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wskazują, źe oświadc'. !en '.e min. Mo
łotowa w zwbzku z t.zw. tajemnicą
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Kto 1hce przeszkodzi

osiqgnięciu

porozumi.enia w sprawie Niemiec. Znamienna dyskusja w Radzie 4-ch zastępców
W Londynie toczą się . w dalszym
obrady zastępców 4-ch ministrów,
którzy mają przygotować grunt pod kon
ferencję Wielkiej Czwórki w sprawie
Niemiec. Aczkolwiek obecnie nie ma
jeszcze żadnych podstaw do przewidywania tego, czy innego wyniku rozmów,
ciągu

wo innym krajom, jak np. Chille. Re pre- ż e propozycja ' amerykańska ma na celu
zentanci Wielkiej Brytanii i Francji nie. przeobrażenie l(onferencji Pokqjowe.j w
wypowiedzieli się jeszcze na powy ż szy wielojęzyczny parlament, co może potemat.
nownie odrorzyć jeżeli nie całkowicie
W kolach politycznych podkreśla się udaremnić- osi~gnięcie porozumienia.
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NI_ ·em com. poddostatk1·em

bomby atomow~ j, wywołał<, wielkie po
ruszenie wśród społeczeń stwa brytyjskiego i amerykańskiego, za ś podziała
to wręcz piornnująco na pewne koła„.
Min• .Mołotow wyraził się w swym prze
mówieniu:
,,W kolach ekspansjonistycznych
Ameryki roz1Jowszechniła się nowa
religia, obok niewiary we własne siły wewnętrzne - wiara w tajemnicę
bomby atomowej, jakkolwiek tajemnica bomby i1tomowej już nie istnieje oddawna.
Imperialiści nie chcą dopuścić do
tego, by ONZ powzięh decyzję o za
kazie broni atomowej, chociaż narody Ameryki i Anglii s ą nie mniej, niż
inne narody, :zainteresowane \': tym
zakresie. F:ikt ten okrywa hańbą f
kieruje :>rzedw nim !.u:zciwych ludzi
wszystkich narodów."
Opinia demokratyczna krajów angl<I
saskich komentuje szeroko to oświad
czenie .i podkreśla, że oto nastąpił ostateczny. krec; wszelkich szantażów politycznych, uprawianych tak namiętnie
przy pomocy ~traszaka bomby atomowej. Ta reklama nowej broni przyporni
nała do złudzenia goebbelsowskie bajeczki o „Wun:łerwaffe" _
Jaskrawym przeciwieństwem tych
metod jest wypowiedź min. Mo łotowa,
który w spo.>ób naturalny i całkowicie
pozbawiony ;cech „szumne] reklamy"
zakomunikował, że Stany Zjednoczone
nie są już wyłącznym posiadaczem
tej „tajemnicy".
Tak oto prysły ostatnie złud zenia
niektórych panńw, wygr'l ża j ących świa
tu bombą atomo wą ....

porozum1ema.
,• _
•
•
•
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Wskazuje na to ostatnia dyskusja
Z~U OW ~ O
f••• ,,pOKafmU dUChOWegO
4-ch zastępców w której delegat amery \
W Londy11i!• ogłoszono wspólne oświadczenie amerykańsko - brytyjskie, Iż
kań ski Murphy za.proponował, aby w w poł.:t cronycłJ ~trefach zarhodnich Niemiec wydano n1 wyżywienie Niemców
konferencji pokojowej z Niemcami bra- 1 114 mif.· funHw.
l••••••••••m•maa11•mą:131
„
Io udział... 55 narodów. Sprzeciwił sie 1
Od czerwc:1 do paździermka sprowa c/zono do tych stref ponad 2 miliony ton
temu stanowczo delegat radziecki Smh. zbóż chlebowych. Obecne zapasy zboia w tych strefach są większe niż kiedyH
now, który powołując się na uchwały ko1wiek.
nową ,,arystokrację" fasz ' SłOWSką
Wielkiej ezwórki, oświad cz yr, że w Kon
• * •
Don<Jszą z P a r yż a, że na mocy spe·
ferencji Pokojowej mogą brać udział je
W Berlinie p ojaw ił a się w witrynach ksi a.garskich broszura amerykańska za cjalnego dekr<:t u, Franco zosta.! upowa ż
dynie ZSRR, Wielka Brytania, Francja, tytułowana ,.Za żelazną Jodyną". Bro sz ura zawiera '>li'reg artykułów
o wscho niony do inada'wan ia tyifulów szlachecStany Zjednoczone i Chiny oraz 18 dniej Europie-, ;hrkowanych już w „New Yflrk Heralrl Tr 1bune".
kich według \vlasnego uzn ania. W ten
państw, które sąsiadują z Niemcami lub
Korespondenci polityczni twierdzą, że broszura ta stanowi część kampanii s.posób pow sta~a ostafoio sztucznie stwo
br ał y aktywny udział w walce P.rzeciwantyradzieckiej, Jprawianej przez USA.
rzona no\va klasa szlachecka, do któref
ko Niemcom
'
'
- do chwili obecnej - n ale ż y już 7 ksia
Smirnow, uzasadniając swe stanowi- Siada mi Hitlera
. . ,~ąt, ss8 wiceksi ąż ąt, i 17 hr abió\,„ 834
sko, zaznaczył, źe ·kraje, które brały czyn
ny udział w w.alce przeciwko Niemcom,
mają prawo decydować o przyszłości
Niemiec, lecz trudno przyznać takie pra
gmęc1u

Chleba Ji3k

Franco tea•orzy

Łapanki

Socjaliści włoscy
na froncie walki o pok6J
Z okazji trzyd·zies-tej r.ocznicy Rewolu-

Listopadowej przywódca soc1a1ilstów
Nenni wyig'ł-0s-ił przemówienfo,
w którym wy.stąJpiił zdecydowaiuie prze.
ciw podżegac11JOim wojennym. Oś'wia1dczyił
0 n, iż socjaliiści uwaiafa wsze·l' ką Pmpagan<lę w01jenną za slkazaniai z góry na
niepowocrzenie. Wy1b11d1 wotiny u nieirnoili wfadą dwa czynni:tci: wyb!iitnie jJ-Oik.o;jo..
c ji

•

wł oskich

1

1

wa postawa ZwJązku Radzii.ecktfego <>raz
stan-0-wisko wszystkich narodów miłują·
cych POkó1
Mówiią1c o polrtyce rządu de Gasp.eri'ego, Nenni stwierdził, iż J>·row.adzi ona do
utraty ni.ea:aiei.Jioś.oi pirz,ez pań.Stwo wło

'i ari!sztoWa.nla :~~E~t~;~:~t~:~~i~rrr'~!f.~:j'.moo

maJą zdławit ruch demokratyczny w .USA

I

Po ,,dobre wzory"

Donoszą, że byly zastępca proku- pretekstem afery paszportowej, która !
przyjeżdżają Turcy do Londynu
ratora w Stanach Zjednoczonych i b. do- 1ozdmucha1no do niebywa·łych roQ:miaRząd brytyjski podał oficialnie do wia
radca •prezydenta Roo&evelta, .John Rock. rów.
.
dom ości, iż 19 :isbpada pr:z y będ zi e do
opubJ.ikował
sensacyjne
r~welacj<J :
Rock twierdzi dale], że w Stanach Londynu ture:: ka misja wo jskowa, na
Przed zworaniem Kongresu o d były się w Zjedn<Jczon ych ma ją się odbyć wiel·kie czele której sta.:ie szef tureekiego sztawielu mia'sta.ch USA maLSowe ar~zto wa 11a.pan~·i n~ wzór hitJ.~row~k.i. CaJ ą tą ak- bu g~neralneg.J . . M_i~ J.a odbi;~.zie ~zer e.g
nfa osób podejrzanych o ko.mnui:zm, lu!b CJą k1eru 3e urz ędnik m1msforstwa Ro· rozrnow z bry ~ Y]5k1m1 czyniJ1Karn1 wo1s
poproobu znanych z Jiheralnyc.h przeko~ berts, wyposa.żo111y w nadzwyczajne peł-1 kowymi oraz zwiedzi inst ytucje wojskona11. Areszi<iwania te byly dokonane pod nomoonktwa.
we i zakłady zbrojeniowe.
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Owoce· bl~dnej polity
nie
w

dają

związku

na siebie

długo czekać.
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Jaka jest droga Partu Pracy?

o s tatnią porażką,

ooniie- mie ś·de Perth (Sz koc ja). w którym wysiooą
przez:
Ląoour
Party
w
wyborach
stąpi m. in . z ostrą krytyką dotychczasoskie. Soda Hści włoscy, dodał Ne·nni, municypalnych
przywódca
lewego
skrzy
wej polityki rządu Labour Party,
bt;;dą zawsze występowali w o'bronic n\cdła Pa.rtił Pracy poseł Zilliacus, wyf!x>Pi·erwszym zagadniei:i.iem, siojącym
zalcż n ośd i suwerenno ś ci Włooh.
sH przemówienie na wiecu publicznym w dzisiaj przw brytyjską opinią publicrna
z

•

jest to - powied ział Ziiliacus - c zy
Wielka Brytania ma osi ągnąć porozumie
nie ze Związkiem Radzieckim, do czegc
Laibour Party zo.lxiwiazala si ę w oEtat·
nich wybmach, czy te ż ma p rowadzić n;;
dal polit yk ę to r ywwską. t j . rwx:a rst WO·
wą przy użyciu metod wzbu<lzaj?, cych
I
1
jak najpoważniejsze zastrzeżenia.
walczy młodzież całe10 świata
•
Zilliacus zwrócił uwa gę na błędną poJutro, w poniedziałek, dnia 1-0 bm. mił
ł
litykę prowadloną przez obecny rząd na
a d\va Jata o·d o'h·wi'li, gdy pr~edstawi3
„SZ3ftUJ8 Dł8Z3 8Z08SC
YC P3ftS W
ś rodkowym Wschod zie. W odni~s i e nit!
.:iele 64 narod'ów uitworzyli Swiatową Fe
1
·
n1·a
du1·1„ka
zwra"'
a
uw
agę
Opl
na
<We
oś
wia<l"
:rnn
i·e
,,Sunday
Times"
o
tvm,
że
clo
za!2'a
<ln·.·en· eu ropr>J'skich
, rz;:i.d bryt
v1·derację
Młodzieży
Demoiffiratyoznej,
""
'"
·
'"
~
- _
D zień jutrze jszy wi ęc jest dniem święta stię grenlandzką . Ostatnio prz yjęła 0tna z Ameryka1nie rozpocz ęli częściow ą ewaku ski - o ś w i·a<lc zy ł
Zilliaz:us - pJ•p<ir l
międzyna ro dowed s-oli·da rności mł'Oid zie--ly oburzeniem w ystąpien ie ga zety „Chica- acje swoich woj..sk z· Grenlandi i. „Na .cJIQ k tr ynę Tru mana , która prokl amcJ\va la
w walce o wollnośC 'i trwały :pzykó.i.
go Daily News", która pisze: „Mała Da- wszeJ.ki wypadek - pisze ga u~ta „Ju- politykę interwencji dyplom atyczno-gosPonad 48 mHionów n1łodzie-2y zdeidno- inia uwa.ża teraz, że Ameryka.nie ipowin· la11d sipo1słen" - dy rek tor zar ządu gren- podarczej przeciwko europejskiemu socwne•i w f.ederacij,j watc.zy .z uo.iskiem ł n1 wycofalć się z Grenlandii, zrzec się lanidzkiego Oldendof o świa1dc zy ł w ga · cjałizmowi . Akc ja ta została po djęta w
wyzyskiem narodów pr~ ka.piitał anglo- baz wojen nych 'i sfa.cji mete-0rologkz- zecie „Kebenhawn", że nie wie on w imię górnol-0.tn ych h aseł przywrócenia
saski, walczy w obronie wolnośoi i su- nych, uiby <llatego, że niebezpi·ecze6stwo ogólne nic o ewakauacjl Amerykanów z t. zw. woln<:go handl u, który prcz. Tru·
weren nośc! nar~d~w. za~rożonyieh przez nazisitowskie przem i n ęło. Lecz jeśli rząd Grenlandii.
man utożsa mia z demokrac j ą i \YD lnoś
dolarow~ lniper1abfm:
. . .
nasz nie utracił reszty swojej stanowczo
O ś wiadczcni-e to jest tym cenniejsze. ·::i<! J>::> li tyczn~.
.
W .zwiazk11• ze. sw.ięte~ .10 Iistop~d~, ści to powinien on powiedzieć małej Da- że Okliendof znajduje się obecn~e w
W tych w:>nmkach - wb;·ew tw;erdz-e.
pnJ.Skie organizacJe młoidziezowe „Wici ' n"·
N'
I ·ec"1e baz - n·1e otrzymacie Gren·la'lld1·i i z !a.two.:cią mo'głby się n.rze- n1·0.m rząa··, 1 - pol1'tyka J'ego odbierra od
~JM, O.M TU~, ZMD i ZHP - wclJ.-odza 1 11 • "; 1 ~„ c aJ
~
I:'
~
ce~ skfa-0-~ ia t:oweli fedm>-a~ wwdiły dolarow.
•
.
. konać o prawdziwości' don.iesi.eaie „S11:n- ) idei i zasad, wyrażonych w karcie Nar o·
S[peioJ.alnq \>a:e·zw~
Gazeta .,Juklndsposm
cTeimerfil:itt'Je ctay Times".
dów Zjednoczonych,

O wolność i pokój

- al dal.Cl• bazyl
dolary
Damy
J k USA
• '' · I • • •
h •
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I
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Ka_ żdy może zarabiać wi~cei

Nie wolno jednak lracić czasu na pogawędki. - Za kilka lal
będzie nam wszystkim znacznie lepiej
.

Pracajesldziś w
Na pnd'i.u1m wchodz.i 8tary, siwy czło
wiek, w ciemny-eh okularach.
Czyiby te<?: rekordz•i>Sta, wielowarsz:tato
wiec? Tak. Ob. Kubala, tkacz z Tomaszowa Mall()wieclciego, oSiągnął 160 proc.

Trudności będą przezwyciężone
k.tó-1 dział

Zadani,em wcz.orajszej Narady, na
przyibyl·i: wicemini•ster Przemysłu i
liandfo Szyr wicem ini·ster Przemysł•u i
Handlu Golafiski, zaiproszeni przez zw.
Włókniarzy goście rek-0rdziści - górnicy
. .
'
.
'
przeds~aw~c1ele wł~dz nas:-z.e.go miasta oraz włokn1arze - wielowarsztatowcy z ca
łej Polsk i, hylo o;nówienie trudności, jakie na,p{)tyka ruch wie1owars;d~ŁoQwy, orar, wspólne znaleiz.ienie snosobów ich U·
suuięcia . Po przemówieniach
przeclistawiciela Zw. Zaw. Włókniarzy db. Przyhrla. seikretarza Zw. Zaw. Górników pos1 a CZf•rwińskiego. oraz se·k retarza CKZZ
ob. Sokorskiego, dyrektor naczelny przemysłu hawełn. Kołacz. ''' yg~osi~ referat,
j}O którym nasfn'Piła dyskusja.
Zreasumol\vał
jej wyniki i od•po wi~rą

nadwyżki!

Początik1o wo spoikojnie, a w miarę, jak
temat go „ponosi", z coraz większym ogniem i entuzjazme.m; plastyczn ie i rzeczowo mah1ie stuchaczom szczelnie wyJ)ełniajr,1c ym wieliką salę kina .. Baltyk"olhrzym ią r6żnic1>,- prze1paść jaka istnieje
między hiistoryczną chwilą r·hecne·i J-c.j
Narady \Vi~J.owa rszfa !-owców. a straszliwymi latanii okll'pac.ii i obom koncentrił
cyjnego, które IHzetrwąt on sam jedynie z całej lic-mej rodziriy i dz ;ś pracuje
dla ulkoch~nej Ojczyzny. o· której myśl
podtrzymn• ·a 1a na duchu setki h·„:ęcy
1.1tmęc70ny ~ li
f'olaków w strascliwrch
latach zagłady .

Ob.

Polsce sprawqhono ru

Kub~la

- Nas nie trz.:~ba n11w0iływ::ić do f}ra.cy!
My nie P<Hvinniśmy pozwolić na to, aby
nas trzeba było namawiać do wvścigu!
Przypomnij•my sobi,e tylko te chw.ile kie
dy wielu z nas. gidy foh hitler,ows 'siepacze lq wozili niewiadoma do~;d, na
stracenie brali ze sobą garść ziem·1 poiskiej, aby ona była z nimi razem, aby
mogli czu·ć w palcach s r o-' zie 1·„ · ·
dl k , "· Ją ; . 1:1 • ~:'im
b oI O. Jczyzny:
a tor~J ~h~ieh zyc. • .
• Dztś, pracu1e~y dla su~b1e, dla p()tęg1. 1
s1ły n.asze~o pansiwa, ~ tylko zgo;d1.11e
Pr<cu.1ac'. ie~nakowo. czu~ąc i ro;.u:nieJąC
nasze wielkie zadame, m<: d0i~usc1!11y .a~
by Po!s.ka. była znów ta~ Ja1k k1€.dys ,,pił· .
ką 11ozną, ~tórą tocz~ się to tu •. to tam.
SłJrszy ~1ę czasai:i1. narz~k.an1a na małe ~arobk:, przewazme wsry'd ~iłodJ_'ch,
ale n~ t0 J~S"t s;~stna pdP,0" 1 ł~t~ Ch~sz
za~abiać w~ęceL :--- otlnuJ S'VQJel maszy·
n~. S:i~~m P,rac.y .(a my ..star~Y· ,pam~-·
tamy. do.br~e te czasy, kiedy p~acowalism~ od 5-e! rano do 9, lO-ej w/eczoi;em_l,
k~z.tlr moze łatwo wytrz~mać. J eśh me
b,idzie przerw !la rozm°'' y, na spa~enr,
na częste P.aleme. - to przy wypłacie za
robek będz1e wyzszy.
p
,
. h - k'
t ·1
0 wyrownaniac • Ja i~
nas ąpi Y w
myśl do~atkow~go protoiko~· u do umowy
~b10rowe·1. P.ensJa tkacza-wie~o':'aniztatowca, wy~o~i ~o 19 tys. zł, mies1ę~znle.
Prz.emow1en1e ob. Kulbały przy;ie:.te zostało długotrwałymi oklas1kami, uśmiecha
mi zadowolenia i <Jkrzykami ootakiwan ia.
Wśród licznego grona osób zabiera.iacych głos w dyskusji, słowa jego na:jiproś·
ciej, najbardziej przekonywująco za.
br.zmfały, gdyż dyktowało Je serce, dłu·
goletnie do.świadczenie t rozum - trzy
czynniki, których harft'oniJne zes1mleule
daiło temu stairemu
już,
scho1·ow;memu
ozłowiekmv1, entuziazm, wolę i głębol'a
pewność, że praca jego i towarzyszy, t.o
Jedyny, najrn.nc111ie1,~izv fundament rozkwi·
tu i ooteQ"l nkflt:h!lf'IP!>'{) krafo.

Troska o robotnika

.
·
~.
Vazne Je•St, ah~'. troska o w1_e 1owar::.~tatowca polegała nie tyllko na 1ego .zw.i·e1kszonych zarobkach, ahy wsz, s'tk1e Jego
'.1otrze·~Y traktowane były prze7, fabrykę
J1ko P_iell'wS1·off_łlanow~ aby Ra·dy. Zakfad0w~ 1 , dyrek~ie ocen:ał~' :-nacz~!1le tych
p~onierow, ktorzy zimienia:ia. oihh,cze tech
nieme pracy. a hy dostawah on11 pomoc,
czv to w nzyskaniu mies-r,k;>nia, czy dla
dzi·~d, czy w wvpadku choiro.hy ko·
g-oś z rodz;j.ny _ oomoc na koszt tabryki.
\\'iceminister Golai,ski zo-howi"',izal dyrckcie CZP\v:-., ahy suro-wce i mat€iriahr
do pr-0dukdi były ·7 awa-.:e P.n'.yg-0.tow~1t1e
w fabrykach -- \V tvm zakresie uchybień
być nie może!
·
J)srekc;ja techlJ,iczna. . .Q;hil~'c_iq.z,an;:i__ ję5!
\vY-Petnić olan in\v'e-stn:\'jn'y~"zaopa trzr~
przemysł włókienniczy "' potrzebne · częśc'i zam1enne. • ~
- ._
Piećzolow 'to~ć o rria ~~..,v i narzedzia
pracy, nmsi być dokładnie prze~trzegana. Nieslyr.ha n'.e 'Yażne iest pogłebie·
ni,e Jojolności i s•r""it>t"'tnści w pracy pozwoli to prace tę wykony,vać spra \\'. .
. .
.
llleJ. lep1eJ, pręodzeJ.
W okresie napi,~1cia politycznego w iakim Żl'ierny - zaczał swe rirzemó,vielli-e
min:stcr Szn. - słowa które padły w
dniu ro"7"'- 1- Re"'olucji Usfopadowej z
-- \

L

•

1

I
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Codzienna nowelka „ Expressu"

na poruszane w dy~ku.so.ii tematy,
dyr. generalny CZP\Vł. Wende.
Ruch wielowarsztatowców prawił, że
~dajność pra~y robotniiika może znacz·
me ~kroczyc 180 Pr~. normy. Przy
przeJścm z pracy na dwoch krosnach na
6 krosien, wY'dafoo.ść wzrasta trzykrotnie. Aby iednak pif':kna inidatywa robotn·ika poJ1;;kiego . dała talk ie rezultaty, jakie·
dać może . i powinna. potrzebne jest 11511nięcie p.e\\'nyd! niedociągnięć. mianowide: P'r aca w fabrykach musi być lerpiei
zor~an~.zowaina, należy shvQnyć w każ.
de.j fabryce baze tecl1niczna, której j.stn~e.
nie stwoirzy odpowierinie warunki do pra
cy wie!owairsztatowei, poza t:vm, w:vmiana c1Qświadc1eń ·wielowarsztatowców Jak
dot1.1d d()§ć słaha, P<Hvinna być Z11<R,CZ11ie
czeście.i e>rg:111iz.owana.

stanOW•Im.y

·
11st m'nistra Mo>łotowa. ośw1etWv jasno
syt11ację międzynarodową.
·
SJ(OŃC7Vł. su: STRA~ZAJ( IMPERIA
LISTÓW AMERYKAŃSK!Ctl - BOMBA
ATOMOWA!
Tajemni·ca bomlby atomowej fo1ż <lawn-o
_,_.,..,
przestala być taiemnką!
-...;;:._~!!!Io--..~
Siły światowego pokoiu potę•żniejsze
SIEROTA: Chc<1c otrzym::if pożyczkę, posą od sił faszyzimą Bll'dując do· brob~·t. - winna Pani złożyć podanie, w którym naplpotrafi11,1 one zadać cios a\Ą·anturnikom sze Pani mvtywy, ~la który.:b obecnie, przed
wojennym i pogroi}OV"com tii'tlera. Klasa nadejście>m zimy, pragnie Pani uzyskać porobotnicza na całym świ·ecie. bo i w A- trzebną sttmę pien;<.:dzy. Pmieważ suma ta
meryce. (zgrupowana pod wo·dz.a Wall a- jest niewielka. sądzimy że prośba Pani bę·
ce'a) nie chce woj.ny!
dzie uwzględni0na. Nawet jednak w wypadO~romne zniszczenie naszego· kraju, ku odmow.,.-. innych konsekwencji nie ma Panas?ęg_o__ tolni~twa. powodJ.Jie~ to. że „ mu- ni ~ov..:-0d:-.się ?b_::i_wi~ć. „ .
simy„ spro\vadząć z. zagranicy. mąkę: ku- J
• * •
"
ku rydzP„ thfszae, ze eksf)()rfu.1emy 1esz.
JĘDREK A.: Ponieważ n!P. pośredniczvm cze DO to, aby zdobyć chleb codzienn~: w szukaniu L znajdywamu posad, radzimv „ Pa
Ale orzy obecnej. zwycięskiei kamvan11 nu albo dać ogłoszenie. albo zwrócić się de.
s'ewnej. mamy pev;•ność. że żniwa w 48 Ur~ę~u Zatrudnienia. Sądzimy jednak, ponieroku dadza plony "·:rstarcza.iace na po- waz Jest Pan uczniem gimnazi urn że najłatwiej
kn·c;ie za Potrzebowania dla wszystkiich. byłoby Panu postarać się o korepetycje w
w· tym oku osi.11.~eliśmy np. PM milio· ~lodszych klasac..h ! w t_en sposób ułatwić so:
- r
· .;.
ł~ •
k ~· ii b1e trudne warunki. Moglby Pan np. uczyc
na ton cnkru, !!dy,, n\:i1n. c1e bura Ó,, clł młodsi.ego kolegę za obiady, lub za mieszka. już odbudowane. W najhliż~t7.ych latach, nie itp
syh1ada aprc-wlz:icy:ina ule~nie znakom!·
* "'
te:1 llDJlrawi.e lłl! kił~dvm odcinku. na.wet
IRKA Z KALISZA: Zali się Pani, o!e Rodzt.
mksa będz1"my mieli pod do~tat1oem. ce nie pozwalają iej widywać się i przebywać w towarzystv"ie jednego z kolegów Pani
ze szkoły. Czy ma ich P:i.ni słur'hać? Nie napisała Pani powodów, dla których rodzice wv
dali· tego rodzaju zakaz. Muszą oni mieć jaką~
Rozwój polskich fabryk: maszyn, arty- słuszną przyczynę i na pewno kierują sit'; tyl
kułów techn;cznych, żarówek, zapobiega ko względami na Pani dobro , a nie kaprysem.
brakom technicznym w przemyśle, gdyż Sądzimy, nawet nie zna1ąc sprawy dokładnie ,
WSZYSTKIE f ABRYKI W POLSCE SA że napewno uczynl Pani dobrze, jeśli uzna ich
DZTś JEDNA RODZINA, ŁAŃCUCHEM, zdanie i opinię za miarodajne.
.
W KTÓRYM JEDNO OGNIWO ZŁACZO
FRANEK Z GDAlllSKA: Nie możemy bral
NE JEST NIEROZERWALNIE Z DRU· odpowiedzialności I udzielać Panu autorytaty
GIM.
wnej odpowiedzi w sprawie uzależnionej od
Nie w jednorazowym wyisił'ku leży ta- okoliczności znanych tylko Panu. Radzimy naj~mnica PO".rodzenia. - tkwi ona w do- tomiast zwrócić się do lekarza-specjalisty.

n

I

jedną rodzi11ę

NIE TYLKO NIE GROZI NAM BEZ·
ROBOCIE, ALE C\AGLE GROZI NAM
BtZROBOCIE MASZYN. CIAGLE BRAK
JEST RAK DO PRACY. Płace nie są ni'ż
sze, czy takie same, przy zwie..kszone•j
obsłu·dze maszyn, lecz j.a·sne Jes•t ju. ż dla
ka1żdego, że ruch ten prowad·zi do znacznej pod'wyżki zarobków. Twierdzono tak
że, że przy brakach technicznych tmdno
zwiekszyć \'·yclajn0lć. Zaradz-ono temu 1

.

.i ak płonąca żag i·e\v. Bardz.o oryiginalne, - Mam jakieś złe przeczucie! - szeiprewlez-,·ou•s.
.
nę.ła wreszcie. zapalając jeszcze ieden
Pięć razy sygnalizowano w ten &posób faforwerk. pod·czas gdy ogr001ny szczyt
z góry,
milczał dalej wśród groźnej nocy.
Byliśmy zadowoleni - ciekawość naKfoby się spo·dziewał, że ta wesoła i
wa się; frainay, w hotelu pO\pu.Jarnie na- sza została zaspokotjona. Gaby śmiejąc się rozbawiona kobieta umie być tak poważzywano i Qab
~ągle i żartuj·ąc, od'\vróciła się raz jesz- na!
ą . y.
.
cze i zatrzymała sie nagle. Czerwone
- I pomyśle~. ie iposze.dł tam 'Przez
Było bardzo w.esoł~. al.e naiweselsza światło błysnęło Ponownie. Ale tym ra· mói kapnns! - powtórzyła raz j~szcze.
była Gathy. Gd~ ~·~1 ·obserw;awałeim, Pr.zy- zem nie odpowiedział mu żaden znak z
N'
h · ł ·
1.
• •
G d
szło mi na my.;;\ ze ~wme zapomniała
.„
ie c c1a a się ruszy1. z mieisca.
ra
, ł ·
'
'
,
ż
~
dołu.
Wróc1hsmy
do
hotelu.
zimieszany
z
deszczem
padał
coraz
sil8
zupe me o
mę u.
Nazafotrz h'urza szalała na dobre. Na·d ni·eii. Zmokłem do ostatniej nit'ki. - O
. Podano. wła,sn1e kawę ~o sto1'!1, gidy wy s~czytami ~órskimi przelatywały zygza- północy wróciłem sam do hotelu. Leżąc
biła godz.ma osmą, Podni,osła &le z krze- ki błyskawic i sły~hać. było głośne echo w łób'lru wi.działem. jak co .pó! god'zi1ny
1 grzmotów. Przy obiedzie zaipytałem trwo Gaby rozświetlała fajerwerkami całą oko
sla.
.
- Idę na rand1k~: z moim męlŻ>em! - oś- inie, czy .są jakieś wiadontości.
Jicę
wiadczyła.
I --: Mói. mą·ż? - o~drzekła ś.mieji.;·c s!ę
Nazarutrz ekspedyicfa ratunkowa, w kt6
- A1e 1ż przecie'i on po.szedł do Mi'scha- pani Framay - <?n ?e~z.cze ~1e wrócił. rej i ja brałem udział z·nalaz.ła w d0Hnie
bel!?
Zoistał pewno w JakleJś chacie aż do u- d'Wa znnarznięte trupy które ponieśl•iśimy
- Włdnie, lecz mi.11110 t-0 powiemy so- ~talenia. po.gody. Sądzę. ~e trum przen<Jcu- w strnnę hotelu.
'
bie teraz „diQbry wieczór". Na tym wła- ie. On iest ~,ardz? o·stf'~zny.„
.
.
W połowie drogi S)}Otikali'śimy Qaby.
śnie polegał m6j kaprys
- Czy <l iś tez będzie syignahzował?
W • ł
. d l'k t ,
d
. •
.
·
- Wąbpię,.„ .
, ~1ą em J•a ~~ a nie po. ~amię i os1
Wyszhśmy całą gr~madą . do ogrodu
p 0 kolacji wv«:iraliiśmy się znowu na tr?zme zakomun1 kował·em JeJ sfraiszną
hotelowe·go i wpatrzylilśmy się w górską drogę, prowadz·a,1cą w stronę gór, ale tym w1ad()l!11ość.
dal.
razem entuzdaz.m lbył mniejszy. Pa-dał
Ml'oda ka<biefa Si-P-0tda.ctafa na mnie, jak
NagJ.e. prawie. u samego szczytu, któ-, grad i goście woleli spędzić wieczór przy gdyiby nic niewiidizącym oczyma. P.otym
rego nie można było d-0strzec w mroku komin.ku. Mgła znikła. Łatwo moż.na było wYSzeptała: bezdźwięcznie: „a to wszynocy, błysnęło czerwone świa~o. Buch- dostrzec iglasty S2:czyt .Mischa'bel. Ga.by stko przez mói kaipryis!" - i wy.buchn~
nęło, fak gdyby cihcia.ło oibj:ąć ogniem ca- otulona w ciepły pfasz.cz - czekała... .
la nagle hi'sterycz.nym Simiecihem.
ta„ gór~. lecz JJO c'hwil·i zigasł-0. Pani PraiMinuty ":10k1y sie niesłychanie wolno.
Na widok trnpa męiża. który z~a.ł z
na.v. ~clpowi_edzia·ł~ ,faiet~erkiem. )<tóry: :1 wcs·;"1 _t,,·h_ ·1:· 71\'.I 0Jby stci ,~·ata się , jej winy dostała pomieszania zmyisłów „
u)P..:1a1 w . górę wsrod og-olneirn śrni.P.'h. !
'
" ;·3
M.

KAPRYS
Malut1ka wieś szwakarska Saas, leży
ogromnych alpejskkh gór, na któryich szczytach po·łyskuią białe lodowce.
Ody przyjechatem do hotelu, z·obaczy
łem jak~egoś turystę, który wraz z przewodnikiem wybierął się w dmgę, Właś
nie żegnał s i ę z żoną.
Mała pani uśmiechn~fa się do niego jeszcze raz.
- A nie zapomnij o fajerwerku! M2.1ż uśmiechnął się blaid,o.
- Czy zapomniałem kiedykolwiek o
którymś z twoich ka'Prysów?
Raz jeszcze 0 1be'irzał się na zakręde i
znikł wśród o,gromnych kamiennyich usypisk.
Góry z tej strony byly nie łahve do
zd,obyóa. Turysta na niebezp:eczną wycieczkę wyruszał o godzinie trzeciej po
po'łudniu, a o siódmej miał zamiar dotrzeć do Mischabel, gdzie Przenocował
by wraz z przewodnilJciem. Nad' ranem
dobrnąfuy do szczytu i tego same·g o dnia
przed wieczorem, wr6ci1~by do Saas, gdyby.„
Wieczorem siedzialen1 ohnk ir-g-n 1111 0dej malż onki . - Mów' c ·· cJ m: ;: : 11 - :-:v-

wśród

brej orgauiz.aojj p,ra.cy, w nie&Późnianh.I
w współpracy ; k<>l>eże1ishvie, w f.n.
teligencji pio.Jsikiego mózgu, w walce o tę
inteligencję i mózg wszystkich jednako
wo, rob<>tnika, maistra, i~yniern ; <1Yre·
ktora.
Rodzi si~ nowy cz:towiek, kt j :·e11;c• dzfa
laniem nie .!est już s~ a.ik i kar •l;ilt: .~c:.
entuzjazm i twórcza P·raca. s~. to żołnie
rze Ojczyzny, polkoju, klasy rohotr.ic'!:e.i.
Po <>d•c zytaniu deipesz, "rysłanych do
w:tókniarzy sowieckich - z okazji roc:znicy zwycięskie•j Rewolucji List,oipadowei
Prezydenta Państwa ob. Biernta. d·o Premiera C~r r;:inl-'iewicza oraz do Ministra
Przemrsłn i Handlu Minca. w któ1·ych
zebra ni na !'<« ra cl 7.ie przy rzeki\ ;ą nie ustawać w wy•sił ku i szlacretnym
wyfoigu
pracy, Narada zakończyła się uchwaleniem rezol11cii. w które·.i '-''łókniarze wzywają robotników i pracowników przemy
siu pa pie rniczego. d rzewne·go. skórzaoogo. metalowego i elektryczneirn. aby pe-'
szli za ich Przykładem, gdyi tylko w
wspólnym wysil1ku osial!;nięty zostanie
wspólny cel: dobrobyt kl<::sy robotnicze].
D. Al.
siię,

W:1:1

I

I
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. WICEK: - Wściekło ść mnie og arnia,
WI<'.:EK: - Już· wszyscy n!Q6zą palta,
g.dy po m yś l ę, że ten złodziej paraduje w a ja, jedna sierota , nie!
moim pak-ie!
WACEK: - Nie mogę patrzeć, jak
WACEK: - E, może sprze<l ał...
cierpisz! Westchnij, to ci ulży ...

LITERAT: - Przed chwilą widziałem
w pana palcie...
WICEK: - Trzymajcie mnie!. ..
WACEK.: - MarnyJ jego los!

kogoś

.

· l!!!P?!!!!!!!ll!l!S"ilf~Elll!
Ull!l.lll'!!'W!l!!!Pl:l'l4-l!l:R
!
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Kas a lub
na karty

Na ka rt y

mąka

żywnośc· owe

RCA

ż ywnośc iowe

LITERAT: - Pr05zę, oto on!. ..
WICEK: - Taki To ten 05ziust!
WACEK: - A więc clio niego!

----!l!i!AA!!!!'i•-----------DW\HI~
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RCA •ta m-c
paź dzie rnik rb . w sklepach, w łączon y ch
do miejskiej sieci rozdz ielczej, w drniach
Od I 1 do 30 listopada rb. włącznl-e, wy~ awa'na b ę<l zie ka1Sza jęczmienna,
lub
, mąka kukury<lziana wg. poniższego rozdzielnika :
Kat. I R. C. A. - pe 1 kg, kaszy jęct·
ini.eane j, w cenie 2,40,- za 1 kg., !ub l
Zaopatrzenie kartkowe jest prawdti- nieuczciwi. Toteż od pierwstej chwili
kg. m ąki kuJ<urydzianej w cenie zł. 3.- wym dobrodziejstwem dla ludności,
gdyż wprowadzeni·a . systemu
kartkow:ego
z.a 1 kg.
arty kuł y pierwszej potrzeby, wydawane wiele osób i iństytucji starało się i stara
Kat. IR R. C. A. po 0,5 kg . kaszy jęcz na kartki, są bez porównania tańszl!, w dalszym ciągu
wszelkimi sposobami
rni-ennej, lub mąk i kukurydzianej.
niż w sprzeda ży wolnorynkowej. Każde- wejść w posfadanie kartek, nie cofając
mu w i ęc zależ y na tym, aby i nich ko- się przy tym przed zwykłymi oszustwa·
rz y st a ć , lecz nie wszystkim przysługuJe ml i nadużyciami.
to prawo.
Wydział Aprowizacji Zarządu Miejod bowiązku koncesjonowania handlu
Kartki zaopatrzenia są pewnego ro- skiego w Lodzi opracował obecnie inteW związku z akc j ą konces jonow ania dzaj u ekwiwalentem I wyrównaniem resuj ące zestawienie, dotyczące ilości
nand11J otr zym a liśm y n astępiujące wyjaś płac dla ś wiata pracy, więc zupełnie zro wydawanych kart zaop·atrzenia, z któnieme:
zumiałe, że przyznano je przede wszyst- . go można się zorientować, jak poważne
Od obov;iązI<u uzyskania zez,woilen!a kim pracującym i ich rodzinom, a poza były wykroczenia na tym odcinku.
na prowadzenie handlu i z,awodowe wy- tym tylko tym grupom, które, p r acując
W październiku rb. wydano Vi lodzi
k: nywanie cz yinno ści handlowyoh zwc/ dla potrzeb ogółu, zarabiają najmniej I ogółem 432.597 kart zaopatrzenia, a mia
mone są:
nie korzystają z żadnych Innych przy· nowicie: I kategorii - 183.7n kartki,
.I. Za kła dy przemysłowe. i• rremieślni· działów.
li kat. - 57 kartek, Ili kat. - 2.555, I R
cze, które dokonują sp r zedaży wyroLudzie są jednak chciwi, zachłanni L. -157. 954, llR 719, Dz. 0-3 -24.521,
bów wyłącznie własnej wy t wórczości w
pomieszczenia ch ści śle zwi ązainych z
zakładami wytwórczymi, a które nie sa
obowiąz ane do wykupyw anfa
oddzielnych' kart .rejestracyjnych na prowaidlze.
hie za kładu handlo wego.
szkoły
Łodzi
światła
2. Swa:diczema usług przez rzemies!niDo redakcji naszej zg.łosiły się wczo· i Liceum Spółdzielczym przy ul. NowotKa, w rozumieniu prizepioow praiwa prze raj aż trzy delegacje
młodzieży szkolnej ki 16.
m ys.łowego o r zem iośle, jeżeH świadcze
z
trzech
zakł.adów
naukowych,
w kt6~~zący się„roi~ryczenł, tym . ba!·
nie usłu g do konywane jest w obrębie rych normalne
zajęcia nie mogą się ·osta.t dziej, _ze częsc z m~ prz~·gotowu1e s1e
2:.akł aidu, (a więc także i zakłady fryzjernio odbywać z powodu braku prądu elek do kon~o~yclt ~mmow t z t~o powo
skie).
tr
.·
du musi się obecme .ltntensywrnej uczyć .
. 3. Rremiieśln icy dzi ałający ·pt!Jza obrę
ycznego. .
.
.
.
Jeżeli chodzi ·o pierwsze
szkoły.
bem zakł adu, o iie nie ia trud ni;=dą przy .D~a z t~ch za.kła<low mieszczą .s1ę w w najbliższym s_ąsiedztw1e diwie
znajduje si~
tym sił najemnych.
bhsk1m. sąs1e?,żtw1e.. Są to IX Panstwo- po<l\Sltacja elektryczna i Vledług zdoo!a1
we G1mnaz1um ł Liceum Koedukacyjne mdod'Zieży · możriaiby sitamtąd cze.rpać
przy ul. Pabiainicklej 34 I VIII Miejskie energię elektryczną.
Tak, czy inaczej - szkoły nie powłn·
0negdaJ, około godz . 1O-ej wieczo- Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych przy
ul.
Rzgowskiej
34.
ny
być pozbawłone światła. Jeżeli trze.
rem, z wysokości 3-go piętra w domu
W . jedląej, jak i drugiej s-zkole wykła- bai już koniecmie zastO&lwać ~
przy ul. Lokatorskiej 11 - rzuciła się
j akaś kob1eta i paidając na dziedzinie<:, dy odbywają się od pewnego czasu po ograin1ct.enia, ło winny one dotknąć Inne,
ciemku _lub przy świetle kopcących sle mniej potrzebne placówki, a nie szkoły.
rozlbiłilt sobie głowę .
I.'.ekarz
Pogotowia Rat1.1n1kow.ego Jamp naftowych. Młodzież nie może ro- Mamy nadziejr, że Elektrownia łódzka
stwierdził zgon desjpera1 ki.
Samobój- bi~ żadnych nota,tek, a n,a.uczydelstwo zbada dokładnie tę sprawę i przedsięweź
by nie pozba·
ceynią okaz a ła się 75-letnia Józefa Gra- ma utrudnione zadanie przy prowadze- mie odpowiednie kroki, a1
wlać licznego z.astępu ~łodzieiy moż·
lińska, tamże z amieszk ała. Od pewnego niu wykładów.
Taki sa~ sitan panuje w Gimna·,zjum ności kontynuowania nauki!
(t)
czasu cierpiała ona na ch<Jrobę umysło·
wą i na tym tle z rodziła s i ę w niej myśl
o s amo bójshvie. Krytycznego wieczoru
&taruszka z am knęła si ę ·na kl 1.11cz l urze·
czywi&tri iła swój zamiar.
(i)

korzy sta z zaoPa trzenia ka .r lkowe go. - Kilkad ziesi~t · 1ysięcy osób niepra wnie pobierało kartki

te i st zwolniony

I

Nau ka po cie mk u
Trzy
w
pozbawione

Samobójstwo

I

I

Obrady inspektorów pracy

Eksp
lozja
·w
mles
zkn·
u
Wybuch
z
dwie
bańki

oliwą rozsadził

ściany

Dz. 4-7-19.509 Dz. 12-22,558, "Mu
-13.437. „C"-7.565. ·
Kartki dziecięce oraz „M" (macle~
rzyńskie) i „C" (dla ciężko pracu j ących)
są dodatk~we. Kart zaopatrzenia zasadniczego wydano na październik rb.
345.000, a więt prawie co drugi łodzia·
nJn korzysta z kartki żywnościowej!
W roku ub. mimo ii ludności było w
Lodzi znacznie mniej, ilość wydawanych
kartek była o wiele większa i jeśli chodzi o miesiąc paźd.ziernik - różnka
między rokiem obecnym, a ubiegłym wy.
nosi ponad 45 tysięcy!
A więc w roku ubiegłym o 45.000
osób więcej korzystało z kart zaopatrzenia. Niektórym grupom pracowniczym
cofnięto ostatnio kartki, ale osób tych
nie jest więcej, niż kilka tysięcy. Około
40 tysięcy pozostałych to cl, którzy 1
kartek korzystali bezprawnie, nieraz
otrzymując po dwie i więcej kartek, dzl~·
kl rozmaitym kombinacjom.
Ludzie cl okrada1i, rzecz prosta,
wszystkich lnnyeh, którym kartki się należą, gdyi im więcej było konsumentów,
tym mniej przypadało na każdego do
obdzielenia.
· Władze aprowizacyjne przeprowadzi
ły w ostatnich miesiącach gruntowo•

„czystkę' I wyłowiły kilkadziesiąt tysięcy

osób, których pozbawiono nieprawnie
pobieranych kartek, przy czym w wielu
wypadkach ukarano surowo instytucje,
pobierające na swych pracowników kart
kl, wbrew obowiązującym przepisom.
Interesująco przedstawia się porów·
nanie poszczególnych pozycji. I tak obecnie kartek I kat. pobiera o 10.000 osób
mniej, niż w roku ubiegłym, a kart n
kat. - o 8.350 osób mniej. Jeżeli jednak
chodzi o tę drugą kategorię, przyczyn'
tego spadku nie są nadużycia. Kartki li
kategorii przysługują obecnie tylko in·
walidom wojennym i wojskowym, którzy utracili conajmniej 25 proc. zdolności do pracy i nie maj.ą żadnego Inne·
go źródła dochodu poza rentą inwalldt•
ką oraz pr-zysługują też pielęgniarzom
ciężko
poszkodowany ch
Inwalidów.
Wszystkim innym karty te zostały co-

Wczoraj, około godz . 10-ej rano. loka'" Iotworzył balkon, wskutek czego wytwo fnięte.
Dnia 19 bm : w okr ęgQ\veij Inspekcji torów domu przy ul. Południowej 42 za- rzył się gaz, który wybuchł.
Znaczny spadek obserwujemy przy
Prncy w Lo<l zi roz.p<>cznie si,ę dwudnio- alarmowa•ł potężny huk i w chwilę po·
Siła wybuchu byJa tak wielka, ie wyr kartkach 111. kat. Kartki te otrzym ują O·
wa konferencj a wszy.stkich inspektorów tern posypał się w ich mieszkaniach wała okiennice I futryny u drzwi oraz soby nie pracujące w wieku
ponad 60 lat
pr.aey 'Z udziałem dyrektora depa rt amein- i}'1nk.
.
rozsadziła ścianę szczytową mieszka· oraz Niemcy. W zeszłym roku dla Niem
tu Ministerstwa P racy i Opieki Spol~·z.
Gdy przerażeni podbiegli do okien, nia. Nieostrożny lokator niewątpliwie ców była jeszcze specjalna kategor.la
nej Altmana, nacz·elnika w ydziału inspek zauwa żyli słup pyłu wydobywajęący się przypłaci~by życiem swą lekkomyślność, kart - „N.". I cóż się
okazuje? Ilość
cj1 Ministerstwa Plapskiego oraz spe· z mieszkania Jana Turskiego na 3-im gdyby n1e to, że w momencie wyibuchu osób ponad 60 lat pozostała
mniej wtę·
cjalnego insp~k tor a pracy ~zameckiego piętrze w lewej otlcynłe. Właścidel znajdowa.ł się na balkonie.
cej taki sama, natomiast ogólna Ilość
z Warsz awy.
mieszkania stai! na ba1lk ie i' wzywał
Wnętrze mieszkania ro&tało r.demolo:.. kart tych obydwu kategorii zmniejszyła
Na k1onforenc ji tej in spektorzy łódzcy f pomocy.
.
wane. Prz.}'lbyłe na miej&ce Pogotowie się o ponad 5.000. Jest to objaw szcze·
i z 01krę.gu łó<lzkieg<> z!-0żą sprawo zdania
Jak się okazało, przyc,zy.ną potę żool Budowla ne Straży Ogniowej rozebr.ło gólnle pocieszający, bo świadczy . te lłc1
z roczne j dzi a łalności , omówią najroz- detonacji była ekspk>zja baf''i
~ "'~ " " 1, mlrc;:rkaniu Turc;klego, a łłl kie ba Niemców, który<:h m usiciiśm) k11 !'·
maiii:sze bol ączki, dotyczące bezpieczeń- nej, w której Turski gotował oliwę do w mieszkaniu 'jego sąsiada - ob. Słani- mit, spadła o 5.000. Należy
sobie
stwa pracy or az ustala plan pr arv na rok samochodu. W czasie rozgrzewania na sł a w a Klimka, gdyż I ta łclana Uleł?ła aby pozycja ta jak najszybciej tyc zy ~ ,
zredu r. •
nadchcdzacv.
<]{\
pły-cie kuchennej banki z oliwą Turski cz:ęściO\l1 emu ro zsadzeniu.
(~
I wala się do zerao<@
(o)
1
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Obs

a pecz wa

będzie ni~baw8łlł usprawniona
Ministerstwo Poczt i Telegrafów zakupilo we Francji . za sumę 70 milionów
motych 100 samochoc1ów ma,rki „Re-

nauW'.
W lic'Zlbie samochodów

t

znaj-duj~ się

ZaI8dWie
· 550
·
h ••
f
·
R!8fUC OmOSCł przy ąCZOUJC11lil

Brak wo.dy jwl: jedną 1 poważniejszych bolączek mieszka·ńców Łodizi. Tylko ni-ewielka Hość poSieSji posiada czynn~. S'_ŁMd~i~, lub· ipr~y'Jączo~a jes~ do ~dej
sl: 1eJ s.1~~ wi0c1'?c1ą.gowe1. M1~~am:y
w1ększosc1 ~l-0m.ow muszą odbywa_c m~czą.ce wędrowk1 za wodą, a ludnoscl poi
n~cnej dzielnicy . miasta! ~ozbawi~nej

50
masz.Yll1 jed:hotoniowych, przeznaczonych
do przewozu ładunków i paczel} ora?> 50
wozów rpólt01nowych, pr:;;i~znaczohych
dti rozw.ożenia listów. ze sikrzynek pocztowych.
·
Saimochody będq ro.zdzieloilie mię<l.zy c~ynnych ~tu?ni 1 wodoc1~go~, ~odz1enwszystkie rlyrekcj-e pocztowe, cel-em •me ~owoz1 się wodę strazack1tn1 cyster
sprawniejszej ohshigi poCŻilowej w więk namt.
.
. ,,
,
szych mia.staC"h.
(t)
Na o~olną 1l~sc olwfo 1~.O~O OOm?W
- -.w ł..oclz1, do konca, l"b. do s1ec1 >V()<lOC1?-gowej przy!ą:ezonyich bę<lziie zaledwie
F
U
f . · · · 550 ~ieruchomość:i, z czego 200 przyna Wodnym Rynku będą zl·kwidowane · łqczen przypada na rb.
Ostaitnio. przeiprowadz.ona
zot-llala Prz.ed s iębiorstwo Kanalizacja i Wododa
przez Wydziąl Zdrowia lustracja tar.go~ gi prz·eclłużyło wprnwdzie · sieć wodocią·
wiska na Wodnym Rynku.
gową w r.~. o dalszych 4_klm„ jie<lnatkż.e
Zwrówno uwa,gę na przeno§me ja'tlilo- na przeszkodzie przyłączeniu większej
(hij;nie, które zao 1)a 1trują w gorące qania ilości domów . o sieci stoi hrak odpohandlarzy i publiczno ś ć, o<hvied'2ająq
'

Drzegn5" ne 1··ad"'OdaJ·n "le

1

to Na
ta,rgowi.
sko.W0td'.nego R.yn·ku
terenie

fu1nkcjoou
Je o.koło 30 takich jadłodajni, w który.eh .

wd
d ·· ·

. O SJI I

'wiednich funduszów., eo wiąże się także
ściśle

ttieGpłacalności;i

z

naszych

do-

mów.
Sytua.<:ję olx1oCJI1ą ' najl~pi,ej d1ara1kieryzują na\Stępujące cyfry. Zapotrzebowa-

nak zwiękswny w najbliższym czasie
przez wybu1d10wa1nie· trzech studni., a mia
nowicie dwóch studni płytkich do gł-ębo·
kości 250 metr.Ó\v i jednej głębokiej do
soo metrów.
Roboty związaTite z bud1ową studini.
podjęt<Q będą jeszcze w rb. i za s miiesię
cy będziemy już dy&pono"''a•ll wi·ększa
Ho&c;ią wody. .Jeż.eH więc (:lalsze domy
będą przyłączone
si~i - wody dla
nkh ~tarczy. Inne zaś, oiest-ety, będą mu
·sia,ły jies-zc~- długo- czoekaić na wodę,„ (s)

oo

I

Szp·1cel skazany
w l!DCe wt·adz

wiele pozostawiają do

zazdrosna z'"' na

pr1ez a OC .ód

j _,

-

„

-·

i

i

urną ..for~

Ktoś Jej

sfi

n:<r :panie:nk<lł. le<!z.ąca .się- u nich. Pys.znifa
zlekka p;rzied An111ą towarzystwem
l)
dwóch.
n.ad!Sik~:Jmj~cy~ mkxł'Łie1~ców. ,
3
Roz1egły s11~ ostatme (fawonki, trz€foa
byJo iść na w1idownię. Gdy siadaiła w k>·

Bogusia jeszcz,e n1ie sp.a1ła, Anin1a u:bie- regOi". J.erz,y ·spojrzafl.>ezradinte na An!llę.
w ew~ją jedyną odświ'ętną su- Maimy p-echa, co? ' Pewnie ~ paid
kl~rrkę, p-atrzyla n,a nią i, niepokojem. nia rn{.lie grnaewa? _
Maleń.siwo zmizerniało, buzia wyciągnę- Jakże mogłabym się gnaewa<!?
ła się żaiłośniie. Ocz1.:ir zro1bi1ty się taJcie . .- Zalfljm wr6icę będzie już ~aipóźnG,..
smutne i d'Llże„.
- Niieich p-wtl jedi7ie dl!:> chorego, a ja
- Ma::, Ma::: }411::. - sz.czeibiotaJ<a pójdę dn teatru. Po wiJZycie !łan tam do
clic<huitko, bez zwykkj żywo&ci.
minie przyjcl.zie, bę<i~ czekała.
. - Ma1na j.e'St paskt11<lna, mama sohioe
- Sama pani pójdzie? idrle, a d?Feciątko Z()sfanie samo! - A cóż to strat1;z;nego?
Jerzy ~rs2edł j!uiż w .pakie.
- Taki już je&t los lekarza! Ja<lw1gi;
- No, iak ta bobasek? -:- z-agad1aił . zawsre to do'Pli:owa,clzalo do pasji.
v.-~Jo dlO, małej,
Anna pomyś.larla, że Ja~wiga byiła
- Ma::: Ma:.;
Złłym, .eg'l.•is tyaoyrn dzitckiem. Dziwiło
- Kiedy powiesz „tata", rniie,,wdz,iięc.z- ją, trorhę, że Jerzy ws,piomin.a1ł żoJ:Ję przy
nko?
różnych odrn1zjach, b€.z żnidITTej, wido:c7.rnej
- Tak mi ja ża<1 ZQstaw·iiać„.
przy.kirośd.
- Ja wiem, że ]'a;ni chęLn1e by w taGdy Anina wie.."'zita do tea~ru, b.yło już
fa, a.fe nk z t~o. Wycllo rlzi:1i!'ly. Pa, có- dość gwarno i tkJcz.mo. Stalrn1ęła ptrzecl
i'l!lchna! Pa1tJ1n10 Zoe;fu, proozę piiLnowa1 ć '111str<em by poprawił wk1By, Stwierdziła
tel.efom1! z zarclbw()leniiern, ii jasny, pa.st'E!<lowy ki0W tej samej drwili odezwał s~ę dzwo- lor jej sukni1 ha1rmonii.z11.j.e dooiko:na,1-e z
nek teJ.efonu w ga1binocie.
mocnym korloren;i włosc'iw.
Spojrze.J,j na si,ebiie.
PrzeefoadzaJa się po f(')y~r, do pi0·czą1t·
- Napewoo pacj~•;nitt J·uż mam blde ku .przedsta1wienia b yło }es.zcze kilka mi· szczę-foiie, ie g<ly sf.ę gdzieś wybieram. nut czasu. Mijab ją duźo osDb ... ten i
, n~c z tego nie wydlodzi .
· ów ()hejrzad. się na ~pa-aę.rują.ieą.. . Trodle
B~
rzetzy-wiśc:ie wezwanie de cho. to b:v:ło aiepr:z,yjemn-e by.ć w ~m troklu
N!!jąc się

m

1

1

»

Kim jest zastrzelona kebieta?

W ol>li-czu za,ga<lki kryminalnej sit
ly wl~d-z~ śledcze województw.a łoozki
~.

· Prz~d kilku dniami Dtr7ymano ·poufn1 ~

wl 1 a<lo.111ość, że w lesie wiączyńS1kim pod
Brzezinami po,pełniQm wstała zbrodnia
na osobir pewnej kobiety, którą spraw·

czaszki widniała rana od kuli rewolwer
wej. ZwłQki nie uległy .i'eszcze rm1klado
wi co dowodzi że zbr0rlJ1ia· zosta.Ja d
k~ana nicz1byt' divwno, ,
Kilku 01ko.!icznyc·h mieszkańców zezn
Io i1ż niedawno do lasu zajechał od str
ny Łodzi samochód osobowy, z któreg
wysiadło kilka osób, a między nimi
kobieta w średnim wieku. To-ii.·arzys1:
w.e.szlo d() lasu~ a po- pl'lwnym cza6ie iln·
ni mieszkańcy widzi-eli otlj~idżający M·
mochó<l.
,
Wład7& prowadzą energicme doehti·
dzienie, c·elem u~talenia naz\\r;ska zamo?
dowain ,j j. schwytania sprawców zibro

dni.

J·oon0cześnie

otrzymano w\a1domo:&! ·
wsi Cembrowke. gm.
Leśmierz, WlWiat Lęcz.yca, zwłoki męż·
czymy w mundurze Oficera W .P:. ·bez
płaszcza, broni i pasa.
Denat zginął od ikuli. Natzwiska j ~
nqe usta.Ioino.
(k)
znalnieniit we.

łłied
łłf'Złd

,,Warszycat•

anrłY:
Woiskowym Sądem Rajono ym

bitki

Dziesi,ę<:iu
n~edioihi1ków .,Wairs'Zyca'
0tdipow 1ia.dało wcwraj przed Wajs'kow
Są.dem Rejonowym u napady na t~eniie
powiaitu sieradzkiego. Jako główny oska,
żony występował Serwaciński Hieronim
Pozootali - ki oobrżeni b<;tdź o bez

3rednią

z nim wsipóiłprncę, bądź też
udzielanie neszde kwater orin o prz
W()IŻ.eni e ich prz@ rzekę.
Na . przewodzii·e sądowym win.a- idi ro·
stała udowedniooa.
Jedynie w stoou'!.t!ru do oskarżonego {;;AJ?fytla pootępowi
nie

rosta:ło

Sąd

pod
mows.kiego

umorwmi.
iprzewo<lnidw~m

mjr~

Ada'r
n
To

sk?..zał: 5erw:uiifr„\dego
dożywotnie więzienie; WoJty~aka i

maszewskiego Marlana na 5- tat, Tom.a
szewskiego Władysława na 2 lata. Bak
wicza lgnac go na 4 lata, Karkołę 801
sława na 2 łata i fł miesięcy, K}atę Jan
na 2 łata i Królikowskiegr) Władysław
na l rok i 6 miesięcy wię?.:ienia.
Oska'rżonyclJ hroni1i adwokoci Szcre
biński, Gz.ar-oecki i Mo~kwa.

-

pe-'tvnre nie_dług-0 przyj.cbie. przed (')czyma jej profil. Wł~y z.ai.czesa
ukłonił z <lał-eka,~ mkJ<ią, ład- n~ do góry, zwijały się 11a<l czołem

Isię

'

a Rryminalna

nie Ło<lzi na wodę wyraża si~ ilości.a cy ro zahi'•jl'tWie zakopali na miej cu.
'około 120.000 metrów sześciennych na
Funkcjonariusze M.O. raeiczywi1ocie
dobę-. Na razie · miasto dysponuj<& 18.000 odkopali we wskaza111ym miejscll zwłoki
metrów wody. Zaczerp "'Tody będzie jed- kobi.etv, w wioku około 30 lat. W tyle

.
Wud~ll!ll
an
1 'f
Z braku biieżąc-ej wody naczy'1 ~ łlll fł'41· .
·
„. .
I
nia niie są od1powierlll1io z.mywaine, a wiGłośnym echem odbiła się w latach tke mstał ska.zany prz.e.z Niemców rta
deke i łyżki przechodzą z usit do u.st, co oku.paci! wfadomość o za.a.rrei.;.ztcwani!ll śmiierć.
t11przyja · chiorolbom zakaźnym.
w Łodzi ~z,~r:eg:u ~plk~d~u1~how_, z.naUniknął tie'j śmi-erci po<l9bn10 tylko dfa
Po,z-atym, j.a.k stwierdzono, na mi-ej&:u' ~ych własc1c1eh w1€l,Joch 1flrn~ łódzl~1~h, tego, g<lyż de!hym wspólinii~i~ j~
odbywa słę nielegalny wyszynk i nie- !ak Wu<litkego, Buohhol~a, M.1llera r. m: transakcji wojennych był ponoć sam.„
rzadko można tu takie otrzymać bimS:t11g-ęb.na plotka głosiła,
z-e na·lere!J Greiser.
ber ",,na rozgrzewkę";
oni do &pisku prz-e.ciw-hitlerówskiego, niie
Gdy Skrzydlińaki byt! jl;i nieco skomW tym sta1ni.e .rzecr.y Wydział Z<lrowla- któ~~y . szepte~ prz.eka.z.ywadi wi_~do· proanitowany n.a terl@il1ie tod:zi, mozm
P"?Sta1111owH wszystkie pnzenośne j;tdłodaj n:o.sc, z~ .to of1.ary .~rw~weg~- riez1mu . jego pwtekto.rzy _ B'ayer (swf' „Nax:hnie zlikwidować w najbliższych dmacb. h1Uerowsbego, z.e byh me dosc pl(J:.Slusz- richk"Ilidi,enishi" i Mesś.i1ng (patron koo·
-ni, ni~ dość p1·aworzą<lnL..
fiden1ów) zawieźli gio do Wa.rszawy, po
Potrącony
Sp(nwa je<lnak ok3)zafl1a s~ę bar<liz•iej l~ają.c mu konityinuowanqQ tarn pracy
sz,pi.eg-a. Zaibrnt się ochnczo do d:liiefa.
Na ulky Rzgow.skiiej, n.a:1>rz.eieiwiko prozaiczna.
Oto ni-ejaki Ryszard Skrzydli'ń:skł. gra- Wyda1ł sżien:.g Pola:ków w rę<H~ Gestaipo.
posieBji nr. 74, na}echa.ny zootał i>rzez
samochód 8-letni Wi~old Be<l:narek, za- sował \'V Lodzi w charakterze lmnifide!tl- _Wskazał tycih, którzy słuohall radia rota G~tapo. „Zaszczytną" tę s.łuż·~ peł· syjskiiego, kolpo.rfow.al1 prasę podz;iemna
mieszkały przy .ul. Ba111kl'.l'wej 5:
nihro
grudnia 1939 c do wrześma 1943 i rnatieżelii do tajny.a:h org:an1zacji. W too
Rann6mu chlopou. udzieli.ł JJ<llffiG·ey l~
r.
Pn..e.z
piierwsze dwa 1aitlł był w roli sposób szer;eg o~ó.b 1Xl'Stał wywieziollly,
karz Pogotowia Rafon,kowe.go, przewokooJiden1a gospodarczego, późniiej zo- a po wielu do dciś- dnia ślad zaginął.
.żąc g-0 oo sz.pitta.Ja Anny Marii. Sroferosta.ł konfidentem politycznym.
Po wojnie SkrzydJiński osiadJ pod inwi spisan() pr<Yf.()ikół.
" (i)
Na złocenie Gestapo z.wrócił slę do nym . n~wiskiem na Slą$k'U, Nale?(y
Wudtkeg-0, namawiając gio do wspóli!1ej W3pornniieć;· żie był „słabeglJ
Dyrekcja Peemy~łu Konfekcyjnego
serca'\
w Lodzi, ul. Piotrkowska 17ó
nielegalnej transakcji, µrzy czym w.rę· gdyż... mię.klo ono często pod wpływem
zaangażuje~ , czy! mu lytnłem zadatku 5000, marek. wdzięków niewieścich. T>0 ro7Jl'\źlił>0 jego
K-ORESPONDENTA. ze. znajomością kalę~
T.y:m !rickiiem mieli się przoe1konać, czy żo1rnę do te·f{o stoipnia, ż<& wydała w ręce
gowośd na miejscu, oru do GryWudi:ke i inni mu podobni okażą się nie- władz polskich sw.ego męża, oskarżając
, fowe.-Sląskiego k/Jelenlej Góry.
ugięci„ czy też pój<lą na lep niiiedozwolo- go o Powyższe zbrodnicze czyny.
WYKWALIFIKOWAN E SZWACZKI
n,~h zarobków. Nie prn:!czuwając, że
Mf esr.kam. ZMJlfWDion••
SpraW'ą jeg() r.ajął się Wydział K.airny
Zgłonenia!
w Dyre.kcjt PrsemyfiU
malją• do czyni1enia z konfidentem, 2ig0· Sąidiu Okręgiowego. WywOO.y prokuraitoKonfekcyj,nego w Wydziale- P•nonaldz1ti się na propozycje Skrzydlińskiego, ra Ciesielskiego trafiły Sądowi do przenym, Piotrkowska 115 - od godziny 10
Młas1
Jukra1ywnych interesów doczekali kona:nia, w.sku~ek cz.ego Skrzydliński :rorano.
·
l się rozprawy s~<lowej, przy czym W·ud· stał.skazany na karę śmierci.

sanitarne
tyczenia.
warunki

Za

ży, ś·wicatla już g~ły. Tea~T był pełny.
dyskr~tny. g'\\far gl(l)sów zcichał 'j}')WOlL
Arnn:a zawme j1001rn:kowo, Ofl fl,'1jrla:wnrej

kilka loków . .Ja~.że w<lzięcmi:e wygłąd
la jej zgrahna głowi. w tej nowej fryzu·
rz.e .. Niżej, na karku jatśniała w wycięciu
sUtwni niezylda białość szyi o deli'ka:t·
nym rysunku. Subtelny owal twarzy od·
cina1ł się s:z1acehetną l'nlą od c·emn
tła loży. Ja.kie to dziwne
że dotyc
cza~<; niie zr1uwg.żył, i1e dielikafoeg.o urok
ma ·laigodn.a 51!'tadzlstość je) ramion
dziewczęcy zą:irys posta.ei!
Była przy nim tak blisko, oo·i ykal je
prawiie. I !1ie mcrg,ł <>~~1ować z-dziwienia

Sziycłt lat s>z.ailenii& lub!1J,3 h&;rn momentt,
·gidy gais.ły świałfa na widowni. szmer
cJcłitł, i z. tajemniczym sziei~t~m ro;zsuw.a~1a się kurtyina, odsłm~ając niezna111ą,
ro;z,świ~·ti!On~ dy~kr~rafo seffię.
Zawsz-e że dotąd nie zauważył, tyle mi,esięc
Jej przy" tyim bik> serce.
ma~-ac j:;.iprzy iso:bi~, jaqrn była czan.ująca
Zapomniała, ie }est sarnia, w:sluduiwaSkończył się pierwszy aikt, kt1rtyn
ła się ciekawie w J'.'lenvsz,~ dfalo.gi, OO.cz.u op.adt.a. ip-rzy f.renełyicz1rayic:h 01ld.a$.,lrnc
wając z .pirzy}emnością dawne, zwykłe .J-erzego blask światła z,IJ.udził z k()Q"J{.em
w tiea·trze, dzied'l:llle wprost zadekaiwie~ placji nad ni~spn<lziewainie odkry~ą u
nie.
dą Anriy. Gdy poszli o.a górę pnygląd
Jierzy wsze<l.ł w !XJJow]ie a,kht S:)'szała. si1ę jej z na1d papif>·rosow1€.go dymu• .Jai<ll
ja1k citbllltko o.fwt©irzył drzwi, przecis;ną.ł przyniesion~ przez niego czekola<lki i p
::,ię ustro:bnie przez.. osta't•nie krzesfo i t ała o pac1eni\a.
1
usiadł tuż za ni1ą, Cz111lii na szyi jego zleik
O nic ciekawego. Ni.epiotrz.ehnie s.
ka ptzyśp.i~szony o.d&e·cb. Na (<~<{lnie Gid~ bun śpiieszył, mó.g,t 1 po·wodz.eniem iś
bywa.la się wtaśmie dowdpna szermi:er- 1 jDtro_ L11dzfo często robią alairm z pa
ka słów, w ldón~j celowaJ ich u1~><Jmy• W<f)d111 małych oolegHwości. Nie mi·aJ zr
~ktor.
szitą chęci rozmawiał 0 cborobach
Aż dz.i wl'tie b-yki, skąd się brał w tym chciał patrzeć nia nią. Kła.niali mu si
sclrort0Wan1'j'rr.t <:'.ZkJWi e-ku te-i ni('b)rwa.Jy dą.glie znajomi„ rzucaj.ąc ciekawe ,spoj
temipeffam>eint i wen' a. Anm:a śmiarła si~. rzenia na Aninę. Dużo OL~.6b wiedziafo
w ip;e·wnym m91mende pochyliila s.ię ku ż,e rozszedł się z żoną . . Ni1e b) !o sens
1
JeTzemt j w kilim c.ic·hycb slow ait~JJ wpro ukrywać . tego, jas.ne przeci~ż.
że Ja<lwi·
wadziła go w treść akcji.
ga nie wród i doktór juź nie czekał na
Jej w~y mHst1ęły lekko j~ poló· to. N"kt si-ę l1!igtly nie dowtedziął; kied
·ezieik, ©z;_l!atl ~:wykl~ rntlieg-0 urz.1:1cia„ 1 w Jra:l~ $p00Ób upora.ł się z tr-~łll SWi
P$z..yl na mą z. upodnhaai'e~ Miał tuż ~ niclor-ttJnnego małże.ńs±wa.
··
1
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Ustalony

ma
(

Czechoslowacła

skład

Czechosłowacki Związek

Bokserski
swej rnpre-

osbte-cznie s·kła<l
zentacji na mecz międzypaństwowy z,
taka wiarlomość nad~zła z
Polską -

ustalił już

porcie

O dyscyplin~

przeciwko Polsce

Przez wnikanie w przyczyny niesportowych wysi ~j11ień zafłoks~e
w.Q~~ik~w ~ ~zdrow1my stosunki w łódzkim komunikaty
je<le-1
oficjalne
smutnego
karierze
(Rm) P1sarsK1emu 1 Renczowt udz1elo ry w swej

~ Pr~.zer~u

wybranych uiprzed1t1io
t
nastu ieś ·
P. - ciarzy us a1ono os-e:n·kę rnpr~
'
renta-cyJną. Obsada poszcz-egolnych kategori'i będzie na&tępiująca:
waiga musza: Majdloch;
waga kogucia: Zachara;
waga iórkowa· Hudak·
· . • '
~ . .
waga €kka. Petrma,
waga ~ ł śr~<l,n i a: Koudela;
waga sre<lma: Torma;
wag a pó łc i ężka: Netuka;
h
; . . R _,
'
1
:>i:emac er •
aaa c,ez<a.
•
" 0

dłu!loletniej

zajśch

plęściar

skiej był wzorem sportowca - dżentel- nie podają ani ji?:lnego słow:i.
Nie ulega kw€Stji, że punktowi, wyda·
mena w każdym Cllłu, w każd)m wyjąc skandaliczną decyzję, wr:·zącl.dli za·
padku.
Nie przypomimm.v sobi~ ażeby Pisar- wodnikowi wielką krzywdę 1 są bezpo·
ski w ~wej niezwykle bogatPj karierze rin średnimi sprawc<>.mi przest ę p'.'lwa sporto
goweJ był c~aciażby raz napomniany. wego, jakiego C·]puścił się Pisarski, lec7
:i
Zaw~ze spoko1nv, zawsze cpanowany, o nich głucho , nic się nie p0c:11ie do wia
•,
przy1mo\Yał orzeczenia pu:i!w.; wych, bez domości publicznej. Słynn:ł .,tajemnica"
\\:zględu na _to, :; ~ y da_\\· aty n.~ one z.WY· 1 sędzio;vsk a znów .służy z'ł \~-yg-odny ~a
ci ęstwo, czy te?: g łos1!y pornkę Az tu rawamk do ukrvcia grze5lkow popełnia
! przemawiała.
~awn d ników u"ara.~o i _P"~t.apion~ słu nagle. u .schyli<~ kari~ry ~lo_r1tkal _się n~ n?'ch. przez runkt~wych: .Je<.1eśmy zd~1 szrne, bo trzeba tęptc w:.7.elk1e objawy pommema. Cos '11t:s•ało ,;1c tutaj stac, rna, ze opinia ~uLltczna 1 „~ałe spr • łeczen
·
· · · potn
byc· rowniez
·
· ·1·1 nerwy stwo sportowe \\'1nnn
· · · z egi:> . ~es
„ , cos' po'.\'azn1e.i~
· Do zasa d za.isc
· sto;.
towego za<- howama
·
mespor
niczych ohowiązvńw Z\Yi~ '.k ~ W i klubów Wzięły górę nad i':loickim ";,l' kojem WZO formO\Vane o tym jakie konse), wencje
n~.
sportowvch m!d·y nie tylko nauczanie rowego sporbwc-a, ktoś, oprócz Pisar- poniosa sedziowie p11nktawi, ma prawo
tł
;
~a~1e?u upra~1irnla sportu, ·skiego. za~inił -~ musi ró..v11id ponieś.ć domag~ć . się ażeby zajście by 1o_ciruntow
zawod~ik~
·
R·
Z
Dtsiai ŁKS ara
lecz rowmez 1 wychowanie go " duchu odpow1edz1aln:1sc za to, -:o rnszlo. P1- nie nasw1etlone, o konsekwer.1.-Je wyciąg
~merem
_fi
R •
• • •
_ D.z1s1 a1, w medz1-elę piłkarze LKS roze, czysto sportowy„ Czas naj'-':.vżs1y wpro sarski nie bez gL b<;zyrh powl)dów zdecy niete dla obu strun.
·obowi ą zek t.:r: powinnv zrozumier
clował się na taki krok.
gra1ą z Ryme_rem. zawody ~O\\· arz ys kie. wadzić w spor:-i~ pewną d·; <:i:ypFnę.
Ze strnn y P i<;a:-~kifgn by! in t;.:lko, ner '"' ł~dze okrę~owe jeśli che.?., _ż eby zapa
Me~z J°dbę<lzi-e ?~ę na sta<l1on~e LKS o . _Lecz w t~ TT' 'v~ysdku .?r! isimy Z\J.T?god · 4. GOOz 1·11 a ro zro-częcta meczu ctc uwrig -;-: na d ,~,c znam10n:11• szczegoł. ,., o\V V odruch rr -- testu - -1rfoow1edz na jakim ogarntęt ·i ·est mło::l z 1 '"'" 1. dla spor·
'1 ~y_znacz~ma ~o.stał~ ta'k, ażeby u_m~żli· Oto kar~ 'spotki:la jednego z najbarcl?iej kr z y~\·dę wyrz:rh f' na mu pr ;pz punkto· tu bokserskiegri nie ostygł , ażeby boh
~~:.c pub!Jczn.osc1 do.1 az? z m~czu p1ęsciar zasłużonych sportowców polskich, któ- ,,-ych. Al~ o m11ra ln.vch spr a wcach tego w Lodzi ro zwij J ł się nadal pomyślnie i,
utrzymując d1t:-rhr 7asow;.i pozycję w
-·- - - - - --- · -- - ·
~tego ŁKS - Grochow.
kra ju wywalcza I sobie ~ f>szcze lepsze
Właśdwi-e, już o godz. 10 rozr·--rzn ;i
stanowisko . \)b,,_.wią.zek te._, . p~winien
· (a~rZ''
się zawody, . prz.edmeczem rezerw LKS
LOZB zrozum1t>.:: tym ba:dz 1e1, ze notu
\\ ·
I
- TUR . O godz. 12 mamy mecz 0 mi 6 jemy fakt y nowego zdn ·:.1eg<1 prądu w
•
.
•
= _.
"
t~zostwo klasy A TUR - łXS J B, wresz
kl ubarh, może łl H ra z ie ni ?.!:1·1n vch. którE
t.WYC ęs
szczycą
Cle spotkanie Rymer - LKS o godz. 14.
Mistrz ZSRR drużyna COi(,\, rozegra czy się ::elnym <;trzałem :{OCETNIKO- postnn?\\iił~. ze:-1\/aĆ ~ t.~a.1vi:J}I fa~.ory·
raik więc,_ publ_icmoś ć, .kur:~jąc_ jPden bi.eł, będzie mia.la momosc Ujrzeć trz y la w CZECHOSlO\\ACJr drugi mecz, WA, ale CZESI !l':ikują na•lal I w 39 min rnn·ama. roznych ..asow 1 ~oswięc;c się
mając za przedvmika SLEZK.Ą OSTRA- mów PSCOLKA strzela czwartą bram- wył 3 c1nte pracy nad szkoleniem młodych
mecze.
rezerw.
Pierwsza, ligowa druż yna LKS wvstą· WĘ., zasiloną kihwma za wodnikami in-' kę.
9to jesteśmy ;1; posiad~niJ pisrna Klu
Ostatnie minuty zawodów należały już
pi dz isiaj w kQmplecie,gdyż partn-er ·wio nych klubów.
W spotkaniu tym piłkarze radzieccy do do piłkarzy radz:rckich, którzy za wsze! bu Praco\\•ni bw ,.7 iednoczoi";e" _ w któdarczyka, obrońca Łuć II, \HÓci! do Łodzi i zagra na swej pozycji. Reszta &kła- znali sensacy jncj poraikl v. stosunku ką cenę pragnęli wyrówna:. Jednak wy- rym pod aje się, ie na po~ie i7.eniu zarz 3:4 (2:1). Mecz vywohł olhrzymie za nik nie uległ 1mianie głównie dzięki do du ro zp a tr ywan~ b yły ni<>docić;gn ięci;o
, du bez zmian.
W przyszłym tygod1ni'\1 piłkarze LKS i~teresO\~·anie i. n-~egrano go w obecn~ś brej. g~ze pon:ir•n. ~zes~iej 1 brakowi w sekc·ji boksersl<'e: , jak i c.~btnie niespo r
ustępują w Ło<lzi1 miejsca Widzewowi. et 30 tysięcy wtd7ow. Za wod~. on?yły się d;uz~nte radz1eck1eJ naJlep~zego na past- towe zachowani~ si~ pos·!.~?f'gólnych u
wodników . Po przrnnaliz,1w:rniu przy
sami nafomiast udają się do Wa•rszawy w MORAWSKl~J O~TRAWlt Pierwsza mka 1 strzeł~a RQBR~WA.
Jes.t to p1erwi;za nieznaczna zresz~ą, czyn i okolicrndci towa,·zv~zących o
na rewanżowy me-cz z Polonią. za to w połowa gry by:a rownor:lę~ria z l~kką
niedzielę 23 bm. ujrzymv ich J)'()nownie przew~gą CDKA; dla ~to.rej bramki u- pora~ka do.znart:i przez ~zołtJwe dru~y- statnim wystąpieriorr: sekcii, zarząd kit•
w Łodzi i to w spotkaniu z baid7.o n·1„_ zyskah GOB.ER,DZE t FJE.DOROW.. ny p1łkarsk1e Z5R.R na merzach.wyJaz bu doszedł do ·1mio~ku, ii takich objabezkamlr
p o przerwie C'lESI
"'" "
zagr:uI na dspo dzte dowyc h za ~nmcę. S utr.c•'S p1 łk arzy wów nic mo·T.e tolerow1c
„
_biezpiecznvm przeciwnikiem bo !Vlznańwanie dobrze i uzyskali lekki1 przewagę. SL~ZKIEJ OSTR ..\WY jest i"ywo komen tym bardziej, ż~ podobne wyµadki nie b~
r
'
·
skim KKS.
ły odosobnhne.
Gospodarze okazali się też skuteczniej towany w prasie czeskiej.
--Dlatego też, aieby położ~l: kres nie·
Trzeci mecz rrizegra COKA w Braty
grającym zespoł'.'m. Na speclalne wyróż
nienie zasługiwała linia pomocy. która słavie w dniu 11 listopada. Przeciwni- subordynacji i w"tąpić n:a d„ogę uzdro·
dobrze obstawiała napastników radzlec kiem piłkarzy radzieckich będzie KS wienia stosunków w bok:-::e, nnząd KF
zagraia dz'ś ostfl~ni raz
kich i dzielnie ·~spółpracowała z włas- BRATYSLAVI.\, bodajże na jsllniejszy z Zjednoczone post?nowił u~"' :i ć zawod11 '
Drogo kosztował AKS mecz finałowy w nym atakiem. Już w 5 min. po pauzie dotychczasow~·ch przeciwników, bowiem ków: Kaźmlerczah. Kijew~k 1 ': go. Szcza·
Pazn~niu _z Wartą. Nie skończyło się tylko na PSCOLKY wyrń\Nnał wymk, a następnie w jego szeregach występu:e kliku graczy pińskiego, Przvchodni1ka sześciomi„
pora.zce i utra-::ie cennych punktów, posypały
KRIZAK uzyskał prowadzenie 3:2 dla słowackich wl:!lokrotnych reprezentan- sięcznym zawieo;;zenlem. a Karglera i
się 1eszcze i kary na graczy.
Martynalisa o·>tq nagarą.
Jak wiadomo, na meczu tym został usunię CZECHOW . .Jeden z ataków CDKA koń tów Czechosłowacji.
Nie wiemy d::i!<ładrie _;;:i 1dt> przewinie
ty z boiska lewoskrzydłowy AKS. Barański za
nia prz ypisuje s·t;: pięści:Hz'im KP Zje·'
niesportowe zachowanie się . W zaiśde to zamieszany był również Pytel, drugi napastnik
noczone, ale, wiJuczrie, lllłl"'iDh być onr
śląskf . Sprawa oparła się o W . G. i D., który
poważnie j szej '1 '-ltury, _jeśli zarząd klu ·
wyn:uerzył im karę zawieszenia: Barańskiemu
bu zdec ydow:3l 'il? na ukaran i ~ ich ai pó '
na B tygodni, Pytlowi na 6.
roczną dyskwairi : kaCJą. Decyzji tej nale
przyw
dopiero
dział~ć
zaczyna
ta
Kara
finałowych ży tylko przykla';i1ąf a;e ...
piłce
szłym tygodniu, to też w dzisiejszych zawok
h
d
A
o zwy.
decyduj(l
sety
wygrane
3
Pewną inowację w dotychczasowym syste- łowych dach z _ Wisłą ~ymienienl piłkarze mogą jesz- mie rozgrywek finałowych o mistrzotitwo Pol- clęstw!e),
le z aje si~ że W S~"';-egac se C ii
cze wziąć udział. Utrata najlepszych napastni- ski zdecydował się wprowadzić Polski ZwląZSRR pięściarskiej tegr:. klubu nie tylkCI zacho
trójmecz POLSKA 28 i 29.IT ków na następne spotkania finałowe osłabi
wanie się samych zawod11i~ów byto nieo(
mistrzowskie dru - CSR w siatce męskiej.
wybitnie drużynę, to też AKS, zapewne, nie zek Piłki Ręcznej. Dotychczas
12, 13 1 14.III - finały koszykówki żeń- po~iednie. Sąclz i my że prz v tei ok:iz '1
odegra już poważniejszej roli w wal-:.e 0 tytuł żyny okręgów w siatkówce rozgrywały finał
'
· t
bil· j
·
I • ł b
w jednej grupie, c:<> powodowało, że rozgryw- sklej
mistrza Polski.
ze zam ~resowar
1:2, 13 i 14.III - półfinały koszykówki męs- na eza o Y meco
ki tc..kle trwały trzy dni i były zbyt wy-:zerpu
--jące dla zawodników. Obecnie zdecydowano kiej w 4-ch grupach z udziałem mistrzó~ się środowiskiem w jakim nwo"lnlcy ci
wzrośli I wychJwali się, kto nimi kieropodzielić je na dwie grupy z tym, że do fi- okręgów (bez drużyn zaliczonych do Ligi).
S 18 ,
19, 20, 21.III - finały koszykówki męskiej wal j jaki przyk!ad dawał.
nału przechC1dzą'po dwie drużyny z każdej
~
<lk
t
kl ' 1< •
J k
,- rzemysł Konfekcyinyotacu snort op 1 eką grupy. Drugą !nowacją J.est wprowadzenie (4 drużyny - po 1-ej z 4-ch grup półfinało·
a zwy ~ • . •l 1 w y::i wyp;1 U m(
5-ciosetowych spotkań, zamiast dotychcza· wych)
W dniu 10 listopada, rozpoczną, się w Ło- sowych trzech.
2i.in _ spotkanie mledzypaństwowe POL dal ma dwie str;i:iy Nie ma1r1y najmnir :
· bor·
dzl, II ogólnopolskie obrady sportowe, praco·
szego zam1· aru brac• w o brnnę mesu
Poza tym ustalono dokładny terminarz raz- SKA - CSR w koszykówce męskiej.
wników przemysłu konfekcyjno-odzleżowego.
grywek finałowych w piłce ręcznej o mistrzo ,,. 28.III - spotkanie międzyp,ańst~owe POL dynowanych pię~darzy „~ 1ednoczonych"
ale J"eśli klub zdecydował !i>.it' na batalię
W obradach wezmą udział: Prezydlum Za- stwo, oraz spotkań międzypańtitwowych. Przed ~KA - CSR w koszykówce zenskieJ.
„
.
•
•
·.
,
17.IV - spotkania międzymiastowe WARrządu Głównego Związku, Naczelna Dyrekcja. stawia się on następująco:
st<.·~Unkow w ~WeJ sekcJl
Branżowa, referenci okręg<>wl, prezeti klubów
31.I. 1 1 2.II _ półfinały siatki żeńskiej SZAWA _ MOSKWA w koszy~ówce żeńskiej l uzdrowienie
oraz międzypaństwowe POLSKA - ZSRR w pięściarskiej. nierhie przepr=lwadza ją
(2 grupy _ w 2 miastach) .
konfekcyjnych.
generalnie. Nie wid?"imy iar'ne_j różnicy
półfinały siatki męskiej koszykówce męskiej._
31.I. 1 i 2.II Głównym zadaniem obrad Jest w pierw18.IV - spotkania międzymiastowe W~R· między zawodnikiem, sędzią sportowym
.
szym rzędzie wybór Rady Sportowej przy Za (2 grupy - w 2 miastach).
~ • dl
'"' · r · n ,
•t l
7 i a.II - finały siatki żeńskiej (4 druzy- SZAWA - MOSKWA w koszykówce męskie] I b k'
rządzie Głównym na podstawie ostatnich zalerowmK em - 'W · Z.P- \ pra, U Ją a
rządzeń Komisji Centralnej, oraz opracowanie ny - po dwie pierwsze z obu gt?P półfina~o- oraz międzypaństwowe POLSKA - ZSRR w U
dobra sportu oddają wolny C?ilS dla kult~
strony organizacyjnej nowopowstalych Okr,ę- wych _ 3 wygrane sety decydują o zwycię- koszykówce żeńskiej.
Oprócz tych spotkań odbywać się będą w wowania w narorlzie idej .:!'urtowej, ma
stwie).
gów Sportowych.
14 i 15.II - trójmecz POLSKA - ZSRR I każdą sobotę i niedzielę, za-:zynając od 30 ja te same obriw'ąz~i i pr<:.w ·-t to też po
W czasie obrad wygłoszony zostanie cały I
, bm . a kończąc_ na 13. i 14 ma_rca . rn 4s r;. ?!Zl' winni porllerraf tej samej· ·unsdykc ji
. .
CS~ w siatce ~eńskiej_. .
szereg referatów dyskusyjnych oraz zaprezen·
·
J ··
„~ • , , · "'
21 i 22.II - fmały siatki męsk1ei (4 dru- urlziale 9 druzyn , m1strzostw_a L1q1 k~sz, kow- J
towana pokazowa lekcja gimnastyki t trenin·
·~
·
·

1

ilet
1b

no nagany z~ niesportowe zachowanie
si ~ na zawodach - tak zadecyclcwał wy
dział sportowy LOZB. Naleiy domyśla ć
się, że pięścianv tych sp.->tbła kara za
gest, na który p0zwolili _sobie .w sto~un-1
~u ~o p~nktowy·~!-1 po ogtoszemu w~ntku .
Zloz y!J _im „pod z : ęk?wame", czymąc ~o
,,. sposob dosl a!Pczme oster.!acy1ny, aze
. by się d~my ;~ Pć mtencji j 1b przez nich

l
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lwem nad mshzem ZSRR
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Pięć
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setów, zamiast trzech

recznej zmieniono system rozgrywek

•, nopo I k• obrady
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bokserskiego.

żyny -

po dwie_ pierwsze z obu oruo n"'lłfino.

ki o ty tuł m1-; trz :;. I':- lski rlrnz· n m ~·;k 1ch .
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Rozgoryczony marynarz rozwijałby
z pewnością w dalszym ciągu ponure wy
wody swoistej filozofii, gdyby nie silny
•
h ·
·
wstrząs, ~tory
przec yhł krę, pozba w1aJąc go rownowagl,
Gorzej na tym wyszedł l(owalow. Wyrzucony siłą odruchu, począł szybko spadac' p utwo zoneJ· p było· 1•
o
r
oc
sc •..

PodoJiccr siuc.i:ał się w dól, dare;1111i e
Po chwili obaj trzymali się mocno w
$ród ożywionej rozmowy Fedia za,
sz ukając jakiegoś punktu oparcia i był objęĆiach, omaw!ając zdarzenie.
milkł, spoważniał i począł badawczo
już prawie o krok od morskiej toni.
- Aleś ty zuch Fedia! Niech cię li- wpatrywać ~ię w ~rzestrze~.
„
·
'
Czegos tak się zagapił, chłopcze,
gdy rostropny Fed1a pochwycił klJ 1 po- cho!... Nie spodziewałem się! Co za przy-,! dziwił
się podoficer,czy czorta widzisz.
dał spadającemu. Sam przy tym osunął tomność umysłu, powtarzał raz po raz czy co~ - Nie wiem sam, towarzyszu ...
się na kolana, aby uniknąć ześlizgu.
l(owalow.
Widzę trzy czarne punkty i coś, co sł(
- Towarzyszu, łapcie! A nie - to hę ·
Cóż było robić towarzyszu! Wszak porusza •.. Idzie ~u do nas ..,
.
d · ·1 1
.
.
'
b
ł
b
Kowalo
w
spojrzał
w
podanym
k1erun1norze ~ ~~ ~1e zarty, a strach yo y ku _ i poczuł dławiące uczucie grozy.„
zie ze....
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tak zam1emc się w sardynkę!...

liemv ,. - Zak~d-·skórzano-ealanteryjny Am J. LUFNIAK

TEATR WOJSKA PQLSKJEGQ
Dziś o godz. Ja Akademi.1 r.l'<:i uczczenia i
30-lecia Rewolu-:: ji Październikowej.

~ riłlfl 1f1• 1 r 1I•I I ' I 1 1 1111·1l ' I1 1 , 11 • 1l!TI11

rlrugie podmórze -

111
urawa oficyna 11 1 u

parter -

-

ŻOł."łIERZA
Piotrkowska 69 IIul.DOMU
Daszyńskieąc '34.
telefon

TEATR

I

t

~ Iii

T O • I I •

I

il ' f ·" f !. 11 11 •t r i I

Dziś

129-34

z GALANTERII SKÓRZANEJ
0@~19wy~~~~ey1Hm~~~~~---mw--~•••w-------~-------------------I

POLECA SWOJE WYROBY

radzieckJ prof. Swiesznikowa

TEATR KAMERALNY DOMU tOł.NIERZA
ul. Caszyńskiego 34.
Dziś dwa prze:l.stawienia

•> f'.< >dz. 16-ej I

19,15 komedii Jean Giraudou :\ . AMFITRION
38" w prze I{ł a d Zl'!
· '· z pro Iog•cm
·
r. hd ana
.ao
Ko
rzenl· ow s łne
· g o. D P.k orac1e
· I k os t mmy Wł adysława Daszewskiego, r~żyse•ia Erwina
Axera.
Udział bi..-,rą: He ;ena Buczyńska , Stan ;s
ław Bugajski Jerzy Duszyńi:ki , Czesław Guzek, Elżbieta Łabuń ,ka, Adam Mikoł<ijew<k, .
TadeuS? Schmidt, r.anuta Szafla rs ka r ,·id
wik Tatarski f Jacek Woszczerowicz. '
Kasa czynna orl 12-ej, tel i~.;3-02 .
TEATR POWSZECHNY
Dziś o godz U? komedia Fr. Zabłockiego
,.Fircyk w zalotaC'h".
TEATB „SYREN1'•
;'raugutta
Dziś l codziennie o godz. 19,30 ,.COLORA
00" Zdzisława Gozdawy i Wacława Stępnia .
Udział biorą: Stefan1·a Grodz1'eńska, Reg 1·na
Grabowska, Irena Malt-1·ew1·cz, zofi"a Wt"lcz•'""
'
;u
Ska, A. Dymsza, Kazimierz DeJ'unowicz, •••a_
vv,
cław Kucharski. Kaz·1m1"erz Pawłowski· . Inf'Jr
~

I.

Smiałowski.

Kasa czynna od godz. 10 -

13 l od 16-ej

t.el. 272-70
CYRK Nr. 2 Plac Leonarda, codziennie
19•15 program zmieniony.

K

„

I

n a

ADRlA (Marszałka Stalina 1) - „Dz,e wczęta
z Nowolipek". Początek seansów: 16, 18, 20
w niedzielę od 15-tej.
BAŁTYK (Narutowicza 20) - „Pod gołym nje·
bem". Początek seansów: 15.30, 17.30, 19.30,
21.30.
BAJKA (Fram.ciszkańska 31) - „Goa!",
Początek seansów: 17, 19, 21, w niedziele
od 15-tej.
GDYNTA {Daszyńskiego 2) - „Wiosna".
Początek seansów: 17, 19, 21, w niedz.ielę
od 15-tej.
HEL (Legionów 2-4) - „W imię tycia".
Początek seansów: w dni powsz. 17. 19. 2t.
w niedziele I święta od 15-ej.
MUZA (Ruda Pabianicka) _ „Pięcttt -zuchów".
Początek seansów: w dnl powszednie 18.
20, w niedziele I 5wiPI :! Hi . 18, 20
OSWIATOWE (PiotrkO''VSka 243) - ,.Nowe po•
kolenie" i dodatki oświatowe.
POLONIA (Piotrkowska 67) - „Ostatnia noc" .
Początek seansów: w dni powszednie 17.
19, 21, w nierlzi ele i świ ęta: 15. 17, 19, 21.
PRZEDWIOSNIE (Żero mski ego 74-76) - „Krąrownik Wa.reg". Początek sean6ów: w dni
powszednie 17, 19. 21 , w n iedziele i święta
od 15-tej.
ROBOTNIK (Ki liński ego 178) - „Rodzina Artamonowych''. Pocz ątek seam.1Sów: w dni
powszednie 18 19, 21. w niedziele i św i ęta
0 d 15 t ·
• ej.
ROMA (Rzgowska 84)
„Awarntura w iaświatach" .
Począte·k seansów: 17, 19, 21.
w niedz iele od 15-te j.
REKORD (Rzgowska 21 - „Granica" .
P oczą t e k seans ó w: 16 ·30 • 17 ·30 • 20 ·30 w
niedziele i świeta od 14.30.
STYLOWY (Kili ńskiego 123) - „Kopc iuszek".
Pocz11 tek seans ów: 16.30, 18.30, 20.30, w niedziele od 14.30.
REDAKTO R NACZELNY: L

D-023020

BOGUSŁAWS.El

Pi er wszy raz w Łodzi
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M•
1ecz ysla w fo!g

••
.-rogram rau&OYIY na dZIS

~~ sł~wn~·~u~~c~;;n~ l~~~a~!a;..~;i~·~. ~~si~~

życzeń.

SWIT (Bałucki Rynek 5) - „Zapomniana ms!odia". Początek seansów: w dni pOW6Zed·
· 16 18 30 21 w n 1·edz1·~1e od 13 30
nie
· '
•
c
•
•
TĘCZA {Piotrkowska 108) - „Pepita J e menez" ,
nadp rog ram mecz bokserski Polska - ZS~R
p
t k sean~o· w · 15 30 17 30 21 30 w me·
oczą e
~
· · · · · · ·
dziele 13.30, 15.30, 17.30, 19.30. 21.30.
T A TRY (Si enkiewicza 40) - „W ci eniu podej·
rzenia". Początek seansów: 16.30, 18.45, 21 ,
w niedz iele od 14.30.
WTSł.A (Da-szyńsk i e go !) _ „Pepita Jemenerz" .
na dprogram mecz bokserski Polsk a-: ZS~R
Początek seansów: 15, 17, 19, 21 , w medz1eI 13. 15, 17. 19, 21.
WŁÓKNIARZ (Zawadzka 16) „Człowiek z
karabinem''. Początek sean.sów: 16, 18.20.
20.40, w niedziele od 13 .40 .

{~a·vocz·c"A.TJA
1L
J, 1CJ "Vi'

~·

lekarze

LEKARZ stomatolog
Alicja
Burakowska,
d
· 2 t I 107 64
An rze1a . e .
Dr.
DOBROWOLSKI
Sp eci'altsta chorób ner
wcwych t seksualnych, Kopernika 6,
3-5. tel. 186-00. 31 3 22
Dr. HORECKI choroby
żołądka, kiszek. wqtro
by. N~rutowłcza
35.
~
Dr. VOGEL specjalista
chorób kobiecych oku
szeria. Narutowicza 4
WOLNOS C !Nap iórkowskiego) - „Siódma za- tel. 260-92
31305
słona" .
Początek seansów: w dni powszednie 17 !8, 2 1. w n iedziele i święta od lS STARSZY
felczer
szpttala skórno-wene·
Z \CHĘT A (Zgierska 281 - .,Konwój"
ry ;znego Galuba _
Poczatek s eamsów: 17, 19, 21, w niedziele
Główna 62. 76 goc:U.
święta od 16.30.
18 - 20.
29667

f)IJ\nOR"'I!:
I V r.
1

lueno -

sprzedaż

SA:MOCHOD „Fiat Simca 500" stalowa ka
roseria, rejestrowany,
stan dobry_ do sprze
danL . Zgłoszenia tel.
112-09.
31581
MEBLF. staniały w lir
mie Izdebski Piotrkowska 31 (w podwó·
rzu) gotowe i na zamówien!e.
30661
DO sprzedania Streptomicina. tel. 106-70,
godz. 2 - 4.
31591
ł.ODZKA
Wvtwórnlc
Mydła „R u m .:r n tyk"
tód~. Nowomiejska 7.
tel. 126-39
Skupuje
wszelkie tłuszcze do
wyrobu mydła.

,
1

Adres Redakcji ł Administracji: t.6dt, aL Pfotrltowsko 102a. Telefon: 137-ł7.
Telefony Bedakcfl: lroD!ka .- tZ9-1S, Spoił - 137·47, ftedoktot Nac:zehay -

KAMf.RJ!.LNT ARTYSTYCZNE tkanT•
garderoby. Podnosze.
nie ~czek . . Szoltnowo
dwa przedsta- Jadwiga Piotrkowska
w1cnia
130
2700l

@dzl6

@~19IBB~~~~.s~~~

komedii

OGŁOSZENIE

Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Komu
nikacji - podaje do w i adom'- ~ci , że zgłoszeWy ...
""tnp1°
· o meczynnyc
·
h POJaZ
· d ach mech amcznyc
·
h,
.....
ma
1
1 będących w posiadaniu władz i przedsię.
t w pans
· t wowych oraz samorządowych,
b iors
·
·
"~·
mających
siedzibę
w m. Łodzi , przyJ·mowa~
dnia IS b. m.
ne będą w Okręgowej Komisji Kwalifikacyj
nej do dnia 15 listopada 1947 roku włącznie.
Siedziba Okręgowej Komisji Kwalifikacyj
g
d•
nej mieści się przy Urzędzie Wojewódzkim
Łódzkim - Wydział Komunikacji - Łódź,
ul. Z<:chotinia 15.
PROGRAM NA NIEDZIELĘ 9 LISTOPADA
Po upływie wyżej podanego terminu Okrę
7.05 Muz yka. 8.00 Dziennik. 8.20 Program gawa Komisja Kwa lifikacyjna nie będzie
na dz i ś z Łodz i. 8.25 Wiadomości dla radio- przyjmować ' zgłoszeń o nieciynnych poj azwęz łów wygłosi dyrektor okręgowy P. R. A. dach mechan iczny ch.
Smiejan. 8.30 M nz1ka. 9.00 Transmis ja nabożeństwa z kośc i oła w Warcie. 10.00 Audyc ja Łódź, dnia 5 li::topada 1947 reku
regionalna z Warty. 11.05 Poranek symfo niczZARZĄD MIEJSKI W
12 35 N
'd
d
·
d
'
Ł 0 DZI
"''"""'"""'"""""' " """"'"""'""'""'"""""'"""""'""""""
kiewicza pt. „Feliks Mend ols1;ohn-Bartholdy".
OGŁOSZENIE
13.15 Ro zmowę z radi osłuchacza mi przeprawazarząd Mie jski w Łodzi ogłasza przetarg nied ·
d
T k
N
zi re
13.25
ajnowsze na·
·
· · 1K. urk'1iewicz.
Od
.
ś
ograniczony
na wy k onanie i dostawę 100 nar
grama Py
t mar "
eon'· 13 ·35 „Dziejba 1e · sło m '
k
· dl
t
'k ·
St ·
na" - słuchowisko poetyckie. 14.30 Konce rt
iane na nogi
a war owm ow
razy
Mieiskiej.
muz yki ros yjskiej. 15.35 Rep ortaż z ogólnopol·
Bliższe
informac3·e
oraz
s
'
lepy
koszto
·
y5
o·
1
sk iej narady włókn arzy-w i elowarsztatowców .
· ·
·
'
trz y mać można w W ydziale Gosp odarczym, ul.
15.55 Koncert muzyki czeskiej w wykonaniu L . . N 10 III
chóru morawsk ich nauczycieli pod dyr. J . Sou·
egionow r
•
pi ętro, pokój Nr 14, w gopala. Trans misja z Brna. 16.30 „U wujcia Kl u- dzinach
Of od 9-ej do 13-ej.
czyka na pi ęciolinii" - audycja słowno-muzyerty pisemne. odpowi adające treści kosz·
czna dla dzieci. 1fi. 50 Audycja Biura Studiów. to rysu ślepego , w za lakowanej kopercie z n<1~'17.00 „Szkice Ma:1.~wieckie" - suita ludowa T . sem: „Oferta na wykonanie słomi anek na no·
Syg i etyńskiego w wykonaniu zwi ększonej or- gi" · na•leży składać do dnia 10 listo:pa<la 1947
kiestry P. R. pod dyr. Cz. Lewickiego. 17.45 roku do godziny 9 ~tej rano pctl wyże i wskll·
„Mickiewicz o litera turach sł-0wiańskich". 18.00 zanym adresem, gdzie również w tym samym
Koncert bułgarskiego zespołu wokalno-instru- dniu nastąpi otwarcie ofert.
mentalnego „Rosna Kitka" z Sofii. 19.00 „MicWadi.urn przetargowe, zgodnie z przepisami,
kiewicz o litern1urach słowiańskich''. 19.15 w wysokości 3 procent od sumy oferowa.nei.
Koncert Polskdego Wydawinictwa Muzycznego naJ.eży wpłacić do Głównej Ka.s y Miejskiej,
w Krakowie w wyk. orkiestry kamera1nej z u- Łódź, ul. Roosevelta 15, a kwiit dołączyć do
oferty.
działem chóru Państwowej Filharmonii. D yry·
zar.ząd Miejski zastrzega sobie prawo wy·
guje A. Panufnik. W przerwie: au d ycja l 1·tera- b
oru
dosta.w cy bez względu na cenę, a tak·że
eka. 21.00 Dziennik . 21.30 Ra dz ieck i Koncer t
.
prawo
uznan ia, że przetarg nie dał wyniku.
Symfoniczny. 22.45 Wiadomości sportowe ogo 1•
nopolski.e i zagraniczne. 22.55 Ostat;nie wiaŁódź, dnia 4 lis·topada 1947 ro-ku.
domości dzienni•k a. 23.05. P ror:m na i~;r~s
ZARZĄD MIEJSKI w ŁODZI.
23.15 Jugosłowiańska muzyka u owa.
·
Wiadomości z ostatniej chwili. 24.00 Koncert
m11111111111111111111111n11111111111111111111111111a 111111111rn1m111111111111111H1111111111111111111111111n1111::1111n1n
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JEAN GIRAUDOUX

j\Hf1Jft10U
38
ifł
' H .

szyJe

Piotr
I kowska<;pecJalista
59 Uwaga! po
I przeczna f'J!1cynn.

31345
ZGUBIONO lisa ul.
Kasa czynna od 12-eJ : r.:-awrot między Sientel. Jh3-02.
kiewicza - Kilińskie
"
!l'o. Z'-.\1'.rot •.mrnagrodz...
-·
•• ,
Dow\,,,rczy3:ów
20 - "
TEATR „SYRENA"
.
15
3164c
Traugutta 1
--'"'-'_._
. -----OSTATNJ TYDZIEf~ laof§~rowan! a !lrłlcY
Dziś dwa przcdstawie
nia o g. 16,30 i 19,30 ZATRIJDNlMY cieśli,
„COLORADO"
murar7y i robotników
Zdzisława Gozdawy 1 rgłasz<łć si~ Piotrkow
Wacława Stępnia
~ k a 60 B 111ro Budowy
Udzial bi,"rą: St. Gro TOKARZ na rewo1:
dzie11~ka. Regina Gra weró..vke potrzJbny.
b~ wsk<,„ Irena Malkie Akord wi a robota. Liwie.z: Zofia Wilczyń- powa 54 biuro.
ska, A. Dymsza, Ka- POTii~EBNA wykwa
lTk
d 1· · k
1

0

~~~~~erzD~~~ł~~i;i. ~~w~~:~:· 1: e~::n:
Leopold Sadurski i
Jgr,r Śrni<>łcwski.
Prz.r fortepianach:
l.rena Aleksandrow i
Ad~n• Mark1'ew1'cz
~ ·
·
Kasa Ten'n; S
"
· • · " yrena
t
a
ły
d
·
·
0 war.
c-a
z1en
tel. :<72-70. ·

I

pa;:ter m 25
31646
POTRZEBNA
pomoc
domowa..
referencJ·e,
Narutowicza· 54 nt\esz
31646
n"ania 6·
·
POTRZ.,..,,
.„ . . NAJ K pomoc
ś ·
aonwwa A .
o cmsz
l:i 28 m 12.
3-1661

II ·
~

,

1
NAJKORZYSTNIEJ ku· ~aur.a
oisz _ sprzedasr za- , - - - - - - - - -.
mienisz
pierścionek . , KROJU, szycia ubrai1
obrqczkę, zegarek w ~c:ms~T?h, dziectęcych
sklepie 11 L!9topada 01al!zn1ars1wa, gorse
3
27420 \ ciarstwa
wyuczają
„MEBLOSTYL" Staii ' kursy PTóchnika 25.
na 69. Ceny rewelacyj IiUR8Y maszynopisa
ne. Luksusowe sypia] r.ia stenog,rafii (biuro
nie od 95.000. 31557 w e j) !<.s1ęgowości Cen
DOM, willę, plac, '!o 1r al nego Zwią zk u Ste
spodarstwo rolne k•t- nogr<ł <'r'iw Zapisy: Ki· k iego 50.
pimy _ sprzedam'.' iins
31641
Plflc Wolności 6 _ 4
l
k
1
godziny 11 _ l. 4 ___ O ~hP.
6.
31 '.}!l:> - - - - - - - - SAMOCHOD DKW BEZDZIETNE solidne
okazyjnie do sprzeda- małż»f. stwo poszukuuia, wiadomość: Piotr- je poko.i u . Cena oboję
kowskc- 115 w pod- ·ina. •:)ferty „Wypła
wórzu.
31648
31627 caby".
MASZYNĘ gabinetową, !ewo i prawora- Poszukiwanie Qf3CV
mienrią, c:tapniczą Sin
gem sp rzedam. Piotr- GOSPODYNI. kuchar
ka ro szuku je pracy
k owska 7, Rędzia.
1
ł~OJ topluny. lano- imoże bvl kierownicz
··
l{ą kut.:hn: ). Kilińskie
J ; nę.
mento1· cere- go 17 m 25.
31641
?vnę
do
1"
' „ • b~r\vni'k
"'
szmln e k • oleJ'ki per f u- "''3!U b"
d
''
1one OnUmenIy
meryjne. surowce kos·
_ _ __
me1vczne w · krrtdef no 'ZAGUBIONO palców
śc! _zakup! „ENOL?-" I kę , ks;ążt: czkę wojsŁódz . Nap!6rkowsk1e- kową, k art ę reje straoo
·
R..,,.t
T kt ~
- 24 · 1el · 177·00 ·
_ cy3ną
L\. • a
n.up
3163::> na m0rocyk la, prawo
- - - - - - - - - jazdy
mctocyklowe,
Różne
Lewy M arian, Banko
wa 14
31649
- -TTSZKODZONĄ garde 'lAGUHIONO : legityrobę, dY\v any, kilimy m.'lcj ~
tram wajow'
ceruje
Artystyczna • i l egi tym ~. cj ę służboCerownia, Piotrkow- wą
Barwsz
Artur,
ska 7, front II p.
Piotr k r.w&ka 152.
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