy robotniczej dały możność polskieBieńko:wski, IPrzewodn!iclU\cy KCZZ ob. c~vn.:cb ~a SIlarua zamętu l pr.zecfwst!l~ mu światu pracy z otuchą pa.trzyĆ w przyszKatlimierz Wita!JZewski. Duwak, toga- Wlenta ~ę samorzutnIemu !lrzechot!lZ~n~u łoŚć. Gdy we Fra.ncji i w Anglii, krajach o
Sowiński, .\odrzetialk, Baryła, K.rurbowiak, f?botnJLkow tta O~Ug~ ZWlę~~Z()I!1JejI. Ilos= wiele bogatszych od Polski i w małym tylko
Bueski, Ka.!farCzewski. Słia,,~ińSlki, M->OCZ3'l' i!/ mas'zyn. W c:zasoo dyskUSJI zablerab ~topniu dotkniętych pi"7.ez 7,niszQzcnia wo.ieni Hyra.
gło:s OIb. (lib. W oohoJwiw., B~yła.·j in- ne I(lasa robotnicza lp.st wystawiona na ciąPi~'.V j wyczerpujący rdell'at O sytu- ni, po czym p.o.dsumow~t.ia dyskusji di)- ,ły ~yzYSk ze ~trony 1;avitalistów, kied y we
acji Politycznej i g()lSPOO8ll'Clzer.i kraau wy- konał w !}bszemYn1 przemó'vienliu {}rz:ed Francji robotnik otrzymuje '7,aledwil! ZOO gr.
głosił ob. ĆW1'k, który w !P1'rZem6wiemu ~taW'wiJel KC PPR ob. SieotikQlwskł.
Clbleba, w \Jolsce o;yiuacJa ludzi pracy ulega
swOOni wslkalzał na rołę i zadania o<.bu
<\tmosfet"a i iloonliosły '\~ró.j ',)atlJują- t1owolnej ,le ..y"tematyczncj 'łourawie w miaPartii robolhricz.ych W walce o reali:za~ cy \Ja sali dowodzU, te klasa "oo.n.ł:nicza, Tę ~vkonyWania ołanu ~"yletniego. w Polsce
cię trzyletniego pJan,u ~()~arczego.
Lodzi PQtraii w ;;.posób '7.docvdowany'lalsza 'lopra~ <łobrob:vtu 'ałdy <ld wy... ił.
Ob. WitClfSZewski w gcłi."ą\)ych slo. przeciwstawić się wszelkim {)róbom .ia- ków 'iamej '-lasy ,"obotnic~ej,
wach przypomniał o pracy i walce łódz· flJLa ~lUdu i dyw~rsjj "la tl'lOlncie gOSIloWytknięty 9r1;ez «ząd ~Ian llrodulmii przek1ego rooatnika w okresie ~m.ągań z S,a- da:rczym. Wśród Durzliwych o:kJa;SIków myslu włókienniczego nie ";OQtał 'V nicrwIllacyjną dyktaturą i ołkupantem blitIerO'w-, zebranych jJQStanoWio.fiO ' jednomyślnie szym półroczu w pełni Ny'<ouany w branzy
sktm.. wskatzując, że 'tY owych czasach domagać "ie (}d władz POOia,gotięcia do bawełnianej, wełnianej I ""łókicn dętych
fabt'yka PC\Łrl!llńskiegro. któ.ra dzi~ad jtl'St surQIWe.i odoowiedzh~lIl()!licj wS1Zy8tkicb
(Da'l!szy ci8Jg na ~ti'{)nie 2-e>j)
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na przynętę prowokacyjnych plotek przed ści z nich nasze fabryki i zak;ady pracy, oraz
konsekwencjami lekkomyślnego postępowa- skieruje wszystkie swoje wysiłki na wykona~~ołcczcń_stwo m" prawo żądać od nas, włók- nia ,przed utr~tą wynagrodzenia za ciągłość nie planu produkcyjnego, na podniesienie
~uarzy, a_z~byśmy wypeł~ili swoje obowiązki pracy, zmniejszeniem zarobków i. utratą p~acy. wydajności pracy, na uruchomienie setek ty1 nadrobib w drugim połroczu to, czegośmy
ICażdy pepesowiec i peperowiec obow!ąza- sięcy jeszcze pQ dziś dzień nieczynnych wrzei ie wyprodukow~li w pierwszym półroczu ny jest wyjaśnić nieświadomym robotnikom, cion i tysięcy krosien, czekających na facho1
blcż. roku.
że dając posłuch warchołom i agentom wro- we ręce tkacza czy pn.ądki. Jedynie tą drogą
Powiększenie wydajności pracy, przejście ga, narażają siebie t swe rodzin~· na biedę dojdzie do poprawy warunków materialnych
na zwiększoną obsługę krosien i wrzecion i niedostatek.
każdego robotnika, do realnej poprawy dowpłynęło na zwiększenie zarobków tysi~cy
Rząd Demokratyczny pełen troski 0 -dobro- brobytu klasy robotnkzęj i całego pracująr~botnik4w. Wskazuje. to po~ostałym włok- byt ludzi pracy, o przyszłość Narodu, w spo- cego Narodu.
marzom jedyną właścnvą ~rogę do rzeczy- sób . zdec dowany zgodnie z obowłązu,fącymł
PrtEY.łtlcie przelZ aklamację, żwśród
~isteJ· poprawy bytu materialnegc klasy ro
Y
; ""'P<>· 1ustawami, będzie ścigał wrogów Ludu, war· w.szechneis.ro entuzjazmu P<>'WY ,e•.7.eJ r .... ~o-·
botniczej.
•
chołów i dezorganizatorów produkcJI z całą lucjl j~t dorwodem, fa. aktyw~ party Jlle
Wbrew plotkom rozsiewanym przez ele- surowościa prawa.
na fabrykach w pełm docema~a w~ę
~enty. reakcyjne. i warcholski_e jest faktem, N"arada aktywu PPS i PPR wyraża przeko- ciążących ma nich obowiąz.ków. Po „(yd:
" r.c ~ysiące tkaczy_ I prządek •. ktore przesz_ły na nanie, że proletariat włókienniczy Łodzi, wier- śpie-wanliu „CzerWO'Jl~go Sztan~aru • 1
zwi~kszoną _obs1ugę powaznie podwyzszyło ny swoim starym rewolucyjnym tradycjom „Międzyr.iad"Odówkl", zebrani rozeszli się
woJe zarobki.
położy kres szkodliwej kreciej robocie war-1 aby na swoich teren.ach wpr<>wadzać w
Zwiększenie obsługi maszyn nie pociąga . chołów usunie ich ze swoich szeregów, oczy- czyn podjęte uchwały.
za sobą w naszych waru:ikach groźby utraty I
~ ...'
-----·

ze strony 1-ej)

I
I
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pracy przez kogokolwiek, pozwala jedynie
urucl1omić setki tysięcy wrzecion I tysiące
I.rosien dotąd nieczynnych z powodu braku
fachowej obsługi oraz dać krajowi miliony
snetró~ tkanin _dodatkowo.
Wspołzawodmctwo ogarnfa Już dziś tyslące przodują~ych robotników. Tysiące tkaczy
i prządek dobrowolnie przeszły już na zwiękr~(\ną obsługę maszyn. Nastąpiła takźe poprawa w_ zaopatrz~niu fabryk w- surowce i w
IDater1ały te~hmczne. Wszystk~ to czyni pe!nc wykona.me planu produkcyJnego całkowic e realnym.
_w tymźe ~zasi_c, lded~ przodujący ludzie
k asy robotmczeJ przesz~• na zwi~ks~~ną_,ob. ugę mi:.s~y~, 7."'.1ększaJąc wydaJnosc pra~!
1 przyczymaJąc się
do wzrostu produkcJ!,
oraz podnosz2,c jednocześnie i swe zarobki i
obrobyt kraju reakcia 1 obce agentury przy
pomocy szeptanej p"ropagandy prowokacyjnych plotek usiłują siać fermenty I zrywać
w ten. sposóJi wykonanie planu trzyletniego.
N
d
kt
PPS 1 PPR • d 0 d k żde
ara a a yWU ·
••
zą a
a •. go członka obydwu Partu I_tobotniczych sciSłl'go przestrzegania dyscypl_my w pracy, por~r,,dlm, tros ki o d o b ro SWOJe~o za kla d u pracy, 0 wyko?anie planu swoJego warsztatu
pracy, oddziału, fabryki. Trzeba, aby każdy
pepe~owiec J peperowiec nietylko potępiał
archołów, ale czynnie w sposób zdecydowany przcci~stawiał się próbom siania zamętu,
r zsicwa~1 kła.mliwYch _prowokacyjnych !'Io-

IŁ

I

•dz na odbudow.· ·sto1•cy.
o
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Akci·a of arnos· c·1 zatacza coraz szersze

.

I

1

derwsze mr.ł ;jsce. Mruejm nadz.ieNa odhoifłnfka .zgros;ił .się zel'ij)ół arty.
ty rok~
dam ysi "'koi- stów teatl"u ..S~". l{ftóry ma na sa1
Ję, ze w m
u
Y ę l1ii
moC'ho·d'zie, wraz z or'kiet>itra. Jjjeidżać
•y

•

mu

me

~

~ 1•

Prze&ięlhiorstwo

•

0 ofiabę'dzie miai::;tio, z:bierająic na ulicae!h

•

Bat!IS'llwiowe

,.,F'imi

ry

na odlbu-dowywufaca.

Si'ROSKANA BLONDYNKA: Ucrzenniea nie
powinna lakierować paznokci, natomiast p<J
••rlnna mteć czyste ręce, a paznokcia krótko
obctele i bez „żałoby". Poza tym jeszcze, bę·
do;c ·w .tej klasie gimnazjum, trzeba posta
rać się, 4aby ortografia była bez zarzutu. Za
miast poświęcać tyle czasu na rozmyślania
swym wyglq;dzte zewnętrznym, radztmy
0
uczyć
się .ptlnie. Na wszystko fnne przyfdzio
właściwy c.zas, t.zn. Po skończeniu szkoły.
•
•
•
B.H. ł.0D2: Przykre to leci bardzo, crle tu.:i
cfzie mai· o; słabo; pamięć i często zapomtnafq
1
li wo0 ·długach wdzięcznoścY, jakie zac o;gnę
bee swoich bliźntch.
.
1 Nic na 1o nie mo:llemy porad'ZIĆ - nie
'Zmienimy przecież eh i:rc.:kteru i serca ezło
w!eka, o którym Pant pisze. Nie było m{ędzy
Wami umowy rejentalnej, tylko obu~tronne
.zaułanie. On na to zaufante nYe zasłu-zył, mu
si Pani to przeboleć i przestać o tym myśleć.

,
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t.ych wszystkich, którzy
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poza szkoło;, dodatkowo, możecte zapis
s1ą
na kursy do YMCA, ul. Moniuszki 4 a.
•
Pozdrawiamy Was 1 tyczymy powodzenia
"w_n.a u c . e . - - • · - - - - - - - - • • - - . .
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Kupon za tcpczy

A

Umilkł, uczuciem nagłej
beznadziej-, budliwe w kieru_nku zazdrośc_I natury...
ności. Cóż może poradzić mu ten obcy,
- Karol spo1rzał lekarzoW'I w oczy:

może nawet rozumny człowiek? Nic wynaleziono przecież jeszcze c~irurgi „p~y
chicznej", żeby można było iednym cię·
ciem pozbawić pacjenta przyczyny dolegliwości!
.
.
_ Gdyby nie pana wysoka mtcltgen·
cja _ rzeczowo, spokojnie, ~a~zął I~kar2! _ stan ten nosiłby w sobie 1stotme
zarodek wielkiego niebezpieczeństwa.
To jednak, że pan sam właściwie stawia
diagnozę, że pan rozumuje logicznie. i
obiektywnie, pozwala mieć nadzieję, ze
po odpowiedniej kuracji, odzyska pan
zdrowie psychiczne. To, co ~azyw~~y,
rozładowaniem patologiczne] podswiadomości _ uwolni pana od uciążliwej
depresji.
_ Aie w jaki sposób? Kiedy? - zawołał Karol
_ Czy długo zostaje pan w Nowym
Jorku?
_ Dzisiaj wracam do domu. Niestety,
niedysponuję większą ilością czasu. ,
- Czy niemożliwe jest, aby pan wo·
góle przeniósł się do innego miasta i uni
knął w ten sposób widywania tej pani?
- Próbowałem już - wyjechałem na
urlop. Efekt był okropny. Przez cały
czas miałem wrażenie, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest samobójstwo.
Póki trwa ta miłość - nie zależę od sie
bie. Przecież dlatego chcę się od niej

jąc ani jednym słowem. Karol mówił z
coraz większym ożywieniem.
- Może wyda się to panu dziwne, ale
stan depresji, w jakiej się znajduję od
dłuższego już czasu, straszliwa prostra
cja duchowa, która nie pozwala mi pracować i żyć normalnie - spowodowana
jest przez kobietę, w której jestem, jak
to się popularnie mówi, zakochany. I nie
to jest ważne, czy ona odwzajemnia
moje uczucia - podobno tak. Ja, uważarn siebie za człowieka ci~żko chorego psychicznie, gdyż wszystkie moje
doznania leżą poza sferą doznań ludzi
tzw. normalnych. O ile mogłem zaobserwować, człowiek kochający i kochany jest naogół zadowolony, pobudza to
jego energię, zapał do pracy, odczuwa
radość życia, zmienia się na korzyść...
Dla mnie, jedyne chwile względnego
spokoju są wtedy, gdy jestem z nią razem i wie pan co wtedy robię? - Ana·
lizuję szczegół po szczególe jej wygląd.
jej wady, k•tóre znam i widzę, to wszys~ko, co mi się w niej nie podoba, czego
poprostu nie cierpię, usiłuję sobie wytłu·
maczyć, że cała ta miłość to sugestia,
:<tóra musi minąć, męczę siebie i ją poto , aby gdy tylko znajdę się zdala od
niej, nie móc myśleć ani seikwndy o czym uwolnić!
innym, szaleć z zazidr<>ści, (naJczę1ściej z
- A więc, jako lekarz, muszę panu
przyczyn wyimaginowanych), śleclzić ją. powiedzieć, że należy się uzbroić w cier
telefonować, pisać bezsensowne iisty...
pliwość, wierzyć że umiejętna autoteraI tak, już jest prawie rok - stan ten pia da pozytywne wyniki. O ile jednak
nietylko nie słabnie, a raczej wzmaga dobrze pana zrozumiałem, jedną z najs!ę. Rzuciłem moją pracę '1.aukow~, ~ażniejszych przyczyn, które powodują
gdy,ż pr_zestała, mni~ zupełnie i.ntereso- tak f.a.talny stan p_ana psyche - jest nie
~a~, moj zawod, ktory ~ył treś~tą mego miłosc, a zazdrosc.
~y~ia dotych_czas, stał się ob;cnte tylk~ . Gdyby Ran. się ożenił, czy ni~ wy!e„rodł('m komecznych docbodow - jeśh .czył by pan się ze swych udręczen? Niepotrwa
to dalej, zmuszony bęf!ę rzucić jednokrotnie stwierclzo1110, że poczucie
czną.
to wszystko, a tym samym - kariera formalnego stanu posiadania, wybitnie
Poktó~ słucliał ffwafnie. nie orzerywa mofa skończona.
usoakajaiaco działało n.a nafbardzlej po

Punktualnie o oznaczonej godzinie in·
K~rol Heron został wprowadzouy do gabinetu najsłynniejszego. psycha
analityka w Nowym Jorku. Doktor, przy
itał go krótkim, mocnym uściskiem rę
ki i wskazał fotel naprzeciw biurka.
Karol usiadł i patrzył chwilę w milcze·
niu na młodą jeszcze twarz lekarza, niewątpliwie .budzącą zaufanie na jego lekho znużony uśmiech i ciemne oczy o
przenikliwym spojrzeniu. Tutaj więc, u
t 'O'O człowieka, rzekomo czyniącf.'go cuda~ ze swymi pacjentami, miał znaleźć
odpo\\:iedź na dręczące zagadnienie ra·
tunek na chorobliwy, jak to sam okreśbł, stan; w jakim znajd"ował się od sze·
regu miesięcy, nie mogąc się z nim uporać, mima
całej ititf·ligencji i krytycyzmu jakie cechowały jego umysł nau1 owca.
Odczuwał z głęboką przykrością nieprawdopodobień.stwo i śmieszność swojej sytuacji, w jakiej znalazł się on,
45-letni m9żczyzna, ceniony architekt,
wielokrotny laureat państwowych konkursów, człowiek pracy i nauki - zmu·
szony obecnie wyznać ze wstydem, że
wszystkie dotychczas przez niego wyz11awane i głoszone teorie, o wyższości
rozumu, nad wyobraźnią i instynktami
- kapitulowały jedna po drugiej wobec
przerażająco wszechwładnej miłości, jaką wzbudziła w nim Lorna.
- Dokt~rze - rzekł po chwili
przyjechałem specjalnie d9 pana, gdyż
doszedłem do wniosku,
że pan potrafi
ml pomóc. Wszak leczy pan najrozmaitsze urazy psychiczne, prawda? Podobno
odnosi pan niebywałe dotąd w medycynie, sukcesy - kuracją psychoanality-

z\ nier
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DZll':WCZYNKY z RADOGOSZC2A: 'BarO.z~
się cieszymy, koc'hane dziewczynki, :!:e ta~
lubicte ,,Express" a szczególn!e „Nasze Ra-.
dy" Mv Was także lubimy i chętnte porodzh~y Wam w Waszych kłopotach. Nie sqj
one zresztą takie skomplikowane i groźne,
na szczęście\ Otóż, naszym zdaniem, nte po
winnyścte jeszcze chodzić do fryzjera, a cze
sać sfę same, możliwie gładko i skromnie-,
Wyjdzie to tylko na dobre Waszym włosom .
Na trwc'a ondulację mac!e jeszcze c.zas.
Jeś·t chcecie uc.zyć się języków obcycli
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WIOSENKA: „Memento mori", znaczy „pa
mięlaj, że umrzesz". Jeśl! chodzt o drugie PY
tanie. powinna Pani n'ap!soć do pisma, w
którym Pant to przeczytała .

••

kręgi

Akcja IM :miecz Ol(fbudotwy Wair'sza1wy Poliski:„, w ramach akcdi _na. rzecz 9d!JJ~1na teren,ie wo;iewćdztwia łól'.Wklei~ trwa dQIWY Warszawy, orga111zuJe codz1en111_e
w dalszym ciagu zataiccla\.iąc CCII"lłlZ szer- ulgowe reatnse pełnoprogramo.we z naisze kręgi.
· '
'
! nowszymi d·odatk~m~ filmowymi. w lok~Doitychc!'L"as, nadwJ~ą ofliairnioiść wY· n·u przy ul. Daszyuskwgo 34 (Dom Żołnie
kaizyWały miasta. gdziei pirzeproiwadŁO'nie .rza).
. .
zbiórki dały do dnia. dzlilsi~le®OI, sumę
Bific1t wstępu IJwszfiuje na v.l'Szystki e
2.922,946 zł. KW!Ota ta. nli'e je.W jednak .mie1jis·ca 20 zł. Pocz:a,tek scrl'llSÓw •O godz.
wyr8!Ze'm ot~airnl!lfści wsizystkliich, gdyż 16-e.j i 18-ej. Sprzedaż bilc1tów o·dbywa
dc1tąd nie wpłynęły dia,ne z t('trte1111u 6 P•O- l si.e na m+e•jsicu.
'
•
ódlzit
.
.
.
.
• n.·
1
W:a!ów nia~go wo;i-ew
~~· a mianoJ.n•sity tuc;ie, orgarnzacJe, zw;(\Z'l\l ~a\VO
w1c1e: z P1&trkowai, Kułi111a I lir.~n.ycb.
cloiwe i szkoły, mogą zig:laszac za.mow1':Dotych~ gJó"':ną uwagę sk,ier~~at~? ni.a na seanse zamknięte oraz poranln,
~ te.re.n ~1~t. Ni~ U~ wąitplii~{)Ś\;1, na warunk~7h ryczał.towyd1; do Cen.tra!tz. rówr;ńez ';f1E!Ś WCl'Lm:Le ZYWY; ~diz:iał W neti Dy·reikCJl Kim QbJaZd'()w~h ul. N:irutei akc11. Zbiórka na terenie wteJSkttm od bowkza 27 tel. 26:J-06, 168-53, 267-46.
będzie się 2& bm., który to dwień b~tzir.9
• • "
.Ptm!ktcrn kulmdlJ)acryjnym całeii akcji na
D.z'ilś. w nie·dzie1ę na itercnie Ło<lzi w
-e-cz Odbu""""~' s·'...r."cy.
~...
'"""'
o.uu
ciągu b€<dzie
!PrZ1C1prow.adzana
w roku uMe!głym
Lódź I woJewódz· da1'SZ'Y'!11
zfb1' .<...11--na
o..itt...urdorwę Sto.1i'c~r,
two łód!ziiie w sz.tacllełflne.j rywalil'acji
V'11rw
lW
"

.z~ęł

IJ

Zapadło milczenie. Wreszcie po długieJ

chwili:
.
• •
•
- To ie~t. 'Yłasme moja zona doktorze - w me] iestem tak zakochan~, jak
wa_riat i jeśli tylko tę radę może mt pan
dac...
.
.
Nie! :-- Dam panu mną rad.ę. Pr~szę
przestac walczyc z tym uczuciem. Niech
pan sprobuje poddać .mu się w z_up~łno:
ści. Przebyw~ć z żoną jak na1w1ęceł,
nie myśleć o jej wadach, jak pan to robi,
a przedwn1e, o jej zaletach - _kom~
pJe,ks,, kt?ry ipa111,a, drę<:zy, ~o n:i1~y
mnym1, rne~d?lno.sc po~odzema s1~, ze
to pan własme, Jak kazdy, przeciętny
śm~rtclnik, zakochał się tak· bardzo.
z tego kompleksu "'.'YZW?lić się m?ż.e
tylko pan sam, starając się zrozum1ec,
że to właśnie jest normalne i ludzkie i
że zawsze tak się na świecie dzieje. Najgenialniejsi ludzie kochali się i to kochali bardzo mocno. Jak długo świat będzie istniał, tak długo będ.zie istniała mi!ość. A. jeśli coś jest nieuniknione, czło
wiek mądry - przestaje z tym walczyć.
Wyznaję tu panu moją całkowitą bezsilność, a•le nie byłbym uczciwym, g<lyhym
chciął panu wmawiać co innego, niż mó
wi mi moje najgł~bsze przekonanie i doŚ\via•dczeni-e. J0szcze jedno właściwie zbę
dne pytanie: czy inne kobiety pana inte•
resują?
- Mam do nfo'h wstręt!:.
Tak myśl;31em. Otóż, w chwili, kiedy
któraś ze znajomych, a może nieznajomych pań, zwróci pana uwagę. Będzie
pan miał ochotę z nią rozmawiać, lub ją
J;>Oznać - ta chwila będzie świadczyła,
ze jest pan zdrów.
Ze to kiedyś nastąp?, zdajemy sobie
obaj sprawę, ale kiedy? - nie jestem
jasnowi~zem. żałuję bardzo, że nic pa·
nu pomoc nie mogę, ale jestem tylko tekarzem, a na miłość nawet współczesna
medycyna, nie wyn~lazła jetszcze skuteczn~o lekarstwa.
Dai-.
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PRZYGODY WICKA i WACKA
~

WICEK: - I my <l'Zisiaj, ja.k i wszy&;y
oddajemy nasz dzień praq na Od.budowę Warnzawy.„
WACEK:
To nasz obow1ą-zek!

WICEK: - Zapewniali szwa:bi, że ja.i
nie będzie Walf5zawy-.
WACEK: - Diabli ioh wz1ęfi, a Warszawa będzie, jałk był·al

~~H~~ 100
Znowu
chowają
to'1a~
„trójek"
wczor.aJ

~óddl:=w1,t, ~em

społecznych przeprowadziło

' roz

°'!~==- :r~:cc:;n:: ~~~c~
na całkowite pokrycie zapotrzebowani~.

Wyprawki nie będą wydawane ~ndyw1~
tlualnie, le.a zbłoro~ d1.a zaikłamw P!a
<'Y, m podstaw<ie sporządronyclt hst
hnftlnyoh.·
Do otrzym~n!a wypraw1d, ~a.z.ma
N'.etsła'W'bie w administracfi :takładu
świadectwo lekarskiie 0 f'O"l'pOCZęr-J
,
· ·
ś · d ·_
~ 'r~~fąc~ etązy~j~ ~ : _
• ...., ?; ~~l\O me ma '"""''-"-'
z
ńpoe !yda.
(•)
•
•

!!-

Slf3Z

pozarna

„nalo~

na miasta.
-9\d~pach
Drogie
nóżki wieprzowe i ,,niewidz1alnyu·ocet
~en
ł6d'Znk:zący
SiPeicti~lneiJ

Przez
czais w
ki>Cfu !Panował wzigjęidlny JPOl:'Zll\icł!ek. w o&ba'tnich dlniaclt je'dnailc. Zil'O'W!U P<>etieły
naJPływat eka1'1,gi do Korn~ 5pecijahłej
·aia mell'Czici·wytch kwvców. ~cych ~ ])OWaiŻinych W'}'lkroazeń Pl'Ze!Z
łJl()dbijanie cer.. wxgifędflle ukn'wanile dla

ra:iszym, do4cooooo geniQralinegJol ,,n.al-Oltu•
na miasto.
We wcziesllY'O'h g-01d'z:iina·ah rannyich na
dz:iedziń'CU KQlllliSji Spooja'lln.ej, zebrało
się okoro 300 os~. Pr?JYłb~ 100. zaiproSZOinyidh 1POOlohora..zYch z OfiioerekieiJ Sik.
W}'cli. Pol., Qr.a:z 200 r~ paifyjoetóW speln.rłacY\inych bardded JJI0$1.Ułd• nyclt i beZPar'tyjnyioh, czł<0n'ków l<>kalwanych artykułów.
n}'dl Bromitefów dlO waJk.i z l!rchwą i speSlkionrro to Komillie S!Peda~ do za- ilrofa.cdą_ ilS'tniedąicY'Clh iprzy Jl)OISwrególs1io1sc>wania ra'Cłyblnydi śroldków ' ia90- nl'Cł.t zal!da'Cl:acll pracy.
bieg.a~Zl"'Cłl i w itJm cełn, w dlrllila ~ro-I Do zeibira11Y'Cth iprzie.m~: Przewod-

Delegia tury Kotmstilii
w
wd?i.i o1b. Madej., ?raz: za~;pica Jego prok. Bohd~ •. udziela~~.IC l1l!ll ~·olkładnycli
wska'zówek 1 mstrulro.f1 w a.aki. s1>05ób. ~a
Je;ży ;pJ'fZe!Prowa&Lać kontrole i rew1me
w skle[Jlaoh.
·
Sipoośró'<i oboonye'ho uttw'OO'z<>'no sito. „~~
j·e.k'", ~<>.re .za.opatrrone. w„odlJ?<>W11edme
u.poiw_a.zn1ema. o~az dbownąi7:noa,oe cen:nilki i z.artz11.dzeirua d10ity~ce mart dr.arobk<>'W'Y'dl, r&wni~ i na tow.ary~ uk
oJi

nli:eJJańs~~ m~y

rządku.

czych. Na

tłrZJIRałl 5 HWJCh SlllOChelftW
~ czasu, zwracal1śmy uwag~ na

1ńe00616t~ wyposa·zerue bojowe 100:i
1*J straty Pota:mej. która boryka efę

f!111~to..

nai
Włok1e.nn1-

Kruche SzklO.I kruc ha Spo·1ka IPkliT~!._~.wdua~e·ecg(>ł.~~.~zySt'k<>
a~~~y ~n'i[i~~~ąJ!
~1ed1 zairny

,,.,.,-w

1

k1fka Bikfle'.PO'W

Ce'nmilci

. w~zą

"''LJ<:l"v

Panowie dyrektorzy i naczelnicy po_wędrowali do obozu
prlCf Ił 8kf8S 2-Ch lat

~c~

Dyrektor admini!.trtty~y Połudnlc:>two
Zaichodn~ Zjedn. Przemysłi\.t' Szklairskiego · Franciszek ~ozmus (Pi<ltnków, uł.
Mickiewicz.a 17), zorga111.irował na terenile całego k.rajiu składy konsygnacyjne
ZjednoczooJ.a, których był cichym wspólnikiem, I z których czerpał olbrzymie zyski. Pomysłowy dyrektor polecił kiierownikom składów llronsygnacyjnydt, kmęgować fi'kcyjoe tr.amakcie. Mialo to zatuszować jego przestępcz~ działalność.
Wspólnik-iem Roz.rnl.16a bylł n-aorelruk

właścicie1'ka

~n.adl, ~~

'1iu j.eist w ;po-

·n a

„

mabY'ltla)nycli maniach riaroJJ;Jro-

N~

JMJWdlle

~b

berdlo ~ymł ~1ośdam!.
stwrierdr.amy :w 8kłepach ~ywc;zy.cb.
Wezera}, Kanendmt Straży 'J)lc. Jeaft..
~--· l{omłsJ ~jalnej w I.o- oenach ceobom. die posfadefącym 7'ew jed1nym 'Z pr!zed.Biębi-0risttw znaiQoo..
ooW'SJrJ ~ał nam ipociesnj.ą<:ą d.1.i wy.krył.a na terenie Piotrkowa Tryb. zwolenia zakupu z Mirustersitwa P•rzemy wał Się 2'Jfla'C2ll1Y za,pa.s białe,go pieocz}"wiadomość, z k\OCef wynika, ie wla- senycyjną alfer~
słu, a te z kolei„ kierowały s7.lcło na ry- wa 'Z nied-02JW'Ql-0ne<go pmean:iału. Ody

&

dmm centralnym \dy na sercu troska
o należyte wyekwipowanie tak ważnej
placówkł, jaką jest, dla )tÓlmitionowego
miasta fabrycznego, Straż Potama.
straż ł&łzka, otrzyma.Ja 5 IlOW'\u\łdch
ogumitcmy'Ch podwmI Forda wrn z sfln.łka~ które w niajbliźszvm <:7:asre zestaną przewbione m wozy bojowe.
Dzięki temu „zastrzykowi", bojowo§ć
naszej straży podniesie sł~ Jeszcze bard:zfej i Straż Pożarna w łnctzi. r~ą
thac będz~ obecnie ogółem 51 wozami
boJowymi.
(s)

nek po cenach, oczywista, paskarskich.
Pomocą

sikle:P'U

zorient<>'Wała

si~

bankową RozmusoW1 i Le- kilrn fll0. '.PrLYbYli •.klienci'" usiłowała
wanóowicrowi służył dyrektor Banku pOWbyć Się lrompromitującego towaru.·
Spółdzielczego „Społem", Tadeusz Bielo- Z.amlklnię.ła się w Przyfogły1m 1cfo &klepu

bradek, z.amieszkaiły w Piotrimw'ie Tryb.
Il'!'. 4, który
m. in., przywłaszczył sobie 73.000 zł„
sumę. uzyskaną ze Zjedn. Przemysłu
Szklarskiego za usługi bankowe.
Na mocy orzecrenia Komisfl SpecfaJnej, Franciszek R.ozmus i Henryk Lewan
dowłcz skierowani zostali do obozu prawydz.;aht fi1I1arioowego
Z}ednoczenia cy przymusowej na okres 2 lat, zaś Ta~k Lewandowicz, zamieszkały w deusz Bielobradek - na okres półtora
Piotrkowie przy ul. Rokszyekiej 6.
roku.
Jak stwierdzono, machinacje szkłem
Szkło jest materfałem kruchym. Jeszna ziefdzie W lodzi
naraziły Skarb Państwa na włelomUfo-1 cze ba.rdzie1· jednak kruche sa ·wsz..-łkie
'""'
Wcroraj, odbył się w Uf'7ędzie Wofe- nowe st raty. Ob aj kombinatorzv sprze.. tego rodtzaju ,,spółki", oparte na k·radz.iewód;z.kirn w Lodrz1 zjazd lekarz„ wetery- dawali szkło po bdipowiedlnro wysokich ży grosza puiblicz.n~I
(<>)
n~irii z terenu całego województwa..
przy ul. Sfarowarszawskiej

PrzerPstawiciel ONZ .

magazYn'kln~ ską'CI, .Pl'ZetL ()ltwarte

oltooł,

~e~~~ na podwóa.e bidutkl"'e

Pieczywo Jl'()Zbierano, .a ~~ SIJ)i~rotodrół.
Fdziemy d.aGej. ZinaiPdl(jemy się w zakłlad'zie masan;;kim. N.a~ór 'W'Szystko
w p0r~1dlku. Jest cennlitk .i e~entiki
8.PT:red~ żądarne wyroby wed'ług obo'WUą~utiących cen. Kiedy Zbteramy &ię do
wyjścia. ·kik>ś PTOfił o nóżkli ~
- Ile płacę? - pyta lk:Irent.
- 190 .złotych. ;
,,Trójka•• za'Wlraca od dm:wł. Nótki
wieprzowe
~ą.
68 zł. kg.
zł. na ie<lnym
ki'logramie
drogoR<'Tżni.ca
btlidrnie
40
k~.ała właści.cieta zakłmlu t, na.jpeiwtniei wy<zniaczona mu kara, znac111 ·
SM!'O

~!t:~~fiJJ~::~;~ó~1i;·; Konkurs rekordowy „Expressu" :~?:,!:i~!~:~~oo,;

W obradach ucrestnfczyt. Naczet.niy
,_.,1!dzwyic.zajtny Komisan: ® walki ze
--'-..fl...:1.
IL.
oL..1r;;~.
unaK·a1111i wśród zwierzjąt iprof. ur.
Pa;rnrus oraz prz.edstaw.iciet seikcflj wyżywłenta I goopodarczei ON7. obywafoI
amerykański, prof. Kepli.n, którv podał
sz.ereg sposobów . wa1ki z ~horobami
zwierzęcymi, a zwfaszc.za z panującą u
nas zaral'Lą sta<lnkzą.
(Jl

• 6we k
Skf'I ddlI J1. 03 5 zar
·
Ztl

ł

Z e ZOSta areszt&WlllJ
magazynów €emraJ.i Hand1o~j
r'11Z001y.sht Elektrotechok:znego, dokonano mchwałej knd'lieży.
Wyniesiono stamtąd 1.035 sztuk żarn-.vek, na1'bairdzie1' posZ!Ukiwanego dziś na

z

··ynku arty.kuru.

Ale zikxlziej nie dłu~ ciieszył się łn'em i wolnością. Milkj.a szybko areszito
vała sprawcę, którym okazał się Konrad
famroziak. zamiiesz;k.ały p.nzy uJ. NałaIii 4 i osadziła ElO 'POd kluczem.
li)

•
•
•
rozpoczyna 8Ht
JUZ
~

W

.c.yjemy w epoce rekordów. Szybciej,
lepiej, więcej - oto dewiza, która przyświeca nie tylko na boiskach sporto.
wych, torach wyścigowych, czv na podniebnych szlakach, ale także w życiu
codziennym, każdego szarego człowieka.
Leż~ to bowiem w samej naturze ludzklej,ze jeden chce zdystansQwać drugłego, prz'eścignąć go - jest to odwieczne
prawo natury.
Rd k
E
, e. a. cja ''t xpressu nb~trowk anedg o•,
rowmez pos a~ow 11a po ie re or 1 w
tym celu. organizuje konkurs, jakiego
jeszcze me .było. l(onkurs 0 rekordowej
łłości nagród 1 8 rekordowej sumie wygranych.
Konkurs ten, przynosi Czytelnikom
f50 nagród, o łącznej wartości ćwierć
miliona złotych! Najważniejsze zaś że
każdy może w nim uczestniczyć j ~bie„
r.ać się o nagrody i że na żądanie wy·

I płacać będziemy równowartość :V

nad chodzqcy Wiorek

&ik.łepie było. Leżah> wkryite 'P<"d kontua~
rem, CfJJeikadąc na .J~„ kt~w• .
kfónzy iZ31PłaJCą po 680 .zł.
tówce. A pierwszą nagrodą jest, nł
w iirmyim ?m<l'W'U sk1eipie, „tirm'ka• namniej ni więcej. tylko płaszcz zimowy 9'La! WY'kcywa maozne i1ości schowaneg-d
podbity futrem, lub 50.000 złotych!
octu. Przez-0rmy kiutI>i!ec strzegł te. ~o toNic więc dziwnego, że naszą nową war.u, jalk olka w g'łowie. Wliadl()lll}() 'Of'Ze-

imprezę nazwaliśmy ,,Konkursem Rekordowym" i kupony pod takim nagłówkłem. będą codziennie wycinali Czytelnicy „Expressu" poczyna fąc od nadchodzącego wtorku, dnia 23 ·bm.

* • •

oież. że teraz jest natlllepsrzy moment do
Pod:b'idalłlia cen.
Pod'C'Zais gidy .tr6j'ka„ ·4ałej obiohodzi.
wyznaiczone sklepy, u>daffc:mzy ~ę dio Komilrjj Sipoojaqnej, al>y

rorienitować si~

iaki był ogól'ny prneibie·g aK:<:tii.
· Niestety, Komisja nie roZJPorządza }eWkczoraj, zamieścfliśmy ostatni kolej- sz-cz;e całym mate>r:iałem, gid'YlŻ dopier<>
ny upon „Konkursu Jesienn~o". Dzłś, jedna tme-cia ,,trójek" P"Owróclła z miadrukujemy kupon zastępczy A, Jutro - sta. Z dotyrc:hczasowY'ch wyini·k ów mo.ż'na
kupon zastępczy B ł formularze. Odda- sie jeid!na·k 1JOrieint01Wać, że na.Jg«ZeJ
wanie ł nadsyłanie pocztą ku.p 0 nów roz PlV.eclstaiwda się SIYfualCl.ia n:a odc!iob Sl>d
•
ŻYWOZO • masarskim.
pocznie się w~ wtorek dnia 23 b.m. i bęWszystlk!ie SPli!Sane orot-0kóły Z<>Stana,
dzle trwało az do soboty 27 bm. włącz- roZPatroone w nad'c!h-0·dzą· cY!lll tygodntu i
nie. Losowanie nastąpi w sobotę wie· k-0'łl1JJ}let -0rzekający ukarze odlpowiednło
czorem l w niedzielę 28-go dowiecie się, I sa>ekul~·tów.• którzy ni•c sobie nie r-0bi'lll
komu tym razem dopisało szczęście i kto z 0~:w1ązuJą'CY'C!h zarządzeń, i aby ~
go- zdobył nasze atrakcyjne nagrody.
.~ł~~zi~wŚw~~c~:a~1;, aipetyty. mńru~

Str
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Przewodniczący

Kol!li~ii .. Młędzymini„sterialnej
swą wspołpracę

„Wladie winny zac1esn1c
Na wczorajszej konferencji praisQwej
KQ/tnisji Międzyminis
przew(')d)n.kzący
terialnej dr. Ratm~1r, z.łożył iintie~.sujące
sprawoz<lanie z wyników kilkudniowej
lustracji Lodzi i województwa łódzkiego.
J a1k wiadomo, Komis ja ta, w s.kłaid któ
rej Vv'1Chodzą prz~stawicie!ie Mi1nistierstwa Zdrowia, A<lminiistracH Puhlkzooj.
Bezpieczeństwa oraz Głównej Komendy
M.O„ interesowała sioę stanem sanitarn<'J
porządkowym lustrowanych obiektów.
Okazuje się. że sytuacja nie przedsta wia si·ę 'lt nas tak tragi~zni1e, ia1k 01gólnie
iprzyptts'lczaino. Komisja stwierdziła na-

m!asta i województwa. :-

wykonywac wydawane

zarządzenia

nosc 1 przy zaopatrzeniu mieszkańców dów fryzjierskkh, 23 restauracji, 5 hoteli dyrekcję szpitala św. Jana przy ut Wól·
czańs.kiej, za wzorowy por-z~diek na te.
w wodę, dopóty nie można mówić o na- i 27 po.51esj'i.
Opieczętowaliśmy w samej Łodzi trzy renie szpiitala, dalej, dyrekcję szpitala
leżytym stanie sanitarnym miasta.
obiekty, a mianowicie dwie masarnie, Międzykomunalnego w Piotrkowie i k1eWszystkie te bolączki lodzi, Komisja oraz basen przy ut. Kilińskiego Beutlera rowniczkę kuichni tegoż szpitala, dyrek·
już na
Międzyminist erialna µoruszvfa
(przed kiillm dniami •. Express" podał myl cję Gimnazjum w Sieradzu, lekarzy: powczorajszej konferencji w Urzędziię Wo nie, że o-pieczętowany został cały zakład I wiatowego i miejskiiego w Piotrkowie
Jewódzkim. określając .le jako najpil- kąpielowy).
Trybunalskim, kontrolera Sianitameigo
niejsze potrzeby miasta, na zaspokojenie
Najwieksze nieporządki zastaliśmy na w Tomaszowie Maz. i t.d.
któ.rych, winny być sikoncentrowa.ne terellie blok9w robotniczych zakładów
Na zakończenie muszę stwier<l'.z:ić JOO.
wszelkie wysiłki \vł::w1•z i instytuc ii samo
jeżeli zaprzemysłowych Scheiblera i Grohmana, no -'oświad<:za dr. Ratner r7 :i<lowych.
przy Pl. Zwycięstwa 7-12. Stan tyich de.śniona zoofani>e wspó1lipraca między
1

UKAlłANI 1... WYRóżNIENJ.

W wielu wypa<lkaeh - stwierdza dr.
POPRAWE STANU SAN~ Ratner -- stwiierdziliśmv karygodne nieTARNEGO ZAROWNO tODZI, JAK p0n ą·dki i zmuszeni byliśmy u1karać wi1n
nych_
I WOJEWODZTW A.
roku
w
było
co
tym,
Og-ólem , 1 terenu lodzi skierowaliśmy
z
w por~nam~'U
do wla<h wvknniawrzyich 33 wnioski
ubiegłym.
Ja;k stwiieMzH dr. Ratrner, fest to ni·e- karne na ov.ólną sumę 189.000 zł. Niewątpliwą zaslu~gą s.vrężyśclie prz~rowa zalPżnie o<l teg-o, na mi ejscu, doraźnymi
dlzonej prze:z nasre wla<l:zie akci'i sa1nifar mandatami ukaraliśmy szereJ! osób, na
ogólną sumę 54.000 zf. W liczbie uka.rano-porzą<lko,weJ.
Tym JJiemniej jooTJak, po1trvebv mia- nych, znajdują si 1ę kierownicy i wła1 ści
sta i Wiojięw:ódz.twa są bardzo poważnie i ciek~ 8 ~toiłów.ek, 36 skle pów spożyw.
do teg-o, aieby bv·ło z11pel1rniiei dohrzie jesz- czJ'('h, 9 pie-karr1. 11 masami, 19 zakłacze dużo bra.ku}e.
og-ół

1

1

1

rui

h~!?.czkach

a ludnosc

ZNACZNĄ

NAJPILNIEJSZE POTRZEBY.
Przedie wszystkim - jieśJj chodzi o
tOdź - musi ulec usprawnieniu działał
nosc Zakładu Oczyszczania Miasta.
ZOM musi S'Pfawniej i częśdef wywoziic:
śmiec1 i fekalia z forenu posiesji.
Zwiększona musi być kontrola sanitarna we wszystkich zakładach przemy
publicznej oraz
słowych, uźyteczno·ści
na terenie targowisk i placów publicznych.
niecierpi:ąe~ zwłoki. fest dla
Sprawą
lodzi wybudowanie na wszystkkh targowiskach szaletów podziemnycłr.
Najblar<lziej z1aś .iPanądym pltYbternem
jest kwestła udostępnienia wody najszer
szym rzeszom ludno§cl. Wsrellkie wyis.ltkI muszą zmierzać w kienmtlru rozbudqwy słeci wodoclą~owej I .Jak na_fszybsze·
J!O przyłączenia do nie.I domów łódzkich.
Do tego zaś c'las11, miasto musł wydatnłe powiększ~ć ilo.ść punktów rozdziału
wody, t zw. hydrantów, na kasie
istniejących ulilC7.Ilych przewodów wodoDopóki będa istniały trudcią~wych.

o

obieiktów urąga najprymitywnie}>zym
wymogom sanitarnym, a nag-romadzone brudy, zagrażają wręcz- wybuchem
epidemii. W tym sta.ni-e rzeczy, sprawę
przeciwko odpowi·eclzialnvn:i za stan tiej
-posesji administratorom, ski>erowa.Ji.śmy
do Komisji Sipecjalnej z wnioskiem o
przvk!ad111e uka.ranie.
Ni·e wszędzie joe<lnak muiSidiśmy ka.rnć. Komisja wyróżniła szereg osób,
które przyczyniły się do pocłniesienia sta
nu sanitarnego miasta i województwa.
W)l'różnieni zostali: Nadzwyczaj.ny Ko·
misarz do Wałki z Epicleniiami na \voj.

łódzkie

dt. Jerzy

~ański, wyróżniliśmy

wszystkimi władzami i jeżeli ludność
wydawanym zarzą
się
podporządk'T.tje
dzeniom, a nie P'rzypusz<:'lall11, żeby 'było
inaczej, bo przecież chodzi tu tylko o
dobiro samych miieszkańc,ów, następn,a
kontrola Łodzi I województwa stwierdzi
niewatpłiwie dalszy postęp I poprawę.
Od Łodzi, jako od miasta fabrycznego,
które najmniej uderpiało \Vskutek dzia;..
lań woi.ennych, WYMAGAMY NAJWit· CEJ i Lóclź najwięcej winna dokona<Ć w
tej d 1zie<lzinie - Łódź musi być czysta!
(o)
„„ 11 .„„,„„„„„„„.„.,„„„„„„"""'"'„„ •• „„„„„„.„„.„„„.IHU•

Młodzież

•
tk
k
•
I
d
na ar I si; :1~~1:~'.
Ob uw1e os - an1emy dziewiarskie
Na IV

,
Sprawa p1"2ydziałów odzie.zowych na
III kwa rtal rb.. jest Już z<lecydnwana
-.)ISta.tecznie. Posii.a<l.acze kart odzieżowyd z lodzi i województwa łódizltiego
otrzymają obuwie.
Do rozdiziahi, przeznaczone będzie za.
równo obuwie skórzane jak I brezentowe. Kartka ocbieżowa za,wiera 30 punktów na obuwie. Jeżeli ktoś olrzym:a
obuwie skórzane - oboj-ętne czy ło bę·
<lzie obuwie męskie, damskie, ezy dziecięce - z karty jego wytnie się odrazu
30 pkt. Natomiast za par~ obuwia brezentowego, w sklepach będą wycinać
tylko 10 J1Unktów I n,a J)CYlOOta~ych 20
pkt. można będzie ()dehrnć co !innego,
prawdopodobnie bawełnę.
:Do tej pory nie wiadomo tylko, i!lie bęrozdziału par
dz<ie przeznaczonyc.b
obuwia skÓirzanego, 11 i1le brezentowego.
1

oo

11

iinterwencja „Expressu" o<lnio

Donieśliśmy o k.Io•potach młodzieży.
Móra z.nalaizla si.ę na l<ldzie w obliczu

artykuły

kwartał

w S".lcole!

Znowu skut~c1nainterwenci,,,Ex,1ressu

„

'

DoikJad1rue instrukcje otnzy.m·a Wydzi,aJ
w nowego ·roku szkolnego, gdyż 3~1etnie
Aprowizacjj. Za.rządu Miejskiego
Prywatne Liceum Ghemdozne, do kł6redni.ac-h najbliższych.

Liczyć się na.t-e:ży również

ze względu na tnrdnośd z

'l.

tym, że ~ się zapisali, nie zostało W'Ogóte

tlMl·

surowcami J chomione z powodu braku ... quorum.
W sprawę wkroczyło l(uratorium, któ·
produkcią, roz·d zial obuwia będzie opóźre posfanowiło ~keum upaństwowić.
niooy.
Na terenie Lodzi, uprawnionych jest aby umoiłtwić- ,... ten sposób , wszystkim
do otrzymania obuwia około 190•000 kandydatom nauk~.
Upańst~ Licetmt <Them!~
osób. Karty I ka.i-. otrzymuje wpirawd<'ZJi..e
tylko 180.000 osób, ale oo teRO dochodzą mieścić się ~dzłe przy Liceum Teehnlcz
•
jeszcze Inne kategorie pracowników, któ nym przy uł. żeromskfef<?o 115.
W'S1-yscy ucmł<>wie I nczennke Liceum
rym Ministerstwo AprowizacJi przyzna·
\,hemlcwego mają się z1rłosfć w ponleIo prawo do kart odzieiowych.
Na lV kwartał w rachubę wchQdzą działek t. zn. jutro na ut. Narutowłczatylko artykuly dziewiarskie, bawe!1J1ę bo- 58, gdzie otrzyma. ją <lokladne instrukcje
wiem niedawno otrzymaliśmy, 8. wełnę, 1 wska.zówki. Normalne zajęcia naukozgodnie z rozdzielnikiem, wyda_je się tyl- j we roz.pocz.ną się w dlniu 1 pa,źdzlerni(s)
ka.
(is)
ko r-at na półtora roku.

I

- Naiwet nliftaw!l..emie mebt<i ''offtafo ~
samo. - J1zie kła Anma oofati~ rie.
- Ja. chciała:m tu W!SzY1g{\k<> 'POfP!'ZMła··
ze wiszyf;Ukiie,go. Zie zrobitem. że zająłem wiać, bo mi.się ta!k, jak· tlera.zi, W'oa~ nie
mie6~kanie pani!, maj. ą,c db wYborn inrne, p<>d-0bało. - wtTądła znów B~a.
- J a;drziu - rnJJO\mTiiał j'3,: maż.
P-0<.nii_em'i edk:i e.
- Taik, 1:ak! Ty ni:gidv nie pionwol!isz
- Ja ci mówiłam 1Przecie.ż oid same'l N
P'OC.Za/Vkm~ ale ozyś ty mnie kie·dy sl u- m!i mówić. a potym robitsz ~l<UIP!Jlt!W'lt. że
byś mniie sh1clta'l od :PQICiz.a. tlkitti, nie był<>chał?
,
- Nbe vrizesZJka<l:zaj, Jad0iti! Wi<lzi by teraz te·~ ca·łeg>o kł'()IJl'() 11!u.
pani, oo mieszikatniie tak mi się odrazu
- Ja<l:zi<u, !Pr'OISZę c·~ ildit p.ok_lJ. tłt-e spod<O<balo. J r<>zkład. talk wygod'11Y i te rzekł doktór lllTięczionY'tll g'!:·osem - oza'
miłe, talk J;t1·sfovn1ie s kompletow-a ri~ me- :i 11i na cieb~e.
ble - uśmie·chnął się do Arnny. Patrzyła
Odesz,J.a niechęńni,o.
mu ,pr-0!Sto w oczy. Bm"dz.ka znów 11·ie
- Tu j~t Poczekąh1ia ·dlla dwryich, a
wy trtzymała.
oia.\rierał t>O k<>liei dlrziwi
fam gabi't1eit - Tam były o wi1e1e .ła.idlnieó1sze. C6'ż - Sa.Jo·nik prze111e1ś:!Lśmy &o ite.go ostał
_
tu takie·g-0 na.d z;wyi:.::rz;afoez-0?
nie·g<o ipokoiu. 1)rof!ze nieoh '!)lln,i rotba'Czy
tracić
- Ja.d·zd u - <lQkitór ziaozynał
'Załamały się IPOO n1ią k-0.Jana. Pl"'ZY'C'hojak mi będriiesz p.rzesz- <l:z iło to nad·go.nsze... Oeta tnii oo kój, to
cieriplliW'Ość. -

ci~

Juit ba,f!dizo drnio. l)la nas bo

było 11a.

ipraw'd~ baroro dn,ro, JJrosi.e panii. Wró-cillt~y IPO powstaniu zu{lebie ogołoceni
1

2

)

1

W drnwiac'h, oo lewo, u1ka1z:ała sie pa- saimi porozmawiają D<.~k.tót
n.i Bwd1zka. Wio·nęłio z.apa1dhenn d obrych llri porrza!dlny czfow:ieik
P~'Tlfum. E1egancki. nie1hie ski sz:lafrocze·J\:,
- Pani sarna 'r()<za1mi~. 1

prz-e<oież

ta-

1

1

ókryrwają,cy d rolbną·,

z1,ekka 21deifi0rmowaną · postać z:dr:a,d'.zał, iż mdiz:irna pa:na · fo·ktor.a miała. się wkro'bce pow.i!ę'kszyć.
- Nieelh !Państwo weJld1ąi da1led, ni1e hę~
dzieimy ;przecież rQIZ\ma wiani w :p•r.z<:diJ 0kaiu. - rze·kła tl.eJ'IWiowo.
Ama weszła, sta<nęła przY d1rzwia"C'h i
nie miała si<ł ~ść da1l€(j ... Te same me.ble,
ohra~y, n.awet 'z egar na orizeohowy;m kre
de'!l siie. Zbladła i oparła się o. ścianę.
Br·ol(h,ki sipojrzał na nia W'Jlilk'ii:wie. D-0myśm się., oo musiała o<.kZJUw.ać. PodStZ>C<d1 <lio nieu s:zY'bko, i P<YcL'Drowadził do
mdęJkkiie.go fotela.
Brodzik.a wyidęfa malowaine usiteczka..
- Też mi dyrelktornwa - my-slala P.o„
l!l'a1'd.%vrie. - Ale to le.Pi·ea. Ju:ż ją niedllt11.go stą'Cl. $0-ła'Wi.ę. Odechce jej się t.eg:o
rniesz:kattia. ż,eby ty\!ko· Jerzy nie był
głlltPi. Oz.egóż on Się boi właściwie, prze
ciet ona nie mo.że nam nk zmb1ć! N:ie

1d·zirn -

że

pani pre.tensje

zaczęła
są mo:ono

Brospó-

źn i'One.

DqJdór

zma·rsrozył

b~wi

i

żooie.

:rn1ze1rwał

- Pozwól Ja.dzii~1. ja z_ panią. P-Orozma1wiam - rzekł surowo.
DOlktorowa za·perzvaa si~ .a le me nie
o·drze·kła. An'lla p.a•faizy'ła n.a ascet~·c2'n~
slmip 1 iQ'łlą twarz d'Oktora. na. je.go ciemne
w!iosy, sroonzlł,oe się jl.JIŻ lJleldka na skro-ndaich, na oczy s·iwe, łagoidlnie, n.a dobrO'tliwy ry'suinek u!Slt ... Nabrafa do nie,g o zaufan~a. Je,socze w si~ni, .jak tyl1ko się odeziwał, IJ(l<myiśilała, 7-e to muisi byt d-0brY·
c1zł1 owieik. Z k101lei StJ1 ofrzała na mfodiZlut
ką, ś'Ji.c·zrną hu1vię Brnd.,,.kte1). niepoi7Jbawfo
na &prY1t'u, na modną frYZ"lurę. na. niebie·
skiie Olboo o.ozy, na hi-ecltę't'ni<e ~tąiginięte
usta•..
- Niech nam pani daruje--z.acza,'ł d<>k'tór. - że tak beziceremoinia!l1nie zajęli
Zt@ełnie!
O, nie. Br.o-dzika nie da się n astra.szył! śmy palfli mie.szkan!t- i ws.zy&tiko. co tu
n·d loczki, z.erlmęła ~o.kie·m było.
Poprawiła blo1
- Były tyl'ko meble - rz.e·kła szybko
dio J'U'slt·r a i zad-0woJ.ona z siebie usiadła
Brodzka.
nrey sto-Je.
- Tak. ale te meble Ja<lziiu. to wze~norwtS'ki ~yiszeidł, t1i·ech tam sobie
1

1

1

f

1

1

1

1

ka«i'zać, to nilC nie będziemy 1t1Qg']i
wić. - Wi.91tała. zirytowana i P'OO'Ulła
d~ć 'P'O wkoda, stiuika,i..'1.c obcasika.mi.

mó-

był Id-ediyiś pokólj Zbyszka. Stanę!ł.a
spojrzała scz:yblko po śdanaclt..

c:ho gu i

w pro

Znik-

ły mal<>widlł:a, prz~ISltawia~we '9Cen.Y 1'
- Paitl1i wy!ba<Ćfl;y, żoo.a jes1: nieco Z<Cle- bajek. Nie było imi małego Mriec'l:ika 'POO
neirwo'Wana. Pam·i lrxnumie, w tym st.anie. oknem. Dz>ieoinne bia'łe meibeftc<i ~ie
-- _Ja ni e ma1m -pretensji dJo państwa, s-iono g<lzieś...
że za;ję~i'ści<e mo,je mieszka nie. Nie moPod oknem ll'tat-0 tera-z piani'n-o. Kam.ap
1

gfo .P!'z.ociieri stać d() tego cza&u i c·ze:kać ki, foteliki, stolicz:ki.„ Za.tart() §lad po Zby
na mnie. Mo1że to ni-1:> ładinie, żie narzu- szku, ni<C go tu J':ttrź niie przworninałio. Jeciłaim się tiu z Wli!zytą. Ale wMzi t>a.n dY111i.e uparte, wfocznie p.aimiętadące serce
Nie mo.gfam matc~yne ~C0arowyrwało z wyoibraźni
wśtniieich!n>ęł~ s~ &mutno. SO'bie 001m&W'ić J}rZ~ia tu'taj i zo~a d1rouny kształt dlziecięicej ipootaci.cz.e<ni·a, faik teraz wygląda nrode dawne
- Tu kiedyś był 'P0 kój d'riieclnny ·
rnieszkan~e.
rzekła cidl:o P<O·dnosz.ąic n.a d·01krtiora pe-me
Doktór pod n ió.sł si~.
bólu oczy. - Nie żyje J°Ut mód mały sy- Proiszę. nie'Ch parni prze.j!d;r,ie ~ię po ne·k.
mieszikaniu, niech się p.;mi nie krę;pvje.
Doik'tór wyisun·a~ł Się z pokoju.
Otworzył <lrzv.•i o<l prze<lwkoju. BroProszię„ ni-ech pan i tu sobie oo:P.odzka szła z.a n'i1ni nieche l'nle.
.
cznia. ia Wlddę zatlrzeć do żony.
Ten Jenv te.ż ma Pomysły'
{O. c. n.,
- T'll na~za ~yipialnia„.
1

1

1
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Pracowita nied iela

e;.tka Dozna, boks I l..atle'Yka wlodzl

D~!::a~~:~ęJ~t::ł~~;~:w;~:~iil\:ę s:;:

.~~~:;;ę!a ;r::~!:y~Od:;ę~~/::~~\%~~lft~~ 'Pof$ka utrac.ła szanse na za!Qcie prerwsz810 miejsca w sześciodniówce motocyklowej

:eg

ski o drużynowe mistrzostwo okręgu lódzklegQ
mIędzy zespołami ŁKS i Zrywu. Na ringu
tmierzy się drużyna mistrza Łodzi i Polski z
wicemistrzem naszego okręgu. Nie trzebjl.
chyba dodawać, że ŁKS . tym razem dołoży
Wszelkich starań;.. deby wynik osiągnięty był
właściwym odzwierciedleniem stosunku !Iii.
Ponieważ w ostatnim ty"odnlu pogoda fIllIt
spodziewanie dopisuje ŁKS ~decydował (uesztą zupełnie słusznie) azeby zawody Qdllyły
się na świeżym p,o wietnu. Jelit to Jl jtllfzyAdą
i dla zawodników i dla PIJbllcluośc1. Prlłe!lQ
wszystkim nie będzieJlly się gnleadzi1i w ciusnej i dusznej haU WlmV, lecz na wolnym
po'V1etrzu obserwowaU ciekawe zm!lg~nlil, II
poza tym będzie nas o wifJle willcej, lidyt pny
otwartym ringu mQ7Je się pom i e§c16 znal'znle
większa ilość widzów. Początek ~awodów wy
znaczono na godz, 11-tą,
Drugą ciekawą, Imprezą będą zawody pllkarskie o wejście do UgI pomiędzy 2!e!lI'lOłeUl
ŁKS a Pocztowym K. S. ze Szczedna. Nie ulQ
ga kweśtii, że w tytą wypadku ŁKS młl zwyclęstwo w kieszenI, - to też atrakcyjność meczu nie ua tym polega, Chodzi poprostu O
sprawdzian formy poszczególnych gnlt"zy, Ił
przede wszystIdm formy Barana, orąz nllsżych
nowych "rIlPów" HO!lentlorfa l WłQdiITr1.ykn,
którzy tak dobrze !ipisaJi się w Sztol(holmle'
Helsinkach,.
Dalej na uwagę zasługuJe trójrnocz lllkkoaUetyczny, który odbędzie się na l\adiQnle
ŁKS
pomiędzy
zespołami AZS-IłKS-ŁKS
Niestety, na nadmiar imprez lekkoątletycznych w tym sezonie narzekać nie motemYf tl)

~ó~
~~~~~~~w~~;:n~z~':~ie:'Il~~~~~az~,;;;
opanow/lla sekcje 1ekkoatletyczne kin'
bów lódzldch, które nie mogły alll zcloby6

M· 'tr·-Z'

. ł~~J;v!:n!::s~~~t~~a:ie~~:~;~nl~~~ g:,~

Wyniki larzysk
li

lość

11&
urządzanie Imprez. Oglądanie "tę na ŁOZLA

wytej

ŁOZLA,
-

Dwa etapy sześciodniówki motocyklowej mmęły dla poIsl.;iej ekipy ilzczęśIiwic .
p'
t
l
"kI
lerwszy eanl no ski w ogOtllf'j asyfikacji znalazł się, obok Czecho~łowacji,
na pierwszym mlejsc~1 bOl pUl1któw kar
nych , ale na tneclll1 etanie
poszło znacz
f'
nie gorzej I, z~(lj(' !!11~ Szanse Pnlfll<ów n/'l
ll~.rzYdl'H11c siC nn dotycl1clfts'!wej pozy
eJl są he~p()wl'()tnl!! EltrI'lCQnO, Sprąwl! to
rl f k*
h
"1
d f '·t t "
e e -t tnll S1)'ny P~!I,.ows"
. ego, ę , Cn Ar'
POWl\lmy,.:hl O nIlprawie nie lUD mQwy,
T)HhroWf'l\l 7.nl~l~?!(Jny pyt .7.f/!zygnowllć.
a .ie~o nłcohec.,o~ć ł<osS!:tUJC tean,l polski
lO
k tJ k
"
k d d I
po
n pun t lW Ilrnyr zą az y a·
)oi~y ctap,
W TT'O'\ ';zynlo Dflbrow~kieil() p~Idy wj,
'!f'łkl klero ' 'nit'\ l Rio o?iolny mQtorzysta
nie zwp"o;,j nI:) 'nic 11\;\r a' '1'. "kontynuował
\''''''';0,
jazdę, mimo li w tych w"runkach grozi
lit mt-; pna W katdl!J chwili Ihlllerclą. Dę"
1 f(nvsl\l, rr;':(lj(,t.'hnl ol< Fhl 2?-0 klm, Głów
nvm poWocf(\/ll, któn,' 0'0 , 1.f()fltI do t('o'o
J
F\
'"
wyczynI. bylo tr), li O~hrowskl rlotychC7.08 jC whRI hez punldów k<1rnych , •
Ale na m~cle Q1H\z/'lIo ~fę, ze wysiłek
ten posz cH O/:l n rne. ady;.
11:7.!<odzel'\
li'>
naprawić się nIc tll'lto l D~bt'tltltlf,ld musial wycofać się 7, dal~zeJ jazdy.

Ipoclzlewa6

aię

pomocy

ze

Itrony

.

WielkI') nierol,wagą było l iż naal l,~wo
brajl udział w tak trudnym raldzle,
J
d
t
~ k
jo \ rai Ta rZłlll$ l, mocno pksploatują
cym maS1.yny I to ni0mal bezpośrednio
I"rzed sbl'tern w sześciodniówce. Wypa~Cf Pq"ruwskltlgo ni~chie więc bę<J,:ie na

bycie złotego medalu, gdyż konkurencja je5t bardzo silna i pełna "kipa Czechosłow'acji nadal prowadzi, choclaż
"zarobiła" już karne pun)dy. Z Polaków
utr~ymall się bez punktów karnych tyl
1<0 Brun I JankowskI. Bardzo dobrze nR
tym etapie wypadł Markowski, który po
pn:ednicgo dnia miał wypFloek, ale tym
razem punktów nie "zarobił".
Po czterech e<t;3paiCh Ida5yflka.cia ogólna (drużynowa) 'Przedstawia się nastę
j)uJIjCO: 1) Czechos.lowacia I _ 27 pkt.
2) fIo.ta.n·.I1•a II _ 114 pkt, 3) Polska n
\I
_ 183 ptk.
4) Po.lska r _ 201 pkt. 5)
W!'Qchy _ 242 pkt,

t~!1icy

\.leJką nl\ pnysdość.

~o trzęe!11'l ett\pl~ prowęditi zdecydo'
\\Ima Czechos!QWRCJIl, nadal bez punl<16W I<ornye h.. P
I
Ił
I
. .0 ISG:ł:
, s ą r~ec'Zy. zn~ az
tA się na ftl'lIf{lm mIejscu - 100 punl<lóW l</lrnyc.h, 3) fłoląncllą -.1 1.2 pkt. ~)
Polska lT.~ l ~4 p\<t. .Jal, \vldzn.n y, ekt",
l~
t
ł
i
py po s ~le . li rz ' mą y s ę ~ ple.rwszeJ
plqtce. Defekt mas7.ynY WlkarYJczyka,

I-Ipndl'k Janl\owsklego. !\tal·t~iących

OI'f11.

',"

.

.

>'

1'1-

,

W dn lgil11 Z{'l1'opole, kosztował drllzvnę 74 . Jnk "Ię'C ~lciZlmy: w ogo\n€1 pllnTd
pld, 5) Wlochv_ B _ 142 pkt. 6) Stwaj- ~!Ji na lepsze) lokaCIe ,znalazł SIę. na~z
6ł II
J t t
I W of an SIę
oarlo A - 200 p k t . .
zesp,., • es o W~nt { • YC
l~
.
Z tym wl~ks1.ym Zfw1fclern wyshrto' Dąhro~sl"ego!
nl~()b>e:cn'osc .1dolreg'0
Woli Polncy do cllwarte~o ehlpu sześclo Iwsz1u.le zespoI nasz juz 20~ pkt.
c!111ówkl, 'rnwmle s-1E' .już hez DHbrowskie
W kQn Inl Nme.li kluh.oweJ. KS. OM..
'I'
"i'
TUR (Ok j)
t
<l l
go, Ale I ten et~p nic rnlt1~ł b~~ nlespo, ·
:ęce
u r~yt11u.1e SIę na al n~
dzltlnkl l to dośc nleprzyJernneJ. Nadzwy IO-ym mle j'S.C LI , m~jąc 44? pkt. ProwadzI
cud pechowo jechał 2ymlrski, bo tylko tutaj zdecydowame zespoi czeski AutoQ 20 sekund s"óźnlł si" nn met,., KosztQ klub Podebrady z 23 pun.ktami karnymi.
,.
y...
d
d
f"
wąło to go wprRwflzie tylko jeden punkt w walce o "Mię zynaro owe Tro eu01
karny, ale oznacza to utratę szans na 7.do prowadzą równid C7.esl. ale tutaj jlli

EU-'ropG y wypunkto·wan· y ~:~ /l~~l~~:k!:~rnyc~ł~~~Z:a~th dJ:~
Społłowych

armii

państw

ut'

470,

.

~znY'Ch

noś~ ~tartują:cych drużyn fabiry-

zmleJs:zy!a

SIę

sprzym'erzonych
dwie drużyny Cz~kiej
' f a b r y c m y Jawy.

.
uwagę zasługują

do trzech, w tym
Zbrojówki

ze5lp6ł

D01'Oc7:ne Igrzys'ka sportowe armII skich na
wy,n,ilki osiąg· ...
----: - . . . , ; . - - - - - - - - - . - - JeśU dodamy do tego wyJa!:d drulvnT pn państw sprzymierzonych rozpoczęły 5i~ ni te prz~ znanvch w pąloce zwidze-arskłeJ Z. Z. K. 'do Radomia, ora% występ ze- w Uxbrigde przy uoziali! zawodlnlk6w nla względnie słyszenia tY'lko, 'P'ięścia.,
,

Narazle n'e skorzystamy
ofrzymy

społu
Widzewa mlel1
w·, Warszawie
na meczu
jl rzy. J tak: pogromca Ko Iczyns.
' k
k bę tnfe
Czechó'"
Legł~ będziemy
całkowity obru
wytlił-z Belgii, Francji, Angllf,
CzechOsłow/lc,
iego na i
• I '
k6w IIp<:lrtu łódzkiego w dniu dzisiejszym, na HolandII,
Norwegii. Grecji I Stanów mistrzostwach Euro,PY, Escudie (Fun'
W organizowanym wyśd'gu kolarskim
prawdę pracowicle spędzonym, .
Zj@dnoczonych.
.
cja) zwyeleiył przez techniczne k. o. dokoła Polski wyrazili cheć wzięcia

za ro c

la. lIaftrody
- dli.ku·l~
li.
'l
Ił!

Mlllc'anc\ Łodz, sfarłuJ~ tV BydlOStOZY

Th:>tY'Chczas, Uk01kzooo zawody pływackie, W k~6rych 'fIN og6lnej pu.nktacj1
pierwsze . nl1.ejsce zajęła franc.la prr-ed
Czechosłowacją I HolandIą_ Bardzo d,Qbry wynik uzysl<al 'Znakomltv średnio·

"

Bułsserat~ (BeLgla), w wa"d,ze pÓłciężkiej udziału również kolarze czescy, amia-

Netuka (Ozechos!owaiCja.) zwydęiy! na nowicie Soslka I Kratoslava. List z bką
pttnk1y Edwardsn (Angll a ), w wad,ze cięż pr'()Ipozycją wpłynął od ni<;h l1a ręce pre·

W Sydgoncą odbywaJą ." Jllklrocrtletykleoj Llvnnsky (Cz.echos.łow31CIa) znokall- 'lesa Pols:kiego Zw. Kolarskiego p. Golę,
1'!2n6 zawody MIl1~\\ o miltrzoliwo PoJlkl.
towa! już w puerw'Szym stalrcill Blampal- biowsl~iego.
.
w Łodzi, swego czas~, PI?&'PIowQdzona byla ~ystansowlec Załopek (CzęchosłowacJa) la (Bellgia). a Tucker (Anglia) w wadze
Ponieważ Jednak wyścig tegoroczny
eUmlDl.lcl·Cl, w wynIku kł6reJ do Bydgollczy który startował w bieg'u na prz,ełaJ na piórkowej wygra! na punk1y z Navrati. rozt'grany będ'zię na skr.óconej trasie i
wyslcno ekipę dwucblltS1U kilku 'ECWlod1l1- dystansie 5 mil arnrg.
Zatopek uzyskał lem (C z echo5łowalCja). Wielką niespo- utrzymany w charakterze wewnętrz
Uw.
lIt
SI
czas 24':46, wyprzec!'zając nastę'pnego z dzianką Jest porażka jakiej doznał nym, ']JII'zoto należy liczyć się z tym, że
;::::
'kolei S()\data (Belgia) c 2
Europy Vlssers
w
oferta Czechów nJ,e
NaAndrzeJak, oraz f-ma '1antor ł Zlelllillra of1<rZ szeregu rozegran)"Ch wal.k hoks~- kanw z Cal!letem (Francja).
si sąsiedzi nie powinnI iednak czuć się
owaU pIękne nagrody. '1omęnd~ MUlell Oby
odmową.. tą dotknięci, Nawlą'zan!e hliż-

wi:~,

~7a,!~;'k'C:a:;"~:r:~ow:,~

składa

Natelskle'
fm lIa to, Ul n'aszym po_
\rednictwem, aerdeczne podzlękowcrn.ła.

-Ik szp·'ta'u
l
Jan
.
: Gdy gra', n'i odczuwa' bólu

mil11u~y!

Po wylął\l..lowanl·u w Wa.rszaw.ie, karetka
pogotowia Z miej'sca przewiozła naszego
bramkarza do· szpitala na kttrac.fę. I"'t~
o·ba'wa na""" ·~"'·"'nl-·a n"rek.
nl''''''J'e
''ilU"''''''
'"
Finowie chciel'i Janika 'PO'prostu g-wal.
tern zatrzymać u 5i~bie. aż do dlnia wy-

f~~=~il1~J~iłt~ra:ez cdhr~:~nS~~~ró~
cić do

kraJu.

ELEKTR DWN lA

II
Ł UDZKA

poszukuie

2
- samodzielnych
.
księgowych

Walunki do omówienia

Zgłoszenia osobiste u kierownika Wy
J (Handlowego), ul. Daszyńskie-

działu

go 58, pokój 17.

'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:

spot~

będzie prZYJęta.

'3zego ~ontaktu :z; nimi na szosie odikłada
my dlG! pr'lyszlego roku. W p.r.zysz.łorocznym wyścigu dokoła Polski bę>dlzi(;my ich

__

M'strza USA

o

I

W·(m.bl e-tonu
,..
skus II y doIary

Tegoroczny mistrz turnielu t.enisoweEkspedycj.a .polskich piłkarzy powroeiła do kraju w doskonałytCh humorach g.Q Wimbledooll I pieorwsza rakieta Sta..
i j~y.nll e bramkarz Jan,ik czuł si'e źle, na nów Zj,edlnOlCZOI1yc,h, Krame,r. 17.d~ydoskutek do:znaneJ k0lT11uozji. W za·palle gry wany jwt p<l,rzudć B'Zeregi amaltQtl"skie.
Janik nie przywiązywał do te,g'o wypadI(,ra.mer obecnie udaje się do KaMorku większeg-o znaczenia i nie odczuwa! ni, gdzie weźmie udział w brn ieo fu , któżenie, Janik na dobre rozchorował sIę·

(Bcl~la)

Kramer _ z'awodowcem

w·

dolegliwości" gdy }edna'k nastą'Piło Qdprę

mis~rz

najl-epl$$ą rakietą świfl·ta, a wszyscy wici,
c'y mi6ltrzQwi.e kortów, począwszy od
q;a$Ów słynnefZ'O Tildena,. w ten ~posób
k o tkzy1i swą ka.rierę amaltors.k<J.
Błędem było by Sljozj·ć, iż strata Kramera d1a teniJsa amato'fSlkiego osl~bi dr~
ry odbędzie się dla niego pożegnalnym yn
Stao?~ ZjtedinoiY;Rych.
sta' m
' ko ama'tora. Da Is:ze wys t I'> Furm eJ HI'!
o mis orzos
wf:}
, OrOlWgra'!'1y-. wt
wys t'ęlpem Jal
k
ł··
~
or,e\S . 'I S wy aza•. ze za cean.em J.ęs
' bę d złe j ako ca~a
J
Ilejadaenisistow
t
'
h doskopy K ra m er t ra kt owa ć jUZ
miIo dyc,
'
1.__
I k
'\ku ,
lmprezy zaro bk owe,
na ł yc' , kt,ony,
lJłtU. węszego Wysh
D.ecyzji .talki.eJ. ze strony K
b
k
..
k'
d
'l'am~a ",a- mogą wziąć n.a swe ar i ClęZ te za a"ij
I-.
dbt
d l t· .
z
leża.ło się ~z€śnieJ, lu.b 'Pozn e..'llSlpO- .ole ollJrO'T!Yh o yDe!Z? wu HO nIe JUŻ po
dziewać. Jes~ on drzlsiaj, niewą·\p iwie, wojlJ:1le puc am aVlS8.

widzieli bardzo mile i za,pew.ne Polski
.Zw.
Kolarski nie omiesz:ka wvslać im ofi
cjalnego zaiprosz€il1ia,
----

f 1.

h

lnów IIra,-A.. o puchar
Ił

ł6dzk 1 e druiyny szkolne
Młodzież szkolna ,powróciła do sz:kól
i znów ga'rn.ie się do sportu. Widomym
..'na·, k.l....'" m te('lo
1·.. "t wznowl''''''n!''''' ta·,k popu"'......
Iu
h
łk
k h . k
t
a.t'nyc rózgrywek pl aH11 ie , Ja·ł 'd spo
k
kania (') puchalr.XVICztery S'zkoły
P • to z le,
a mIanowicie:
11
gim.n. ans wowe,
XVI gmn.
I
n' t
TY'
M"
'ranswQWoe,
~Im.n,
leJskie, ora.z n giron. Miejskie dla doroołyd postanowiły; w tym roku wyłonić

cztery

'O

WySt aw' a obozowa YMCA k~śród.
W
z

""

na.jlepszą drużynę

siehie
pilkar
'
s
ten sposób roiZgryw.k.l d,ruzyn szkOlI
nych o puchar stają się już tradycją· Mesię
cze odbędą sl~ na bo~5ku ?fZV ul. Targoptzed kUku dniamI otwarta l!ott~ła tir aklponatall:b znaJduJemy wyralI: '.go, 110 chlo wej 62 o !Zodz. -\O w najlbliżs'za nded.z.i.elę·
YMCA wystawa obJ'azuląC.<l prace "bo.~w pC'! robili 110 obo~ie, j.<Ik Ipęd.aJ! Illal. la- Kto t kim się zmierzy u5ltaH looowa,nle,
letnIch. Alcc!a obozowa YMCA. vi por6WM- kle Iq wyniki prac oboilo'Wtcz6w w I';akre- które dokonane będ:zie na miefsc'\.!. Zwyuiu • latam! przedWOJennymI., .atoaq obee- Ile Iwych 7a1nłere.owali, Kalde po"clegóJ dęskle zespoły zm!erzq się w finałowej
ne kolo Bzc!'IJc::1
lię Iwyml ollqgnJęclaml Ma rO'Zgrywce W n.ledzielp
tynIe nSfl.e kręgi. Gdy p~zed wolnq m
C
A . " nastę.pnet'M.
~...,.
my wIęc dziaJ mineraloglany, I3ltronomlcz. goclnia.
urządzała rolrrocznie leden ob6z obltc'!ony na ny, przyrodnicqr, bQtaniclIlny, ladtowy, laN I .
. l'
t t •
130 uczelłn~lf6w. w ostatJdm le'l!tJute prowa~ bqwkarskl itp. itp. Wystawę urzqdzono bara ezy prz~'TTIn;ec, l z OS. a.mo p~.
dzUo ich trzy Z d\)brodziejstw tego :.cor~lta dla pomylł()wo I gt'dna lelt obelr.. n!a Licz char zdobyła . druzyna X\ lIT g'lmn. Panło około 900 obozowiczów.
n. wykrely t tabl,ce danycb IIta'yatycznycb stwowego .. Rozgrywki. te cieszą się. kolo,
l
~
I
' Pomysł u\'Zqdzeda taldej wy.lawy \latlu, uzup.łnfajq ,e' CQ1C'iĆ. Nal.ty 3.:1znoczyr\ te sa nym zamlere&lwaruern w "l'oOrle m ogujtl na uznemle. W licznie prz.dattlwlonycb W.t'D lelt :':Iezpłałn,.
d'zieży szkoLne!
.

Warto lapóznaf

I

z JeJ dorobkiem

I

!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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TAJEMNICE DŻUN&LI

I

Li· Tse.n •lllllPfttżn.'O usiłuje J)Olt()IZIJm.ici!
ffi:ly w dżungM roogrywaJ.a Się skatiZW aparacie odezwał się 11.agle głos:
Jes~ kitka minut, a Ptl'Z~ ocmimi
iut kształty Ha'lfo, hałło! Uw.aga. Li·TS'ell! - Jeden amatłacut
ilwa walka, dwa japonstie tr.anspo.rtow- sic z P01Zfl<.'litawi00Ymi na br:zegu dżu.ng~i J aipolńozylków
ce letfuly l1'.a pół:nKlic z stzybkdścią, jalka Prlo~artni. Na syg,raalły rad<i'owl\ nrik.t nie drtZetw, wildać oowet .i:ch oie1n~ą zieleń. p.airat zestrzelony! Tym ;przekłętym A~li
k()llD pomaga $am szatan!
odpo•wi<llt]a. Czas m1Ha.. „
Wlf'eszcie dowiedz~ si~ co tuhl! bylo.
tyJ1kio była mOłżi~:twa.

Dokąd dziś

pójdziemy

l1p10 -

t.OJ topiony, Jcmoltu~. SPRZEDAM zaraz bi- MASZYNĘ 'do szyciCl' - - - - - - - - ' FREBLANKłi do szes
sprzedaż wazelinę, menloi, ce· bliotek~ dębową:, fu- sprzedam, Limanow- Zntlarowanie pracy nastomiesięcznego

rezynę. olejki petluMtBLE' biurowe, sy- meryjne, surowce koskartony
pialnie, stołowe, gab1 me1yczne,
nety, kuchnie, tac:;cza UNR'RA, w każdej ilo~
ny, stoły i krzesła, po c! zakupi „ENOL}!."
leca najl miej „Dzieł Łódź, NaptórkowskieMeblowy" sp. „B•1do- . go 24, tel. 177-00.
wa", Łódz Piotrkows- 'EP.-ilASKOPY, nfwela
ka 154, tel. 202·84. Du tory, wagę 'd la niemo
źY wybór - obsł.:ga wlctt teodolity i cyrk27089 le, sztopery zakupi
tachowa.
KA.RAKUł.Y bardzo ła D/H Tan Pujdak ! S-ka
dne sprzedam. Pomor tódź~ Ptotrkowska Nr
28588
ska 41 a - 14; od ~~
28456
szesnastej.
WILLE Radogoszczu,
SREBRO w ka:żdej poJulianowie sprzedamy.
staci kupuje Wytwór·
Plac W-0lności 6 - 4,
nia wyrobów srebr· go<h!ny n - 1, 4 Ska
i
Weiner
nyoh M.
286U.
6.
Łódź, Piotrkovvska 112.
willę,
DOM,
POPULARNYSkładMe przedsiębiorstwo plac,
OGłOSZ[N//A
prze
•bli S. Gabała - Pawel
handlowe,
Dr. HOBECKI choroby c-zyk, Ł6dź, ul. Dr. Pró mysłowe,
rolne
żołądka, kiszelC, wątro chntka 1 (Zawadzka). gospodatsłwo
SPRZEDA
KUPIMY Dr. RÓŻYCKI, specjalf by. Narutowicza 35, tel. 175-75, poleca naj
MY. Plac Wolnośct 6
sta choról-- kobiecych AKUSZERKA Wojtasie' taniej meble biurowe, - 4. godzinv 1'1 - 1,
Przyjmuje wicz, abiturientka We:t sypialnie, stołowe, ga 4 - 6.
akuszer!i.
28612
~ - 6. Leq!on6w 9 tel. szawslde.j kliniki pro- binety, kuchnie, topor"
Piękny,
OKAZJA!
Gromadzkiego czan;. stoły, krzesła,
25521 fesora
66-29.
gahtnet
UR ZOFIA KOLSUT przyjmuje • Pomorska fotele t łóżka, wykona tystyczny
24348 nie soltdne i punktu- sprzedam, Nopiórkow
•hotoby kobiece akusze- 43
24784 skiego 42, P. Laśld•
PEiciEi alnte.
1:ia powróc;iła i przyjmu- STARSZY
28613
wicz.
męskie
KAPELUSZE
l
!C obecme L6dź ul.
odświe.żlcrm SPRZEDAM motocylcl
iotrkowska 70 m. 8 Stefan Galuba, długo e damskie
E'I. 212-22 codziennie tn1 praktyk szpitala fasonnfę na modne ta NSU 350 cm na choqodztna 3-6 popołu"d.- skórno • wenerycme· sony. Cz. A<łamski dzie. Obejrze~ można
3'1,
niu z wyjątktem so- go. Główna 62·76 od P!otrkowska 26, praco Nowo-Zarzewslca
28614
S!usarnia.
27178 • w·nill podwórzu.
ból, nisdz!el i świą.<t. g. 18 · 20.

PAŃSTWOWY

TEATR WOJSKA POLSKIEGO
dwa przedstawienia: o qoch. 15 „ce
estyna" F. de Rojasa w adaptacji P. Ach(ll'
da, w tnscenizacj! L. Schillera.
O godz. 19 „Burza" w nowel inscenizacji,
oaznaczonej na konkursie szekspirowskim
w Warszawie pierwszymi mTejscam! za re1.'.ysertę L. Schillera i oprawę acenograficz.
ną Wł. Daszewskiego.
TE.A TR KAMERALNY DOMU 20ŁNIEBZll
ul. Daszyńskiego 34.
Dziś o godz. 19,15 komedia G.B. Shaw'a
„ZOŁNiERZ I BOHATER" z udziałem Blielicktej.
Bugajsk!ego, Guzka, Łuczyck'i'ej, Mtkołajew
i;kiego, Szaflarskiej, Schmidta i Tatarskfeqo.
Kaso czynna oa 12-ej tel. 123-02.
Dztś

DROBl\I[

lekarze

terko damskie, waliz
ke skórzanq Łódź, Łą
28615
kowa 20 m 9.
GABINET KOSMETYKI
Leczniczej pod kierow
le,karskim
n1ctwem
Piotrkowska 142, I p.
front, czynny 10 - 18.
SALE fabryczne 0 róż
nych wymiarach ze
światłem siłq i parq
do wydzierżawtenia.
Oferty pod „Karol".
28628
•
_ _.._____-"-""-"RADIO
PRECISIOUS
Sienkiewicza. 2. Remon.t w~zelk1ego ~Yradtocrpo~atow;
pu
Wyłqczna sprzeda!Z ~\
nowycli
zcnnów.lenia
ap~!ów typ „Populamy 2+l lampy 12.800 'Zł.; 3+l. l~m~y
-:- 17.000 z szescwrr.1e
s1ec.zng gwardncją.
KOSMETYCZKI Mase
czk! - kr~my - toni
k.i - mleczka na wa
.gę. Na żqdanie ae.nnikt. Laboratorium Sro
czyński, ł.6cli. Piotr28619
koW11ka 1'11.
MEBLE sprzedaż
kupno. Zamówienia zamiany l.6dź, Piotrkowska 275 (sklep Galar i Bernacki). 24894

dztecka przyjmę __,
skiego 24 m 46, lewa
oitcyna II piętro. 28617 POMOCNICA domowa Gdańska 61 - 7.
kredens samodzielna z dob~
SPRZEDAM
-,
stoi. Wiadomość Mtel Tym gotowaniem poko
referencje
trzebna,
6.
czarskiego 3 -

Lokale

Riilł
-------TOKARZ • specjalista
roboty
Wykonuje
wchodżące w zakres
tokarstwa drzewnego.
Stolarnta M. Szustak,
Południowa 36. 27871
NAPRAWIA bez śladu,
uszkodzonq garaero·
bę jedynie Tkalnia
sztuczna, Mada Fran
kowska, Więckowskie
go 23 _ 2. (Sr6dmtej27506
ska).
BEZ WZGLĘDU na dłu

9ość włosów trwcrłq
ondulację gwarantują

l

-1

Fryzjerzy.
Wileńscy
27863
zawadzka 11.
WSZELKIE oszczerstwa i oskarż.enia powtedz.1cme na Leokac:Uę- Ulewicz oawohzjem.y. - Csielew:IK!T.
28630
~taiwiecki·
ZAD.AD
pJZy ul. lłowotkt 54r
wykonuje wszelkf~ ro
ooty szybko solidnie
po cenach przystępnych. S'tefantak.

poznałem ztiyt piOZ.~ I Oih~·
~że j>estem teraz? Zdira~ wła.s~e.go
tr.łlroldlfl, bankrutem, praestęipcą skaq;-aii;'ln rra w~ooie.
Doblro:trrwae, JaiK wowczaś, [fe(Ty t>ył
;jeszco:e małyro cn~o;pcem, Krysty.na po-·
g1a<fztła go po policz.ku.
~Y

Sf>S.)

Zgłoszenia:
Piotrkowska 1'7, Kstę·

nieczn~.

gam!o.

28598

SAMOTNA
wypłacaln~

soltana,
jJOszul..-u-

POSZUKUJE się chałup je pokoju sub!~ator
niczkl robotnice do skiego w Pabt:.rntoetch
wyrobu torebek z celo Wiadomość Pabianlce
fanu. Pio1tkowska 4.9 Warszawska 7. admi28602
28599 nistrator.
m 15.
CHŁOPIEC do posyłek ZAMIENIĘ' ładne 3 !:?Jl
rozkładowe,
lab woź.ny potrzebny. kojowe,
Zgłoszenia piśmienne łazienkq, przy parku
z podaniem referenci.i Helenowsk1m, na cen
Warni:iki omó·
Ftottkowska 17, KsięgamTa tuoowa. 2860!t ·w1erua, Ko"śmuszkf 39
28638
- 6. Kravn.ec.
•
POSZUKIW.AHA gospo ·
ZAMIENIĘ 3 .poko1a
sta, Południowa 61 Jru.chn!a wy9:odv. ......,
I. Zgłoszenia rano.
,obok parku S1enkiewł
uczciwa cza wysoki parter
GOSPOSI.Jl
do m<Iłego gospodar na podol5ne w aztelni
sfwa, warunki dobre, cy willowej: najc'hęt.
potrzebna <zaraz. Anniej Julianów. Wlaiio
d12eja Struaa SS m 18'· mość tel. 156-52.
18
go'dz.
Koseska:,
28635
20.
pofe<łyń.
PO'l'llZEIR'A · pomoo ZJl'MIENlt;
cze auze mYeszltante
·~omowa •~elna
~ małeqo qospodarsf na Ciwa pokoje::: kucl1
wa. Piotrkowska 102a nłą, kosztt:r remcmn
zwi6cę. Dzwonie !91.
k•TęqamY<Ą godz. 2
28636 272-24.
28640
;..... 6.

tt:tm·.

'2Bm

złamain, ezłowłeJ< prostuJe się nagle i pi
w~dai
._ o·z1~ ei inarrn> za fo s?owa,, ifetarz
· z·rozumiałem, 'że mam jeo1I1alt w eyciu

jakiś _reH .., __

-~K~UJący

~01:nla • in1ilicitarrl! . fdlaile

~na·I<, ~. ezais_ s~on.czyc ro.z!1!~wę. _J?arGzy- pamiętasz 0 dzo ~sp1esiz.me dorzuca w1_ęc . matlia~ _
JesZC1Ze jie<lno: Podczas pr:z.erwy tu,
- .- ·.t
••

- N"1 •est • 5 rri
• e 1 .e.s .a. ·
..
nasz.ej umow1e, Morą zawa•r1ismy pr:oeu
do · · k"ie<lY' c· będfzie
.„ ·
·
t
.1a Y· ze. wrocisz „ m:r:ie. 1 • ·d 1 •
źle? Ni~ z~imm1.. Wlęc _ nig y, „ -ze w
!Juha111.ow1e, jesł takt mały, zagubiony w
t:V:m aomktf mie!SIZ·
- --·icr • a -E!K
·~~·r!; z.:et.tomb d' a ~. ·1'. h i K.t w1er
o
tniz. Tom Htnka111, skiaean-y zostad na S· 'li.Cl IKfCOS Ko ari zo cię me a
Z kolei głos zabiera pro:kuraitor.
na t.wóf powrót: k-to's
n.ie czeI<ac h~w:z.i'e
·
.t.
~
lat więzienia.
- Jeżeli ka.memy oibywateili pQ:lskio11,
ażebyś roz.począł .pO:
·- .
W tej sameJ cliwili kto'ś, si00zący w kfo c.i ®pomoże,
pochodzenia ni·emieckie.go za to, że przy·
.• . ..
... _
.
zy~e.
~owe
tern
IBo,,M6j
ie.li volkslisty, jaka·ż ka;fa powinna cló- .kątku san, j.ęlfr1.ął głucho:
- @z.y ~ątl@sz, ~amo, ze J<a-ra Jlł!K<l>
t~11ąć rdzernrnego Polaka, ktory wsip0ł· że!" -Tom Hu.kan nie spoJ.rzał nawef w łam ~~re ~tk~J. a~_ :re~·a~iąt~i~? mn~ zu~:
pracował z na}eźdźcą?!
- To prawda - myśl·i Tom Huk'an--: tą sik<J«=J.ę. W milczenfo wyszeCtł ria Kory- me„ P~. mo 1 m~_ ~mm~a11m; • @..zy ~?~
ws.pól1pracowałem z nimi dla osobistych tairz, eskortowany przez uzbrojonego !Jmia!_ k1•e{fyko1.V:-1ek. BP;'J Jirziec. im_ W _o_'Czy,
Ja·, _l.Jyłf ko1aoorac1omsta rne~1eck1>?
\vzofodów. Q:hda1łem ratować sw10ją fa. mirlicjanfa.
bry.kę, aby za1p.ewn.ić Werze l1uksus i wy- - I coż' zoofalo ~.i z .ż.ycfa? - .po:my- l!JiS.ffi,koii Krys•ty.n.y staje się jeszezep-romfonruejszy.
'·,
~>0dy. Ale nie kupiłem Jej miłości, cho- ślał z rozpaczą.
W tej samej chwili. p-0de.szła dio niego.. „W oofatni.tn swo·im słowie powiOOz.iaiC'·iaż poś"'ięciłem dla niej wszystko :--maj h>0no r. dohre imię i tą, która koc.ha- ta, której spodziewał się na1jmnieJ - fos, 'że fa·hi'jesz te.ra'Z, kiedy Polsil{a ·po~,rzehu'je I<a:i:cFej pary rąk d1iętn!ycłi db
mai:il(a!
ła mnie naiprawdę...
Gdy s·pojrza·ł na ki pirzeawcreS:nie pó· praey, wylfreSI_ooy _ z9staJe·ś ;z szeregu
I zam a j;:iczyła mu pod p-0wiekami
<;krwawi·o·na twarz Michaliny, taka, jaką siwia1le włosy i oczy, które dtifo f!lfa.l<ały, tycli, 1{:t'Orzy b'ę<lą mieli zaszfuvt i szezę·
ścfo. tYuoowa~· now·ą ojczyznę. Nie ·z.riawidzia·ł oo raz ootaitni, tam, w prze<lpo- coś załamało się w jeyo sercu.
- Mamo, więc odnala,złaś nmie !\a- czy fo· }oonal(, ·z:e po ipięciu Jabcłi Oę1-oju mieszkania Rodiena.
Wydał wó,vczas ol!J.rzymie sumy, aże· wet i itlta j. 1 przyszłaś do mnie ty. Mo- CJzieSiz j1ff zhędny. :Jesteś fachowcem,
hy leczoną troskliwie dziewczynę urato- rej nie ofiarowałem nig<ly nk pirocz inżyn.ie·rem gornkzym. Ko'J.)a·lnie nasze
bęsą potrzebowały zawsze facłiowc~ów.
waf od &mi.erci. Tyle dokonał, że nie zgryzo·ly i goryczy.
- Ach' synku _ promi·enme stały się Będ.zi6z prncował ciężl{o, ofiairnie, bez
rozs.trzelano Jej na miejscu, lecz wywiez;·Qtno dLO ja1k i10goś obozu · n::i z·acho<llzie. oczy Krvstvnv - tail<ie iuz jest serce oglądania się na zaszczyty I starnow!sI<a
Ale Michalina. w~e~e.rpa~1a długą choro- matki. ie nie. umie nie 'f)i·zebaczyć swe- i pr~cą swoją Z•reh~ahili.tujesz się wooec
bą z .cab) pewn.osc1ą rn_€ . ~yt~z~mala ·mu dzie.cl<u i nie U'mie p.rz-estac je l<o- na.rodu, w stosunku do którego masz
dzisiaj stokwc wi:ększe z•oho.viiązania,
cha·ć.
tamte1 Golgot~· 1 dawno 1uz me zyJe...
- Dlaczeg-o o t€i ptaw<lzie dowi€<lzia- ni7, inni.
Nawet nie drgną!. kiedy są<l ogłosił
O cudzie makzy.fl.ęj!o serc<l! ZnęI<any,
wvrok. mocą którego, obywatel polski łem się dopiero teraz! Dlaczego i inne
1
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BOGUSŁAW~~!

. · · n; ,•
ł ·.
".t
.. w sa11 sądowej, pouesz a do mme Ja'KaS
młoda pani i spytał-a się, czy ]esieni
two}ą rrfa.bl{ą. KieCry 'P'Ó•wlec:faiaitam,
z fia Rącz
• · • . 0 ~-··
i..i~.i. •1
t ,;
aK, prze<=~aw11a m1• s1ę, 1 i1il\O o.
fowsT{a, si<5stra niejaKiei .M.k'haJirty Ber...
rt>.~ •••
ł:' .,...om·
~ f ~;_.
uyoZO.MW";Yh·:·
1•
u'l::CIJ!
ws-t· rzyma1
te a1.my•
,..,·
es'
1:r::·
·Ja·
-.
~
.
:-.
·
H u k. an - S"
uiv·
.... 1 a~~
!K 1
-ą moze 0 rner
mości:;>
..._..._ Własnie ze fał{! .M.icnaHria :Ber~~s._Z'ąwna _zoot~la ~ olJ:joz.ti .~ Ravensbruc'K ewakuowana do Szwec11, a starntą(t fiapisała (10 rodtz.in,Y, ze Wilfr'ótce wiró-

ze

'ci

ald

k'.raijti ..•

Na in~ottnieiflf rozJasniła się 'P'6sęip.ha
twarz Toma Hukaina - ale za·ra1z potem
_ .
ispochmurnia!ła rno.:wiu. .
fdąc powoli mi~dzv clwoni;:i esl<<irffiją·
cyinr go' polk]a1T1tami, pomy6lał z opus'Z·
_ . •
_ _
C.zo1fą głową~ _ __
_ - Ale. czy Q.ol>r-~,. oołiate• rska ~dra
lina zeichce zaczekać na mnie. a:zeby
razem ze· mną rozpocząć nowe życie.
Po1czude spra.wiedHl\vości PQWiada m1,
że n1iie zasłuż'yłem· na. tyle szczęśtia, oo
rozumiem sam, że tam, gdtzie jest Wi1I1a,
musi być_ i Kam:_ a_ moj grzecn hyił mi·
prawdę ba.r<l'iW wielki!
Niie zootaJe.!11 }ea•Iiak &ez ipociecłiy. ~
wiem, że cokolwieK bę<lzie, jedno p()lzostanie mi zawsze: wierne serce matl<i.
I ono nie zawie·dzi.e mnie nigdy!
Koniec.
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