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Po ·Foersterze
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zastępca

-

Franka

z trwającym na wyprocesem b.f:!aUleitera Foerstera,
dobiel?"aią końca dochodzenia w sprawie
byłego szefa rządu tzw. Generalnej;?"o
Gubernatorstw a, zastępcy i najb~iższego
współpracownika Franka - dr. Józefa
Bueklera.
Zebrany w toku dochodzeń materiał
obejmuje około 30.000 kart. Sil to
przede wszystkim ~\'..tentyczne ponkmieckie ·dokumenł11& ~ebrane w kraju i
za S?"ranicą. Stanowia one zapowiedź
Nt 97 1761) polityki, jaką stosowaliby hitlerowcy na
ROK Ili
ŁODŻ, PIĄTEK, 9 KWIETNIA 1948 ROKU
okupowanych obszarach w wypadku wy
grania wojny.
Poza tymi materiałami zachowały
się na terenie Polski również filmy dokumentarne z życia okupacyjne~o. nakrecane przez Niemców. W ewidencji
krakowskiej komis ii okreirowe i znajduje się około 300 takich filmów. W dniu
7 bm. dokonano ich przeg-lądu. Na rozprawie Buehler będ7ie móf:!ł odądać na
.
nakręconym przez Niemców filmie swą
I
Korespondent „Ce Soir" podkreśla, że
działalność z okresu okupacji. Ponadto
Duże poruszenie w Stanach Zjedno- urzędnikom ministerstwa sprawiedliwa
żywo
proces
obecnie
ny
przygotowywa
minionej
czasie
w
którzy
obrony,
i
wielści
oświadczenie
zebrano szerej! dokumentów m.in. trzy
czonych wyWołało
cz
kiego uczonego Einsteina, który stwier- wojny by li współpracownikami zmarłe przypomina kampanię antykomunisty
typy autentycznych poniemieckich karną Hitlera, zainicjowaną przez wyreży
ctz.ił, że popierać on będzie kandydaturę go prezydenta Roosevelta, oraz przeciw
totek więzienia Gestapo przy ul. Monproces rzekomych podpalaserowany
ikom
współpracown
najbliższym
12
ko
Wallace'a na prezydenta Stanów ZjedSą to kartoteki
czy Reichstagu. Prasa amerykańska . telupich w Krakowie.
• Wallace'a.
noczonych.
w toku akcji
aresztowanych
Polaków,
polecenie podtrzymywan ia
Między innymi zarzutami, zawartymi otrzymała
W kolach amerykańskich, zbliżonych
uniewersytetu,
profesorom
przeciwko
zwal
i
cznych
antykomunisty
nastrojów
oskarżenia znajduje się i ten,
do wielkich ośrodków nauki mówi się, że w akcie
przeciwko polskiej intelij!enc.ii oraz w
iż ludzie ci faworyzowali dostawy dla czania wpływów postępowych sił amery
wśród badaczy energii atomowej coraz
toku trzeciej akcji masowe.i. W zespokańskich.
ZSRR.
wyraźniej ujawnia się poparcie dla pole tych dokumentów zna.idu.ie się m.in.
łityki Wallace'a, szczególnie dla jego
przy ut.
do
nakaz
programu polityki zagranicznej. Mówi
premiera Józefa
obecnej!o
Montelupich
się również, że wielu uczonych badają
Cyrankiewicza . W nakazie tym zaznacych energię atomową, coraz wyraźniej
czono, że „więźnia nateży umieścić
sprzeciwia się poHtyce podżegaczy
miarę•możności w oddzielnej celi".
wojennych, a w wyborze Wallace'a na
W związku z tym dr. Doleżal nadesłał
Podczas obrad komisji specjalnej kon
prezydenta widzi rękojmię pokojowej
ferencji w sprawie wolności informacji pismo do prezydium konferencji, w któ- •
polityki, która w przyszłości pozwoli na
oświadczenie delegazastosowanie energii atomowej dla do- i prasy w Genewie, delegat brytyjski rym stwierdza, że
ści 1 «n•ł swą mową p. Robertson
bra ludzkości.
złożył oświadczenie, dotyczące pr:ieśla- ta bryh1jskiego całkowicie miJa się z
„Daily Worker" komentując oświad
W Was1ngtonie panuje powaine za- dowań, jakim rzekomo podlegali dzien- prawdą. Nie było żadnych prześladoupostawy
tej
powodu
z
niepokojenie
nikarze czechosłowaccy w okresie kry· wań ani aresztowa1'i wśród dziennikarzy czenie gen. Robertsona w sprawie utw
czonych, pracujacych w dziedzinie ener
bry- w okresie kryzysu rządowego, on sam rzenia państwa zachminio-niem iecki*'""
gii atomowej. W kołach politycznych zysu n:ądowego. Według delegat,a
pisze, że wypowiedź gen. Robertsona
Waszyngtonu twierdzą, że szereg uczo- tyjskiego wielu dziennikarzy are::>zfowa nie był nigdy uwięziony.
Dr. Doleżal jest współpraco'Mlikiem jest dosfoWnie ' kopią wielu propagandonych zamierza porzucić pracę badawczą no, wywieziono itd. Wśród aresztowanad energią atomową, nie chcąc by ich nych delegat brytyjski wymienił nazwi- organu partii katolicko • ludowej. Par- wycli przemówień wygłol'zonych przez
odkrycia zostały wykorzystane dla ce· ska dr. Doleżala, który„. jest członkiem tia ta wydaje dużą ilość dzienników i Hitlera i Goebbelsa.
łów polityki wojennej departamentu sta
ia była najjaskrawszy m przy·
· delegacji czechosłowackiej na konfe- czasopism i korzysta w obecnym ustroju Mowa
nu.
się do zamiaru Anglosasów ro
znaniem
z szerokiej swobody dzialalrioścł.
rencję i bierze u.dział w obradach.
• * •
bicia Niemiec na dwie części.
-------Korespondent g zety „Ce Soir" do·
ZjedStanach
w
że
nosi z Waszyngtonu,
noczonych przygotowuje się szeroko zakrojoną akcję polityczną i sądową przeartykułów s,ożywc~ych we Francji
ciwko trzeciej partii i zwolennikom kan
układ,
Ceny artykułów żywnościowych we
dydatury Henry Wallace'a na prezyMinisterstwo sprawiedliwości
clenta.
ńskiej
Francji wykazują ostatnio stałą tenden
USA przygotowuje proces przeciwko
Wczorajsze gazety fińskie obszernie pieczenia swego bytu narodowego, zo- cję zwyżkową. W ubiegłym tygodniu c
układu o przy- 11 tało doprowadzone do pomyślnego roz- ny ryb i mięsa w Paryżu wzrosły o 1 O
komentują podpisanie
jaźni, wsp_ółpracy i pomocy wzajemnej wiązania.
proc. również ceny jarzyn znacznie si
między Związkiem Radzieckim a Fin·
O długo?etn: układ handlowy
Dziennik „Tuekansan Sanomat" pod- podniosły.
landią.
kreśla, że zawarty w Moskwie układ
Reuter dowiaduje się ze źródeł mia07.ienniki postępowe· podkreślają, że
Gazeta „Vapar Sana" stwierdza, że
rgdajnych, że w końcu maja br. rozpo- nie bacząc na próby kół reakcyjnych, posiada historyczne znaczenie dla Fin- wskutek stałego wzrostu cen artykułów
on
któ1·e usiłowały nie dopuścić do zawar- landii i narodu fińskiego. Zapewnia
czną się prawdopodob nie w Londynie
i żywnościowych, place robotnicze musuw~renn.ość
pokój,
Finlandii
bowiem
poch
najważłiiejszy
z
jedno
pertraktacje w sprawie zawarcia wielo- cia układu
szą być uewidowane i podwyższone.
zasadach.
czynań narodu fińskiego w dziele zabez l'OZWój, oparty na zdrowych
letniego układu handlowego między W.
Brytanią a Związkiem Radzieckim.
Równocześnie

brzeżu

kojlllu
czza pW·oallace
naw-iadrze
eni
Ucz
a·
Ei11stein 'vypo

się
••Atomo wcy•• buntui a; się. - Truma n zacisk a

.~ly

Kłamstwa Wzl

pętlę

w leb

Ko m rtm tacia delegacji brytyjskiej w Genewie

przyjęcia

więzienia
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Zywcem z Goebhe lsa

Pokój

•

I

swobodny rozwój

zawarty
zapewnia Finlandi1
- Wypowiedzi prasy f

Zwyżka

cen

w Moskwie.

ZSRR i Anglia

Krupp Krupp owi oka nie wyko le •••

Zalew szmiry

Jedna z form ,.pomocy 11 Eurnie

es
ter
in
Lq cz y i ich
wierni swym niemieckim wspólnikom

Niemiecka Berliner Zeitung" donosi,
w ramach planu Marshalla Europa otrzyma filmy amerykańskie na sumę 200
mil. dolarów. Z tego prlypadnie na Niem
cy zachodnie około 40 - 50 mil.
Od dłuższego czasu odbywał się przed uzbroiła Niemcy i stworzyła warunki,
Dziennik dodaje ironicznie, iż filmy
amerykańskim w Norym- sprzyjające agresii niemieckiej. Krupp i
trybunałem
aby
zostaną sprowadzone w tym celu,
Kruppowi i jego towarzysze reprezentują ciężki
odwrócić uwagę ludności od trosk dnia berdze proces przeciwko
zyski z
:::iągnący
się dowia- przemysł niemiecki,
Jak
ikom.
współpracown
iego
powszedniego .
dujemy, w procesie tym zapadł wyrok krwawych wojen. Przemysł ten popierał nienawiść mi,ędzy narodami i tłuuniewinniający.
Orzeczenie sądu amerykańskiego wy· mił ruchy pacyfistyczne w Niemczech.
f tUm3U m 3 035 ;ł OWCO W
Krupo był zbrojnym ramieniem HitW Atenach rząd grecki wydał zarzą- wołało oburzenie w kołach sojuszniBez pomocy Kruppa Hitler nie
Jera.
pra
niemiecka
Również
Berlina.
dzenie, wzorow<m~ na sławnej amery- czych
sfanie rozpętać drugiej wojny
w
byłby
niesłycha
ten
potępia
a
demokratyczn
sa
antydziałalności
o
ustawie
kań*iej
Krupp ponosi więc odpowie
światowej.
o.
amerykańskiej. Mianowicie powołane ny wyrok sądu amerykańskieg
zbrodnie przeciwko pokoza
dzialność
ar·
w
Deutschland"
„Neues
Dziennik
które·
lojalności",
będą specialne „rady
przypomina, że jowi i przeciwko lodzkości.
będą badały „nastawienie polityczne" tykule pt. „Hydra",
Dziennik podkreśla, że sądy ameryurzędników państwm.vv"" ; nauczyciel- dvnastia Kntpnów ro7winęła się wraz
w istocie rzeczy sa dziś frybukańskie
Kruppów·
Rodzina
Prus.
wzrostem
ze
stwa.
11

że

Amerykanie pozostal

,,.

·1 d

•

nałami rehabilitacyjn ymi dla zbrodni
rzy hitlerowskich. Dowodzą tego wyro·
ki, jakie zapadły przeciwko generałom
odpowiedzialn ym za mord dokonany n
partyzantach - przebieg procesu przeciwko wyższym urzędnikom Ribbentropa.
Ukoronowanie m amerykańskiego wy
miaru sprawiedliwości jest >vyrok 'V
sprawie Kruppa. Świadczy on o solidar
ności monopolów kapitalistyczn ych, któ
re wiążą wielkich przemysłowców niemieckich z ~apitalistami amPrvkański·
mi.
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Zazdrość

tak- nie01>anowa·
ZAKOCHANA.
na, o }akiej Pani nam pisze, zatruje ZUJ}}ełn·;e
życie i Pani i mężowi. Będziecie o-bo~ nies:z.·
przez dłuż.-;zy
częsliwi. gdyi on nie zniesie
czas metody s.zą:>iegowania, otwierama llis.tów,

E~:;:~::~ ;~!~J~l~ić:!~~)r{~:F:~:
sztuka f ~lmowa. - Znaklłmity
1
~~i::ć ~:~nrh:~r;!:w~n:~ifeś~i ~~n~~~~
filmu
zagadnieniach_
aktualnych
o
Balazs
Bela
weg:erski
•
k
·'
• I ' t osc,
d
d
z twórców tak
muzy· mysi filmowy •
a s ysz:ymy ty lk o muzy
amy, ab y w k az'd ym po
7

przeznaczona iest
ż

ą

BALAZS,
kL

naprawdę wo<lał 4:nne towarzystwlO. A jedynym

środ·kiem na za drość _ }e-st zaufanie. Jeieli
Pani g-0 kocha, jeśli wieri:y Pani w ieg-0 uczu·
cie, mm•i >S".ę Pani o'Panować, gdyż post~tęd:i:e. I ta muzyka właśnie jest prawdą nie może znaieźć pracy.
· wani-e Paini niH,cy WMz(! sz-częśde i unieimoI ·1
•
·
- kończy Bela Bałaz~. - Jeżeli próho•~merykanscy magnac fi mowi nartu- 7:l'wia barmoniine W!>Dół7.y>eie. Pani przedei
wałby wypowiedzieć jakieś zdan ·e, kil- cają nawet wiel'·im reżyserom i "tr!y· sama zdaje 60boie z tego li.Prawi:! Jes.t Pani d"·
ka słów ~hoc:ażby - byłyby one tylko stom swe bana1n9 scenariusze 1 pod ich mslvm. rozumnvm c?.łowiekiem, musi Pani
• zdobyć c;ię n.a ro.zsą<l€k i obie1<tywinn. Każdy
znakomity filmowiec węgierski,, puste i nieprzekonywujące.
się z ""'dnoza.chow,rurac·
. . twarząc sz t'J dyktando za~mieca się i paczy sztukę hl e'7lowie.k p~•;-nien
.
Zda
h teo re tyk.ow teJ. sz t u.
„_
, ••
v ".....
naszego gosc1a
· niem
p1erwszyc
śóą i niE> za!Pominać o ~woiei amb'cji - pod·
kę filmową powinniśmy połątzyć wszeł· mową.

kę rosn!'!cą

ku szkolnyir- gdzie jest mowa o s1tuce,
t. zn. o młllarstwie, o muzyce, o poezji
była mowa o s::i:tuce filmowej - tymi
::łowv rozpoczął swoją prelekcję W Instytucie Filmow'{m w Łodzi prof. BELA 'I
. d en z
Je

ł

ręcz:m· cię

w swym

dźwięku i

1 dziś żaden

ę,

w swej po dobrych, powofennych filmów wlosi<ich

w

tym, co widziałem u was w Polk'
.
ie zdobycze fllmu niemego i dźwiękomowa jest tylko dla specjalistów, zapo- wego, pogłębić tematykę i jeżeli już mu sce, mogę śmialo stwierdzić, że film poi
mniano, czy pominięto ten oczywisty s···-y mówić - miejmy coś do powied?e si{i jest na dobrej drodze - mówi Bela
Ba.!azs. - Ludzie, którzy potrafili stwofakt, że film jest sztuką dla mas, sztuką, nia!
W powojennej Europie Włosi pierwsi rzyć ,,OSTATNI ETAP" mogą i powinni
którą te masy tworzyly i kształtowały.
Wielcy poeci, czy malarze wrbiega-1 po~zli. po tej drodze Niestety, amery- stuć się c:wangardą nowej epoki filmu
(b)
jący geniuszem ponad umysły lud:::i swo kansine wytwórnie wykupił~, włoski prza europt"!skiego.
j9j epoki, niejednokrotnie dopiero poi~~~.~-~~~~~~~~~~~~~~~-~---·~~~~~~~~-~~~~~.

Utarło się przekonanie, że sztuka fil-

-IW1°ez· a spadochronowa na Poles·1u

i uznani.
,,odkrywani"
byli natomiast,
wiekachfilmu
muszą iść razem
Twórcy
% współczesnością i tworzvc dla ludzi,
'3~~
ższyc~
hędfe
którzy ich w cianym momenc:e mogą zro
Najwyższa w Polsce wieża spado- ne zostają Aeroklubowi Łódzkiemu
zumiec i ocenić.
znajdująca się na Polesiu Lidze Lotniczej.
chronowa,
wie
Dlate.go t~ż Bela Balaz~ po~k,reś~i!
1
Całokształt ""'Yszkolenla lotniczego
uruchomiona będzie
Konstantynowskim
.
lu·
.odpo;'iec;zu:s.n~sc
W:eUcą
lo.'r~tnie
"
1
· org. „ Sł uz·1m p o~sce
·
L'
k
·
h
dn'
h
..
„
SV>, e dzieło mu·
....
!'dorzą
ktorzy
filmu,
dzl
.
.iac1 1 prze azana i- prze3muJe
""'I' • ! w naJo1izszyc
t ,
: t~;.
,....,
,
1
1
k
·
b
·i·
h
D
.
.
Lot
,
s.ą zaw.:..e cari•e o~ o 'm, ca puu .cz
o c \VI i o ecneJ wysz ·o ono w B omczeJ.
, aze
. •
. -.. . do ·
.
„
czeg'l l~=· pr;:~ Wysiłkiem pracowników Wojewódzkie rowej Górze 280 pilotów szybowcowych
;~~~wm;~e przyJąc 1

uruchom ona

· .

do kategorii B. W Dąbrówce trenowało
w lotnictwie szybowcowym 70 pilotów
nieprzerwanie w ciącr.u roku, a w lotach
"'
silnikowych - 50 pilotów.
Po przekazaniu obiektó •.r lotniczych,
hudow~no ze z~rszczen w~1ennych..
Od~ział Lotnictwa Cywilnego zaJmo· Wojewódzki Oddział Lotnictwa Cywil'Nał się d.otychczas całokształ~en;i spraw nego będzie sprawował nadzór nad ca·
te~o lotructwa._ ~o odbudowie 1 całko- łokształtem w dziedzinie bezpiecze11·
witym wyposazemu w sprzęt Szkolnego stwa, poziomu ·wyszkolenia, treningu, sta
Ośrodka Szybowcowego w Borowej Gó- nu technicznego sprzętu lotniczego oraz
rze, Ośrodka Cw-iczebnego Szybow- nadzór nad placówkami Lotnictwa Cynictwa w Dąbrówce koło Zgierza, Mode wilnego z ramienia Ministerstwa Komu
(p)
larni Lotniczej - obiekty te przekaza-1 nikacji.

go Oddziału Lotnictwa Cywilnego oraz
dzięki kredytom, udzielonym przez Ministerstwo Komunikac1'i w wysokości
d
· ·
łk
· ·
h
,
?
- .O 0O. 0OO z1otyc .' w1e~ę ca. 0Wtc1e o -

.

z na~zych mł?~
dych adeptow sztuki filrn?WeJ, •co mvsll
o rozwoju współczesnego filmu - Bela Balazs stwierdlił, że h~ż od 8 _ 9 .ciu
lat film dźwiękowy w swo!m rozwoju
nie zrobił ant kroku naprzód. Stał on się
filrnem mówionym i właściwie zawsze
mamy na ekranie dwie głowy, które gadają przeważnie głupstwa i rzadko są
o~umiarie W ty!TI właśn'e leży upadek
filmu dźwiękowego.
artyzmu w
Brak wyrnzu, mimiki Na pytan~e Jedne~o.

grze aktorów, którzy „wypowiadają" tył
ko swe uczucia, jest tym samym, co ·sło
wa jakiejkolwiek pieśni bez odpowied-1
nio dobranej muzyki. Zbyt wiele jest w

mało dźwięku,

a za
dialogów,
filmach
mierze rno·
w ogromnej
który przecież
że i oddzialvwuje na widza.

1

w
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Poczll,tek seansów:
dni powszednie: 16, 18.30. n.
niedz. i święta: 13,30, lo, lB,30, ZL

Produkcja: SOJUZDIETFILM

DZIS PREMIERA
nowego filmu radzieckiego
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Młodych''

tygodnik dla wszystkich przynosi, wpięknej szacie
11ust rowany
.
graf!CZnej, UfWOry najlepszych pisarzy polskich
3 9.1 6 k
0

=·

ł

Kalosz był młody, śliczny i zgrabny.
Bez względu na pogodę mógl space·
rować po ulicy. nie przemakając i nie
·
obawiając sie przeziębienia.
Kalosz był bardzo dobrze w:rchowany, posivdał temperament i umiłował
dalekie pr.dróże po uli.cach mia~ta.
Gdy deszcz lał iak z ci>bra, lub śni.eg
zn!"ypvwa1 chodniki i i~zdnie, gdy wiatr
dr?.ew w miejskich
tanrnł ~:on::.>rami
par'-'ach. ;i szyby w · oknacli jE;>czałv wędrował sol;>ie kalosz przez miasto j
p'17n1'l''.'.1 '3ł życie.

Zininr> mu było, człapał po zE>błoco
nvch brukach, dzwonił zębami. potykał
się o wvstajqcP k;:imienie, ale niP zat.rzv
mnvał sie w drodże: wciąż pchało go
c;ś naprzód i naprzód!
Ni!!dY się nie mrrtwil. ni.e \~ał się Ż3d
nej drogj - byle komuś 'prawić przy·
.
jemn~~
Gdy wracał dn r}omu, rhował si€
g~{romnie- w C'lem1~vn~ ki;ic1..; 1mrvta.rz;;i.
I marzyło mu się. że cały świat jest

,nieprzemakalny" i że wszyscy są zado1 .
wo.em.
Czasem śniło mu się, że otrzymuje ze
·~rszystkich stron listv dziękczynne.
Da,;i.rniej
- „Jesteśmy szczęśliwi!
bylo nam mokro i źle - dziś dzi?.ki pań
skiej nieprzemakalności r:i.e przejmuje·
mY si.ę ani słotą ani mrozem ...
Racz nrzyjąć. szanowny panie Kalos2:11. n~rdeczne słowa wcłzi~czności itd."
Po przespanej ' nocy w kącie l{arytarza, k~losz budzi sie czysty, błyszczący,
umytv i zadowolony:
- 7,nowu do dzieła! ... Dalej, na ulicę,
na błotem ochfapane place, na rynki o
·r.r~rc;7,c7erbionych brukach!
Błoto uliczne, które do wszy:;;tkich
z kalosza
przylepiało się z łatwościa zmywałn się bardzo szybko.
Zdawało sfę, że kalosz stworzony jest
tvlko vr tym celu. ażeby utoMw~ć ludz:i0r11 d'roge d0 <;;?"7'.'f,..1a. :> w rzPrzvwi •
l'tóśc1 kalosz przeznaczony był tylko dla
jedi'lE~o pę.ntofl<i

P. S. Z POZNANIA: Po otrzymaniu Panł
roz!)aczliwego listu. dlul!"o zastanawialiśmy sie,
cey i jak Pa11i pomóc. Wiele jest w tym wszyst
kim Pani winy, jak Pani 7.resztą sama przyzn'lje. ale to co było, nie da się odwrócić, należy więc myśleć o teraźniejszośri. o tym aby
stan istniejący ule~ł poprawie. Mą:i'. Pani, bez
względu na jego obecne postępowanie, był zawsze i jest nadal człowiekiem dobrym i norzadnvm, niestety j~dnak bardzo słl'lb:vm. Slabc~ć tę vv'Vkorrystuią lud?it'! nie mafarv skrunułów etvcznvC'h. Pani, pr7edP ws7v~tkim mu
si myśleć o dzieciach o ich kształceni.u i wvchowaniu, dlate~o też, zamiast robić awantury mężowi (jak Pani mogła nie liczyć się
przy tym z obecnością dzieci? Czy Pani nie
rozumie, że to jest najgorsze, najbardziej dla
nich szkodliwe?) powinna Pani rozmówić SIP,
z nim spokojnie i albo dojdzfociE> do pornzumenia, albo też mąż muitj płacić :..limenty
na dzieci, to jest jego obowiązl"k i każdy sąd
Pani przyzna słuszność. Wasze wzajemne ustosunkowanie się do siebie, także w duż~j
mierze zależy teraz od Pani. Nie należy wpadać z jednej ostateczności w dru~ą. a Pani
to robi - albo wymys!y i komnletne niezrozumienie, albo poniżanie się. Trochę spokoju i opanowania, droga Pani. Są rzeczy i spra
wy, na które nikt z nas poradzić nie potrafi.
do tych należą uczucia ludzkie. Nie można
nikogo zmusić do tego aby kochał lub do tego aby przestał kochać. Można natomiast naszym zachowaniem sprawić, aby nas szanowano i ceniono. Powinna Pani bezwzględnie
omówić z m~żem sprawę swojej pracy zarobkowej w Waszej pracowni. Nie będzie Pani
wtedy. uzależniona od niego materialnie, a to
na pewno poprawi Pani samopoc?.ucie i pozwoli odzyska_ć da\l'.rną energię.

I
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ZBIGNIEW SAPIŃSKI: Wiersze Pana nie
nadają się do druku. Ponieważ jednak temat
ich jest bardzo aktualny i interesujacy całą
młodzież, niech Pan napisze o „Służbie Polsce'' prozą i wyśle arty\uł do pisma młod1ie
ż.owego.

•

IRKA P. Z TJL. 'ROKICIŃSKIEJ: ProSZti
zwrócić si~ do PCK ul. Piotrkowska 236, Biuro It1!ormacii i Poszukiwań.

I-

Zgoda! Niech połączy na~ na za·
.
N~gdy sam. me \V-y~hodził na ulicę, wsze dozgonna miłość! Obejmij mnie
gdyz _natychmiast tracił f~son, m~z- więc mocno... przytul mnie do siebie
'
7z:vł SH' a ~bcasv wykrzywi~ł~ mu się, mój ty wierny, kochany kaloszu!
.
K
Jck u:;ta niezadowolonego dziecka.
a 1o~z zrozumiał. wreszcie, co to jest.
Czesto skrzvpiał gdv mu coś nie od' ł
Teraz miał. kogo'
szczęście
·
'
·
·
'
, s, k'im rnog
powiad;:iłn i obcasikiem uderzał w zie- ; - . ·
s. ę opiekować. ochran•ac go od de"'zczu
d b ł ł
.
i błota, od spojrzeń l~dzkich i nie~rówtnie. g v Y z.y.
Pantofelek hardzo obawiał się błota, ności bruku.
dlatego 'viódł żywot egoistyczny.
Nie zauważył nawet, że idzie tylko
Kalosz z pantofelkiem poznali się cał~
Idem przypadkowo, "" c;k:epie i bardzo tam, dokąd go prowadzi nantofelek: do
do teatrów' do
na dan.ciniri,
kawiarni.
~
<;i~ z sobą zaprzyjaźnili.
res t auracji...
Któżby prŻypuszc1ał. że kalnsz jest aż
Inne nastało ti:>raz dia niego życie.
taki s~ntymenfaln'r~ A jednak.„
A iednak fak się stało, że zakochał Kalosz się zwolna wyciera, dziurawi,
smęt~ieie, w garderobach zaś wypit1Ują
się w nielmym pantofelku.
- Byłbvm bardzo szczęśliwy, gdy- na nim kredą coraz to ir.me numery.„
Za to pantofelek czuje się świetnie.
bvśmy przez resztę życia szli razem: ty
Tańczv, pije likiery, a pod stołem doi ja - wyznał pokornie.
- Tak. tak! - pomyślał pantofelek tyka koldeteryjnie męskich butów ...
Wreszcie, gdy się kalosz zniszcz:vł, zu·
- to bvlcby naprawdę barflzo dla mnie
wvgodne, a i praktvcznel Jestem prze· pełnie, wyrzucono go na śmietnik,
cież mniejszv, cfolik::1tniejszy, bardziej ~dzie leżał zupełnie samotny i niepohezbronny: po c0 wiec człapać mi po trzebny.
A pantdelek · żyie nNJ.;i1. bawi sie
błocie, skoro zn<".l„~ 10 m takieoto svmpa1
I i zmienia cz~sto kalosze - jak ręka'W'i·
ty"Zl'lC'1fl przvia.ciela
czki...
I rzekł głośno:

K~óż to był ten. pantofelek_?.

Dzieje pewnego kalosza

OS'l.JCZE'r<:zych plotek,
wyk.rn<lan.ie 1i6tów ń.bp., ws.zvstko t-0 jes:t poniż~i Pan! a<1dno1'd i wvrzą.dza Pani uma so·
bie 11\ajwię.ks.zą krzywdę, po&tępcująie w ten
S1posób. A rernltail.y - podkreślamv j€'Szcre m:
- mo.ga być 7~·~ni-e inne. ciż Pani praqnie.
PrMzę ieszrze naip\sać do na-; i z.a;;ta.nowić -;ę
nad .<;ytuacią.

I
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Jednak po rozmowie z pnyjatiełem
detyduje się, zwraca się do swej many
n!stkl i zaczyna się.„ film niemy. Widli· 1

my pomi;zal1u:e Si„ Wi!•"li. ehnresiP, za

„ ll'ISLA"

Eksploatacja: P. P, „Film Polski"

1cs1ą:i-1
napisaćdobrze,

szefów
swych
Wie
widział.
co

że jeżeli napisze prawdę go jest skończona.

Nino

w

- Widziałem na pn:ykład u was film
sowiecki gdzie jest następująca scena:
dtlennikau ameryk~s~ ~dany spetj~~e do Rosji wraca do USA i ma na
polecenie
o tym,
kę

drt

w na:bl

s.łuchiwan:e, slncha1n.ie

I

,
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CKA i WACKA

'I

I

WICEK: - „Uszanujcie nocną ciszę,
WICEK: - Tom się dziś zmachał w
WACEK:. - Oho! Ładny spokój! MySĄSIEDZI: - To u Wicka i Wacka!. ..
tej fabryce! Trza odpocząć!„.
uszanujcie nocną ciszę" ...
śii zebrać nie można!
Co to za stacja?.„
WACEK: - „Niechaj radia już nie
WACEK: - A ja trochę poczytam
WICEK: - No to trzeba klin klinem!
WICEK: - To nasza własna audycja,
i zaraz idziemy spać!
słyszę! Już nie słyyyyszę!" ...
Mam na nich sposób!
bo chcemy już spać!

„ · iła

pz

rac~onalizacia" Już

Dziś pocz~tek 01.16~no~m·s~jcb

Dziś, w piątek, rozpoczyna się obrad
w Łodzi ogólnopolski zjazd, poświęcony zagadnieniu „małej racjonalizacji" w prze

myśle włókienniczym.

za

sowe. szczep en
-- ------~ -4""-'""'"'-~~~-

tydzień

ł

ł

Wczoraj

odbyła

się

partyjnych PPR i PPS przy OKZZ w
Łodzi, na której podkreślono korzyści,
jakie wynikną dla świata pracy z organicznego połączenia obu partii robotniczych.
Zgłaszając gotowość swej współpracy
nad realizacją tego zamierzenia postanowiono wpłacić odpowiednie sumy na
budowę wspólnego domu partyjnego.
Na cel ten OKZZ ofiarowała lOO.OOO
zł„
pracownicy Ol{ZZ zadeklarowali
jednorazowo 20.000 złotych. Zarząd Zw.
Zaw. Metalowców 5 0.000 złotych itd.
Dalsze zgłoszenia napływają.
(k)

Za nadmierne ceny

wysokie grzywny

Grzywną pół

miliona złotych ukarała
wczoraj Komisja Specjalna właściciela
sklepu włókienniczego przy ul. Piotrkowskiej 52 - Tadeusza Adamskiego.
Jak stwierdzono, pobierał on wygórowane ceny za materiał wełniany o 100
proc. zawartości wełny.
Poza tym, Komisja ukarała Franciszka Wlaźlaka (Pabianice, ul. Zukowa 2),
właściciela składu z artykułami żelazny
mi. Za nieujawnienie cen i pobieranie
cen wyższych za gwoździe wymierzono
mu 100.000 złotych grzywny.

Uwaga, emeryc; !

l

POd haSI em Z.J•ednOCze nIa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ n~adaj~~

konferencja k 6ł

odbudowy krain i

utrwalen~a

tegoroczne

poko:u

~więto

O

1-go Maia

.

. .

. I

I

pracy personelowi

saniar-

•

dd

·

będzie

kartek żywnościowych, a
niezależnie od tego, może hyc ukarany
w drodze adminisfracyjnej aresztem do
-ch miesięcy, lub grzywną do 30.000
3
złotych.
__
Wydział Zdrowia otrzymał ]uż aostateczne ilości zbawiennej szczepionki
„Endodur". Szczepienia ochronne. p_o1
h b" ł h b d
dobnie jak i w atac u ieg yc ,
ę ą

bezpłati;ie.

Jednocześnie, w dniu 15 bm. rozpoc,zy
nają się w Łodzi bezpłatne, przymusowe
szczepienia przeciwko ospie. Będą one

trwały do 31 maja.

Zabiegom tym na-

leży poddać dzieci, urodzone w robu
ubiegłym oraz starsze, które dotąd nie

były szczepione.

Szczepienia przeciwko ospie będą się
odbywały w dziesie.ciu Stac.1·ach Opieki
nad Matka i Dzieckiem w godzinach
od 5-ej do 7·ej po południu.
(s)
11111111111111111111111111111111111m1111111111111111'h1111111111111111111111111111rn111

Wielki

bsłem trwałeio rnkofu
Z inicjatywy Zarządu Okręgowt=>go
P.C.K. w Łodzi odbył się wczoraj w c;aij
C.R.D.K. wielki wiec z udziałem mło
dzieży, organizacji politycznych i licznie
mydło zgromadzonego społeczeństwa, manifestujących na rzecz pokoju.
Po zagajeniu pełnomocnik'a Zarządu
Głównego P.C.K. ob. Podfilipskiego,
zyWn0ŚCi0W8
przemówienia wygłosili: dr. Marczyński
Kilt. IR i kat. IR RCA _ po 1 kg. mąki - przewodniczący Komitetu Społeczne
-pszennej 80 pro<:., po 1 kawaliku mydła do pra go P.C.K., oraz prof. dr. J. Jakubownia wa9i pierwoitnej 0,10 kg„ 0,5 kg. o'leju rze ski. Mówcy podkreślili szczytną rolę orpakowego albo 0,5 kg. marg~ryny.
j ganizacji Czerwonego Krzyża, stojącej
Kat. IIR - po 1 pusz.ce konserw rybnych. na strażv krzewienia idei humanitarnoKat. IRD3, IRD7, IRD12 i lka1. IRD3,
s oł czn' eh
IRD12 RCA - po 0,5 ikg. odeju rzepakowego P ę
V ,·
.
. . . .
-, ,
albo 0,5 kg. margaryny, 1 ikawałku mydła c?o
Na . zakonczeme, zehram J"'tlnogłosn1e
pra.nia wagi rpierwotnej 0,10 kg. o.raz 3 kg. mą· przyjęli rezolucję, w której domag~ją
ki pszennej gatunkowej.
1się wszczęcia akcji, zmierzającej do
~at. IRD12 i kat: IRJ:?12 RCA - po 2 tabli- 1 . przeciwd?iałania harharzyńskim metoczki <:zeko·l.~d.y kraJoW,?J·
.
dom prowac zenia walk z ludem !?reckim
Kat. „:-.I 1 ka,t. „M RCA - po 0,25 kg. o- .
. t · . ·
d •
leju rzepaikowego albo 0,25 margaryny.
l prze~iws a ~'~eml'l ~H~ propai:an z.ie wy
Kat. ,C" i kat. „C" RCA - po 0 ,25 kg. " wołama nowej rzezi na a1·eme m1ędzyleju rzepakowego albo 0,25 kg. md<~ .;1 1 i .i y.
narodowej.

. I.

na kWiefniOW8 kartki

,.

iają -

~~lęin~

Władze zapowiaaa]ą z całą sanow-

wiony

el

W związku z opracowanym przez
Min. Pracy i Opieki Społecznej planem
zatrudnienia emerytów, Zarząd Ok:r.
Od dnia dzisiejszego -' do 25-go bm.
Związku Emerytów w Łodzi przy ul. na karty żywnościowe z kwietnia sprzePiotrkowskiej 73 przygotowuje listę dawane będą następujące artykuły spoczłonków, posiadających kwalifikacje żywcze:
zawodowe i mogących jeszcze pracować
Ka•t. I i kat. IRCA po 2 kg mąki psz. kr~j.
zarobkowo.
80 p_ro:. oraz ~ 1 kawał.ku mydła do prama
wagi rp1erwo1neJ 0,2 kg„
z,głoszerua przy3mowane są codz1enKat. I zwykła - po 1 kg. ole1u rzepaikonie, w godzinach od 9-ej rano do 1-ej wego albo 1 kg. maTgaryny oraz po 0,30 kg.
po południu.
proszku do prania.
zwią~e
· k k, omun.1'kUJe· Je
· d
• · ;,
Kaif:. II - po 1,5 kq. maiki psz. 80 proc.„ po
~oczesme, ze 2 puszki konserw rybny<"h.
.
.
emeryci, ktorzy me odi:!hrab a_sygnat na
Kat. m _ po 1 kg. m ~ki psz. kraj. 80 proc.
węgiel, winni się po nie niezwłoc:mie po 1 kawatku m d1'1 rh r '"'ia oraz 0,5 kg. o·
z~łbsić
(i)
!eju rzepakowego albo 0,5 kg. margaryny.

unetrmuudn.

odafu~

obchodz~ć będziemy ~~~!~~ ;~r~~n~e s;~ze;e:i~~':' 7o~i::

Przygotowania do tegorocznego Ob·
W tegorocznym obchodzie pierwszochodu święta 1-go Maja są w pełnym majowym ujrzymy na ulicach miasta zna
toku. święto klasy robotniczej obchodzo czną ilość samochodów, które będą obra
ne będzie w tym roku pod hasłem jedno zowały osiągnięcia we wszystltich !:Izielitego frontu, wiodącego do jedności or dzinach, a więc wytwórczok!, kultury,
ganicznej obydwu partii robotniczych, oświaty, rozbudowy, życia gospo1arc1e
·
pod hasłem utrwalenia pokoju, odbudo- go itd.
wy kraju, nierozerwalnego sojuszu roInne samochody będą wlodv orkiebolniczo - chłopskiego i przeciwko za· stry, koncertujące na zmianę przez cały
kusom na nasze granice zachodnie.
czas, zespoły chóralne I taneczne, k.tr.re
Na posiedzeniu Wojew, l(omi~etu Ob· co pewien czas będą schod.tiły na jezchodu święta 1-go Maja, które odbyło dnię, aby popisać się przed publicznośsię wczoraj w Urzędz,ie Wojewódzkim, cią itd.
"p:>wołano cztery komisje organizaDokładny program uroczystości 1-P'lacyjną, propagandowo - turystyczną, mło jowych w Łodzi ustalony będzie na µier
dzieżow. ą i transportową,
które zajmą
· d
· ł 'd k'
1
z iesip przygotowaniami do Obchodu Swię- wszym
K p
't enarnym
t Ob h pos1e
d ~ 1zemu
t 1 .•o M
·
""
go om1 e u
c o u „w ę a -go :a1a,
ta Pracy na terenie wojew. łódzkiego.
które zwołane zostało na dzień 10 bm.
Podkreślono, że organizacja tecimicz- na godz. 15-tą efo sali Miejskiej Rady Na
na Obchodu musi stanąć na wys<>!<ośd
zadania. Dużą rolę do spełnienia ma tu rodowej. Udział w posledzeni1J wezmą
komisja transportowa, która winna tak 'f>rzedstavJiciele wszystkich partii polizorganizować środki transportowe, aby tyczinych, Związków Zawodowvch, orga·
można było szybko przewozić ucz:estni- nizacJi
młodzieżowych,
społecznyeh,
ków uroczystości na wyznaczone miej-I gospodarczych, kulturalnych i oświattJ·
sca zbiórki.
wych.
(s)

M ąk a

1

w sposób masowy na terenie naszego
Szczepienia ę ą się o ywa y w omiasta.
kalach wszystkich piętnastu dozorów
Szczepienia są przymusowe. Obejmu- sanitarnych, rozmieszczonych na terenie
ją one wszystkie dzieci w wieku ponad całego miasta. Ludność będzie się zgła5 lat, młodzież, oraz dorosłych do 60 ro- szała do' dozorów w godzinach od 8-ej
ku życia. Zwolnione' z nich są je~ynie do 10-ej rano.
osoby chore na gruźlicę, serce, nerki .itd. I Praktyka lat ubiegłycli wykazała, ~e
jednakże muszą przedstawić odpowied- w początkowym okresie szczepień ruch
nie zaświadczenie lekarskie.
w dozorach sanitarnych był minimalny,
W roku bież~cym akcja ~zczepień zaś w ostatnich dniacl.1 tworzyły się t~k
ochronnych przeciwko tyfusowi brzusz- wielkie kolejki, że personel dozorow
nemu odbędzie się w czasie od 15-go nie mógł sobie po prostu dać rady.
kwietnia do 30 czerwca i obejmie około 1 Toteż pożądane jest, .aby ludność odra
350 tysięcy łodzian.
:' zu pospieszyła do najbliższego dozoru,

go kraju kilkuset fachowców przemys u zmniejszyła się wydatnie, a to dzięki
tekstylnego. Wygłoszony będzie szereg akcji profilakt~·cznej, przeprowadzanej
referatów, po czym uczestnicy zjazdu l z powodzeniem przez wład:z:~ zdrowia.
zwiedzą poszczególne fabryki włókien-\ Akcja polega na szczepieniach ochron
nicze.
(s)
nych, wykluczających możliwość zacho
rowania na okres całego roku. Szczepie
a
nia odbywają się więc w każdym roku
Ilf
i obecnie również będą przeprowadzone

Na budow

•

•
Uchroniq one 350 lys. Io d z1an
prze d ly f usem .
·
b d ·
db

„

Znaczenie tej akcji jest olbrzymie,
g dyż da ona
przemysłowi zwiększenie
Zbl · · · 1 t 0 kres owoców i tyfuwydajności pracy, poważne oszczędno- su brzusznego.
iza się a o,
•••
§ci w surowcach, sile roboczej itd.
Ghoroba ta w latach przedwojennych
Na zjazd dzisiejszy, którego obrady zbierała obfite żniwo. Po wyzwoleniu,
b ędą trwał Y d wa d m,· przyJe
· d zie
· z caIe- liczba zachorowań na dur brzuszny

w~Mn~o ~mu~rty~qo
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A~tobusy
będą

na Chojny

kur sowaly od Pl. Niepodległości do końca ul. Rzgowskiej. Samochody włoskie najlepiei się nadaią na bruki łódzkie

Swego czasu donieśliśmy o projekcie częstych wypadków. Aby więc przeproMiejskiego uruchomienia ko- wadzić szyny do krańca Chojen zaszła
munikacji między śródmieściem, a wiel- by konieczność wybudowania specjalneką częścią Chojen leżącą za torem kole- go wiaduktu, co pochołnęłoby olbrzymie
jowym.
sumy pieniędzy i opóźniło tę inwestyPoczątkowo zamierzono puścić na tę cję.
trasę tramwaje. Projekt ten został jedMiasto zdecydowało się ostatecznie na
nak zaniechany, a to z tego względu, autobusy, jakkolwiek eksploatacja jest
że Kolej Państwowa nie zgodziła się, hez porównania większa, niż pozostaahy szyny tramwajowe ułożone zostały łych środków lokomocji.
·
na jednym poziomie z szynami kolejo-1 Autobusy na Chojny będą kursowały
wymi, gdyż stwarzałoby to możliwość od Pl. Niepodległości aż do końca ulicy
Zarządu

(W, D.) Alkoholizm jest plagą społeczną,
która nie tylko rujnuje zdrowie I życie czło
wieka, ale bywa również przyczyną licznych

BezPIat ne I eczen·1 e ka· 1y

tra~~e:ni~::!~~~~ęsto poruszan~ .je~t

ten
temat - co prawda me zawsze szczęsllw1e. O- ,
prócz jednak tradycyjnego już: „Pije Kuba do
·
Jaku~a", „Pijmy jeszcze _du~~kiem": lub „_:ra~druaą
ga pijackiego" - są takze 1 mne p1osenk1, UJ6
'f
mujące właściwie to zagadnienie.
Akcja „W" bezpłatnego leczenia przeciwwenerycznej przy ul. ks. BrzóOto Jedna z nich śpiewana niegdyś po fa- chorób wenerycznych - rozwija się co- ski 15. Zabiegi i porady będą się odbybrykach i podwórkach.
raz szerzej.
wały codziennie, z wyjątkiem świąt i

Miasto uruchamia

•

*

•

Przez zabłocone, puste ulice
Wiodą skazańca na szubienicę ....
Kat rękawiczki już wkłada ....
A stara matka, stojąc na boku,
Złamooa bólem ze łzami w oku
• Takie to słowa pmviada:

- "Ach synu, synu, drogie me dziecię,
Tednego ciebie miałam na świecie
- A dziś cię tracę za zbrodnię!
Czemuś zawiinił czy byleś w nędzy?
Czy twa kochanka chciała pieniędzy?
Czy ktoś namówił niegodnie? ...

-

O moja matko, nędzy nie miałem,

Ani niczyich rad nie słuchałem
Ginę na stryku Il'iewiJt11yf
tli przyjaciele w szynku mnie spiil,
Potem do ręki nóż mi włożyli,
A m-0rd popełnił - ktoś inny! ...

Jak wiadomo, z dniem 1-ym marca niedziel, w godzinach od 4-ej do 7-ej
rb. uruchomiona została przy klinice po południu.
dermatologicznej przy ul. Tramwajowej
Na ceJe tej przychodni oddane będzie
15 pierwsza w naszym mieście przy- całe piętro. co pozwoli urządzić odchodnia, lecząca bezpłatnie, skróconym dzielnie poczekalnie dla mężczyzn i ko·
systemem przy pomocy peniciliny, świe j hiet. Druga przychodnia bezpłatnego
że zachorowania kiły. · .
leczenia kiły systemem skróconym zaNapływ chorych jest tak znaczny, że cznie pracować już za kilka dni - 15-go
przychodnia pracując od godz. 8-ej rano kwietnia.
do 12-e.i w ~ołu~nie, ni: m~że ?ać so~i~
System leczenia peniciliną okazał się
rady. Codziennie przyJIDUJe się w meJ nad wyraz skuteczny. Już po kilkunaod 100 do 120 chorych!
1stu zabiegach osiągany jest cel najważPostanowiono więc uruchomić drugą I niejszy: chory przestaje być źródłem zaprzychodnię bezpłatnego leczenia kiły. I razków i może nadal prowadzić kurację
Powstanie ona przy IV przychodni aż do zupełnego wyleczenia.
(k)

I

Dod tkowe kredyty dla Łodzi

to o wypadku
zeZ111a·nia świadków
- R.zesza ich byla niemała ...
- Nikt mnie n.ie bronił, bo w zie/
·
[godzinie
WL1zys-cy ~iadczyll o moje/ winie

Jeśli taJc bylo,
Przemówić mogły

-

-

A wódka rozum

przychodnia

na prowadzenie robót fnwestycyjnych

Na roboty interwencyjne, które trwaw Łodzi przez cały okres „martwego
sezonu'' i nadal są jeszcze prowadzone
przyznano miastu naszemu około 40-tu
milionów złotych.
Dzięki tym kredytom sezonowcy pracowali bez przerwy przez całą zimę
p rzy oczyszczaniu i odgruzowaniu północnej dzielnicy miasta, wykładaniu
szlaką ulic, przygotowaniu terenów pod
budmvę autostrady Łódź Warszawa
i t. d.
Część sezonowców zatrudniona była
przy przebudowie dwóch baraków poniemieckich przy ul. Kątnej. Baraki te bę
dą już 9otowe w końcu maja rb . W 20

zabrała!

ły

I

pokojach znajdzie pomieszczenie przed
s kole, czytelnia rejonowa itp.
Roboty interwencyjne będą prowadza
ne do końca maja, mimo, Iż rozpoczęły
si~ już właściw.e r~boty, s~zonowe: C~o

- Na razie udało mu się · zbiec, my awanturnik polityczny, niebezpieczny
jednak poruszymy niebo i ziemię, ażeby członek Polskiej Organizacji Podziemtego łotrzyka dostać z powrotem w swo- nej!
je ręce!
- A ta kelnerka opowiadał o nim
- Inaczej być nie może! Dostaniemy zgoła liryczne historyjki: czyżby i ona
go z powrotem żywego lub umarłego!. należał~ do tajnej organizacji i była je- krzyknął z takim gromkim patosem go wspólniczką? - Karl Koenig zrobił
brzuchaty radca, jak gdyby wydawał taką minę, jak gdyby wynalazł w tej
komendę całemu batalionowi policji. chwili proch.
WJ'."ru~zającej na obławę za bezczelnym
Major Friedenstab wypuścił z ust gęzbiegiem. .
. ,
, .
sty kłąb dymu.
_ ,RaczeJ wolehbysm_y p,_o dostac zy_ A propos Heleny Ołecki"eJ··. co pan
wego. - o d parł powo l1 of icer ges t apo.
. . d . z
.
·t h. dł · ·
- To bardzo interesujacy typek! Uwię- ? me:l ?ą 7:~·7 . na H pan roc ę uze)
1
ziono go za próbę nielegalnego przej- 1 lepie.), mz Ja.
.
.
.
scia gr:micy, przy tej jednak sposobn:>- Ale za to par:, pall:~ ~~Jorz~, ~est
ści wyszło na jaw, ze posługując się fał le?szym ys~cholog~em, mz. Ja. Ja~~~ Jest
szywymi papierami, udawał Niemca. więc pansk1e zdanie w te] kwestu.
Od razu powzięliśmy podejrzenie, -7,e nie
- Ja ~wiem przede wszystkim jedjest to zwykły aferzysta i szmugler. Te-1 no_- Ż€ jest to ła~na ~. wart~ gr_zechu
raz ucieczka jego potwi~rdził.~ ty~ko na- dz1eu1c7:yna! - stw1_erd.t.1ł cymc~me g~~
sze podejrzenie, tak, ze dzis wiemy z stapow1ec. - Nas Jednak w teJ chwili
całą dokłr„dnością, że Georg Winkler to interesuje raczej jej umysłowość i na-

I

przeprowadzając wizję lokalną.

Komisja zdecydowała już, w którym
miejscu stanie poczekalnia. Od wscho
du zabezoieczy ją przed wiatrami znaj
dująca się tam górka, dach poczekalni
ochroni mieszkańców przed opadami atm0$ferycznymi.
Początkowo na trasie tei uruchomi
P.le 5 autobusów. które beda kursował"
ruchem wahadło"vvm. Nie wiadomo
tylko jeszcze, na jakie maszyny miasto
się zdecyduje.
Jeżeli chodzi o „Chaussony" są one
mało
wytrzymałe i nie nadają
się na
'bruki łóoz~de. Bardziej od nich wytrzy
małe „I ,eylandy" również mają pewne
braki. Nailensze bvłybv autobusy wło
skie marki „Lancia". W chwil obecnej
toczą się we Włoszech pertraHacje mię
dzy przedstawicielem CUP-u dyr. Askanasem a przedstawicielami zaintereso'Nanej firmy samochodowej.
Maszyny włoskie maia być zakupione
nie tvlko dla Łodzi. CUP zamierza spro
wadzifo wieksza ich ilośf.. abv zastanić
nimi sfatv~·owane już „Chaussony", któ
Ye nie zdały egzaminn w Warszawie i
innych miastach Polski.
(s-ki)
UWAGA!

UWAGA!

BAL WTOSENNY STUDENTÓW
POLITECHNIKI
odbędzi-e s.ię dnia 10 bm. o god-z. 22-ej w lokalu C. S. PiPR - Al. KoścituszU<i 65.
Udzi a.ł w wy;;tęparch b iorą: Marta J'vfrrska,
Piasecka, Julian Szlatler. Akomrpania.ment: Irena Aleksandrow, or.kie:stra Klubu Mel011Danów.
Wstęp za -za.prosze.ni.ami, któr-e można otrzymać w Bra t·ndej Pomocy Poli techn.ikt, ul.
Gdańska 155.

ZAMKNIĘCIE RUCHU KOŁOWEGO _
Po<laje się do wiadomości, ie w związku z

dz1 o utrzymanie c1ągłosc1 zatrudnienia, przeprowadzanymi robotami drogowymi na ul.
gdyż na razie zakres robót sezonowych 1Rzgowskiej między PL Reymonta a PI. N iPpojest jeszcze niewielki.
dległości, zostaje wstrzymany ruch kołowy
.
,
do czasu zakończenia robót.
Dowiadujemy się, że stararna Zarządu Miejskiego o uzyskanie dodatkowych
KOMUNIKAT
kredytów na kont~·nuowanie robót interCRDK - ul. Piotrkowska 243 - urządza
wencyjnych uwieńczone zostały pełnym dnia 10 bm. III koncert dla świata pracy.
W p·rogramie utwory WieniawS'kiego, Nospowodzeniem: w najbliższych dniach
miasto ma otrzymać kilkanaście milio- kow&kie~, Młynarskiego. Wykonawcy: Łódz
Orkiestra Symfoniczna, dyrygent: Pawłow
nów złotych, co pozwoli wykonać jesz- ka
ski Józef, sol i ści: Halszka Bacewicz, Michał
cze szere~ pilnych robót.
{s) Lasowy, Zenon Hodor.

I

stawienie psychiczne, aniżeli linia jej I re.dca - Winkler był zbyt sprytnym
i kształt ramion...
I graczem, ażeby zwierzyć się ze wszy- Ponętnych ramion!
cmoknął stkiego u dziewczyny tego typu, jak
ustami Koenig.
Ołęcka! Ona mogła rzeczywiście nie wie
- Bezsprzeczne, bezsprzecznie: obaj dzieć, kim był jej kochanek!
wiemy o tym doskonale. Nie o tym jed- Tak samo, jak nie wie, że właśnie
nak mieliśmy mówić w tej chwili! Ja dzięki niej dostaniemy go z powrotem
uważam, że ta dziewczyna miłuje swoją w swoje ręce! uśmiechnął się złośli
ojczyznę
tak gorąco, jak wszystkie wie gestapowiec.
Polki, że jednak jeszcze więcej kocha
- Ma pan jakiś plan? - spojrzał na
ona swojego chłopca: taki to już jest niego z zainteresowaniem gospodarz.
typ spotykany zresztą bardzo często na ; - Owszem! Plan bardzo prosty i dlacałym świecie!
tego niezawodny.
- Tak, ona kocha go rzeczywisc1e
Strzepnął popiół z cy.gara i ciągnął
ponad wszystko: nawet więcej niż swój dalej:
honqr, swoją cześć! - przyznał Koenig
- Ten młody człowiek znajduje się
- Ta dziewczyna zgłupiała formalnie teraz z całą pewnością w Łodzi, dobrze
na jego punkcie i gotowa jest zdecydo- ukryty u jakiegoś ze swoich przyjaciół.
wać się na wszystko, byle go ocalić.
W związku z tym zaaranżujemy obła- Użył pan tu '.:>ardzo trafnie określe wę na wielką skalę i pchniemy naszych
nia „zgłupiała". Tak jest, radco, może koPfidentów, którzy wykopią go choOłęcka ma wrodzoną inteligencję i nie ciażby spod ziemi. A jeśli go nie znajprzecz e, że posiada pewneł ;rykszbtałce- dą? ..
nie, a1e nieszcz~śliwa mi .osć zro iła z
A . 1
1.:- t' Jeś
i go ·nie znajdą? - jak ecno
ni·e1· ogłup1·ałą. po'łszaloną i"stotę, z kto'ra
ł K
zrobisz. co ze~hcesz! Ja czytam w jej pow orzy
oemg.
myślach jak w otwartej księdze, tak, że
- Wówczas on sam przyjdzie ... do
nie ma dla mnie żadnych tajemnic. tej dziewczyny, którą kocha! Wydałem
I Jlatego p:>wiem panu, że...
już polecenie, ażeby od tej chwili śle
- Gdyby Ołęcka należała do jakiej- dzono uważnie każdy krok Ołęckiej, a
kolwiek organizacji. byłaby się już daw- równocześnie dwóch agentów ma na
no zdr~dziła . To ·j:st natu~a zbJ'.t m~ł~, ~~ku jej mieszkani~. ; J eś~ nie dziś, to
skomphko~~na,. azeby . me mozna J~J ]~1.tro. ,albo .za ty~z1en, zb1eg„,zechce nahyło pode1sc z mena-::ka I zdemaskowac. ~ iązac z ma kon.akt. a wte.„y ...
I - Ja sądzę tak samo! - przyznał 1
(D. c. n.J
łydek

t 09)

Rzgowskiej, do ostatnich zabudowań
mieszkalnych. Wczoraj, bawiła tam specjalna komisja, złożona z przedstawic~eli Wydziału Planowania Przestrzennego, K.E. Ł. i Wydziału Komunikacji,
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o.ficialn» WZ1S

.

I euszowy

a

'

y ZI en

ŁKS

-u

u asua
~· ~ 1"'
in: prez sportowych z olazj 40-lecia klubu: wielki turn· el pięściarski, mecze
odbędzie ~ię uro·l I gowe, wyśc gi kolarskte i motocyklowe, start lekkoatletycznej grupy ormp1jskiej
„

_

wn•a, ul. D~s~yńskifoo. 54,
czys'" olwarc1e Turn1eą1 Jub·\,,u~ww.eg•. Za·
Niewiele kiubów w Polsce może po- s,WO't/ymi i klubowymi zasłuż01 1 :: 1 1 ..:'.„'3· gólnej punktacji. W turnieju tym wezmą
v.·od:i:<y, którzy nie zglo'!.zą się w tym termi·
udział cztery zespoły: Milicyjny KS szczycić się 40-letnim istnieniem i tak łcczy klubowych.
nie au\omatyn:,ni€ będą z turn:eju wyeFmino(Gdańsk), Grochów (Warszawa), Tęcza
bogatym dorobk:em sportowym, osiąJ
Jubilaci
projektowali
zorganizowan:e
wani.
niętym na przestrzeni tego
czasu, jak w ramach 11 Tygodnia" wielkiego turnie- i ŁKS (Lódź).
Decyzją Zarządu ŁOZTS z dnia 7. 4. 48 r.
Jak widzimy, obsada turnieju bę.:::lzie
ŁKS. To 40-lecie ŁKS-u przypada na rek ju piłkarskiego, ale napotkali
trudności
7o6'ala przyjęt;i w pao~· Phnków ŁOZTS bieżący. !(lub obchodzić będzie swój .iu- ze strony PZPN i z braku wolnych termi·. bardzo silna. Każda drużyna wystawi peł
Sek<:ja T2n'.>Sa Stołowego ZKS „Jedność".
bileusz bardzo uroczyście i uświetni go nów zmuszeni byli zrezygnc Ncć z trct1 ną ósemkę, a w każdej wadze walczyć
Z.1.rząd ŁOZTS.
całym szeregiem imprez
sportonycn, p!anów. Ograniczono się do rozegrania będzie po czterech zawodników.
W pierwszym dniu turnieju odbędą
przy udziale wszystkich sw:r·ch sek::ji.
dwóch spotkań o mistrzostwo ligł: z ZZK
lm~mt!kat
się
spotkan;a 16-tu par ustalonych przez.
Po szeregu konferencji przygot1Jwaw- (Po~nań) i krakowską Wisłą.
V związ.ku z m jąc •m roz.pocza<: cię Tu·r- czych ustalono już definitywnie dokle1dlosowanie, a drugiego dnfa zwycięzcy
Mecz z ZZK (Poznań) będzie pierwn'.ej<'Om Jubileuszowym w dn;u 12. 4. \<l48 r. ny plan uroczysto·~ci, które odbędą się
walczyć będą między sobą, a pokonanl
szym punktem jub;leuszowego ;ircgr.:Jw:·zna<:::8 ~·ę zbiórkę W'Szys•kich i:ędz!ów w dniach 23 30 maja. Będzie to za- mu sportowego i odbędzie się n:i sta- o Ili i IV miejsca. Zespól, który w cgólŁOZTS w dn'u tym o godz. 17-ej, w sali ZKS
nej punktacji otrzyma największą j:ość
tem „Tydzień ŁKS".
dionie ŁKS o godz. 17-ej w niedz:e!ę
E!Pktrownia, ul. DaszyńskiPgo 54.
punktów otrzyma nagrodę. Turniej odGłówne uroczystości poprzedzi w $0 dnia 23 maja. Wła:;ciwie, mecz ten poPowyższi' nie O·bowiązu,je sędziów zam;eszb~-wać się będzie na ringu pod d3chem
bolę dnia 22 maja zebran:e starych dzia winien s·ę odbyć w Poznaniu, a!e koleja
kal) Ch w Tomaszowie Ma.z_
ustawionym na boisku hokejowym. PoIaczy sportowych klubu, połączone z ne wyrazili swą zgod~ na przełożenie
czątek walk ustalono na godzinę 1 7 -~ą.
WSS - ŁOZTS wieczornicą, następnego
zaś dnia, w nie go do ł,odzi ze względu na jubiiausz. a
W czwartek 27 maja o godzinie 1 s:ej
dzielę o godz. 9 rano nastąpi złożenia na zmianę tą PZPN zgodzi się na pewno
zawody pływackie i zapaśnicze na stawieńca na płycie Nieznanego Żołnie·
W poniedziałek dn:a 25 maja oci gor:ta, po czym odprawiona zosta1:e w l·a- dziny 17 do 19.30 odbqdą się na stadio dionie ŁKS.
Piątek, 28 maja, będzje dn:em wolnym
tedrze Msza św. na intencję k 1c100. na n:e ŁKS zawody lekkoatletyczne przy
W tym czasie gdv nasza reprezenta- którą oprócz członków ŁKS z3pmszeri udziale olimpijczyków, zgrupowar.ycll od wszelkich imprez.
W .sobotę, dnia 29 maja w godzinach'
CJa piłkarska walcz~1ć będzie w Warsza- zostaną goście i przedstawicie e stov;a- na obozie w Olsztynie. Program puev;ipopołudniowyc~ rozpocznie się na korwie z reprezentacją Czechosłowacji, w rzvszeń społecznych
z całej PJ!s!<i.
duje około 15-tu konkurencji męskich i
Pradze odbędzie się mecz międzymiasto Po wspólnym obiedzie
tach ŁKS-u dwudniowy turniej tenisowy
rozpocz'ią s·ę r.a żeńskich.
wy Praf!a - Kraków.
o
mistrzostwo klubu, a równocześnie na
stJjionie o godz. 15-ej urocz~'sto<:ci ofiW środę dnia 26 i czwartek dn:::i 27
Do występu tego Kraków czyni odboisku
gry sportowe: kosz~·kówka, siatcjalne: powitanie Premiera Cvran 1ew:- maja odbędzie się wielki turniej bokser
pov.-'iednie przygotO\.,. ania zdają<' sobie
kówka i szczypiorniak.
1
spr;:n.•;e jak trudną będzie je.go rola. Od cza, który objął protektorat n'3d i,1b::e- ski o nagrodę Prem!era C~ rankiewicza.
W niedzielę, dnia 30 maja rb. o godzi·
h~" 'ają sl.ę mecze sparringowe, w kt6- us,zem ~,KS, oraz ~ości, defita·ja, prze:j Nagrodę .zd.obę?zie na włas_ność druży nie 1 O-ej
rozpoczną się
na stadionie
~·ch drużyna ·wybrana przP.z kapitana rr:o\·v1en1a, dekoracje odznac~en d;r1 o.:in na, za zaJęc1e pierwszego miejsca w o- WKS-u wielkie zawody motoc:vklowe na
związkowego
KOZPN p. Zastawniaka
ł
111
torze żużlowym. Udział w tej imprez .~ryka~uie niezłą forme.
1
1
Skład w j'lkim reprezentacja Krakowa wystąpi w Pradze będzie nastęnu
• •
•
·
tak, że publiczność będzie miała nl'Jz,lący: Jurowicz (.Jakubik) Gędłek, F!a
I
Koło
Mlodzieły
noś~
udać s.ię na pobliski stadion Ł!<S·U
nek - Jabłoński I. Legutko, Jabłoń
gdzie o tej porze przybywać będą do
ski II (Wapiennik A.) - Giergiel, Roik
Ł6dzkim
mety kolarze ogórnoporskiego biegu m
III, Nowak, Kohut, Binek, (Streit, Kofin,
Lotnictwo
w
dobie
dzisiejszej
to
nie
org:miz?.cy:;nym
(J.:lbytym
p·)d
koniec
sowego
o nagrodę przechodnią ŁKS.
Cisowski). Na treningach dobrą formę
wykazali zwłaszcza: b-cia Jabłońscy, tylko przyjem.ny i emocjonujący sport, 1945 roku jako autonomiczna organiza- Bieg ten rozegrany zcstanie na dystanKohut, Giergiel i Streit, były gracz Ja- ale ważny czynnik w służbie państwa. e:ja. Przystąpiono do pracy wśród wie- sie 145 kim. Trasa b!ec będzle przez
Przez szkolenie szybm:vcowe i motoro- lu trudności. ale zaoału nic nie zdołało Piotrków, Tomaszów i z powrotem d
rnsławskiego K.S., obecnie Tarnovii.
we młodzieży dokonuje się kwalifikują- ostudzić. Dzięki ofiarnej pracy człon- Łodzi. Start honorowy wyścigu o godz.
cych eliminacji i przyr{otowuje państwu ków zarządu pokonano już wiele trud- 8-ej na boisku ŁKS, start lotny na C~1oj
zastępy przeszkolonych i pełnowa1·to- ności i w stosunkowo krótkim czasie nach przy kościele Sw. Wojciecha.
ściowych pilotów, gotowych w każdej zdołano unormoi;1ać stosunki. Dziś Koło
W niedzielę, 30 maja rb. o godz.i!'lie
Sikolne lłiłlżttiY hb·an:c i tofz 1 w
VI nP.dchodzącą niedzielę dnia 11 bm. w s~ chwili stan~ć w szeregach na wezwanie Młodzieży przy A. K liczy już około 18-ej zakoilczen'.e jubileuszu meczem li
400 cz!onków.
~ PZPB nr. 3 (<13Wfliej Geyera) przv ul. Pio·tr- Ojczyzny.
gowym Wisła - ŁKS.
kow.s:kiej 295 orlbę<lzie się towarzys.ki mP<:z
Dlatego tvm, którzy z ~1łodziei'1czym
Koło dzieli się na 8 działów: szybowpięściarski między dniżvną Gimnazinm Mecha·
zapałem pokochali nasze lotnictwo nie cowy, modelarski, propagandowo - prankzn~go 7. Pab'.anic, a Państwową Szkolą Tech
nalcży bronić dostępu d 0 niego, lecz po- sowy, n~ukowo - oś·wiatowy, rozrywkon:c7no - Prz~myslową i Łodzi.
rop·c 1 yna sezon w niedz"e'.ą
Na czele działów
Drużyna łódzka będzie dość silm1. howiem móc w realizowaniu ich marzP.1) i krze- wy i konstrukcyjny.
Zarząd
ŁOZM orga.niz·uje w dniu 11 1 ·.viet·
"'' ~zereg'lch i~i wvsitaµ;ą mani dohr7<> nie'i- wić miłość do skrz:vdeł wśród najmłod- ~toją poszczególni kierownicy. ·
nia
rb-.
(n'e<lztela)
uroczystość „Otwarcin 5e·
<"iarze: B'ONTKOv\TSKI fLKS). M<\RKfEWICZ szych entuzjastów lotnictwa. To właśCele, jakie postawiło sobie Koło Mło zonu Motocy.klowego",
(Tęr-ia), SZALIN'SKI (TKP) i inni dobrze już. za
nie zadanie bierze na siebie i sóełnia Ko dzieży A.K. w pierwszym okresie orgaUdział w uro<'zystośd winny wziąć W'l'zys•·
awansowani w eztuce bok><:ov:ani'l.
lo 1\1lodzieŻ:\' Aeroklubu f„ódzklego. War nizacyjnym, są, w rniarę możności, re- ki<' Kluby i Sekcje moto<:yklowe zrze<;zon'3 w
111rfi~ C~e r.~nł·.,,111·, l„~ „i•
to ażeoy i-.połeev::ństwo nas?.e bliż..:j w- alizowane. A cele te - to wytwon:e- LOZM.
Program uroczy toki je5! na5tę:p;1 ją cy:
n u11.:
P'- 1 ~ n.
ft~ !.:!
pozllało si.~ z jegJ prncą i os1ągni~tymi nie silnej więzi duchowej między mło8-ma - ib•órka m::ze;;tn;·ków na
Aoel kluto n' e rrzetrz~i 1-flll ech '-"Yl'l kami.
dzieżą pałającą miłością do lotnictwa ą-goGo<lz..
Miija (tl. Hallera).
Komitet jubileus:wwy ŁKS 7 wraca
Koło Młodzic:lv powstało z inicjaty- oraz pomoc młod:vm w zrealizowaniu
Go<lz. 9-ta p~zejazd
molarv:.:Ji~tów
·
rr
.J
tl · h wy Aeroklubu I 'Jcl7kiego n,1 zebraniu ich marzei1 o latanfo.
przez miasto do Ka~e<l.ry i złoŻC'mi" wieńn1 na
.;;1ę z ... orącym
ape 1<:>m uo wszys · nc
Plycie :\Tiez.nanego Żiołniern.
członków i sympatyków klubu, oraz in1111
Godz. !l,30 - wyjazd do Zdm\<;·kiej W 1!i.
1
Godz. 12-ta - Nahożeń~two w k0~d„le
rafial.nym w Zduńskiej Wo-li i
maS'Zyn.
bezsprzeczną własnosc ŁKS, o zwrot ich
Godz. 13-ta - WS;pólny obiad i u1koń<:zen"
b~zpośre~nio
ob. S~u?zińskiP~:1 • wice- ur elK3 · IOŚĆ SekCJi S'W:adczy n WSZeChSłrODOOS'cj klUblł zjazdu.
mezesow1 ŁKS (ł,odz. ul. Rozana 13), łf.
u
.
Komandorem „Otwarc;11 Sezonu" je<.t p e·
~\·zgl~dnie o zawiadomienie o tym sekre
W Łod7.i w flladrnm orgcrnizacyjnym. znaj- ppor. Smoliński. Ko.misja Rewi7yjna: por. Stry zes mjr. Serocki.
tariatu klubu. który upowsżni jednego duje się Zrzeszen:e Sportowe „Gwardia", k:ó- cha Isk.i. por. Witczak i (l"por. Stroszajn.
Biorąc pod uv;agę urocz~<"ty <"h·ł'<1ktl'r <>t
z członków do odebrania tych przed- re skupiać będzie w swych 5zeregach funk·
Zarząd wo.jewódzki ZS Gwardii, pragnąc warcia sezonu, którn będzie równocze<n<
miotów.
cj<Jnar"us-iy lBP, tCl rnaczy Mili<:Ji Obywatel- jak naj6zybciej rozw;nąć dzialdlno~ć 6porto- przeglądem 6il 1.r?:eszonegri mo'oq· :<''zmu ;i'\
·
tl · h skiei, l'RW. ORMO i więzienni<:twa.
wą klubu, odbywa zebrania organi7acyjne poD Ja Ł Ks
•- S k·omp l t>1 owa me WS2'~\S nc
szczeqólnych eekcji sportowych w Domu .Kul- terenie okreąu łńdz:R:iego, Zarzild Okrqąu a·
peluje o jak. na]'li<:zni€jszy udział w impr!:'·
1
.
k
kl
b
.
1
'
~
ZRda.niem
ZS
Gwardii
b<'dzie
1·ak
najw1ęk·
pan11ai:e
il ffWYC 1, Or;znaczen,
n ... ~
tury Milicjanta, gdz:e mieści siE: siedziba ZS. zie.
· rna h ar cl zo wazne
·
sz~ u.masowiente W\ chowania fizvczneg_ o i 6por
ród,
dyp
oniow
zna1
gtowego wśród pra<;owni.ków 6h1żby bezpieczeń Gwardii.
O wsze<:hstronno-ki ZS Gwa;di! świadcry
Czenl·e. zwłaszcza dziś w przed.dzieli. ob- stwa i roz,~iianie do·ty<"hcz95owej działalności
r'nodu J'ubileuszowego 40-lecia Hubu.
6e.kcji powotanych do życia. Prze
sędzia radz~ecki
S!portowej M.l1 :<:vjnego Slow. s port. Doro 1Je<{,_ wielka
wiciu je ilość
się uprawian;e następujących dyscyMi!i~vi·neg.o
Slow.
S1)ortow=o
prze1·
s no~towv
"
"
~.
~„
plin sportowych: piłkarntwo, strzeloctw-0, bok5,
Palska - Czechy
mie w dalsze posiadanie ZS Gwardia.
zap1.~nictwo i di:wigai1;e ciężarów, pływactwo.
Jako kandyda,tów d-0 'Prowad7.enia rnerv.1·
Na odbytej konferencji porozumiewawnej lekka atletyka, kolarstwo i kolarstwo tury6ty- międzypaństwowego Polska Czochosłowa
11paratu bezipieoeństwa powolano wojewódzki czna, wreszcie szermierka.
cja, który będziemy mieli za trzy tygodni~
Zł\S. Odz'riv bedz"e 9hr:id1pa·a
Z<'\rtąd ZS Gwar<lii,
tóry ukonstytuował się
Pra<:owni<:y wszystkich resortów slużby bez Warszawie, PZPN ~g:osił 6ęrl7'.jńw: Tlie,~cr: (Ru
nasfępująco:
n edziel~
pi?.Czefrstwa w Łodzi. którzy uprawiają jaką muni.a), Podubskiego (J11gnsł•n1Tia) i Sin •ano·
Przewndni.r?.a<"'' - '1""· !o.ci.ar, wic pre- kolwiek g~laż "Port11. powinni 7.qlosił swój wa (Bułgari11}, n-afomia~I. C:?e>ski 7vtia.~ok P 1
Z!r2~d S~hji G;„
Sn<ir ,„„<:fi 'v~s~k'.-1:i
1<S Odz'.ez z~w nln111 a 17 w niedr.1elę r!nia z2s': - kp' Niensni. m;r. łu.rew'a. por. J;rnn· 11dz1al <10 ZS Gw;ird1i. P1Prwszym wyslępem kar.,,ki prop<1r..u!e fi~ arbitra !'ędz'b .\" Tad-z,::.
hieq narodowy na kich: nmitnewn i l.itis:zew„,
l !, br o C!r>rh. 11-<?i w l01<'!lu ·~·ł 0 "nvm przy w~\.·1, pnr. Klimek. 1=;eArPlnz - Stul'. e;karbn!k łód!kiej Gwa rtlii hedzir
Cieka1we, która z tych k.a.ndvrldtur
d. \ITięcko,,;sk;~cv> nr 21ł .-.rJhętl'?iF s•ę 1ehr11- - por. Mros1cz:ak. go~pndof7 - kl:'!. Siefnion. nr~elej w dniu 2 m11111 rh„ ·.v kl"rym przewi·
uzgodni-0na.
oor. J„roszewski i d.zianr jest start oko.Io 500 zawodników.
nl.; wszystkicb członków l 'Zll.intereso·vanych. q.łonkow1 zarz<1du -

W. S. S. Nr. 2

PHk~rze

Krakowa

Zas t ępy

SZkOll

Uc1niowie

·

d
h
I
t•
m ·O yc Pl o OW1 ~~~~~~~~ ~o~~~e:~iięm~~~~~k~~~i/~~-:~

przygotowu1e
•
przy A erok Iub1e

boksu~a

rnu

Motocyklowa

0

_I

z

~~j~ s~:ó~~n~tt~rfd~~nd~~d~;ó;i~ho'~'~;~;i

oraan1zu1emy
• • z' s.
b

•

Gwar d•1ę··
• ''

Czy

poprow2dz mecz

SP.k~i~ piłki ręcznai
w

0

brać

Str 6

• Dok~d dziś pójdziemy
TEATR POWSZECHNY. - Dzi§ o godz.
19,1~ premiera ciekawej komedii R. Matuszew
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MALI DETEKTYWI

Początek seansów:
W dni powszednie: 17, 19, 21.
w niedz. i święta: 15, 17, 19 , 21.

I
1

Dz1s PREMIERA!
Film produkcji angielskiej

ł

U

ZARZĄDZENIE

PREZYDENTA M. ŁODZI
z dnia 8-go kwietnia 1948 roku
w sprawie zwalczania pomoru kur

Wobec stwierdzenia, że przyczyną licznych
kur na pomór, było żerowanie
ich po polach, na których rozlano fekalia, za„A
RACJLAP:HJ. SAMRTAHRUTR RANK
walk polskiej Armi1 pod dowództwem gen.
Początek seansów:
:;
wierające wnętrzności i pióra kur chorych
Swierczewskiego.
W dni powszednie: 16,15, 18,15. 20,15.
na pomór ~ w celu zapobieżenia szerzeniu
Passe-partout nieważne.
W niedz. i święta: 14,15, 16,15, 18.15, 20,15.
EKSPLOATACJA: P. P. FILM POLSKI
r:ię pomoru kur na pvdstawie art. 5 i 2~
Tł:ATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA':--------------------------------·-----------------------------; lit. „l" rozporządzenia Prezydenta R. P. z dni&
22-go sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. nr 77, poz.
673) i § 387 rozporządzenia Ministra Rolnic- .
twa z dnia 9. I. 1928 r. (Dz.. U. R. P. nr 19
SZKOpoz.
167) - wprowadza się zakaz wypuszcza„ W przyszłym tygodniu premiera farsy annia kur, Indyków I perliczek na pola gospo~~~!~ego pisarza Noela Cowarda P· t.: „SEnajbardziej interesujący tygodnik dla młodzieży drukuje powieść J. Meissdarstw rolnych, na których rozlano fekalia nera „SZI\:.OŁA ORLĄT" i dwie po wieści rysunkowe J. Szancera i M.
do czasu zaorania tych pól.
Teatr „SYRENA", Traugutta 1
Walentynowicza ,;Przygody ziarnka" i ,,Sciśle tajne"
3947k
Niestosowanie się do niniejszei:io zarządze
Dziś o godz. 19,30 „AMBASADOR".
nia będzie karane w myśl art. 98 wyżej cyTEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA''
towanego rozporządzenia Prezydenta Rzplitej
Piotrkowska 243
w trybie administracyjnym aresztem do 1-go
n11 llllllllllllllllllllllllllR
11111111111111111111111111111111
Codziennie o godz. 19,15; w niedzielę o godz.
miesiąca i grzywną do 10.000,- zł lub jedną
z tych kar.
15,30 - „ZEMSTA NIETOPERZA'', operetka
AKUSZERKA WllJTA KREDENS kuchenny,
PR::::=l,ĄKAŁ
się
Za PREZYDENTA MIASTA:
w S-ch aktach J. Straussa w premierowej ob- l ekarze
SIEWICZ. Abitu- stół okrągły orzecho- wilk z obrożą Sanocka
{-) Stanisław Duniak
wy sprzedmn tanio
rl entka Warszawskiej
sadzie.
10 m. 3.
3896g
Dr RORECKI choro- Kliniki Profesora Gro Dowborczyk<Sw 23 •
Wiceprezydent Miasta
b y żołądka, kiszek, wą madzkiego przyjmuje stolarz.
Teatr „OSA", Zachodnia 43, tel. U0-09
3901g
n1111"li11'i111111m111P1'111111•1"1111r11·r:1••1111111•111'1H1111111111111111:11111111111111111111111H1llrn11111·111n
t
roby,
Narutowicza
35
p
omorska
43.
3283g
Powtórzenie premiery pt. „WIOSENNY
t el. 206-99.
3542k
BIEG".
łJlł'AGA!
R_ó_łn_P._ _ _ __ POTRZEBNA prasoIlR DOLIRSKA, Cho- f( m1nn WEŁNĘ
waczka na chemiczną StWPUJEMY WEŁNĘ
MIEJSKA GALERIA Sztuk PLASTYCZNYCH r oby dzieci. Narutowi
Przedsiębiorstwo Elek
c za 6, tel. 208 -76
robotę
Gajewska
NaOWCZĄ,
surową,
powłoś,
odpadki wełnła·
A
KUMULATOR Łódź, trott>f'bnicznP BOLE.
(Park Sienkiewicza)
'.'396k Andrzeja 29 poleca a- SŁAW KOPER Łódź, piórkowskiego 25a.
tną, praną, w KAŻ·
ne kup11je
Wystawa Sztuki Ludowej w Polsce. 3875g
Dr KUDRE\VICZ spe- k umulatory do każde ul. T~n. Daszyńskiego
c ia lista weneryczne- g o samochodu, moto- Nr 35. Telefon 140-02. POTRZEBNA pomoc DEJ ILOSCI, „ME· .Bolv,o" Rzgowska H.
(rzeźba, malarstwo, grafika).
RYNOS KRAJOWY" 3'ł48k
s kórne, 8-10. 3-7. c.vklu i tell"fonu. Spe3297-k domowa, Kamienna 5
Otwarta w dni powszednie w godzinach od p iotrkowska 106.
sialnie dla motoru NAPRAWA
3931g Łódź. Rzgowska 4. Fi- --~--maszyn m. 9.
10-13 i od 15-18, w niedziele l święta
3544k „ Diesela" I samoch. r1n ~7vcia w<;zelkiego
lia Rybna 17.
3293k S7,K0f4A SAMOC:HODOKTÓR ZA UR MAN a mervkańskich. gwa- rodzaju szybko i przy POTRZEB N A pomne
od godziny 10-18.
DOWO • MOTOCYs pecialista: llkóme we r ancj·a od roku do stępnie poleca Gło domowa, Jaracza 15
KLOWA.
pr7vim11ie
m. 7, lewa oficyna 2 p.
MUZEA l\fiĘJSKIE
n eryczne. 8~10: 5-7 d wóch lat. Kupujemy winkowski, żeromzapisy do dnia U!
3932g
Nawrot 8.
3644k stare akumulatory
Etnograficzne, lac Wolności 14.
sk!eim 40.
3169k
1'•ui1>tni:l hr
T ńclf.
GOSi>OSIA potrzebDR TADEUSZ CHĘ: ( ~knvnld) łPl. 1115-2!;
Wólczańska 27 i Głów
SZOFER
z
czerwonym
Prehistoryczne, Plac Wolności 14.
CI~SKI choroby c;kór 7.F.GAREK _ srebro. FOTOGRAFIE legity na, Z11.ierska 99, Lesz- prawem jazdy poszu- na 7.
3874g
Przyrodnicze, Park Sienkiewicza.
3938g kuje pracy. Oferty OPOżNIONYCH-wna
n o-weneryc1ne Piotr- złoto kupuje .. Omeii:a" macyjne, portretowe, czyńska.
iotrkowska
4.
Poleszybko
wykonuie
Zap
k
owska
157,
3-6.
Otwarte w godzinach od 10 - 15 codzienpod „Młody" Prasa uce przygotowuję w
kład Wileński Nawrot POMOC domowa z re
k ferencjami do dwóch Piotrkowska 55.
3574k ca: gwarantowane wy
tempie pr;rvśpieszo
nie, prócz poniedziałków i. wielkich świąt.
3599
1
DOKTÓR REICHER r oby złote - srebrne.
osób potrzebna. Naru
3929g nym do małej matury
3681k
JEDYNY
FOTOAU<; pecjalista wen<!rycztowicza 1 drogeria.
w zakresie kl. III i IV.
n e, skórne, płciowe G=-A-=--=-L-=A-=N-=:T;;;E=R'-;I"='A-;-h'.""u":':;'rt- TOMAT Narutowicza
3940g l.nkaht
Wiadomość Nawrot
d<>te1l polPC<t Pv1loch 8 najtańsze naj( zaburzenia) Połudrio
13-8.
3906g
ADRtA - „Syrena".
PRZYCHODZĄCA
po
S-ka
Łódź,
Piotrszybsze
zdjęda
lE'gitvwa 26 druga - s!.~d i
moc
do
dzie<'ka
potrze
POSZUKU.JĘ
3
4
k
macyjne!
3817k
BAŁTYK „Bitwa o szyny".
ma.
3569
..."1:.:lR'< l
rnwi:ka !;1.
MECHANICZNA sto- bna zaraz. ~romskie pokojowego mieszka- t aeubione dolte.m8'ntv
Dr. MIRSKI ak11S7'Pria -KWIATKOWSKI BAJKA - „Znachor·•.
3941g nia z wygodami w cen
lamia Piotrkowska go 85-1.
ZGUBIONO książeczchorohv koblf'<'e. że- 'C::nawadzki ł,ód7. KnPOTRZEBNY zdolny trum. Pośrednicy pokę Ubezpiec:talni
GDYNIA - „Program Aktualności Kraj. i rom!:kiego 37,
tel ś ciuszki 36. tel. 147-45 259. Przyjmie roboty
podręczny lub pod- żądani Łódź, KoperniZientkowska Jadwiga,
2~7-2~
1tk oolf>re1 doborowe win'ł Budowlane i reperaZagr. Nr 6".
3799g Aleksandrów, Zgier3808,g ręczna do szycia na ka 47 m. 12.
3106k cjf>.
DR ROZYCKI ~peria i miodv.
motorowej maszynie 1 POSZUKUJĘ 2 pokoi ska 4.
393~
GDYNIA - „Niebo czy piekło".
1ist*h0rób kob; ··rvch wv1fOB l spn:erlaż STOLARNI A-Prema
Nad ł' Mką :r ńd7.. Dowh0rc7yków do szycia spodni. Of 17. kuchnia w śródmie- 'ZGUBIONO palcówkq
akus?:erii nneprowa- ~ i<>nników
„zrioln~'".
38rng
ściu
7.ll zwrotem koszHEL „ifoddna Fromant''.
_
Ulg
2:i.
frl. 115-08 no~zu37
i kartę rejestracyjną
dził f:i1>. Ohec:->ie: Pio 12
1 t6w remontu. Zgłosze
~==-=------ kupe
odbiorc~ - - - - - - t rkowska 33. ppvin" 1 ~RFDRO w k'l~O"i no trocin stałE'go
l\TUZA - „Dziewczę z północy''.
POTRZEBNA gospo- 1\ nia: Trojanowski tel. RKU Sieradz Mań)<:a
i wińrów.
i e: 2 - 6.
"'1"1" ~taci kupujl'-M. Wel3818k sia lub przychodnia l79-69, 114-81. 3867g Stanisław, Bazarna 9.
POLONIA - „Ostatni Etap".
3933g
DR KOWALRKI MIE ner I Ska. l'_ćidź. Plotr l8 MARCA uciekł warunki dobre, zgło- POKOFkuchnię zamie
ZGUBIONO kartę
szenia dentysta An- nię na dwa trzy, kuPRZEDWIOSNIE - „Dwulicowa Kobieta". CZYSł..AW, c:peciaiis- kowska 112, tel. 1?,0-116
k
wilk
jasny,
wojskowy.
. t a ~kórnt'! - wenery"3815
3905g chnię. Koszta remon RKU Łódź i książecz
- · · - Zn<>.k S7.CZP!!;ó1ny wy- drzeja 11.
ROBOTNIK - „Nicholaus Nlckleby".
n~ I Maja 3. 8 JO· -;:-i:EICE"-snrzedam cięta !;ierść na gr7bie POTRZEBNA oracow 1J tu 2'Wrócę żeromskie kę Ubezpieczalni, Bom
3935g
4 - 7
?3341< wiadomość tel. Hll-'.14 cie przv ogonie. Od- n:ca domowa do m?.- go 85-1.
3942g biak Wacław.
ROMA - „Pościg''.
ZGUBIONO
metrykę
Dr PROCH ACKI ~pe
lej
rodziny
warunki
·
ZAMIENIĘ2
pokojl"
3!l2Rg prowBdzić z;;i wyn'lREKORD - „Skarb Tarzana".
cialista. skórni" w 0 ne - MEB~t>lkicgo ro gro<'l7Pn'Prn, f.óaf. No do omówienia referen z kuchnia z vvygodami urodzenia, legit. tramwajową,
niebieską,
ryczne PrzvimujP 3-fi dzaiu kupui<'. ~Pr7f'<fa WP 7.htno Podohnra- ciP f'h rlinga 14 m. 5, w śródmieściu na taSTYLOWY - „Mali Detektywi''.
T..e:iionów 17
34Bflk ie ~tolarnia Krasirkir źvC'h 12.
391Dk kie samo w okolic~ karta reje~tracyjna
3934~ tel._372-60.
RKU Łódź. Socha KaDrOLĘDZKGhor~ go 3 nrzv R?~nw~ki<'j -'-PRZYRf_;:-Ą.R:AŁ -się POTRZEBNA nd zaraz Rudy Pab. (Pilne)
SWIT - „Zwycięzcy Stepów".
zimierz, Okręgowa 24.
bv ~kórnn-wPnE'rvcz przystanek Piasrr 7n'I n'es dużv żółty. uszv gosposia uczciwa do3722g
„Siódma zasłona''.
TATRY
3935g
ne. ŻPromskiego 41-1
3!'i?.?o ('ll11"'ie. n"On i-rótki. ni) bre gotowanie, do le- iri>oKOI komfort, cen
3
6.
114(i!
„Mali Detektywi''.
M<1rvo.ińs kar7a 2 osohy warun- trum Sopot, odstanię, ZGUBlONO ksiażeczTĘCZA
~ °\VóZEKgł;boki$t:>n "dPh!'?Tli"
Drł.OZA~~necii> l ;~(:ci r"nbrv efo spp<>n 1 nia, ka 9. E. Niedziń~ki.
ki bardzo dobre, re- zwrot rE'mo'łtu. Ofer- kę Ubezpieczeniową
WISŁA „Nauczycielka Wiejska''.
chorób wto~ńw, c:kórv Żeromskiego 85-1.
39?.'lq krencje koniecznt>.
tv .. Dcrvzi~'" Sopot na n'łzwisko Rembow
3943 g WYSTAP.CZY-tv11;;) Zgłoszenia Kopernika ,.Czytelnik'' Rokoosow ski Władvsław, Mazoł
i
wenervcznvch.
Pierv
WŁÓKNIARZ „Guwernantka''.
wiecka 12.
3937g
sza - druE'?.. C7wart::i !'Plf7.FOAŻ--hmtn\v-a 7ndzwoni~ 162-16 do ~~-·_9-12.:_ _ 3911k ~kiego 21.
3915k
sK'R.Anz1<»~fo-1egitv
- siódma. ~i„nkiP"vi - kanE>l11szv f bE'retńw firmv .. Surowro OdWOLNOSC - „Ostatni Etap".
POTRZEBNA dohra · ZAl\flENIĘ-nokófŚfcsd
cza 34, telefon J7ą-!"~ dam~ld<'h du~v wvbór n?dkowe". Łódź, ·men pomoc domowa Kilil'i-1 mieście n'ł inny ookój mację tramwaiową na
ZACHĘTA - „Pani Miniwer".
nazwisko Adamczyk
344!11 { - cenv niskiP l'/1dź. kit>w'rza ?.8. ponaiac skiego 44-51. Pracow- Stalina 46 m. 28.
Pelagia, Polna 12
nr TEMPSKT ~P<"C'i? - Kn1'J<'rnika 47-12 C:: An iln~ć f j:ikość ·oduad- ni czapek.
3917_~
3926g
3949k
lista weneryczne. ~kó r tonnw~ka.
3918!:( ków-by natychmiast
' SAMÓTN A- posz1ikufe ZGUBIONO palcó~kę
v.
mn<'70
nP.
J\ofOTOCV~r:--marld 70 st:iłv one zabr:>ne POTRZERNY fry?.j<'r !'\okoiu przy rodzinie
12.04 Dziennik południ.owy. 12.25 Pieśn i l')lriowe. Pintrkowo•- ... .. NSU" 200 cm na cho no ne1iwv7f:ze1 CPniP. meski od zaraz Koś- Qfprtv pod .. Uczenni- Lubiatowska Jadwi34761-{ rJ7.;p rln c:,„„"7,..r-t":lnia. Prn<:7e z:łn?.m'<>ta/. l citiszki 11._ ~Og rn." Prasa Piotrknw- ga Podmiejska 16-9
kompozytorów polskich 12.50 (Ł) Pogadank a 114
39501:(
Nowa 42-44 m. Il.
Dll-T<OWAJ.l::l{J
Ana
nmotować 162-lr,
u
DO KRAWCA spod-1 ska !;5.
3927g
M. Potapczuka - wiceprezesa Woj, Zarząd
:ł!'l07~
„Sm·owcf>
Odm1dko- niarza zdolna wykwa 1 MŁODY $01;-lny szuka Zl\GUBIONO leg. slu
Zw. Samop. Chłop. w Łodzi pt „Współzawod - tol. Snr>riali~h ~kArn n
Wf>nervrzne. Piotr1rnw -SPRZEDAMdomek 'VP11 T- 6dź, SienkiC\"7L lifikowana spodniarka rn''oiu od 7'łra7. cena żhową. leO'. ZZ, nalnictwo na wsi". 12.58 (Ł) Muzyka z płyt ,,,„ 17'\ ?, - 7 '.-1471
28.
3919k 9r. „Zar~~
3922g obojętna. Ol. „Jrr?v". cówka Rusinowicz ·Ma
" m11rowany. Wiaclo- czaPRZYB:f,A'TCAf„
ria, Wólczańska 228.
13.05 „Z naszych stron". 13.40 Audycja Mini
-D'R l\'.ff"" P,•,,.jfn-'ar mość Wschodnia 111-"5
-si"P POTRZEB N A pomoc
3892g
3891i(
392lk niPS czarnv ia•no T'nrl domowa z gotow11~
sterstwa Oświaty. 14.00 Koncert solistów rho"'nhy 1~nl"\i("'lf"H~ 7."I - ]PW'ł nfir"na.
ZGUBIONO legityma14.35 Pieśni różnych narodów (płyty). 14.5 o C'hodnia 36. tl"l. 1'28-~!l OD~'l'ADJF. olcl;n z l1- n~lrnv ofłt>hr:ić Wńl niem. SwiadPctwa ko- "'n'lf!ł
r7<t<lzeni"m i mie•7k::i- r7~ń•~?. l4n-~~ nieczne. Lipowa 20 - - - - - - - - - ci" 7W. zciw. r7.t>Rław·y
Ł) Arie operowe (płyty), 15.10 (Ł) Rozmow a
Szybel i Eleonory
Ppntuf.„ ~
niE'm. Zwrnt kosztów H'F.l,F.NA B'R'T.EZT~ m. 3 zgłasZ?.ć sie od
z H. Drochocką o jej udtziale w filmiP. ,,Osta trPmrmht. Wianomnść SKA kier. Tn~t. Ko- 3-ej do - 5-ei.
3925k KlTf!"lV i;U.1\'fOCRO- C.hoin'lckiej. Piotr'k:nw
ska 181.
3897i(
llOWF. GE>rh'łrda
ni etap". 15.20 (Łl Płyta. 15.23 (Ł) Wiadomo - nENTY!''J'A V'!ODNJC 'JTc:rhndpia 1ll-25 lewa c;m„t. lek. ,.bis" 11d7ie
KI St::ini~law SPeci:>l PQ'.11,7UKUJF n0..,.,oc- T-,0c'!ź. Kościuszki 68, S'RRADZIONO dowód
ści sportowe. 15.28 (Ł) Płyta. 15.30 (Ł) Wia - ność: kornny. m'l~tk i of'ryna 1 piętro.
lać będziP bezntat3913k nvC'h norad cin. 15. 16. niry d<'mr··· 'i do dwo! 119 kwietnia otwarcie osobistv, kartę RKU
domości lokalne. 15.35 (Ł) Rozmaitości. 16.0o norr„lannw<'. Anrlrze ga o~ób. Swhrlo~twa soecjaln,,ch
kllrsów
PIET(~ Jł111'JE
17 kwi„tnia. G'th. Ko- wym11~ane. 111. Piotr- ' dla motocyklistów i Pabianice. leg. tramDziennik. 16.25. „Zdrowi rodzice - zdrow e ja 11, tel. 154-1?
waiowa Wiel!!uS !'.l[;iSooot odstąpie zwrot smet. Nawrot 7-6.
:ł'>47 k
kowska 94 TIT p.
kierowców amatorów. rian, Strz" r<'iw Karrmnnt.1 nowórl choro
potomstwo" - pogadanka. 16.30 Audycja dl 'l
:1914~
3893g
GAJHNET c'lt>ntv~tvC' 7 h::i. O'fE'rty .. Oka7:h"
3846k niowskich 22.
3900g
chorych. 16.45 ,.Chłopiec z Salskich stepów'
suka od POTRZEBNA pomor
1w Maksvmilian;i Pr" - ~nl'Jot ... ('7,,f„lnik" Pn ZAGINE:f,A
17.00 (Ł\ Koncert dla przodowników świat a l!iPra z~ Lwowa Sne - lr,...~•,...w•"--i!'«n 21. 3f:l1fik
S'l'.<'Z<'niat
brązov.ra
domowa, Legionów 3
cj~lnoś/.. Nownr?Mn B
gry- m. 7a KP' 7 111<1n. 3894g
Cen, oqłonet'i
pracy. 17.45 RUL - odczyt Mgr, Z. Mlyn"!r
·M·A.Q'7.-YŃv-~.sitie:e-r-;;·· c:trzyżona ras:v
tnn.
Zwrot
wvn:igroorotPtvka
zehów
r.rl<i
ń
skfego pt. „Powstanie Wielkopolskie w rok u
0?.m~l'CI i m1>oka snr7.e
W
„EXPRE""IE
IUTSTROWANVM'"
~ka 2fl;i
3;'\4'.lk
dzę Karolewska 4.
POTRZEBNA pomoc
dam. Zgierska 40-30.
1848" (cz. III). 18.00 (Łl „Mozaika !Tluzyc 'Z3921g
w
tek
t!l
tek nt'!kr.
®mowa
umiPiaca doLEf'7.. ZF;Bc'\W. Nnw (1
3!l23g
na". 1845 ,.Zaklęty dwór". 19.:>5 „!\'owv nu - r7P::na prarnwnia Zf' ~l'l?ZEDAM- ;;arnQchód DN. Vł. 48 r. zaginął brze ~otować 'Naruto- 1o 70 mm
HIO 55
35
Ogło!l1.enla
mer „Żołnie•za polskiego". 19 15 Konce rt bów szh1rznych !"int r rlo7„rowy m::irki .. Peu piel:, foksteriE'r. szary wicza 9, sklep wali7ek
Ir
3895g
kow~ka
Il.
347!'i
od
71-120
mm
200
65
45
dro~
symfoni::zny, W przerwie ok. godz. 20.0 ::i
geot" st;in b. dobry, Odn~nwadzić Brnwar
na chodzit>. ZgiPrz.
na 25-t.
3!!24g POTRZl<:BNA dziew- od 121-200 mm 240
Dz'.f:'I n'k 21.30 RumuniJ prLemawla do Po 180 100
ZB wyt'&'
RPvlT'ont::i 41.
39?B?,
ZAGINĘŁA suczka czyna do robót domoski". 22 OO Mmyka tan~r:zn'ł. 22.45 (Łl Ken
zl SO.FORTEPIAN
ARU"lZERKA
krzvżot.AGO
młoda C7arna podpal::i wych na przychodnie od 201 ·-300 mm 300 100 130
ce~t ~yr1eń. 22.58 (t.) Omc;w:en'.e !lTOg~am u
WSKA Iren·ł rirzvjm t1 '"'V k~ótki firmy 'sei- na dn. 30.IIL Wólczań wiadomość 11-go Li- powyt. 300 mm 350 140 180
Posz. t>t zł 1!5
10\a'n1>go na jutro. 23 OO 0G+atnig w:ad01n ('- ie Zachodnia 52 t" 1. ler ~nrze:: :i m, te1'>fnn rl<a J 4f:l-7, za '\yY'" ..,_" stopada 106, wej~roie z
W nlt'!dzlele I święta o 30% drożej.
~d. 23,30 Zakończenie audycji i Hymn.
151-76.
3902g dzeniem.
3333g 179-90. ·
3899g
3903g ulicy.
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