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Klika chce zepchnqć krai na drogę faszyzmu. Jak!a metody slosu?e się wobec Wallace'a
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partii Wallace. Rgakcjofliści amerykań-.
,
cy urtądzili przed gma
się miało odbyć 1ebra11 e, burLliwą demonstrację, pragnąc nie dopuścić do
zgromadzenia. Awanturom tym prtyglą·
dało się 100 policjantów, ale żaden. z

- za wcześnie

W sobotę podpisana została przez
prezydenta Trumana ustawa o pomocy
dla pai'1stw europejskich i Ch'n, przez
co ustawa ta nabrała moqr obowiązują·
cej. Ustawa, znana jako plan Marshalla,
weszła w życie w 11 miesięcy od chwili
wygłoszenia przez ministra Marshalla
jego osławionej mowy w un:wersytecle
harvard:i:klm.
• • •
Agencja Reutera donosi, że rzecznik
brytyjskiego mini '1 terstwa spraw zagranicznych na konferencji prasowej skry-

tykował dz ienn iki za ich „entuzjastyczną
aprobatę" dla planu Marshalla. Czytelnik gazet brytyjskich - powiedział rze
odnosi wrażeczn ik Foreign Office nie, że po wprowadzeniu w życie planu
Marshalla Wielka Brytania stanie się
„krajem mlekiem i miodem płynącym".
Mówca zaznaczył, że niewiądomo je- iest wyłącznym „dorobkiem„ de Gas„
sza,ze, ji;tka suma w ramąch nł anu Marper,'ega
"l' '?lkiej Brytanii, w
„halla przypadnie
Kierownfctwo frontu Iudowo·demokra
każdym razie szary obywatel brytyjski
nie odczuje w wyraźny sposób pozytyw· tycznego \ve Włoszech ogłosiło rezoluc ję, stwierdzającą, że winę za obecny
nych skutków planu Marshalla.
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Czy tylko

Policja

"'o -t We stfalczyków priybędzie praNdo
podobnie w pon:edzialek rano do Szcze
ci:ia. W sobotę w Wamme - Eickel kolo
Bochum rozpoczął s i ę załadunek pocią
gu, który w p;ątek ,)rzybył bez przeszkód do Westfalii.
Poc i ągiem tym, zaopatrzony11 obficie
w żywność ora z pos'adającym k u chn ię i
odpowiednie urządzenia san tarne, przy
będ z ie w pierws zym transporcie przez.
Lubekę do Szczecina około 200 rodzin
polskich z Westfalii wraz ze swym dobyt
k:em.

Na entuzjazm

Zimna woda na gor~ce głowy, rozpalone uchwaleniem planu Marshalla

W dzielnicy New Yorku - Brooklynie
odbyło się zebranie przedwyborcze, na
którym pr1emawiał kandydat trzeciej

Poseł do bnrtyjskiei Izby Gmin z ramienia Partii Pracy Zilliacus omawia
na łamach tygodnlka „Tribune" cele
polityki amerykańsl(ej oraz krytykuje
ostatnie posunięcia rządu brytyjskiego.
Zilliacus zar:wca Bevinowi, że od·
re zw.
·fłąpił od polit~r ki współpracy
RJdzieckim, pocu~żvł kraj w otchłar,I
kryzysu gospodarczego, osłabił zna·
cumie mind:r:ynarodowe Anglii i prowa
dzi ją do bankructwa fnansowego. Po
Utyka rządu mu3i spowoc!l)wać odcię·
cie od Wielkiej Srytan!i wschodnia •
europejskich ryn'<:ów zbytll. Stany Zje~·:1oc7.one nat(')miast • d~ią do wvparcla
Wiclki~i Bryt2nii z Bli3kiego i Srodko·
wego Wschor.lu I c!o r,monopolizowanla
tych rynkńw d''l s:eb:e.
Rząd Labour Party - pisze dalej Zil·
liacus, - nie wype!nił swych zobowią
zań wobec wvbo~ców, ponieważ wyrzekł się l;"Snóipra~y ze Zwi~zkiem Ra·
dt'eckim i id~c ?a zlvm przykładem
USA, przyc1ynia się wra-~ ze Stanami
ZjednC>czon:rml do kr1ewienia fanyzmu, tyranii i reakcji w Grecji, Turcji,
WJOS7et:h, lrarl'e. lrak11 itd.

Drugie zebranie przedwyborcze w~••11sa•••••••mssm«•m•m:11mm
Brooklynie odb'{ło s!ę przy \vspółudzia
le 3 tys. osób, które entu1jastycznie
przyjmowały kandydata trzeciej partii '-s~v tran>"ort prz"b1dzie do Szczecina
wa••ace'a.
Jak d on os z ą z Berlina, pi0 rw szy tran s-

nich nie zareagował. Publiczność przy.
była w liczb'.e około 1.500 osób na zetr-:!lie, sama poradzHa sobie z napastni
kami i gorąco powita 1 a przybyłego na
zebranie Wa!lace'a.

wczorajszym opuściła Stany
Zjednoczone Irena Joliot Curie, która
brała tutaj udział w konferencji w sprawie pomocy dla antyfaszystów. Przed
odlotern Irena Joliot CtJrie oświadczyła ,
że nie czuje ża Iu do na rodu ame rykańskiego za aresztowanie jej po przybyciu na ziemię amerykańską, gdyż było
f" sprawą małej grupy reakcyjnych po·
lityków, rządzących w Stanach Zjednoczonych.
Zapytana przez dziennikarzy, czy faszrzm przedstawia niebezp:eczeństwo
dla Stanów Zjednoczonych, odpowiedzlał9, że ostatnie wystąpien i a prasy
oficjalnej i organizacji faszystowskich
w Stanach Zjednoczonych nie pozostawiają co do tego żadnych wątpliwości.

W dniu

Zły przykład

nieudolność?

Demokraci greccy

Całe Włochy zostały wstrząśnięte nofaszystowską, jaka miała miejsce wczoraj w Somma Vesubiano w pobliżu Neapolu.
z Somma Vesubia
wiodącej
Na drodze
b
•
d N
no 0 eapo 1U, SI 1na a~da f~szystowska zaatakowała samochod, wiozący u-

c;

::,zbec::::
kil
dor Włoch w Polsce. Bam;tyci oddali
ka strzałów w kierunku samochodu i obrzuci:! go gra-::tami.
W rezultacie 1ego bestialskiego napadu 7 osób zostało rannych, w tym dwie
osoby o~~i~ziono do szpitala w stanie
bardzo c1ęzk1m.
P!lfistwowa policja włoska i oddziały
Ż< ndarmerii, które przybyły na miejsce
napadu, rozpoczflły poszukiwania, jed·
jak twiordlą konakfo dot ·r1--„„s nie udało im się
munikaty rządowe -

J.edna z form ,,pomocv"
Przemysł amen:kański coraz b3rdzieJ
\\') pierri przemysł francu"ki z rynków

europejskich. Szczcg-ólnie daje i~ to za·
uważyć w przemyśle samochodowym.
[:!dzie Francja była jednym z głównych
dostawców państw europejskich.
frnncu"kich
Wy\\'ÓZ samochodów
spadł ogółem o 70 proc. Rozpow zechnio
nego prze:} wojna Citroena \\' oicra zewsząd amer) karl.ski Buick

przyiac'61

w całym ś\łl ' ei:'e
ma;ą
W dniach 10 i 11 kwiętnia odbędzie
W związku z tym, jak donosi popołu- się w Paryżu międzynarodowa konferen
w:rkryć sprawców lub natrafić na ich śla
· ·-· - J prasa demokratyczna, na rozkaz cja w spra~.r:ie pomocy dla demokraty- ,
dy.
Ta NIEPRZYPADKOWA NIEUOOLNOSC ministra spraw wc-··mętrznych Scelba, cznej Grecji.
W konferencji wezmct udział przedsta
policji wywołuje podniecenie w~ród 'v1 okolicach Somma v. esubiano i Neapo
\•11'c1'ele Aust l" B lg" •r a· · W B
ll'dności mie1·scowe1·, która oskarża poll. ry·
ran, e 11, n n,
"
·
•
k
~ o ukrytą współpracę z faszystowski· 1u s onc~ntrov;::no Stlne oddziały w-o j- tanii, Jugosławii, Luksemburga, Polski.
Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.
1ska ! policji.
mi bandytami.
--------------'------- -------------- ----

wą niesłychaną prowokacją
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Włoszech

stan gospodarczy Włoch ponosi całkowi
cie rząd de Gasperiego.
Rezolucja wyraża nadzie'ję, że zwydę
stwo frontu ludowo·1emokratycznegn
przyczyni się do uzdrowienia i odrodze•
nia Italii.

„nie może" wykryć sprawców napadu na
b. ambasadora w Polsce Eugenio Reale

włoska

we

Wsp o'In dom PPR 1· PPS

•
•
wzniesiony zos nie w Warszawie. - Przygolo-~
wania do obchodu I-go Maja

Dnia 3-go bm. odbyło się w gmachu
Scjmn ' ·spólne po iedzenie Cenfral·
nych Ifomit~tów PPS i PPR z ndzią
lem około 200-tu czołowych działaczy
ohyd' ·u partii.Sekretarz generalny PPS Józef Cyankicwicz· wy~łosił referat na temat
11rzygotowań do święta 1-go maja, a
generalny PPR Gonmlka~ ckretnrz
Vie. I , omówił sprawę domu · pnyt'7łej zjednoczon •j partii klasy robotni<·zej w Polsce.
Po wygłoszeniu referatów mó vcy
:-:?łosili rezolucje w sprawi~ święta 1-g~
Maja i budowy Domu Zjednoczonej
11m·tii.
Po w:vczerpującei dys\:usji, w której
zabierało głos nidu c:1.0łowych działa
czy obyd·wu partii. zebrani uchwalili

I
l

•l
I

jednogłośnie rnzoiucję i uchwałę, wnie
i;ione przez sekretarzy generalnych
PPS i PPR.
Rezolucja w sprawie świQta 1-go
l\taja charakteryzuje cele i osiągnięcia
obu
współpracy
jednolitofrontowej
pai tii oraz naświetla 'lstatnie wystąpie
11ia imperialistów zachodnich na arenie
n•· ędzynarodowej. W związku z tym
rz:vtamy w rezolucji: .,Interes Państwa
Polskiego i mas ludowych nakazuje
jcszc7..e większe z\varcie szeregów mas
pracujących i wzmożenie ich aktywno·
fri.
Te cele przyświecać będą tegorocznej
kampanii 1·majowej, która ogarnie wie
1ornilionowe masy łudzi pracy".
.Teże!i chodzi o budową domu obu
partii w Warszawie, to powołano spe-

cjalny komitet budowy, w skład które
go wchodzą: z ramienia P.P.R. Włady·
s?aw Gomułka, Marian Spychalski t Ze
non Kfo,zko, a z ramienia P.P.S .•Józef Cyrankiewicz, Michał Kaczorowski
i Stefan Arski.
111111 i.i ,1111 11 1•11111iM· •"•"1; 1 M·1l'l'T1'1H11~~11m1·11:1M·:n·1111"1 • 11. m:1

Erenburg i Simonow

lterackic~ ZSRR ,
Znakomity pisarz radziecki Uia ~ren·
burg otrzymał nagrodę literacką w wy•
sokości 100 tys. rubli za nowelę p. t.
„Szturm".
Nagrodę imienia Stalina otrzymał pi·
sarz Simonow za filmową przeróbkę
swojej po,uicści „Zagadnienie ro.syj· •
skie".

laureatam' na,ród

I

Str 2

.!?!*~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!•~a•

Sztuczn

•
WY bUdOWfl na
wała

#

rzeka I ~GA'

dokładrue ~

Mi Pon tak

„Express", zwrócił Pan chyba uwagę na artykuł o działalności Społecznego Biura Po0

przez tvsia,ce fachowców radzieckich,. urato- ::: s;~~:~~a~~~p~~i~~:~ :i~,:~j!L~~~:
:;;a ~~;a~~a z;a~~r::~~~~~\;~~e ~~:~~~
mieszkańców Moskwy przed brakiem wody
•

Jednym z najwspanialszych przyJda-j inżynierów radzieckich. Zbudowano set·
dów techniki, które bezpośrednio przy- k! sta~ji doświadczalnych, w których zna
niosły konyść lud:rkości jest „sz:tuczna leźli zatrudnienie· specjaliści geolodzy,
droga wodna" między riekami Wołgą 1 hydraulicy i budowniczy. Pracowali oni
MOskwą, oddana do użytku tuż przed 1dniem i noc:ą ulepszając: plany i sprawdzając Je w teren;e,
drugą wojną światową.
Budowa trwała blislco pieć lat. Przez
Już w pierwszy·ch latach tego stuleda odczuwano brak wody w obecnej te. •. czas wykopano 150 milionów mestolicy :Zwiąiku Radilecldego. Zużycie trów sześciennych ziemi, przy wykonav..rynos i ło 60 l:trów na m i eszkańca dzien niu kanału zużyto 900.000 ton cementu,
nie i w miarę wzrostu ludności brak wo- 170.000 ton żelaza, oraz przeszło 100
r."il'on 'w sztl!il: cegieł.
dy stawał się coraz d:ltl<llwszy.
Na górnej Wołdze zbudowano tamę i
Mimo, że znalez·ono dodatkowe źródła wodne, jednak wkrótce przekonano W ten spr ób utworzono olbrzymi rezer-.
się, że z 1.200.000 mtr. kub y..iody, które WJ::.r wodny, ~ które~o woda przepły·
dzienn:e rze'<a Moskwa, WiG- wała do kanału. Musiano ewalcU-Owae
rzvnosiła
r
ce j niż połowę zużywa ludność miasta. prnrzlt> 40.000 domów mi~nlcalnych
lstriała wobec tego ob;,iwa irysch'1iP.~i;:,i stojących na trasie kanał 1J I przenie~ć
rzeki i by zapobiec temu, podjęto na- mi~;;zkańców do nowych, specjalnie
tychmiast odpowiedn:e kroki. Złożono przygotowanych porr~eszczeń.
W trakcie pracy napotkano na wiele
wie le projektów, z których najrealniejszym okazał się plan połączenia rzek: trudnych i iritPresujących zagadnień tech
Moskwy z Wołgą przy pomocy kanału nicznrch. W jedn:-·m na przykład miefscu kanał przecinał r1f'kę Sestra, której
o łącznej długości 128 kim.
Aby projekt ten stał się rzeczywista- łożysko było niższe niż poziom kanału
ścią, poziom vt0dy odprowadzonej z lnżyn i erov.ri e ?""1USzeni byli sprowadz i ć
/ołgi musiał być rodniesiony na do~ć rzekę do o 1hrzvm·ej rury, przeb1eg:iią·
krótkiej przestrzeni o 38 mtr. t. zn. do cej pod kanałem .
·
+ 1·
• bi ' k
· •
IA/ ·
•
• 11111ym m1e;scu, IS o s,o 1cy, n:tr::i·
poZiOiTIU rzeki Moskwv.
1
Budowa tego olbrzymłego ~anału by·
ła egzaminem dla tysięcy fachQwców I
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w Biurze Porad

siała przebiec pod łoży~kiem kanał:.J ki i.
•
•
•
w w'elkim tunelu.
CHORY z UL. PIOTRKOWSKIEJ: Nie naSam kanał jest 7,aopatnony w pięć ol
brzymich stacji pomp, k!óre poruszają pisał nam Pan, czy_ Pai: ~racu~e i cz! ko~y~
wodę w przeciwnym nafurałnemu bie· sta z pomoc~ :eczmcze3 Ube.zpi~czalm. Jezeh

l

.

.

. .

.

.

tak -

powm1en Pan starac się przez leka-

gow1 k1er.mku .• w~::iłu:r. )~90 brzeg:.J ,zbU· rza uhezpieczeniowego o WYjazd na kurację,
dowano 240 ·s,acJ1 kolejowych, eleKtry- jeśli zaś Pan nie pracuje. proszę zwrócić sie
cznych i rozładunkowych. Okręty z Woł- do lekarza w Wydziale Zdrowia Zarządu Miej
gi do Moskwy przechodzą prze? jede- skiego, ul. Piotrkowska 113.
•
•
•
na§cie zapór wodnych, z których jedne
MARY: Rozumiemy dobrze pragnienie popodnoszą, a cłrugie opus:z:czają statki. Na
szeroko§ć kanału' ciechy, która pozwoliłaby Pani łatwiej znieść
całej swej długości
wynosi 86 metrów, CO czyni go jednym obecne osamotnienie i chorobę. Bo choroba
0
z najszers1ych na świecie. Oprócz te- na pe~1'.1 minie wkrótce, jesteśmy o tym prze
cieszymy si~, ż~ ~rzynajmni~j w to
.
kon~nr
zbudowakilornetróv.t
go 1 co kilkanaście
Pani wierzy. Ż:il Pam nie Jest zupełnie spra•
•
r ;' są specJ~lne prz~p~st~· 1 r?zszerze- wiP<UiwJ'. Ludzie zdwwi nie rozumieją na
rua, por;walające m1Jac s1ę oKrętom o o'(ół tego, że gdy się jest chorym, samotność
źle v.rpływa na s;,;mopoczucie, nie myślą o tym,
znacznej wyporności.
Budowa tej „sztucznej rzeki" zapew· gdyż· każdy z nich zaabsorbowany jest wleniła ludności Moskwy stalą dostawę nle 1~o~a zajęci~mi, swoim codz~enn?"m życiem
w szpłPani~ le~ąc na
tempem. rozmyslarua,
Jego szy~kim czasu
tylko wody , ale i WS'Zelldch artykułów t:ilu
anana
ma WJele
żywnościowych, węgla, żelaza z odle- lizowanie postępowania przyjaciół i _ tia
martwienie się! Nie wiemy jak Pani się czugłych krajów Związku Radzieckiego.
Konstrukcja kanału jest już wykonaną je obecnie? Czy może Pani czytać, a jeśli
częścią wielkiego planu rozbudowy słe· tak, czy ma Pani dostateczną ilość książek?
c:! dróg wo-dnych, p!a..-,u. który ma "ołą· W jaki 1_i;pcsób_ m~gliby§my .Pani pomóc a~:v
a;..·c \łlołsę z eonem i pr:acbrazić Mo~-, h:~mnr. Ms+ro~ się poprawił? Proszę_ napi) ~ac do na~ wkrotce. Pozdra'l;lriamy Pama <:or•
• k'1 port p Ięciu
„... wę w wiei
- · --ti ę
. 1 sympa.
d"'~~•e
(b
morz.
~a zau f anie
_ J"em y •
-~~'~ • dzieku

I

• • -coraz
coraz. Iep1e1,

• •1El
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i i:'yczymy jak najszybszego powrotu do zdro-

wia.

~.: ;pra:ę

EBNESTYNA

o

alimenty na.

leży wnieść do Sądu Grodzkiego. Z pewno--

będzie zmuszony płacić na utt-zyścią mąż
Pierwszą wo·ewódzka konferencja przodowników Mło- mani
dziecka itl~ o wysokości rumy :i:adecyduje Sąd. Naszym zdaniem. wstępowanie
dzieżowego Wyśc:.eu Pracy odbędz;e s'e w Łodzi
Pani jest słuszne, powin..'la Fani jednak tt.'Tegz..

Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na
·
nr 1
·
· d
··
Dnia 11-go kwietnia rb. o godz. 10-e1'
&.eSJl wyJaz oweJ w vvle U..lll.U rozpozna
wa ł spraw~ Stanisława Głucha i Piotra rano odbędzie się w sali ZWM przy Pl.
.
Sobczaka.
Dokonywali oni napadów z bronią w Zwyc1ęshya 13 pierwsza wojewódzka
~ku na mieszkańców powiatu wieluń- I konferen4:ja przorlowników Mł<>dzie~oskiego i opoczyńskiego oraz na spół- wego Wyścigu Pracy.
N a konferencję przybędzie około 300
dzielnie. S:imopon:ocy C:hłopskiej. J?o~
puszczali 81 ~ na mi.eszkan~ach . ro~mez młodocianych przodowników pracy za. .
.
. .
.
przemocy fizyczne), rabu3ąc pieniądze,
rowno z Łodzi, Jak i z terenu WOJewódz
odzież, obuwie, zegarki, skórę itp.
:Wyrokiem ,Sądu Głuch został skazany twa łódzkiego.
sprawozdania
.zostaną
Wygłoszone
na karę śmierci, Sobczak Piotr na 10
lat \'\ięzienia, a Sobczak K.azimiera. któ oraz referat gospodarczo-polityczny.
IV etap Młodzieżowego Wyścigu Pra
ra skupowała rabowane rzeczy - na 6
cy dobiega juź końca. Zakończenie jego
, miesięcy więzienia.

a 5.;.ym cie :tałatwić V."SZelkie kon!eczne formalności
25-ym k-metnia
"'i
urzą prawne.
jest
spodziewane
czym
maja, przy
• • •
dzenie specjalnej konferencji, na której
MŁODA llĘ.1;ATKA: Koniecznie musi P~
'~ęczone będą nagrody i dyplomy naj- ni zmi1mić i urmqnaicić jadłospis. Teraz, gdy
bard1;iej wydajnym w pracy .przodow- jest już coraz ci~p1ej, a jarzyny będą coraz
tańsze, należy 11tanowczo jadać mniej m.i~ga
nikom.
i tł~zczów, a wi~cej jarzyn. Gotu~c :jaW IV etapie wyścigu pracy z terenu rzyny pronę UW'lliać, aby nie odlewać wody
n_astąpi nn·ędzy

Łodzi i województwa bierze udział
chłopców i
23.000 młodocianych którzy osiągają coraz Iepdziewcząt.
sze wyniki we wszystkich gałęziach
wielokrotnie przekraczaprzemysłu,
(k)
jąc ust lone normy brodukcji.

•

(odzienna nowelka ,,E.rnre.ssu"

·. FIak~n per1'um
otwierać.
I

16 lutego
Droga Aneczko!
1yle mam Ci tło opowiedzenia. że nle
'\Viern od czego• zacząć. Wyobraź sobie
rozwodzę się z Kaziem! Wzięłam urlop,
od dv,·óch tygodni jestem u mamy i cze·
kam na rezultat.
Jesteś pewno ciekawa co spowodowa·
ło nasze zerwanie. Otóż wiesz chyba.
źe uchojziliśmy za idealne małźe11shvo
i istotnie tak było, ale .. Nie w ten spo·
sób niczego nie zrozumie&z, muszę opo·
wiedzieć po kolei.
_ Pewnego niedzielnego popołudnia za·
prosiłam kilka koleżanek, naturalnie, że
mąż jest w takim \V)'padku zbyteczny
i gdy mi oznajmił. ie chce pójść do ko·
legi - nie miałam nic przeciwko temu.
Wrócił późno w nocy i to niezbyt tr.ze·
z'l'-y, ale słabość ujawniana tak rzadko
znalazłaby u mnie zrozumienie, tylko wy
obraź sobie, moja droga, że pachniał per
fumami!!
Przyznasz, ie zdrade małżeńską trudniej wybaczyć. Powiedziałam mu „arę
ostrych słów i z miejsca o<:.wiadczy!am,
że wyjeż:lżam do mamv. Rozumie się,
fo przepraszał, opowiadał o jakimś fla·
konie perfum. który się potlukl, ale prze
cież nie mam 6 lat. żeby wierzyć w takie bajki! Pokłóciliśmy się tak bardzo,
ze kazałam mu przeprnwadzić sprawę

sięgnąć porady bezpłatnej

fi ono na autostradę, która również mu- Prawnych Opieki Społecznej, Al. Kościusz-

}.·\arna próbo\J.'ała in
terweniować: odpowiedziałam jej krót·
ko, że jestem dorosla i odpowiadam za
moie postępki.

!a mi ich

Co tam u \\'as nowegn, jak Two)e
zdrowie? Całuję Cię ser.:lecznie \\' oby·
dwa policzki
Twoja zmartwiona. Ziuta.

* * •

* •

I marca

Najmilsza moja!
Zima nie miała nic innego do roboty
jak prz) pom'lieć 60bie o naszym istnle·
ni11. Człowiek spo.dziewał się ciepła a tu
iak na złość zimno. Dostałam piękny ma
terial na przydział i nawet oddalam go do
kra~·ca, sro:lzie\\·alam się szybkiej wio·
sny po tak lekk!ej zimie. A teraz tk\\'ij
kobipfo, w starym palcie i pilotce. No
ale Bóg się przecież wreszcie ulituje i ze

śle odrobinę ciepła.

Zawarłam rnajomość z tym prz.'stoj20 lutego
Droga moja. c1z1ś przyszło pismo od n~ m brunetem z naszego biura, który Ci
adwokata Kazla. Pod0bno i ia powinriam się w swoim czasie tak podobał. Prze·
wystarać się o adwokata. Muszę- natych· szłam się z nim \\'czora_i po Piotrkow·
miast jechać do Łodzi. Nie rnasz pojęcia' :.kiej i traf chciał, że widziałam Kazia
kochaneczko. jaka jestem zdenerwowa· z bardzo ładną szatynką. Ukłonił mi się
na. Jak móe:I, nieo.-odzi\viec, narazić mnl.: jakbv nigdy nic. Jak on śmiał! Nie- ma·
my jeszcze przecież rozwodu! A jak do
na takie przykrości?!
brze wygladał! Ta szatynka to na pewno
Całuje Cit>
ten typ kobietv. co to polu ie na każdego
Ziuta
mężczyznę a Kazio naiwny bierze pe·
•
wno jej wyznanie poważnie. A zresztą,
27 luteczo
Kochanie, Kazio okazał się do pev,•ne· może jei wyznania są poważne? Nie~te·
go stopnia porz.1dnyrn człowiekiem - ty. Katie może się bardzo podobać!
Całuje· Cię czule
zostawił mi mieszkanie. Jestem mu pra
wjzi\\-ie wdzięczna za to. Dosyć miałam
Twoja biedna, rozgoryczona
pobytu u mamv. w tej zakazanej dziuZiuta
rze, gdzie obowiązuje jeszcze moda z
• * *
:16-go i Q'ozie rozmowy bvły tak nudne.
15 marca
że ziewanie rozdzierało mi usta. Jest mi
Aneczko na)Jroźsza, ciepło "·prawdzie
trorhę samotnie. ale przyzwyczaję się .
W ostatnim Twoim liście wspominasz jeszcze nie jest, ale pogodziłam się z Ka
·'> nowym żurnalu. prosze Cię. przyślij ziem! Jestem szczęśliwa, zakochałam się
ml go. Pndziękov,„anie razem z całuska· w nim po raz drugi. Sootkaliśmy się u
rozwo1fową.
\adwokata. on nanrnwlał nas do zgody.
Otrzymywałam cądziennią listy od Ka mi orz"'s: ł::i
\\:ięc OO\dedziałam. że nie mo2'e się prze
T\\"Oia Ziuta .
zi2. lł~e m!'lia <luma kobiec~ nie oozwal::o 1

w której

:r:najdują !li~ odżywcze skl11dnłld KoNajlepiej gotować jarzvny

towanych jar7yn.
na parze.

•

•

•

CZYTELNIK K. W.:
fonnować się w Związku Walki
Roosevelta 17.
STAŁY

I prosić

Proszę

poinul.

Młodych,

człowiekiem.

który zdradza io·
pod jednym dachem,
więc nic dziwneg'.:>, że z:łradza ją nadal
g-dy się toczy spniwa rozwodowa. Wtedy
Kał z~k się okropnie zdenerwował. ż~ to
v,k· asnie jegdo żona, nie młogąc się docze·ać rozwo u, itd; znalaz a sobie przyja·
ciela (to 0 te~o przystojnego bruneta mu
szło!}, a po drugie to on przysięga, że
mnie nigdy nie zdradzał. Było mi tak
smutno, i tak żałowałam tei całej awan
tury, że się rozpłakałam. Kazio wytarł
mi oczy swoją chusteczką, powiedział
coś na ucho01adwokatowi a potem wziąt
ramię (bo się opierałam)
mnie siła P
i wyszedł ze mną na ulice. Zaprowadzil
mnie do kawiarni i tam zmusił do wyslu
chania.

z

nę gdy żyje

z

nią

Powiedział, że będąc tamtej nieszczę~
snej niedzieli u kolegi, troche za dużo
wypił i - nie mogąc utrzvmać równo·
wagi - rozbił wazon i flalrnn z oerfu·
mami żony kolegi. Potem pozbiera!
szczątki flakonu i stąd ten zapach· na rę·
kach. A ta pani. A fa . pani. którą widzta
łam z nim na ulicy. t0 koleżanka biurc·
wa. dobra żona i matka. sMtkał ią przvpadkiem, a że szli w iednym kierunku
więc nie mógł uciec. G1y mnie zobaczvł.
to mu serce zaczęło bić z radości
i chciał mnie porwać w ramiona ale
okropnie go rozzłościł ten przystojny bru
net.
No. ale teraz już wszystko dobrze'.
Przeżywamy po raz drugi rniesląc mto·
dewy. Całuję Cię serdecznie
T\\'oh bardzo ~zczęśli· 'a Ziuta.

w.
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WACEK: - Wyprzedzić, to go wyWICEK: - Cwiczymy bieg na prze-j JAŚ: - O tato, tato! Złodzieja tam
przedziałem, ale mostu na Widzewie jak
łaj! Trasa prowadzi przez Chojny, Ma· gonią, no nie?.
Ojciec: - To jest bieg na przełaj! nie ma, tak nie ma!... Oho ... jakiś drogorysin, Polesie, Julianów i Stoki. Meta
wskaz!
Taka gimnastyka!...
przy moście!

WACEK: - Wejdę na słup ... Ratuj·
To Piotrków! Zmyliłem
ci~ narody!
trasę na amen, a tu jeszcze trzeba wracać do Łodzi!...

Zasiłki osiedleńcze

dla lekarzv. farmaceutów i pielęgniarek
Ministerstwo Zdrowia przeznacL.vlo
specjalne zasiłki osiedleńcze dla le~a
rzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów
oraz dla pomocniczego personelu sanitarnego, chcąc ich zachęcić do osiedle~
nia się na ziemiach zniszczonych woja przede
ną, lub słabo zaludnionych,
wszystkim - na Ziemiach Zachodnich.
Jednorazowy zasiłek osiedleńczy wynosi dla lekarzy, lekarzy-dentystów i
farmaceutów zł. 50.000, dla pielęgnia
rek, położnych, asystentek technicz·
nych i felczerów - zł. 30.000.
Osoby te będą musiały podpisać deklarację, zobowiązując się do 3-letniego
pobytu na wyznaczonej placówce. (t)

Główny

Komitet

Współzawodn:ctwa Pracy
przy OKZZ w lodzi
Przy Okręgowej Komisji Związków
Zawodowych w Łodzi powstanie Głów·
ny Komitet Współzawodnictwa Pracy.
Celem Komitetu będzie propagowanie haseł współzawodnictwa pracy we
wszystldch instytucjach, urzędach i zakładach pracy, aby ruch ten obiął jak
największą ilość pracowników.
Niemniej ważnym zadaniem komite·
tu jest skoordynowanie ruchu współza
wodnictwa pracy, celem osiągnięcia jak
najlepszych wyników w podniesieniu
w
wydajności pracy, a tym samym podniesieniu stopy życiowej ogółu ludności pracującej.

(t)

Przy pięknej, sprzyjającej pogodz.ie, mację związkową z opłaconymi skład
świadectwo lekarskie o stanie
zdrowia, pismo zakładu pracy, stwierni sezon urlopowy.
Tegoroczną akcję wczasów pracowni- dzające udzielenie urlopu, czas jego
czych zorganizowano. wyjątkowo wcze- trwania oraz określające dokładnie pośnie, chodzi bowiem o to, aby jak naj- bory pracownika. Na podstawie tych
więcej osób mogło z niej skorzystać, a- dokumentów pracownik otrzymuje odby jak najwięcej pracowników przewi- powiednie skierowanie do żądanej miej
nęło się przez domy wypoczynkowe. I scowości oraz zaświadczenie na bezpłat
Na pierwszy turnus 2-tygodniowy, od ne bilety kolejowe !am i z powrotem.
Pobyt w pracowniczych domach wy1-go do 15-go kwietnia, Wydział Wczasów przy OKZZ skierował 800 robotni- poczynkowych kosztuje _tak mało, że o
ków i pracowników, którzy wyjechali do wiele więcej musiał by wydać pracowpięknie położonych miejscowości dol- nik, który zrezygnował by z urlopu i 10nośląskich po zdrowie i siły do dalszej stał w mieście.
Dla pracowników zarabiających do 15
Jo, c>
pracy.
Jeżeli chodzi o OKZZ, to może ona w tys. zł. miesięcznie, dzienna opłata WY·
każdym miesiącu kierować po 1.600 o- no~i j:aledwie 154 złote, przy czym ·z
sób do swych domów wypoczynkowych, sumy tej po powrocie do miasta pracoa więc do Szklarskiej Poręby, Karpacza, dawca obowiązany jest jeszcze zwróMatejkowic, Bierutowic, do Kudowy, Po- cić pracownikowi po 1OO złotych za każ
dy dzień wykorzystanego urlopu. Jak
lanicy, Zakopa9ego.
Narazie wczasowicze mogą jechać więc z tego wynika, 14-dniowy urlop z
tylko do miejscowości dolnośląskich, do całodziennym utrzyn'aniem, w pięknej
Zakopanego, oraz do miejscowości w miejscowości i z bezpłatną podróżą w
centralnej Polsce, gdzie sezon letni roz- obie strony, kosztuje wczasowicza zapoczął się z dniem 1-ym kwietnia. Za ledwie 756 złotych!
Dla pracowników, zarabiających pom!esiąc, od 1-go maja, otwarte zostaną
także domy wypoczynkowe nad mo- nad 15000 zł. miesięcznie dzienna opłata
n:em i wówczas zwie"szy się wydatnie w domu wypoczynkowym wynosi 200 zł.
z czego pracownik płaci tylko połowę,
lictba wyjeżdżaiących na wczasy.
Formalności nie są zresztą skompliko- resztę tak samo zwraca mu pracodawca
wane. Trze~a posiadać . jedyn !e legi ty- po wykorzystaniu urlopu.
rozpoczął się w dniu 1-ym kwietnia let- kami,

Kobieta - wir mywacz
wp~dła

w

ręce wład1

Kobiety wprawdzie coraz skutecz·
niej konkurują z mężczyznami na wszy
stkich odcinkach pracy, jak dotąd

L~~~:; zni~ic~ł 0p~:~~~zr~ś~~ria~;~~ó~:.
włamywaczom.
Pierwsza ?.decydowała

się

zł.

- 14 dni pobylu w domu wypoczynkom
wym.- Na razie na Zachód, od maja - nad mo1·ze
Za 756

E

na ten
W roku ubiegłym na terenie całego
krok Barbara Materko. Korzystając z
mieszkania kraju przeprowadzone zostało badanie
nieobecności właścicielki
Mieczysławy Urbańczyk (Radwańska budżetów domowych i w tym celu ro52) kobieta-włamywacz wytłoczyła szy dziny pracownicze otrzymały specjalne
hę w oknie i dostawszy się do środka książeczki, które obowiązane były wyzrabowała garderobę, wybierając naj- 1 Jełnić, wpisując do poszczególnych ru1
bry ~ dochody oraz wy:latki.
droższe rzeczy.
Akcję tę zorg.anizował Głównv. Urząd
Pierwszy występ pierwszej włamy·
waczki , nie powiódł się: Materko wpa- <:;tatystyczny z polecenia Centralnego
1
dła w ręce władz i teraz w cichej kon r rzedu Planowania.
r 10 wyników tej ankietv CUP przywią
fałszyswoim
templacji rozmyśla nad
zywal '.iuże znaczeni~ . Chodziło bowiem
(i)
wym krokiem.
o zorientowanie się w potrzebach świa·
Przedsiębiorstwo Pa6stwowl ta pracy, o 11stalenie stopy życiowej. co
mogłoby posłużyć w pczyszłości do usta
FILM POLSKI''
dleni~ odpowiednich pensji i wynagro·
Ł6d;, ul. Narutowicza 69
zen.
· Ogłaszając tę ankietę, CUP miał na
tatrudni od zaraz

6
bl"enłą

MASZYNISTKĘ

Pożądana znajomość stenografii. Zgło
szenia osobiste w Referacie Personal-

nym.

2208-k

względzie jeszcze jeden. wa ~ki momer:t.

Praktyka wykazała, ze me wszystk1e
00trzeby ludności pracującej są -insta·
tecznie zaspakajane. Podczas gd) pn·
szczególne gałęzie przemysłu wykazuj ą
nadprodukcję, inne dośtarczają zbyt ma

A zresztą oglądanie się na kalendarz
i tak często zawodzi. t~ajlepszy tego
przykład mieliśmy w roku ubiegłym, kie
dy to maj i czerwiec były wyjątkowo
pi~knE i cieple, a „niezawodny" sier(s)
doszc.zowy...
p'.eń -

YDAJE
200

K "7 "li'
• ~. &e rozda
•
którzy dokladn~e

Q

Koszt pobytu jednej osoby w domu
wypoczynkowym wynosi 350 złotych.
Pozostałą sumę pokrywa Fundusz Wczasów Pracowniczych oraz Ministerstwo
Aprowizacji.
Akcja wczasów pracowniczych jest
tak doniosła, tak dogodna dla pracowników, że reklamować jej nie trzeba.
świadczy o tym zresztą poważny napływ kandydatów na tani i zdrowy wypoczynek.
Chodzi jednak o co innego, co ogól
pracowników musi zrozumieć i uwzględ
nić. Wyjazdy na wczasy muszą być rów
nomiernie rozłożone na cały okres lata,
na wszystkie jego miesiące. Domy wypoczynkowe nie mogą stać próżne w
kwietńiu, maju czy wrześnio, gdyż w lip
cu i sierpniu nie pomieszczą wszystkich
z tego dobropragnących skorzystać
dziejstwa!
Równomierne rozłożenie wyjazdów
na okres całego lata, a nawet całego
roku, (zimą domy są również czynne), jest nieodzownym warunkiem powodzenia tej doniosłej, społecznej akcji.

Z?
·

ksiQżeczek swym. czlonJ·om.

określq

swe

budżely

ło artykułów kurantowych tj. cieszących
się spec,jalnym zbytem.
Posiadając dokładne dane co do po·
trzeb ludności pracującej CUP byłby
w stanie przystosować odpowiednio pro
dukcję poszczególnych branż i dziedzin

domow •.

nienia wszystkich rubryk.
Jest to czynn o ść zupełnie nieskompliko·
wana i zajmuje niewiele czasu . Zresztą „trud" ten sowicie się oplaci, gdyż
każ~a rodzina wypełniająca książeczkę
budzetową otrzyma specjalne piemie
i nagrody.
wytwórczości.
Oddzielne książec z ki przeznaczono dla
Co się jednak okazało?
Niemal we wszystkich miastach an- osób samotnych, oddzielne dla rodzin
kieta dała pozytywne rezultaty t. zn. bezdzietnych, oraz oddzielne dla rodzin
książeczki budżetowe wypełniono prawi posiadających do 4-ga dzieci i ponad
dłowo. Jedynie w Łodzi akcja ta zawio· 4-o dzieci.
d!a na ~a!ej li~ii •. gdyż wi~kszość osób . Dnia .to bm. OKZZ ogłosi specjalną
me ~wroc1ła ks1ązecze~ Głownemu Urzę instrukC]ę, podając w niej dokładny spo
sób prowadzenia książeczek budżeto·
dow1 Statystycznemu!
. Łó:1ź .od~rywa nader ~oniosłe. znacze· 1wych, premiowania ich właścicieli itd.
Celem spopularyzowania tej akcji
me . w zyc;1,i1 całe~o kraJU, totez zaszła
k?rnecz~osc powtornego pr~eprowadze- OKZZ postanowiła niezależnie od przy
znanych premii i nagród uprzywilejo· •
ma ankiety na naszym terenie.
Tym razem akcją tą zajmie się Okrę· wać wszystkie osoby biorące udział w
gowa Komisja Związków Zawodowych, tej pożytecznej akcji. Osoby te będą
która jui w najbliższym czasie rozda korzystały w pierwszym rzędzie z
odzieżowych
przydziałów
około 200 książeczek swym członkom, wszystkich
(t) '
zo~owiązując ich do dokładnego wypeł· obuwia, żywności itd.
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sztuki ludowej w Galerii &tuk
Plastycznych w parku SienlciewiOEa :tXlpOM<lJje
nas z artyiityczną twórc.zośoią polskiego .ludu.

przystepuje do odbudowy Ojczyzny. ·Komisje lekarskie Pow- n::~~~:~'~!:;ę ~;:,mo!~7:
szechnej Org. „Służba Polsce" przystapiły już do pracy ~~~g:~~:~-g;r;;~po~ro;~~ry:::=;
J

~czoraj_ przystąpiły

Patrząc

do pracy komisje

na radosne nastroje

młocfzie- ~asza

tak

spontanicznie

okazuje

swą

szych

narzędzi.

Na szczególną uwagę =ługują wykonane
re1estracył~o - ~ekarskie „Powszechnej ży i m~sowy charakter, jaki przybrało miłość Ojczyzny. Kraj, który posiada ta~
. .. ochotnicze zgłaszanie się do „Służby kit młodzież, może być spokojny o swą z drzewa k<lplJczki z pomysłowo :rzetbio.nym1
Organlzac11 „Sł~~ba Pols~e .
drzwiczkami oraz figu-ra MatlrJ Bo:>,ktef z ało(kł.)
Na uroczystośc otwarcia prac komlSJI Polsce" - jesteśmy dumni, że młodzież przyszłość!

w Wydz. Wojskowym Zarządu Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 104 przybyli:
ppJk. Moskalik - dyrektor departamentu Administracji Publicznej, mjr. lwaszkiewicz - szef oddziiału poboru i informacji z Głównej Komendy SP, ppł~. Koźluk - komendant wojew. SP, kpt. Plechocki - z-ca komendanta i por. Stobiecki - z komendy miejskiej SP.
Otwarcia dokonał Prezydent m. Łodzi
- Eugeniusz Stawiński.
Mówca podkreślił zalety naszej mło
dzieży, która wyszła zwycięsko z tragedii, jaką była okupacja hitlerowska. Mło
dzież ta zdała całkowicie egzamlfl wychowania obywałelskłego, przystępując
z zapałem do odbudowy miS'Zczonej Oj-

•

AczkolwJe.k trudno mówi<! o jakimś okre§.
/onym &tylu, rriemnief rhfekt tych nkMcmych
ClJllystów chamkte.ryrzują daną epokę, w które/
żyli.

Zebrane w Galerii eksponaty wywołują w
duże ~ru~enla tllty„tycmn~, tolei wy.
stawa ci~ się powodzeniem w&ród JJcznyc'
(kl.}
zwiedzających.

wt<izu

czyzny.

Już obecnie iagranica zazdrości nam
tempa odbudowy, z którego słusznie je
aby
steśmy dumni, pragniemy jednak,
tempo to ciągle wzrastało, dlatego też
Państwo zwróciło się z apelem do mło
dzieży, która zareagowała nań z niebywałym entuzjazmem.
Zapał zgłaszającej się do SP młodz•ie
ży jest ogromny. Wszęc;izie widzi się roktórych
ześmiane twarze kandydatów,
komisja lekarska uznała za zdołnych do
służby, gdyż do organizacji przyjmuje
się tylko młodzież zupełnie zdrową. Z
odmowną odpowiedzią spotkał się 18-le
tni obywatel francuski, Victor Koelblen,
Francuz urodzony w Polsce. Mimo gorących próśb chłopca komisJa odłożyła
jego przyjęcie do chwili uzyskania obywatelstwa polskiego.
Po zakończeniu prac rejestracyjnych
pracy.
na~tąpi organizowanie brygad
W pierwszym terminie, w maju, wyruszy młodzież wiejska, by w okresie na~ilenia prac w polu mogła wrócić do do
mu. Młodzież szłcołna, aby jej nie pr:r:erywać nauki, wyjedzie vt drugim turnusie, który przypadnie na miesiące ferii
retnich. I wreszcie w ostatnim terminie

Jem Je:ru-sa zdjętego z kmy.ża, gdzie l!derza nad
rwyczajna hrnrnwnia ruchu .
W dzrelach malo.irstwa uwagę z:wraC't'l dobór
barw. Piękny I oryginalny jeat np. pefrr,aż, w
którym artysta dla pewnych przedmiotów, ..,
rzeczywMtości o innym kolorr«e, użył barwy
czerwooej tylko po to. by jq równomiemfe
I'OZJożyć na całym obrazie. P:rzypomina to ma
Jarstwo moderni-sty=e, gdzie orty§c;oJ odbfegają od barw naturamych, ltkupiając eclq •
wagę na rozłożeniu kolorów l kh grze.

Milion os6b
zwiedzi w tym
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Ponad 80 tys. uczestni ów
zgromadził

wczorajszy wiec na Zielonym Rynku
I

Jan Jabłoński, poclkrecałej młodzieży do
pracy dla dobra Ojczyzny i narodu w
Organti12acjl
szeregach · Powszechnej
„Służba Polsce„. Gorące przemówienie
wygłosił komendarrt Wojewódzki Pows·zechnęj . Organizacjł „Służba Polsce"

Wezera j o godz. 17 .30 odbyła się w Zarządu ZWM Łodzi olbrzymia i żywiołowa manifesta- ślając gotowość

cja młodzieży i delegacji partiii politycznych, organizacji społecznych i zawodowych oraz Rad Zakładowych oa Placu
Barlickie~o. Zebrana młodzież żywiołowo. m~mfe~to~a~a swą gotowość .do
słuzenia Ojczyz;nie w szeregach Pow~echn~j O_r~~nizacji „Służba Polsce"._
Częśc oficjalną zagaił Prezydent Miasta ob. Eugeniusz Stawińs-ki, który wygłosił powitalne przemówienie, nacechowane szczerym uczuciem w stosunka do zebranej młodzieży. p0 oogeraniu Hymnu Państwowego z kolei zabrał
głos w jmieniu organizacji młodzieżopowoła się pozostałą młodzież miejską. wych przewodniczący Wojewódzkiego

104

)

- Apel wieczorny ·odbywa się 0 6-ej. trzecią poszło jeszcze łatwiej. OlbrzyPowiedzmy, że kwadrans później wy- cki odkładał je na bok i brał . się do
kryją moją nieobecność i rozpoczną po- wyrywania dalszych.
szukiwania. A jeśli znajdą mnie tu na I Wreszcie otwór był na tyle obszerny,
górze, rozbijajcego komin, zatłuką ki- że mógł włożyć weń głowę.
jami na śmierć! - kombinował Olbrzy-1 Spojrzał ku górze i spostrzegł nad
sobą jaśniejszy nieco kwadrat.
cki.
Zrozumiał, że pracując w tym tempie j - To wylot komina, droga mojej
gotów będzie dopiero w nocy, rzucając · wolności! - teraz już odzyskał pano·
'vięc wszystko na jedną kartę, zaczął wanie nad sobą i w podwójnym tempie
mocniej uderzać żelazem o wyrnry mię'. zaczął rozszerzać wyrwę. Rozumiał boi wiem, że jest już wieczór i zbliża się
dzy oprnymi cegłami.
Pot ściekał mu strumieniem po twa- fatalna godzina 6-ta!
rzy, ręce mdlały z wysiłku, jednak pra·; Nareszcie dokonał reszty. Ma podracował dalej. Wreszcie (o, niewypowie· pane, skrwawione dłonie, jest straszl,i.dziana radości!) wykruszył pierwszą ce- wie zmęczony, ale ~eż i zdobył drogę do
głę, a dalsza praca była już znacznie , wolności!
Przez chwilę odpoczywał, ciężko dyłatwiejsza.
Pracował dalej z zaciekłością. Od cza- I1 sząc ze zmęczeni.a. Byłby siedział jeszsa do czasu przystawał, bo wydawało 1 cze dłużej, ale znów wydało mu się, że
mu się, że słyszy odgłos zbliżających na schod;:wh wiodących na strych rozległo się stąpanie czyichś kroków. Szyb
się kroków.
Wówczas wstrzymywał dech, a serce ko więc zagłębił się w czeluść komina
i zaczął zwolna wciągać się ku górze.
tłukło mu się w piersiach jak szalone.
-:- Raczej_ prze~i~ę. się tym żel.azem, ,. aył t~. wysił~!< łeszcze b~rd~iej męa me d~m się wziąc zywcem! - slubo- cząc!, mz rozb1Jame gołymi. mem~l rę
kami twardego muru. Podpierał się to
wał sobie :z;decydowany na wszystko.
Powoli ustąpiła już i druga cegła, z kolanami, to ramionami, walcząc roz-

!

pułkownik Koźluk.

Jednomyślnie

uchwe 000 teksty de.
pesz do Prezycl~nta Rzeazypospolttej
Ob. B<llesława Bieruta ?ra~. do Komoodanta Głównego Orgarnzaq~ PowszechneJ „Służba Polsce" pułkownika Braniewskiego.
W imponującej manifesta,c ji wzięło
(kł.)
udział około 80 tysięcy osób.

Targi

roł<u
Poznańskie

N a podstawie napływających masowych zgłoszeń wycieczek handlowyełi,
robotniczych, szkolnych, wojskowyełl,
organizacji politycZnych, wiejskich, zruo
dzieżowych oraz kupieckich z zagranicy - tegoroczne Międzynarodowe Targi
Poznańskie w czasie od 2ł kwietnia dd
9 maja 1948 r„ zwiedzi przypuszczalnie
około miliona osób.
Zainteresowanie Targami Poznańs~
mi jest obecnie znacznie większe (frekwencja zeszłoroczna wynosiła 351.500
zwiedzających), do czego przy\.--z:yu.łhl
się niewątpliwie rlabiłizacja naszego ~
cia gospodarczego. Udogodnieniem dla
przejazdów grupowych będą pociągi po
pularne, oraz indywidualne 66 proc.
zniżki kolejowe w drodze powrotnej x
Poznania do miejsc wyjazdu.

paczliwie o każdy kawałek przestrzeni., Nagle doszły do niego z daleke>Sd
pełno miał jej w odgłosy zegara, wydzwaniającego zwol
Oślepiała go sadza,
na godzinę 6-tą.
.
oczach i w płucach.
Bezgranicznie zmęczony. ezłowiełe~
Siły opuszczały go coraz bardziej a
tu, jak na złość, przewód komina sta- derwał się.
- W tej cłlwm. rozpoceyna się w włf!
wał się coraz węższy.
- A jeśli się nie przecisnę? - zmro zieniu wieczorny apelL Za parę m~
zauw~żą moją ucieczkę i rozpoczną po-i
ziło go nagłe przerażenie.
)
Minutę odpocząwszy, czołgał się dalej ścig!
Szybko przeszedł po aacłin Jeszcze
ku górze.
- Jeszcze metr!... jeszcze pół me- jednego domu - a za nim leciały ~
tra!... jeszcze parę centymetrów - roś żowe dźwięki zegara, aż rozpłynęły się
i
nie jego zaciekłość i rozpaczliwy upór. w ciemności.
- Co dalej? - zastanawła się OJ..i
Wreszcie poczuł pod palcami krawędź komina, a w chwilę potem mviał brzycki - Albo zsunę się po tyn.nie na
jego głowę podmuch zimnego \viatru. pod~órze, a ~amtąd, jeśli ~e rozwale
Przetarł zawalane sadzami oczy i zro- sobie czaszki wydostanę Się na ttll~
• I
,
.
zumiał: najtrudniejszy etap jego wysił- albo„.
Wzrok Jego zatrzymał się na- ~
ków minął szczyt komina został już
i
_ ..
czkach dymnika; .
zdobyty! '
- ... albo sprobuJę przedostać sfę n~
Łapczywie wchłaniał · w płuca świeże
' •1
.
.
.
.
strych! .
powietrze, rozglądając się dokoła.
Wieczór był ciemny. Aureola łuny . Drzwlcz}n .ustą~ły fatwo i Zbłgniew;;
jaka zwykle unosi ~ię nad wielkimi me r;amyslaJąc 51 ę długo, zsunął się
1
., .
miastami, tym razem nie oświetlała Ło- w doł.
Strych był lekk? oswietlony t?ebie-dzi, której lampy z obawy przed nieprzyjacielskimi nalotami, były staran- ską lampką, rzucaJącą w koło mepew>i
ny, zagadkowy blask.
nie pogaszone.
- Czyżby tu ktoś byl'? młody czło.ii
Olbrzycki błogosławiąc ciemnosc1,
posuwał się zwolna szczytem dachu, wiek wstrzymał oddech, wsłuchując si~
aż doszedł do ściany sąsiedniej kamie- w panującą na strychu ciszę.
Po chwili uspokoił się. Nie iioszedf
nicy.
Nie była ona zbyt wysoka. Uciekinier ·do niego żaden szelest, żaden odgłos.
wczołgał się na górę i wędrując dalej. W groźnej ciszy milczał niski strych, p(I
znalazł się na dachu trzeciego z kolet dobny do grobowca rozjaśnionego świaor
tłem niebiesko płonącej gromnicy.
domu.
- Jeśli d;1'Zwi będ~ otwarte, spróou}~
, . - .Gdzie kres ~ej_ wędr~wki-: zam~sli~ się. Był tak s~iert7lm~ znuzony, ze wym~nąć się ~ędy, Jeśli nie, wrócę n~
drzały mu ręce i nogi Jak w ataku dach i zsunę się po rynnie! - powziął
. (D. e.. ał
dalszy plan działania.
ostrej febry.
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w roku ubiegłym. - Po wojnie wyzbyliśmy sie, niewytłomaczonego uprzedzenia do tego mi~sa. - Rzeźnik atleta· i · jego sześciu
braci jedza. konin~ od dziecka i sa. zdrowi jak ryby

s~onsumowi'ła Łódź
Przed wojną panowało 11 nas powsze
chne uprzedzenie do końskiego mięsa.
Uprzedzenie o tyle niewytłumaczone,
że przecież konina jest bardzo smaczna
i potrawy z niej, jeśli są do.brze przyrzą
dzone, nie ustępują wcale w smaku po··
trawom z wołowiny, czy baraniny, a
nawet - jak twierdzą smakosze przewyższają je pod tym względem.
Zagranicą od dawna mięso koń~k cie

- A jakie s~ ceny wołowiny? - rzuOb. Bogusław Zalewski, mężczyzna
solidnej tuszy (88 kilogramow żywej camy pytanie, chcąc się zorientować w
wagi)! chętnie udziela nam interesują- różnicy.
Rzeźnik wzrusza ramionami.
cych informacji.
- Tego nic wiem, bo jeszcze nigdy
Prze(Je wszystkim foteresują nas ceny.
l(iłogram koniny z kością kosztuje 80 żadnego innego mięsa nie jadłem. Od
120 złotych, kilo- najmłodszych lat odżywiam się koniną.
złotych, bez kości gram mielonego mięsa końskiego - 130 Tak samo sześciu moich braci. Wszyscy
jeste/śrtJy zdrowi i nigdy nie chorujemy.
złotych.

kn·a·rze' budu1·a -w•aao ny g. mach

n~o~o~~~~~~~m~~~n~90~99~~~~~9M~~9~~~~m~~~~~~~~u~~~~m~~mm~~~~~mm~~~~·~~•~mu~m~D~~~mwuwm~~~

ń Wło'

się dużym

Dla zadokumentowania swej fęiyznY,
fizycznej, rzeźnik prostuje masywne rę·
ce atlety, jodając z uśmiechem:
- A jeżeli koń nie da rady pociągnąć
furgonu, to często sam go zastępuję!Przejęci podziwem dla tej „końskier
siły, opuszczamy sympatycznego właści·
ciela końskiego przedsiębiorstwa.
A. O.
.

uwatanez
polędwicy
konia, czy porcja
Pie'CZ
powodzeniem.
szy
tam są za wyjątkowy przysmak, toteż
specjalne restauracje w Paryżu. czy Bru
kseli, przyrządzające jedynie dania z kob·ędzi
niny, mają swoich stałych zaprzysięgłych bywalców, którzy zresztą nie jada
całej
ją żadnego innego mięsa.
I n nas ludzie powoli zaczynają s!ę
niej
w
się
zmieści
że
powiedzieć,
Dośc
życia
mankamentem
wszystkie agendy Związku ZawodowePoważnym
wyzbywać tego uprzedzenta.
go Włókniarzy, który zajmując niewi.el·
związkowego Łodzi jest brak odpowied ponad 2.000 osób!
Podczas v:ojny, gdy bardzo trudno by
Zarząd Główny Związku Zaw. Włók- ką ilość pokoi w Domu Związkowym
1o wogóle' o mięso, koninę jadano raczej niego lokalu na urządzanie ogólnych zepostanowił przystąpić do budo- dusi się po prostu z braku miejsca,
niarzy
robotniczych.
brań
z konieczności. Mięso to tak zasmakoDotychczas zebrania te odbywają się wy monumentalnego gmachu. który rzecz prosta odbija się na toku pra
w·ało ludziom, że obecnie, mimo ii mogą
sobie pozwolić na wołowinę, cłe!ęcinę, w rozmaitych, przygodnie wynajmowa stanie przy zbiegu ulic Sienkiewicza i pos?.czególnych resortów tej najwi,
czy wieprzowinę - pozostali wierni ko nych salach, przy czym już nieraz zda- Traugutta i będzie przedłużeniem znaj kszej organizacji zawodowej.
ninie, zaopatrując się w nią w specjal· rzało się, że obrady trwające więcej, dującego się tam Domu Związków ZaNatomiast oddziały Związku Wł6 nych jatkach końskich, Istniejących na
niż jeden dzień, musiały się toczyć w wodowych.
będ·ą się mieściły w domu
rey
terenie naszego miasta.
Obydwa budynki bęaą stanowiły jed al. Sienkiewicza 13, którego przebud
różnych lokalacłi gdyż sala... została z
ną całośt, z tym, że kondygnacje, kt<r wa będzie zakończona już w roku bi
NICZEGO APETVCJJ(_
góry zamówiona przez kogo innego.
wznieść Zarząd GMwny żącym.
Już niedługo trudności te będą usu- re zamierza
W roktt ubiegłym na terem~ Rzeźni
_
jeszcze większe.
będą
Włókniarzy
(
jakiej
salę,
wielką
otrzyma
Łódź
Miejskiej w Lodzi ubito cały tabun ko· nięte.
Budowa nowego gmacnu poch1on1
pomle8ci
budynek
Nowowzniesiony
nł - ai 993 sztuki, zaś w miesiącu mar- ·n ie posiada żadne inne miasto polskie.
sumę około 300 milonów złotych.
cu rb. 100 koni powędrowało do jatek,
Gmach stanie w.śród wielkiego
aby zaspokoić apetyt I smak kHentelt
dwurzędówkę?„
!eńca, a wszystlde rudery i <łrewnła
Jakie konie łdą pod nói?
mieszczące się dokoła będą zniesione.
11'.:oń jest zwierzęciem bardzo. p0zyteNowy budynek obliczony zos' •
'eznym Jako siła pociągowa 1 normalnie
50 pokoi, ewenementem jego będzi
nie' opłaca s1ę obracać go na cele ~11'
Ustaną
aame.
jednalt wspomniana juz wyż~ sal
Don!e~y już, te Cecłi Krawc6w gorli przedsiębiorstwa.
w pet
Do Rzefnf me prowadzi 5,ę
która jednocześnie będzie najwięliszą '
Przedstawiciele krawców zgodzili się Polsce salą teatralną.
ni sil. Ubija się tylko te, które czy to w Łodzi przedłożył Komisji Cennikowskutek choroby, czy też wypadku nie wej projekt, dotyczący nowych opłat za również na to, aby w dalszym ciągu
Wyposażona będzie w najnowocz
jedna czwarta część produkcji przezna·
nadają się już do użytku jako siła pocią szycie ubrań, sukni, palt itd. .
Wczoraj w sprawie tej odbyło s\ę <'Zona była dla członków Związków Za- niejsze urządzenia, np.: w pionową i p
go wa.
wodowych, a co do cen postanowiono, ziomą scenę obrotową, . pierwszą .f;e
Każdy koń. zanim ·dostani~ S'ię efo rąk specjalne posiedzenie Komisji, w którym udział wzięli także przedstawiciele że związkowcy będą płacili o 50 proc. rodzaju w Polsce.
rzeźnika, jest dokładnie badany przez
Budowa gmachu wł6kniarzy ro
lekarza. Przy pomocy odczynu diagno- Cechu Krawców, OKZZ i Izby Rze- niższe stawki w dowolnym zakładzie
krawieckim.
stycznego sprawdza się, czy zwierzę nie mieślniczej.
się jeszcze w tym roku, a zako
cznie
Krawcy zastrzeg!1, ze co do ulgowych
Po dłuższych: debatacli osiągnięto pobyło dotknięte jakąś chorobą zaraźliwą
ma być pod koniec przyszłego s
czona
Przedstawiciele Cechu zgo stawek dla świata pracy muszą się jesz
i czy mięso je'go nadaje się do spożycia. rozumienie.
zebrania
ogólnego
(S·ki)
do
odwołać
zakładach kategorii cze
w
budowlanego.
ażeby
zonu
się,
dzili
'.
za uszycie ubrania obowiązy swych członków.
specjalnej
SIEDEM JA TEK l(OIQSKICH.
Ustalony wczoraj eennik przesłany
wała stawka 18.000 złotych, w zakła
Mięso końskfe rozprowadza w Lodzi dach I kat. - 12.00 zł., w zakładach Il będzie w .najbliższych dniach do Biura
siedem jatek. .Mieszczą się one przy ul. kat. - 10.000 zł., w zakładach m kat. Cen przy Ministerstwie Przemysłu i
pod kołami tramwaiu
Wschodniej 17, Młynarskiej 22, Sosno· ....:.. 7.OOO zł. Za uszycie kostiumu dam- Handlu, po czym po zatwierdzeniu go Wstrzasający wypadek tramwajo
wej 13, · Nowo·Zarzewskiej l 7, Rybnej skiego ustalono stawki 12.500, 8.500, natychmiast zacznie obowiązywać w
wydarzył się wczoraj wieczorem na
(k)
21-23, Piekarskiej 5, oraz Zgierskiej 77 7.000 i 5.000 zł. w zależności od kate- całym mieście.
Zgierskie:f, obok domu nr. ·126.
Każda jatka końska musi· posiadać od
Z tramwaju dojazdowego, kursuj
głową
powiedn1 szyld z wymalowaną
.
cego między Łodzią a Zgierzem,
konia dla odróżnienia jej od jatek sprze
skoczył jakiś mężczyzna, który dost
dających inne mięso.
się pod koła wagonu przyczepnego.
Wydając takie z~rządzenle, władze l{fe
mydła
Pociąg natychmiast zatrzymano.
rowały się inte'resarni ogółu ludn.:iśc:.
Szereg rzeźników nie zastosował s.ię pod kół wydobyto już tylko zmasakr
Najwięcej kłopotów przysparzają u-\
Cho1zi bowiem o to, że konind jest
znacznie tańsza od innego mię.;a, więc rzędom niewątptiwie rzeźnicy, którzy ja do tego zar"ządzenia I w rezultacie Sąd wane zwłoki.
Denatem olraza1 się Stanisław 01
mogłyby mieć miejsce fakty sprzeda,~y koś uparcie nie chcą zastosować si~o Starościński zmuswny był ukarać wyso
nik, zamieszkały przy ul. Marynarski
koniny za cielęcinę, wieprmwine, czy obowiązujących przepisów i zarządzeń. ki mi· grzywnami następujące osoby:
Badanie lekarskie stwierdziło,
(Gdańska 31) grzywną 26.
Rafała lama
wołowinę, zwłaszcza, ie jeśli Idzie o tę
Wykroczenia bywają najrozmaitsze:
~tatnią - jest ońa tak podobna z wyglą to chodzi o ceny, to o ubój potajemny, SO.OOO zł., Wacława Pawlaka (Żerom był on pijany, toteż wyskakując z ja(°
d11 do koniny, że tylko fach.)wcy mogą itp.
sl<iego 57) 40.000 · ?.ł., Kazimierza Gocza cego tramwaju nie mógł utrzymać ró·
je odróżnić.
Obecnie do rzędu Istniejących, dolą- la (Więckowskiego 7) i J. Rubinsteina nowagi, przewrócił się i wpadł pod w
DJ;i.tego też poza tym obowiazuje j~sz czyły się nowe uchybienia.
(Wschodnia 50) - po 20.000 zł., Włady- gon, ponosząc śmierć na miejsClL
cze lnne zarządzenie: jatki końskie ' ni~
Olejnika przewieziono '
Zwłoki
Właściciele bydła rogatego, tfbijane- sława Tesznera (Rokicińska .13), Aleksa n
(i)
mają prawa sprzedawania ża'łriego in· go w Rzeźni Miejskiej, obowiązani są dra Lorenza
(Żwirki 28) i Kazimierza Zakładu Medycyny Sądowej.
nego mięsa i na odwrót - wszystkie po- oddawać po uboju ustaloną przez CUF' Pacholqyka (Nowo-Zarzewska 45) - po
zostałe jatki nie mogą sprzedawać J..o- normę tłuszczów technicznych, używa- 15.000 złotych.
INŻYNIER - ARCHITEKT
nlny.
Poza nimi ukarano Jeszcze 12 rzeźnii'nych głównie do produkcji mydła.
przyjmuje do wykonania
tys~ęcy
Normy te wynoszą 1,3 kg. łoju otofo- ków grzywnami od 8 do 12-tu
„OD MLODOSCI JEM KONIN{,!"
wego od krowy, czy wołu f 0,8 kg. od złotych.
WSZELKIE RYSUNKI Z DZIEDZINY
Należy zaznaczyć, że za wyfroczeARCHITEKTURY 1 BUDOWNICT A
Otrzymawszy adresy końskich jatek, jałowizny.
Łój winien być oddawany towarzy- nia te przewidziane są kary do 3-ch mie,nie mogliśmy się oprzeć pokusie- i prze·
WiadotllQść: ·telefon 128-17
prowadziliśmy wywiad z jednym z wła stwu 11 Bacutil", gospodarującemu uQo.'. .slęcy aresztu i 300.000 zł. grzywny. (m)
3511B
cznymi produktami poubojow.ymi.
ścicieli ..końskich" przedsiębiorstw.

Olbrzymia sala teatralna. na 2. OO osób
Polsce
pierwsza; lego rodzaju w

„Pan sobie :ivczy

-A ile to bę zie kosztowało?

trom

targi po wprowadzeniu cennika

·········-·········-·····-Śanierć pijanego

Rzeźnicy

nie oddają

tłuszczu

potrzebnego do produkcji

!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IE%PRESS
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ubrać
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Ponieważ może się zdarzyć, że Jakaś
eszłoroczna

letnia suknia okaże się w
ym roku za krótka, nie trzeba 3ię z te10 powodu martwić, ale o ile nie nadae się ona do przerobienia dla córeczki,
_i pewno nadaje się do zrobienia z niej
nr,llumu pla7.owego, który przecież jest
eodzowną częścią
garderoby, wyjeż
-ającej na wczasy pani, a w mieś: ie
:.cże
przydaje się w niedziele i dni
''iąteczne kiedy można się opalać i ką
3Ć

może

dlateqo,

że

ile sprawiła zamieszania i tyle wyw01 a namiętnych sporów i dyskus ii ria re

at „krótkie czy długie suknie?", wyjąt
wo iest tolerancyjna i wszechstronna,
.śli chodzi o fasony sukien, kostiumów
palt kob:ecych.
Modne są spódniczki zunełnie w~c;ki<'!
z fałdami i kloszowe, modne są ial~an1, kołnierzyki, guziczki, ki""~"'~„ •• ; bas1rki i mnóętwo najrozmaitszych innych
7dó''1 Fa11tru:ia I """°'"~,„,„.,_,;:ć mają nie
. rnn 1c'7one pole do ponisu.
To samo· rnożna powiedzieć o kolo'eh Poł::iczeriia naihNrl..,;p; 6mi„łą_ 1<on
·<;'towp si:i równie modne iak.; ri"' •'-,:'l.r'rrM11i:11"1'.111111111111111111111·11111111111111111111111·111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111

i Q{zna przedwc:resna
włosy

niekoniecznie są obiawem stazdarza. że siwizna wystę1ie u lu<izi całkiem młodych. w 7.wiązku z
zPŻV<"i::imi natury psychicznej, czy wojen.i. Włos skutkiem zaniku pewnych subncji żywotnych i zaniku pigmentu siwieje.
Siwe

ś<'i.

Cze~to
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Jaia nie

k b-

wiosńq?

zdrożeją

114 milionów sztuk

s~irze!faż interrencyiną
Wydział Mleczarsko-Jajczarski „Społem" zakupi w rb. 250 milionów sztuk
jaj, z czego na eksport pójdzie 80 miłio
nów jaj świeżych, 6 milionów konserwo
wych i 50 milionów jaj mrożonych.
Kapelusze natomiast usiłują powoli
Na sprzedaż interwencyjną na rynku
wrócić na swe miejsce w hierarchii stro wewnętrznym „Społem" przeznacza w
ju damskiegQ, tak, jak to było w cza- rb. 70 milionów jaj świeżych i 44 milio
sach, kiedy kobieta bez kapelusza była
ny jaj konserwowych.
„nieubrana". Nie wydaje nam się jedAkcje interwencyjne odnoszą pożą
nak, aby te ,,kapeluszowe pretensje"
mogły się zrealizować.
Kobiecym wło· dany skutek. Mogliśmy sję o 'tym prze
som bardzo „dobrze robi" słońce i po- konać przed świętami Wielkiejnocy, kie
wietrze i mało jest takich kobiet, które dy dzięki rzuceniu na rynek olbrzy- ·
kapelusz ozdabiał by lepiej niż właśnie mich ilości towaru ceny raptownie spaowa naturalna ozdoba, którą są włosy
dły.
(m)
(o ile naturaln'e są starannie pielęgnowane).
(d)

na

- Moda w tym roku

iest bardzo... tolerancyjna
w

DzisieJsza kobieta ma wiele różnorod
eh zadań i obowiązków do spełnle
ia i musi tak się starać, aby wszyst!<o,
o robi, było dobrze zrobione.
W pracy zawodowej musi być sumienna, zdyscyplinowana, chętna i szybka.
Gdy wraca do domu i kładzie fartuch
kuchenny, sprząta, gotuje, ceruje, powinna robić to tak wesoło i z taką werwą, aby grono rodzinne, patrzyło na nią
z radością i podziwem.
Poza czynnościami związanymi z gospodarstwem domowym, ma jeszcze obo
wiązki wobec najbliższych, dla których
pragnie i musi znaleźć wolną chwilę, czy to aby Im w czymś pomóc, czy pewne sprawy omówić, czy pójść razem
na spacer, do kina, teatru itp.
Wcale nie najlżejszym zadaniern, sta
owiącym jednocześnie
punkt honoru
każdej pracującej
pani jest troska o
swój wygląd, aby zawsze ~rzeds+awiać
sobą miły I estetyczny widok w ciurze,
w domu i na ulicy.
Nadeszła wiosna, a z nią problemy
ważnn dla każde}, bez względu na wiek
i urodę, kobiety. Należy uzupełriić i od'wleżyć zeszłoroczne sukienki, ponwśleć o palcie, czy kostiumie, o :akimś
stroiku na plażę, drewniakach itd.
Kłopoty te nie są wielkie, gdyż wiosna i lato dają nieograniczone możliwo
ści uszycia sobie bardzo taniej i bar1zo
ładnej
sukienki z ślicznego kretonu,
który bez porównania praktyczniejszy
!est niż inne letnie materiały, lub z płót·
, które znowu w sezonie tegorocznym
zierży palmę pierwszeństwa jeśli chozi o modę.
Suknie z płótna, kostiumy z płótna, toebki, pantofle, paski I wiele innych droiczgów, które uzupełniają strój kobie-, zajmują szpalty żurnali, oraz zdobią
~ż wystawy sklepowe.

Moda w tym roku,

ILVSTR

się

Laboratorium Chemiczne Lanovit opracoio preparat p.n. Odsiwiacz Hennlna, który
• ~1 kalnie
r?związuje problem siwizny.
PrPparat ten ma tę dobra stronę. że nie
1dla zup<>łnie na włos żywy i zdrowy. a tylna wio~ siwv - przywracająC' mu stopniop:erwotny kolor
Odc:lwiacz H"nnina iest w
lgeriach i oerfumertach.

~nrU?~Y

w

dziej delikatne, pastelowe
jednym od
cieniu.
Na przestrzeni ostatnich lat kobiety
przyzwyczaiły się wiosną i latem nie nor" pończoch i kapeluszy. Szc.zeg01nie
jeśf'i chodzi o pończochy obyczaj ten o
kazał się niezwykle praktyczny i korzystny, gdyż z jednej strony pozw::ila t.riik
nąć ciągłego cerowania i pra1;a pończoch, z drugiej zaś, powietrze ma dostęp do skóry. Toteż nie znajdzie ;;ię chy ł
ba i w tym roku wiele amatorek n:Jszenia pończoch latem.

Trzeba
Specialne

Łup

oszczedzać!

kom~s=e powołane będą

Wczqraj odbyła się w gmachu Województwa konferencja powiatowych i
miejskich Rad Narodowych, na której
poruszono szereg aktualnych spraw.
Obowiązujące zarządzenie o pomocy
sąsiedzkiej, które nakazuje
rolnikowi,
posiadającemu żywy inwentarz, wypożyczenie koni przyczyni się znacznie do
?łagodzenia braku siły pociągowej. Wy
pożyczający
otrzyma zapłatę według
ustalonych stawek: za wypożyczenie 1
konia - 12 do 18 kg. zboża lub 2 odpracowane dni, za wypożyczenie pary
koni - 18 - 25 kg. zboża lub zapłata
pod postacią 3 odpracowanych dni.
Tym sposobem powięk&zy się obszar
zasiewów.

we W'łZVsłkich

Walka z kradzieżami fabrycznymi
prowadzona jest energicznie przez straże fabryczne oraz funkcjonariuszy MO.
Wczoraj znowu ujęto dwóch rueuczci
wych pracowników, którzy usiłowali
wynieść towar z zakładu pracy.
Pierwszy z nich Stanisław Adamczyk
(Tuszyn-Las) skradł 14 metrów koszulówki w PZPB nr. 2 w Rudzie Pabianickiej i aby zmylić czujność straży, za
szył łup pod podszewką palta. Manewr
nie udał się: złodzieja zatrzymano przy
drzwiach.
Aleksander Jekiel (Roosevelta
10)
wyniósł z PZPB nr. 4 70 szpulek mc1
i również został zatrzymany przez straż
fabryczną.
(i)

po,11at~ch

poleciła
Oszczędnościową

powe
wszystkich powiatach województwa.
Zadaniem tych komisji będzie dopilnowanie realizacji uchwały Rady Państwa
o przeprowadzeniu oszczędności w administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem środków lokomo'
cji.
Poruszono m. in. również ożywienie
działalności Społec?:nej
Komisji Kontroli Cen, która daje pomyślne rezultaty, bowiem zahamowana została zwyżka
c:en na produkty codziennego użytku.
(p)
Komisję

podsz~wką

Aresitowa9ie dwóch złodziei fabrycznych

Dalej Rada Wojewódzka

wołać"

pod

Proces Alberta Foerstera

rozpoczyna się jutro w Gdańsku.- Krwawy zbir
hitlerowski odpowie za swe ·zbrodnie

Jutro rozpoczyna się w Gdańsku prze::! i pierwszymi więźniami w Stutthofie, by
li Polacy. Wymordowano nauczycieli,
powieszono ·t września 1939 r. na ówcze
nego, Alberta Foerstera, komisarycznego snym placu „Hoveliusplatz" w Gdańsku
przywódcy partii hitlerowskiej na obsza- wszystkich polskich funkcjonariuszy Porze Wolnego Miasta Gdańska, członka czty. Wyrywano z ob.ięć matek . dzieci
SS, posła do Reichstagu i zausznika Hi- i wywożono w głąb Niemiec.
tle'ra.
żydom, socjalistom i
komunistom
Skład Trybunału stanowią: sędzia Są w słynnym przemówieniu Foerster zapo
du Najwyższego Stanisław Rybczyński, wledział bezww:lędną walkę i wytępie
jako przewodniczący, prezes Sądu Okrę nk (Ausrottung)!
gowego w Łodzi Henryk Cieśluk i sędzia
Niezliczona ilość bestialstw, tortur
Są::lu Najwyższego Zembaty jako sę i zbrodni. dokonanych z udziałem i za
dzLwie orzekający. Oskarżać będą pro- sprawą Foerstera rozsadza ramy aktu
kuratorzy: Tadeusz Cyprian i Mieczy· oskarżenia.
sław Siewierski.
Proces budzi olbrzymie zainferesowa·
Foerster od 1930 r. aż 1fo upadku III nie, bowiem na ławie oskarżonych w
Rzeszy brał udział w organizowaniu osobie Foerstera zasiada nie tylko ludowszystkich zbrodni hitlerowskich i pod· bójca, ale prawa ręka Hitlera, która
żeg-ał do dokonywania
zbiorowych za· wznieciła pożar drugiej wojny świato
bójstw.
wej. Proces ten odsłoni kulisy polityki
Z chwilą wybuchu wojny rozpoczęły hitlerowskiej i unaoczni światu, że wła
się w Gdańsku masowe
aresztowania śnie Gdańsk, którym rządził Foerster wie

le lat przed wojną był poligonem - terenem doświadczalnym wrodni, stoso·
wanych później przez Hitlera we wszyst
kich podbitych krajach Europy.
(p)

Najwyż~zym Trybunałem
Narodowym
proces osławionego zbrodniarza wojen-
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Co aslyszvmv przez rad!o

PROGRAM NA NIEDZIELĘ 4 KWIElNIA 194S
7.05 „Zegairyn.ka muzycz.na". 8.000 Dziennik.
8.20 Program na dziś. 8.30 Muzyka popularna.
8.50 Pogadanka Zw. Rodzin Radiowych. 9.00
(Ł) TraMmisja Nabożeństwa z Głowna. Kazanie księdza M. Rękasa. to.OO MU2yika. 11.00
(Ł) Odcz. progr. na dzień oi~ący.
11.05 (Ł)
„Na widowni tygo<lnia" 11.15 {Ł) Płyty mairki
„Fogg-Reco.rd". 11.3Q (Ł) Lekkie piosen.kii (pły
ty). 11.50 (Ł) Wiadom. dla R-węzłów wygłosi
Dyr. Okr. P. R. A. Sm.iejan. 12 04 Po.ramek sym
foniczny. 13.30 (Ł) „Górne wyżyny" 13.40 „Niedziela na wsi". 14.25 „Mądra rada" - z.agad:k.a
ra·diowa. 14.35 Chwila Biura Studiów. 14.40
„Bar0n" - słuchowi-sko wg. Labkhe'a. 15.25
Pieśni dziecięce K. Szymanowskiego i W. Lutosławskiego. 15.55 Koncert Muzyki Polskiej.
16.40 „u Wujcia Kluczyka na pięciolinii" aud. sł . -muz. dla d-z;oci. 17.00 „Opieka nad
matką pracującą" 17.3(l „Podwie=orek przy
mikrofon1e". 18.20 (Ł) „Wrona" - żart radiowy. 18 40 Muzyka poupulama. 1925 (Ł) Utwory fortepianowe. 19.45 (Ł) Audycja -z cyk,Ju:
„Zagadki literackie". 20.00 Dziennik. 20.50 (Ł)
Wladom. sport. lok. 20.58 (Ł) Omów. progr.
look. na jutro. 21.00 ,,Czechosłowacja prz.emawia do Polski". 21.30 „W wiCIBennym nastroju".
Zygmunt Osuch, b. członek nielegal-1 Julian i Mucha Roman. Zaopatrzy- 22.00 Muzyka ta.necma. 2245 Wiadom. sport.
nej organizacji KWP, podległej. „War- wszy się broń, dokonali szeregu napa- 23.00 Ostatnie wiadomości. 2330 Muzyka ta24.00 (Ł) Koncert życzeń. 0.40 (Ł) Za01zycowi", ujawnił się 8 marca 1947 r . dów na spółdzielnie Samopomocy Chłop neczna.
kończenie audycji i Hymn.

Banda terrorystów przed sądem
Za napady rabunkowe

ponieślj zasłużoną karę

rrilesięcy

potem przybył do skiej, młyny oraz terroryzowali napaGidle i wspólnie ze swo- darni zbrojnymi mieszkańców miasteimi znajomymi Wacławem Chojnackim czek i wsi.
i Szymonem Piorunowskim zbierali
Schwycona wreszcie banda odpowiawśród mieszkańców pieniądze, wydając dała przed wojskowym Sądem Rejopokwitowania z pieczęcią „Konspira- nowym.
·
W OJS
· k 0 p 0 Is k'ie " ·
cy1ne
W świetle przewodu sądowego usta. · d'ze t e 1a
· k się
· ok azał o, ·m k aso- lone zostało duz· e napięcie złe]· woli
p iemą
wali do własnych kieszeni.
szczególnie ze strony Piorunowskiego,
We wrześniu 1947 r. nieujęty dotych Wójcika i Bugaja dlatego też zostali oni ·I
C'Zas Tadeusz C11da k zor1:rnnizował ban- skazani po 15 lat więzienia, Biliński na
de r~hmilrową. do którei 'lJ)rór.,. nn~+ lO, M•tc!ta - 5, Tvhel - 4 i Chojnacki
szej trójki przystąpili: Biliński Jan, Bu na ~ hita wi~zienia.
(p)
gai Jan. T.ybel Kazimierz. Wójcik
W kilka

miejscowości

R. s. w. „PRASA''
. LJZIAŁ TRANSPORTOWY

Pogonowskiego 13, tel. 149 • 73
sprzedaje samochody:
1. Ford - osobowy na chodzie
2. Opel-Adam - półciężarowy na chodzie

il

3. Opel-Adam -

dzie

4

Peugeot -

półciężarowy

na cho-

osobowy nie na chodzie

;;. Willis _ osobowy nie na chodzie
Wiadomość u Kier. Transportu.

~

!'.
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Jak trenuią dziewczęta
Lekcia dla nłtdOśw~adczonyeb za1edniczek
Podaliśmy wczoraj ochenl°i!Jt treningów dla
cb.łopców do latt 16-tu, d?.'isi~j :podajemy til:ki
&am roillad zajęć cl.la d~wC'ląt do lat 18~tu,
które p.ra9Jlit stamąć do biegu narodowego n.a
przełaj

odpowiednio przygotowaM.

I TRENING: mars:.rnłri.eg na 500 m. W CZil&ie mar6'ZU prnebi€<: 2 razy po 1OO m. n.a pół
siły

i szybkości -

-Naprawmy

zeszłoroczne błędy

a
poi
yka
oatl
Lek
·z mieisca I
musi ·wreszcie ·
ruszy·ć

lumo, swobodnie.
{7.B.) Lekkoatleci po zimowej przer- we spotkania z Czechosłowacją, Węgra
II TRENING: marsz.obieg na 800 m. W cz.anam zawsze
przynosiły
si~ marszu przebiec 2 razy po 100 m. i 2 razy wi" rozpoczynają nowy sezon. Pierwsze mi, Rumunią
po 200 m. z ki1kuminut-0wymi pn-erwami po- biegi na przełaj odbyły się ·w Warsza- i1 zwycięstwa. Niestety, wojna poczyniła
międŻy biegami.
wie, Poznaniu. na Śląsku i szeregu in- wielkie spustoszenia w tej gałęzi sporIII TRENING: mars-robieg n.a 1000 m. obej- nych miast. W ł„odzi mamy je dzisiaj. tu; odeszli na zawsze Kusociński, Nąji,
mujący 2 biegi po 200 m, n.a pół szybkośd,
Z chwilą gdy ustali się dobra pogoda, Maszewski, Lokajski, Soldau i \\/ielu
swobodnV'm kmkiem. ·
IV TRENING: 2 bi~yi po !()O ro. z krótklm>i wyjdą na boiska miotacze, sprinterzy, innych, toteż dzisiaj na arenie między
'P'I?.erwami na trzy c'lwarte S'lybkości i bie'!j n.a skoczkowie <lo rywalizacji w naj.pięk- narodowej nie odgrywamy żadnej _roli.
200 m. na pól sity, jak n.p,jJutniej.
Czesi tak jak w innych dziedzinach
niejszej dzi~dzinie sportu.
V TRENING: mars;,ohi~q na 1500 m. ohejPrzed wojną z roku na rok lekka sportu, . biją nas w tej chwili i w lekmujący 2 lekkie bi~i po 300 m. z tym, że oatletyka polska stawała s~ę eoraz groź- kiej atletyce bezapelacyjnie.
statnie 100 metrów tne'ba prz~b!e<: nybko.
Ażeby odrobić stracony teren potrzenajwiękVI TRENING: 2 biegi po 100 m. n.a trzy niejszym przeciwnikiem dla
C"ZWRrte szybkoś-ci. i bieg na 4()0 m. na pół 6liły. szych potęg w Europie. Międzypaństwb ba nam przede wszystkim zainteresowa
VII TRR.7\IING: bieg na 400 m. lekkim kro-

·

ki-em.

VIII TRENING: 2 razy po 200 m. z dluz~zVEi tHlerwaroi do <'".lłkowi·t~ unonnowaoddeóu, lekko ~1~y-cz11rm kroki-em. •
Trenować naJ-eży dwa r.azy w tygo<iniu, ~jle1)iej w nie.cfaielę i środę.

ma

..

Zrvw'' do Łowicza
wy łUtźa na 11ro3agandewe zawody
~

Dziś

mecz Polska -

Czy 11 erwszy wystąp

w Sofii da nam sukces

Dzis ~ ai w Sofii na stadionie Junaka od rzeczy przyniesie nam sukces? Faktem
b~:::lzie się międzypaństwowy mecz pił jest, że Bułgarzy nie reprezentują wyso

karski Polska - Bułgaria, który będzie
pierwszym w sezonie występem naszej
reprezentacji. Zbyt wczesny termin spot
kania nie pozwolił na odpowiednie
przygotowanie drużyny, bo każdy trafnie to ocenia, że rozegranie dwóch
udał słe rewanż
spotkań ligowych i dwóch meczów spar
Rufe t?okenało Peto1~ę 7:2 (4:8)
ringowych jest da eko niedostatecznym
Z:e.an.a nam dobrze neska drużyna Nttsle za przygotowaniem do występu na szerszej

P:erv..•sza dru'Lyna piłkan:y łód%kie1Jo Zrywu
'Y'iezdZa dzisiaj do Łow icza n.a propagandowe zawody. W związku z tym kiemwńictwo
na bo<isku
"-"Y'Zl1.aczyło zb.iórkę zawodn.i.ków
Zrywu w Parlru Ludoiwym o godz. 11-ej. Staw.;el'nkiwo obowiązkowe.

tr e

tnymała sę dłużej, ntż tn pn:ew1'dywał Jej
plan podriri:y, w Warszawie, aieby raz Jeszcze
uzyskał.a. rezmierzyć się z Polonią, z którą

arenitt.
Toteż ·

we wszystkich publikacjach owyjazd naszej reprezentaale Nusle, która wygra. cji przebija nuta niepokoju o wynik.
Rewanż mlał się la wysoko 7:2 (4:0). Pofonia grała wyra:blie sła
Czy aby wyst~ w Sofii przy tym stanie
bo. Zawiedli. Ochmański 1 Boruc7., słabo 'W'{mis 2:2.

padł Szczepaniak., ktró)" próbował

swydl !iłł

w nft')>adzie, nie zachwycił tri Jaźnlcki.
Czel;i pokazali dobrą. grę I byt to ich najtep
ny mecz w Warszawie. Obie bramki l'Jzyskał
dla Polonii Jainkki. Fo.nna Pi>loni{ była iście

prima !\iltilisowa.
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szczypiórn'aka • kaide1

Nowoutworzoina liga szcźypiornl..aka rózpo.
crnie swe rozgr;rwki o mistrzostwo 25. IV.
Drutynv zaliczone de tej ligi podzielone bę
dą
że

połudnfową i północną,
będzie po 11ześć zespołów. Do

na dwie grupy

w kaitlej

tak,
grn

py pierwszej naleią,: AZS {Warszawa), ŁKS
Ostrovia (Ostrów
(Łódź). WARTA (Poznań},
Wielk,) ·ZZK (Opole) 1 przyszfy zwycięzca me
czu eliminaicyjn~o AZS (Lublin) ZJEDNOCZE
l\'lE (Bydgoszcz).
Do grupy drugiej południowej zalicrone zo(Chorzów), POGON (Katowice),
lftały: AKS
CHROBRY (Grosr:owice}. twyciezca ellmlnac}i
BATORY (Chorzów} - TĘCZA (Katowi.ce l ~wy
AZS tKtakóW)
dęsca eliminacjj CRACOVlA 'I. tym, że mU<:f jeszcz·e rozegrać spotkanie z
LEGIONEM (Częstochowa) o prawo wejścia
do ligi, jako szósty zeS']Jól.
Wyznaczone · rozgrywki eliminacyjne odbę
dą się w dn. 10 kwietnia z tym, że naiilępn~o
dnia na-stą.pi rewani. Rozgrywki swe liga
szczY'!>lorniaka lJOWlnna zakończyć według
opracowooego kalendarzyka W p-Oło.wie wneśnła.

k.lub „Gwardia••

mawiających

kiegJ poziomu, a atutami ich są szybi dobra kondycja. Gorzej przedstawia się u nich techniczna strona gry wie kilka spotkań międzyokręgowych
i dlatego ewentualna porażka, a z tym godnych uwagi. A szkoda wielka, bo
tr::eba się jednak liczyć, byłaby dla nas jeżeli chcemy mieć dobre wyniki, mrrsimy zawodnikom dać możnosć jak naj
bardzo nieprzyjemną.
Crużyna wyruszyła wczoraj z lotniska częstszych startów i to w konkurencji
warszawskiego na Okęciu w· składzie międzynarodowej.
Jeśli w· konkurencji względnie słanej
20-osobmvym, udając się do Sofii trasą
nA Belgrad. Zmian w składzie nie mai ża Kiszka (Sląsk) potrafi osiągnąć 10,7
dnych. P.onieważ odlot nastąpił we wcze sek. na setkę, lub Jaraczewski na 200
czas
m. 22.1 s. a Kielas (Gdańsk)
„~ ·h godzinach rannych, piłtcarze ~ą
l 5.16,5 w biegu na 5 klm. to przekonal..
mieli dość czasu, ażeby wypocząć po
ni jesteśmy, że w silnej konkurencji
trudach podróży.
międ7iynarodowej szereg młodych powo
jennych talentów, do których zaliczakość

ma

też startują :::~;r~::;by ~=~. ~=~
Belgii
arze
I
Ko
Warszawa
y w ,c,. wrsz wa Pr g
, . I
W glglft YCZft

Dwugruaowa Iga

druźyn

Bułgaria

nia tą dziedziną sportu najszerszycJl
mas młodzieży, 'a w -pierwszym rzędzie
młodz~eży szkolnej. Uważamy, że urzą·
dzanie corocznych zawodów lekkoatlety<;znych o nagrody przechodnie między
zespołami szkół średnich byłoby nie tyl
ko atrakcyjne, ale dopro:wadziłoby do
tego, że w tej sz:lachetnej rywalizacji
tafonwyłoniłoby się szereg nowych
tów, które pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów i trenerów mo
tradycj(! polskiej
głyby podtrzymać
lekkiej atletyki.
Niemniej koniecznym dla podniesienia poziomu jest organizowanie czę
stych spotkań międzyokręgowych, mię
dzynarodowych, a ~także między.klubo
wych. Niestety, pierwsze lata powojenne, a szczególnie sezon zeszłoroczny
był pod tym względem niemal całkowi·
de zmarnowany. Poza \Ąrystępem kHku
zawodników czeskich i sprowadzeniem
ekipy amerykańskiej na jednorazow·y
występ w ·Katowicach, mieliśmy zaled-

m JS gU

3

a

-
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Do szeregu zgłoszeń kolarzy zagrani- wezmą udział w wyścigu WARSZAWA
cxnych, którzy wezmą udział w wyścigu - PRAGA, a drugie w wyścigu PRAGA
WARSZAWA. Reprezentacja Albanii bę·
szosowym etapowym WARSZAWA dzie tylko '5-ciQ osobowa i na razie nie
•
PRAGA WARSZAWA napłynęły Jeszwiadomo na który wyścig si„ zdecyduj~.
cze zgłoszenia I .BELGII i FRANCJI.
WARSZAWA - "' PRAGA Wyścig
Kolarska drużyna francuska będzie re WARSZAWA będzie największą imprezą
prezentacją robotniczą Francji, w której kolarską nie tylko Polski, ałe śmiało
skład wchodzą również polscy kolarze rzec można 1 świata, gdyż nawet w głz emigracji. Również drużyna WŁOCH ga~nyczn~rm wyścigu Tour de France _
.
,
·
.
składać si~ będzie wyłącznie z kolarzy
n;_gdy tyle pal'istw nie było reprezentoro:>otniczych organizacji sportowych.
w~nych.
.
•
Wciąż jeszcze nie jest pewny start
Zarowno Francja, jak 1 Belgia zg~oslły
.
.
.
.
'k'
d
o
, ·
d
o wy~c1gu ~o 1 zawo. ni •ow, to z~a- kol~rzy tadueck1ch. Zapow1eddany tch
czy dwie druzyny z tym, ze Jedne z mch I udział WYMAGA POTWłERDZENIA.

Obóz w Olsztynie zorganizowany
przez PZLA na jesieni zeszłego roku
i prowadzony przez trenera Grzesika
dowiódł, że wysiłek i trud włożony w
to dzieło przez organizatorów nie. 'po·
szedł na marne. Zirnowe mistrzostwa
Polski przyniosły szereg doskonałych
· w 1e tn•un
' ze
·
wym·k-ow 1- t rze b a wierzyc,
sezonie nastąpi dalsza poprawa formy
naszych czolowyc~ zawodników. A~am
~ cz:yk. m:i d~ne azeby przekroczyc w
dz~es1~c10boJ;i sa~rarr:,en:alne 7000 ptlnktow i będzie mogł sm1ało reprezentować Polskę na Olimpiadzie londyńskiej.
-„_.
· sezon ob ecny b-ę~1e
w·ierzymy, ze
dużo bogatszy w poważniejsze imprezy
i mamy nadzieję, że tak pzpr.; jak i
WYKORZYSTAJĄ
związki okregowe
GO W PEf,NI. Chcemy być . świadkami
licznych startów naszych lekkoatletów
,
na boisl<ach całej Polski.

Szczurek i Cyganik z Legii ______________________.........__...........
są właściw!e

Mnożą -· się

graczami· klubów krakowskich I

Dwaj znani piłkarze Legii warszaw-1 OZPN. Po ostatnich zawodach ligowych
Powstał
i Cyganik, chociaż w bar w Krakowie: Garbarnia - Legia klub
skiej
dla s11ortowców, sh1iby hezp'eczeństwa wach Szczurek
tego klubu występowali 3'uż w ro- N;'l'lwiślan przesłał za pośrednidwem
to nazwa nowo utwo- k_ u ub. w meczach· rnistrzow<>kich nie ma zwia,zku krakowskie!!o pismo do PZPN
ł, GWARDIA" ,,
rzoneqo zrzeszenia spor~wego, - w
z klubów krakow- z prośba o wyjaśnienie do kogo właścit Ją dotąd zwolnienia
'A.
,
kł d
s a ktoreqo wejvą sportowcy wszys - skich, do których uprzednio podpisali de- wie należy Szczurek: do Nadwiślanu czy
kich służb bezpieueństwa w kraju, a kia.rację. Donosi 0 t)!m ,,Echo Krako\l.•a" do Legii.
Należy nadmienić, że w sprawie tych
wi0c MO, KBW, Więziennictwa i ORMO. co następuje:
Kluby sportowe „GW/llU)!AH powstaSzczurek i Cyl!anik fig-urują w karto- zawodników już od pół roku kursuje
ną VI każdym więkuyr- mieście, a do- tf"kach KOZPN jako zgłoszeni dla kra- wymiana korespondencji pomiedzy Kratychczasowe Miłicvine KS staną się tów kowskich klljbów: Szczurek dla Nadwi- kowem a Warszawą _ dotychczas be'z
sl; tku.
ślanu„ CvQ'anik dla Prokocimia.
nież klubami „GWARl:'l~r.
łk K
„„„ · t
P rezesem " G waru 11 Jes
Historia Szczurka i Cyganika nabiera
Z klubów tvch nie otrzymali dotychP · onapłk. Gruda, czas ani zwolnienia. ani skreślenia. W -:;pecjalnego posmaku. gdyż w ub. roki\
rzewski, V-''r:eprezesami ~ '.inecki i Czaplicki, a sekretarzem jest rokt1 uh. Cyganik. przvjeżdżając na ur- ·p i ł::arze ci brali ufaiał w rozgrywkach
lop do Krakowa, grał w swym macierz\.' rliminacv.1·nv.
kpt.,..Le'mpart. „
. eh w barwach Legii, bo
„..,WARD!A rozpocznle swą dz;ała!- stym klubie nawet w mistrzostwach Kia PZPN zatwierdził ich zgłosz~nle do tez klubów z;:iłożyl go klubu. Na jakiej podstawie to uczynoś6 sportową od obsadzenia narodo- sy A, a l<iedy jeden
v; ~Tch bieqów na przełaj w dniu 2 meja, orzeciw temu protPst Prok.odm )ldqwo- niP Wszystko to ska'.1'.uje na brak podnił. ze Cygiłnik Jest J·e'!o zawodnikiem rząJ!cu w sekretariacie PZPN i w Jel!o
do których i.~mief~ wYitawłć_:ZO _ tysię·
_
\
uloszonYm do krakowskleizo kartotece zaw·odników. /
\formalnie
·
cy :J:awodników„ ~

W ł6dzkim

sekcie

klub·e „'artyunt''

Partyzana z.<>rq.wizowani w Związku Ucv.e-stnLków Walki Zbrnjnej o Niepodlegfość i De0 bJ"ęl1"
· 1'
, I
ok a I"' 5 zb ""' d.z'ałaln
1
osc ~ swo ą
~rn• .,.
m r c"'
ta.kże sport i utworzyli na terenie Związku
Klub Sportowy „Partyzant„ w myśl dewizy:
,,dobry sportowiec - dobrym źołnien.em".
Kluh zDrganizował liczne sekcje: piłki nflł·
nej, piliki ręcznej, bokserską, łowiecką, strzelecil:ą., motot'ową,. kolarską, i inne.
Sekcję kolarską z.isHaiją tacy zawodnicy Jak
PiMraszewSlkl Ln<:ian, Grzelak Stanisław, Sały..
ga Teofil, Wojcieśzek Ludwik, Obeonie Pf'lTIJ~
towują się do wi~łklego międzynarodoweqo
biegu kolarskiego na triasie Warszawa - Pra.

ga czeska.

Klub $portowy .,Partyzant" nie popn:l!\StaJe
na dotychczasowych osiągnięciach i swojej go•
towośct sportowej, ale stara si~ 0 Wrozszenenie
tYm celu
Z.'i\S ęgu prz~ po•nm-Oienle kadr.
wszystke sekcje Klubu w dalszym ciągu przvJ
mują kimdydatów. cie...qących się dobrą opinią MQll'alną I społ~ną••
w ~"'1?;J
sekretariat Khibu
przyjmuJt>
Zapisy przy
ł9 w ponJ.iil.
lłł. Plotrkowskiel

1

11łeddbie

dmałkl,. środy, ,piątk1 w godz. 1a-r

•
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WIELKA

TEATR POWSZECHNY. - Dziś o godz.
19,15 „Omyłka'' Bolesława Prusa - opowieść
z czasów Pow st ~;1' .~ c:;+yczniowego.

7NIŻKA

SPRZEDAM aparaty
fnoże porcelanowe do
C('wiarki) i grace do
workowych
maszyn
Piaseczna 11 m. 20.
16 ' - 18-ej.
3683g

(l!N!

PŁASZCZE:

TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA
męskie dobry e:atuQek
10 500.ul. Daszyńskiego 34.
„
gabardinowe
19 !'iOO.Dzłś i codziennie o godz. 19,15 komedia
„
nieprzemakalne>
6 ooo.Moliere'a „SZKOŁA ŻON'',
damskie
7 500.- do 9 000.„
modelowe
Teatr „SYRENA'', Traugutta t
1 t 500.• „,
ze 100 proc wełny
lfi ll00.Dz!A' o godz. 16-ej i 19,30 „AMBASADOR"
kostiumy dobry e:atunPk
11 ~OO.TEA'cR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA''
GARNIT'1R1':
Piotrkowska 243
Codziennie o godz. 19.15; w niedzielę o godz.
męskie
6 ooo - do IO 500.1!5,30 - ,,ZEMSTA NIETOPERZA", operetka
"
ze 100 proc. wełn:v
16 500.w 3-ch aktach J. Straussa w premierowej obubranka chłopięce l?ranatowe ft li !!OO.sadzie.
Zniżka dla członków Zwfa7ków 7a·
wod,owych.
Teatr „OSA", Zachodnia 43, tel. 140-09
Dziś ostatnie dwa przedstawienia o godz.
STARKIEWICZ
16,30 i 19,30. We czwartek dn. 8 bm. premieUWAGA:
Sklep w podwórzu na prawo
ra pt. „WIOSENNY BIEG".
Firma egzy~tuie od r . 1922
Teatr Lalek „Faramuszka", - Piotrkowska 65 czynny w soboty o godz. 16.00, - niel!lllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll!llllllllllllllilllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll!llllllllll!!ill
dziele o 12,00 i 14.00. „Nowy nr""ram 7. wesołą świnką".
.
.
l\fiEJSKA GAl.ERIA Sztuk PLASTYCZNYCH l!llllllllllll!!llllllllllllllR
(Park Sienkiewicza)
Wystawa Sztuki Ludowej w Polsce. Dr MAJEWSKI choro
Otwarta od 10 - 13 i od 15 - 18. w niedz. lekarze
by kobiece, wewnętrz
I święta od 10 - 18.
Dr BORECKI choro- ne, Legionów 1-3 - 1
Tel.: 216-82
3652k
by żołądka. kiszek, wa
RECIT.ĄL TANECZNY
Dr ZOFIA- KOLs-UT
troby,
Narutowicza
35
1>rlma baleriny telawiwskiej
tPJ. 206-99.
3542k choroby kobiece, HkuMilośników .tańca artyst:ycznego w Lodzi
Dr
PROCHACKI
spe- •?eria. pr1vim11ie Łó07.
czeka przyjemna niespodzianka. Do naszego
cjalista. skórne wene_ Piotrkowska 70-3. tel.
miasta przybyv,ra znakomita tancerka, prima- ryczne przyjmuje 3-6 212-22, itorlz. 3-6 pp.
balerina Opery w Tel Awiwie, Neomi Ale- Legionów 17
3486k prócz sobót i świ::it.
3672k
skovsky, która da w najbliższych dniach re- Or. MIRSKI alrnszeria
cital tańca w Teatrze Wojska Polskiego.
choroby kobiece. ZP•
W repertuarze tancerki palestyńskiej są rom~klego 37,
teł
11k
poza typowo wschodnimi tańcami, ilustrują 257-23
cymi życie i obyczaje ludów ')rientalnych, DR ROŻYCKI specia STAR~ZY felczer G11111h'ł 01•·<1„btni nraktakże tańce na tematy biblijne, tańce ludo- ti~ta chorób kob' ·cvch
t~-k !O?nit::.1<1
~1·Arno
we słowiańskie (bułgarskie. rosyjskie) oraz akuszerii prr.1>proV.1a- ,„en0ryczn0«n Gł0'"
dził
sie.
Ohec:>ie:
Pio
czysto plastyczne kompozycie o na wskroś nona 62 ·- 76. 18 - ?O
woczesnym charakterze. Evenementem reci- trkowska 33. rr„virrm
310lg
if>• 2 6.
?3~11<
talu będą ta.ńce pales~-ńskie, skomponowane
DR KOWALi;;KJ MTE
specjalnie dla opery telawiwskiej.
·
l'entvści
CZYSł,AW, •meciaiista !:'kórne - wenery<'."'.'..
ne 1 Maja 3. 8 - 10: GAl\JNET dentystycz
4 - 7.
23Mk nv Maksymiliana J>reADRIA - „Symfonia pastoralna".
Dr KUDREWICZ spe- giera :r.e Lwowa. SpeBAŁTYK „Bitwa o szyny",
cialista weneryczni-- cjalność. Nowocz1>sna
BAJKA - „Wiosna".
skórne, 8-10. 3-7. protełtka zębów Grl::iń
ska 26a
3543k
GDYNIA - ,,Program Aktualności Kraj. 1 Piotrkowska 106.
Zagr. Nr 6..
3!544k DF.NTYSTA WODNIC
KI Stanisław specjalGDYNIA - "Mr. Smith jedrle do Waseyng- Dr OLJp)ZKI choro- ność: korony, mostki
by ~kórno-wenervcz
-'llO?l~--u•.
Żeromskiego 41-1 POrCPlannwP. A11drzeHEL - .,N1.epotl"Lebnf m~ odej§ć".
3 - 6.
1146k ja 11, tel. 154-12.
~47k
MUZA - „Wieczna Ewa".
DR VOGEL specjall!!
LECZ. zimńw. Nowo
ta
chorób
kobiecych
POLONIA - „Ostatni etap"
akuszeń::i.
1'1'"r11towi- C7P!!na m"M'OWllla zePRZEDWIOSNIE - „Dwulicowa Kobieta". cza 4, tel.: 260-92.
b6w ~tucznych P1otr
ll475k
3609k k~ka 8.
ROBOTNIK - „Niebo r:-r:y piekło".
DR
DOBi.nWOLSKT
ROMA - „Dziewczę z północy".
s~alista t'horób ner
REKORD - „Mężczyźni w jej tyciu"
wow:vch i !!"kl'11"lnvch AltUSZERKA ł,AGO
Kooernika 6 - 5. tE>l.:
STYLOWY - „Pod dachami Paryża„.
WSKA Iren<1 przvjmu
186-00.
3610k ie 7achodnia 52. tPl.
SWIT - „U kresu drogi".
Dr JAN SOSIN rent- 1"i1-7fl
~~~~"
TATRY - „Skandal"'.
geno1o!. zn4eri<i. nrze- Al{TT!ilZF.RKA
WA.TTA
TĘCZA „Pod dachami Paryża".
świetlenia. terapia
STEWICZ. Abiturent<tenolol!'iczna,
WISŁA „Zielona Dolina".
rif'ntka Warszawskiej
Gdań<:ka 74, 15 18. Kliniki Profesora Gro
WŁÓKNIARZ „Guwernantka".
to 1. 1 fl1 - 14
<o~1 r.„
madzkiego orzyjmu1e
WOLNOSC - „Ostatni Etap„.
DOKTOR ZA UR MAN Pomorska 43.
\
3283g
specjalista: skórne we
ZACHĘTA - „Pani Miniwer".
neryczn~. 8-10; 5-7
UWAGA!Nawrot 8.
3644k
reatr "OSA", Zachodnia 43, teł. 140-09
Dr ŁOZA Emil specja SKUPUJEMY
WEŁNĘ
lista chorób włosów,
Dziś ostatnie dwa przedstawienia
OWCZĄ,
surową.
poskór:v i wenerycznvch
16.30
19.30
przyjmuje w godzi- tną. praną, w KAŻnach pierwsza - dru- DEJ ILOSCI, „ME·
„cos SIĘ ZACzyNA"
ga. C?Wa'"'ta - siódma RYNOS KRAJOWY"
oraz skecz
f,ÓDŻ.
SIENKIEWI„\'VIELKI MECZ" z A. Dymszą
CZA 34 front I piętro Łódź. Rzgowska 4. FIzamiast produkcji muzycznych B-ci Ło
lia Rybna 17.
3293k
telefon 179-56.
patowskich.
Uwaga! Czwartek, dn. 8 b. m. pre-

01CULA:P.Y oraz na•11'awa okularów war
'tat optycrny. f ,ódź,
Nowomie .i~ka 3 357lk
· 1tRA WIEC przyjmuje
poprawki. rPf><>racie i
nrzet'óbki. Wojcie<'how:o:ki P'.ntrkr.•wska
"'l poprzeczna
"';~,. _
na.
3509k
ZIOŁA lec7.niczf' M
ydlnw<ki f'lrmaceu_
'fi - zielarz. 40 lat rira
_ ~v n1wo<low 0 ;
Naru„,. , „,.,:,...7'=' 1 T")r()c:rpriR

I

0

I

I.

i
;

ol. tt·otrkows' a 18

Ju11no - sorzedai
AKUMULATOR Łódź,
Andrzeja 29 poleca akumulatot'y do każqe
go samochodu, motocvklu i telefonu. Snesialnie dla motoru
„Diesela'' i samoch
amerykańskich, gwarancja od roku do
dwóch lat. Kupujemy
stare akumulatorv
(skrzynki) tel. 165-25
3351k
PŁYTY gramofonowe
w dużym wvborze po
lE>ca „Melodiofon"'
Łódź, Piotrkowska 155
3348k
HURTOWNIA Papieru Kokoszko Łódź,
Piotrkowska 31, tel.
256-92, poleca tapety,
bibułki kolorowe.
sżoal?at:v.
3110k
MEBJ,E. sorzedaż kupno. Zamówieniazamianv - Piotrkowska Nr '275 [sklep Gah1r I Bi 0 rn .~ckf'! 3'lfHI~
-OKA7",JA sprzedam
dom. Wiadomość- tel.
192-61 od 9-19-e1.
3510k
KAPELUSZE d;imskłe
m~kłE' duły w;vbór Po

K i n a

ne.

)ł>ea

<:ka

10-13 1 od 16-tej.

'Płotrkow

34'Mk

cif''l:-irowy marki „Renolt" z zapasowym
mołOt"E'm w stanie u7vtkowvm.
Nowot'ki
flO n<Yladać od JO ~o
13-ei. ·
3597q
KA'PFLU!il'T.P. ilamc:1.-!e.
męskie nil 600 7t Du7v wvbńr. „Mn'1r11"
c;łówn~ 30.
3643k
J'\O'MEJC
murowany
(6 pokon z o~6dkiPm
tanio ~or7°'1am. Wia
nnmośł'

P1otrknw~1„,

R9 m. 21.
3689q
'T.EGAREK - srebro.
?loto kupnie „OmP11a"
Piotrkow!:ka 4. Poleca: g-warantowanP wy
robv złote - srehrnP.
·
3681k

ŚH'IAT PRACY

3679k

Teatr „SYRENA" Traugutta 1
Dziś dwa razy o godz. 16-tej i 19,30
„AMBASADOR"
barwna groteska dyplomatyczno - satyryczna Z. Gozdawy i W. Stępnia - dowcip aktualny, piosenka i taniec
Udział bierze cały zespół „SYRENY",
balet l orkiestra.
Kasa czynna przez cały dzień - tel.
272-70.
3ó80k

mes\a oraz
KAPELUSZE

w sklepach

"
=
=

szilili'd!iii'i.
Kasa czynna od . 12-tej, tel.~ 123-02.

zaopatrule się
w GARDEROB'Ę damską
w GALANTERIĘ, OBUWIE

=

Teatr Kameralny Domu Żołnierza
ul. Daszyńskiego 34

...
~

SPÓLDZIELNI KRAWIECKIEJ

>>DOM MODELOWY«
Ł O' D ż,

ul. PIOTRKOWSKA 45
ul. STALINA 61

Ceny o 200/o n i żs ze od c«1n wolnorynkowych
Ubrania męskie od zł 6.132 Palta damskie od zł 6.526
Palta męskie od zł 8.249
UWAGA 1 Cz.Jonkowie Zru. ZawodoUJJ.TCh za okazaniem fogity·
rnacjf otrzymują 1() 010 rabatu.
3693k

ll!lUlllllll!llllllllllHllllll

POPULARNY
Skład
Mebli S. Gabała - Pa
wełczyk, Łódź, ul. Dr
Próchnik"' 1 (Zawadzka) tel. 175·75. Polf'ca na jtaniei. svpialnie. stołowe, gabinety,
kuchnie, tapcziłny, sto
ły,
krz1>sła,
fotele i
łóżka. Wkommie solid
ne i ounktualne. 3692k
KUPIMYTęc'znywó
zek (olatforma) na
czterech kołach ogumionych.
Centrala
Handlowa Przemysłu
Elektr<itechnir7nego
Piotrkowska 105. referat gospodarczv.
3698k
ROWER (damka) w
zupełnie dobrym stanie sorzedam. Telefon
269-72.
SPRZEDAM 20 kilo
pierza dartego świeże
go, Dowborczyków
10-24.
3655g
SPRZEDAM tanio kre
dens pokojowy nowy
Nawrot 54 m. 4. 3656g
SPRZEDAI\f - dziecińny wózek głęboki
Łódź Łagiewnick:i 33
Bar.
3657g
CUNDAP do sprzedania 500 cm o 2 karburatorach typ KKS.
Stan prawie nowy N o
womiei~ka 11 Bar ood
Zegarem.
3660!;
KOZAdosprzedania
oo okoceniu. ul Sierakowskiego 81 m 1

- ODWOLUJĘ zarzut
o~karżenfa nrzeC'iw p.
Kubiakowi Stanisławo
wi oraz pr1epraszam
za posądzPnie 0 krad7.le:i:. M. Szymaniak.
ODSTĄ l'Il\fY naf.~1-ch-:
miast letnia kawiarhię „Ma~kotka" Piotr
kow•ka 84. Informacje telPfoniczne 171-73
_'1nr'l7.. 15-18.
3588g
FOTOGRAFIE naitrob
kowe.
porcelanowe
wv-konuie „Fotocera~
m'ka". War~zawa. Sikor~kiee:o 33. Inform"!
cie listowne.
3697k
.BEZ- \VZGI,ĘDU
dłue:o~ć 1tat11pek wło
sów Trwała Ondulację

POMOC domowa potrzebna zaraz Łódź,
Zgierska 99 Leszcz:vńska.
3678k

KURSY Stf'nogr<1fii, '
Mas1ynopl<"lnia (grupy początkowe, zaawan~0wanf') CPntralne~o zw;,J.zku Stenoitrafńw. Znnisv: Kiliń
skie::!o 50-7 • ~396g
KROJU.
modP!nwan i-1. ~zvcia uhrań dam
~1,;,...h. ·rl7i<'CiPrvch. hie
fi7niar<twa. 1:rnr~E>clar
<twa (onat<>'1h1w<in•1m
<votpmpm E••<'eniu•?:::I.
Wi~nl(>w~l{iPP.n\

wv.

nczaia knr<v Tnd•·h1tn Pr 7pmv<ln•un-'R7P.,,;„M,..iczego. Prń"hl1l
k;i 2"i
S:ł!l7-g
K!TR"1Y
r'nntri'lnr>tto
7wi„71rn ~tennf!rnfów
Piotrkowc:ka 113. rnni•v na m""7.:VnOT)ic:;:ini!",
k,:,ią'1owo~/. noc?:atkową, przebitkową. ·
3598k
!"7Knl',J\. lrrci11.
"' 'l.. r,-"::iń~ 1 ·<>

TT nif"tro 700
sięczn·e

szv-

1!'"'- frnnt
zł

,...,;,,._
3:J87g

na

POSIADAM ~k1PT) i:ra1antervjnv punkt <'lnmi gwarantują „Wi- hry. nrzvime wspólni
leń•<'v Frvo:jerzy" 7'<>- k'l 111h innP nrop"7vwadzka 11.
3682k cif'. tel. 156-64. 3526
ZAI\UENJĘ
6 pokoi
z kuchTli'I z wvgodami w śródmieściu na
3 lub 2 nokoiP z kuMODYSTKI (garniPr chnią. Tel.: 185-32 od
ki) poszukiwane do 9-11-ej.
dobrze płatne; pracy.
Siły tylko wykwalifi- POSZUKUJĘ pilniP 3
kowani-. Zgłaszać się pokojowei?o mie!"zk::iul. Piotrkowska 82 nia z wYl?odami w r,„
m. 26, prawa oficyna dzi za Żwrotem wsz@l
drugie wejście, parter, kich kosztów remontu
godz. 11-12-ej I od lub zamienię na 4-pogodz. 17-18-ei. 3638!; kojowe mieszka.nie z
MASZYNISTKI! Ste- 'WYl!odami w centrum
OfPrty
n "l?rafil
rh:urowei) B:vt1gn~t'?:T.
ood „Bvdgn"7cz" PraMa~z:vnoplsanla fgruPT poczatkowe. za- sa Piotrkow"'ka !'!'i.
:łflll4ct
awansowane) Central- - - - - - - - neqo· Z "fazlru StE>no- ZA~ pilniE' mil!
itrafów 7<1olsy T{itlń i:zkanle 4 nokninwe 7.
~kie1to 5n_7
~31l5-1t kuchnią ł łazlf'n~<1 w
'POTR~NA wvkw<1- Bvd~o~71'7V (cpntr•1rn)
lifikowana !;zn11l11~1<a na 3 pokoinwP z wvna jedwab. f.ód7.. No- i:rodami w Łorhi. Of<>r
wnmlPislrn 6. Fvba. tv pod .. K. T." Prac:a
t"l. 141-f!O.
3690<! Piotrkowc:ka 55. 36ll5~
3661~ RYMARZ galanteryj-SPR7EDAMfabrvkę nv ootrzebnv. 7.>"ło~ze 'POSZUKTI.TI<: si~ nnlemoniady - rozlew- nia ł/1n?; - Pi"trknw- koin niPkrenui<>rP"n,
llka 31l w podwórzu, wiadomoś' tel. 17L i 'l.
nię piwa i octu w kom
3!!Cl1~
plecie - centrum Ło lewa ofic:vna, pa tf'r.
369flk STUDFN'l'KA nMzurl7i. Wiadomość Le~o
new 12 (sklen snożvw MA~7.YNISTlef, steno kuie pokoh1 w nowoC?'.V) tel. 156-62 ~1ho tvnistki' . 7,qła~7<1icie czP<:T\ym domu przy
176-74.
3663g sie: Centralnv Zwia- solidnf'i rodzini1> 'ThrvSPltZRMM- -;aTnoch-ńd 7.f'k StPno"rafów i Ma ""in-orhenie nbniętne.
T)Ół cieżarowv marki ~7vnistPk 'R?PCZynn~no Of. „Chemiczka''
Polski Fiat na chod7ie litt>1 PolskiPi, :f.ódź.
3654g
(z przyczPoka) oP.:ladać Kiliń~ldocro 50. Pi<mo
POSZUKUJĘ
pokoju
7.
Felsztyńskiego 32 m. 4. stenograficzne, pośred
3664P nictwo pracv. naucza kuchnia Jnb 2 z kuchnią dzielnica obojetna,
SPRZEDAM -motocykl nie ~tenoi?ra!ii knreswiadomość Choiny, 0w 0nbrym <>tnnie mar- nonrlencvinP. konkurkre'!owa 48, dawntej
ki Triu~nh 200 cm ul. !lv stenM,Tafil, maszv- Piaskowa.
3658g
nopi~imia
naitrnnv
Pi_„trkowska 167 '""rT)iPnit>?:ni-.
3411
P
sztat.
3665g
-OKĄ:°7..TATSypialnie P-O'J'RZEJiNF. hafciarod 57.000 zł meble- ki do h'łftu ręcmel!o l
komnlety ! poiprlvń mas7VnOWl'P'O. konfek ZGUBIONO nnwńd ko
cze. Wvsprzeda7 łóżek cH d::imc:ki<>i, w domu lejow:v nr 860366 na
od 2.000 zł. nól-krP- . T<:ko'" ł,ódź. St..Hna nazwisko
Kuśmier
3659g czyk Bogdan syn Kadens:v od 4.500 · zł. W 3~.
POT:P.7.EBNVOaZ8:
Łuczak, Zamenhnł'l 2
zimierza, wyd. przez
3667k raz C"1kiPrnik na ci1- Dyrekcję Kolejowa w
DZITJRKARKĘ
3686g
kra- kry jako kierownik no Łodzi.
wiPcka .,Singera" stan wo otwartei wvtwórni
cul<-rów na Ziemlp Od ZGUBIONO kartę redobrv - !:nrzer'lam
Woiciechow~ki Piotr- 7.VSkane. W~rimki do jestracyjną RKU 1<nwsk<1 59 poprzPr7n'l omówienia Z"łM:r.enia Łódź, kartę rejestranficvn::i.
31'1fillk Gazowa 7 - Piek'lrnia r- ·„q h::'I ... ~~,"~"~, me366?.<t
DO SPRZEDANIA,
trykę urodzenia,
pokonserwator trzv pu- POTRZEBNE zaraz
odbionf
szki I m::ic:?vna do lo- zdolne pannv do s7v- twierdzenie
cia Pil)frkowska 4:ł ze Związku Kupleckif
dów. Wi;idomo~f.
3666g go, Sciebura Hen~li:
Rz<'ow~k<1 ?,
3670k firma Pflni.
SPRZEDAM magiel w POTRZEBNA praso- Arturówek, żucza 2'r.
dobr:vm stanie 11-go. waczka n" chemiczne.
3688(
Listopada 26 m. ft
Nawrot 35 pralni'I.
367lg
3673g
PIANINO krzv:i:owe "0TR7EBN A P.o<rto~i<i OGŁASZAJCIE SUS
sprzedam, tel. 200-11. z referenciami Pintr-~-----:ł....;6:...7~5g kow~ka lM-3.
~fi74!;
W "EXPRESSll!l '
OWERLOK 3 nitko- , ROBOTNIK fCAl gowy „Union Specjal"'. spodarstwo rolne Łódź
tLUSTROWANYM'i
Sprzedam, SienkiPwi- Uniwersvtf'cka 112. Te
cza 48-7.
3677g lefon 120-36.
3676g
Amerkańskimi

płvna
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OG:LOSZENIA DROBNE

Przedsprzedaż w kasie teatru w godz.
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