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Senator USA TaY,lor, przemawiając na
lrnnferencji p.rasowej w Oregon, oś\viad•
czył, lt polityka Stanów Zjednoczonych
podtrzymuje ff&kcj~ na całym świecie
Stany Zj~oozone finansują zbrojenia
rzątl6w reakeyjnyClh.
Taylor zapowiedział, iż odbedzie pod·
róż po całym kraju, aby zapoznać ludność
z prawdziwą polityką J.'.Ządu USA•
Senator zaznaczył, iż nie powstrzyma
go od tej akcji nawet perspektywa utra·
cenia mandatu senatorskiego - woli on

•

alka o byt i· pokój ~~;~::~~~~~~f:~;
•••l•

. . Kon f ederactJI„. Pracy.· - Zwyz. k a We walcza
prawa
na czeInym hasłem rancus k leJ
Włoszech północnych dochodzf
cen - nowym ciosem,
wymierzonym przez Ramadiera :;::. do;t~:~w ~o~;!::;ta:~~i:~~~t:~
'

Prasa brytyjska i ameryką.ńska komentuje nikłe „zwycięstwo" Ramadiera
• • •
krót~o prace i urządzili manifestacyjny popodczas głosowania . nad votum zaufania w Zgromadzeniu Narodowym.
We Francji nastąpiła nowa zwyżka chód, bY. zaprotestować przeciwko zwolnie·
„Times" londyński twierdzi, iż głosowanie dowiodło, że rząd nie ma opar· cen. C.ena gazu została podwyższona o niom z ·pracy w zakładach przemysłowych.
cła w społeczeństwie, a „New York Ti mes"' utrzymuje, że ostatnie głosowa5 proc. Zwyżka cen węgla sięga 70 proc.
w Mediolanie robotnicy otrzymują
nie było tylko„. odroczeniem wyroku.
·
Wskutek zawieszenia przez rząd subwen ostatnio tylko połowę wynagrodzenia. Mię·
.
f"t
f
k. .
t•• k
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. Et"
F
cji dla. przeritys~u węglowego, rząd przy dzy innymi zastraJ"kowali lekarze, domaga- .
Czlonek bmra
po 1 yczneg" rancus leJ par n omurus
yczneJ
1enne a· gotowuje ponadto 12 dekretów
0 pod·
gon skrytykował działalność pn;ywódcó w francuskiej partii socjalistycznej Blu·
wyżce cen 40 zasadnjczych artykułów.
jąc się ZJ:®iejsz~a podatków pobieranych
ma i innych za ich uległość względem imperializmu amerykańskiego.
. Delegacja... Francuskiej Konfederacji przez P!lństwo od ich honorariów.
Pagon podkreślił, że w innych kra jach socjaliści potrafili się przeciwsta·
Pracy (C.G.T.) zwróciła się do ministra
Premier de Gasperi ·odbył dłuższą kon·
~lć imperłiałistycznej propagandzie · USA.
·.
spraw gospodarczych Mocha, protestu· ferencję z prezydentem republiki de Nicola
Biuro Generalnej Konfederacji Pracy do zdecydowanej walki o . wolność i de- jąc energicznie przeciwko zarządzeniom na temat środków zaradczych prze'ciwko
C.G.T. ogłosiło komunikat ó celach i za mokrację.
zwyżkowym.
wzburzeniu· w masach robotniczych.
dani a eh Konfeder ac ji.
Jako na jbliż- 11111m1111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111:1111111111_111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111
:ize cele komunikat podaje: ustalenie mi
nłmum egzystencji dla mas pracujących,
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~1l~rf~i~~i;;i~p;~~·ż~;~;: a „pr.~cu1a. .po .zeu··a.cze ..
Przeczucia pana senatora...

walka o

zniżkę

.

cen i obrona zasadni·

projekt organizaeji pracy pnypomina
~~~~em hitlerowski i Petaina „kartę pra .

Kilka

pouczających przykładów

Senator USA B · 1er 1>rze\\ odniaią ·
· Konfe<lera ja Pracy wzywa lud pr~cu
do uczestniczenia w organizacjach cy komisji senackitii do badania zysków
obrony demokracji, jakie mają powstać wojennych, nie tyle bada owe zyski, ile
przy wszystkich zakładach pracy, oraz je sam gromadzi. Gromadzi fe w sposób rozmaity - .iako zarobki i jako...
łapówkł. Trwały pokój byłby dla niego
prze5zko<lą w gromadzeniu zysków, a
jący

Wstydzą się

go!

Odzie ulokowano pana Mikołaiczyka?·
Dziennik londyński „Daily Worker"
ie Mikołajczyk przybył do Londynu na samolocie angielskim w ubiegłym tygodniu.
Rzecznik brytyjskiego
ministerstwa
spraw
ztgranicznych
oświadczył, iż nic mu nie wiadomo ani o
priybyciu, ani o miejscu pobytu Mikołaj
czyka.
doniósł,

z .działalności mister .Brewstera

więc przyuió &łb y mu tylko istratv. Wobec ~ieckich . w SRR z agrażają Stano m
t-e~o senator Brewster naldv do najbar Zjednocwnym .i dał do zrozumienia, ii
dziej zagorzałych, aczkolwiek nie naj· w jeg9 iposiada.niu znajdują się tajne do·
zdolniejszych podżegaczy wojennych.
kumenty, na ktorych . opiera swe twierKiedyś na konferencji prasowej pan dJzenia. Tyinczasem ambasada radż.iecka
sena.tor stwierdził, że badania ~·eologi· w Waszy.nig:t()nie wydała broo.zure opisuczne prowadzone, przez uczonvch ra· jącą prace uczonych radzieckkh. które

Po., m·111·arda dz·1e·c·1 glodu1·e
,

8

nie

były

dla nikogo

tajemnicą

zagrażały.

i nikomu

niczym
nie Brewst.f!r nie zrezygnował w
Senafor
dalszym ciągu ze swej działalności pro-

Argentyna pali „niepotrzebne zboże. - Oto jak :0~:0n::;lti ;;1,~~zl~: ki:t~~t~\~n~~fni~~~~
„ChCe Się pOmÓC krajom~ ZftiSZCZORym przez WOjnę w Nowej ATigli$ nie ·ustają pożary la·
0

11

· Giekawą ilustracją „zrozumienia", jakie wykazują kraje amerykańskie dla
zniszczonej wojną Europy, jest ostatnia decyzja rządu argentyt"tskiego.
Rząd ten oficjalnie oświadczył, że „był zmuszony" spalić zboże wartości
125 milionów funtów szterlingów, :z po wodu „blokady ekonomicznej niesprawiedliv,ie · nałożonej na Argentynę." Rząd Argent~ski „wyjaśnił", że stacje
się kolejowe i porty argentyńskie zawalone były transportami zboża do tego st0p·
nia, że wstrzymywało to normalny ruch kolejowy.
do tlacllodu roczalcy rewol1eii
•
Podając tę wiadomość liberalna „N ews Chronicle" zaznacza, że podczas gdy
Donoszą z ~oskwy, że w największych
Argentyna pali zboże, ogłoszony w ostatnim tygodniu raport komitetu pomocy
Jale.eh teatralnych i koncertowych stolicy dzieciom
Narodów Zjednoczonych stwierdza, iż „połowa całej ludności świata
ZSRR odbyy;ają się już uroczyste akademie przymiera z głodu" i że „istnieje mała nadzieja na utrzymanie przy życiu 462
z okazji jubile)lszu 30-lecia rewolucji paź milionów głodujących obecnie na św1ie cie dzieci:"
dziernikowej,
Cztery tysiące prelegentów wygłosi od·
czyty i referaty okolicznościowe w pałacach
kulturY, i klubach fabrycznyc\l Mosko~.

------

Moskwa przygotowuje

Kla.m ka

sów. W tych wszystkich zia_wiskach senator Brewster widzi „. „rękę Moskwy i
komunistów". Wyp.owiadaj:i,c ten pogląd
senaitor już nie usiłuje, uzasadnić go do·
kumentami, . których mieć nie może,
lecz ..• przeczuciem.
Skoro brak dowodów na poparcie je·
go twierdzeń, senator Brewster każe je
fabrykować. Takie są chwyty i mewdy
~ amerykańs.kiego &enaiora Brew.stera ł
szeregu spowiin?waconych z nim podże·
ga.czy.

zapadła

t:d~~!~~~.!o!~~~:~~!~y Sofulis sp. rzedał Gr.ee·~

::p:!::t~~;~er:h~:e!~;i~; ~rl~:~~~~ amerykańskiemu
~~d~ 2:1~::i:g~0 ~c~~~:~t;: a~::~~~~w:~ mil. dolar6w. -

towarzystwu eksploatacyjnemu za . 100
Walka o wy·zwolenie poste,puje· naprzód

daniach Fries zeznał, że wraz z uczniem
Jak donos,ią z Nowego Jorku, po
wyruszył na · wieś po zakup żywności oś\Xiadczeniu premiera greckiego Sofu·
lisa, iż urzędnik amerykański będzie stał
i w drodze zamordował chłcłpca noiem na czele greckiej rady gospodarczej i fi·
kuchennym.
nansowej, finansiści Wałlstreet postano-.
Po dokonaniu morderstwa Fries po· wili udzielić pożyczki Grecji przez wyćwiartował ciało chłopca, zabrał kilka danie
części do worka przywiózł do domu i ka \OBLIGACJI NA SUM.~ 100 MIL. DOL.
., ' .
Obligacje te zostaną wydane przez
zał s~o~z~zic .obiad. .
. .
Panamerlcan Clearing Company. TowaPoh~Ja p~deJrzewa, ze Fnes 1est s~ra rzystwo amerykańskie będiie jedynym
wcą kilku mnych morderstw, popełmo· finansowym i gospodarczym doradcą
nych w okolicy Bremy.
Grecji, wyposaionym w OftfOmne pełno·
.

""'

mocnictwa, nie wyłączając politycznych.
Towarzystwo będzie mogło przywozić
towary amerykańskie do Grecji bez cła,
zwolnione będzie od podatków lJrzewidzianych w ustawodawstwie 2-reckim,
będzie miało prawo zatrudniania personelu amerykańskiego i greckiej?o niezrzeszonego w związkach zawodo.wych.
•
•
•
Grecb armia demokratyczna św(ętowała rocznicę swego powstania. Z tej
okazji głównodowodzący generał Marcos wydał odezwę do ludu greckieQ"o.

:w

której nawołuje ludl,lość grecką do wałki
przeciw ingerencjl obcego imperiall!mu,
który pragnie przekształcić Greków w
naród niewolników.
Gener·ał Marcos oświadczył również
iż w ciągu roku ludowa armia j;!recka '
PODWOitA SWĄ LICZEB~OSG
J oswobodziła rozległe tereny kraju
~pod jarzma reakcji. Celem armii po•
wstańczej, głos1 odezwa, jest utworzenie
wolnej, niezaleinef Grecji, Aby ten cel
osiągnąć wzywa gen. Marcos ludność
de wstępowania w . szere~J armii.
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y o Was· nie zapomnimy;!

Czasem jeszcze przypomni nam. ich

A przed XI-ym Blokiem w O.fwię-, zrównał z ziemią, ażeby nie zostal po dercami, podają pomocną dłoń na.ro·
Blokiem &m.ieroi, - na rui- nich nawet ślad - .i nne, rozs.vpują się dowi zbrodniai·zy. Ale suma .cierpień,
nach tragicznego więzienia na Rado- samotnie po lasach i wertepach.
jaką Niemcy wyrządzili jest zbyt wielgo.szczu, w dawnych obozach w Treblin
N-ie odnajdziemy ich może jJJ,Ż nigdy ka, abyśrny mogli o tym zapomnieć.„
ce, w Majdanku, na Palmirach, VJ i nawet dziś, w dzień święta Zmarlych
Nie dopuścimy) aby znoivu kiedyś,
Chełmkn i w setkach innych miejsca· nikt nie położy obok wiązanki kwiató1v. po latach.• w inny Dzień Zaduszny pol·
wości każni z obnażonymi głowami
Ale ich tragiczna samotność prze- skie matki) kiedy dzieci zapytają je:
skladamy holdy męczennikom, których mawia do nas może jeszooe potężniej.
,,dlaczego nie idziemy pomodlić się na
rnili.ony straszliwy na,ieźdźca rozstrzePamięć nasza pielgrzymuje polwr- grobie o.fca?" pochylały glowy i odlal, powiesił, zagazowai lu.b spalił żyw- nie na tamte m,ogilki bez nazwy ikrzy- powiadały bezglośnie:
oem.
.żyków i powiada:
- Moje dzieci, my przecież nawet
Z niedawnej przeszłości wylaniają
Pozostały po was niilionowe rzesze nie wiemy, gdzie szukać jego. grobu! ...
się ku, nam korowody męczenników.
wdów i sierot pozostały wspomnienia
Oto jest ślubowanie, ja1;,ie w SWięto
Nie znarny nawet ich nazwisk, nie najstraszliwszych krzywd, jakie czlo- Zmarłych podczas gdy migocą lampki ł
wiemy gdzie są wszystkie ich groby.
wiek może zadać czlowielwwt-krzywd trzepocą sztandary u grobów pomor·
.Popioły _1ednych rozwiały się w ol- których tiie zapomnimy nigdy!...
Ci,, dawanych ofia„ hitlerowskiego reż.i.mu
brzymich piecach l<,rematory.fnych. Gro oo nie cierpieli, mają Tcrótszą pamięć - sklada dziś cala wolna, Odrodzona
madne mogiłki innych, wróg celowo niż my, i już teraz bratają się z mor- Polska!
M.

t.ia pól wyblakła fotografia, albo- cał cimiu -

kiem niespodziewanie - rozrzewni nas
drobna po nich pamiątka. N aogól jednak, w twardej walce o byt, budując nowe życie nie często myslimy o
tych, którzy już od nas ode,'!lzli: nawet
o tych na.fbUższych.
Ale nadszedł dzień W szystk'ich świę
tych i Zaduszki: święta Zmarłych.
Wędrii.femy wszyscy na cmentarze -·
i z talcim samym pfotyzmem, z jakim
przodkowie nasi kładli w noc „Dziadów" kołacze i plastry miodu na mogilach swoich przodków, stroirny groby
girlandami kwiatków. A potem, zapa·
liwszy świeczki i Zarnpki, wskrzeszamy
w paniięci wizje ·tych, 7ctórzy do nas
powrócić mogą ju.ż tylko w snach„.
Nad wszystkimi cmentarzami unoszą
.-wiatq
się dzisiaj łuny świateł. Ale jest w Polsce wiele, wiele grobów, przy których
nilct dzisia.i nie uklęl;,nie, ażeby Z'mÓwić })Wieczne Odpoczywanie".
Straszliwa wojna i barbarżyństtw
tbrodniczego okupanta wydarły Polł
sce xgórą sześć mmonów o.tiar, tak, że
cala nasza Ojczyzna jest dziś w'laści..
, .
. .
,
wie .iednym wielkim cmentarzyskiem.
w. p~czątk.ach X~ _wieku ~~1oki<lzy wysiłku umy_słowego, d.fa jakiejkolwiek dy i ideały obywateli amerykańskkh„.
I jak dluga i szeroka, w święto zmar- wzp1:ati. ~·r:kiet.ę wsro~ młodz1~·ZV am~- iwórczej pracy. Niema tam ani podziwu
W innym, potężnym kraju, młodz.ież
lych płonąć powinna nagrobnym,i ilu, rykans.k1:e1 na temat, Jaki za.wód sta~·ia dla uczonych, ani dla wynalazców, czy także wypowia:dała się, jaki zawód I
minacjam.i.
ona najwyżej w Mernrchii społecznej.
techników, ani dla pięknego zawodu lot- czyją pracę stawia najwyzeJ. Ale ta
Nie zaponiinamy jedna.k o nich: i z I1 Otóż, lista ułożona na -podstawie licz- nika.
mło<lzie·ż pattu na żyeie i na człowie.ka
~zcią. myśliniY_ o tych. wszY.stkioh bo-! ni·e nad<esJanych o<lpowk~dzi. brzmi ala:
Ale wródmy jeszcze <l'O tego.
inaczej. Wykwalifikowany inżynier, arty
Jow,n~kach, 7..,toryc1~ .ofiara zycia przy- 1) ba11kierzy, 2) przemysłowcy, 3) a<lwoChcąc przekonać się, czy wojna zmie- sta, robotnik, uczony, który życie po~
wrociła
nam wolnosc._
. kaci dalej szli lekarze inżynierowie oii~ niła psychikę ameryka1ńską, ankietę na święca pracy dla ulżetl!ia cierp1emom
P1·zy grobach "Niezna,nego żolme- . ' .
. .
'
.. '
,
rza" stoją dziś. honorowe warty. ~la- ce.r~wie, ?ll~Jona.r.ze (!},. ~statme zas ten temat powt.órwno w ubiegłym roku. ogółu, dla zwalczenia groźnych chorób
szerują ku nam cienie tych, którzy zgi- '11'1€J.sca zaJę'h: .stolar.ze,g,ormcy, kopa.cze, Góż się okazało?
,
·
- oto ludzie, których stawiają oni w
nęli w bohaterskiej walce na Wester- fryzJerzy, sz.ofe-rzy, zołmerze.
Znów najhardziej cenionym zawodem pierwszym rzędzie hierarchii społecznej.
platte", w beznadziejnych ';zarżach
Socjolodzy owi drn:;zli zgo<lnie do wriio okazało się zajęcie bactkierów. a robot-· To są wartości, które ceni młod.zie.ż w
pod Kutnem, na barykadach Warsza- s~u, że Amerykanie cierpią na „kom- nicy, rzemieślnicy, nauczyciele zna- Z\viązku Radzieckim, młodzież rowie·
wy. I ci, ldórzy padli na skalach Mon- ple-k::. białego kołnierrzyka" _::tak to przy leźli się na szarym końcu. La.godni~ na- eka.
te Casino i ci,. którzy na .PelnY.11": a~wa- najmni·ej określili, gdy wyn~ki ankiety zwany „kompleks białe.go kofoierzyka"
Wymowa tych dwoch „wyzna11 wialy. szlaku Lenino - Berlin dali zycie za ::ostały już t1stalone. Ale trudno nam si~ (słuis.mi·ej byłoby - „koDl!J)l~s złotego ry", }est w swej pmstocie aż żenująca.
OJ~'!t:1J~·
, b,
z l h
'd· . z t11ką opi'nią pogodzić, bo ni·e tylko cho- dolara"), nfotylko się nie zmniejszył,
W piogoni za złotem. Amerykani-e
10
. s 'l grbo 7owt· pok~ghy~ l .zn~-J ~Ją rlz·i o to, że praca fiŻyczna traktowana lecz wyraźnie zwiększył.
stali się niewolnikami dolara. w sensie
się mog1 y
o ia ers ie zo nier~y ~ r- . t
t
1d • „
. dl' . i I k
D : ·~d
. I t . .
h ł bo l ł
.
.
mii Radzieckie.i, tych, którZ'l.J zginęli za ~es ~rzez ę ~1 o z1ez ~.o.i<~~ rw1~ e ~ .· :o:'\\Jet cz~ni~ a .'\?J-einny~~>gę - cos-ownym 1 przenosnym. N i·e cz łowie<J
Prawdę którzy wa.lczyU 10 imię spm- t:e~aząco; W.ic.h WYP'?" 1.e.dzrnc11 n1~ zna1 1-1-e p-1.ze(J·Dra~ema p-0\\01e~ne ~ srod SIJ:O· jest ceniony, nie jego wafory, jego
w Czł~'t.cieka.
d1Z1emy rowmez prze.1awow mnao1a dla łec;.:enstw, me wpłynęły 1akos na poglą umysł, praca i z{kibyta wi>ed'Z-a, ważne
YM ,1.
.
. b'
.
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jest tylko _
,,ile ·est wart" _
(ty,n.n\ve
ys i nasze i uczucia 1egną w ie1i
1
t'~
stronę z serdecznym uczuciem wdzięczameryka1'iskie pyt::inie). w prreliczeniu·.„
ności oddali oni swe życie Zli wolna pieniądze. Im więcej {ych 'f)ienię<lzy.
ność naszej Ojczyzny, ich bagnet potym wyżej stoi się, według cyni'Cznie
mógł nam zrzucić okrutne .iarzmo hit·ał j
j
szczerych odp<l'>Vi·ed.zi na anldetę, w lerowskiego najeźdźcy. Warty prz~f ich
I
8
hi·ernrchii t,p10 1!~.cz1nej! Tym znakom'itgrobach, kwiaty i św·iatła w dniu dzi- . YI' dalszej realizacji zawartej ostatnio był z ZSRR do Białej Podlaskiej transport szym wzorem można się stać dla m!osiejszym, to symbol prawdziwego bra-l umowy pomiędzy Polską a ZSRR, w spra~ 31 wagonów, 1irzywożąc 730 osób.
dych dziewcząt i chłopców amerykafiters~wa pi~an.ego nie slowam·i, !ecz wie repatriacji obywateli polskich, którzy
Otrzymują oni na punkcie PUR odzież, skich, którzy od chwi!i \.Vei·ścia w źycie,
krwią wspolnie 7Jrzelaną,
wspolną
. d . ,
.
h
T .
pomoc lekarską, jednor~zową zapomogę uczą się pogar:lz::ić t\·m, co iedyni~ I
walką i wspólnym nad wrogiem Zwy- w cza.s:e zia1an WOJennyc . zna1ez 1 Slę na pieniężną ·i po zał2twieniu formalności, Wyłącz:nie ma wark.;ć niepru~mlijająca
cięstwern!
terytormm ZSRR, naplywa~ą ~tale nowe związanych z otrzymaniem dowodów osobi- i istotną dla wszystkich narodów miłująPrezentu.jąc broń, wśród głuchego tr.ans~o ty na ~,:-,ikt repatriac:nny PUR \V stych, rozjeżdżają się do domów.
cych postęp i wolno~ć - waTtc·ś-cia ta
werbla pozdrawiamy cienie wa.lezą- Białea Podlask1eJ.
Wielu z przybyłych udaje się na Ziemie jest człowiek, Jego twórczy W\1'9:iłek i
cych!
. W czwartek, dnia 30 października przy- Odzyskane.
·
I wartość <luchow·a.
A.
jakaś
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Spolkan1e na cmentarzu
Cmentarz

mężem,
wykwalifikowanym buchalterem, w małej mieścinie pod T arnopolem.
Mieli własny ogródek, wiosną pełen
kwiatów, a jesienią owoców - o każ
de~ porze rozbrzmiewający · wesołymi
okrzykami Lusi.
zoO, tak bardzo kochali swoją słodką

Rakowiecki w Krak9wie

płonął w Zaduszny Dzień
iluminacją
tysiącznych świateł.
Boczną aleją, na której straży stały
r.amienne płaczące anioły i marmuro\ve nagrobki, szła samotna, skromnie

ubrana kobieta.
- To chyba tu! rientować się
Przeszła

w

usiłowała
13.b~ryncie alejek.

kilkadziesiąt.
zatrzymała się przy małej

jeszcze

kruszynę!

meW końcu styc,Znia 1939 r. dostał Witrów i
mo· told urlop. Postanowili po raz pierwgiłce;
szy wyjechać dalej w świat i zwiedzić
-Tak, to tu! - powtórzyła a wzrok Zakopane.
jej padł na tablicę krzyża, na której ·wiPo drodze zatrzymali się w Krakodniał napis:
wie i nie pojechali już dalej.
„Tu leży
Mała Lusia zaziębiła
się w czasie
Lusia Orleaiiska"
podróży. Wezwany do hotelu
lekarz
Irena Orleańska połozyła na samot- stwierdził ostre zapalenie płuc. Winym grobie córeczki wiązankę białych docznie zaszła inna jeszcze komplikachryzantem, a potem zapaliwszy kilka cja, bo malutka zmarła po kilku
świeczek pogrążyła się w zadumie„„
dniach.
Jej wzrok padł znowu na tabliczkę i
Pochowali ją tu, w. obcym mieście,
zatrzymał się na końcowych słowach: w samotnej mogiłce i zostawili pod
„umarła w 1939 r."
strażą kamiennego krzyża.
Wzdrygngła się.
.Jesienią spotkał
Irenę
nowy cios.
Ach. ten przeld>Jty rok 1939!
. Jej mąż wzięty został do wojska i przeJakże
szczęśliwa
była w poprzed- padł bez wieści.
nich latach!· żyła spokojnie ze swoim
Daremnie usiłowała zasięgnąć o

nim wiadomości. Istniały przypuszczenia, że przebyWa w Rosji. 2'e potem
kiedy tworzyła się tam armia palska,
zaciągnął się do szeregów, ale ile było
prawdy w tych pogłoskach?
Tymczasem rodzinne
miasteczko
pani Orlealiskiej zóstało w czasie akcji
wojennej do szczętu zburzone przez
Niemców. Samotn.a kobieta uciekła do
Lwowa, a stamtąd, w r. 1945 wraz z
innymi i·epatria11tami przybyła do Katowic, gdzie otrzymała posadę w jednej
z pa11stwowych instytucyj.
Nie miała w świecie nic i nikogo: z
wyjątkiem tej samotnej mogiły córeczki w dalekim Krakowie.
I ·oto Irena - podczas kiedy z pobli:
skich drzew spadają ostatnie liście,
klęczy przy grobie Lusi.
- I gdzież są tamte czasy, kiedy byłam taka szczęśliwa? I gdzież jest nasz
ogródek pełen kwiatów? I Witold? I
te dobre chwile, Wedy siedzieliśmy we
dwójkę przy łóżeczku zasypią.jącej Lusi?
Ogarnęło ją uczucie nieznośnej rozpaczy i samotności: po twarzy klęczą
cej kobiety popłynęły wielkie łzy.
N agle uczuła na swoim ramieniu dotknięćie czyjejś dlonL
Odwróciła głov.rę i znieruchomiała .

* "'
W ciąż jeszcze*trzymali

się

za

ręce.

-

Opowiedz mi WGz.ystko o sobie!-Irena, kiedy się trochę uspokoila.
·
Opowieść jego była bardzo barwna,
a jednak prosta.
Walcząc w odziałach Wojska Polskiego uformowanego w Rosji, został
re.nny, przebywał rok w szpita.lu, napróżno starając się nawiązać kontakt
z żoną. Po wyzdrowieniu wrócił przed
trzema miesiąca.mi do Polski i objął
posadę buchaltera w Gdyni. Daremnie
jednak - nie znając jej adresu -poszukiwał żony.
,
- · Dałem ogłoszenie do gazet-ko:ń
czył ale i to nie odniosło żadnego
skutku. Zbliżał się dzień Wszystkich
świętych, myślałem o naszej Lusi. Wiedziałem jak bardzo ją kochasz, i przyszło mi do głowy, że jeśli żyjesz, to z
całą pewnością w tym dniu odwiedzisz
jej grób. Okazało się, że m11ie przeczu„
cie nie zawiodło„.
-Tak - spojrzała mu - w oczy Irena
nie zapomniałam qigdy ani Lusi,
ani.... ciebie!
AleJe cmentarza płonęły od świateł.
N a kamienne anioły i krzy~e padały
ostatnie jesienne liście. Ale tych dwa·
je, · idąc teraz w stronę wyjścl_a pr~
ogromny cmentarz, miało rozjaśnia;
oczy: jak ci, którzy na.ile znale~li ~
no zgubion;v. uśmiecJ:i.,
~,..,.
prosiła

,

'
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PRZY&O·DY WICKA i· WAC.KA
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DOKTOR: - Tysiąc złotych, to wię
DOKTOR: - Trzymaj się Pan! Za
DOKTOR: - H:n, hm, Ból głowy.
WACEK:' - Widuniu. źle ze mną.
cej, niż ja za wizytę!
gorączka, biezwład kończyn „· Zobaczy- wizytę osiemset złotycn„.
chyba kipnę ...
DOROZKARZ: - Koń chce ieśćt ..
WACEK: - O jej a!.„ o rety!.„ Jui
WICEK: - Poczekaj, walę Po jakie- my, co z tego będzie. Może grypa„.
DOKTOR: - A ja nie?
wyzdrowia:lem zupełnie!„.
goś lekarza!...

....1„„„„„-.„„„„„m111„„mm„„„ma„„
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Dodatkowa reiestraeja

.JS

htopadowycb kart na mleko

W Sklepach miejskiej sieci rozdzielczej

!J.ależy w dalszym ciągu rejestrow~ć II-gi
kupon rejestracyjny na świeże mleko z
kart żywnościowych na miesiąc listopad
1947 roku, a mianowicie karty: „Dz.0-3",
Zaroiły się cmentarze, ożyły pogrążone
„Dz 03" R.C.A., „Dz 0-3" Ministerstwa Komunikacji, „M" (Macierzyńskie), „M" R.C. w jesiennym śnie aleje.
Już we wczesnych godzinach rannych
A. i „M" Ministerstwa Komunikacji.
tłumy łodzian pośpieszyły na
niezliczone
Rejestracja dodatkowa trwa od dnia 3go listopada do 12 listopada rb. włącznie. ·miejsca wiecznego spoczynku swych najbliż
Od dnia 3 listopada w sklepach miej- szych, aby złożyć hołd Ich pamięci.
Tramwaje, zdążające w kierunku cmenskiej sieci rozdzielczej wydawane będzie
mleko świeże w ilości 7 Itr. na wyżej wymienione karty fywnościowe.

.

Za d a tygodnie

upfywą

lumin składania padań na
sze prowadzenie handlu

dał-

• 2a a'Wa tygodnie, dnia 15 listopada.
termin składania podań o zezwo
lenie na prowadzenie handlu i zawodowe
wykonywanie czynności handlowych.
Podania takie, po uprzednim wniesieniu opłat, powinny złożyć za pośrednie~
twem zr~zenfa kupieckie~o przedśię
błorstwa handlowe I usługowe. oraz zawodowo trudniące slf handlem.
Ter min 15 listopada fest nieodwołalny
I nie będzie przedłużony. Kro w tY'm
terminie nie złoży podania - będz.ile robow1ąa:any do zaprzestania d~iałalności
handlowej a jedlnocz.eśnie pociągni'ęty
1.Jędizle do odpowiedzialności zl?:Odinie z
art. 27 prawa o wykroczeniach.

•

rzemiosła

Opracowane zostały jut wytyczne, do
wykierzystania kredytów Inwestycyjnych d~a rzemiosła na rok 1948.
Ogólne kredyty bankowe w sumie 150
milionów złotych podzielone zosfana
ml~dzy posz.cwgólne branże. Kredyty
będą przeznaczone przede viszystkim
na rozbudowę l unowocześnienie zakła-
dów, przeinaczonych na kształcenie
uczniów. T4 drogą osiągnie s~ liczbę fa.
chowców • rzemieślników, potrzebną dla
zdrowego gooipodarczego rozwoju rzecyczące

lecz tylko na

Wycięta kieszeń
z 1O.OOO

tarzy, są przepełnione. Licząc się ze zwiększoną frekwencją, dyrekcja Łódzkich Zakładów Komunikacyjnych uruchomiła dodatkowe wozy i zmieniła trasę poszcze"· )1nych linii, aby wszystkim umożliwić dosta-

•

Ad Z
M
. b't
:en1•a
Wobec

złotych

przygoda spotkała w tram1ju lin14 „5" ob. Stanisława Klatza.
· zybyłego do toozl z Gostynina Wlk:p.
13-go Maja 253).
W pewnej chwili obok Ktatza z.robił
>ię tłok, a kdy napierający nań pasaże
rowie wysied..Ii1, gostynlanłn stwiei:dzlł z
przeraienlem, że wycięto mu w spodniach kieszeń wraz z 1O.OOO zł.
Natychmiastowy pośc4?; nie dal żad1y-ch rezultatów.
N aloeży ootrzec publicmość. aby bariziej uważała w tramwajach na kieszt:nie, „Złota Rączka" I jej kompani mają
m
licznych naś!a<lowcówl

gi Kolei Dojazdowych, a PKS skierowalo
kilka autobusów na cmentarz Kurczaki na
terenie Chojen. Autobusy odchodzą od godz
9-tej rano z dworca PKS przy ul. Wigury

l

nie się na cmentarz.
Uruchomiono także nadzwyczajne

7.

W godzinach wieczornych odbędą się na
terenie naszego miasta specjalne uroczystości dla uczczenia pamięci żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, którzy
polegli na polu chwały i w walkach o Wol-

pocią

a cen

obn·ż

n~ektóre artykuły

Wczorajsza prasa poranna podafa wia
domość o genelfa!nei obniżce cen na arty
kuly włókiennicze, która ma być zastooowana w ramach 2-tygodniowej wyprze
daży, poczynając od d1nia 3 listopada rb.
Ponieważ ostatnio zarządzeni-em Ministerstwa Przemysłu wprowa<lzona zo.stafa już oh'liżka cen między innymi tak
że na artykuły wlókiennicz.e. wiadomość
ta wydala nam sii·ę nieprawdopodobna,
wobec CUigo zwróciliśmy się o wyjaśnie
nia do dyrekc jl Centra·li Tekstylnej.
Dyr. Kołacz oświadczył nam co nastę·
puje:
Wiadlomość o generalnej obniżce na

nóść.
Uroczystości te rozpoczynają się dziś o
godz. 16-tej zbiórką organizacji politycznych i społecznych w V(YZnaczonych trzech
PU{lktach miasta : na Pl. Niepodległości, na
Pl. Dąbrowskiego oraz na Bałuckim Rynku.
Po zbiórkach, o godz. 16.30 wyruszą

spec:alne

tekstylia jest błędna, Chodzi tu bowiem
jedynie o artykuły specjalne, Jak: dywany, niektóre wyroby dziewiarskie, poń
czochy i poszczególne l?'atunki wełny,
przy czym obniżka cen tych artykułów
nie wyniesie Jak podano od 23 do 70 procent, lecz około 30 procent.
Artykuły te rozprowadzone będą przez
Cen~r.alę Tekstylną między Powszechn11
Spót<lzielnię Spożyw<XSw, „Społem" cen·
trale halll.a:lowe I fame spól<lzielnie. z.aś Instytucje te wytypują pewną llość sklepów, które w oznaczo.nym terminie przystąpią do sprzedaży detalicznej dla świa(o)
ta pracy.

Z

główne

pochody: z Placu Niepodlegdo Grobu Nieznanego żołnierza
oraz na mogiły żołnierzy radzieckich w Par
ku Poniatowskiego, z Placu Dąb,rowskiego
- na cmentarz na Dołach, z Rynku Bałuc
kiego - na cmentarz w Radogoszczu.
Na obydwu tych cmentarzach oraz w
Parku Poniatowskiego odbędą się o godz.
17-te) uroczystości żałobne.
~Mogiły poległych bohaterów ozdobione
zostaną wieńcami, po czym nastąpią. apele
poległych l 'przemówienia.
Komitet Organizacyjny Swięta Zmartrzy

łości

-

5 0na 7• zc~r~a~z~~jtw;~~:y:~n;!o~ą:~:;~=~:~
całego społeczeństwa łódzkiego
•

l

o
oraz do
wzięcie masowego udziału. w dzisiejszych
uroczystościarh, celem @kazania hołdu tym
wsz~·s;Idm, Jcforzy.~dli na polu chwały i w
obrome demokracJ1.
Łódź
należvd.... I wobec wypełnienia naloz'on""'1·
w godny sposób uczci pamięć
~
'"'
J
nań roli - dalsze ich funkcjonowanie swych poległ eh bohaterów.
_ _ _ _ _Y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
jest zbyteczne.
Od połowy listopada wszelkiie sprawy.
zwią12ane z przydzUelan,em mieszkań i

· • ro J"i, d a Jsze f un k s .._n;,. • . swe1
•
CJODOWQR'te J8J okazało się zbyteczne
PeJ

.

Według kursu1ącvch nnO'łosek Nad. '
K · · J 11.A • "~k"'
·
om~1e l>11.esz1 amo~e · na
zwyc~a1ne

terente catego kra1u mają być zmesione.
przy czym jako termin wymieniana jest
data 15 listopada rb.
NKM powołane zostały w roku ub'!ległym nie jako instytucjte o charakterze
stałym, ale właśnie jako komlste nadzwyczajne na pewien, określony CZaJS.
Zadaniem ich było usunięcie najr01Zmaltmiosła.
Poza tym kredyty iprzyznane będą tym szych niesprawiedliwości na odcinku
mieszkaniowym i zaiprowa<lzenie porząd
ośrodkom f branżom, które wykazuja
ku w dziedzinie gospodarki rnieszkanlo~
największy niedobór w zakresie Hcziby
(k) wej.
pełnowartościowych warszita.tów.
Z za<lań swych NKM wyw1'ązały sle

Nlemlła

I

ie generalna

upływa

Kredyty dla

Pro~ram Swięla Zmarłych w Łodzi

gospodarką

mafą być
wydziałom f
przy samorzą

n;iieszka.niową,

przekazane z powrotem
kwaterunkowym
dach miejskich.
Projektuje się jednakże, dla utrzymania należytej kontroli, . przydzi·elenie do
władiz kwa,.terurnkowych czynnika społecznego, któryby sprawował nadzór nad
całokształtem gospodarki mieszkanio(o)
wej.

urzędom

ędzie więce · skór

na wyr6b obuwia i dla cel6w specjalnych w przemyśle.
- Ulepszenia i budowa nowych garbarni
Jak s1ę dowiadujemy, Centralny Za-1 Jednocześnie rozpoczęto budow~ drurząd Prziemys!u Skórvmegó. przystąpił gfegc nowoczesnego budynku o żelazo

do pla1Y10Wa1I1ej akcji budowy względnie
przebudowy zakładów garbarskich w Ra
domiu. Na pierwszy plan w tych pracach wysuwa 5.ię jedna z największych
faibryk radomskich, mianowide i;arba.rnia „Nowość", gdzie przystąpiono do
istuiejących
gruntownej przebudowy
warsztatów skór mokr~h I do budowy
nowe-go systemu kanalizacyj1I1€.i!:O.

betonowej kon'strukcji co pozwoli na wy
datne zwiększenie produkcji garbarni.
Garbarni „Nowość" powierzane są
licz.nie z.l ecenia specjalne, m. iln. ~rbar
nia ta wyprodukowała skóry na pasOlbrzym dla huty „Batory" oraz sikóry
techniczne dla potrzeb przeroysłu teksty!
nego dotychczas sDrowadZGne z zagra•
nicy.

J

Kobiety

radzłeckie

złożyły wizytę robotniczej. lodzi
Wczoraj rano przybyła do Lodzl ba·
wiąca obecnie w Polsce delegacja Anty·
faszystą.wskiego Komitetu Kobiet Ra·
dzieckich, która przyjechała do naszego
kraju na za-proszenie Społeczno-Obywa
te.lskioej Ligj Kobiet.
~legacja kobiet radzieckich pirzyjmo
wana by.la w Lodzi przez miejscowy oddzi'ał SOLK oraz Wydlział Kobiecy:
OKZZ.
W czasie swego pobytu w lod'zl przed
stawlcielki koóiet radzieckich zwiedziły
w PZPB Nr. 1 hale fabryczne oraz żło
bek I przie<Js.zkolie. Po zw'fed·zenlu fabryki
udały się do R.obotnkzego Domu Kultury im. Wa1ryń5ikiego .pr.z.v PZPB Nr. 1,
gdzie odbyło si~ zebranle z udziałem delegatów wszysłkkh łódizkich zakładów
prremysłowych, placówek terenowych
SOLK oraz organizacji mrodzieiowych.
Po południu goście podejmowani byli
o;biadem, na który przybyli !prezydent
miasta, wfoewojewoda oraz !Prz-edstaw~
ciele społeczeństwa łódzkliego i prasy.
Delegacja spę<l~iła wiieczór w Teatrze
Wojska · Polskiego na przedstawieniu
„Krakowiaków i Górali_'„

•
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Uszy ·e ubrani luksu e !

Inne ceny na papierze, inne· w praktyce.-Słaby ruch w pracowniach .krawieckich.- Ludność na przedm~eśc1ach . kupuje gotowe wyroby konfekcyjne

Dzieclzi'ną, w której panu ie największa
tozbieiil1ość mię<ltzy cenami ustałonymi.

- Nie, ja myślę po świętach Bożego
Narodzenia.
Znajomy, którego spotkałem w dro·
dze z piątego do szóstego zakładu, wytłurna<:zył mi, na czym polegti caly se·
kret.
- Oni pytają umyślnie, czy cię ktoś
przysłał. Jeżeli powołasz się na jakie·
goś sita.Jego klienta, który płaci Lm i·naczej, ubranie uszyją ci nawet za dwa trzy tygodnie. A tak, nie mają zallfania
i obawiając się . wsypy, wolą nie ryzyko·

8 faktycznie pobierainymi, jec:;t królestwo
tgły, czyli· mówiąc poprootu i bez prze·
nośni /- zakłady krawieckie,
W Lodzi istnieją dwa urzędowe cenni

'kf na szycie

ubrań .

Pierwszy to t. zw.
cennik ulgowy, według którego krawcy
robowiązani są szyć garnitury po 2.800
ik>tych członkom związków zawodo·
wych, delegowanym przez OKZZ .
Nie· jest ki oczywiście drogo, ale cały
nkopuł w tym,
że zakłady krawieckie
tylko jedną czwartą swej produkcji oddają na szycie ubrań r>o cenach ulgowych, a pon1ieważ stosunek pracujących
do nioepracujących przedstawia się aku·
rat wręcz odwrotnie - lwia część klienteli zdana jest na drugi cennik t. zw.
.wolnorynkoowy.
~Tutaj stawki za robocizne są bez po·
r~wnania wyższe.
UszY'cie ~arniturn
kosztuje bowiem 5.000, 7 i pół tysiąca I
to.ooo złotych, zależnie od wykończe·
il~!.
.
Osta1eezinte i te ceny nie byłyby zbyt
uciążliwe,
gdyby były ... przestrzegane.
W praktyce j·e<lnak bywa zupełnie ina·
'cz.ej. Miałem okazję p·rzekonać się o
tym na własnej skórze, gdy ku<piwszy po
zniżonej cenie kupon mater1ału. wybra·
Iem się na poszukiwanie sipecjalisty, któ
ryby z moJej l00 ·1procento~ei wełny
spreparował ja.kiś przyzwoity garnitur.
Odwie<lzHem kilkanaście zakładów za
r<5wno w śródmieśdu jak I na przedmieś
Ciach, dokąd zaprowadziła mnie nie tyle

~~ ~~~~~k~i!l:!~ść~e
• * •
00

wać.

Dla ciekawości udałem się do jednego
z elegaintsz.ych z'akladów, gdzie ubiera
się znajomy dyrektor pewoef irJstytucjl.
Twarz krawca O'dy usłyszał nazwisko
dyrektora, rozjaŚnria· sie. ·
- Ależ, oczywiscle! Za trzy tygodnie
garniturek będzie gotowy,
- A ile mi pan policzy?
- Nie mogę wziąć drożej, nli od dy·
rektora 20 tysięcy.

'

W pferW'szym zakła&zle matster spo}·

Wywiązał się między nami charakte·
rystyczny dialog, który z.resztą, z małymł odchyleniami powtórzył się w następ

-

Ghctałbym

usz~ sobłe

~arnlhtT.

*

złotych sztuka

OKZZ w Lodzi otrzymała komunikat
z KCZZ, dotyczący udostępnienia światu·
prac~ żarówek elektrycznych.
Sprawa ta została uzgodniona w wyniku obrad między Gentralą Handlow.ą
Przemysłu Elektrotechnicznego a Kom1sją Centralnll Związków Zawodowych.
Postanowiono zmienić dotychczasowy
system rozdzielnictwa żarówek w ten
sposób, że Centrala od IV kwartału rb.
będzie rozdzielała pewną Ilość żarówek
w ratach kwartalnych swoim o~dzlałom
terenowym, w których poszczegolne okrę
gowe komisje związków zawodowych
lub powiatowe rady zw. zaw. będą mo·

I

- Nie, przypadkowo tu zaszedłem.
- Hm„. widzi pan, teraz .Jesteśmy
zawaleni robotą. Moie po świetach.
....- AJ.eż oczywiście p<> świętach, prze·
ciei święta za dwa dlni.

gły nabywać I rozprowadzać ~arówkt
wśród pracowników zakładów pracy, czy

instytucji.
•
Przy podziale żarówek pomiędzy pracowników brane będą pod uwagę rzeczy
wiste potrzeby, stan rodzincy pracowql
ka (małe dzieci) oraz wysokość zarobków. Założeniem jest, aby żarówka sprze
dana tą drogą dotarta do pracownika
· · ·
b' .
na1mme1 zara 1a1ącego.
Cena żar?:"'ek V: zamówieniu hurtowym wynosie będzie G~ 82 do ~ 12 zł. za
sztukę, a w sprzedazy detalicznej od
105 do 143 złotych.
·
(k)

„ ....-.............................................„ .........„ ....................................„ .....
........ Nie, nie

MljaJą godzi!ny popołudnia. w poco;ekalni nie ma już pacjentów. Doktór wyszoedł do cho•r ych. Anna kończy porząd·
kowanle gabinetu. Opanowała się I nie
telefonowała do Andt ze ja, To przecież
on powinien dzwonić, choćby z dziesięć
razy. Ale napewno j;es·t zły, może obra·
ził się na nią! Tm<linol
Pogasiła wszystkie światła i wycho·
dziła już z .pokoju. W tym momencie
zadzwoni'! telefon.
. Pacjent, czy Andrzej?
Nie robił jej wymówek. Bardzo oficja]
nie, bardzo zwyczajnie prosi'ł, by ze·
chciii.ła wyjść do miasta. Pói<lrz ie w jei
kierunku. Zanim zdążyła odpowiedzieć
położył słuchawkę.
Cóż to znów za dziwne zwyczaje? By·

la tak przygotowarna na jego zwykle.
adorujące słowa, iż ten suchv komuni·
kat, ie pójdzie w Jej stronę, rozcza:rowa~
ją i zaniepo•koH.
. . .
.
I zupeł.nie nie o.karzał ra<losc1. ze maJa.
się spotkać. Nie spytał nawet\ czy m'a
czas? Czuła się dotknięta ... A gdyiby tak
riie pó jśł. Ale wiedziała, że pójdzie. Cze·
ka.fa przecież cały <lzieńl - Przyznała
tie> szczene przed tSObą.

Ubrała się wyjątkowo starannie.

Bawiła ją własna próżność I podnie-

cenie. Gdy spotyikała sie z Miedzińskim
niig<ly nie miała takiego na.stroju.
Doktór wrócił zaraz po wyjściu Anny.
Trochę zdziwił się, że jej nie zastał i jak
by.„ zawiódł. Nie wiedział; że wyjdzie,„
Gdy kończył jeść kolację, zapukała
Zośika. Chciała z nim pomówić. Prooił.
by weszła i usiadła. Patrzył na nią wy·
czekująco. Naipewno przyszła prosić o
podwyżkę, powinien był jui o tym sam
pomyśleć. Wszystko tak drożało z dnia
na dzi·eń.
Przecież I Anna ciągle miała tę samą,
napewno niewystarczającą rpensię.
Ale Zośka nie przyszła po pieniądze.
Nie przywiązywała do nkh zbytniej wa·
g 1•
- Panie doktorze - zaczęła z waha·
ni~m. Czuła t~raz. lęk przed tym, co z~
mterz~ła. po~n;dz1ec. Przestraszrła się
swej sm1ałosc1. Ale gdy pornyslaiła o
dziecku, nab~ala cdwa~i.
,
- Ja chciałabym m1eszkac spowro·
tern u rodziców. - Doktór spojrzał za·
niepokojony.
Ma oani zamiar nas opuścić?

Gdzież

od Bogusi!

13.600 złotych.
Zgoda J na to. Me jeieli

wprov.'ad:ro-

ny zostanie na tereni1~ lodzi nowy cen•
nik, nieodzownym warunkiem fest, aby
cennik ten nie pozostał na papierzej ale
był dokładnie respektowany p(zez kraw•
ców.
Sprawienie oob'lle g-arn1turu fest C!zęsłd
taką samą pilną potrzebą .lak powiedzmy
jedzenie, gdyż bez jedne~o ł drugiego
nie moina się obejść. Dlaczeg-o~ więc
·gdy roztacza~a .\est tak ścisła kontrola
nad sprzedazą artykułów ływnośclo·
wych, nir nie Interesu.te si~ zakładami
kra~leck.ml, z których wiekszo§ć kvf
sobie w zywe oczy z urzędowych cennł·
k 0'w?
· ·
Warto1by na·d tym pomyśleć I„. iabra<!
się energ-icznie do zaprowadzenia należytego porządku w tej dzie<l:zilflie!
l(os.

I

- A ja czasami muszę flł karmtć w
nocy, kiedy płacze ... - Był zaklo'J)Qtany,
a Anriy jak na złość nie było w domu.
- Sam myślałem niera~. że macie
t;im za ciasino w tym jednym pokoju.
Mogę wam oddać moją sypia.JRię, mnie
nie potrz>f'bny taki duży pokój. Tam
doskonale pomieścicie.

s'e

Zośka nie odpowiadała. Splatała i rozplatala ręce nerwowym ruchem, na policzkach miała plamy wypieków. Nie da•
wała za wygraną.

- U> pan doktór ma przeciwl<o temu,

żeby Bo,;usia spała na dole?. U nas jest

czysto i mi·eszrkanie bardzo duże. A dziecko musi przecież być przy mnie.. Zośka podniosła nieco głos - Mnie krę·
p~je mieszkarnie tutaj na górze . .Tak dziecko było mniejsze i było zimno. to co
11m1.ego. Teraz będ~ siedziała z ni·ą wię
wające.
cej na powietrzu. W)ngodniej będzie na
- Czy pani porozumiewała się już z dole..
panią Kloechowiecką?
- To panna Zosia wogóle chciała bY.
- Nie, po co? Przecież ona nie mat·
dziecko
zabrać?
'
ka! - rzuciła twardo dziewczvna. - Tu na górze nie ma iuż co siedzieć.
Pan tylko ma tiu coś do powiedzenia.
Ile razy pa111 doktór będzie chciał, to ja
Ona jest obca.
Doktór przeczesał włosy nieporadnie. panu qziecko przyniosę.
- Co się stało panno Zosiu? Ja do·
Zdumiewała go. Miał llł zawsze za
prawdy nic nie rozumiem!
cichą, nieśmiałą dziewczynę .. Te.raz sta.·
- O proszę pana, czy to takie strasz- wiała sv.roje żądania śmiało, pewna że
ne? Będę szła na noc do domu. wóze- ją muszą wysłuchać...
'
czek dzi>ecka może zawsze u nas stać.
- Zaskoczyła mnie pan; tymi projekWygodniej nawet będzie wyjeżdżać na,
tami,
co na to powie pani Klechowiecka?.
spacer.
:- Dz~ecko ma swój dom, panno Zo·
- A cóż ma pani Klechowiecka do po.
siu i nie potrzebuje nocować gdzie- w:edzenia?
indzieP
(D. c. n.f

1

(
•

opuścić.

ja bym
Nie, ja tyLko
chciałabym spać na do.le, bo tu u nas je<>t trochę ciasn<J. Pokoik mały, kręci·
my się obie, potrącamy. Dziecko powinro przecież mieć dużo mieioca i spokoju. A pani Klechowietj<a często późno
przychodzi, hałasuje, budzi nas.„
Za·trzymała się,
zaslainowił ją wyuz
twarzy doktora, baczny i,„ niezadowolony.
- Niech pani powie wyraźniej, o co
pan; chodzi. Chce pani spać u rodziców?
- Tak, razem z dzieckiem!
- Jak to, razem z dzieckiem? - zdu·
miał się - dlaczego?
- Bo, jak mówiłam, niewvgo<fnie
nam razem.
- Doktór nic nie rozumiał. Czyżby
A'1na z Zośiką poróżnHy się? Ale nawet
gdyby tak było, słowa Zosi były zdumie·
mogła odejść

44)

tomiast często odda fe ubrania do •.. prze
nicowania. Ostatnio coraz więcej moi•
na zauważył ludzi z kieszonkami u ma
rynarek po prawe i strooie ...
Są jeszcze inne, bardziej ogólne przy-c
czyny spadku frekwooci~ w zakładach'
krawieckich. Zeszłego roJ<u wydawano
wełnę na kartki i dziesiątki tysięcy metrów rozeszło si{' z magazynów po cec
nach sztywnych bardzo niskich. w porównaniu z cenami wolnorynkowymi.
Oczywista, kto otrzymał niemal za bezcen materiał mógł pozwolić sobie na to.
abv przepłacić krawcom.
,
W tym roku wełny na kartki nłe wyda1no.
'
Poza tym, w zeszłym roku zaspokojono w lwiej części głód garderoby,
wywołany długimi latami wojny I okupacji, po których wiele osób pozostało
dosłowie bez odzieży.
Nie możemy sobie jeszcze pozwolić'
na to, abyśmy zbyt czesto zmieniali
ubrania. Są jeszcze inrne, ważniejsze wy
datki bieżące, toteż w tym roku wiele
osób musiało zrezygnować z uszycia so·
bie nowego garnituru. zadowalając sio
starym, odświeżonym, wyprasowanym
względn'ie.. przen.icowanvOJ.

I k.to może so!Jie pozwolić na jednora·
zowe wydanie tak. zawrotne! sumy pie-n1ę<lzy? Mam oczywista na myśli ludzi.
zarabiających uczciwie.
• • •
Ubrania sobie nde sprawiłem. ale dowiedziałem si~ wielu ciekawych rzeczy.
Sezon w tym roku nie test nadzwy·
czajny, raczej - kiepski. W porównaniu
.z rokiem ubiegłym, frekwencja w zakła·
·dach krawieckich spadła do minimum.
Jeszcz.e jaki taki' ruch można zaohser
~~wać w większy~h pracowniach. w
srodmleśclu; Natomiast kompletn~ cisza
panuje w zakładach na peryferiach mfa·
sta.
Dlaczego? Czyi by tuta f rremieślnky
nie umieli dobrze szyC?
Przyczyna jest zupełnie inna. Na
prlledmieściach znaczna cześć ludności
zaopatruje się w gotowe, znacznie łań·
sze, wyroby konfekcyjne. Robotnicy, czy
rzemieślnicy, nie mogąc sobie pozwolić
na sprawienie drogiego g-arnHum „na
miarę'!, kupują w magazynach gotowe
• • •
ubrania.
Ceny szycia (wolnorynkowe) maj~
Publiczność ze śródmieścia przewat- być podniesione i z,równane z warszawnie nie uznaje wyrobów gofowych, na- skimi które wynoszą 6.800. l 0.200 I

dla
robotników
w cenie od 105 do 143

popro-

Dwim:ę<lowy, z mo<lnym1 kla1p kaml.
- Czy pana ktoś do nas skierował?

*

tować około 40 tysięcy złotych.

żarówki

rzał na mnie nie uf nie, S!J)odełba.

nych praoowntacli.

•

Ostatecz.nle obstalunku nigdzie nte oddałem i kUJpon zaniosłem z powr0item do
domu. Niech sobie poleży, może w mie
1
dzyczasie wła<l>ze zaprowadzą jakiś po·
rządek w tej dżungli cen.
W drodize do domu zrobiłem w parnię·
ci malenki rachunek. Kupon dobrego ma
teriału na ubranie kosztuje około 18.000
złotych. Do tego dochodzi jeszcze pod-

szewka, sztywne płótno, rękawówka ł
inne historie - razem dobrych 20 tyslęcy. Ponieważ krawiec h4a za roboclz·
nę 20 - 25 tysięcy, garnitur musi kosz·
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iotrkowska bez

e '•

c·~żaró

Ruch kołowy z głównej arterii miasta skierowany be.dzće na Zachodnia,
i Wschodnia,·.-Ulice te zostana, przeblte, poszerzone I or.zedłużone

~.. ""

Jedną z anomaJi.i Lod1zi jest to, że dział Komuniik acji wykona jeszcze sze- budowę
dwóch mostów. z których
ruch kołowy niemal całkowicie koncen· reg innych inwestycji na terenie naszego zwłaszcza jieden posiada kolosalne z.na·
truje' si~ na ulicy Piotrkowskiej,
miasta.
cz.enie dla ludności.
P:rzez główną arterię komunikacyjna
Do najważniejszych zaliczyć należy
Przed wojną nad kanałem Karolewka
rniasta iprzecho<lzą niemal wszystkie
~ "'~
· · .__......--

pm.~}eżdżają
sa- .
autobusy tędy
między-

1.!nie
tramwajowe.
mochody
dężarowe,

miastowe oraz niezlkwna ilość samochodów osobowych, a także furmanki i

AmaI o·r daIeka· ch .podro· z· y
posiedzi

dorożki.

trży miesiące

Po.n1eważ w dodatku na Piotrkowskiei
Są ludzie, którzy mają chorobliwy po.
ciąg do podróży. Ostatecznie żyłka podróżpanujie także nader ożywiony ruch pie~ nicza nie jest jeszcze przestępstwem, ale
gzy - nic oziwnego, że właśnie na te~ jeśli podróżnicy odbywają „rajzy" nieleulity najczęściej wydarzają się wypadki galnie, przekradając się przez zieloną grał katastrofy,
nicę i przewożąc towary tam i z powrotem
, Słusznie więc uczyl!1iły wlad.ze rniiej· - prawo ściga ich za to z całą surowością.
skle, postanawiajac odciażyć w· powaz·
Do takich właśnie przestępczych „podnym stopniu ulicę Piotrkowską przez skje różników" należy pan Fabian Ordynans,
rowanle samochodów, autobusów i t.d. zamieszkały w Lodżi przy µI. 6-go Sierpnia
na. ulice równoległe.
12.
) PwbJ.emu tego nie można i·e dnak fO•Z• Z~mias~ zabrać s~ę uczciwie do pra:y,
)viąz ać a<lrni•nistra.cy jnie,
d rogą
t~g<>. me 111~ robił, ~ w _ma,Ju_ rb. prz~kroczył n~e
. czy i•nneao za·rzadz.e•n ia. Chodzi bawi.em 1 legnlme gramce Polski, wywoząc do Nie.o to, że dwie najbliższe i jedynie w:ho: miec większą_ ilość ~are~, które sprzedał
dzące w rachubę
ulice Zachodnia 1 tam z ~dpow1edni~ z~~~e?I·
Wschodnia nie są wylotowe.
W kilka tygodni pozmeJ p. Ordynans

z·
S~odolniaTia i~t t~k ! on

Ulica Zachodnia kończy się przy Sto- ,

zaś u!ica
(c·knło 8 metrow

'dolnian·ej,

wąska
szerokosc1), ze
nie przeciśnie się przez nią nie tylko sze

I

.

·

1co-n1unikacyjną.

Jeżeli zaś ch<J<lzi o ulice Wschodnią,
ma ona być przebita aż do ul. Wojska
Polskiego (Brzezińska), prze7 którą pro·

sk " zan
·y

wdzie, ie

umysłowo,

na rok 1948
„KALENDARZ ROBOTNIClY"
zawiera:
KALENDARIUM wraz z in·
hrmacjami o rdcznicach .hi·
storycznych.

NIAOOMOŚ~I i ARTYKUŁY:
o Polsce współczesnej,
z dziejów polskiego i mi-r
dzynarodowego ruchu robotniczego,

o

państwach

zagranicznych
i ruchu robotniczym za gra-

"

Co zrobhqy w 1948 r.?

nicą,

Te·g orocrne roboty drogowe w Łodzi
zostały j·uż całkowicie zak()t1czone, zarówno w śródmieściu, jak i na prned·

o

mieśieia~h.

wiadomości

Ponieważ

jednak dopisuią. warunki
atmoeferyczne, Wydział Komunikacji w
dalszym ciągu prowadzi prace na po·
szczególnych
odcinkach.
nieobjętych
tegorocznym planem.
Dzjękl ternu przedmieścia Lodzi, zamiast projektowanych 5 kim. bruku,
otrzymają ponad 6 kilometrów zabrukowanych ulic.
,
Roboty przierwa·n:e będą diefiniitywn:ie
('('.}piero wówczas, gdy temperatura obniży si~ do 6 stopni mrozu.
W nar'khodząc:yrn roku również około ł
6 kim. ulk na przedm1eściach <Jtrzyma
nowy bruk . Zamiast kamienia oolnego.
ułożona wstanie nieregularna
kostka
grainitowa z wła5nych kamieniołomów.
Oo.za tvm w nadchodzącym roku Wy-

I

związkac:lit

zawodowych,
ustawodawstwie pracy,

tury i

z historii, litera·

odkryć

naukowyc.k

i in.
Około

skiej, na odcinku od Pl. Reymonta do
Dąbrowskiej. oraz przebudowe drogi wo
jewódz!<iej na ul. Rokicińskief, na odcin·
ku Od Targowe.i do Wodnef. Zamiast
oh€·Cn€•g o kamienia polnego, drogi te
otrzymają ul•epszoiną nawierz<'hnię w po
sfaci kostki1 granitowej.
(s)

Dele'!acia zw. zawodowych

wy~eż~ia

do MosklflJY na obchU 30-eJ
roczn=cv rewolucii patdziernikowel
5ię

dowiadujemy, w związku 1

rewolucji październikowej, do Moskwy
wyjeżdża specjalna delegacja związków
zawodowych z Polski, celem wzięcia'
udziału w uroczystościach, or2"anizowa•
nych przez radzieckie związki zawodo·
we.
Skład delegacJ•I ma byt ustalony
dniach najibliższych.
·
Jednocześnie postanowi01.no przesłać
do ra<lziieckich związików zawodowych
specjalne pozdrowienia od polskiego
świata pracy z okazji
30-ej rocz.nicY,
ReWQlucjl Październikowe!.

w

Wypadek w cyrku

N a terenie cyrku, kt óry rozbił swe na
mioty na Pl. Leonarcfa, wydarzył się oneg
daj tragiczny wypadek.
Po zakończeniu przedstawienia, przy.
stąp)ono do prób w związku z mającą
nastąpić zmianą programu.
W próbach brali udział m. in. bracia
Harley, akrobaci napowietrzni, występu•
jący jako „duet Harley".
Gdy żonglerzy 'znajdowali się na znacznej wysokości, nagle pękła linka i oby
dwaj spadli na arenę, doŻnając ciężkich
1

obrażeń ciała.

Pomocy udzielił im lekarz Pogotowia
Ratunkowego.
(i)

Nie

Poszukuję GOSPOSI do wszystkiego
do lat 45. Ogrzewanie centTalne. Pokój
służbowy dl' dyspozycji. Referencje ko·
ni~czne.
Wiadomość Aleje Kościuszki
' 46 m. 3. Od godz. 9 - 11 i od 18 - 20.

„KALENDARZ ROBOTNICZY" jest popularną encyklopedią spo• polityczną. Zawiera materia.ł niezbędny dla każdego działa·
cza społecznego, dla każdego robotnika, urzędnika, nauczyci'a i stu•
denta, dla każdego kto chce poznać zasady ustrojowe i zagadnienia
Polski Współczesnej i polskiego ruchu robotniczego.

O I RZ RO B,O T 11 ~Z Y"

NABYC W KAŻDEJ KSIĘGARNI, LUB W CENTRALI
SPóLDZ. WYDAWN. „KSI4.żKA", - WARSZAWA, SMOLNA 13.

sp·ttLDZIELIIA WYDA.WllCZI „KSIĄŻKI"

do tramwaju I

wypadki przy wskakiwa·
niu i wyskakiwaniu z jadących tramwajów
nie ustają.
Wczoraj ofiarą swej lekkomyślności
padł ob. Stefan Jóźwiak (Radwańską 60).
Usiłował on wskoczyć do tramwaju linii
„15", jadącego ul. Wojska Polskiego w kie
runku Pl. Kościelnego. Dostał się pod deskę ochro1mą i doznał ogólnych ciężkich
obrażeń ciała.
(i),

łeczno

MOżNA

wskakiwać

Nieszczęśliwe

500 stron druku - Bogato ilustrowany
c E N A I zł 7 o. -

„ KILE I

za.Uczyć

należy również · postanowioną j11ż prze•
budowę dr1>gi państwowej na ul. Rzgow'

przyipadająca za kilka dni 30-ta rocznica

KALENDARZ ROBOTNICZY

1

konstrukc.lł.
Do ważn:iiejszych inwestycji

Jak

więzienia

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

wadzi droga do Warszawv. W ten soosób całv r!.lch w kierunku -stolicv mói:rlbv
się
odbywać z zupełnym pominięciem
ulicy Piotrkowskie.i.
Przedłużenie obydwu uNc Drzewid ziane ;wstak1 p!anem n::i rok 1948. al~ głos
deicyd1Jjący •będą miały tu„. kredvty.
Je·śli fniasto otrzyma odpiowi1edn~ .srum:v, roboty zoote111a na.tvohmiest 1)0<ljęte.
ieżeli nie C{'lowy ten plan mwsia·łhy
hyć o<lił<>żori:v. Niewatpllwie joonak czynniki1 centralne uwzgle<lnią słusznie rokz•eby Lodzi i przyZ1I1ają nam od:powied
nie kredyty na ten cel. ·
·

'(

do władz repatriacyjnych w
Augsburgu i podając się'za stale przebywającego tam od za.kończenia wojny powrócił do kraju razem z transportem innych Po·
laków.
Ale p. Ordyna11s nie wrócił z pustymi
rękoma. Za pieniądze, uzysklme ze sprzedaży marek niemieckich zakupił znac.zną
ilość taśmy gumowej i igieł maszynowych,
cieszących się w Polsce dużym popytem.
Artykuły te sprzedał w kraju, znowu zara·
biając krociowe sumy,
Komisja Spe~jalna dowiedziała się jednak o wszystkim i zatrzymała „podróżni
ka", który za wykroczenia swe skierowany
został
do obozu pracy przymusowej na
okres 3-ch miesięcy.
(S). -

Sroka jest niedorozwinięty
jednak Sąd Okręgowy uznał,
że oskarżony działał w stanie poczyta!·
ności i skazał go na 1O lat więzienia.
Wczoraj sprawę rozpatrywał Sąd Ape
lacyjny, który orzekł na podstawie zba
dania oskarżonego przez psychiatrę dr.
Dreszera, że niedorozwój umysłowy Sro
Id idzie w parze z patologicznym stęp!~:
n'em uczuć. Wobec powyższego wyroi<
(erwszej instancji został uchylony I ~re
ka skazany został na 5 lat więzienia. Z
mocy ustawy o. amnestii kara ~ostała
zmniejszona do 2-ch lat i 6 miesięcy.
Przed odbyciem kary więzienia, Sroka - na mocy po.s tanowienia Sądu Ape
lacyjnego zostanie umieszczony w
zamkniętym zakład. zie dla psychicznie
dzała.
chorych w Tworkach - do czasu wyOrzeczenie lekarskie stwierdziło wpra zdrowienia.
·
~ ·r

Posterunek M.0. zaalarmowany zos
przez Zdzisława Srokę o zaginięciu
jego żony, która według jego słów wybrała się z Mszczonpwa do Grodziska
celem kupna palta. Dał jej na drogę
kilka tysięcy złotych, miała niebawem
wrócić do dornu, lecz ślad po niej zaginąl.
Po kilku dniach rozeszła się wladomość o znalezieniu w lesie pod Grodzis
kiem trupa kobiety z oznakami uduszenia.
Podejrzenie padło na Zdzisława Srokę.
Przesłuchany przez władze śledcze, przy
znał się do zamordowania żony. Wrócił
z obozu z Niemiec. W miesiąc po powrocle ożenił się, nie zaznał jednak ·szczęścla małżeńskiego, gdyż żona go zdratał

Wydział Komunikacji Zarzadu Miejski.ego w lodzi J)Oeta.nowil w nadcho
dzącym roku przedłużyć ulice Zachodnią aż do Limanowskieg-o, która Jest.
jak wfadom.o ulicą wyl~tową. W tym
celu zachodzi koniecz.nośł o<l.rrru>zowa
rila w Jak najszybszym czasie ulky Stodolnianej, a nasfE'pnie 'D'O~Z<>rzienia jei
przynajmniej do 25 - 30 metrów,
Dalszv plan przewiduje prze<lluż·enie
ulicy Zachodniej - Sto<lolniii.nej
do
Zgierskiej i wowczas można będ.ziie w
poważnym ·stopniu odciążyć nłe tylko
Plotrkowską, ale ta'de I Nowomiejską.
Wsze!l<ie samochody,
przejeżdżajace
przez Łódź, nie b?dą .iuż tarasować dro·
gi na ulicy Piotrkowskiej, !!dvż do dys·
pozycJi swe; posiadać będą inną arterię

•

zgłosił się

•
-------ob o.·1 ca
na 5 lat

roki autobus ale nawet zwykłe wozy nie
mogą się ta wymijać. P<Jza tym ulica
ta zawalona jest gruzami.

w M ~- lencinie

przy ul. Obywatelskie.f zna.fdował si~
most, który łączył dzielnice Rokicie i Ret
kinię ze śródmieściem.
,
Mo5t ten, w okresie okupacjll, zestal
prnei Niemców z.niesiony, co postawiło
w kłopotliwym położeniu tam tie jJSzą ludność, która udając się do miasta, musi
nadkładać drogi.
,
Most nad Karolewką będzie wybudo;
wanv w rok11 1948.
· Natomiast w Rudzie Pablanłcklej do-i
tychczas'°wy zużyty most drewniany
przy ul. Famej zastąpiony zostanie nowym trwałym mostem o nowoczesnej

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Miejskich lv.lajątków 1'!.olnych w
Łodzi sprzedaje w hurcie i detalu z majątku
Wicizew ul. Armii Czerwonej N• 32, telefon
·~!!:)~ rozmaite kwiaty doniczkowe (chryzan- ,

l

Łódź, dnia 4 października 1947

roku.

DYREK<'JA
Mle.isklch MaJl\tków Rolnych w Łodzi
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u i pan mi ·sz a ie?

Trzy osoby z Lodzi skierowano do obozu pracy
za nielegalny handel lokalami mieszkalnymi
na oJ J-go Listopada Izu pracy przymusowej:
na
Handel miffiz·kaniaimi jest, jak wia<lo- !
Dolata - na okres mlejeszcze na tej transakcji''. kres 3
I 77,
mo, surowo zabroniony przez
władze.

któ re wych'-l<lzą z.e słusznego założein.ia.
iż do mieszkania ma prawo każdy, a nie
tylko ci, którzy posiadają grubo wypchane portfele.
Mimo jednak tego zakazu. na terenie
nasze,go miais.ta prz€iprowadzane są od
czasu do ·czasu nielegalne transakcje
miesz kaniowe, przyczem kombi111atorzy
używają naJrozmaitszvch tricków i sztuczek, aby zatuszować swe ciemne ma.chi
nacje.
Przeważnie odbywa się to w ten spo&ób, że oooba Siprze<lająca mieszkanie
przyjmuje do siebie w charakterze ,,sublokatora" tego, kto na mieszkanie to reflektuje i wpłacił już ,,zaliczkę". Potem
wiłaŚGiwy lokator wyjeżdża, pobierając
resztę naileżnościl, a w mieszkaniu po·w staje „nowonabywca", który również w
otrzymuje decyzję na
krętacki sposób
·
„swoje" mieszikanie.
Stary ten t.rkk stosowany jest niemal
w ka.żdym wyipad1ku nieliega.!inych transakcji mies.zkaniowych a powodzenie jego należy przypisać głównie nieudolności

i nieuczciwości niektórych Komitetów
Domowych, które wiedząc doskonale o
tym, co się dzieje w ich domu, nip robią
z tego żadnego użytku,
. Transakcje mi eszkaniiowe mają jednak krótkie nogi i epilog ilCih, jak świad
czą o tym dwa ponłższe pr.zykła<l'y, bywa
bardzo opłakany.
Niejaka MARIA MICHALIK mieszkanie swe przy Alei 1-go Maja 21, wraz
z niewykupionym! z OUL meblamn poniemieckimi, sprzedała za sume 350.000
.
złotych!
Miidhallkowa otrzymała tuż ntfozk~.
wszystkio szlo jak po maśle, gdy raiptem
dowi·edziała się o tym Komisja Specjalna, która pokrzyżowała wszelkie pla111y.
1

chciała

ulicę

wprowadził się

zarabiając

Po płoński

miesięcy,

Zarówno Po:płońs.k i jak i Dolata podąg siąca.
Kary te ri1ec.ha i będ ą ostrzeżeniem d1a
zostali do odp1o•Wi 1edzia·lności za han
del mi-eszkaniami i w .w yniku rozprawy tych wszystkich, którzy również zamiew Komisji Spe.cjafoej skierowani do obo- rzają sprzedać, czy kupić mies zkani e! (t)
nięc.i

1
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W listopadzie normy chleba kartko - czone Centrale Aprowizacyjne i Rejomąki 80 proc., utrzymane będą nowe Centrale Aprowizacyjne otrzymarąbankę, w kat. IR ją: w kat. I w dotychczasowej wysokości.
Mąka pszenna, V\rydawana będzie dla olej, nauczycielstwo i pocztowcy w kat.
kat. I po 2' kg., II - 1,5 kg., III - 1 I - olej, smalec lub margarynę. IR olej. Dodatki pracownicze pokryte -zokg., IR _ 1 kg.
Pracownicy przemysłu i komunika- staną również w 100 proc. rąbanką,
cji -zaopatrywani przez Rejon·::iwe lub dla pozostałych grup oraz dod. „M"
żjednoczone Centrale ·Aprowizacyjne, przewidziano przydziały oleju bądź
otrzymają przydziały kaszy w ilości 1 margaryny.
W listopadzie V1.rydawane będzie na
kg dla kat. I i U,5 kg. dla kat. IR.
Również normy mięsa będą pokryte! ~a:t~i „J?3': i „M" świeże ~nl~!w .w
w 100 proc. Dla kat. I '( przewidziane ilosc1 7 htrow na osobę m1es1ęczme.
jest 2 kg mięsa, dla II - 1,5 kg., dla. Mleko to _;iochodzić będzie z zakupów
IR - 0,75 kg i IIR ---;- 0,5 kg. Na do- Funduszu Aprowizacyjnego. Ekwiwalent za mleko dla dzieci od lat 4 do
datek „C" - 0,5 kg.
Grupy pracownicze zaopatrywane 12 pokryty będzie czekoladą w ilości
·
przez Zjednoczone Centrale Aprowiza- 0,2 kg.
N orrny cukru pokryte będą jak zwy
cyjne otrzymają na karty I kat. i karty
dodatkowe rąbankę, kat IR - konser- kle w 100 proc. Kat I dod. „S" przywy. Inni pracoWI1icy przemysłu otrzy- znano po 0,5 cukru., }tat. II - 0,4 kg.,
mają mięso bądź w postaci rąbanki, kat. IR 1 dod ~,D3", „D7", „D12" i „M"
·
·
b~dź też m·.~c;i'l w<';flw••go 11Jh J.i t nsei ,,y po 0,25 kg. cukru.
Posiadacze kart „D7"_!. „D12" otrzy
wieprzowych z zakupu Funduszu Apro-1
wizaeyjnego. Pozostałe grupy Jrnnsu- mają poza tym po 0,3 kg. wyrobów cumentów otrzymają konserwy lub śle- kiernfozych- z-produkcji - krajowej. Wyroby cukiernicze dostaną- także dzieci
dzie.
Przydzi<d tluszczu dla kat. I wyzna- do lat 3 na kartki „D3" w-ilości 0,3 kg.
Ponadto kat. I otrzyma , 0,2 kg
\
czono w listopadzie na 1 kg. · .
Grupy zaopatrywane przez ZJedno- mycJla.

wego z

n
"
CZYTELNIKOM:
Od pierwszej chwili istnienia „Expressu. ,
niektóre -pisma, 'Zazdroszcząc nam powodzen11l
obrzucały nas niewybrednymi oszcze~st~am1:
a to im się nie podobał , rzekomo ruski. pozi~m to znów pogoń za sensac;ą itp, „grzechy"'. Czyniły zaś równocześnie wsz~lk.ie wysiłki, by nam dorównać i nas, przewazme nieu
.
doinie, naśladować...
Szczególnie chełpił. się. .swoim . „wy~o~111ł
poziomem" jeden z dz1enmkow, na1hardz1e) "'
stosunku do nas napastliwy i zaczepny.
czasie , że jego
Okazało się po pewnym
piękne zasady i „poziom" m! 1ły swe źródło
poprostu w braku inwencji własnej, facho·
wośd i pomysłowości.
Gdy oto, zrzuciwszy niewygodną pychę 7
serca, zaczęto bez skrupułów, choć i bez po·
wodzenia krópka w krópkę nas naśladować.
Obserwując to przez czas ·Huższy, zastana
wialiśmy się: co nam to przypomina1 Kiedyś,
gdzieś, ktoś też tak usiłował ..
I oto:
Jest taka bardzo pouczaiąca, znana zapewne wielu, ale widocznie za·pornnia'lla bajka
o małpie i okularach, Wiedzilł,..
Kryłowa ona, że aby lepiej widzieć, powinna na W?.1?11
człowieka nasić okulary. Nie wiedzi~ła tylko,
że trzeba je włożyć na nos, a nie na .„ogon.
Bo nie jest ważne: co?, ale ważne jest;
kto i jaki

• • •

Kry·s tyna z Pomania: Pisze Pani, źe mąż za
dręcza ją i siebie bezpodstawnymi i krzywdią
cyrni podejrzeniami, że śledzi Panią i ci ągle
robi Pani wymówki. Wmówił sobie, że Pani
go zdradza, Tymczasem, Pani ko'cłia męża i n!
klm innym się nie interesuie, "'-ystarczy jednak, aby się Pani umówiła z koleżanką do
cukierni, a po powrocie do domu, wybuchają
Z3zdrość jest
kłótnie i awantury, Co robić? niewiadomu
uczućiem ogromnie dręczącym
kto więce,j cippi z jej powodu, Pani czy mąz.
W każdym razie, muside koniecznie zmienić
istniejący stan rze.czy. Bardzo wiele żależy od
Pani, od Jej zachowania, taktu, spokoju i zdol
ności do pewnych wyrzeczeń. Oczywiście, trudno stać się niewolnlcą podejrzliwości i zaale jeśli są
zdrości kochanego -::złowieka,
.sprawy, które go spec;:j,alnie draż.nią i martwią
~owinna Pani ustąpić;_'nil"~!?~$ mu na'Przekór
Jak to często ma Pant· ocb.Otę.;. '(fo tylko może
<!
pogorszyć sytuację..
Jeśli kocha: Pani męża napraw.tlę,
kiedy on zmęczony wraca do domu

to wtedy
i pragnie
-odpocząć, jest Pclni chyba przyjemniej być razem, niż w Innym towarzystwie w kawiamil
Mamy wrażenie, że Pand nieostrożnymi pozorami sprowokowała podejrzenia męża. Teraz,
musi P'1ni go. z tych podejrzeń uleczyć. Mał
żeństwo, które nie ma do siebie zaufania, opar
te jest na b. kruchych pod-stawach. Powinni
Państwo oboje o tym pamiętać!

co .usI yszymy p·rzez .rad o

praeWlJ)rawdzie
Mkhalik
Pani
z S1Uto wyipcha
do innego miaMa
nieść się
ną torebką, a.le decyzją KomlsH Specjał·
.ś
nej musi obecnie zrezygTIOwat z teigio t
zadowolić się M.llencinem, gdzie posiedzi Zł W SO O Q,
.Program na SOBOTĘ 1 lhtopada
3 miesiące.

bt

d

·1

· 1-go 1·ISt opada I ·PU t ro, w nt"edziel•
dnra
a "
1947 roku.

radl-0w:ęzł6w w'ygłosi Dyr. Okr. PR A Smie-

POPLOJ(,JSl(I,

szy aipetyit od p.aini Mkhalikowej: za tek" B. Prusai 10,15 Koncert Zespołu Instrumiieszkan'ie swe od niieja.kiego l(AZIMIE- mentalnego; 11,00 (Ł) Beethoven - V-ta
RZA DOLATY wz.lął „ty;lko~' 63:000 do- Symfonia c-moll op. 67 (płyty); 11,35 (Ł) „Wokół Oświęclmia" 1 11.45 (Ł) Muzyka kameralna
(płyty); 12,03 Poranek symfoniczny; 13,30
.
tych.
Ale Dolata miał mies,zkanie przy ulky „Lenin w Polsce" _ felieton; 13,40 Kon:;ert
Upowej 11. tPocóż więc mu były potrzeb Sekstetu PR, 14,10 Gwęda literacka; 14,25 Mu
ne aż dw& loka.le? Ot() s.tia re swe mieszka zyka poważna 1 14;4.o (Ł) słuchow. pt. „Eglantyna"; 15,25 Audycja dla wsi; 15,45 Felieton
nie sprzedał komuś trzeciemu, I sam literacki Prof. W. Kubackiego; 15,55 Utwory

Hutnictwo polskie

prz ekroczylo urodukcj' · przedwoienn ą

Hutnictwo polskie uzyskało w miesią
cu wrześniu niebywały dotychczas sukces przekraczając p~odukcję przedwojen
ną we wszystkich zasadniczych grupach
wytwórczych. Państwowy plan produkcyjny wykonany został w 107,8 proc.
Stosunek produkcji z września 1947 r.
do przeciętnej, miesięcznej produkcji z
r. 1938 (którą przyjmujemy za 100) wynosi: w koksie. - 168 proc., w surówce
- f05 proc., w stali surowej - 119
proc., w wyrobach wąlcowanych I rurach bez szwu - 105 proc.

Odzież

ochronna

w zakładach pracy
, .linisterstwo Przemysłu i Han<nu
·' ydało specjalną - instrukcję dotyczącą
gospodarki odzieżą_ i sprzętem ochron•
nym w zakładach pracy.
Instrukcja · określa co naleiy uważać
za odzież ' ochronną, a co za roboczą,
kto winien sprawować pieczę nad zaopatrzeniem, dalej poucza o zasadach
wymiany odzieży zużytej na nową itd.
Jednocześnie Ministerstwo zarządziło
przeprowadzenie inwentaryzacji odzieży
ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony
osobistej we wszystkich podległych zakładach oraz . przedstawienie za pośred
nictwem CZP zapotrzebowania dla cał
kowitego pokrycia istniejących braków.

Podajemy Pant przepi8 na kisiel
B~ATA1
z j,abłek: pół kg jabłek, 7 dkg -::ukru l 5 dkg
Obrane jabłka należy
mąki ziemniaczanej,
opłukać, utrzeć na tarce, rozrobić z wodą tak,

tygodnia"; 11,10 (Ł) Audycj,a pt. „w Dzień
Zaduszny'"; 11.40 (Ł) Rozmowa z Radiosłucha
czami; 11,50 (Ł) Beethoven - Egmont - uwertura (płyty)r 12,03 Poranek symfoniczny W przerwie - Radiokronika; 13,30 „Elegia"
St. Żeromskiego; 13.40 „Niedziela na wsi„1
14,25 Audycja Biura Studi6w1 14,30 „Tani
kupiec" - zagadka radiowa; 14,40 „Noce
gniewu" - słuchowisko; 15,25 Audycja dla
wsi; 15,45 Felieton literacki; 15,55 Koncert
Orkiestry Smyczkowej PR1 16,35 audycja dla
dzieci; 16,55 Audycja dla kobiet; 17,00 HAEN
DEL _ Fragmenty z oratorium „Me·s jasz";
„Apel
18,15 Aktualności dźwiękowe; 18,35
poległych" _ montaaż; ·18,55 Muzykai 19,05

aby było pół litra, osłodzić 1 dobrz~ zagrzae.
ze 11zkl~nką
rozmieszać
ziemniaczaną
wody, wlać do jabłek i 'raz zagot-0wawsxy wlewamy go
odstawić. Gdy kisiel ostygnie,
do salaterki (uprzednio wypłukanej zimną

Mąkę

wodą).

SZYC„
PRAC .
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RENIA: Skarży się Pant,· te koledzy i koleżanki jej nie lubią, chociaż stara się Pani
zaskarbić sobie ich sympatifl. Mamy wraże
nie, a nawet pewnośó, te albo PaDt przesadza z tym „nielubieniem", albo teł nieświa
domie napewno, nie napisała nam Pani całeJ
prawdy. Jeśli darzy Pani lstotn11 .życzliwości'
swoje otoaenłe, jeżeli nie mówi fani o nieb
' ł.le i złośliwie, jeżeli wresz~ie jest Pani uczyn
na, nie odmawia nikomu, w miarę swych mo
żliwości, pomocy - napewno uroiła sobie Pa
ni tylko, że jest nielubiana. Ale nie wiemy
czy jest tak jak napisaliśmy. Dobrze będzie'
jeśli Pani przemyśli tę sprawę i zastanowi
·Się: jakie powody mogą mieć koleżanki i ko
ledzy, aby od'Suwać się od Pani i czy aby
wina nie leży w zachowaniu Pani, właśnie
w izolowaniu się od ich towarzystwa, co
może być rozumiane fałszywie, jako przejaw
'.
- zarozumiałości.

ł

ODftlAWIAĆ .

•

RENIA ZE ZDlm'SKIEJ WOLI: Doświadcze
nie wykazało niejedno.krotnie, że żona która
pragnie krzykiem ł pogró!kami wpłynąć na
męża, aby więcej pmebywał w domu, 6s!ąga
przeciwny, Dlatego też
naogół efekt wręcz
odradzamy Pani stanowczo w ten sposób poSądzimy natomiast, że serdeczstępowania.
nym, miłym zachowaniem w01bec męża i stanmfom, aby w domu było, mu przyjemnie
aby znalazł w nim atmosferę pogody, ży;'.l'Zli
wości, zainteresowanie j,ego pra<"ą zawodową.
czasie
może Pani d-O'komu~ w d()ŚĆ ·k rótkim
że będizie wolał przebywać w Pani fowa.rzy:
stwie niż w innym. Proszę nie zatruwać życia
sobie i mężowi. NajgorS1Ze jest l(), że naogół
ludziom obcym, na których nam nie zależy,
potrafimy okaa:ywać up.rzejmość, g.rzecznoać
i S2acunek - nie potrafimy zd i :nie chce
nam się wywilići jeśli cłl()d7Jl o naszy,dl najbliższych. I to Siię at:st-0 mści na nM, przyspa
cierpień i niepotrzebnych
rze.jąc nam wiele

M. Karłowicza (płyty), 16,30 słuchow. dla dzie
„Requiem" (płyty) 18,15
d1 17,00 Mozart Aud. l!teracka; 18,35 Muzyka poważna (płyty);
19,05 Ami. poe•t, 19,20 (Ł) Muzyka oratoryj,n a;
19,40 (Ł) „Jesień"; 19,50 Chwila muzyki; 20,30
Rezerwa dziennika; 21,00 Rezerwa; 21,30 Fry ·
deryk Chopin _ Sonata b-moll i Nukturn „Nowe książki" - felieton; 19,20 Rezerwa;
c-moll w wyk .. Wł. Kędry 1 22,00 Haendel ~ 19,35 (Ł) Muzyka hiszpańska; 19,55 (Ł) KvCantata na sopran, dwoje skrzypiec, wiolon- munikaty; 20,00 Dziennik; 20,30 Rezerwa dzien
czelę i fortepian 1 22,25 Recital wiolon:::zelowy nika; 20,50 (Ł) Wiadomości sportowe lokalne•
K. Wiłkomirskiego; 22,45 Muzyka1 23,00 Ostat 20,58 Omówienie programu lokalnego na jutro;
Muzyka; 21,00 „U naszych przyjaclół" 1 21,30 „W Dzień
23,20
nie wiadomości dziennika;
Zaduszny" _ audycja muzyczna; 22,00 Kon23,55 Wiadomości z ostatniej chwili.
cert solistów, 22,50 Wiadomości sportowe1
Pr~am na NIEDZIELĘ, 2 lllstopada 1947 r.
7,05 Muzyka poważna; 8,00 Dzienniki 8,20 23,00 Ostatnie wiadomości dziennika; 23,20
(Ł) Program na dziś; 8,25 (Ł) Wiadomości dla· Muzyka; 23,55 Wiadomości z ostatniej ':.hwili.

\.

*

•

7,05 Muzyka poważna; 8,00 Dzienniki 8,20 jan; 8jo Muzyka poważna; 9,00 Nabożeństw:>
zamieszkały
· · (Ł) Program na d-ziś 1 8,30 Muzyka poważna1 z Kościoła $w, Krzy-ża; 10,00 Audycja regio· ł
7
'
pr:zy uJ!cy 11-go Usto:pada 7 mia mmeJ . 9.00 Nabożeństwo z Ośwlęcimda; 10.00' „An- nalńa _. „Zaduszki"; 11,00 (Ł) „Na widowni

PIOTR

,

LITERAT: J~elt materiał nl!desłany przes
Czytelników jest dla nas odpowiedni, chętnie
go druk.ujemy. Nadesł-anych rękopisów, nieza•
mówionych, nie zwracamy.

•
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Piłkarze
na

•

I

Zrywu
z

I

graią
Polesiu Włókniarze
Druiyny piłkar~kie łótlzkiego ' Zrywu roze- 1·
grają w niedzielę dn. 2 listopada zawody towa
rzyskie. Przeciwnikiem ich będą zesp(}ły Włó
kniarza (Łódź). Meae te odbędą się na boi•
liku w Parl~u Ludowym o godz. 14 i w ?.Wiązku
1 tym wyiznaczona została zbiórka piłkany
Zrywu zarówno pierwszej, jak i drugiej dni\yny na godz. 13 na boi~ku.

łla

--~-

Obo

ko-

Wł

(Ski). Hokeiści skreśleni z polskiego
programu olimpijskieg6 - taka uchwała
zapadła na posiedzeniu Polskiego Komitetu
Olfinpijskiego, na którym dokonano pl'Zeglądu przygotowań poszczególnych działów
. sportu do igrzysk olimpijskich w Lop.dynie.
Przyznać trzeba, że decyzja ta, chociaż
powzięta ' z zastrzeżeniem,
zaskoczyła nie
tylko samych hokeistów, ale i cale społe·
.
.
czeńs~o .s.po~towe. Ch?ciaż ~olsk1 Konutet Ol~p1Jsk1, uzasadma podJętą uchwałę
brakiem jakiegokolwiek kontaktu z nowym
zarządem Polskiego Zw. Hokeja na Lodzie
i wiadomości o pracach przedolimpijskich
.
.
•
.
•
. b
teJ gałęzi sportu, me wydaJe nam się, aze y
zarzuty te były słuszne.
,

Trzeba pamiętać, że nie tak dawno, bo
zaledwie kilkanaście dni temu. odbyło się
walne zgromadzenie PZHL, na którym dokottano generalnej zmiany w personalnej
obsadzie dot~·chczasowych władz związku.
Nowy zarząd z wielkim zapałem zabrał się
do pracy, ale okazuje się, że jednostronne
wykazanie dobrych chęci nie wystarcza, że
muszą nimi być przepojeni również i ci, któ
rzy za dotychczasowy stan rzeczy są odpowiedzialni.
Niestety, były •zarząd PZHL nie wyka.•
zał, jak dotychczas, zbytniego pośpiechu
w zdawaniu agend, utrudniając tym samym rozwinięcie należytego tempa prac
przygotowawczych. Nowe władze PZHL

Na obóz dla grupy olimpijskiej koszyka·
rzy w dniach 27 grudnia br. do 5 stycznia
1948 r. w Warszawie, Wydział Sportowo-Wysz1lmleniowy PZPR wyznaczył następujących
zawodników:!Z YMCA _ Gdańsk: Ma:rkowS!ki, Lelonkie
wkz, Narkiewicz, z WISŁY-Kraków: Arlet
Kowalówka z CRACOVII: mgr. Więcek, Jzdeb
ski, z ~C;'--Łódż: ży~lńs:ki, Barszcze~ski, z
Tl!~ · Ło.dz: J'.lkubo~ski, z KKS_-Poznan:: Kolasmewsk1, Grzechowiak, Jarczynski, z W AltTY-Poznań: Dylewicz, Iwanow, Matysiak, z
AZS-Warszawa: Bartosiewicz, Jaźnicld, Popio·
łek, ze ZNICZA • Pruszków: Duda, oril!Z nłe --------------~-------------------
stowarzyszeni: Maleszews.ki i Ulatowskd.

I

Na

zakończeni!!

odbędziie · stę

obozu

zaprzy

olimpijskie.
Na obóz dla zawodniczek gi:upy reprezentacyjnej w koszykówce, który odbędzie slę
w dniach 17 do 30 listopada br. w WMszaw}t'!
wyzna'C'Lone :zostały: z AZS - Warszawa: Ka·
mecka, Jaźnicka, Kasperek:, Krawczyk, ze
siężente

ZRYWU-Łódź:

Woźniil!kiewk:z, GruS'Zczyńska
Sekulanka, Głaiews~, z DKS-Łódź:

Jainicka,
Cichomska, Kramarska, Juckiewdc'z, Krajewska, z CRACOVII: Szostak, Maget, Trębac-z, Ga
szyńska, z WISŁY -Kraków:
Kirschamek Ditkowska, z AZS-Kraków: Mamińska, Pudłówna
z HKS • Łódź: Zaknewska. GrOS'Zek, Solanów
na oraz Pogorzelska, z LECHII- Gdań!!ik: Wól
cik ł Szczawłńska, z LUBLINIANKI, Buczyń
s-ka, z CICS -

Częstochowa.

BKS - Centr. Sz. Ofic.
Jeszcze nie

wypoczęJi,

a iui graf ą

zasłużonego odpo
c-t.ynku. Załedw1e ukońceyli rozgrywł<! w klas.ie C, zakończone awansem do W}"Zszej klasy,

Nlkairze DKS nie zamali

już rozipoczynają nową

jako klub B·klasowy.
L09 wyznaczył im za

batalię

mlstrzowwklł,

przeclwruka

zespół

CentralneJ Szkoły Oficerskiej, który w ubiegłym sezonie walczył jeszcze
w klasie A.
Mecz ten o.dhędrl'ie się w niedzielę na boisku
DKS przy ul. Nawrot o godz. 14.

Praca w terenie

~aje ~i el kie, chociaż mało znane r
Najmniej

zulla\y

w oczy, po prostu
nieuchwytną, jest praca sportowa prowadzo
na w terenie. Wiele się tam robi, lecz bardzo
mało o niej pisze i wie. A postępy są nieza·
przeczalne.
Odbywają się rozmaite zawody hufców ju
nackich, w tej lub innej gałęzi sportu, o
czym dochodzą nas· tylko Juźne słuchy. Tak,
naprzykład, o wieloboju odbytym w poblis·
kim Konstantynowie, organizowanym przez
Powiatowy Urz. WF i PW, doszły nas Skąpe
wieścl. Najistotniejsze wyniki tej imprezy no
tujemy:
W wieloboju brało udział 188 junaków.
Jest to liczba poważna - reprezentowane by~o 9 gmin. Indywidualnie w poszczególnych
konkurencjach mistrzostwo powiatu, bo taka
była stawka zawodów, !Zdobyli:
w biegu na 1000 mtr. Zasina Zyg. (Kon·
stantynów) w rzucie granatem Fiks Boi.
Brójce, hufiec PRW) w skoku w dal Fisiak
i. (AleH.sandrów).
Poza tym odbył się marSż patrolowy, rów
•1ież o mistrzostwo powiatu. Plerwsze miejsce .::ajęła drużyna hufca PRW gm. Kruszew.
Oto ogólna punktacja zawodów:
1) Hufiec PW Konstantynów 196 pkt.
2) PRW gm. Babice
17'7 "
3) PRW gm. Brójce
129 "
4) PW Aleksandrów
128 "
5)' PRW gil), Rąbień
121
6) PRW gm. Nowosolna
109
7) PRW gm. Krus11<ów
75
8) PW Tuszyn
46
9) PRW Brużyce
rzucającą się

Rumuńska
Nie bardzo

odpowiedn~ .

,,gwiazdka"
ter.mm wybrali bokserzy

Rumunia, która od dłuższego czasu
nię .dawała znaku życia i nie udzielała
żadnej odpowiedzi na zaproponowany
jej termin 26 października na mecz mię

skład reprezentacyjnej ósemki rumuń
skiej. Są to dla nas nazwiska nieznane
i nic nie mówiące, w każdym razie
skład ten ma być utrzymany na mecz
dzypaństwowy z Polską, wreszcie ode- z Polską i dlatego nas interesuje. Oto
zwała się.
nazwiska naJ1epszych bokserów rumuńRumuni twierdzą, że w podanym ter skich:
minie nie mogli się stawić i ze swej
Seooszan, Fiat, Bordusz~ Romano
strony proponują odbycie zawodów 25 (Lucacci) Giobotaru (Roma) Neguta
grudnia, wyrażając nadzieję, że termin (Scamferla) Georges<JU I Menzel. (Skład
ten będzie z naszej strony zaaJweptowa- ten podaje „Sport").
ny. Co ciekawsze, Rumuni spodziewa:rą,
Wydaje się mało prawdopodobnym,
się, że mecz Polska Rumunia odbę- ażeby wysunięty przez Rumunię termin
dzie się w ... Warszawie. Widocznie, do- 25 grudnia został przez ,nas przyjęty.
tychczas nie dotarła do :ą.ich wiado- Jest to przecież pierwszy dzień Bwiąt
mość, że terenem zawodów ma być Bożego N a.rodze:i;iia i, zgodnie z tradyŁódź.
cją, wolny od imprez sportowych. WoRumunia przygotowuje się obecnte bee tych i:ozbieżności nie prędko nado spotkania z Węgrami. które będzie pewno, doczekamy się w Łodzi występu
dla nas poniekąd sprawdzianem ich reprezentacji rumuńskiej, .c hyba, że ze.
klasy. Mecz ten odbędzie się w Buda- chciałaby przyjazd swój nieco przy~pie
peszcie 17 .listopada i ustalono już 1szyć.

Czt ry mecz C. O. K.A.
Pił

rze radzieccy

grają

z

I

czeską

Piłkarski mistrz ZSRR drużyna CDKA nej drużynie

rozpoczyna w

niedzielę serię spotkań w śleska

Czechosłowacji.

S

rtą

i

Slavią

składa,jącej się z graczy SK.
·ostrawa i Witkowickie Zelezamy,

znalazły się w dość kłopotliwej sytuacj~
tym nie mniej jednak ustaliły program
szkolenia drużyny reprezentacyjnej, organizowania specjalnej akcji obozo~ej, angażowania trenerów zagranicznych, wreszcie
wysłania reprezentacyjnego zespołu naszereg meczów za granicę (Czecnosłowacja.
Szwajcaria), gdzie nasi mistrzowie kauczu•
kowego krązka doszlifowaliby jeszcze swą
formę i, odpowiednio zaprawieni, stanęli
wreszcie na tafli lodowej w St. Moritz„
Nie było to zresztą fadną tajemnicą, bo
o poczynaniach nowych władz PZHL, jako
o powziętych uchwałach, dość szeroko podawano w prasie. Jeśli wiadomości te nie
dotarły do Polskiego I{omitetu Olimpijskiego, jeśli dzisiaj stanowią one dla. niego
nowość, dowód najlepszy, że instytucja ta
nie śledzi należycie za najistotniejszymi
przejawami naszego życia sportowego. U·
chwała ta, powzięta nawet warunkowo, mo2:e odnieść wręcz odwrotny skutek, i zamiast zachęcić prowodyrów sportu hokejo~
wcgo, zniechęci ich do dalszej pracy.
Nie sądzimy, ażeby droga obrana przez ·
Polski Komitet Olimpijski była właściwa.
Należałoby raczej nowym ludziom podali
rękę, zainteresować się bliżej, chociaiby
nieoficjalnie, ich poczynaniami i planami,
zamiast wyczekiwać na papierkowe sprawozdania i zawiadomienia. Ozym nudeJ 'W
życiu sportowym będziemy mieli przejawów
biurokratyzmu, tym dla sportu lepiej l
zdrowiej.
Wniosek o skreślenie powędrował do
PUWF-u i cliiyba pozostanie tam bez echa,
bo napewno najwy:!sze-wla<łze sportowe są
nieco lepjej poinformowane o tym, eo się
dzieje w terenie.
Zdaniem Polskiego Kom. Olimp. najintensywniej przygotowują się do Olimpiady
narciarze i lekkoatleci. Narciarze już od 10
p~dzierhika zebrali się na obozie w Zako·
panem i opusz<)zą je w ch'Vili wyja)ldu na
Igrzyska Zimowe, lekkoatleci natomiast roz
poczynają jutro pracę w Olsztynie i z tego
ośrodka korzystać mogą do momentu ewen·
tualnego wyjazdu j}o Londynu.
Omawiano również sprawę zorganizo·
wania olimpijskiego konkursu sztuki, ·na
który Min. · Kultury i Sztuki przeznaczyło
8 mil. zł., jako pomoc dla tych artystów,
którzy wezmą udział w konkursie„ oraz.. na
nagrody. Ustalono 42 nagrody, z czego 6 dla muzyków, 9 - dla architektów, 9 dla grafików i dekoratorów„ 9 - dla rzeź
biarzy i 9 - dla poetów i literatów.

N a specjalnej konferencji skąd piłkarze radzieccy udadzą się do Braprzedstawicieli Związku Czeskiego i kie1·ow- tysławy i z drużyną tej nazwy zmierzą się
nika elcspedycji piłlcarzy radzieckich ustało· w dniu 11 listopada.
no, że CDKA rozegra w Czechosłowacji
Ostatni mecz drużyny CDKA przypada
cztery mecze.
na 16 listopada. W dniu tym wystąpi ona
W pierwszym· meczu, niedzielnym, p1•ze- po raz drugi w Pradze, mając tym razem
OGŁOSZENIE
ciwnikiem radzieckiego zespołu będzie pra- za przeciwnika mistrzowski zespół Czecho·
Zakład
Oczyszczania Miasta w Łodzi
ska Sparta, następnie, po czterodniowej słowa.cji SK Slavia. W sumie pobyt piłka•
przerwie CDKA grać będzie 6 bm. w Mo- , rzy radzieckich w Czoohosłowacji potrwa c.głasza przetarg nieograniczony na kapitalny remont 2 samochodów - beczkowozów
rawskiej Ostrawie, przeciwko kombinowa- zatem trzy tygodnie.
do przewożenia fekalii, jeden marki „Krupp"
a drugi rriarki ·„Faun''.
Oferty pisemne, odpowiadające treści
kosztorysu ślepego należy składać w Zakła
dzie, Oczyszczania Miasta w Ł.odzi ul. Ła
giewnicka 63, pokój Nr. 15 do dnia 3 listopa
1947 r. do godziny 9,30 w kopercie ńale
Wisły
porażka
nań) da
życie zamkniętej z napisem: „Oferta na ka.Dwie piłkarskie drużyny polskie szych minutach gry dwie bramki, ale do pitalny remont 2 samochodów - beczkowobawiły w Słowacji: Wisła grała w Zli- pi:zerwy udało się Kohutowi poprawić zów do przewożenia fekalii". Otwarcie ofert
linie, rewanżując się Słowakom za wynik na 2:1. Po przerwie przeciwnik nastąpi w tym samym dniu o godzinie 9,30
przybycia dq Krakowa, a w Zvolen od- narzucił bardzo ostre tempo i ostrą grę,
Szczegółciwe informacje oraz ślepy koszto
był się mecz ZTK Zvolen KKS (Po- ofiarą której padli bramkarze Wi1::47. rys z warunkami przetargu otrzymać można
znań) rozegrany z okazji święta pań~ Wisla wyraźnie ustępowała pod wzglę-J w ~akła.dzie Oczyszc7ania Miasta, Łódź, ul.
dem szybkości, poza tym zawiodła linia Łag1ewmcka 63, pokó~ Nr. 15.
stwowego Czechosłowticji.
Obydwie wyprawy te były nieuda- i;ornocy, co w sumie dala komprornitU· . Zakład Oczyszczania Miasta zastrzega S<l•
b~e praw? ~boru oferenta, pra~ l?rzyznane. Zwłaszcza występ Wisły, zakończo jąoą porażkę w stosunku 10 :2.
.
. .
,.
, ma częśc1owe3 roboty lub uznania, if.S przeny katastrofalną porażką, jest bardzo
. ~ieco lepieJ :powiodło &tę . ~oznan- targ nie dal wyniku dodatniego.
nieprzyjemną niespodzianką. Wisła, slnemu KKS-0"'.'1, k~óry, chociaz przeWadium przetargowe w wysokości 3 proc.
.
·•
•
kandydat na mistrza Polski, wystąpiła grał, okazał się rownorzędnym prze- sumy oferowanej należy wpłacić do kasy
altzą
rmgu w n1edZ1elę
1w składzie wzmocnionym i;ukarzami ciwnikiem. ZTK Zvolen miał pierwsza- ZOM-u Łódź, ul. Łagiewnicka 63, a kwit de
„W niedz~elę ~nia 2 listo palla br .. o. _g?dz: krakowskiej Gar barn?, J akubildem i N o- rzędnego bramkarza, któremu całkowi- łączyć do oferty.
18-ej w hab Wimy przy ul. RolwnnkleJ wakiern orn,z brarnkarzeni R•tchu Bro- cie zawdzięcza swój tukces. Br3.111ki dla
Łódź, dnia 21 październi~a 1947 r.
Nr. 82 odbędą się z;:.wqdy b.oks2r~ Vie o mi- meni.
pauzy szło jeszcze jako' tako. KKS 1~zyskal Aniola. Wynik tego spotZAKŁAD OCZYSZCZANIA
strzostwo okręgu kl. A pomiędzy KSZWM C
d Sł
d b 1·
·
..Zrvw". a ŁKS"_
opraw a
owacy z o y i w pierw- kania ±·2 dla drużyny ełowackiej.
MIASTA w ŁODZI

-

zr~

w

Sromotn

newyprawy

kl ska

i

KKS (Po

KS

l

•

Do

'

r

!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=_!! E~P R_ESS l_L IJSTR !!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!==~ ~r 300

ZE ·L VSIKIN'•

Gęsta mgła otulała orzestworza, kie:
dy 10 sierpnia t 933 roku, o czwarteJ
nad ranem, wyruszył z Murmańska statek radziecki „Czeluskin" - na niebezpieczną
wyprawę
do mórz i lodów
Ark tyku.

ICYRK Nr 2

UokąlF dziś ~ói~ziemy
PA8STWOWY TEATR WOJSKA
POLSKIEGO
Dziś o godz. 19 sztuka K. Simonowa „Za&adnienie rosyjskie".
'l'EAT!ł

·Kierownikiem ekspedycji był profesor
Schmidt, wytrawny bada'cz polarny, od
trzydziestu prawie lat wędrujący po i:no·
rzach północy, a dowódc<J - kapitan
Woronin.

Łódź,

,,Czeluskin", · zbudowany w dokach
ze specjalnym przystosowa·
niem do żeglugi na północy, był stat·
kiem lżejszego typu, toteż przy wyj.ściu
na otwarte morze, kołysanie .lego da•
wało się wszystkim dotkliwie we znaki.
duńskich

'Plac Leonarda

codziennie o godz. 19,15

.:W soboty

KAMEBALNY DOMU ŻOŁNIERZA

ul. Daszyńskiego 34.
Dziś i codziennie o godz. 19,15 komedia Jea 1
Giraudoux „AMFITRION 38". Przekład i pro
log Bohdana Korzeniowskiego, dekoracje i ko
stiumy Władysława Daszewskiego, reżyseria
Erwina Axera.
Udział bi:irą: He!ena Buczyńska, Stanis
ław Bugajski, Jerzy Duszyński, Czesław Guzek, Elżbieta Łabuń.:;ka, Adam Mikołajewski
Tadeusz Schmidt, Danuta Szaflarska, L'!ld ·
1vik Tatarski i Jacę~ Woszczerowicz.
Kasa czynna od H-ej do 13-ej i od 15·ej
·e1: 123-02.

i niedziele 2 przedstaw. o godz 16,00 i 19;15.

OSTATNIE DNI POBYTU
ud 2-go do 16-go listopada.

ZMIANA PROGRAMU
Posezonowy

przegląd

atrakcji Cyrkowych

Cyrk dobrze ogrzany

OGŁOSZENIE

Radio-Aparaty-Lampy ·

TEATR POWSZECHNY
o godz. 19 urocza komedia Fr Zabłoc
kiego „}'ircyk w zalotach".
Dziś

-

OGRODNICZY

.........................______...._____________,.f.,

~

' ..

;··

• g

.•

. ' "' .• """

zaraz
prze-

Zgłaszać

Pań-

Wykłady odbywać się będą cztery dni
w tygodniu w godz. 18-:--20,30.
Zapisy przyjmuje i udziela inform:icji
sekretariat, Piotrkowska 80, I p. tel.
113-80 od godz. 8-15.

I

TEATlł „SYRENA.ą
Traugutta 1

So bota dnia 1 lislopo
ctzalnik,
da 1947 r.
Dziś o godz. 19,30
TKACZE plus zowi i
„COLORADO"
kortowi.
się

Zakład y Prze
Jedwabn iczo Galanteryjnego Nr. 1
Kilińskiego 102 Wydział Personalny.

stwowe
mysłu

w

Związek Ogrodniczy
fA>dzi
urządza w czasieod3.11.47do29.2 48r.
CZTERO·MIESIĘCZNY KURS

Powiatowy

szybko, tanio fachowo
NAPRAWIAMY
radioodbiorniki wszęlkich typów
J. Walczewski, Łódź, Kilińskiego lO,
(Róg Pomorskiej)
Sprzedaż
Kupno
Zamian n.

I Potrzebni od
I 1 MAJSTER

STARSZT
felczer
szpttala sk6mo -wene·
rycznego Goluba
Główna 62 · 76 godz.
29667
18 - 20.

-

zdzislawa

Gozdawy
WacJawa Stępnia

I

ud.ział

biorq: Stefonia
Reg!no
Irena
Malkiewicz, Zofta Wił
c zyńska,
Kazimierz
Dejunow!cz, A. Dym.
sz a, XazimTeu Pawło
VT ski, Wacław Kuchar
s ki i Igor Smiałkow
s kt.
Kasa czy11Ala cały
d zień: tel. 272·70.
G rodzieńska,
G rabowska,

Kupno - sprzedaż Różne
.. .

o<'iŁoszEN'iE·
NAJKOBZYSTNl EJ ku- p
Wiklina czerwona (gotowana) gat. 'kraj.
JIACOW?UA kuśnfer•
Zakład
Oczys
czani.a Miasta w Łodzi ogla- pisz - sprzeda sz. za. s ka Jaracza 12
Ki.ie:
cz
...
erw_ąne
(gotowa~e)
gat.
kraj.
przyj
TEATB „SYRENA"
pier! cionek, muje wszelkie
sża ' •pri.etarg -nieograniczony na dostawę 300 mienisz
toboty
Wiklina biała korowańa gat. kraj.
·rraugutta 1.
par
trepów
z
cholewką skórzaną z własnego obrqczkę, z.e garek w wccdidzqce w zakres
Kije białe korowane gat. kraj.
sklepie 11 Lts topada
Dziś i codziennie o godz. 19,30 „COLORA
materiału.
29844
Wiklina zielona na kosze gat. kraj.
s.
27420 k uśnierslvra.
no" Zdzisława Gozdawy i Wacława Stępnia
Oferty
w
zalakowanej
kopercie
z
napisem
ARTYSTYCZNE tkan!e
Kora zielona
KUPIĘ maszyny rzeź
Udział biorą: Stefania Grodzieńska, Regina
„Oferta na dostawę 300 par trepów'.' należy nicze kuter
wilk g arderoby. PodnoszeSTALE NA SKLADZIE
Grabowska, Irena Malkiewicz, Zofia Wilczyń
składać w terminie do dnia 3 listopada 1947 r. szpryca I nforma- n ie oczek. SzoUnowo
Przyjmujemy zamówienia na wszelkie
ska, A. Dymsza, Kazimierz Dejunowicz, W<J.w Zakł:3.dzie Oczyszczania Miasta ul. Łagiew c.ie kier:iwać , · Kiliń- Jadwiga. Piotrkowska
wyroby
koszykarskie
z
wikliny
zielonej
.
27001
cław Kucha1·ski, Kazimierz Pawłowski. Igor
nicka Nr. 63, pokój Nr. 15 do godziny 11.30. skiego Z3 m 5. 31276 3o
i białej .
BRYCZESY,
spodnie,
Smiałowski.
.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu KOLEKTUlłA
„Fortu·
„SPOŁEM"
Kasa czynna od godz. 10· - 13 i od 16-ej
o godzinie 11.30.
na" poleca s.z częśliwe s zyje specjalista. Piotr
kawska 59 Uwagol
Zakłady Wiklinlarsko - koszykarskie,
tel. 272-70.
Wadium przetargowe w wysokości 3 proc. losy Łódź, Da azynskie
poprzeczna oficyna . .
Trzciel, pow. 1'-liędzyrzecz.
sumy oferowanej należy wpłacić do kasy go 2 Oddział Piotrko·
CYRK Nr. 2 Plac Leonarda, codziennie
30180
z. O. M.-u ul. Łagiewnicka 63, a kwit dołą vrsko 124.
19,HI program zmieniony.
ł.ODZKA
Wytwómia łlauka
OGŁOSZENIE
czyć do oferty.
Mydła „Rom.:r n tyk"
Bliższych informacyj
zasięgnqć można w
Likwidatura Terenowa Pail.stwowych War·
Łódź, Nowomi ejsko 7, KROJU. szycia ubrań
sztatów Samochodowych Okręgu Łódzkiego biurze Z. O. M.-u w godzinach urzędowych.
Skupuje damsk!ch, dziecięcych
tel. 126-39
Zakład Oczyszczania Miasta zastrzega sobie wszelkie tłus z cze do bi~!źniarstwa, gorse
ADRIA (Stali.na 1) - „Dziewczęta z Nowolipek" ogłasza sprzedaż komisyjną, nieograniczoną
Początek seansqw: 17. 19. 21. w niedz. 15 dla instytucji i osób prywatnych, samocho- prawo udzielenia częściC.\\ego zamówienia, wvrobu mvdł a:
ciarstwa
wyuczojq
BAJKA (Franciszkańska 31) ··- „Goa!".
dów przeznaczonych do napraw, wraków nie- prawo wyboru oferenta l:nz \'1zględu na cenę, MECHANIK Lankauf. kursy Próchnikct 25.
Początek seansów: w d_ru powszednie 16, seryjnych, oraz części i zespołów tych samo- a także prawo uznania, że przętarg nie dał Piotrkowska 141 rep& ANGIELSKIEGO, iron
18.30, 21, w niedziele 1 sw1ela od 14-tej. „ chodów.
racja maszyn wazei· cuskiego, łaciny u·
wyniku dodatniego.
system ów. Na dziela dyplomowany.
BAŁTYK (Narutowicza 2•)) -- „Carrie kłam: e
Za samochody, wraki nieposiadające świa
Lódź, dnia 22 października 1947 r. kich
Początek seansów: w dni powsz. 15.30, 18.15
składzie: dziu rkarka • Łódź 1, skrytka 98.
. ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
41. Początek seansów w niedziele i swi ęt11: dectw pochodzenia nabywca uiści opłaty w
31302
kusnterka.
30955
MIASTA W ŁODZI
f3.15. 15.30, Hl.15, 21.
Okrę,gowym Urzędzie Likwidacyjnym. Sprze
ł.OJ topiony, lcinoline, MASZYNOPISANIA
GDYNIA (Daszyńs:tiego 21
„Pod gołym daż odbywać się będzie w godz. urzędowania
wazeliną. me n toi. c~· Stenografii (biurowej) •
niebem"
w terminie od drua 3.XI do 12.XI br.
rezyną,
barwniki do K~ięgowości.
Kursy
Początek seansów: 17, 19, 21, w niedz. 15. 1 Instytucje i osoby zainteresowane sprzeda
szminek, olejk.r perfu. Centralnego Związku
"!EL (Legionó'" 2) - „Awcilltura w zaświatach" żą winny się zgłosić w terminie sprzedaży
Dr. BORECKI choroby maryjne, suro wce kos· S!enogra.!ów Zapisy:
Początek seansów: w dni powsz. 17, 19. 21, do Likwidatury Terenowej PWS w Łodzi ul. Lekarze
:lołqdka, kiszek, wqtro metyczne w k a~dej !lo Kilińskiego 50.
31327
w niedziele i święta od 15-ej.
by. Narutowicza 35, ścł -zakupi „E'1'0LA"
„ Sienkiewicza 75/77. tel. 214-80.
Dr. FALKOWSKI chi
MUZA (Ruda Pabianicka) - „W i mię życia
rurg urolog, specjalis Dr ŻURAKOWSKI spe Łódź, Nop!ór kowskia· Zaofiarowanie pracy
Początek seansów: w dni nowszednie 18,
Likwidatura Terenowa. PWS
cjalista
weneryczne, go 24, tel. 17 7-00.
pęcherza,
20. w niedziele i świet • 1fi. 18, 20.
=-"" c , ,.
-=-,,.-,~·-.,.. ta nerek.
skórne moczopłciowe,
312~2
OSWIATOWE (Piotrkowska 243)
„Biały
Początek seansów: w dni powsz. 15.30, 17.30, moczowych, Żeroms Piotrkowska 33. 12-6 SPRZEDAM ap ki ka- PZPB Nr. 21 Łódź, ul.
Wodna 23 poszukujq
kieł" U. f. A. 3
19.30, 21.30, w niedziele i święta 13.30. 15.30 kiego 113, 3 - 5.
niedziela 12 - 1.
rakułowe (wz rost śred k!erowniczkt
kuchni.
Dr KOWALCZYK cho.
POLONIA (Piotrkowska 67) - „Siódma Zasło·
17.30. 19.30. 21.30.
ni) Zomenho fa 11 m Zgłoszenia przyjmuje
na" Pocz. seansów w dni powsz, 17, 19, 21. ŚWIT (Bałucki Ryneb) - „Bohaterki Pacy· roby weneryczne, Ze- Dr RATAJ ŻURAKOW 20.
31290 Wydział Personalny.
W niedziele i święta: 15, 17. 19, 21.
fiku'' Po-:zatek seansów w dni oowszednie romsk!eqo 41. 2-6. SKA weneryczne ~kór.
ne kobiet, kosmetyka. RADIO Sup er 6-cio
31324
PRZEDWIOSNlE (Żeromskiego 74-76) - „Gra·
16, 18.30, 2i. w niedziele od 13.30.
Dr. JERZY TETER g!ne
nica". Początek seanów: w d.lli powszednie TATRY (Sienkiewicza 40) - „Miłość na le· kolog!o i położn!ctwo, Piotrkowska 33 12-6. lampowe, 3 metalowe MAMKA ze świeżym
schodnta pokarmem poszukiwa
11. 19. 21, w niedziele 1 święta od 15-tej.
karstwo"
Kościuszki 36 (Róg An Dr. ANNA lłACHWAł.0 sprzedam. W
ROBOTNIK (Kilińskiego· 178) - „Konwój".
Początek seansów: 17, 19, 21, w niedz. 15. drzeia) 4 - 6 - 30162 WA choroby kobiece, 18 - 23, Wo jciecłiow na natychmiast. Zgło
31291 sić się ul. Skłodow·
żylaki,
ski.
Początek 5eansów: w dni powszednie 17, 19, WISŁA (Daszy1iskiego 1) - „Pepita Jimenez". Dr. SIENKO skórne wewnętrzne,
21, w niedziele i święta od 15.itej.
Naprogram: mecz bokserski Polska-ZSRR. weneryczne, Kilińsli:!e Sienkiewicza 37 - 15 KREDENS ład ny nowo ski ej Curie 8 m. . 3.
s przedam: dawn. Podleśna (ulica
1el. 141-40.
31287 czesny,
ROMA (RzgC>ws.ka 84) - „Statek • pułapka".
Początek seansów: w dni powszednie 15, 17, go 132 godz. 4 - 6.
Początek sea1I1sów: 17, 19, 21, w niedz. 15.
19, 21. w niedziele i święta 13, 15. 17, 19, 21.
31113 Dr. VOGEL specjalista Wiadomość AdmYnT. obok Gdońsk!ej 103).
31325
REKORD (Rzgowska 2) „Kapitan Benoit". WŁÓKNIARZ {Zawadzka 16) - „Cerrie Kła- Dr. LENCZEWSKI chorób kobiecych oku stracja „Exr, res su Ilu
31291 POTRZEBNA dziewczy
Początek seansów: w dni powszednie 17.
mie". Pocz. seans, 17, 19, 21, w niedz. 15, choroby kobiece aku- si::eria. Ncrrutowiczcr 4 strowanego
19, 21. w niedziele i święta od 15-tej.
16.30, 18.30, 20.30.
na do sprzqtanla Za.
szeria,
Sienkiewicza tel. 260-92
31305 „AKUMULAT OR"
STYLOWY· (Kilińskiego 123) - .,Kopciuszek"' WOLNOSC (Napiórkowskiego 16) - .,Admifal
tel. 165-28 chodnYa 39 m 5. Szlcr51, 3-7.
31199 Dr.
DOBROWOLSKI Andr,zeja 29,
Początek seansów: 16.30, 18.30 20.30, w
Nachimow". Początek se.an.sów: w dni po·
Akumulatory wszelkie chterman.
31326
niedz. 14.30.
wszednie 17, 19, 21, w niedziele i święta Lekarz: dentysta llli- specjalista chorób ner go typu rocznq gwa· POSZUKUJE się pomo
LICKA Moniuszki 11 . , wowych t seksual.
~.ĘCNZAd {Piotrkowska lb08L.:- ,ki,~eppit akJimezsneRR.z". ZACHod Ę1T5A·tej(.Zgie~···- )
„
G
h „
nych, Kopernika 6, rcrncjq. Kupujemy sta cy domowej. Samara program: mecz o:..::.ers - o s a'"'""" 28 - „u'l1WlS CH'il'OC e . lI piętro, tel. 151-iS.
re akumulatory.
cew, Lutomierska l'4
31 1. n 3-5, 1el. 186-00. 31322
31323 m. 2;
31326
RBDAK'!'OR NACZELNY: K. BOGUSŁAWSKI
Adres Redakcji ł Aamłnisttcrcjt: Łódź, 11!. P!o trko~sko lOZa- Telefon: I37·47.
Wydawca
D-018289
Telefony Redakcji: Kroniko - '29-13. Sport - I37·47. Redoktor Naczelny - 112-60.
~EXPRESS lLUSTROWAN!"'
CENY OGŁOSZEŃ: z.a tekstem (8 szpalt) od 1 - 100 mm zł. 55 za 1 mm, od 101. - 200 zł. 65,. powyżej z~. 80.. W te~ci~ (4 szpalty):' od 1 do 100 mm zł. 145, od 101 _ 200 zł.
,
powyżej - zł. 210 Drobne za jedno słowo: handlowe (lekarze, kupno - • s~rzedaz) zł. 5~, o~ob1~t.e, ~oszuk1warue ro~ i zgub~ ~ 40. -, poszukiwanie pracy zł. 20. Nekrologi170
do
60 m:m . .,.„. i;n N'l s1 do 100 mm. zł. 65, od 101 do 150 mm. zł. 95, powyzeJ zł. 120. W me dzielę t fw1eta o 30 proc. droze.j. Admin1strac ja nie ponosi odpowiedzialności na terminoWY druk o~łosze·Q.
·
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