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W związku z wyrokiem Amerykan•
skiego Trybunału Wojennego w Norymberdze w sprawie hitlerowskich
generałów z feldmarszałkiem Listem
na czele -' Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokra
. cję wystosował na ręce sekretarza generalnego ONZ Trygve Lie protest, w
którym m. in. czytamy:
Amerykańscy sędtiowie w Norymberdze. twierdzą w swym wyroku, że
Niemcy mieli prawo rozstrzeliwania
partyzanJów. Wynika z tego, że zbrodniarzami byli nie Niemcy lecz ci,
kflórzy przeciwstawiali się ich najazdowi i ich barba1·zyńskim praktykom z
Nt
93 17471 bronią w· ręku!
ROK lft
ŁÓDŻ, PONIEDZIAŁEK, 5 KWIETNIA 1948 ROKU
Trybunał Norymberski usprawiedliwił nawet zbiorowe represje wobec
ludności cywilnej „o ile spre.wcy nie
są uchwytni, a stwierdzono, że człon
kowie pewnego osiedla w sposób aktywny lub pasywny przyczynili się do
dokon.ania przestępstwa".
W ten sposób zostały rozgrzeszone
najkrwawsze zbrodnie okupanta.
Ten niesłychany akt usprawiedliwiania zbrodni niemieckich można by
wytłumaczyć jedynie tym, że amery1$:ańskie koła rządzące starają się przez
legalizację metod hitlerowskich uspraMimo kilkakrotnie podejmowanych prób zmuszenia górników do powrotu czne zebrania, na których protestowano ~iedHwić własną politykę gwałtów,
przeciwko żądaniu prezydenta Trumana prowadzoną w stosunku do walczących
do pracy, strajk pół miliona górników trwa nadal.
ponownie o swoją wolność jak np. w
Prezydent Truman rozkazał ministrowi sprawiedliwości Clarkowi zastoso- i zastosowaniu antyrobotnicze} ustawy
wać wobec strajkujących górników ustawę antyrobotniczą Taft-Hartley i wy- Taft - Hartley. Robotnicy uchwalili rezo- stosunku do bohaterskiego nai·odu
greckiego.
lucje, w których postanawiają
stąpić do sądu o wydanie zakazu kontynuowania strajku.
Członkowie Związku Uczestników
Walki Zbrojnej 0 Niepodległość i DeKONTYNUOWAC STRAJK
Przeciwko temu zarządzeniu wystąpił rów, a Lewisa osobiście na grzyWnę 40
mokrację, protestują w·imieniu naroaż do całkowitego uwzględnienia ich żą·
przewodniczący związku górni"ów John tysięcy dolarów.
du· polskiego, który poniósł tak sti-aW okręgach górniczych odbyły się li- dań, tj. przyznania emerytur.
Lewis, który podkreślił, że w żadnym
~liwe~uyz~khltluow*khk~
w~~~ ~e~~rl oro~a~~wa~ - - - - - - - - - - - - przeciwko usprawiedliwianiu zbro
tów,
~
o
Jecz
przez związek strajk.
dni, jakie reżim i armia hitlerowska
SPONTANICZNE PORZUCENIE PRACY
popełniały w okupowanych krajach
przez górników i wobec tego ustawa
Eu;~:r:~t podpisali: Prezes zw. UczeTaft • Hartley nie ma zastosowania. Dla łączy Czechosłowację Z
siników Walki Zbrojnej gen. dywizji
p~dkreślenia tego stanowiska Lewis wy
Witold i Sekretarz gen. Związku płk.
.
stosował list do prowincjonalnych od·
•
Minister spraw zagranicznych Cze- przeciwko Czechosłowac3"i w związku z Sęk-Małecki.
d_ ziałów związku górników pozostawia•
Jąc Im wolną decyzję co do powrotu do chosłowacji dr. Clementis wygłosił w ostatnimi wydarzeniami".
znaczepodkreślił
Clementis
Minister
akadena
przemówienie,
Bratislawie
pracy lub kontynuowania strajku.
Il
Ro7prawa sądowa odbędzie się praw mil, zorganizowanej dla uczczenia 2-~cj nie przyja-źni rądzieckiej dla ugruntowstępuje w stadium reałizac)i
dopodobnie w poniedziałek i przypusz- rocznicy wyzwolenia Bratislawy przez wania wo ności i niepodległości Czecho
. p
W
. . d ł słowacji. ,;rstnieją w życiu międzynarod . k' M" . t
. k
aalnie sąd zastosuje się do żądania pre
dniu dzi~iejszym . as~Y'ngton 1 a1ms er oswia czy dowym _ powiedział minister _porowoJ.s a ra z1ec ie.
zumienia, które od samego początku są ryz przystępuJ.ą. d_o real1zac11 planu Mar.
.. .
m. m.:
zydenta Trumana wyda}ąc
„Obawa _przed s1łam1 postępowymi w jedynie dokumentami archiwalnymi. shalla. Na dz1s1a1 wyzinaczone zostało
ZAKAZ STRAJKU.
Nieusłuchanie nakazu sądowego na- ich własnych krajach i chęć ukrycia Czechosłowacko - radziecki układ sojusz posiedzenie komisji 16-tu państw, która
raziłoby Lewisa na sprawę o „obrazę przed światem ich ciężkiej sytuacji we-, niczy stanowi natomiast wyraz poczucia ma wyłonić organizację europejską dla
sądu". Analogiczna sprawa w ubiegłym wnętrzej, były powodem rozpętania jedności obu narodów, istniejącej już a"'11inistrowania pomocą. Waszyngton
przygotowuje transporty do Europy.
.
·
roku zakończyła się skazaniem związku oszczerczej kampanii krajów zachodnich od dawna.
górników na grzyWnę 700 tysięcy dola-
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ustąpi

mimo zas ·o sowania przez Trumana ustawy antyrobotniczej._ - John Lewis znów przed sqdem
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Wojska ludowe
sztormują stolicę

Man 1żurii

Czas z tym

Agencja Reutera donosi z Szanghaju,
że chińskie wojska ludowe rozpoczęły
natarcie na stolicę Mandżurii Czangczun. Stanowiska wojsk Kuomintangu
wokół Czang-Czun zostały zaatakowane
przez trzy dywizje chińskich wojsk luW dniu 1 bm. ambasadorowi zjednodowych, wsparte przez oddziały kawai
lerii.
czonego królestwa Wielkiej Brytanii Gei
nerowi wręczona została nota rządu poi
skiego w sprawie Polskiego Korpusu
Ze saortu
Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Nota przypomina wielokrotne wystąpienia Rrządu R. P. w sprawie przeproRozegrany wczoraj mecz piłki nożnej wadzenia szybkiej demobilizacji i repazakończył
pomiędzy Polską i Bułgarią
triacji polskich sił zbrojnych, pozostająnierozstrzygniętym 1 : 1.
się wynikiem
cych pod dowództwem brytyjskim, podWynik został ustalony już w pierwszej
kreślając, że należyte rozwiązanie tego
połowie gry, w 18 min. przez Stepkova
zagaClnienla Rząd R. P. usiłował zapew(Bułgaria) i . w 5 minut później przez
Parpana, po ładnej kombinacji z Graczem I Bobulą.
Widzów około 30 tys.

i

Polska -

Bułgaria

zlikwidować P. K.
żołnierzy polskich.

1: 1

skończyć

P. R. w Anglii oraz zdemobilizować
- Nota polska do Rzadu W. Bry~anii

polskiego, iż zarówno
PKPR jak i oddziały wojskowe zostaną
wykorzystane dla uprawiania agitacji
wojennej, rozwijania opartej na oszczer
stwach propagandl' przeciw powrotowi
do kraju oraz dla prowadzenia akcji dywersyjnej, wywrotowe} i szpiegowskiej
przeciw Rządowi R. P.
Po przytoczeniu szeregu faktów, charakteryzujących wojskowy charakter P.
K. P. R-u nota stwierdza:
Reasumując powyższe fakty, Rząa R.
P. zmuszony był stwierdzić, że o ile
w sprawach gospodarczych zawarte by·
ły pomiędzy Polską a Anglią ·układy i po
rozumienia, rokujące nadzieję na dalsze
zacieśnienie współpracy w tej dziedzinie, o tyle normalizacja całokształtu sto
sunków polsko • brytyjskich cierpi nadal
11
na skutek niezrozumiałej dla Rządu R.P.
CQŚ
taktyki rządu brytyjskiego, który mimo
Irackie Towarzystwo Naftowe opiera upływu blisko 3-ch lat od zakończenia
się na kapitałach brytyjskich, amerykań- w Europie działań .wojennych, zwleka
skich, holenderskich i francuskich. lgo- z likwidagą niezwykle drażliwych sta-.
dziło się ono wypłacać 45 tysięcy funtów nów przejściowych, będących następ
[•:terlinR"ów rocznie za nową konces_ję.
Zgodnie z wiadomościami z kół bry- stwem ostatniej wojny.
Rząd polski zwraca się do rządu 1:5rytyjskkh, nowy rurociąg kierowałby odpływem nafty z dwóch dodatkowych te- tyjskiego o ponowne rozważenie całe
renów Ira~u. lecz przede wszystkim prze- I go zagadnienia i o przeprowadzenie w
znaczony rest d~a nafty z Tran~.iordan!i. 1 najbliższym czasie pełnej i efektywnej •
Nowy rurC?CiflQ" w Palestynie bed.z1e I demobilizacji byłych polskich sił zbro1·• .
,
.
prawdop0dohni0 doprr)\vadzony do Ha1fy,
oonieważ jest to jedyny port na terenie ~ych ~od dowo~zt~em .~rytyJs~1m, oraz
Palestynv, posiada iący odoowiednie urzą- . Jak na1szybsio:ej hkw1dac11 Polskiego Kor, pusu Przyspoeobienia i Rozmieszczenia.
dzenia dla magazynowania nafty,

nić

sobie na drodze wzajemnego parozumienia. ·
Stanowisko Rządu R. P. co do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia było wyrażone w szeregu not i
innych wystąpień, które zaznaczały, iż
zaciąganie do PKPR jest w kolizji z obol.""Jiązującą ustawą o obywatelstwie polskim z dnia 20-go stycznia 1920 r.
Nota stwierdza, że przebieg wypadków w ciągu ostatnich dwóch lat potwier
dził całkowicie słuszność przewidywań i

l

krew
i
la·
Na
wygaśnięciem m~nd.atu.
Ł. K. s.-larta 9: 1

Spotkanie bokserskie w Poznaniu z
cyklu rozgrywek finałOW)(Ch o drużynowe mistrzostwo Polski pomiędzy Wartą
(Poznań) i ŁKS-em zakończyło się zwycięstwem ŁKS-u w stosunku 9:7. Punkty
dla ŁKS-u zdobyli: Kamiński, Różycki,
Marcinkowski (remis), Bonikowski (remis), Olejnik i Pisarski (remis).

Przed

jeszcże zarobić „COŚ

nie

. Jak wiadomo, rząd brytyjski postanowił wycofać srę z Palestyny 15 ma ja br.
i zrezygnowa~ z mandatu nad tym krajem. Takie jest oficjalne ośwladczenie
brytyjskich mężów stanu. Jak w rzeczywistości ta „rezygnac.ia" wy{!ląda,
charaktervrnie krótka wiadomość dziennika „New York Times". Dziennik doł
nosi że rząd W. Bryb:tnii poinformował
l$ 3 - Komisje Palestyńską ONZ, iż upoważnił
•
._.
Czeska dru7yna plłlrarska Nusle. grała Alana C:unnighama. Wysokiego Komisawczoraj w Krakowie i Wisłą. Mecz za.koń-, rza dla Palestvnv do udzielenia koncesji
czyi się zwycięstwem Wisły 7V ~to~unku 5:1 łowarzystwt.i naftowemu w Traku na bti(3:0), chociaż grała ona bez sweirn na.Jlensze- <Iowę noweg-o rurociauu naftowel!O przez

w•

r USle

napastnika, Gracza.

c.1 (3·0)

Palestynę.

Attlee chce
w Palestynie

zastrzeżeń rządu
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Nr 93

lżył.osięlata_w~jny,cier?ieńiniedosta~u.Wy
daJe nam się Jednak, ze Pan wyka.z.uJe zbyt
nauczyciela - zdrowe mało -~obrej :V?li aby swoje .P?życ!e z żoną

•

l

W ciągu ostatniego m. iesiąca, na tere· 1' łym kraju było zagadnienie jak najlep-, nowartościowego
szczęsliwszym.
uczymc
·
· rozumnego, uspo łecznione· po I$ k'ieJ· s zk oł y, wyso k. 1· go mora l me,
· ob ra d y szego rozwOJU
· odbywa ły się
·
·e
. za
. Pant np.
od .JeJ
. . Ma
·
.
ł
nie ca.lego k raJl.t
z e, ze pomaga swoJeJ r zinie ma er1a1m
•
•
•
•
•
1
.. ś . d
t t lk. d b
.
.
pokolema.
młodego
przewodmka
go
peł
wychowanie
oraz
nauczama,
poziom
Nauczycielstwa·
Związków
Okreaowych
0
a przec1ez o y o o rze o n1eJ wia czy, jest dowodem braku egoizmu i sobkowPol ·kiego.

,·
• • ostek
Kat rzesc1ae1·ernack la ~twa. i:i~a~amy, że po~in~en

I

najważniejszych

Pan sp?kojniej
prol:>lc·'
z
Jednym
i powaznteJ zapatrywac się na swoJe mał.
.
• •
.
•
żeństwo i pomyśleć nie tylko o sobie, lecz i o
stawianych prze.z ogoł na\tczyc1eh,
·żonie. Czy wyobraża Pan oo}:>ie jakie był<>by
kt9ry wysunął się w obraO.ach na pierw
życ:i-a wielu mężczyzn i kobiet, gdyby możlisądem
szy plan, to sprawa zmian u.strojowych
we było uzyskiwanie rozwodu na skutek jaszejuż
przesłuchano
tek-Biernackiem1:1
Na 'zlecenie pięrwszego Prokuratora
szkotnictwa. Czy bedziemy nV.~i 7-let
kiegoś chwilowego nieporozumienia kapryk ł
·
· · l
.
~1ą s~lwłę ~odstawową 1 4• etnią sz o ę i' N~N Prokurat':1ra Warsza:vska prowa- reg świadków - więźniów Berezy. Pod su jednej ze stron, gniewu itp.? T~też rozsredmą ogolnokształcącą i zawodową: ; dz1 doc.t:odzem: w spra~e Wacław:.1 kreślają oni~ że obóz w Berezie był dla wód udzielany jest tylko w wypadkach, gdy
przyczyny są naprawdę ważne (nieuleczalny
Kost.ek-B1e:rna.~k1ego. óskarzonego z a_rt. więźniów katownią.
czy też 8-let.nią szkolę pods~awową
Kontrola nad więźniami była niezwy~ nałóg, porzucenie przez jedne.go z małżon5 dekretu z d;ma 22.I 1946 r. o odpowie-.
4-letnią średnią!
1
dzialność za klęskę wrześniową i faszy- kle ścisła, przeciętnie na dwóch więź- ków itd.) i gdy nie rna żadnej możliwości
niów przypadał jeden policjant. W oho- utrzymania ma.łżeństwa.
Na ws2ysk1ch ZJazdach .pod~resla:no zację życia państwowego.
•
•
•
wielki bra 1{ sił nauczyc1elski,ch 1 z I Kostek-Biernacki był w swoim czasie zie stosowano szereg wyrafinowanych
DWAJ KOLEDZY z PABIANIC: z t.ego
ogromnym zadowoleniem przyjęto fakt komendantem hvierdzy w Brześciu, w tortur, jak zamykanie więźniów na dłuż
dopuszczenia nauc~ycieli do studiów na : której Qsadzono 21 więźniów , pol"tyez- szy czas w ciemnicy, wielogodzinne cięż co piszecie wynika jasno, że ta panienka czuwyższych uczelniach na podstawie fa- nych, m. in. posłów Dubois, Barlickiego, kie ćwiczenia karne, w czasie których je sie jak ów osiołek, któremu w żłoby dano,
w jeden owies, w drugi siano. Jeżeli tak trud
·
..1
·
h..
· I ·
"k
p k K"
u•t
1
cho.'"'e!!o
dno jej zdecydować się za kogo wyjść za
„ ~ wykształcenia pedagogicznego. I' ' '• 1 osa, ut. a, lc_rn1 -a ..i. w.ie u. inn..v.c w11ęźniowie m.u eli z wyczerpania it .
z Np b. gnie rów ,Kostek-B1ernack1 wyrozmł się wyjąt- O pracy, do której zmuszano więź- mąż, to naHepsz.y dowód, że jeszcze powinna
„
.
„
J. eden ze świadków, poczekać, gdyż żadnego z Was nie obdarza
RozwoJ orgamza.cJJ. ·_· 1 · ·. die k t '· kową bezwzględnością i bruta,lnością w nl· ów, w Be"'ezie,
~
1 1e do rozwo]u ?go n:J emo ra y- t:i:al~towaniu tych więźniów.
były więzień Berezy, wyraził się: „Każ- prawdziWYm uczuciem.
no~~
•
*
•
n~c~J r:-arodu polsklego l dl~ nauczy- I W 1934 r. Kostek - Biernacki ponow (,{y centxmetI: kwadratowy zięmi w BeCZYTELNIK ZE Żł.OXNA: Trudności WYc1eh, Jako dla wychowawcow przy-. nie zdobył smutną sławę ja,ko jeden z re.zie przesiąknięty był naszą krwią
. mowy często dają !iię u.s1,mąć. Jeżeli jąka
~-;r,łych o?ywateli na pełno;'ratościo~~ t\vórców bezpoś.reduio mu pod.ległego, i potem".
z zebranego dotychczas materiału do się P~n od niedawna i sądzi Pan, że jest. to
Jednostki, proc€s ten ma g1ęboką tresc 'lnanego w l1olsce przedwrześniowej,
społeczną. Vliemy bowiem wszyscy do obozu. ko.ncent.racyjneao w Bere?:!e Kar- wodowego wynika, że Kostek-Biernacki skut~z_i;. złego stanu ne~o"."ego, powmi.en
brze, .że je~n~ z p~tęż;nycb sił Polski Lu tnskiej, w którym "'osadzano licznych miał bezpośredni wpływ na bezwzględ- Pan PPJSC do l~karza specJ;i11s.ty, 1?"eurol~ga.
1
1
ny i ~krotny reżim ~b?z?:VY i niejedno- :::t~st!:~ ~~ ~n~:ea~t;;;ż ! ; ;~: t~;;:
1.dzi~łaczy lewicowych.
doweJ to oswiata 1 wiedza.
nie na Pana zdolność wysławiani~ się. WieW toku dochodzenia przeciwko Kos- krotnie sam karał w1ęzmow.
Na wielu ziazdach omawiano trudne;
dząc zgóry i sugerując się tym, tę nie będzie
warunki bytu· nauczycieli. W okresie po
Dziś i dni nastę.1,>nych
l(ino " POLONIA"
Pan mógt jakiegoś stowa powiedzieć, doprov:ojennym około 5 tys. nauczycieli po- ,
wadza Pan do tego, że istotnie zaczyna l!ie
film produkc.ii polskiej
Pocz. seansów:
rzuciło swój zawód, reszta która tnva na
jąkać. Naturalµie nie jest łatwo narzuPa.n
tł
W dni powszednie: 13,30. 16, 18,30, 21.
stanowisku, nie mogła na ogół poświęcić
cić sobie samemu takie cey inne ~ysteroy lew niedz. i święta: 11, 13,30, 16, 18,30, 21.
wszystkich sił pracy wychowawczej, ma
czenia, opanowywać się itd. Dlatego też ko~
jąc jeszcze zajęcia dodatkowe. w ranieczne jest aby Pan się poradził lekarza i $łu
f(ino 9 ._ ll'OLNO~C''
chał .;..g0 wskazówek.
(OSWIĘCIM)
mach swego uposażenia nauczycielovri
•
•
,_
Pocz. seansów:
zbyt trudno kupować potrzebne do · jego
•
Scenariusz i reżyseria:
W .dni powszednie: 15,30, 18, 20,30.
zajęć zawodowych książki, czasopisROZALIA K. Z ŁODZI: Pr~ nłe rwPaWANDA JAKUBOWSKA
3715k
W niedz. i święta: 13, 15,30, 18 20,30.
'tp.
Parń i nie opuszczać bezradni~
nla l
czać droga
rąk. Wódka jest trudnym nałogiem d-0 :cwalSytuacja ta jedł\ak powoli ulega zmia
DZIS 'PREMIER(\!
czenia, jednak motna ją zwalczyć. Właśnie
nie na le~sze. czego dQwodem jest to,
że tak bardzo kocha Pani m~, nadlatego,
'\\1clki film produkcji francuskiej realb-.ąejJ
Poc7..ątek seansów:
ewna część nauczycieli którzy J>ra~
że
leży zmobilizować całą swoją energię, cierCLEMEN'l'
RENE
W dni powszednie: 15, 17, 19, 21.
<'Owali po wojnie na innych odcin~ach,
pliwość i wytrwałość i nie dopuścić aby lri.ę
nagrodzony na Festiwalu Filroowym w Cannes
W niedz. i święta: 13, 15, 17, 19, 21.
·wróciła z powrotem do szkolnictwa.
zmarnował, aby l'ani szczęście zostało roz1bite.. Niech Pani zwi;óci się ę pomoc do leProdukcja: Cooperative Generale du CiOkręgowe Z.N.P. wiele zrobiły w 7,akarza, najlepiej do Poradni Przeciwalkoholo~
~
.
Fram;:ais
nema
kresie kształcenia nauczycieli, przez ·Orwej (11-go Listopada 76), której działalność
~
Eksploatacja: P. P. „Film Polski".
ganizowanie kursów ·dokształcających
daje bardzo dobre rezultaty. Poza tym, niedi
na program których składają się zagad~~~~
==============~~~~~~
~==============~====
nienia wiedzy o Polsce współczesnej, za
2 1 140 15
1 0 9
11
99
gadnienia samokształceniowe i proble03
1'
my realizacji nowych p1·ogramów na1
nlC,Z 0 c
uczania.
t~go, czy Panią h1bi czy te7 nie.. Walka k·:óli
Wszystkie te sprawy wiążące się najra Panią częka nie jest łatwa, powtarzamy
CZARNE ZLOTO
PKF Nr 14 - 48.
ściślej z pracą nauczyciela szeroko oma
to jeszcze raz, ale na pewn<> uda się Pani męPOLNA SYMFONIA
ZAMOSC RENESANSOWY
wiane były na zjazdach.
ża wyleczyć, jeśli tylko okaże Pani si~ę .voli stanowczość.
3?i6k
. Cena biletów na wszystkie miejsca 35 tŁ
W1?pólną troską pod,czas obrad w ca•
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i nastrychu, co zresztą nie było przypadkiem
w tym czasie lo.tJ?.iczych alarmów, n,ie
były zamknięte na klucz.
Zbiegł znalazłszy się na oświetlonych
schodach teraz dopiero zauważył jak
strasznie zabrudzone były Siłdzą j.ego
ręce i ubranie.
- A i twarz chyba wygląda nie lepiej! - zrozumiał, że nie woże w tym
' stanie wyjść na ulicę bez zwrócenia na
siebie ogólnej uwagi.
- Jest już pięć po szóstej, lada sekunda rozpocznie się w więzieniu
alarm' - a on znalazł się w potrza!?ku!
Rozglądając się dokoła zobaczył stojące u drzwi worki z piaskiem, gaśnicę,
siekierkę, hak i małą drabinkę: rekwi~yty nieodzo:vne dziś w każdym narazonym na pozar od ,bomb domu. . , .
- Ach! - w mozgu byłego \\nęzma
zrodziła się błyskawica zbawczej myśli.

~~~::q:ffb~i~;,·;:~§:~

Yh Nr 6

Skręcił pospiesznie w boczną ulicę. ~łączy się ono z podwórzem sąsiedniel
Komii:iarskie „prz~br~nie" po:?ogło kamieni.cy. Wówczas przesadziłby dzie
mu chwilowo wyrwac się z opreSJl, ale lący je mur i pognał dalej. Ale niestety,
Zbigniew rozumował słusznie, że w kończyło się ono ścianą wysokich ofi·
niedalekiej przyszłości może się ono cyn.
Wzrok jegt;> zatrzymał się na wielkiej
stać zgubą. Niemcy, znalazłszy na stry
chu wyłom kominowy zgadną łatwo f'krzyni ze śmieciami.
- A g.Qybym schował się tutaj i prze
którędy im zbiegł z więzien~a, a gdy zarzną szukać zawalanego sadzami czło- czekał pierwsze godziny pościgu?
Podszedł szybkim krokiem i podn6sł
wieka, przytrzymają go na pierwszym
wieko.
zakręcie.
Miał wyraźnego pecha, bo skrzynia
- Może już zawiadbmili telefoniczBez namysłu porywa drabinę i zbie- nie wszystkie komisariaty i posterunki:? była zapełniona aż po same brzegi.
- Może jednak uda się mi jakoś w
- kominiarska clrabin;i. wydała mu się
ga z nią w dół.
niej zagrzebać? - mózg Olbrzyckiego
Na pierwszym piqtrze natknął siq na nieznośnie ciężka!
Z poza zakrętu wy~onilo sie nagle pracuje z podwójną intensywnością, te-zażywnego jegomościa, który bez więk
raz, kiedy każda sekunda posiada sw~
szego •zainteresowania spojrzał na dom- auto, pedząc z szalona szybkością.
znieruchomiał męż-· ją wartość.
- Pogo11.?
niemanego kominiarza i poszedł dalej.
Dotknął dłonią popiołu pomieszanego
- Maskaradę udała się! - odetchnął czyzna i z::i.raz potem skoczył do najz łupinami kartofli... i nagle wzdrygnął
f bliższej bramy.
Olbrzycki biegnąc dalej.
[ s.amo:hód przeleciał obok nie za.trzy- się, bo uczuł, że ktoś położył na jego
Na ulicy było prawe pusto.
ramieniu cię~ką dłoń, a równocześnie
Dwoje małych dzieci przy„tanęłp z mUF!C <:1ę.
obcy, surowy głos zapytał:
- Ściff8jrt mnie już . czy nie?
szeroko otwartymi ustami, potem szep- A pan tu co?
Wvjrzał ostrożnie z bramy i lekko·
nęlo coś do siebie i chyłkiem zaczęło
Olbrzycki chciał w odpowiedzi udezmykać. Olbrzycki rzucił okiem w lę- ugięły si~ pod nim nogi: od strony Ster
wo, gdzie w oqległości kilkv.dziesięciu linga hiegło kilku policjentów, z prze- rzyć nieznajomego pięścią prosto między
metrów stała ginąca w mroku warta ciwnej 7- ·'l~. warczały n<1dj0żdżające mp- 1 oczy i pobiec dalej, kiedy jednak ćwierć
sekundy potem przyjrzał mu się uważwięzienna -- i szvbko ruszył przed sie- tocykle pełne ludzi, hełmów i broni.
- Przekleństwo' mruknął osaczony .. niej zawahał się.
bie.
Co pan tu robi na tym podwórzu?
Gdyby mógł zdarłby teraz z twarzy tę
- Za minutę, dwie, ruszy pogoń! raz jeszcze spojrzał w stronę więzie- swoją sactzami powalaną skórę, przez : - pytał dalej nieznajomy, może sześć
nia, jak g.dY?Y. c?cąc sprawdzić czy i;ie którą. zginie hez ratunku, niem.al już u I dziesi~cioletni mężczyzna 0 długich wąsach ~ _bada;vczym spojrzeniu szarych,
otwarła_ ~1ę JUZ J~g~ brama ,~yrzucaJaC zba,vcze~0 _brzegu!.„ ,
raczeJ zyczllwych1 niż zajadłych oczu.
ze swoJeJ .gardzieli rozwsc1eczonych, I Cofnął się na podworze.
c. n.)
Miał jeszcze wątłą nadzieję, że może
uzbrojonych od stóp do głowy mężów.

lOS)

Kiedy położył rękę na klamce
cisnął ją, odetchnął z ulgą: drzwi

I ElA.P

I

l

I -

I

I

'en.

Str 8·

. l

i

• i

SOBEK: - Ratunku! Zabrano mi za~OBEK: - Oj rn.u~z.ę prz~nieść.· wsz-:r.- WICEK~ - Miesiąc czystości zacznie-I WACEK: - Popatrz, tutaj są jeszcze
. , stki~ zap~~!. do, m1es~k~nrn, bo .n:oze pa.sy! W piwnicy całkiem eusto! Nawet
poniemieckie zap~sy!
my od sprzątania w piwnicy.
I _w tak dobrym stame! , tutaJ przyJsc Ja~as kpmlSJa czystosc1 ... - zamiecione! Kto to mógł zrobić?
WICE:Ę(: Co nie jest potrzebne,
WACEK:
Zabieramy je do nas!
·
:wyniesiemy na górę...

Surowce
tylko

otrzymają

niczyęh,

Zarządzeniem

słu

-

tra i

członkowie spółdzielni rzemieśł

Ministerstwa Przemyi Handlu zniesione zostało pośredni-

:~:z~ec~;:t;:~tc;:!~!n~::ądl;~:~

•

„

nie bectzie zlikwi.dowana.-lnstytucja ta jest konieczna dla na"e·
łtzęnia i Zbytu a warsztatami rzemieśl- żytej ochrony przedsi~bi'orstw handlowych I przemysłowych
niczymi.

Odtąd surowce i srodki produkcji dla

warsztatów otrzymywać będą z Centrali Rzemieślniczej wyłącznie rzemieśl
nicze spółdzielnie pomocnicze, a nie jak
dotychczas - indywidualne warsztaty.
Już od 1-go bm. wa,:rsztaty rzemieślni

cze, które nie są członkami spółdzielni
pomocniczych, nie ot:rzy~ują t(lwarów z
Centrali.

Zarządzenie to otwiera szerokie możli
wości rozwojowe przed spółdzielniami

gdyż obecnie tylko
tyah spółdzielni będą mogli

rzemieślniczymi,
członkowie

się w (k)surowce z pierwszej
21aopatrywać
rękL

80 ton fig
•

nadeszło do Polski
W tych dnia<:h nadeszły do Polski figi
suszone, sprowadzone w ilości 80 ton
przez „Społem". Cena fig w sklepach
będzie prawdopodobnie
spółdzielczych
:wynosiła ok. 360 zł. za kg.
Zaopatrzenie rynku w towary kolonialne jest coraz lepsze. Sklepy spół
dzielcze mają na skład;r,ie dostateczne
nie
ilości herbaty, cynamonu, imbiru,
jest również trudno o pieprz, liście ból;>kowe, wanilię„ goździki itp.

powst~ł referat . mi~n~a powierzonego: swe przedsiębiorstwo płaci dwa razy
Z chw;lą tą Stra_z M1e1ska poczęł~ przyJ więcej tj. 36.000 zł. miesięcznie.
W chwili obecnej na terenie Łodzi
mowac zgłoszenia na dozo.rowame pryprz:=d kradzieżami
watn~ch .zakładów przemysłoWYch i ubezpieczonych
w Straży Miejskiej 1.300 przedsię
sklepow.
Kupcy i przemysłowcy, pragnący, biorstw państwow:vch spó]dziclczych
'
aby ich przedsiębiorstwa po zamknięciu prywatnych i sklępów.'
d .,
b
, t
ł t
były dozorowane przez SM, ubezpiecza0 a Y' p~zyznact rze a ~ąk o~c t"''Y
k.P
ją je w komendzie Straży, która przyj. · 1so ie, a 1e w~ne za ,o ponosi up1ec wo
h
· d · 1 "
·d
·
~huJe odpołwide. z_ia r:o~c łw c romem~ Wiiększość kup~ów ur:rądza się w ba-r~zc
. J
.
'b w· d
.
ie prze z o z1eJam1 i w amywaczami. k
Opłata. za dozorowanie przedsiębior- ebouo?'tcznły sposo · d ~eb~ąc,tze sąs! ar
stwa w godzinach od l9-ej do 7 -ej rano ? .e~piecz:v_ sv:e prze ~u~.. mrs. wo, ~a"'
1
wynosi 18.000 zl. miesięcznie, natomiast sciciele . sk.e~ow z ;aJhlizsz~.J oko ":V
za słutuę - 24-g(ldznna ubezpieczający ~ezygnh u1ą. ~ teg~ •.zk a~ąct ~o ieł spra~ę,
o ecnosc s razm a i aK sp oszy zfOze
-....;----------------------~--------.·--dzieja.
·
•

I

. Niedługo ~iną tr~y lata od :utworze:
na t~eme Ło_dzi ~a~er. ~ozyteczneJ
mstytuc11 - St~azy MieJsk1eJ.
. s.traż l'.'.fiejska powołana została do
zycia w. ~pe~ 194_5 ~oku. Począt~ow?
zakres JeJ działama me był zbyt wielki.
Do obowiązków Straży należało dozorowanie mienia miejskiego - starostw
grodzkich, · Wydziału l1'rezydialnego,
· · k.ch
· b" t
prkz~ dhs1dę 10.~s w ~D.leJksl i • , po~z t wszy:
omow 1 s epow ans woweJ
st ie
Centrali Handlowej, a także poszczegól
nych obiektów fabrycznych~
Zakres działania S. M. został rozsze.rzony w roku 1946, ~tiedy przy Straży

:iia

jest

TRU..p. ,,NIE .ozv.L· '.'I.·
_

Bzdura

wywołała

wierutną bujdą.
Wysłannik nasz,

w Aleksandrowie

który przybył na
mie1·sce, zebrał następujące dane.
Wę wtorek zmarła na atak serca
64.-letnia Anastazja, Bołtuc, zamieszkała
wraz ze swym siostrzeńcem i jego matką Bronowską w małym domu na terenie zakładu dla umysłowo-chorych w
Kochanówku.
,
Siostrzeniec zmarłej bardzo kochał
swą ciotkę i mimo, że. zgon Anastazji
sm~erc1
Bołuc stwierdzili lelrnrze, chłopiec upar
skazani zostali dwai bHd\1c'
cie twierdził, że jego ciotka żyje i krew
Mieszkańcy . wsi i miasteczek powia- nym swym o\>owiadał, że ma ona nawet
· _,. e .
ht piotrkowskiego żyli pod nieustar;mym na t ura l ne rµ1;me1w
strachem z powodu grasującej od dłu
giego czasu, a ni~uchwytne.j bandy
zbrojnej, która dokonywała częstych
I
napadów, grabiąc pięnią1ze i mienie te·r I 1
1
zgłaszac urodz~n a l
roryzowanej ludności.
Po żmud:oe'j i długie.i obserwacji naUtrapieniem Urzędu Stanu Cywilne- Stanu Cywilnego, niezależnie od miejtrafiono wreszcie na . ślad bandytów, go w Łodzi są t. zw. maruderzy rejestra sca zamieszkania.
Na terenie Łodzi znajdują się trzy obktórzy wk,rótce znaleźli się w potrza- cyjni, rodzice, którzy po prze-widzianym
wody Urzędu St:mu Cywilnego: obwód
ustawowo tel"minie zgłaszają urodzenie śródmiejski p1·zy Al. H:ościw; zki l, po·
sku.
łuduiowy przy ul. ltmhkicj 8, północny
Sprawę rozpoznawał Wojslwwy Sąd dziecka.
W myśl obowiązujących przepisów, przy ul. ł~aglewnickiaj 37.
Rejonowy p.od przewodnictwem majora
urodzenie dziecką należy zgłosić w cią
Największą frekwencję notuje {thwód
Salpetera, na sesji wyjazdow~j w Beł gu 2 tygodni, p.rzy czym akt urodzenia
śródmiejskj, gdzie w ubiegłym roku zachatowie.
sporządzany jest w tym obwodzie Urzę rejestrowano ponad
9.000 urodzeń,
W świetle przewodu sądowego wina du Stanu · Cywilnego, w którym dziecko 6 i pó1 tysąca małż~ństw i 6 tysięcy zgo
nów, następnie oh~vód północny {3.400
za się urodziło.
/ oskarżonym została u1owo<lniona,
m-odzeń, - 82 O małżeństw i 1. 900 zgoktóry
zgonu,
aktu
dotyczy
samo
To
·
Franco skazani zostali: Sztajerowski
winien być sporządzony w ciągu 24 go- nów). W obwodzie południowym zareje
ciszek i Czeskowski Jerzy na karę dzin, a pogrzeb może się odbyć po przed strowano w ubiegłym roku 1.620 uroPapuga Miec'zysław i Zawo· łożeniu zaświadczenia urzędnika Stanu dzeń, 90 małżeństw i 800 zgonów.
·śmierci,
Marian· - na bntcrminowe Cywilnego.
Należy zaznaczyć, że za uchybienia
<iziński
więzienią, oraz Szewczyk Włady!')ła w i
Jeżeli cP:oazi o mąłżeifatwa, moina je rejestracyjne przewidziane S_<l ·srzyw- --.......
{t}
15 lat więzienia. zawierać P.rzed WdY:m __m~ę_d.u..ikiem nY,.,i. ---

Na

. .

karę

Jeżeliby

zas wszyscy kupcy, lu.b nawet większość, ubezpieczyli swe sklepy
- wówczas opłaty miesięczne byłyby
bez P?~ówn~nia ni~ze. W~szł~by to nil
ję
korzysc zarowno kupcom. Jak 1 mstytu·
. .
.
W sobotę rano zwłoki przewiezlono 1 cji, która mogłaby zwiększyć ilość straż
do Aleksandrowa-, celem urządzenia po-, nil.:l)w.
Straż Mie.i ska wywiązuje się ze swegrzebu. Na krótko przed tym kre·\~rni
zmarłej, wierząc opowiadaniu chłopca,; go odpowiedzia1,nego zadania bez zarzuotworzyli trumnę i przekonali się, że ' tu. Mogą o tym świadczyć clane za rok
rzeczywiście zmarła ma rumieńce. Wów ubiegh:, kiedy to funkcjonariusze Straczas ktoś krzyknął, że trup si~ ,,poru- ży w 2l W1'Vadk~"li za'•·zvn:::-1.i 26 Q<;ńb
szył" - i całe miasteczko zostało za- na go„:;wi;m uczy~irn. kradz1ezy, w ~fl....
wyp:H:Hrnch oddah wmny!'h w ręce M •
alarmowane.
11 l
.tn
t 1 k" ·
1· ·· Ob
Śmierć Anastazji Bołtuc ~i;e ulega H'JJ. · • _vwa es •WJ. a ;v "' 1' . wyp?t nu~!
1
11
wątpliw(>ści. Nie może tu być mowy ur.h:rnhh pomocy funkno ar uszom M,0.
Ogólne.~o efektn pracv St.rf-'.iv Miejnawet o spotykanym rzadko wypadku
letargu, a rumieniec na twarzy zmarlej <;kie.i. nie można ir>-łn::1k oceni::ić n~ ;:ioo
wystąpił dlatego, że często przy zg9nie stawi~ tylko tv" h ~anych. W:v mkrnm
na atak serca krew krzepnie później, co doh1·e1 !ll'ac:v S:M. ~est 'nrzN1e wszystkin:' ;1~wa;~Y s~i'!ek li«~hy. k1·~1zie.ży
st~arza pozory życia.·
Narazie zwłoki leżą w kostnicy przy w mie<1cie. · Y!vv n •0 naf. ama S,{ e!10.'":
cmentarzu aleksandrowskim. Wczoraj w poi·~e no~neJ nalną d~ T?:a~kos<"'..l 1 ,c
wieczorem jeszcze raz dokonano oglę- ~:la~za~~ S!~ tsppt_ ·;_~:vc:r.:ne tyf.kok. !'Ul·
dzin zmarłej, która, w dniu dzisiejszym, tt.rtl!lcaeii in_m; a. ".!·~:~_.n~e ma un <'Jl)"
nariuszv
(s)
bedzie
·
·
· l\fie-.„,..1eJ.
·- Str?.zy
. · pochowana ·
W \1 hi.0rrł.rm rnlni ·wvs1' \Vill1 a hvł:;, k'>tl

sensae

Niewielkie miasteczko pod Łodzią
Aleksandrów przeżyło niezwykłą „sensację". W ubiegłą sobotę gruch:i;ięła po
mieście wiadomość, że podczas pogrzebu
- trup, któ:rego miano złożyć do grobu
- nagle ożył!
Oczywista, wiadomość ta okazała się
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Ministerstwo Przemysłu i Handlu
przygotowuje projekt opłat w rzeźniach
za ubój. Dotychczas opłaty ~e 1:1stalimo
w dowolnej wysokości , niez;;tleżnie u
wielkości świadczeń ze strony rzeźP..i.
Różnica w poszc4ególnych rze~niacn
za ubój tej samej kategorii zwierząt by~
ła dotychczas bardzo różna, co powodo·
walo, że na pewnych terenach rzeźnie
nie były wyzyskane, a na skutek zbyt
wysokich opłat mnożył się ubój potajemny. 'Ministerstwo Przemysłu i Handlu opracowało projekt taryfy; która
różniczkuje opłaty jedynie w zależności
od kate~orii rżeźni i eruoy zwierz_(\\.
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l~sze b~ee~ na przełaj

· kazię

ę

lekkn;tłftC

Nr 93

lor' z; f0ZDOC7eli SPZOR
·
· .
·
.
Biegami na przełaj rozpoczęli wczoraj sezon lekkoatleci łódzcy. Biegł te zgromadziły
1
przeąrvw a : ~c ~
t~bel
{
na. starcie stosunkowo znaczną liczbę zawod- >~o
(G~ańsk)
I
ników, zwłaszcza w konkurencji juniorów.
Nie powiodło się Tęczy - we wczo- gi półciężkiej w zespole tym widać wy- l W piórkowej Antkiewicz miał pokaStart 1 m".'ta były wyznaczone na stadionłe ł.Ks. Odbyły się trzy biegi: dla koblct rajs~ym m~czu st~~ciła okazję do :polep raźną lukę, której ani Mech Hński, a tym I zówkę i zupełnie wyraźnie oszczędzał
.na dystansie około 1200 m., w którym, na szema s~eJ pozyCJl w ~abelce ~r:izyno- bard.ziej Lick nie są w stanie wypełnić. I Jurka traktując to spotkanie jako trezgłoszonych 16 zawodniczek, startowało 14. I wych mistrzostw Polsb. Ocema1ąc mo Ręczka jest zupełrrie słaby i dużo roz- ning. Jurek nie wiele miał do powieBfeg wygrała ANDRZEJEWSKA (Wima,) w I żliwości łodzian z perspektywy stoczo- sądniejszym byłoby przesunięcie Me- 1dzenia, jednak za dzielną postawę zasłu
czasie 4.'?0 a na dalszych miejscach prz:vhyły: nych walk, nabiera się przekonania, że chlińskiego do półciężkiej i oddanie pun guje na pochwałę.
lekkie]· Grymin początkowo dobrze
RASZEWSKA (Zryw) 4.'.-10,3. DOBP.7'' NT1'K snotkariie z MiHcyjnym K.S. było dla któw w. o. w wadze ciężkiej. .
1
t
b ł 0 k ,_ 0 d
T
(TUR) 4.42, ~u.TKOWSKA (Zjed.'l.) 5..iJ.l nF.R I Tę-•zy do W'.·1'O'rania.
zwycięs w~, a e się trzymał, ale na finiszu Skierka był
. ro"'
ęcza Y a
""
~ t
TOWSK<\. (W
5 21 5
I Drużyna p,d:=n'1ska może uważać zwy- zaraz ~ wstępie przykrą mespodZlankę wyraźnie lepszy. Udawały mu się ciosy
· • ima! ~ • I~ unaJd (ZJedn.).
wyniku
ł
W grupie jum!lrow h'. !lg odbył si~ nl\ d:v- cięstvJO odniesione w Łodzi za szczęśli- sprawił Bedn&"ek chociaż zamiast groź z ieweJ· i to zade do
t
1 około 240'} m. B•ev wvgral KOWAł"cy wa O O
.k ł I
.
'
.• .
B d
tk"
· rff
7:
flan!""
0
0
0
walce
w
niż
lepszy,
wmsk_iego spotkał się z 1\1.h~ : · walki. Skierka był
SKI (RKS) czas 6.02,3. 21 SOPE.L (PKS) 6.03.4, we. :avn<> i przP ~ :vszys im e na- :iego
Pierwszą nmdę łodzianin z Bonikowskim, chociaż czysto nie wal3) STĘT>IER IRKS) 6.06.1, 4) SORA'•A IHTCS) r~k " wa';ize mu~ze) ~ do pewneg? stop Jewskim.
8.07, 5l GRA.B Cł,K">) 6.07,2 i 6) WOżNIA- :ua Gi;ymm w le.ckieJ, co w summ zło-' miał dobrą, ale potem spoczął na la- czył.
_ •
•
• •
, ,
i zyło ~1ę 1!a. prze~ran_ą. Poza t~r;' Tęc~a urach, był denerwująco powolny, a sta.
•KOWSKI (ŁKS) 6.07,4.
' ma rowmez pretensJe do sedz10w, kto- łe polowanie na cios dało mu w efekcie I W połsredmeJ zwycięstwo Iwansk1e·
d Aooo
v b. g
w grupie sen;orów
i
ł
t
•
.
d M azurem
«
-' ·y· M t k. 1
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. . d .
m
ie u pona .,.
'
przy~ie~zę ow~ o pora
wielki sukces odnfośli zaworlnfcy Pabianic- rzy, J;J z amem. s . rz~wnz1 J • a ee te· I utratę nadrobiónych punktów. Mikoła- ,.,o nR
1
połdystans
n~
1
kiego ~s DYCHTO i rcnzEc;:rnsKI, zaimnią,c 1:!? d~ ą~ mu h'.lko re'!11s, na ~tnre prze- jewski miał dobry finisz i wygrał zasłu kę 1:ę~y. W zwarci~
Iwan.ski był lepszy, miał tez lepszą kon
żenie.
dwa p1erv.'Sze miejsca. Zwłaszcza hezkonku- 1 c1wmk Jego Gignal me zasłuzvł.
W koguciej walka Mateckiego z Gig- cówkę . . Obaj pięściarze wykazali dobrą
rencyjny okazał się Dychto. który uzysk.al l Poziom zawonów nie był na ogół zbyt
kondycJę.
.
k"
d
ł ęł
·
byliśmy świadkami
a •J"ednak
czas If''(Jszy o '7 sekun'ł od swego koled klu- • wysold
na 1em up yn a po zna iem wymiany
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a ee i, nas ępciosow. rzewagę mia
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ł
•
· m an k'lew1cz
d a •ten sam o b raz wa lk.i. N a f'm1Tewt nap1ęc!ll• ..Tako tf'ałosc,
WJrtzow
kolei 'T.D?ncgo biegacza DKS POł,TORAKA. ' łv
zwypasmo
a
przerwa
run
• • :. na
·
cięstw Milicyjnego K.S. Trzęsowski był
.
.
.
, ,
r:.>:l\ zaprezcn owa1a się nawe 1ent~J mz
Oto wyniki trchniczne:
,Jest. to
1) DYCHTO 14 23 2. 2) KR":li'.S. TŃSKI '"KS - stan0wiła zespół bardzieJ· wy- <:.zu lepszą koncowkęb miał. G1gnal,
1 wyraźnie lepszy, zwłaszcza w trzeciej
1
ł
d k b t
"' ·
w1~ - rundzje nie dopuszczał przeciwnika do
owac
zmwe
~
a
o,
ma
y
z
na
Je
nadzieje
większe
rokujący
i
równany
14.30,3 obaz z PKS, 3) Póf"TORAK (DKS) 14.32
4)0STOLSKI (Legia W-wa) IMO, 5) SCIBO- : na przyszłość. MKS natomia~t posia- ką p~ewa?ę Ma!eck1ego w I ~undzie, głosu.
REK {HKS), 6) NOWAK (DKS). Startowało; <;la_ł właści'A'.i~ ~ylko 6-ciu pełn0warto- t~ tez wymk remisowy krzywdzi zawod
W półcięż1dej Markiewicz gładko za•
~;-7,';h pięscia::y.:,_!oc_ząwszy _o_d_w_a_-_n_1...,k~a_T_ę_c_z_Y~·~----------- łatwił się z prymitywnym Ręczką, któ•
21 zawodn!ków na 30 zgłoszonych.
Organizacja biegów dobra.
ry w drużynie znalazł się chyba tylko
dlatego, że nie było kogo innego ażeb-y

poprawrefti3 swe· 10 aty w
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Zasypali Concordię bramkami

W ciężkiej Jaskuła odniósł efektowne
zwycięstwo przez k. o. w II rundzie nad
Korzystając z wolnego terminu ŁKS 1 cy dużo słabsi. Concordia podczas przer Mechlińskim.
Słyszeliśmy o Mechliń·
wystawił . prze~iwko Concordi! . C':iotr- ; wy zdecydo~?ła. się r:a zmianę bramka~ skim jako pięściarzu utalentowanym i
!row) druzynę hgową, aby dac JeJ tre- 1 rza, ale to JeJ me me pomogło, gdyz
czegoś lepszego.
się
spodziewaliśmy
; n~ng. Ł?dzianie odnieśli cyfr?wo ~so : ŁKS zd.obywał bramki w sposób bezTymczasem Mechliński, albo nie miał
•
kie z":'Ycięstwo, ale grą swą me za1mpo apelacy1ny.
dnia, albo ktoś się mocno omylił wyda•

Cel<JY

Na mecz mistrzowski kl. A Widzew wysłał do Pabianic, do PTC drużynę wzmocnioną sześciu graczami ligowymi. Grali: Mar-

wypełnić tę lukę.

strząt

K•ntlka ustal I

wyn ~ k

t2: 1 .dla

ŁKS

I

I

cłnlak, Cichoc1d, Gbyl, Kopański, Reszkę. Mimo tak wzmocnionej drużyny łodzianie prze. Bardzo dob~ze usposobiony b~ł Jane•
grali zawody w kompromitującym stosunku nowali.
brakowało Barana 1 Wło czek. Napastmk ten odznaczał się szyb- jąc o nim taką opinię, bo walczył słabo
kompletu
Do
.
d
dni
1.6, PTC b 10 b
1
e 1epszą ruzyną darczyka, których z powodzeniein za- kością i nieźle kierował atakiem, w i ani razu nie zdobył się na jakąkol•
ezwz~ ę
Y
• •
I na zwycięstwo zasłuzyło. Widzew zdradzał• stąpili Kulon i Ciechański. Wyraźnie czym dzielnie pomagał mu Kulon. Łącz wiek akcję.
jednak słabo grali w pomocy Kopera i po pauzie, jako strzelec, poprawił się
wyraźny brak formy.
W ringu sędziował Zapłat-ka.
Poza tym w rozgeywkach o mistrzostwo i Luć I, niedopisał też Sidor na lewym i usiłował nawiązać grę z Sidorem, ale
uzyskano następujące wynikł: ZZK - TUR skrzydle, a Łącz i Hogendorf dopiero z tego nie wiele wychodziło, gdyż parR. S. W. „PRA-SA'"
I tner był zbyt słaby. Hogendorf roze(Koluszki) 1:0. po pauzie zagrali nieco lepiej.
(Łódź) 3:2 (3:1), ŁKS n TRANSPORTOWY
WYDZIAŁ
Gry w całym tego słowa znaczeniu nie grał się dopiero po pauzie.
13, teL lł9-'73
przer
po
5:0,
Pogonowskiego
brzmiał
wyni}t
pauzy
Do
ciewłaściwie
i
się
rwały
Akcje
było.
Prze'rtslębiorstwo Patistwowe
ostateczny
.i
więcej
padło
bramek
wie
wiele.
nie
było
fragmentów
kawszych
sprzedaje samochody:
„FILM POLSKI''
Łupem bramPrzeważnie lepsze po~1ągnięcia takie rezultat 12:1 dla ŁKS.
1. Ford - osobowy na chodzie
Łódź, ul. Narutowicza 69
· kowym podzielili się: Janeczek i Łącz
kończyły się bramkami.
2. Opel-Adam - półciężarowy na chor:atrudni od zaraz
Concordia nie mogła zdobyć się na - po 4, Sidor - 2, Hogendorf i Karodzie
po jednej. Bramka zdobyta przez
rozwinięcie jakiejś poważniejszej akcji. lek 3. Opel-Adam - półciężarowy na choAtak był powolny i jego zagrania nosiły Karolka ustaliła końcowy wynik. Padła
dzie
zbyt prvmitywne cechy ażeby mogły ona w ostatniej minucie gry, po rzucie
4. Peugeot - osobowy nie na chodzie
Pożądana znajomość stenografii. Zgło
być dla ŁKS groźne . . Nieźle wypadła li- z rogu. Daleki strzał był celny. Zawoszenia osobiste w Referacie Peri;onal5. Willis - osoboww nie na chodzie
nia pomocy, która niejednokrotnie z po- dy prowadził Kowalski. Przebieg gry
2208-k
nym.
Wiadomość . u Kier. Transportu.
wodzeniem interweniowała, za to obroń spokojny. Widzów 2 tys.
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biegłą MASZYNISTKĘ

1SKUP~:~~A~EŁNĘ

INŻYNIER

- ARCHITEKT
przyjmuje do wykonania
WSZELKIE RYSUNKI Z DZIEDZINY
ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
Wiadomość:

1

telefon 128-17
3511B

OGtOSZEN!A DROBNE

DENTYSTA WODNIC
Kl Stanisław specjalność: korony, mostki
OWCZĄ, surową. po- norcelanowe. Andrzetną, praną, w KAŻ· ja 11, tel. 154-12.
3547k
DEJ ILOSCI, „ME·
--------RYNOS KRAJOWY"
Akuszefki
Łódź. Rzgowska 4 Fi3293k AKUSZERKA WOJTA
lia Rybna 17
SIEWICZ. - Abiturientka Warszawskiej
Or MlRSKI akmm•rlsi Kliniki Profesora Gro
Że · madzkiego przyimuie
~hornhv lrnhlece
3283g
tel Pomorska 43.
rom!'Zkl1>eo S7.
Hk
257-?3
DR ROWALFlKI MTE '<•unio _ '"rtedał
.,
C · ysŁAW. soecia1ista ·kórne. weneryń·
GALANTERIA hurtnt 1 Maja 3. 8 - lO· detal poleca Pytłoch
23Mk i S-ka Łódź, Piotr4 - 7
Dr-O' .ĘDZKJ rhoro- kowska 51.
3569k
by skórno-wenerycz- ROWER- (damka)w
ne. ŻE>romskiego 41-1 zupełnie dobrym sta1146k nie sorzedam. Telefon
3 _ 6.
DR R-0ŻYCK1 ~peri;;i 269-72.
lista chorób kob' · '}ych
akus?.erii onepr~wa
d;i:il ~;P. ()h1w~ie:. Pio

Dr PROCHACKI specjalista, skórne wene.
ryczne przyjmuje 3-6
3486k
UR DOLIRSKA, Cho- Legionów 17
roby dzieci Narutowi DOKTÓ~REiFHFR
SPE'l'.i :;i lista w„n ~ rvczczi; 6. tel 208 ·76
'.'396k ne. skórne. płciowe
DR MARKIEWICZ rzabuPenial Połud!"!L
GUSTAW wenerycz- wa 26 druga - o! .'d'l•"ne. skórne Piotrkow· .ma
ska 109-6, tel 138-52 DR._TADEUSZ CHĘ_________2~_fl_4_k CIŃSKI choroby skór
no-weneryczne PiotrKWIAT~O".f~KI ~~a,wa.~zk1 Łodz, Ko. kowska 157. 3-6
3574k +rk"w~ka ~'.-! -"~'nrr•·
SC11.1':7-l-1 31l. tel. 147-45
„?„„,
pol~<'n doborowe wina 1 LECZNICA-lekarzy 1 ;„. ? - R
3106k snecjalistów oraz ga. ; n,.. i::un1">nJ<:i17.K ,\.-.:..
!.. miody.·1Pkarz S7.oih1l<i „KoDR KO"'.A~.SKI Ana- binet dentystyczny
ol. Spec.ial1sta. skńrno Piotrkowska 3. 10-19 chanówka''. C1'nroby
wenervczne Prntrkow Telef.· 216-48. 3516k ,.,.,.rwowe. Piritr1r~n1ska
,;k<i 1 75. 2 -7. 347lg Dr ŁOZA Emil specja 16, tel. 276-43 F.1P1{3714k
·~~. sklirne ~ lista chorób włosów, trowstrząsy. '
Dr li
4-6 skóry i wenerycznvch
weneryczne,
0
w godzi~'lQO-P przyjmuje
r-ri~,.; i-„ 4fl
Dr TEMPSKJ specja- nach pierwsza - drulista weneryczne. skór ~a, c7.wa'"ta - siódma
; _ moczo- F.ónź. STENT<TBWlne, ···'
Piotrknwo:;1rn ,...ZA 34 Frrmt T piętro
płC'iowe.
3476k 1 telefon 179-56.
114.

I

RPrfalrt"'

1\T<i ~ zelny:

D-026055

E KRONTEWICZ

I

SPRZEDAM samochód
cieżarowv

~- + ""

·

..Hansa Leyd"' w bardzo dobrym stanie P<>
gruntownym remoncie
motoru i podwozia.
Wiado"Ylość Sienkiewi
cza 153, II piętro.
3615g
SPRZEDAM magiel w
dobrym stanie 11-go
Listopada 26 m. 6.
3671g
KUPIMY ręczny wózek (olatforma) na
czterech kołach oe:umionych. Centrala
Handlowa Przemysłu
Elektrotechnicznego
Piotrkowska 105. referat gospodarczv.
3698k

I7a

of~arowan·,„
>

~-

nracv

fł_ó_l_ltA_,_ _ _ _ Jf'auka
maszyn
·',., szvcia wszelkiego
rodzaju szybko i przy
poleca Głostępnie
winkowski, Żerom
3169k
skiego 40.
FOTOGRAFIE legity
macyjne, portretowe,
szybko wykonuje Zakład Wileński Nawrot
3599k
~
NAPRĄWA

0

PRZYBf"ĄKAŁ

się

pies bernardyn, oe:on
do połowy ucięty . Ode
brać Łódź, Chojnv ul.
3704g
Wesoła 26-1.
!!on~.dciwan'f!

r1racv

młode panie po
szukują pracy w biurze ze znajomością ma

DWIE

szynopis;mia of. „Dan
3702g
ka".

---------modelowaKROJU,
nia, szycia ubrań dam
skich. dziecięcych, ble
limiarstwa. gorseciarstwa (opatentowanym
svstemem Eugeniusza
wy.
Wiśniewskiego)
uczaią kursy Instytutu 'Przemvsłowo-Rze
mie~lniczego. Próchni-

ZGUBIONO leg. tzlrol
na nazwisko Papis
Bohdan, BednarSka 26
3707g
ZGUBIONO leg. Filmu Polskiego służbo
wą i tramwajową żół
tą, Szczepański Tadeusz, Sienkiewicza 31.
SKRADZIONO ksiąną

żeczkę

wojskową,

świadectwo

ukończe

nia szkoły, dwie legit.
3397-g tramwajowe,
leg. Zw.
Zaw. Ludziejewski Sta
'atJnltin"e "o'<umentv nisław
Pabianicka 53-1
3705g
ZAGUBIONO kartę
RKU Opoczńo, Bo· ZGUBIONO kartę roz
browski Bronisław poznawczą, kartę reje
stracyjną RKU-Łódź,
Łódź, Narutowicza 21.
ZAGUBIONÓ-dOWód kartę rejestracyjną ro
osobisty, akt ślubu cy werową, zaświadcze
wilne"1;o. metrykę dzle nie PKP. Kubera Anto ·
eka. legitymację Zwłą ni, Lutomierska 14.
7-ków Zawodowych, ZAGUBIONO leg. cePPR, kwit na 1, mtr chową, książkę wojwęgla, Rakoczv Euge- skową i kartę rozponiusz, ł„ódź, Sienkle- znawczą, Jędrzejczak
371lk. Edward Armii Ludowicza 30.
370lg
ZGUBiONO-kartę wej_ 40.
ZAGUBIONO legit.
RKU-ł..ódź, na nazwisko Wieczorek Anto- tramwajową, legit.
ni, zam. w Jeleniej PCK Lewandowska
3708g Barbara. Pomorsk'!'I 93
Górze.
ka 25.
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