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Jak równy z równym

\t -mowie przedwyborczej, transmitowanej we wtorek wieczorem przez
radio rzymskie, przywódca włoskiej
partii komunistycznej Palmiro Togliatti
oświadczył, że Front ludowy postano·
wił uratować dla Włoch pokój, odma·
wiając akcesu do jakiegokolwiek bloku, który mógłby wciągnąć kraj do no·
wego konfliktu.
Czy Gasperi - pytał mówca - gotów jest dać takie same zobowiąza
nie? Niech więc udzieli nam wyraźnej
odpowiedzi. Mogę jednak stwierdzić,
że Gasperi nie odpowie.
Następnie mówca · poddał surowe}
krytyce „plan Marshalla" i potępił tendencje do przekształcenia Włoch w
b'azę imperializmu obcego.

- olo zasada, klórq kieruje się ZSRR w stosunkach
z innymi narodami. - Stalin o sojuszu z Finlandiq

Agencja Tass ogłosiła przemówie
nie Generalissimusa Stalina, wygło
szone po podpisaniu paktu między
ZSRR a Finlandią. Prerpier rząfo
radzieckiego powiedział m in.:
,,Zawarty przez nas pakt powinien roz
proszyć dotychczasową nieufność i stwo
rzyć nową podstawę stosunków między
wielki
naszymi narodami stanowiąc
zwrot w ~tosunkach między naszymi
dwoma krajami w kierunku zaufania
przyjaźni.

Chcemy, by zrozumieli to dobrze nie
tylko obecni w tej sali lecz l ci którzy
znajdują się poza tą salą - tak w Fin·
landii jak i w Związku Radzieckim.
Nie należy sądzić by nieufność między
narodami można było odrazu zlikwido·
wac. Szybko tego nie zrobimy. Przez
osad nieufności
dłuższy czas pozostaje
trzeba wielkiej pracy by go zlikwidować, trzeba walki o stworzenie tradycji
wzajemnej przy jaźni- między ZSRR a Fin
landią i o utrwalenie tej tradycji.
równoprawne i nieBywają traktaty
równoprawne. Traktat radziecko-fiński
jest traktatem równoprawnym, został
bc;wiem zawarty na podstawie całkowi
tcg-o równouprawnienia stron.
Wielu ludzi nie wierzy w możliwość
istnienia między narodem wielkim a ma
łym stosunków opartych na równoupra-

skłania
działacze
Niekiedy ci
Jednakie my ludzie radzietcY
uważamy. że takie stosunki są możliwe ją się do udzielenia małym narodom jednostronnej gwarancji. Naogół · jednak
i że tak być powinno.

wn!eniu.

Radzieccy ludzie uważają że Finlandia biorąc nie są oni skłonni do zawierania
mimo, iż jest ona krajem małym zawie- z małymi narodami traktatów na podsta
ra ten traktat jako kraj równouprawnio wie równouprawnienia, nie uważają bowiem małych narodów za swych partny w stosunku do ZSRR.
Możemy znaleźć niewielu takich dzia- nerów.
.
•,
wielkich mocarstw
łaczy politycznych
w.~os~ę toast na ~~esc paktu radziecktórzy by traktowali ma!e nar yły ja ho
równouprawnione z wielkimi narodami-lko-fmskiego. na czesc o~ego zwrotu n~
Wielki naród spogląda na małe narody z lepsze w stosunkach między naszymi
krajami, jaki pakt ten oznacza".
góry z wyżyny.
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czeniem socjaldemokratów z komunistami

.
n1a
O
D d 15 maja

Urzędy zafafWią zafegle $~f3\tJ
Nfejednokrotnie poruszali'my zagadnienle biurokracji, która w znacznym
stopnlu paraliżowała tempo odbudowy
I rozwój gospodarczy naszego kraju.
Przełamanie biurokratycznych skłonności niektórl Ch urzędników stało się
koniecznością, toteż 1:arządzenle Mini·
stra Administracji nakazujące władzom
administracyjn'.\'m załatwienie do dnia
15 maja br. wszystkich zaległych spraw
spo:ka się na pewno z aplauzem społeczeń~.n·a, a w stc-,enólno~cl tych pe·
tentów, k1órzy od dłuższego już czasu
oczekują n? załatwienie swoich spra:ev.
Wykonan•e zar11"1dzenia i zakres
widacJi „,,,,,...„,,..E~i sprawtf"'ilOY ędzie
l kontr"'""'"';,11y prz~z wccJalne komisje
mlnistcrlalne.
1

hk-1

Minister Fierlinger omawiaJąc f- o·
i znaczenie jedności "evmętrz
nej klas pracujących, stwierdził na ła
mach pisma młodzieżowego „Mlada
Franta" co następuje:
„Zjednoczenie obozu socjalistyczne·
go jest konieczną odpowiedzią na dzia·
łalność reakcji międzynarodowej.
Jedność wewnętrzna jest niezbędna
dla przeciwstawienia się spiskom snutym zagranicą':"~

na była względam~ oportunistycznymi.
1945
że od roku
Przypomniał on,
twierdzi, że gdy Czechosłowacja wkroczy w ostatnie stadium socjalizacji, ko
nieczne będzie utworzenie jednolitej
partii robotniczej.
Fuzja - oświadczył on, będzie uroczystym i historycznym aktem olbrzykomunistyczną.
Minister Fierlinger stanowczo zaprze miej wagi nie tylko dla Republiki Czeczył, jakoby decyzja w sprawie połą· chosłowackiej, lecz również dla całego
czenia się z komunistami podyktowa-1 świata.

Na konferencji dziennikarzy socja·
listycznych w Pradze, przewodnicz-qcy
partii. socjal-demokratycznej, minister
Fierlinger poinformował zebranych o
decyzji partii wystawienia wspólnej lis
ty wyborczej z innymi partiami frontu
ludowego oraz połączenia się z partią

c na gaz ety I

Minister handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii Wilson oznajmił, że plan
wywozowy pewnych artykułów w bieżącym rok..i będzie musiał ulec redukcji. Powodem tego zjawiska jest brak
stali. Wzamian na to minister liczy
na zwiększenie eksportu niektórych innych towarów, jak tekstylii i artykułów elektrycznych. Plan eksportu węgla i budowy· okrętów pozostaje niezmieniony. Wilson liczy nadto na dopływ dewiz z jeszcze jednego źródła,
mianowicie turystyki. Wielka Brytanl·a 11'czy na przybyc1'e około po'ł milio·
·
l)a turystów, którzy dostarczą jej dewiz
na sumę 40 tys. dolarów.

pol~

Czechosłowacji.

niosłość

5 zlotyc hzj~~~~~~~ie Z~~jJes:o~~~e~pr~:;iosł!j

wagi, zgodnym z 10-Ietnimi tradycjami
ruchu robotniczego, który wywodzi się
jednego pnia.
z
ł
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Ruch ten przez krótki czas był rozwrąz
lecz dzisiaj znowu wkracza na to·
bity,
i·1tereprezentujący
Prasowych,
nictw
cena
r.
1946
Ustalona we wrześniu
3 zł. za egzemplarz dziennika od dłuż- resy prasy w Polsce, uznał za niezbęd- ry jedności".
szcgo już czasu nie odpowiadała zasa- ne poddać rewizji dotychczasowe nor- - don; racjonalnej k?lkula·cji wyd3wni-: my k~lk~lac~i c~ny dzienn~kó~ i uchwl~lił
czeJ. Utrzymywała się o~a dotychcza~ __ podnieśc z dniem 15 kw1etn1a rb. eh UChWa!Olla przez parlament rumuński
między innymi dlatego, ze produkcji cenę ze zł. 3 na 5 - za egzempl.:irz, ce
Dma 13 bm. Y117l~1e Zgror:i~dzeme
pism dókonywano za pomocą niedos!a- nę zaś gazet codziennych dotychczas 21
Na:odowe I_lumu~k1eJ Rep~bhki Ludo
tecznych środków technicznych, wymi'I- zl.:>towych ~ na zł. 3.
Nowa podniesiona cena, zawier:ijąca "'."~J uchwaliło ~roJekt noweJ konstytugających już od dawna szerszej ro~ 'J·
CJl, opracowane] przez front demokraj
.t
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rowniez 1 ca owi e wynagr':) ~eriie CJ·i· lud
owy.
c1ą
d c wRa onabl'konsRy
25-krotnie gł . _oweJL.
pism co- sprzedawcy, J·est zaledwie
Olbrzymi wzrost nakładów
umuna
1
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u
„
ze
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suwerennym
i
niezależnym
jest
ska
zoneJ. O ~C~ S'::JOWO- W)_:7.sz~ Od ceny ~rze.dWOJenneJ! a_ WlęC
d zien~y~ W ~
owa , ze ną a nie mozna JUz popr~e~ dziennik pozostanie 1 nadal najt:mszyrn państwem ludowym" Wszystkie boga.8ta"'.'ać na ~otychcza:oweJ druk~·sY.1e1 spośród art~iftJłów pi~rwszej potrzeby, ctwa naturalne kraj~ _ złoża minerab~z1e .techrn~znej. ~;zed '!'fY?aw~~~tv-:a- z.v~aszcza, ze robotnicza prenu:nerata łów, lasy, wody, źródła energii, oraz
ml Staje koniecznosc podjęcia Wlo::.klCh zb,crowa W zakładach pracy pozosta- transport, prasa, telegraf telefon i raclio należą do państwa".'
inwestycji, aby móc zaspokoić stale nie nadal na niskim poziomie.
Konstytucja stwierdza, że „obywana
dzienników
cen
Ustabilizowanie
Inrosnąc~ popyt na sło'!"o druk~wane.
westycje .te. "':'Ymagają powaznych na- nuwej wysokości ułatwi wydaw.fdv.Jm tel.e kraju mają prawo do odpoczynku,
w ramach niezbędnej samowyst-Hcza!- kto~e zapewnione jest prze~ re~lamen·
~
kładow p1en~ęznych. „
?bse.rwaCJ~ sy!uaCJI na rynku; s;:>rLe- ności gospodarczej sprostać tym zadJ- tacJę dma pr~cy, ~rzez udz1el~me. opla·
dazy pism Ujawniły poza tym n.ezar'.)- niem które stawia przed nimi sta~e re:- canych urlopow, przez orgamzacJę dowe zjawisko, ~e z~yt niska 3 lub 2-zło· w;;aj~ce się życie. · Dlatego też n.'l'.eży mów odpoczynku, uzdrowisk itd".
--6tow? . cena dziennika zachęcała w_ ~1u żvwić przekonanie, że podniesienie ::esp~srod sprzedawców gazet do poc!e- riv d2ienników spotka się z ży::z::wl''11
rama 5-clu złotych za egzemplarz dz1en zrozttmieniem Czytelników.
proklamowany Oli 16 ma;a W Palestyn'e
Polski Związek
nika, ~o nie spotykało się, na o~ó~ ze
Agencja Żydowska podała do wici.Wydawnictw Prasowych.
sprzeciwem nabywców, ktorzy widt.:czzostał gabinet
domości, iż utworzony
nie uważali, że nie jest to zbyt Nygóroprzyszłego państwa żydowskiego, któwana cena pisma .. Również I cena ma- . w związku 1 powyżsi dec zj 2, .
Y ~ Niąz ry obejmie władzę natychmiast po wyą
•
i<ulatury g.:izetowei na wolnym rynkJ
Jsiąqnęła poziom przewyższający mnę le 1 Wy~awnictw Prasowych 1 dnieni 15 cofaniu się Brytyjczyków, tj. dnia 15 ma!.:wl~tn1a br. cena naszego pisma wvno· ia br. Gabinet br>dzie się składał z ore-h<o,..,ników.
·
miera i 12 ministrów.
W tvch warunkach Związek Wydaw- sić b·~dzle .zł. 5 za egzemplarz.

• w prasowyc h
Decyz1a poIsk•1ego Z • ku Wydawn:c
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. Nie o stopień chodzi
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Wiosna , tak przez nas wszystkich
mile witana, u dzieci kojarzy się z mo:i·
nością zabawy w parkach, ogródkach,
w „Wesołym Miasteczku"; dla dorosłych ważne jest jej nadejście w pierw·
i;:zym rzędzie dlatego, że nie trzeba
troszczyć się o opał, nie trzeba myśleć
o paleniu w piecach, o odj>owi.ednim na
mróz ubraniu itp. itp.
Dla młodzieży w wieku szkolnym,
okres wiosny - to okres najintensywniejszej nauki, najwi~kszych Wysiłków,
szczególnie dla tych, którzy przed za:kończeniem roku muszą się z jakiegoś
przedmiotu „podciągnąć". Dla uczennic
i uczniów, którzy dopiero w ostatnim
kwartale szkolnego roku zdają sobie
sprawę, że w poprzednich miesiącach
coś zaniedbali, zlekceważyli, co należy
teraz pilnoścą i uwagą uzupełnić.
Trudno spodziewać się, rzecz prosta,
ornz wymagać, by młodzi, kilkunastoletni chłopcy i dziewczęta, myśleli ka·
1egoriami dorosłych, doświadczonych
ludzi. Ale powinni zdać sobie spra·
.
wę z tego, że w ich własnym interesie
foży solidne podejśce do nauki, do swego wykształcenia i że przechodzenie z
klasy do klasy, .ezy to przy . pomocy
,.ściągaczek" na egzaminie i podpowia-

Cłanła przez uczynnych kolegów, czy też

dzięki prośbom własnym lub rodziców

faktu nieuctwa nie zmieni.
Tak to już jednak jest w świecie ucz
niowskim, że uzyskany dostateczny sto

-

pień (który przecież może być czystym

przypadkiem!) zwalnia jakby od odpo·
wiedzialności młodą dziewczynę czy
Nic z jakiegoś przedmiotu
chłopca.

nie umie, ale ponieważ nie ma „dwójki", więc... „wszystko jest w porząd-·
ku". Tak się to wydaje młodzieńczej

zwykle drogę naj
mniejszego oporu w dojściu do celu.
Piszący te słowa zdaje ·sobie sprawę,
że głos jego jest czymś w rodzaju głosu
wołającego na puszczy, jednak do wszy
stkich .tych miłych, inteligentnych, tak
nam bliskich uczennic i uczniów, którzy
zwracają się często do nas ze swymi
troskami i radościami - zwraca się z
gorącym apelem.
Nie „stopień" wyda Wam świadectwo
gdy będziecie chcieli stanąć o własnych
siłach, gdy zaczniecie pracować i hędziecie mieli odpowiedzialne zadania do
swym odcinku - ale
spełnienia na
ważne będzi~ to co umiecie, czegośde
się nauczyli w ciągu lat przeznaczonych
na to aby się kształcie.

głowie, wybierającej

Im lepiej wyzyskacie 1ata szkolne,
im więcej przyswoicie sobie wiadomobędziecie
ści, tym pożyteczniejszymi
ludźmi, tym łatwiej będzie Wam w ży
ciu.
I dlatego też, chociaż pogoda wiosenna kusi nieraz, aby zamiast do szkoły
trzeba mieć tyle
iść „na wagary" rozsądku, tyle zrozumienia, że chodzi o
aby wiedzieć, że na
własne dobro przyjemności jest czas dopiero po przy
gotowaniu łekcji!
Zagadnienie to jest dla naszej mło
dzieży tym ważniejsze, że i tak ma ona
duże luki, że znaczna jej liczba przez la
ta wojny nie mogła się uczyć i teraz ze
zdwojonym wysiłkiem musi nad sobą
(d)
pracować.

W

obchodzie

Swięta

I ·majowego
akade-

weźmie udział również młodzież

micka.
Dnia t O bm. odbyło się w lokalu Brat
niej Pomocy U.Ł. zebranie Bratnich Po
mocy wyższych uczelni, kół naukowych, organizacji ideowo-wychowawezych, oraz kół studentów - wojsko0
na którym utworzono Akademi~!:~!i~i~~:;~h ~;;i~~:, i tfer:O':,~ wych,
cki Komitet Obchodu Swięta 1-go Maja
ników poszczeg~lnych sekcji miast wy- i powołano prezydium.
dzielonych i powiatów naszego wojeSiedziba prezydium mieści się w lowództwa. Odprawa odbędzie się o godz. kalu AZWM „Życie" przy ul. Piotr10-tej rano \V lokalu Ur:rJędu Wojewódz kowskiej 48. godziny urzędowania cokiego przy ul. Ogrodowej 15.
Omówione będą sprawy organizacyj- dziennie od 13-ej do 15-ej.
Komitet Akademicki wzywa wszyne, propagandowo • kulturalne 'i mloBratnie Pomoce i Koła Naukowe,
&tkie
miejskich
przewodniczący
a
dzieżowe,
i powiatowych komitetów złożą spra- które dotychczas nie zgłosiły akcesu do
wozdania z dokonanyeh prac przygoto- Komitetu, aby porozumiały się z prezy(s-ko).
dium (tel. 221-28).
wawczych.
-----i!'----------------------------~

„Świat Młodych"

„L E r
rue du Colonel Moll, 1(
PARIS (17) Tel.: ETO 41-12
prowad?tl wszelkie sprawy pr~ we
W!>Z)"Slklch krajach świata.
Korespondencja we wszystkich języ·

ilustrowany tygodnik dla wszystkich przynosi, wpięknej szacie
3946„
graficznej, utwory najlepszych pisarzy polskich

świata.

radość

Oslalnia

- Czy serce twoje jest jeszcze moje? - zapytał.
- Twoje!
Pielęgniarka opuściła dyskretnie po·
k6j. Zostali sami.
Zażądał. ażeby wszystko działo się
jak ~wykle. Niech zdejmie kapelusz,
płaszcz, rękawiczki i niech się napije
herbaty: on będzie na nią patrzał.
·Kiedy J'uż wypiła, chcłła usiąść blisko przy nim na łóżku, odsunął ją nagle ...
- Czekaj!
Spojttała dziwiona, on zaś zaczął ma
towym głosem.
- Moje kochanie, musisz wyJąc z
szafki zakopiańskie pudełko jakie kie·
dyś ofiarowałaś mi na imieniny! Klucz
leży pod poduszką. Przynieś je szybko„.
Przestraszyła się bardzo, ale nie zrozumiała jesz~ze ... on zaś ciągnał dalej.
- Tam leżą twoje listy! Musisz je
jeszcze dziś wiezabrać jeszcze .dziś,
czorem, albo jeszcze lepiej spal je odrazu w piecu, abym mógł spokojnie
umrzeć.

-

Michale. co ty mówisz?

Pochylił głowę.

- Nic nie szkodzi.
Zbliżyłą się do jef!O łózka i ucałowa-,
martw się, proszę!
ła serdecznie ]el?o błyszczące oczy.

kochanie.

nie
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LUTOMIERSKIEJ: Proszę
Biura Po.rad Pra-

UL.

•

• •
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"STUDENT": Nie ma powodu aby Pan się
tak przejmował. Należy natomiast udać się
do lekarza, względnie do Państwowego Insty
tutu Higieny Psychicznej ul. Narutowicza
59a .. gdzie udzielą Panu porady.
JASIA Z/ ŁODZI: Cieszymy się Jasiu, ~e
P?i;i wpływem r<>zmów z nami, Twoja sytuacia w domu zmieniła się na lepsize. Natomiast
bardzo się martwimy, że zawracasz sobie w
które
na
dalszym ciągu główkę sprawami
masz jeszcze bardzo dużo czasu.' Zrozum dde
cko. że takim postępowaniem doprowadzisz
ŁJ:lko ~o. tego,_ że Rodzice znowu przestaną
Ci ufac i - niestety - będą mieli ku temu
~łu~n_e ~o~~dy. Powinnaś zrozumieć jasno,
ze na3waznieiszą poprawą dla Ciebie i celem
do którego musisz dążyć, to skończenie szko
ły. zdobycie fachowego wykształcenia i moż
ność samodzielnego za.robkowania Rzecz prosta. że możesz mieć kolegów, mo:Z.esiz przebywać w ich towarzystwie, tak samo jak przeby
wasz w towarzystwie swoich rówieśniczek
koleżanek, ale przestań zajmować się potajem
nymi flirtami. spot~niami itp. Radzimy Ci
to tylko I wyłącznie z punktu widizenia Two
j~go dobra, ~dyż bardzo bylibyśmy zmartwiem. g~yby . Two_ia lekkomyślność i egzaltacja
naraziła Cię na. przykrości i zupełn:e zbyte<:z
ne rozcizarowan1a.,
STROSKANA SIOSTRA: Proszę sobie n!e stwa
z
rzać zmartwień i nie kłopotać się sprawą
k~órej należy się cieszyć. Zdolności i zapal' bra
ciszka Pani do nauki, powinny przecież budzić
zadowolenie rod.ziny, a nie smufuk. Naturalnie
t~eba dbać także o rozwój fizyczny dziecka.
Ni~ poz:valać mu na czytanie cały dzień, chodzić z nim na spacery. Najlepiej byłoby posłać
~o do prizedszkola. gdzie pod opieką wykwalifikowanej wychowawczyni, wśród towarzystwa rówieśników, będzie się wnechstronnie
i równomiernie rozwijał.

• * •

,<?ieszymy się bardza, że mog:liśmy
Pani spra"."ic. choć tak niewielką przyjeiilioM.
To co P?m pisze. świadczy najlepiej, jak du!e
znace:en1e 1 wpływ na nasz stan fizyczny m~
samopoczm:ie psychiczne. Mamy nadzieję, że
dobry humor Pani nie był przemijający i ,..
dalszym ciągu jest l'ani pogodna i wesoła_ W
nas ma Pa~i szczerych przy1aciół, o których
chwila
proszę pamiętać, gdy przyjd'Zie jakaś
~epresii I pesymizmu. gdy Pani znów poczuje
Niedługo już zresztą wróci Pani
s1ę samotna.
od !lonnalnego życia, do pracy którą Pani tak
lubi, do towarzystwa swych kolegów i 'Z'llajowych Tymczasem niech Pani stosuje się do
w~kazówek lekar7)' dba o siebie 1 niczym się
tue przej~uje. Nie dziwimy si.ę byna1mnej. że
szczególnie
czyta Pant „Pana Tadeusza" obecnie, gdy skazana jest Pani na przymuso
tak do·
wą bezczynność i leżenie; lektura ta
bnze mana z czasów szkolnych może' dać wiele. przyje~ości. Za tyle serdecznych, miłych
słow Pani, oraz za pozdrowienia. które przesłały nam chore z sali Nr V bardzo dziękttje
my. Życzymy Pani i wszystkim jej współtowa
Ti:ynkom jak najszybszego powrotu do zdrowia i czekamy na wiadomości.
~Y:

I jeszcze jeden list:
Dziś w środę nie mogę Cie oawiedzić, gdyż mam ważną konferenej~
u krawcowej, która przyjechała właś
nie z Paryża ...
Łzy zaczęły spływać po jej policz-się już więcej nigdy, uczuła straszny kach.
Przypomniała 'sobie dokładnie dzieje
ból.
A umierający powtórzył raz jeszcze ostatnich lat i zrozumiała, jak bardzo
była kochana przez tego człowieka!
bardzo cicho:
Upadła przed nim na kolana. Chcia·
- Przynieś tapito pudełko.
w ręce ła mówić, wypowiedzieć wszystk<'.> eo
Trzymając
Usłuchała go.
czuła, ale w tej chwili usłyszała jego
szkatułkę zblifyła się do łóżka.
głos.
•
- "Otwórz jął'
- Już. czas!... musisz odejść... dzięByły w niej wszystkie listy.
Udawał zawsze, że nie jest sentymen- kuję ci za wszystko: żegnaj!
Nie rozumiała nic z tego co jej potalny, a jednak zrozumiała teraz, że ją
Listy jej wszystkie były wiedział.
okłamywał.
- Idź już! Już czas! Dochodzi siódstarannie posegregowane, owiązane, jak
u naiwnej pensjonarki, wstążeczkami. ma!
Zerwała się.
poprzekładane zwiędłymi kwiatkami.
- Teraz mam odejść? Teraz, kieay
Ten drobiazg przekonał ją więcej o
jego uczuciu, niż sto najbardziej gorą- zrozumiałam, jak bardzo mnie kochałeś? Odejść i zostawić cię samego! pocych przysiąg.
Nie, nie
zwolić ci samotnie umrzeć!
- Spal je! - rozkazał.
Nie usłuchała odrazu. Mimo woli za- odejdę!
- Odejdź! - odparł stanowczo czeła czytać piPrwszy list.
Mój drogi Przvjacielu! Jutro nie Już jest siódma. Tam w domu czekają
czeka; na mnie, przvjdę dopiero jak na ciebie. Życie pójdzie dalej norm.alzwykle w środę! Dlaczego nalegasz. nym torem! Nic nie mów, nie iJI'C'abym odwiedzała cię częściej? Jutro testuj! muszę do ostatka pamiętać, by~
nie mogę, mam do załatwienia moc nie miała przeze mnie przykrości! Usłu
chaj mnie, a sprawisz mi ostatnią ra•
spraw: herbatka, goście. ..
dość.
A potem drugi list.
Drogi Przyjariel11 1 Sam rozumiesz.~ Ucałowała go r odeszła posłusznie~ a
że nie mogę do Ciebie przychodzić~ Michał Gorzeński umarł pół godziny
Ogarnął ją

Codzienna nowelka ,.EX1>ressu"

oboiętność.

H. SZ.

I

Teg_o roczne Swięto Pracy 1-go Maja
obchodzone będzie w Łodzi, jak i w calym kraju, wyjątkowo uroczyście.
Swiadczą . o tym m. in. gorączkowe
przygotowania we wszystkich organiza
cjach zawodowych i innych.
.:Na nadchodzący piątek, dnia 16 bm.,
zwołana została przez Woj. Komitet

.ię

ŁOD~o l'<mę

w
polnfomowa<
J. I.
sekretariacie Polit':h~ki, •Pl. Zwycięstwa 2.

się do Społecznego
zwrócić
wnych, ul N<trutowice:a 47

życ1·a.•

Zebran;e akademików i od ·1awa w Wo~ewó4ztwie

BIURO PRAWNE

przed
jeszcze
Michał Gorzeński
czterema dniami był zdrowy, ale teraz
oczy kkarza powiedziały mu, że stan
jego jest beznadziejny.
B.vł 71-łWRze silny. nie lękał się śmierci, chci.qł więc koniecznie dowiedzieć
i: 1 ę pr::iwdy. Powiedziano mu: jeszcze
mnie cztery godziny, a potem...
Nie przestraszył się, on który jako
i:1::iwny zolnierz tyle razy spogl~dał
smierci w oczy. Pomyślał trzeźwo:
„więc umrę dzisiaj. w środę".
Tp P.żdej środy bez wyjątku, przez sze
rr>g już lat, przychodziła pewna pani
d<• tego samego pokoju, w którym teraz
on ma umrzeć. Kobieta, która dla niego była najdroższą kochanką, siostrą.
przyjaciółką. celem wszystkiego, jedyną jc150 myślą, jedynym jego snem.
Przychodziła każdej środy - więc
pnyjdzie i dziś.
Zegar wybił piątą „teraz nie powi·
nienem długo czekać!„ - pomyślał cho
ry.
Nie wii:!·
Spózniła się, ale przyszła.
aziała nic o jego chorobie, przystan~ła
więc przestraszona.
- Michale jesteś chorv? - spytała.
- Bagatela! - odparł siląc się na

•

"

Przygotowania do ś-w-ię..;...;._ta-P-ra-cy

14

1'.o<:h

DI

D~IJ

przestrach. O, z

całą

pew

nością kochała go szczerze, chociaż nigdy nie wiedziała, czy Michał kocha ją
również tak bardzo, jak ona jego.
Teraz, na myśl o tym, że Michał mo·
że umrzeć, że może zasnąć i nie obudzi

częściej.„

potem.
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PRZY GODY. WICK A i WAC KA
ć'

WACEK: - Te, nie rąb drzwi!...
WICEK: - :f3o niby że co?
WACEK: - Bo sżkoda! Zawsze na

WICEK: WACEK: -

coś się przydadzą„.

Wie prezydent lodzi

wybrany lostauie jutro nrzez M.

n.

nie można komuś . SOBEK: - Chodź, kolego, na jed-, SOBEK: - Bo gdyby tak ktoś ko·
to trzeba chociaż - nego"... Co widzę? A to wpadunek! muś coś, ·no to jeszcze„. Ale MNIE
W czasie mej nieobecności zajęto mi mój własny lokal? . To zbrodnia! Pójdę
do Urzędu!
.
mieszkanie!...
Ale będzie zły! Nie?

Jak

„podstawić stołka",
zamienić drzwi!

li.

odbędzie się

pleJutro, w czwartek,
narne pe-siedzenie Miejskiej. Rady Narodowej , zw ołane dla zatwierdzenia zakredytów inwestycyjnych
ci ągni ętyd1
w sumie 54 milionów złotyeh, złożenia
sprawozdania z akcji usprawnienia gos
podarki miejskiej itd.
Plaga szczurów nawiedziła nasze miaNa porządku dziennym obrad figuruje
sto. lak oblic z ają, w śmietnikach, maga
r6wnież wybór czwartego wiceprezy- zynach, piwnicach i ruinach Bałut hula
denta miasta na miejsce zmarłego wi· około 300 tysięcy ·sztuk tych szkodliceprezydenta Gallasa.
wych gryzoni.
Władze zdrowia publicznego, doce·
materialnych, jakle
niając ogrom strat
wyrządzają szczury, postanowiły wypo·
soiu 10 . olsko-radz'eekiego
wiedzieć im bezwzględną walkę.
Kampania przeciwko szczurom odbęPol
Przyjaźni
W lokalu Towarzystwa
sko - Radzieckiej odbyło się wczoraj dzle się w miesiącu maju, natychmii'!st
pienvsze posiedzenie Komitetu Obcno- po zakończeniu „Miesiąca czystości",
w którym wszystkie domy i place winny
du trzeciej rocznicy zawarcia sojuszu być doprowadzone do należytego porządku tj. oczyszczone ze śmieci, stano·
.
polsko-radzieckieg o.
Uroczystości, związane z uczczeniem wiących naturalny pokarm dla tycfi
1.:ogo historycznego momentu, odbędą zwierząt.
się w dniu 21 kwietnia. W sali Teatru

300 tysięcy sztuk szkodliwych gryioni hula ·wśmf etliikach, magazyrb.
nach i piwnicach. - Wielka batalia ze szczuram·i w połowie maja
I

Trzec·ia rocznica

Wojska Pofakiego odbędzie
• J 5.30 uroczysta akademia.

się

o godz.

.o d 21 do 28
okolicznośdowe pogadanki we wszystkich więk
szych zakładach pracy, instytucjach i
P oza

J wietnia

tym w dniach

wygłoszone będą

szkołri.ch łódzkich.

Powołano również kom~tety lokalne,
hóre zorganizuj,)ł akademie we wszy-

stkich miastach powiatowych
(k)
wództwa łódzkiego.

woje-

Sad Apelacviny

nr zef!ltOW?dZi sie do Warszawy
W najbli ższym czasie Sąd Apelacyjny p r zenjesion·y bqdzie 7. Łodzi do War
szaw-y.
Sąd Apelacyjny zajmuje całe piętro
130 pokoi) w budynku przy Al. Kościu
szki 1. W sierpniu przeprowadzi się
on do Warszawy na ul. Leszno 53-55,
gdziP zna j dą pomieszczenie wszystkie
agendy Ministerstwa Sprawiedti;ości
wraz ze stołecznymi sądami.
Pracownicy Sądu Apelacyjneg;,- oraz
Prokuratury Apelacyjnej otrzymają w
Ftoliry m i.eszk:mia przy .Al. Wolności.
gdzie obecnie znajduje się siedziba Mi(k)
n i,;terstwa Sprawiedliwości.

k

dbir.raicie , wę1iel I

Psta ~erznv

termtn miia 18 bm.

Kto ni e odebrał jeszcze węgla na I
rb. na karty opałowe· „A" i
„B" winien się pospieszyć, gdyż straci
prawo do przydziału.
Jal~ komunikuje Wydział Aprowizacji, wy wołane odcinki ·nr. 2 zostaną
nni.eważnione z dniem 17 bm., toteż do
tego czasu zainteresowani winni ode·
(t)
brać swój przydział.

kwartał

I

Tępienie szczurów odbędzie się przy
pomocy siarczanu talu, truci~ny o pioTrutki z fosforku
runującym działaniu.
cynku, stosowane w roku ubiegłym, okazały się zbyt słabe w działaniu, toteż
postanowiono z nich zrerfgnować.
Trutki z siarczanu talu· wykona firma
państwowa Spiess I zaopatrzy w nie
wszystkie miejskie dozory sanitarne.
Sprzedaż trutek będzie . się odbywała
·
w dozorach
OD 19-GO DO 30-GO KWIETNIA,
w godzinach od 1O-ej rano d9 .2.- ej po
· „
południu.
wszyscy
zaopatrzye
nie
w
się
Winni
właściciele i adminłstratony . domów, a
także właściciele i kierownicy wszel-

Nowe ceny z· ywno5.,, c.,

kich

składów,

magazynów

zakładów

przemysłowych.

trutek nastąpi
W DNIU 1O-GO MAJA,
przy czym trutki przez trzy dni będą le·
żały w miejscach, gdzie gnieżd~ą się
szczury.
Ale siarczan talu jest niebezpłeciną
trucizną nie tylko dla szczurów. Trucizna
wszystkim zwierzętom
zagraża także
domowym, a nawet ludxiom, toteż akcfa
odszczurzania przeprowadzona będzie
z i:achowaniem wszelkich środków ostro
Rozłożenie

żności.

W okresie wyłożenia trutek tj. w eią
gu trzech dni zwierzęta domowe winny
b.yć trzymane w zamknięciu. Ażeby jednak nie doszło do żadnych komplikacji,

trutki wykłada~
ne będą tylko wieczorem i nad ranem
wszystkie resztki niezjedzonych trutek.
będą chowane do następnego wieczora.
Tępienie szczurów jest obowiązkowe.
złotych
Masło stan iało
nte zastosuje się do zarządzenia
Kto
od
które
Wczoraj odbyło się · posiedzenie Ko· <'enę masła śmietankowego,
kto nie wyłoży w dniach od 10
władz,
.
.
zł
20
kosztowało
będzie
bm.
0
misji Cennikowej na m. Łódź, dla usta 16-go
trutek - pociągnięty będzie
maja
12
zł.
580
więc
,a
kilogramie
na
mniej
żywnościowych
lenia . cen artykułów
karno - adminiodpowiedzialności
do
artykułów
mnych
wszystkich
Ceny
połowę
drugą
na
pierwszej potrzeby
pierwszej potrzeby, jak chleba, bułek, stracyjnej, przy czym kary są bardzo
, bieżącego miesiąca.
mąki, kasz, mięsa i wyrobów mięsnych dotkliwe: areszt do 3-ch miesięcy, lub
Ze złożonych sprawozdań wynika, że _ postanowiono utrzymać llłldal bez grzywna do 30-tu tysięcy złotych.
Należy zaznaczyć, że szczury nie tylsytuacja na odcinku aprowizacyjnym zmiany.
Jednocześnie Komisja ustaliła ceny ko, że powodują niepowetowane szko·
jest najzupełniej zadawalająca. popyt
dy materialne (w ciągu roku na sumę 7
równoważy się z podażą, a jezeli chodzi hurtowe wołowiny i wieprzowiny
miliardów złotych w całym kraj.U!), ale
ustalowieprzy
gat.
I
hurtową
Cenę
pewna
o nabiał - w terenie nastąpiła
no na 250 zł., Il kat. - na 240 zł., stanowią tak'Ie poważne niebezpiecze11
·
zniżka cen.
Opierając się na notowaniach Komi- IIl - na 230 zł .• zaś cenę bydła rogate- stwo dla zdrowia ludności~ Są one bo·
wiem noskielami wielu zakaźnych chu(s)
sji terenowych postanowiono obniżyć go na 178 i 111 zł.
rób, udzielających się ludziom, jak ty·
ny
{s·ki)
fus, cholera, trychinoza itd. .

o 20

p .IJ a

na kilogramie

władze postanowiły, że

.

szofer

ukara~iz!~!eJom~:~!!1111ą
bowy!
wpadł na kondukt pogrzepo
Łodzi
drapod Zgierzem
poi. cig_u i strzelani nie
ma. tucznym
~

Sprawcę UifłłO

pomaga. Ani kary bez•
aresztu, ani odbieranie
względnego
praw jazdy - szoferzy nadal jadą po
ulicach miasta 1).a złamanie karku, a
skutki takiej jazdy, jak może świadczyć
o tym poniższy wypadek, bywają tra·
giczne.
Ulicą Zgierską w stronę cmentarza
przeciągał kondukt pogrzebowy. Trumnę ze zwłokami cl1łopc::a niosły na ramionach cztery kobiety.
Gdy kondukt zbliżał się do rogu uL
Teresy, z tyłu wyjechał samochód osobowy, który z całym impetem wpadł na
ludzi. Kobiety niosące trumnę nie
zdążyły usunąć się z drogi. Maszyna
potrąciła je. trumna · spadła ua ziemie
i z·włoki chłopca znalazJ;v się na bruku.
Sprawca wypadku, zamiast zatrzymać sili i pospieszyć z pomaca, nacis·
Nic

nie

Komisja Specjalna w

znowu

ukarała czterech nieuczciwych kupców.

Za odmowę sprzedaży materiału bie
pom liźnianego - 150.000 złotych grzywny
Wiktorii Wilczyńskiej,
wymierzono
W pościg za nim ruszył samochód z właściciele sklepu przy ul. Marsz. Sta·
·
pobliskiego posterunku M. O. w Rado- lina . 69.
brak cenni·
i
cen
nieujawnianie
Za
Doopętany.
goszczu. Szofer gnał jak
piero koło Chełinów po serii strzałów ka ukarano grzywnami po· 50.000 zło·
oddanych w powietrze przez goniących tych Karola Manesa, właściciela sklepu
spożywczgo przy ul. dr. Próchnika 26,
go milicjantów, zatrzymał maszynę.
Zbrodniczego kierowcę - Zygmunta! Zofię Zalas, .właścicielkę sklepu rzeźni
Janickiego z Ozorkowa (ul. Marsz. Zy- ckiego · przy ul. Traktorowej 67 oraz
mierskiego· 5) aresztowano. Jak się Stanisławę Wołoszko, właścicielkę · skle
pu włókienniczgo przy PL Wolności
okazało, był on pijany.
(t)
W międzyczasie rannym udzieliło po nr. 6.
----mocy Pogotowie Ratunkowe. Najciężkołowego
sze obrażnia ciała . odniosły trzy kobie- Za-mknięcie
ty, które · niosły trumnę. Są to Irena
W związku z prze-prowadeanymi robotami
Lemańska, .Tanina Lemańska i Wiesiadroqowymi na skrzyżo waniu ulic. Gdański e j
udzieleniu
Po
Swiętosławska.
.wa
i Więckowskiego, zostaje wstrzyman y na tym
pierwszej pomocy przewieziono je do oddnku ruch kołowy (za wyjatkiem t r fil'!lWll.(i)
jów} do czasu zakończeni a rob.ót
szpitala.
nął pedał i z zawrotną szybkością
knął naprzód w stronę Z~ierza.

ruchu
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uzyskali

Umowa zacznie

podwyżk~ ~:~z~~iV:k~ur:~ts:~om
którzy grali ·w ,,Heimkehr
0

Obowiqzywać

Sądu Okręgowego

Od maja

w
Prokurator
Dyrekcja Zarządu Nieruchomości za- l'Ze w ciągu bieżącego miesiąca, a w ży- Warszawie wszczął śledztwo przeciwko
Z dniem 1 bm. wygasła umowa zbioaktorom, którzy grali w hitlerowskim
ro.,--~ .z dozorcami domowymi, wypo- akceptowała te warunki. Ostateczną de cie wejdzie z dniem 1-ym maja rb.
Nowe warunki pracy i płacy będą filmie antypolskim P· t. „Heimkehr",
W l?( 7.Iana !?rzez Związek Zawodowy. cyzję poweźmie w tej sprawie Rada Za
obowiązywały także wszystkich pry- nakręconym w czasie okupacji.
J..-tory zgłosił szereg postulatów pod rządzająca tej instytucji.
Pod zarzutem zdrady narodu polskie
(s)
Nowy układ ma być podpisany jesz- watnych właścicieli domów.
a :lrc:scm pracodawców tj . Zarządu Niego znajrlują się aktorzy: Michał Plucińruch omości i prywatnych właścicieli
ft ski, Juliusz Łuszczewski i Stefan GolCiomów.
czewski. Jak wiadomo w filme „Heim' W memoriale swym Związek zawokehr" jedną z· ról męskich wykonywał
dowy zażądał przede wszystkim podzdrajca Samborski, a główną rolę ko„vyższe~ia zarobków, wskazując, iż są
DOS~adacza szczę- biecą grała obecna pupilka Anglosasów
an~e,
one w Łodzi o wiele niższe niż w inPaula Wessely. ·
śl"
nyc~ ~iastach. Pensje dozorców utrzyPoza tym prokurator wszczął dochoIDUJą się na tym samym poziomie od
przedstawiciele · dzen~e pr;eciwk.o Ty~oteuszow~ ~rtyOd kilku dni w Powszechnym Domu PDT wzięli udział
1.rzech lat, mimo, iż w międzyczasie
mowi, ktory ;ib1egał. się o przy1ęc1e ':.""
wpływy Zarządu Nieruchomości powię Towarowym w Łodzi panował wyjąt- OKZZ.
Po żmudnej, kilkunastogodzinnej pra poczet członkow Zwi~zku: Na poda~e
]{szyły się przez dwukrotne podniesie- kowo ożywiony ruch. Nic w tym zresztą dziwnego, gdyż dyrekcja PDT za- cy stwirdzono, że 150-tysięcznym klien- Ortyma ZASP odpowiedział odmowni:.
nie komornego dla lokali użytkowych.
Postulaty te były wczoraj tematem komun,ikowala, że 150-tysięczny klient tern była osoba, która w ubiegły ponie- Tymoteusz <?.rtym prze~ cały praw~e
specjaln~j konferencji w dyrekcji Za- otrzyma cenną premie w postaci ubra- działek, w godzinach od 3-ej do 6-ej po , czas okup~cJi pro~adz1ł w W~rszaw1e
A ż~ w . dodatku było południu kupiła kawałek mydła marki porno.graficzne ~ewie, o.trzymuJąC subnia, lub sukni.
r z;:id n N1er.uchom. ości. .
,.Amor" w cenie 360 złotych, uzyskując ';~ncJe, pomo.c l poparcie od ?ku:P,anta,
d
k k lk
W
kto:emu zalezało na demorahzaCJI Po.. wym ~ - 1 ugo zinhych pertrak- wiadome, iż ponad 145 tysięcy klien- rachunek serii T, numer 279513 .
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Wczoraj odbyło się posiedzenie spe- będzie męzczyzna otrzyma ubranie,
t. d
Dotychczas t zw om· t
kto jest w~rtości. około 20 tys.ięcy złot~c.h, jeśli
C'' których o'bo.w1'ąz. k' la a~zet J: dOZ?r cjalnej komisji dla ustalenia
·
kl'ien~em. . zas· k ob1eta - sukmę, wartosc1
·
·1·iwy.m 150
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.
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pracowmkam1
poza
obhczemach
W
b
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·
·
zł
300
·
otrzymyw·a1
1
. m1es1ęczn1e. o ec.
Łodzianie nie grzeszą zamiłowaniem
nie pensja ich będzie wynosiła 400 zł.
do porzadku. Przy zbiegu ulic SanoPensja dozorcy w domach do 4-ch
ckiej i Tuszyńskiej znajduje się duży
lokatorów wynosiła dotąd 300 zł. i doplac i basen uliczny, który postanowio:>:orca nie korzystał z żadnych dodatno zasypać. Kierowca Aleksander Sta•
k ów . Na zasadzie nowej umowy dozorwiński (Pabianicka 10) postanowił „po·
Przemysłu
Minłsterstwo
cy takich domków będą otrzymywali
móc" miastu i w tym celu zwiózł tam
300 zł. miesięcznie, plus 200 złotych za
szkół
śred
wyższych
cały samochód śmieci, które wyrzucił
Jc 1 atkę schodową.
basenu.
:>bok
zostały
praktyki
za
Wynagrodzenia
Celem przyspieszenia szkolenia zawo
Pensj ę dozorcy, który przebywa.. stale
jednak do zasypywania ba
Ponieważ
wynosz2
Stawki
podwyższone.
rb.
w
1- ~ miejscu, ustalono dla wszystkich po dowego kadr przyszłych pracowników
miasta nie u.żywa si~
granicach
w
senu
miesięcznie.
zł.
tysięcy
6
do
2
od
Przemysłu
Ministerstwo
przemyśle,
7 1 -t ałych domów na 1.300 zł. plus 200 w
lecz gruzu i ziemi
śmieci,
cuchnących
Przemysłu
Min.
Kadr
Departament
r 1. ..-a każdą klatkę schodową. Dotąd przygotowuje w rb. szel'Oko zakrojoną
do odpo·
pociągnięto
Stawińskiego
prak
kierować
pracy
zakładom
zezwolił
}'" ·-ia zasadnicza wynosiła 780 zł. plus akcję praktyk wakacyjnych.
przemysłowej , wiedzialności. Sędzia starościński uka·
produkcji
do
tykantów
·
}'•"' i 5 zł. za dodatki.
W ubiegłym roku z akcji tej skorzy- jeśli ci ostatni wykażą się dostatecz- rał go wczoraj I-tygodniowym bezW posesjach, których większ ą częsc stało 11 tysięcy uczniów szkół wyż
praktycznym. względnym aresztem.
nym przygotowaniem
handlowe,
przedsiębiorstwa
za~ mją
Do wywożenia śmieci służą specil'lln e
średnich, zaś w roku bieżącym Praktykanci zatrud.nieni w pracy akori
ch
szy
,
szkoły
pr :emyslowei kina, teatry,
wynagrodze- zsypiska miejskie poza gra.nicami inia·
przemysł przygotowuje około 20 tysię dowej będą otrzymywać
p· n:edsiębiorstwa transportowe, garafo
sta i o tym '"'inni pamiętać wszyscy
pensja dozorcy wynosić hę cy miejsc w podległych sobie zakła nie według umowy zbiorowej.
j ' tajnie (t)
woźnice i szoferzy!
praktyna
wyjeżdżający
Uczniowie,
~;;le 3.000 zł. miesięcznie. Dotąd dozor- dach przemysłowych i handlowych.
budowę
ICY takich posesji wynagradzani byli we
Czas trwania praktyk wakacyjnych kę, będą mieli .zapewn~one ';'Yżywienie,
klług takich samych stawek, jak dozor- obejmuje okres od 4 do 8 tygodni. Prak bezpłatne pomieszczenie w mtematach,
Konnych na m,
Związek Przewóźników
ty w domach czynszowych.
tyki 4-tygodniowe w pierwszym termi- bursach i domach akademickich.
Łódź i Województwo wpłacił sumę zł 32.950
Praktykami wakacyjnymi kierować z dobrowolnych składek zebranych · wśród
Nowy układ wprowadzi także dodaJ- nie rozpoczną się 1 lipca i trwać będą
ki dla domów narożnych i prz@chod- do 30-go. Termin drugi przewidziany będzie Centralna Komisja Praktyk z członków z pnzeznaczeniem na Odbudowę
pich w wysokości po 400 zł. oraz do- jest na sierpień od 2 do 30-go. Prakty- udziałem przedstawicieli władz oświa Warszawy.
postanowiono przeprowadzić
Jednocześnie
datek za obsługę motoru elektrycznego ka zaś 8-tygodniowa odbędzie się w towych, Centralnych Zarządów Prze- uchwałę na stałe miesięczne dobrowolne opo
(s) datkowanie s i ę na rzecz SFOS w roku 1948
mysłu i organizacji młodzieżowych.
- po 500 złotych.
czasie od 1-go lipca do 27-go sierpnia.
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uczniów

1-

Ha

przestanie JUZ myśleć o
p~sji ostatnich swoich miesięcy: o dan
cmg-barze „Erika". Inni ciągnąć tam
będą dalej mroczną, posępną sprawę,
dopóki nie wypełni się ostateczne zadanie - on jednak odejdzie stąd, speł
niwszy .swoje.
Za parę dni, zamiast brzóz i świer
ków tuszyńskiego lasu, szumieć mu będą jodły i buki świętokrzyskiej puszczy. Starzy ·towarzysze broni uścisną
mu mocno ręce - a zamiast saksofonów
i harmonii, zawodzących swoje melodie
w barze „Erika", śpiewać mu będą
partyzanckie piosenki.
- Porwie go wicher nowych cudowW trudzie nocnych
ności i przygód.
pochodów, w ogniu niebezpieczeńshy,
wśród stuku Stenów i huku pękających
granatów ręcznych, znajdzie się nowy
sens życia ... i może zap~ni się o kimś,
kogo się pokochało i z kim się było
przez chwilę szczęśliwym. . .
Zbigniew Olbrzycki wyprostował swo
je szerokie pl.ecy, rzucił raz jeszcze
ok iem na pustą, milczącą polankę
i rzekł do swego towarzysza:
Za

chwilę

Nie widziała nigdy pisma Zbigniewa;
ale coś ją tknęło.
l 14)
· Szybko spojrzała na podpis zabrakło
jej tchu.
Pod ostatnią linią listu stało najwy~
razniet: „Przyjaciel z wrzosowiska".
Bez trudu rozwiązała ten łatwy, jej
tylko wiadomy szyfr...
Literki listu zaczęły tańczyć w jej
oczach, jak złote muszki i pszczoły,
brzęczące kiedyś nad tamtą fiołkową od
wrzosów polaną tuszyńskiego lasu„.
- Od Zbigniewa! - zaczęła czytać

- Chodźmy dalej!
gorączkowo.
- Chodźmy dalej! - powtórzył Ma„Udalo mi się samemn zmienić los
.
lik.
i uciec z tego miejsca, gdzie zostałem
Dwa białe cienie rozpłynęły się w osadzony. Jestem wolny„.
cichym, wielkim lesie, a płatki śniegu
- Boże! - czytającą ogarnęła nie
padając i padając bez przerwy, przyradość. wypowiedzieć
się
dająca
sypywały ostatnie ich ślady ...
Więc Zbyszek uciekł, uciekł z więzie
ROZDZIAŁ DWUDZIESTY SZÓSTY. nia... i jest wolny!...
Z zapartym tchem czytała dalej:
„Teraz muszę jeszcze uciec i od pewOSTATNI FLIRT KOENIGA.
Kiedyś, wracając wieczorem po pracy, Helena biegła szybko po schodach,
a usta jej płonęły z gorącej tęsknoty,
bo wiedziała, że czeka na nią Zbigniew.
Ale teraz nie czeka na nią nikt i nic!
Młoda kelnerka apatycznie otwiera

drzwi i powoli zamyka je potem. Nagle jednak ożywiła się - bo oto na
ziemi leżał wciśnięty widocznie przez
s.zparę list.
Zaadresowany był krótko: „dla Heleny".
- Od kogo? - zastanawiała się, roz-

I

rywając kopertę.

List pisany był męskim,
nonszalanckim pismem.

niedbałym

nych wspomnień, bo zrozurni.alem, że
trzeba zapomnieć o sprawach, które
nie dawno jeszcze 1mh1 mi tak bardzo
drogie, dziś ·jednak bolą ...
Wiem. o wszystki "Lf Poinformowa,no
mnie dokładnie o twoim postępowaniu
podczas mojei nieobecności i nie mu·
szę dodawać, że uważam, iż jest ono
nie godne przede wszystkim Polki!
Wobec tego nie zdziwisz się chyba,
jeśli po rnęsku polożę kres dalszej naszej znajomości. Drogi nasze rozeszly
się i nigdy .iuż ze sobą się nie zejdą.
naprawdę,
że jednak kochałem cię
że dalaś rni kiedyś d·użo szczęścia, nie
mogę odejść od Ciebie, nie podzięko-

or

Warszawy

wawszy Oi za wszystko dobre, które dla
mnie zrobilaś.
a
życzę Ci wfole, wiele szczęścia przede wszystkim, żebyś oprzytomniala
i oparniętala się, zanim się stoczysz na
samo dno rnoralnej nędzy.
Przyjaciel z wrzosowiska".
Tyle już przecierpiała, tyle się na·
płakała, że teraz, kiedy zupełnie nie·
spodziewanie runęło na nią to najgorsze, nie znalazła więcej ani jednej łzy.
Jak skamieniała - trzymając w rę
ku fatalny list - siedziała potem na
·
krawędzi łóżka.
Zrozumiała, że wszystko, wszystko
nawet
::wróciło słę przeciwko niej jej własne intencje!
Nie cofnęła się przed niczym, nawet
przed tym najhaniebniejszym, lecz,
chociaż mówiono o niej najgorzej, miała zawsze tę pociechę, że poświęcenie
jej jest jednak celowe. A tymczasem:
(o najzłośliwsza ironio losu!) Zbigniew
uciekł z więzienia sam, bez jej pomocy. I tak ofiara jej poszła na marne:
Zbigniew jest dziś wolny, ona zaś zo"'
naj•
hańbą i goryczą
stała ze swoją
straszniejszego zawodu.
- Więc po co to zrobiłam? Jaki oył
sens mojej ofiary? - przymknęła oczy.
Przesunęła ręką po czole, jak gdyby
chcąc odpędzić od siebie obraz Koeni•
ga, który podszedł ją tak haniebnie.
- Wiedział, że Zbigniew uciekł a
jednak nie powiedział mi o tvm! '
Na chwilę ogarneła ją wściekłeś~ ale potem znów wróciła tęp::i rozpacz.
(D. c. n.J
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Zagórski
- walk~
Pisarski
w maju
stoczą rewanżową
Na 9·go

~aja ŁKS

ma

zakontraktowany

:~~ł:dk:,~:g:w:~ :~:!:7cypię::;;~~7~ Sędziowie pięściarscy tolerują
czeg?. K. s. i Legii. warszawskiej, M~ ten od
będzie się w Łodzi na prawach rewanzu.
Impreza zapowiada się o tyle ciekawie, że w

-

'

''

11• pa''

w swyw gronie nieuk6w.
Co sędziu1·emv = kunszt bokserski I czv... ml'odośe

łl
łl
polskie- strzostw, lecz jeśli tych ograniczen nie nasze stosunki, był talentem najcry·
Największą bolączką boksu
zespole SKS. (Warszawa) walczy mistrz Polski, go wciąż jeszcze jest sędziowanie. Nie- ma, patrzmy na walkę i oceniajmy ją stszej wody i zanim ukazał się w ringu
Zagórski i zapewne ujrzymy go w Łodzi w stety, na mistrzostwach Warszawy pun- według rzeczywistych wartości bokse- i zdobywał pierwsze sukcesy, już repr

zentował dobry poziom techniczny. Nie
ktowi popełnili zbyt wiele omyłek oŻ9- ra.
W Warszawie „wyciągnięto za uszy" wątpliwe Zagórski z biegiem czasu pod
by można powiedzieć, że sędziowanie
poczyni
wielką krzywdę ręką odpowiedniego trenera
było na odpowiednim poziomie. Omyłki Z.:górskiego, czyniąc
te wiele krwi zepsuły widzom; zawodni Nowarze i Pisarskiemu . Mówią, że Za- postępy i na pewno nie raz, nie dwa re
górski to wielki talent. Zgoda, a-le zapo- prezentować będzie z powodzeniem na
'
kom i kierownictwu drużyn.
- To nie ma żadnego sensu. Takie minają, że ziupełnie jeszcze surowy. Z sze barwy państwowe, dzisiaj jednak
punktowanie to zwykła „lipa„ - dz1e 1i takimi umiejętnościami bokser nie po- bardzo daleko mu do koszulki z Orłem
się z nami swymi wrażeniami jeden z u- winien nigdy zostać mistrzem Polski. ·- i tytułu mistrza Polski.
Nie każdy sędzia, ptrząc na walkę,
przecież jest to najwyższy tytuł dla pię
czestników imprezy warszawskiej.
umiejęno- widzi wszystkie jej elementy. Zależy to
takimi
z
Pięściarzowi
ściarza.
punktuja
co
wreszcie,
raz
Ustalmy
YMCA (lótź) najlepszą drużyną koszymy w walce: kunszt bokserski czy„. mło ściami przyznaje się tytuł mistrza Polski, bardzo często od tego, czy moment zakówki męsk!ei
doś,ć. Jeśli chcemy. za mło~ość przvzn~- tylko dlate~o, że je?t n:iłody. Absurd! . dania prawidłowego ciosu jest widoczOstatnia niedziela spotkań koszykówki dru. Zwolennicy Zago:sk1ego. pow?łują ny z tego miejsca, w którym ustawiono
żyn męs,kich o mistrzostwo ligi przyniosła w~c punkty,, ?graniczmy wiek za~od~1dwa zwycięstwa koszykarzom łódzkiej YMCA kow, przypuscmy od 19 do 28 lat 1 wow' się na przykład Chm1elewsk1ego, a1e za mu stolik punktowy. Toteż pewne rozffl"<l-t dwie porażki TUR (Łódź).
czas starsi nie będą się pchali do mi- pominają o tym, że Chmielewski, jak na bieżności w kartacl1 punktowych są moż
YMCA rmegrała dwa mecze w Krakowie
liwe i usprawiedliwione. Ale to są róż
z AZ.S i Wisłą. Oby<lwa spotkania wygrała.
nice minimalne, my natomiast z praktyjest najfeppotwierdzając opinię że dzisiaj
szym zespołem w Polsce i że słusz.nie przyki w!emy, iż niektórzy s~dziowie punk·
padł Jej tytuł mistrza Polski. YMCA wygratują tak· „wspaniale" że odskok od opl·
ła z Wisłą 42:37 (25:27) 1 z AZS 64:41 (46:22),
nli wydanej przez kolegów wyraża się
TUR gościł w Poznaniu, przegrywając obywyścigu
cyfrą 5-ciu punktów!!!
dw11 mecze. Z Wartą TUR przegrał 22:52
Do Warszawy przybyła z Pragi e·kspe- Związku Kolarskiego uzgodniono osta(12::27). Z ZZK pos1.ło nieco lepiej, chocl.aż za
- 1 to ma być sędzia bokserski? lladnlczo kolejarze byli groźniejszym przeciw- dycja polsko • czeska, dokonująca ob- tecznie wszystkie sprawy natury organi
nasz rozmówca, kończąc swe
zapytuje
nikiem. Wynik meczu 57:42 (34:20) dla ZZK.
Tym samym tytuł mistrza Polski w koszy- ja?du trasy wyścigu kolarskiego „Gło zacyjnej i technicznej, a między innymi wywody.
ustalono, że kolarze kończący bieg 5
kówce męskiej zdobyła definitywnie drużyna su Ludu„ i „Rudego Prava" PRAGA Sędzią na pewno nie jest, ale tkwi w
Z ligi spadają natomiast WARSZAWA i WARSZAWA - PRAGA. maja w Pradze zostaną 7 maja przywiełód1~iej YMCA.
Znicz (Pru»zków), oraz YMCA (Gdańsk), któzieni specjalnym wagonem do WAR- gronie sędziów. Nie możemy zrozumieć,
ra o"tatni decydujący mecz z AZS (Warsza- Ze strony Czechosłowacji w skład eki- SZAWY, a stąd 9 maja autobusem do RA dlac~ego inni arbitrz~ tol~rują w sw:m
wa) przegrała w stosu:nku 22:42 (12:17),
py wchodzą: prezes Czeskiej Unii Ko· DOMIA, a następnie w godzinach popo- g~om~ p~dobnych meukow. yv1el~ o:
*
•
*
larskiej NEJEDLY, kapitan sportowy Unii łudniowych wystartują z Radomia do b1ecujen;,v sobie po zapow1edz1aneJ
Drużynie YMCA (Łódź), nowokreowa:nemu
JOEL, przedstawiciel wojska, które Warszawy. Bieg ten będzie próbą szyb-, ,,czystce ·
mistrzowi Polski koszykówki męskiej, skła damy z racj1 zdobycia najzaszc:z.ytniejszego udziela wybitnej pomocy przy organi.
.
.
kości, podobną do tej, jaką odbędą udla ~portowców tytułu najserdeczniejsze ży·
("'lema. Jednocześnie tei dziękujemy za do- zacji wyścigu - mjr. WAGNER, wreS%· czestnicy wyścigu Praga _ warszawa , Mazurowi zdarzył się w War_szaw:e
j zabawn~ wypad~k podcz_as walki z_ Wg
• '" "d pamięCi i nadesłanie Redakcji , Expressu cie redaktor sportowy dziennika „Rude na odcinku KATOWICE _ KRAKÓW.
Ilustrowanego" pozdrowienia z Krak~wa.
Ekipa po kilkudniowym pobycie w sto so~ow~k1m .• ~ę~z1a za.uw.azył. w Ili-ej run
Pravo" - JAN BLECHA.
Na konferencji odbytej z przedsta- licy wyruszyła na objazd trasy wyścigu dz1e, ze p1ęsc1arzow1 lodzk1emu nagle
wyrósł gar~. Poddał go ~atychm.iasto
wicielami „GŁOSU LUDU„ i Polskfogo Warszawa - Praga.
wemu zabiegowi operacyjnemu i wyzdarzył się motorzyśc·e w
ciągnął... gąbkę, którą sekundant pozoNiemal w całym kraju ostatnia niestawił za koszulką ~rzez zapomnienie.
UJą
dziela była dniem oficjalnego otwarcia
tegorocznego sezonu przez motocyklistów. Również i w Łodzi zwolennicy
sportu motocyklowego zainaugurowali
W niedzielę gramy z Czechosłowacją. Vacek, Cejp, Bican, Peszke względnie KS. Ma lat 23, boks trenuje 2 lata. Stosezon wspólną wycieczką. W uroczysta
czy~ 19 walk w tym wygrał 17 prze~te
piłkarze po rozegraniu ostatnich Hronek.
Nasi
ści tej wzięło udział kilkuset zawodnichnicmy k. o. Był na obozie w Dziekanutrzymała,
się
gdyby
ta,
Drużyna
War
w
skoszarowani
ligowych
spotkań
ków.
szawie dopiero od poniedziałku, przy- składałaby się przeważnie z zawodni- ce, a na mistrzostwach Warszawy stoW Chorzowie motorzyści nie mieli
gotowują się do tego ciężkiego spotka- ków Sparty, Slavii, Bonemias i Bratysla- czył walkę· z Kolczyńskim i przegrał na
szczęścia. Pierwszą imprezą ich był
punkty. Dzisiejsze jego walory: silny
t. zw. „pościg za lisem", który zakoń nia, gdy tymczasem Czesi, chociaż są w vy. Nie jest to jednak oficjalny skład, cios z obu rąk, wielka bojowość i zami·
sytuacji i pewni zwycięstwa, gdyż kapitan sportowy dopiero w czwar
czył się dla jednego z uczestników tra- lepszej
łowanie do boksu.
gicz.nie. W Michałowicach uległ po· dużo więcej czasu i pracy poświęcili tek wypowie swe ostatnie słowo.
Polska
meczem
Zainteresowanie
Warszawie.
w
występowi
ważnemu wypadkowi motorzysta KuKasperczak z Poznania był bezsprzePrzygotowania ich trwają znacznie . Czechosłowacja rośnie w kraju z dnia
nicki. Mimo natychmiastowej pomocy
lekarskiej Kunicki po kilku godzinach dłużej, bo Już w ub. niedzielę nie od- na dzień. Przeprowadzono przebudowę cznie największą rewelacją mistrzostw
były się spotkania ligowe, gdyż kapitan widowni stadionu W. Polskiego, ażeby Polski. Zaczął uprawianie boksu w Zryzmarł.
związkowy nie zwolnił graczy na me- spodziewane tłumy widzów mogły się wie w 1945 r. Jest z zawodu szoferem,
cze mistrzowskie w obawie przed zmę- pomieścić. Stadion został dostosowany ma zaledwie 20 la'f. Następnie Kasperczeniern i ewentualnym! kontuzjami. Ofi- do pomieszczenia 35 tys. widzów.
czak przeniósł się do ZZK i tu trenował
Afszer i Przycherka przewodzą innym cjalnego składu jeszcze nam Czesi nie Drużyna Czechosłowacji otrzyma od pod okiem Misiurewicza. W swej kariePo rozgrywkach ostatniej niedzieli podali, ale na podstawie wiadomości, Polskiego Zw. Piłki Nożnnej jako upo- rze pięściarskiej Kasperczak ma takie
lista strzelców piłkarskich ubiegają~ przedostających się do prasy należy minek model kolumny Zygmunta. Model su~cesy, jak zwycięstwo nad Malakiem,
cych się o miano króla strzelców jest na spodziewać się, że reprezentacja Cze- ten wykonany z granitu i brązu waży 35 tuz po jego przyjeździe z Dublina, nakg. i jest wysokości 1 metra. Został on stępnie Kowalczykiem i Tyczyńskim. t-.1a
chosłowacji wystąpi w składzie:
stępująca:
na specjalne zamówienie P. Z. on za sobą już 60 walk i ani razu nie
wykonay
Balasy,
Vydra
Senecky,
iCabicka
Po 4 bramki zdobyli: Alszer i Przyprzegrał przez k. o.
Kolsky, Karel lub Bradac - Kokstein, 1 P. N.
cherka.
Po 3 bramki zdobyli: Gracz, Rożan
kowski, Spoqzieja, Polka, Jaźni'Cki, Dziu·ba i Matyas.
Po 2 bramki zdobyli: Cyganik, Wanda3, Fornalczyk, Baran, Parpan, GendeŁKS
kolidują
ra, Czapczyk, Cichocki, Wiśniewski, KoW ramach tygodnia jubileuszowego ŁKS ma pięściarzy polskich. Koncepcja ta jest dla fo·
hut, Anioła, Roik 11, Janeczek i Łącz.
.Jutro, w czwartek 16 bm. „Orbis''
się odbyć w Łodzi w dniach 26-27 maja wiei dzian nie do przyjęcia. ŁKS nie może zrezyki turniej pięściarski, w którym. obok drużyny gnować z ustalonych terminów i jeśli projekto w Łodzi rozpoczyna sprzedaż biletów
jubilata. wezmą udzl,d TęC'la łódzka. MilicyJ- wany turniej olimpijski ma się odbyć w Łodzi kolejowy~h i kart wstępu na piłkarski
ny K. S, ą Gdańska i zagraniczna drużyna i to z udziałem bokserów ŁKS., Milicyjnego mecz rmędzypaństwowy, jaki będzie
(CzechosJowacja). Umowy zostały jui KS. i Tęczy PZB musi zmienić termin, przesuw vścigu kołarskrm na 5-ym miejscu Trnava
rozegrany w \Varszanie w nadchodzącą
wają.c go przypuśćmy o tydzień.
1awarte sz.czegółowy program opracowany.
między Polską a Czechosło·
W dorocznym wyśdqu kolarskim pn. „Giro
Pięściarze LKS w naJbllżsxym czasie wystą niedzielę
Tymczasem PZB chce obdarzyć Łódź inną
della Toscana" na trasie 290 km. jaki !;li: od- imprezą plęscłarską. 1ttórą chętnie widzłelibyś pią w Kaliszu. wyjazd do Wrocławia nle doj wacją.
był w ub. tygodniu we Wloszech, zwycięstwo my n nas, gdyby terminy Jej nie kolidowały dzie do skutku, potem intensywne przygotowa
Wyjazd wycieczki łódzkiej nastąpi
odnió ł Bartall w czasie ponad a qodzin, 'Zna t terminami nstafonvmi prrez ŁKS.
nie si~ do turnieju jublleuszowe{JO. jeszcze
ny kolarz włr>skl. Coppi. zwvcięzr;i wielu wvPZB 1>rOjPkłuje rn~g111lllowanie wtelk~ego mecze l ?<1poczynek miesieczny w lipcu, praw w niedzfołę o srodz. 7.57 z Dworca Fa5darh„ i fawo„yt tel imprezy, uplasował dę lriytf11wweqo hunlef~• olłmp1}sl..lq10 w niach I iopodobn1e w jednel z nadmorskich ileisco- ln:vcznetro Każdy uczestnik ma zapew
dopiero na piątym miejscu.
28, 29 i 30 maja z udziałem najwybitniejszych wości.
nione miejsce.

walce z Pisarskim. Pięściarzow1 łódzkiemu nasuwa się w ten sposób doskonała okazja tło
rewanżu za niesłuszną porażkę jakiej doznał
w Warszawie na mistrzostwach Polski.
ŁKS obowiązany jest dać rewanż w czerwcu, względnie na otwarcie sezonu jesiennego
w Warszawie.

Gratuluiemy mistrzow, Polski

I

tras~
bada
Komisja
kolarskiego Warszawa-Praga-Warszawa
w:elkiego
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Tragiczny wypadek

Chorzowie
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Jutro ustalą skład reprezentacii przeciw Polsce

ki,z:~ór~~!~~~~dziięśc~~ze~ó~~;i~~~~~~
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Najlepsi strzelcy

.turniej?
czy
Jubileusz,
z programem jubUeuszowym
Plany PZB

Faworyt

•

Coup~

. ......•..••„ .............„ ..

Bilety na mecz
·Polska - Czechosłowacja

sprzedaie od jutra „Orbis"

•
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Byczo iestl

Pan Amalgamart Sobek lubi dużo

I

--

~

dobrz

• -,..

cji delelr~•1je się pieczonym indykiem.
Do stolika podchodzi wymizerowany cziłeczy
na i kornie prosi:
-Proszę wspomóc, co laska •.••
Pan Amalgamat nie przerywając Jedzenia
odpowiada:
- Nic nie dam
- Dwa dni ni.; jadłem, żona I dzieci głodne, proszę o kawałek chleba.„
- Nic nie dam
- Mały kawałek chleba•.•
Pan Amlagamat rz.uca z pasją widelec
I woła:
- Psia krewi Sam nie je i innym nie daje
jeść!

*rano*i mówi
*

Zona budzi się
do męża:
. ::;- Mlałani przykry sen. Wyobraź sobie
Sinło mi się, ~ goni~ mnie Koziotkiewicz'
i chciał zepchnąć do rzeki ••
- Koziołkiewczl A kto to jest Koziolldewkz? - dziwi się mąż.
- Ty nie możesz go znać. Przedstawiono mi
go we śnie.

* *

. .

EXPllEll ILV:STR

Pani Szaberkiewicz, gdy rozmowa zeszła na
temat wyjazdu na lato, odzywa się:
- Moja ciotka co roku jedzie nad morze
l to jej znakomicie robi.
- Co pani powie? - Interesuje się Je! znajomy, niezdecydowany dokąd ma wyjechać.
- Tak. ciofka ma tam iluży pensjonat i wra.ca rnwsze z dużą gotówltą.

)>SP OR.T<<I
I
I
przynosi najbardzi ej aktualne
z kraju i ze świata

DOM 4-ro

rP.ziś

nóidziemv

piętrowy

Po dwuletniej przerwie
PONOWNIE ZOSTAŁA OTWARTA
RESTAURACJA ' '
pod znanym kierownictwem
ob. SKWARKO JOZEFA
b. współwł. f-my „Bukiet"
w Warszawie
Łódź,

...

"'...

OG:EOSZENIA DROBNE

A1'US7.J<RKA wnJTA
Abiturientka Warszawskiej
Kliniki Profe~ora Gro
madzkiP!:(O nrzv1rnuie
Pomorska 43. · 32831?
SIEWTCZ. -

-Cm1no - !;One.-a7
AKUMULATOR Łódź.
Andrzeja 29 poleca akumulatory do każde
l?O samochodu, motocyklu I telefonu Spesialnie dla
motoru
„Diesela'' I samoch
amer:vkańsklch. gwarancja od roku do
dwóch lat. Kupuiem:v
stare akumulatorv
(~kr:i:vnki) tP1 Hl!\-?,!1
GALANTERIA hurtdet:>l poleca Pvtloch
I S-ka ł,ódź. PiotrkoVl7ska 51.
3569k
HURTOWNlAPapieru
Kokoszko Łódź .
Piotrkowska 31. tel
256-92. polPC'a tapety
bibułki kolorowe.
S7n::irrntv.
3110k
SREBRO w ka?:oei po
staci kupujP-M. Welner I Ska. ł.ńdź. Piotr
kowska 112, tel. 120-66
38151<
_D_O_S_l>_lł_Z_E_D_A·-N-IA--w-H-

la w Tuszyn Lesie et 25
nokoiach . Wiadomość
Kilińskiego 35 u zeq1u
mistrza.
414:'iq

11111111111111111111111111111111

----~~~~~------SPRZEDAŻ hurtowa I URZĄDZENIE fabryczkapeluszy I beretów' ki sprzedam, glanc ma
damskich doży wybór szynę stojakiem. Has- ceny niskie Łódź, pel, kocioł. motor elek
Kopernika 47-12 S. An tryczny, 5,5 KW. Za·
tonowska.
39181? wadzka Ul. Kaczyński.
MERCEDES
osobowy
4169k
6-cio cylindrowy oka- SPRZEDAM
maszvnę
zyjnie do sprzedania. okrętkę
Wólczańska
Pabianicka 85.
4119g 91 m. · 30a. Osińska .
KUPIMY 2 platformy
w dobrym stanie na gu ,_u_l__n
__~.,...-,------mach. ewentualnie do OKULARY oraz napiwa . Wiadomość tel. prawa okularów war
164-88, od 7-19-ef
sztat optyczny. Łódź,
=,..,,,.,,=---·--41~0--3....:q Nowomieiska 3 3571k
SPRZEDAM wytwórnię BRYCZESY specjalwafli. Więckowskieqo nie wykonu.ie krawi,ec
49. (dawniej Sródmiel- z Warszawy, Piotrkow
skal
4131g ska 176 - 12.
3601k
KREDENS
kuchenny WYSTARCZY
tylko
nowy sprzedam tanio. zadzwonić 162-16 do
Nawrot 54 m . .(
firmy „Surowce Od:Ct32q padkowe", Łódź, Sien
WÓZEK dziecięcy ałę- kiewicza 28, podając
boki sprzedam. Woj- ilość I jakość odpadciechowski. Wschodnia ków-by natychmiast
37 m s
4138g zostały one zabrane
OKAZJA! Sprzedam fo po najwyźszej cenie

R" •

Proszę
zapamiętać
i
tel dentystycznv. Pirazanotować 162-16
mowicza 9 m. 3
„Surowce
Odpadko4142q we" :f"Jódź, SienkiewiPLATYNY
oczkarko- cza 28.
3919k
we kupię każdą ilość KRA WIEC przyjmuje
32-30 lub 28 fa in. Zqło poprawki. reperacje i
szenia
telefonicŻne
przeróbki. Wojcie264-44 od godz. 9-15 chowski Piotrkowska
łódź. Wvsoka 22. Fir- 59 poprzeczna
ofiC'v.
ma S. Wagne.r i S r.ó- na.
3509k
recki
414.tq HEI,ENA BRZEZTŃ-:_
UWAGA! z powodu SKA kier. Inst. Kowyjazdu, tanio sprZP- smet. lek. „lzis'' udzie
dam w dobrvm stanie lać będzie bezpłat
motocykle. Pryncvn;iJ. nvch porad dn. 15. 16
na 38.
4153q 17 kwietnia. Gah KoSPRZEDAM anarat do smet. Nawrot 7-6.
wyrobów wód gazo3914k
wych ISatorator i ob- ODNAWIAMY kapelu
ciągR-::zka)
Julianów. sze damskie. męskie
św . Teresy 17 t. ld.9-54
.tl.5.to szviemv czapki z powierzonvrh
materiaMOTOCYKL
„Victo- łów NOWOSC. St„liria" 200 cm sprzedam
po kapit11lnvm re- '1>1ł7VBł.ĄKAł. s;ę piP.s
mnncie.
K'liń•ki<>n0 duźv ciemno-brązow''
?11l
41fl0ri ogon 0hciety. sierść
fE~AKl. krze~łn ~kła na ooonie ~iwa. Sl<rze
dane. kosze nodróżne> tuskieoo 16
414Jł a
~ńżer 7 ka
d«le-r'nne l>P?'.YEf,AKAł, sif' ni s
~rlfłń•h 18
41fi"-1< żńltv w nręni. duży.
MOTOCYKL sprzedam Górna 23. (Kozin"!
41 "!
DKW 300 na chod'Zie
" n
- Rzgowska 14 Gort„t.
PRZYBł,ĄKAŁ się pies
41681< suka brrtzowa. ocrnn
AKUMULATOROWY rziimv r1,.., nrlohr;•n'<l
w::ir~7.tat. h11noVl7a, na Widzew, Hordelsk" 'i-4
pra"\Va ładowanie aku
4162q
nulatorów wszelkich ZGINAŁ
pies wilk
tvpów wvlr 0 n„nie f'!- uszv zwisające. łapy
chowe, so!Mne, gwa- żółte. Odnrowadzil' za
ranria, f,ridź. ul 7„_ wvnacrrndi niem ~"'1"
wnd7ka 11
4170!< tnlcr7v~k" fi rn . ?. ,11 i:;t;k
NTERUCHOMOSCI w l>~ACOWNJA
0 bnwi;_i
r-entrum miasta sore:e- Wadaw Seknra Łódź
dam tanio Szterlinga Piotrkowska 38 w pod
14 m 39 do 12 godz.
wóru wvkonuie nrac 0
4021ą na zamówienia.
416flk

I

WEŁNĘ
włoś,

odpadki wełnia
ne kupuje
„Bolgo" Rzgowslra 14.
3948k

fJll' AGA!

SKUPUJEMY WEŁNĘ

0

0

OWCZĄ, surową,

po-

tną, praną, w KAŻ
DEJ

ILOSCI,

"ME-

ZEGARMISTRZ z wła
snymi przyrządami do
reperacji,
pos<zukuje
prący,
O f., Zegarmistrz"
4140 g

lokale
ZAMIENIĘ
sklep .:
mieszkaniem na ml~z
k anie. Wiadomość w

Administracji~.~--

ZAMIENIĘ pokój ma·
łe wygody, na :pokói z
kuchnią lub 2 z kuchnią.
Wólczańska
71

m._39.
3991q
DWA pokoje z kuchnią( wygody zamienię
Łódź, Rzgowska 4. Fina duży pokój kuchnię
lia Rybna 17.
3293k śródmieście lub Julianów Wiadomość LeWytwórn2a wafli pole- gionów 48-30 od· 19-ej
ca walfle do lodów.
Więckowskiego 49 (da
niej Sródmiejska)
KURSY SAMOCHObofhtrowaqie nracv DOWE Związku Tran
sportowców Andrzeja
POSZUKUJĘ dziewia6 przyjmuią na nowy
rza wykwalifikowane- kurs zawodowy i ama
go oraz samodzielną torski nauka jazdy na
krojczynię do bielicrny samochodach
osobotrykotowej_
Zgłaszać wych,
ciężarowych i
się Piotrkowska 22- 51 motocyklach.
381lk
POTRZEBNA
pomoc KROJU,
modelowadomowa Gdańska 123.7 nia, szycia ubrań dam
front.
4134g skich, dzieclęcych. bie
POTRZEBNA gosposia liźniarstwa, gorseciarz dobrym gotowaniem stwa (opatentowanym
na przychodne. ul. Za· svstemem Eugeniusza
wadzka 1 f-ma Ho- Wiśniewskiego)
wy.
w11.
4135g uczają kursy InstytuPOTRZEBNA
ekspe- tu Przemysłowo-Rze
dientka do składu me- mleślnf czego. Próchni3397-~
bli (wolny pokój) 'Z ka 25.
kaucją
50 tysięcy zł. KURSY SAMOCHOŁódź
Sienkiewicza 3.
DOWE Gerharda
Ancerowicz.
414lg Łódź, Kościuszki 68,
POMOC domowa e; go 19 kwietnia otwarci&
kursów
towan1em potrzebna z specjalnych
referencjami natych- dla motOCJ'kDstów i
miast. Adre"S: ul. Le- kterowc6w amator6w.
KURSY kroju damgionów 41. Sklep,
4146q skiego i modelowania.
POTRZEBNA
pomoc Zapisy: Instytut Prze
domowa, warunki do- mysłowo Rzemieślni
czy Sienkiewicza 89.
bre. Kamienna 5-9
4147g
POTRZEBNA. gosposia 1
llo1'awelłłJ
starsea. uczciwa umiejąca
dobrze gotować ZGUBIONO rachunki
do 2 osób. Piotrkow- na 4 krosna angiels~~ie
ska 10
4155q mechaniczne,
szmelc,
POTRZEBNA
pomoc snowadła i pre:ewijarki
domowa. Referencje ko wystawione 1946 r. na
nieczne
Piotrkowska nazwisko Jakubowicz
59. (Pracownia obu- Szulim. przez Króllkow
wla) w podwórzu.
ski Zd. - Wola Złota
4157g 36 dwa krosna, HerszPOTRZEBNE chałupiri finger Pabianice, Warcąki na koszule mes- szawska 24 dwa krosna
kie Ruda
Pabianicka i Lorentowicz Piibłani
Przewodnia 5 6 I p. ce Poprzeczna is na
szmelc
snowadła
l
(dawniej Łąkowa)
pnewiiarki.
4143g
4158g
Km»OWCĘ na samo- ZGUBIONO palcówkę
chód 05 obowv DKW na nazwisko Poplawnr7.vimiP. n11tvchmiast ski Tomasz. Wodna 15.
firma A. Wandelt i ZGUBIONO kartę reS-ka, Łódź. Więckow jestracyjną RKU. Sieskierro 54. godz. "ZCTl'o- radz palcówkę. Kornac
szeń 9-12.
4159o ki Tadeusz, Rozdzały
qm. Zadzim. pow SiePOSZUKUJĘ
nnmocni
radz.
4151g
cv domoi'!Pi. Sv.1 iader-twa oohd<'"'P Pi„tr- ZGUBIONO legit. Spół
knw•lci! OA TTT n. dl7&fl Tekstylnej Uniwersyl>OTRŹFJi°NA uornoc do tetu Kwaśnik Józef,
Narutowicza 68. 4152q
mowa. Gdańska 6 rn 13
4175k ZGUBIONO zaświad--czenie wojskowe i zdję
POTRZEBNA
pomoc
cia.
Uprasza się o
ri0mnwa narl11i!łca się
do dziecka. Referencie zwrot za wvnaqrodzeniem. Korsak Ryszard
koniPr"'nP.. W11runk.i d
bre. ?ołoszpn{a Szte.r-0 Woii;ka Polskiego 13
m. 27.
4156g
linoa 14 m. 39 do t2-<>i
ZGUBIONO legit. nr
~n!:7Hklllf,_R:@ nrar.y 17113 tramwajową roczną na tramwaie podSZOFER monter czer- mieiskie i palcówkę.
wone.
prnwo iazdv Gaidka Zofia. A1eksan
dłużs?a praktyka 71'1"- drów ul. Wojska Pol·
jomość dwóch języ· ów skieoo 69
4163.g
obcvch niemiecki i ro SKRADZIONO patent
svi~ki. Ofertv dn admi i koncesję
Zalewska
nistracj i pod „Kiernw- Stanisława,
Głowno
ca.
3137g Swoboda 45
3845g
RYNOS

KRAJOWY"

aeullione

I
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Wytwórnia Chemiczna „SANIT"

Akuszerki

ul. 6-go Sierpnia 1-3.

poleca stałym bywalcom smacznie przy- ~
rządzone potrawy i zakąski
~

, powo~!~~~d~.mw;~~!~!j2~~~1

DENTYSTA WODNIC
Kl Stanisław specjalność: korony, mostki
porcelanowe. Andrzeja 11, tel. 154-12.
354'1k
GABINET dentystycz
ny Maksymll!ana Pregiera ze Lwowa. SpecjalnoM. NowoC7.esna
protetvka zębów Gdań
Sk~ 2AR
~543k
LECZ. ZĘB()W. Nowo
c:r.esna oracownfa zebów s:r.tncznych Piotr
kawska 8.
3475k

cr·1sta •••

plerwssor:t1tdna

dochód

PROCHACKJ specjalista, skórne wene.
ryczne przyjmuje 3-6
Legionów 17
3486k
Dr TEMPSKI specjalista Wf'neryczne. skór
ne, włosy., moczopłciowe. Piotrkowska
114.
3476k
Dr ŁOZA specjalista
chorób włosów, skóry
I wenerycznych, pierw
sza - druga. czwarta
- slńdma. Sienkiewicza 34, telefon 179-51!
3449k
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UWAGA!

ogłaszają
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Proeram radiowv n~.dziś

3978k

przetarg nieograniczony
na gruntowną naprawę dwucylindrowej, blipoważny
źniaczei. zaworowej maszyny parowej
mocy
ok. 1000 KM.
Do naprawy należy spawanie pękniętej ramy (bagnetu) założenie nowej pokrywy cylindrowej, pnzetoczenie czopa korbowego, przejR. i O. „Prasa„, Piotrkowska 55.
:;:
rzenie wszystkich części maszyny i jej uruchomienie wraz z indykacją.
Oferty w bezfirmowych kopertach, p!zepisowo 7alakowanych z napls~m „Oferta na reKALAFONIĘ
mont maszyny parowej" należy dożyć do
dnia 26. 4. 48 godz. 11-ta w Wydziale TechJASNĄ W W zakupi
nicznym Jeleniogórskie Zakłady Papiernicze.
tamże ślepe kosztorysy i bliższe informacje.,
....
KomisyJJle otwarcie kopert w obecności
IN
przedstawicieli firm nastąpi tegoż dnia o go""
o
ł.ódt, Rłlińakiego 78, tel. 269-44.
.... dzinie 12-ej.
Jeleniogórskie Zakłady Papiernicze zastr.zel'l"l 11'1' 1 1 1" 1"1"1"1111 ' 1 1 11'1'11'1111' 1' 1'' 1 ' 1 111'111/lllll~l"lllllllll'IJJlll!ijll l 'l ll l lll ' lfllfll' l Ili gają sobie prawo: zmiany zakresu robót, dowolny wybór oferenta. ewentualny rozdział
robót między dwóch. lub więcej oferentów,
oraz unieważnienie. przetargu bez poda~ia przy
.i..
l?OZLEWNIA PIWA I OCTU
C'lyny i bez ponoszenia jakłeikolwiek odpowie
dzialności za skutki wynikłe dla oferentów.
.,MORSKIE OKO"
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone
Łódź, Jaracza 38
wadium w wysokości 2 proc. oferowane.i •mmy.
l i1
-1
!.1 1
'1'_ 1- •·p
lllll ll'l"l'l l.'111111111111111'1,ll'
I 1 1111u
I 111,
1r1
11111111111.111111111111 m11111111111111,111111,1.1111„i1
4097k

PAN'STWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO lllllllllllllllllllllllllllllln
Dziś o godz. 19.30 głośna sztuka J. P. Sartre'a ..LADACZNICA Z ZASADAMI".
TEATR POWSZECHNY - Dziś o godz. Leł<ane
19.15 ciekawa komedia R. Matuszew1;:kiego i J. Rojewskiego pt. „Gospoda pod We- Dr KOWALSKI MIECZYSŁAW, specjalissołą Kukułką".
ta skórno-weneryczTEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA ne 1 Maja 3, 8 - 10;
16 kwietnia o !=fodz. 19,15 premiera farsy 4 - 7.
2334k
Noela Cowarda .•SEANS". Udo:iał biorą: Hanna DR DOLl~SKA, ChoBieI:rka. He1ena Bucz7ńska, Halina Głuszków roby dzieci. Narutowi
na, \Vanda Jakubiń:ska, Michał Melina Danu cza 6, tel. 208-76
t.-, Szaflarska i Ludwik Tatarski
?396k
Dziś przedstawienie zamknięte.·
DOKTOR
GLAZER,
Teatr „SYRENA". Traugutta 1
skórne - weneryczne.
Dziś o godz. 19,30 „AMBASADOR".
5 - 8 Andrzeja 28.
3546k
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA''
Dr JERZY ł..USZKIE
Piotrkowska 243
Codziennie o J?odz. 19,15: w niedziele 0 f!Odz. WICZ. KohleC'e. Legio
nów 3 - 6 od 9 - 11
15,30 - „ZEMSTA NIETOPERZA", operetka - 16 - 18.
3732g
w 3-ch aktach J. Straussa w premierowej ob- Dr MAJEWSKI charo
s~dzie.
by kobieC'e, wewnętrz
ne, Legionów 1-3 - I
Teatr •• OSA''. Zachodnia 43. tel. 140~09
Tel.: 216-82
3652k
Dziś i codziennie „WIOSENNY BIEG".
Dr SKONIECZKA lekarz Szpitala „Kochanówka''. Choroby
ADRIA - „Pani Minive:r"
nerwowe, Piotrkowska
BAŁTYK „Bitwa o szyny".
16, tel. 276-43 ElekBAJKA - „Znachor''.
tro"\V~trzas:v.
3714k
GDYNIA - „Program Aktualności Kraj. i Dr JAN SOSIN rent~enolo !. zn.;e,..;~ nrzeZagr. Nr 7".
świetlenia. terapia
GDYNIA - „Niebo czy piekło''.
rent!!enologiczna,
HEL - „Rodzina Fromant''.
Gdań~ka 74, 15 18,
MUZA - „Dziewczę z północy".
łol. lfl1- 14.
'.ll':1R<1
POLONTA - ,.Ostatni Etap".
DOKTÓR ZAURMAN
PRZEDWIOSNIE - .. U progu Tajemnicy"
specjalista: skórne we
ROBOTNIK - ,.Nicholaus Nickleby".
neryczne. 8-10: 5-7
ROMA - „Dwulicowa kobieta"
N:nvrot 8.
3644k
REKORD - „Skarb Tarzana".
DR TADEUSZCHĘ:
STYLOWY - ,.Mali Detektywi''.
CI&SKI chorob:v skór
SWIT - , Znak Zorro"
no-wenervczne PiotrTATRY _: •.Siódma zasłona".
kowska 157, 3-6
TĘCZA „Mali Detekty"\Vi".
3574k
WISŁA „Nauczycielka Wiejska''.
DOKTÓR REICHER
~oecjalista w 0 nervczWŁÓKNIARZ „Guwernantka''.
ne. skórne. płcioVl7e
WOLNnSC - ,.'"'dafni Etap".
rzabnr7pnja) Połudrio
ZACHĘTA „Pod dachami Paryźa"
wa 26 druga - ~f.\d1na.
~~R~".„
· Dr MTRSKI ak11sz<>ria
chorohv kobi"'"e. ŻeProgram na środę 14 kwietnia 1948 r.
rnm~Tdego
37. tel.
12.04 Dzi·en.nik południowy. 12.25 Pogadanka 257-23
llk
filmowa 12.30 Koncert dla młodzieży. 13.30
OR
RÓŻVC'Kl '>perii:t
Muzyka · 13.40 Audycja Ministerstwa Oświa
li~ta chnrńb !(nh' ·nvch
ty. 14.00 Koncert muzyki kameralnej. 14.30
a k11gzprif or-.:f'pr'"IV\7a,.Swiat jest piękny i ciekawy„ - poqad:rnka
dził ~iP Oher·,le· Pio
dla dzieci starszych . 14,50 (Ł) Ludowe pieśni trknw!;k~ 13 · „ ~vimn
rosyjskie (płyty). 15.10 (Łl .. Meble dla świa ip• 2 - 11
"?"11'
ta pracy" . 15.20 (Ł) ,,Robotnicy mówią".
Dr
Med.
STJ'NKO
K~'I
15.23 (Ł) Chwila muzvki, 15.25 (Ł) Wiadomości lokalne
15.30 rŁ1
Rozmaitości.
16.00 werv soecialista ~kńr
Dziennik. 16.30 ,,Głos Młndych· 16.40 .. Lata no-wenprvrznP Kiliń
<kiean 132: 12-1d I
młodzieńcze Fryderyka Chopina". 17 OO „Me'~-1R
1~~()k
lodie ooeretkowe". 17.45 RUL wvkład
Mgr. J Barbaqa, 18.00 LPkcja )ęzvka rosvj- Dr O(F.D:ZKl rhoroskiego 18.15 MU7vka rozrywkowa 18.45 .. Za- bv ~kórno-wenervcz
klęty dwór„. 19,00
Audycja dla wojska po- ne. ŻPromSkiego 41-}
3-6
1146k
świerona rocznicy sforsowania Odry i Nysv.
10.30 „Wieczorna Serenada" 20.00 Dziennik. Or BIL"iŃSKI chorohv
20.50 (Ł) .. Sprawa chłopska w latach 1946- ~er<"a 11 - 14. Leqio·
1948". 21.00 Audycja Chopmowska. 21,30 „z nów 3
A1?7ri
życia
Ju!=fosławii". 21.50 Audyc1a poetvcka .
22.05 Muzyka lekka i popularna. 22.45 <Łl Dr Al LENJEWICZ eh'
Koncert żvczeń 22 _58 (Łl Omów. progr. lokal mrq Anrl.rzei11 2, tel :
nego na ·jutro. 23,00 Ostatnie wiadomości. 224-09 4 - 6.
23:30 Zakończenie audycji \ Hymn.

Kina

wiadomości

JELENIOGORSKIB ZAKŁADY PAPIERNICZE
w Jeleniej Górze ul, Kilińskiego 29
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zjeść. Właśnie siedzi w elegancldej restaura
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