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RR nie go zi sit:

traktatu pokojowego z Wiochami.
- Wymiana not między mocarstwami

rewizję

~głosił?. komuni~aq
radziecki odrzuca noty Londynu, Wa.szyngtonu i Paryża, proponujące rewizję traktatu pokojowego z Włochami i oddanie
Włochom wolnego terytorium Triestu.
Komunikat głosi, co następuje:
Dnia 20 marca ambasador radziecki
w Londynie otrzymał notę rządu brytyjskiego proponującą nawiązanie rokowań
z udziałem Francji i Stanów
Zjednoczonych w sprawie rewizji trak
tatu włoskiego i włączenia do Włoch
Triestu. Identyczne noty otrzymali ambasadorowie radzieccy w Paryżu i Waszyngtonie. Następnie rząd radziecki
otrzymał drugą notę od państw zachod
nich, w której zawiadomiono go, iż rząd
włoski zgodził się na rewizję traktatu i
prosi, aby rokowania w tej sprawie
zostały przepro"!:adzone jak najśpiesz
niej.
W związku z powyższym ą.mbasa.dor
radziecki w Londynie zaznaczył, iż w
pierwszej nocie brytyjskiej nie było by
najmniej powiedziane, że sprawa jest
pilna. Następnie odpowiedź radziecka
podkreśla, że traktat pokojowy z Wło
chmni został opracowany przez cztery
mocarstwa oraz ,przedyskutowany i zaaprobowany przez 21 państw na kon-
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Agencja Tf\SS

urzędowy stw1erdzaJący, izrząd

f~rencji w. Paryżu. Tra~tat. został ratr·
fikowany 1 wszedł w zyc1e zaledwie
przed kilku miesiącami.
Rząd radzieck' nie uważa za możliwe
przedyskutowanie tego traktatu w jakiejkolwiek jego części i w jakimkol-

t wiek _trybie. -

!torespondencji czy rokowan, pomewaz byłoby to sprzeczne z
podstawowymi zasadami demokracji.
Identycznej treści oświadczenia złożone zostały przez ambasadora radzieckiego w Paryżu i Waszyngtonie.
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Ztej mąki-chleba nie będzie
Włosi
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Opublikowanie odpowiedzi rządu radzieckiego na propozycje trzech mocarstw w sprawie Triestu nie wywołało we Włoszech żadnej specjalnej reakcji.
Większość dzienników, zamieszczająca tekst odpowiedzi, powstrzymała się dotychczas od wszelkich komentarzy.
·'" • ...,
„Unita" stwierdza, że coraz jaśniejszym staje się fakt, iż nota trzech mocarstw była jedynie prowokacją i bez skutecznym
manewrem wyborczym,
który nie może zwrócić Włochom Trie stu lecz wręcz przeciwnie przesądza
nawet cały ten problem.
Dziennik „Republica" pisze: ,/on n ty radŻieckiej potwierdza raz jeszcze
to, co powiedział juz popt'zednio Gromy ko na sesji Rady Bezpieczeństwa, iz
Stany Zjednoczone, Anglia i Francja czynią· wszystko, aby wpłynąć na wyniki wyborów włoskich. Związek Radz iecki nie chce łamać zasad demokratycznych, aby przysporzyć Włochom no wych komunistów.
Rosja w przeciwieństwie do Sta nów Zjednoczonych nie uwaza Wło
chów za naród ignorantów, których moźw nabrać na !.'n.łnbny lep wyborczy.
.-
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·Jak to było w Kolumbii?
Dokoła

, ,zerwania stosunków z ZSRR". - Buidy wyssane z pale~

Agencja TASS ogłosiła następujące oświadczenie: Powołując się na wia- łozłam wśród partii liberalnej pozwolił
domość z Kolumbii
rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych raz- konserwatystom objąć rządy w wyniku
powszechniają wiad6mości o „zerwaniu ~to;:unków dyplomat~cznych ~rz7~ czego w ciągu ostatnich 2 lat miało mieJ
iząd w Bogocie ze Związkiem Rad~ie cku:i . N~dto sz7rzy się p~głos.ki, iz sce około 200 m':>rderstw politycznych.
w wywołaniu rozruchów w Bogoc~e udział wziął Zwią~ek Rad~iecki, c~
„PM" podkreśla, że podobna sytuacja
jest niedorzecznym wymysłem, maJąC ym na celu budzenie wrogich uczuc istnieje nie tytko w Kolumbii, ale w c.twobec ZSRR.
.
A
TASS stwierdza, że rząd radziecki od kilku dni mimo usiłowań nie moze łej meryce Łacińskiej.
porozumieć się ze swoją misją w
Bogocie.
„"':~zystk.o wskazuje .na to - k?ńcz_y
Jak donosi z Nowego Jorku agencja darczych dowodów, li w wytworzone!/ "PM - ze .wydarzenia ~ Bogocie ~1e
• t d p
"
• · r spraw za- sytuacji w Kolumbii wszystko mogło s!~ będą wypadloem odosobnionym .. Nałezy
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u t kój wśrój społeczeństwa kolumbijskiego. regu wstrząsów w Ameryce Łacińskiej".
Angel, w wywiadzie, udzie 1onym we w o
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Kolumbię ·stosunków

lntryg·1 n·1e p WI odą s·1ę
a

z ZSRR

(Kr.) Oświadczenie Generalissimusa
Stalina, wygłoszone z okazji podpisa·
nia radziecko - fińskiego paktu przyjaź
ni, budzi w sercu każdego Polaka szc-ze
gólne zadowolenie.
Generalissimus Stalin daje wyraz
przekonaniu, że pakt ten powinien roz
proszyć długi okres nieufności m!ędzy
ZSRR i Finlandią i stworzyć nową pod·
stawę stosunków między tymi na ·oda·
ml, opartych o przyjaźń i zaufania. po
czym dodaje:
„Nie należy sądzić, by nleu1no~ć
między narodami można było od renu
zlikwidować. Szybko tego nie zrob:my.
Przez dłuższy czas pozostaje osad nie
ufności I trzeba wielkiej pracy, by go
zlikwidować".

Słowa te są niezmiernie charakferv·
styczne C:la wypowiedzi Genera!iss!·
musa Stalina, który zawsze podchodii
do zagadnień z całą otwartością i wni
kliwością.

I my w Polsce wiemy o tym dobrze,
że nieufność i urazy historyczne nie od
razu zostały zlikwidowane. Nie miały
już tej nieufności rzesze Polaków, któ
re wracały w szeregach Wojska Pol-

skiego. Wy-zbyli się jej całkowicie pod
wpływem serdecznej,
bezinteresownej opieki, którą Związek Radziecki otoczył formujące się oddziały polskie
w Rosji. Wyzbyli się jej walcząc ramię
przy ramieniu z Armią Czerwoną o wyzwolenie ziem polskich spod jarzma
hitlerowskiego.
Ale nieufność ta istniała w dużej ma
sie społeczeństwa polskiego w kraju,
podsycana zdradziecką agitacją sprze
dawczyków politycznych spod znaku
sanacji i ONR.
Dziś już tylko ślepi I głusi, a obok
nich garstka blrłych obszarników I by·
łych kapitalistów m6że mieć wątpliwo
ści co do istotnych Intencji I rzeczywl·
ścle przyjaznego stosunku Związku Radzieckiego do Polski.
Na czym opiera się ten życzliwy sto sunek ZSRR do małych narodów? Od·
powiada na to Generalissimus Stalin:
„Wielu ludzi nie wierzy w możli
wość istnienia między narodem wielkim a małym stosunków opartych na
równouprawnieniu. Jednakże my, ludzie radzieccy, uważamy, że takie ~to
sunki są możliwe I że tak być powi nno ''.
Na tym polega cuła tajemnica. Zwlą
zek Radziecki walczy o pokój, walczy
o postęp, walczy o prnwdziwą d~mo
krację. I wszyscy, którym drogie są !e
trzy kanony szczęścia i dobrobytu ludz
kości, znajdą zaws:fe dłoń pomocną i
przyjaźń życzliwą Związku Radzieck1e-

go.
Rozumie:"'ly,. że niektórym ludziom
trudno jesl w to uwierzyć, boć pn:ecież
w!e!owiekowe
doświadczenie
wskazuj , że wieH<ie pelństwa dążyły
stale do opanowania i wyzyskariia narodów mi:lłych lvb w danym momc;ide
historyci:nym - słabych. VI dobie dzf.
siejszej stosuje tę Jmper:alistyczną politykę Ameryka, która z cyniczną otwar
tością chce wprowadzić w adztwo dolari\J wo wszystlclcit, wyczerpan~r ch
wojną krajach.
I dla go właśnie tak wysoko ce1 tmy sobi
wsp6hm:icę I utrzymanie
przy.la:mvcl1 stosunków ze Zv: ::nt<iem
R<ldzieckim.
·

dyplomatycznych
flzmmm•mmmmmmmammn
Ie Związkiem Radzieckim odpowiedział,
.
że nic mu o tym nie wiadomo.
Minister Zuleta Angel za7-naczył JedWa!ą
vcv1ną
W lipcu bieżącego roku odh~dzie słe
nocześnie, że dyrektor radia kolumbijW P~ryżu o?był się zjaz~ Pol~ków czyi, że naród francuski nie ponosi za to w Lond~·nie wielka konff>r.encja publi:
skiego, który w poniedziałek podał wia z ~ranCJl. ~a ZJezdz1e, w ,ktorym hczny winy, a jejynie nieliczne jednostki. Na czna, po ·wi~cona fbiełu obron:v pokoju
domość 0 zerwaniu stosunków z ZSRR udział
wzięło
wychodzdztwo
poi- zakończenie ambasador wezwał do zac1e na świede, zorg-anizowana pr7.cz pismo
został zwolniony ze stanowiska.
'. skie we Francji, obecni byli ambasador śnienia przyjaznych stosunków między londyńskie „Daily Worł er". Weźmie w
Rzeczypospolitej Putrament i przedsta- Francją a Polską.
niej u1lz1ał szereg rwłm.v:vch przedstawiciele władz francuskich- Ambasador
Pierwszy ra1 w tym roku dnia 12 ma wicieli postę owej opinii · publiczne·,
Dziennik amerykański .,PM" omawiając Putrament wygłosił przemówienie, w ja odejdzie z Francji pociąg repatriacyj- posłów arlamentu, działaczy społecz
ostatnie wypadki w Kolumbii, podkreśla :tórym potępił podżegaczy wojennych. ny, zabierając Polaków z departamen- nych i zawodowych
że ofic ialna już dziś w Stanach Z jedno- oraz nawoływał wychodźców polskich tów: Seine et Marne, Sein~ et Oise i
Wobec odmowy wynajęcia sali dla
czonych wersja, iż wypadki te wywoła- do zjednoczenia się w imię haseł pokojo Aisne.
konferencji przez właścicieli na,iwickne zostaly przez komunistów - jest ab· wych.
Ponadto 19 i 25 maja odjadą 2 dalsze szycb sal i teatrów londyńskich, k•mfe- · •
surdem.
Wspominając o
niemiłych incydeh- transporty z repatriantami z okręgu pa- rencja w sprawie obrony pokoju odh Dziennik stwierdza, ie ostatnie 2 lata tach, jakich ofiarami padli obvwatelr ·~skiego i ze wschodniej Francjl
dzie się w jednej z sal miejskich na
dostarczają wiele politycznych i gospo-l polscy we Francji, ambasador oświad·
1 przedmieściu Londynu.
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Po prostu-histeria!

„Bezbronne'' Istoty potrafia niejednemu· meżczytnie zatruć
życie. - N!e wylewaicie łez nad uroJonvmi .,traaediam~''I

Częstó w rozmowach w których oma- czącej żonie i mimo jej wymówe-k .nie
\viamy z zapałem zalety 1. .. rzasami wa- pozwala się tymi Izami tyranlzować, że
.:ly naszych bliźnich, pada n tej czv in- taki m~ż jest - ,.brutalem'', a ona „be~
nej kobiecie niedbale zdanie: - to hio;te- bronna" iii;totką.
ryczka,
Istniej!" jednak pewna grupa kob:et. je
Histeria jest pojęciem doś~ sz"'r:>'."'im cnako\\·ych eh; ba na cal: m hviecie, któktóre od dawna już cio:-: 1.-r.nale się .. p;·:i\ - re nie umleją żyć normalnie, nie nmieją
jęlo''. \V jaki sposób nbjawi;da !'?·ę za n:n:~cro w życiu przyjmować prl"!..;to i na
czasóu.• n;:iszvch babek i dziad!.'0w - l!!rainii:. którym ciaglE> ue~o ~~ brak tak
\\'iadomo. l(ob:eta, p~dząca wówczas d!u<;o. nóki nurtuj<!ca je histeril3 nii- znaj
przeważnie bardzo monotonny 11 nleraz · dzie pola d0 pop s·u.
próżniaczy tryb żyda, wakzyla o za,po Do tej r:rupy należą np. takie. które
kojenie swoich pragniet'1 w zakresie stro- 'są stale r.hore. Mogą wyglądać kwitnąjów, forsowała swoja wol~ w najrozma- co. mieć \\· i~cej sił niż niejeden męt.czyitsr.ych sytuacjach życiowych - J7a.mi! zna . ale f!dv jr zaDvt;ić (można też n:~
Sci~1ej biorąc, jak to w<>z;<;cv
rnarw J p~lać. sam? pri wied~ą') jak się czują.
1
z hteratury f teatru „pai1J dost:i.w~·· i 1U:,,ł\ "'!\m~ omd.e\l·ancy
ta wsze głos: 5p.azmów". Spazmy O'i.e trwałv tak diu-lfatdn!e!
g?, poki nie st~ło s!ę .zadość jej życ·ze- ~d~· . nie maja .•. migreny", ,.boli Je ~~~niu, po czym c1chty „Jakby ręką uc ąl"'. ce , a,bo w ogole są „wyczerpane '. Wie
Wrażliwi na lzv n:ewiescie meżczyźnl
wiel<:' na ten temat mogliby powieule~_a!i przez dl:1gi okres czasu tej ty- dz:rć l~ka.r~~· gdyby chcieli pisać studium
ranu, az wreszcie z wielką pomocą przv „o kobiecie .
szla im.„ kosm~tyka. Powiada rma z nl0

Histeria przejawia slę i w inny sposób,
czasem bardziej szkodliwy - choróbliwą mąni~ plotkarstwa, obg;tdywanlem
bliźnich dlatego. że „odniosło się wraże
nie", ni~zdolnością do mówienia prawdy i rozmaitymi jeszcze innymi cechami,
które w stopniu ,.umiarko\vanym„, moł!'ł trochę bawić, troche 7łośclć. al~ gJy
zaczyna h.ka bronią władać hi~teryczk11
- przyb:erają nieraz wymiary kata~tro~

falne.
To też nic dziwnego, że kto może, uni
ka takich pani us jak ognia. Niestety, nie

I

pe.

z!omną stannwczn~c!<).
ż~ kcb'er'e n:e
wełno płakać, gdyź od te~n rob:" kl

się

zmarS71".!ki. Ct:7V tr2r.a T--h„'<.

br.,.v~

każ.iy może„.
W każ<iym razie,

Wojna dol<onała o!;!romnyd1 prr.em!an.
- Zbyt wielf' było prawdziwych, ważnych

si~

w Poznanju:

k~erownik ekipy belgradzkiej, delegat

przekonały się, że nie sa ani ,.małe".
fni „słabe''. ani nie warto im silić się
.na ,.niezrozumiane". A łzy? Nie wywo-

tylko drażnią i denerwu ią nto<'z~..,1e.
I nikt by gie iuż ch\ba nil'! znal~7ł, ktnby twierdził. że m,~ż i.tr'rv nio 11lr"';;i nł;i

W tei chwili hawi iuż w Powciniu
eelegacja radziecln\I., zajmuiaca sii:> nrzv
~otowaniE'm 0ficialnegr'i 11cl7i<>l11 ZSRR,.

powodów do cierp:e1'i i łez. aby po
zapomnienie dawne sztuczki i uro
jone tragedie.
Wojna minęla i gdy nastąpił okre.o; 5ta
hilizac.ji - znów odezwała sl~, gdzieś z
ukrycia, wzgardzona, niemodna histeria.
Tylko że obf'cniE' ni?. jest ona. na
szczeście, zjawisk!em częstym.

l(ob:e'y

fuią żadnego efekt 11 . PrzeciwniF>. cz<"~to

Nas'łe
Dochodził/i druga.
Rodzict!- czekali
niecierpliwie na dziewięcioletnią. cóteczkę.
Nauka w szl\0le sko•'tczvh1 ~i"'
przed ~odziną a dziewc'.!:ynka jeszcze
nie wracała.
- Ktci wie - m0wih matl.·:;i ,.,.nifw·
nie gdzie się znow11 1J0r1?.iew:i?
Z każdym dniem wr?..ca nflźni"i' · .J11~
niedługo będżie przvchorlzi!!:l o treri0i.
O.i ciec oczywiście bronił
dziewczynki.
- Iclzie nowoli i P."awedzi ne•.v rie z
koleżRnkami ! C:;:v nn<:f;P,pow;;i 1Fr:1'7 i n.ri.r.zei. bed~c d 7 iećrni? Czy nie przystaw~
liśm:v no drodze?
- Tv możP tak rnhile~! Ja niP 0~rniP
~.\hm się nigdy: moja matka była suro·w8'
P.0:rry0c;zeła się sprzect1·a.
W 1ej sa~e.j i-''wili zadżwi~cnł dzwone1,_
- To Hania - stwierd7.iłJ:1 rnRfka
P"'rJnoPJ:IC się. - Nie P'°''ViPm iej 8"i
slowa. ?e się spóźnifa. T0ra7. ty zacznii j;:i wychowvwać.

• * •

. •
d z1ec1..
- Czy czytałaś w dzisiejs?.ei ;zazecie
- zaczał wi;idomość„ że r>ewna
dziewczynka zm~rla wo;;kutek otrucia,
nie umywszy rąk przed jedzeniem?.„
- Tn okropne! - nona.da żona męża. Biedni rodzice! Njestety, zdarza
się to <'zęsto!
- Tnaz narkhnrlzi wiosna, a wra~
z nią pora najrozmait.szvch zarailiwych choróti - dą:zn~ł dalej ojciec pamiPtaj zawsze mnie dziecko. o mvciu
rąk: bn nii:>chl11irin.;Ć' była już powodem
śmier~i wielu Judzi!
Al& H::inia potrzasnęła tvlko głó,lllką.
- 7rJaje mi się, że tatuś przesada.
_ O! _ <>pojrzał na nfa zas1rnczon:y

ojciec -- Haniri zaś ci~gnda dalej:
- Gdvby to, co tatuś mówi bvlo
orawifa. to d!iwnymi czasv wszvscv luclzie Jl)owinni byli umrzeć skutkieni
otrucia. bo nie myli rąk przed jedzeni"'m i iedli bez nakrycia!
Maft~a uśmiechn<"ła sie ironicznie pod
~dresem oica, .ten jednak nie tak łatwo
Mafa wp::i.<lła dri pokoi11. 11,;ci!':kqł;:i dał c:ię zbić z tropu i zmienił szybko
ro<łzir.Aw. rzucił::i tprzkę "li i<:>rlen kBt temat.
- Op0wiadanci mi d;-:hE prawd7iwe
pokoju„ R nłl'ls?l":?Vk i k8nr-'11c:7 ''' r'lr11~i
i usi:9.ofa <Jo ~tohi nlP +r"'1'7.r~::YC' ~i~ ('\ ?d!tlf?.<!>l'lit>. które i r,i.;;l if' „"l1ntne>~uie
- n. t;ik - rz<" 1• 1<> r)'p•;h i l'.'Yl'V~llneł::i
brnclnP. r(:~'!'
"'ię rln t'ljr::i - Zdan~nia interesują
. ~,t~tka SpAir?!=4ł~
n~ mceż3!
mnie zawsz.el
011 chrząknął i zwr6ol się do zeny:
"]\"l':l(' '"J-;\t'V\

steryczkam1?...

S molo ty'n'I maszyny
Poz"„..,· ".·s
1
l z b V Handlowej i archite.<:ci.
·
Pracami nad urządzeniem bułgarskie
go stoisl{a kieruje architekt sofijski.
Urzad7eniem i or~anizacją stoiska
.
·
·
·
d t
· · 1
ł
w os k iego za]mUJe
su~ prze s aw1c1e
włoskiegn Instytutut Handlu Zagr.
Belg-owie, · Holendrzy, Czesi, Duńcz;v·
cy, Austriacy, Francuzi. M~ksykańczycy. Amerykanie, Szwed?,. Wegrzv, A l'Iplicy i S7.wajcarzy. w~ród którvch Mie,dzynarorlowe Targi Poznańskie wzhudziły wielkie zainteres(\wanie. znajdują się już w dr„..t.-~ i:ł·• Poznania.

szły w

Istnieje - powiedział z żalem ~owa;z.vsh":o Opie~i .N;i.~ Z~ierzętaml:
zeby mkt się nad nimi me mogł zn~cac.
Dlaczego dotąd nie pomyślano, żeby
stworzyć T.owarzystwo Opieki Przed Hi

-

•I

3.

znajduje

darnie: „wariatka!''.

słusvtoki miał

żony p'")rządnie. zatruła ż~rie.

I

wi~dnie. sfarzc0i:o ~·„. ·· \Vl")1-0~ teo-fl ?„ "l fl~-fi',' n~d,u P.
t~rl'ł"„h
f' h;; HtHi'2\
'I
!i " ' " " '
histeria znacznlE' rz2dz.;~j n1cz„1~ prz~
Wśród wystawco'w zagrani"cznych na
"
ja'' iać się \\' łz;:ich. a zaczęła szukać integorocznych Międzynarodowych Tarnyr.h form ujścia„
Przed wo)ną panowała moda na ko- gach Poznańskich panuje duże ożywienie, gdyż wiele z 16 patistw przystąpiło
bit-tę _„niezr?zumianą". Nikt 1akie.j nie
"'d a ·
· h t · k
do
U rn ...
. z ma swo1c s 01s .
rozumiał. ani rzecz prn.,:ta,
ma7, ani
Międ:r,y
innymi,
buduje JUZ swoje
przyjaciele, Rni sama siebie nil" rozumiaoficjalne
stoiska
Jugosławia, z r1'mieła. Przyjaciółki mawiały krótko i lapini::i której

r1111i:.

wiele

l'le\l·icn zznPhionv maż, któremu histeria

•~~n

(a)

ll.łeralUFQ.

„

C~l

Z•.u..
o;y

R· d-··.· e~!1
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PRACOWNICY KĄPIELISK.A W
POBIEROWIE: Dzi~kujemy za dowcipną ocenę •. Expessu" „ miłn nam, Ż• pismo n;łsize czytane je~t z
takim zainteresowaniem. Niestety, niP może
my sk"re:ystać z informacji o :Pobierow'.e.
gdyż wspomnianej notatki w liście nie było.

•

•

•

SMUTNA HENIU! A. Proszę się n1 e nlepo:ko:ć, wcale nas Pani nit „zanudza" swymi kł(')
p~lami. Miło na:m natomiast. że te kłopoty się
zmniejszyły, że mąż zmienił swoje postępowa
ni.11 i Pani jest spokojniejsia. W dalszym cią
siu proszę starał się ten spokój zachować. ni„
Słuchać plotPk które rznoszą :Pani ,,życzliwi",
mieć dn męża zaufanie i okazywać mu je.
Na epwno rn.-1 porównania lepcze rezultat" 01d~
gnie Pani wyro-:-um:'.ałośdą i do~rocią, n.iż cią•
glą podP;rzliwościa i rozriamięty-wl!niem minio
nvch pr:z:vkrośri. Sl!.mo żvcie pokazuje Pilni
iak nalP.7.v s'" zachowywać, l'lbv w domu r>ano
wała
hłlrmonlll i m.!łv
na<strój, 8'1.czególnie
jest .to ważll<" dla dzieci. li.by widziały i crufT,
że rodzice jednakowo dba ją o 1'1.ie i o dom. że
orlnoszą s i ę do siebie przy;acielsko i serdecz·
nie.

•

• •

J!ASIA Z RADOMSKA: Powinna się Pan!
J'OWzum'.eć i wl11.d:z:ami 57kolnvm.i i dowiedeieć
czv w Radomsku jest odpoW1.ednia szkoła lub
kursy.

•

•

•

LEUl';OTEA: Smutl'ly jest list Pani ! rozumiemy dobrze. ŻP wreszcie musiała P'l.ni konrnś
opowi-edz;eć o swoich trMkach.
S"!dzimv, te
1'rzede wszvstkim musi Pani postarać się -o pn
nnwne um'P.szczPnie oica w s.zpitalu. Jeżeli
nie może Pą.ni tl"oo zrobić przez Ubezp;ec7aJ11ie. proszę zwrócić s•ę do Tnspektora S2pltal
nictwa w WydzialP Zdn>wia. 111 Piotrkowska

113,
lub też do wvdziału opiP.~i snołeczn~j
IOdc!zlał Oviekl nad "Rodz'ną i Doroi; 'Ili.il. ul.
Zai.t.•adzk~ t I. Pfln t ·!""-. dt:'Y•i nas ba~dzo, i&
m.::iż JTl'>Że 211hron 'ć P;mi '"id'"-łl?Pl;i! ''"' r rn-

1'~ni si<: ni\
tn zaad7.a. Ni~ m,;wiąc już oŻ<>uczuciach,
tak naturalnych iak cór

d.! · cam: i

.
h
.
ki do maiki i ojca. jest Pa.ni obowiązkiem posię
w dni'u 2 -tA móc
rodzkom 9dy są w clężklf'j 1ytuec.ii.
kwietnia Targach.
Trudno sobie wyobrazić, aby mąż Pani. który
Na czele delegacji stoi Komisarz Tar ;est, jak Pan: pisze: madry. nie poJął tak progów i Wvstaw Miedzynaroclowych Cze- stei P.rawdy i nie zrozumiał t_e qo, Jeżeli jeb ·
O , kt
"lT ·
h' . t.
• I
cłnak 1stotn1" n!P. rozum:e musi mu t. 0 !"ani wy
yszew. :I re. OT n 5Zl"C , sw1a owe:i z- tłumaczyć,
choćby
na przykładzie Wl!ueqo
by H~ndł~wc.1 ~" M~skW1~ .Jakowlew, I wła5ne::tń ?'!iPcka. Jak czułby si~ on, gdybv
oraz hczm arch1tekc1 radzieccy.
bvł 5tarv 1 chory, a. jf\go jedyny syn, pod
OhPcnie nadeszło ZP Związku Radzie wpływf'm synowej nawet by nie przyszedł qo
ckieao 20 n~uonów eksponatów. 11 dal- odw!edzieć! Przecież n:e jest Pani niewoln'r:ą,
.
'"'
"' •
,
, .
zalezna od kaprsów „ nana i władcv··, ale s;izych 60 ~·a~now f'l~al'OW, Jakie be- modzie1na pracująca kobietą, która 11 ~- równl
dą wystawione na 1\'f1r.d7.ynarodowych z nim bndujP w pólne żyd".
·il' może Pani
T3ł':lach. znajduje si~ już w drodze do tak bezradn;P opuszcnć 1 ąk I biPmie podpoPoznania.
rządkowywać się nieuąasadnionym 7.ądaniom,
W· · d k
t•
d
·
k"
h
b
krzywdz~cym i rodziców i Panią
Ma.my nasro e spona _ow ra z1ec lC ~ a- dzieję, że potrafi Pani zmienić n~stawienie
m~
czymy w Pozna111u samol'lty pasazer- ża do tej, zaAadnici:Pj przecież spra.wy. w w1.
skie nRjnowszej kom;truJ~t>ii i samoloty szym żvciu. PrOi;imy nanlsać iP~zcre do . nas,
ćwiczebne, samo('hcnły m;ol,owe i f;~ża- oozdrawiamy Panią serdecznie.
rowP.. m·az autFt „„~„1-.,1ne, antllbW"'
•
* •
i trolleylm!'>V, ohrahiarld. maszyny poli
STENIA K,: Stud;u..m Dzienn:karskn-Publigraficzne. tk?ckil" i rolnicze. przybm-y cvstyczne m'.eści si~ przy ul, Narutowrcza 56 .
oi-.t:vczrH• i mierni('ze, n?1nows'1P, radio- Wvmanana te~t dnia matura. Trudno nam
odbiorniki. ~"!1nf'f elektrotechn>ciny. oczvwiście zl'lri„ntow!!ć sii: czy Pa!'li ma zdoioparat, pr~~m''f:lr~ ~J')OŻY'\J C'7Sf'tl, chemi- ności i czv mo;Ze Pani wstać rJzienn1kark;i n~ podstaw'e jedneqo listu. JdH chodzi 0 ·bliż
rznfl!, ""odukri<>
}P1t„;A~ą. m"'t:t l e rz;lr~
•'<
~?~ nczel"!ółv dotVC'7ącP, erizaminów, o1)łat itd.
t'f> i kolorowe.
oraz literaturę sowie- "l'O•'le poinftmnow11ć się w sekretariacie Stuw

I

rozpnczvnaJącyc

(•ką.

Ojcie~ rzucił l':ł
spojrz~nie i zaczął:

-

dium.
matkę triumfująeę

ka.
-

O cóż więc? -

badała

dziewczyn·

R rle oewneq;o razv„.
Byli fo cvganiP-. Zabrali dziewB:iika? - przerwała rozczarowa- czvnkę do cvrku! R~edni rodzice napróżno "1.:it nią czekali!
na dziewczynka.
- Co za pr?vpuszczenie' To praw- Cz:v nie wróciła?
dziwy ·wypadek!
Oici<>c zr~bił / poważną minę.
- Nie zaczynaj więc, proszę cię od
- Nie. została u cyianów!
,.Pewn<>$!n razu".„
- A co tam robiła? ~ pybfa H~nia.
- Powiedziałem ci już - odrzekł oj- Masz słuszność. A wiec: - Przed
kilku laty mieszkała w pobliżu na<>zeg-o ciec, którego fantazja zaczęła się wydomu mRla dziewczynka. hardzo miła, czerpvwać - Mnsi się ucz:vć sztuk cyrkowych. ćwiczyć na trapezie, karmić
lecz ni<><>tPtv. bardz0 nienn<;foc:7.n>t.
słMiP ... No. ale mu<>z~ iuż iść do biura.
- .Jak ja! - zażartowała Hania.
Mafa bvła zamyślona.
Oiciec mrugnął niP.:rn~cznie na żonę
Miało to oznaczać: .,Widzisz. ia'k mała
- Wirl:dsz - r:?el{ł mąż do żony w
się orientuje!" - i ciątmał dalej:
orzedook,•j11. - T;l historia jest skut~
- Surowo
ji:>j przvkanmn.
dv cznit=dsz1 od rozkazów! Możesz być pew
na, że fhnia wróci jutro do domu najwprm:t ZP szkoły wraeafo efo domu.
krótsza drogą!
- Aha' - wtrącił:i Hania.
- Ale dziewczynka ta nie !'lłuchała
Naz::iiutrz biła i11ż trzecia, a malej
nrzestrogi i spacerowała po ulicach. nie bvło widać. Matka
nie ukrywała
PewnPf!n rlni::i. ~dv krPcihi 'i:ie 01") mieniepo~oiu.
~cie. nadjechał ~óz z dwoma · mĘŻ<'ZYZ'"
- Obv nie spotkał iej jakiś wypa·
nami.
dek!
Twoia wczorajsza historia nie daj~
_ Gr:lzie to było? _ zapytała Hania
mi spokr1;u.
lubiac:. dokładnnść.
Wkoń~dzice postanowili udać się
_· Zrlaje się. że n::i Szernkiei 111icv.
Porwali oni dziewczynkę, wsadzili ja "la ooszukiwanie dziecka. Po długim
szukanin maleźli Hanię na jednej z bona wń7 i odiechali.
- Toby sie mniP niP mne;łn nrzyda- cznych ulic, mianowicie na ulicy Szerokieirzyć! rzekła mała stanowczo.
- Co ty tu robisz? - zapytał ojciec
ntaczego?
B.-. r.'\rmv::iią ie'.'łvnil? r]7ii=>ri h'"lf[a- I <:11 r-nwo.
M<>l„ c:nnir?;ifa ;-„ln~l'l. ir>. .
tvch ''"'"' 7 fl"Aw .
· - Alez im nie chodzie. wćale o wy- 1 - f",,,Pk"l~"lm n::i "Vl!!anów!
Che~
:-ównież karmie słonie'
· kup!

I

•

•

Nr 103
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PRZY&O ~·

SOBEK: - Niesłusznie
liście komuś mój lokal...
URZĘDNIK: To była
Nakazy może pan zdjąć„.

będz

przydzielipomyłka!

·"

•j

1.-.. . '

.~

.' . .

... ' '

emy spali z soboty na
niedzielę

w

Str S

I

I

..i

SOBEK: - Zaraz zdejmę tę nakazy„.
SZABERSKI: - Na polowanko?
SZABERSKI: - .Uciekajcie, bo
Co widzę! To oni zamienili mi drzwi?
SOBEK: - O nie! Idę do fabryki po idzie Sobek z karabinem! ..
Ha! Zemsta musi być! Gdzie moja Wicka i Wacka!„.
WACEK: - Ratujcie, narody! ,
broń?„.
SZABERSKI: - Swięty patronie!
WICEK: - Kiepska sprawa!„.

tu
~

1

Ili

n!edz: elę

wprowadzo-

ny zostaje czas letni.
Kładąc się więc spać

.-

WACKA

O godz· nę krócei

W nocy z soboty na

. '

nadchodzącą sobotę

nie zapomnijmy przesunąć w~azówek zegara
1
o jedną godzinę naprzód.
Nocy tej nie będzie godziny drugiej i spać
fiędzi emy o jedną godzinę krócej.
Nic jednak w naturze nie ginie „skraSytuacja na rynku zatrudnienia zmie
dziona" pozornie przez czas godzina wróci się
nam za kilka miesi ęcy, przy wprowadzaniu nia się na lepsze niemal z każdym
czasu zimowego, kiedy będziemy mieli aż dwie dniem.
Do niedawna jeszcze w poszczególgodziny drugie.
•
nych
ośrodkach przemysłowych naszeZmiany te, przeprowadzane dwa razy w
go
województwa
pewna ilość osób poroku, podyktowane są względami oszczędnoś·
ciowymi. Chodzi o to, aby praca odbywała się zostawała bez pracy. Obecnie wszystkich bezrobotnych wchłonęły zakłady
przy §wietle dziennym.
pracy, zwiększające bezustannie produkcję i jak wynika z ostatnich danych

Fabryki zglaszaja; zapolrzebowanie na silę robocza;. Poszukiwani sq również pracownicy umysłowi

Chleb na kartki

sprzedawany od iqtra w sklHach
Od dnia jutrzejszego, tj. od piątku,
sklepy rozdzielcze sprzedawać będą
chleb na kartki żywnościowe z kwietnia na drugą dekadę tego miesiąca.
Chleb sprzedawany jest według dotychczasowych norm. Odebrać go należy najpóźniej do dnia 30 bm.

Anel do kupców

w sprawie 1wa'czanfa

żebraniny

Artykuły nasze na temat zwalczania
plagi żebractwa odniosły pożądany sku
tek.
W dniu wczorajszym Izba Przemysło
wo-Handlowa w Łodzi zwróciła się z
apelem do kupiectwa, aby dla zlikwiaowania żebractwa sklepowego kupcy
opodatkowlai się na rzecz Opieki Społecznej, wpłacając co miesiąc ustalone
opłaty.

Jednocześnie

kupcy mają się zaopatrzyć w specjalne tabliczki, zabraniają
ce wejścia do sklepu żebrakom.
W ten soosób ofiary obracane będ~
na pomoc dla istotnie potrzebujących,
zaś wydrwigrosze nie będą mieli możli
wości żerowania na miłosierdziu i... łatwowierności ludzkiej.
(k)

ZRazd deleoatów

ffaq~Howvclt
W dn; 1 24 bm. odbedzie sie w
Warszawie walny zjazd delegatów Zw.
Zfiłw. Pracowników Handlowjch i Biurowych z całej Polski.
Zjazd zgromadzi około 300 delegatów. ł.ódź reprezentowana będzie przez
45 osób. Spodziewany jest również
przyjazd delegatów z Czechosłowac;ji.
Rumunii, Bułgarii oraz ze Zw. Radz1ec
kiego.
Obradv będa się toczyły w lokalu
przy ul. Sienne; 16.
(S-ki)

Zw. 7aw. Pracown'ków
1

WY.T ASNlENTE

W związku z podana przez nas wiadomościa
o przeniesieniu się Sadu Apelacyineao do War
szawy. Prezes Sądu AoPlacvineoo M i flrzysław
Dobromęski infnnn11 •P n~~ 7.P nrzPorowadzka
ta jest aktualna, lecz w tym rok11 ieszcze nie
nastąpi .

230 pracowników, w Pabianicach - na
132 itd.
Jedna z największych firm włókienni
czych w naszym mieście - PZPB nr. 1,
(dawn. Scheibler i Grohman), zatrudniająca około 11.000 osób I pracująca dotąd na dwie zmiany, uruchomiła obecnie
trzecią zmianę I w związku z tym zgłosi
ła do Urzędu Zatrudnienia zapotrzebowanie na znaczną ilość nowych pracowników.
Zapotrzebowania 1głoslły także inne
zakłady pracy.
Większość fabryk włókienniczych, z u
wagi na rozpoczynający się okres urlo·
pów, uzupełnia swój personel.

Znaczna Ilość osób znalazła pracę
NA' ROBOTACH BUDOWLANYCH
I SEZONOWYCH,
które rozpoaęły się w pierwszych
dniach bieżącego miesiąca.
Na razie pracę podjęły przedsi~bior·
stwa prywatne, państwowe przystąpią
do robót w najbliiszym czasie po otwo
rzenlu przyznanych już kredytów.
Cegielnie lódzkie ruszyły już pełną
na dzień 1 kwietnia rb. pozostało do
parą I również są w poszukiwaniu siły
obsadzenia
roboczej.
Państwowa fabryka obuwia nr. 2, w
JESZ~ZE 2.819 WOLNYCH MIEJSC PRACY!
związku z rozszerzeniem działu produk
Najwięcej pracowników 2.331 O·
cji (otrzymano komplet maszyn ze Zduń
sób - poszukuje Łódź. W Piotrkowie
sklej Woli) zatrudniła znaczną ilość WY•
Tryb, zgłoszono zapotrzebowanie na
kwalifikowanych szewców.
Wobec zwiększonego popytu na pra·
cowników szewskich Urząd Zatrudnienia
zorganizował specjalny kurs dokształca
jący, prowadzony przez Naukowy lnsty·
tut Rzemieślniczy.
sr ę
Urząd Zatrudnienia zasypywany jest
Onegdaj w godzinach popołudnio dy nielada sukces: w tym samym czatakże
zgłoszeniami ze strony firm, które
wych centrala Straży Ogniowej w Ło sie, gdy dzielni strażacy zmagali się z
poszukują
sił wysoko wyl<walifikowa·
dzi powiadomiona została o groźnym :lywiołem, ·Elektrownia Łódzka poczęła
pożarze,
który wybuchł w najwięk włączać prąd do poszczególnych dzia- nych, jak: inżynierowie, technicy, cheszych zakładach przemysł.u włókienni łów. W ten sposób uniknięto postoju. micy, tokarze.
Daje się we znaki również brak pra·
czego - w Widzewskiej Manufakturze Poszczególne działy nie pracowały zaprzy ul. Armii Czerwonej 81.
ledwie od 15 do 30 mintu, po czym po- cowników umysłowych - księgowych,
Pożar powstał w 1-piętrowym budyn djęta została
normalna praca w całej bilansistów, wykwalifikowanych maszy.
nistek ltd.
(o)
ku fabrycznym na oddziale trurbi- fabryce.
n1111111111111111111111111111111111u1111111111111n111111m11111mn111~11111n11m11n1111nm11111111111111111111111111U
nowni.
N aprawa uszkodzonej prądnicy poWidzewska Manufaktura
posiada
trwa
długo, około 3-ch miesięcy. Przez
własną elktrownię,
dzięki
której nie
cały
ten
czas Widzewska Man. będzie
tylko zasila w prąd własną fabrykę, ale
zasilana
w prąd przez Elektrownię
również najbliższą okolicę i szereg ino spo eclnym oszczędzianiu?
miejską.
Zimą, mogłoby to spowodonych zakładów przemysłowych.
wać
pewne
komplikacje,
ale
obecnie
Ustawa
o społecznym oszczędzaniu
Pożar w turbinowni
(zapaliła
się
prądnica elektryczna)
mógł spowodo- ttirbiny Elektrowni pracują pełną pa- zapewnia specjalne uprawnienia.
Podlegający
temu obowiązkowi są
wać b. poważne następstwa, mógł unie rą, a że w dodatku miasto otrzymuje
ruchomić fabrykę, mógł wstrzymać pro znaczną ilość energii
elektrycznej ze uczestnikami Społecznego Funduszu
dukcję na długi czas.
Sląska - nie ma obawy, aby awaria na Oszczędnościowego.
Mają oni z tego tytułu prawo żądać
Kierownictwo zakładów zorientowa- Widzewie mogła odbić się na ciągłości
ło się natychmiast w sytuacji i dzięki dostawy
prądu
do innych fabryk i odliczania od wkładu oszczędnościowe
go sumy wpłaconej w danym reku kaszybkim decyzjom osiągnięto dopraw- mieszkań.
(s-ki)
lendarzowym na spłatę pożyczek inwe•
stycyjnych lub na Państwowy Fun•
dusz Ziemi.
Poza tym, mają prawo żądania zwro
tu części
wkładu w
przypadkach
śmierci w rodzinie, narodzia dziecka,
Rzuciła srę
ąg i pon ~ osła śm : erć
małżeństwa, utraty zdolności do praRanny pociąg, zdążający ze Skiernie ludzkiego, drugą część zwłok znałezio cy itd.
wic do Łodzi, mijał Widzew, zwięks7/1 no z drugiej strony szyn, w odległoścł
Poczynając od roku 1949 uczestnik
jąc szybkość.
Nagle przed lokomoty- 5 metrów.
Funduszu ma prawo corocznie wyco·
wą wyrosła jakaś postać, która rzuciła
Jak się okazało, samobójstwo popeł fać 5 proc. ogólnej sumy swego wkłasię wprost pod koła rozpędzonego ko- niła kobieta. Dopiero po kilkugodzin- du. Poza tym z chwiJą
osiągnięcia 65
•
losa.
nym dochodzeniu udało się Milicji usta lat życia, uczestnik Funduszu, który
Jeden z pasażerów stoj(tey w oknie, lic nazwisko desperatki.
nie posiada dostatecznych środków
zauważył wypadek i zaalurmował obJest to 20-letnia Danuta Jeger, za- utrzymania, ma prawo wycofać swój
sługę.
mieszkała przy ul. Nowotki 136.
wkład oszczędnościowy w całości.
Pociąg zatrzymano.
Gdy pasażerowie
Co pchnęło młodą kobietę w objęcia
Poza tym w wypadku śmierci uczewysiedli i uszli kilkadziesiąt metrów. śmierci, na jakim tle zrodziła się w niej s~nika ;ego cały wkład podlega wypła· . •
oczom ich przedstawił się straszny wi- myśl o samobójstwie - nie v1:iadomo. cie,_ a pozostała rodzina otrzymuje
dok. W odległości 15 metrów od toru Może wyjaśni to dalsze dochnrlze- n.adt o premię uhezpieczeniową, która
leżała połowa okaleczonego kadłuba 1nie.
(i)
może przewyższać sam wkład.

Elektrownia „Widzewa" unieruchomiona
M'mo awarii praca odbywa

fednak sprawnie

kor~yści
daje ustawa

Jakie

Samobójstwo
pod poc

młodej

kobiety
na m·e;scu
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zgłaszają się.

po dzieci, wydarte z

Ile dziecko wnosi do domu serdeczności,
promiennej radości, wiedzą o tym najlepiej ci, których dom rozbrzmiewa mło
d) mi glosami - młodym życiem.
Nic też dziwnego, że apele o przyję
cie sierot wojennych, kierowane do rodzin zastępczych, znajdują żywy oddź\\'ięk· Pokutuje jednak niczym nieuza
sadniony pogląd, że najłatwiejsze do wy
chowania jest 3-letnie dziecko, dlatego
też najczęstsze zgłoszenia brzmią:

lllllllllllllllllllllfflłll1111tllłllllllllll11111111'1tłflllllllłllrtltlłlll'11'1111111U1'111Ułl11UlltlłllUlllllllUlflllllUlllllllllllłlllllllllłlłłUlllUllllUlllllllUlłltU

„Gospoda pod wesoła, kukułka:'

Sztuka w 3-ch aktach R. Matuszewskfego i J. Rojewskiego

Może niedługo powsla·n ie epos, godny bohaterskich bojów, jakie pod dowód~twem generała Waltera Swierczewsldego, prowa:
dzila 2-ga Armia Wojska Polskiego w pamięt·
ne dni kwietnia i maja roku 1945 nad Nyssą
na charakter dziecka? N a pewno nie. A i w rejonie Budziszyna.
dziccko W wieku szkolnym może byc
Obecnie _ na zamówienie Domu Wojska
rćwnie łatwe, a niekiedy dal~ 1 <0 łat1.r1Pj- Polskiego - Ryszard Matuszewski i Jan !?.osze do prowadzenia i wychowania oj jewski napisali na tym tle trzyaktową sztukę „Gospoda pod wesołą kukułką".
dziecka 3- 1c t niego.
Sztuka bardzo na czasie, tym więcej, ie
Zdarza się też - na szczęś.:ie rzadko mimo popularnego dziś has/a „teatr dla mas"
_ że zgłaszający się po dzi~.::i. pp~ną - brak jest na ogól nowych, dobrych poiubić swój interes.
/
skich sztuk, przeznaczonych właśnie dla tych
„szerokich m'ls".
- Niech będzie, wezmę ;ro! Jeszc?'.e
Widz bawić się będzie na „Gospodzie pod
jedno się wy.żywi _ powie jakiś gospo- . wesołą kukułką" jej niefra.sobliwym żolnier, - I I\ l
b'
skim humorem wzruszy go przesuwająca
d arz, a je d noczesrne
<a <li tje so. ie: się przez tok sztuki wzniosła wizja generala
przyda się do pasania krów, iub tnn): .< ;wierczewskiego - ekscytować go będą mi- do sprzedawania gazet.
łosne perypetie dwóch młodych oficerów, za
Na szczęście, są to wyp;id;d rzadkie. k0chanych w przystÓjnej wojennej korespondentce, która zabłądziła na plac bitwy.„ i nie
\Vydzial Opieki Społecznej pt-zeprowa- zauważy pewnych sztucznych nieco założeń
dza skrzętnie kontrole i bada warunki,
w jakich wychowuje się dziecko, oddane rodzinie zastępczej.

Chcielibyśmy

dostać

3-letniego
blond bobaska o niebieskich oczach.„
Czy kolor oczu lub włosów ma w~!yw

Dziecko umieszczone w zakładach s!e
rocych, mające wprawdzie zapewniony
byt, pozbawione jest jednak atmosfery
którą stworzyć mu może tylko ro1zlna.
Dlatego też ci, którym warunki nie pozwalają na wychowyw;inie dziecka, mogą choćby odwiedzać je od czasu do cza
s11 w zakładach aby dziecko czuło,
że
1~tnieje ktoś, komu ono nie jest obce.
Pozostają jeszcze dzieci, które oku·
. , d N' i
t 'd, • k I
pan t wyw1oz 1 o iem ee. o ~· Ja. w a
domo, była punktem germanizacyjnym.
D z1ec1,
. .
. h
uznane za •:rass1sc
wer t voIl"
.
gromadzono w punkcie koncentracyj·
nym na Kopernika i wywożono
. .
. . _
·
.
. Wyw1cz10~0 rowmcz cal~ ~rupy dz1eCl z zakładow
(ul. Krzem11m1ecka), ze
szpitala Anny Marii. Obecnie odbywa]ą

matek w czasie zawieruchy wojennej

objęć

sic;; poszukiwania nie tylko indywidual- Te dzieci również czekają na rodziców wiadomość, że jedno z poszukiwanych
ne, ale i grupowe. Ostatnio na 1200 dzie· zastępczych.
dzieci znaleziono u Niemki w Bransber
ci poszukiwanych, wróciło do Lodzi 300.
W chwili, gdy informujemy się w Wy gu. Nie chce ona się z nim rozstać,
Nie wszystkie odnalazły swoje rodziny. dziale Opieki Społecznej, przychodli gdyż.„ dostała je od Hitlera za to, że za
bito jej syna„
Scena i ekran
Czy wszystkie te dzieci, które zostały
przy życiu, wrócą do kraju? Napewno
nie. Ale te, które wróciły, które na zawsze utraciły dom rodzinny, niech w rodzinie zastępczej odnajdą serce matkf
, ojca.
(P)

Ii

n:edociągnięć sztuki.
„Gospodę pod wesolą

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

kukułką"

wystawiono r.o ogól poprawnie, zdaje się jednak, że reżyser Józef Wyszomirski nie wszędzie i nie
zcws:ze wyczarował w niej klimat i nastrój
prawdziwego frontu. A i pięknie wymyte żol
nip;zyki, w starannie oczyszczonych butach i
mundµrach, przypominają raczej koszarowych
wyjadaczy, niż frontowych wiarusów, którzy,
pełni wprawdzie humoru i animuszu, ale zmę
czent i okryci bitewną kurzawą wróc11i przed
chwilą z piekła walki„.
N;ezaleinie jednak ąd tych zastrzeżeń „·y~ tawtenie nowej polskiej sztuki w Te,1 trze
Powszechnym uważamy za pozycję bar'1zo doda'nią. Tym więcej,
ie premiera „Gospody
pod wesołą kukułką" zbiegła się niemal z rocznicq śmierci bohaterskiego Waltera
Sll ·ierczewskiego: tego generała,
który wa/c?.ąc ongiś nad dalekimi wodami Ebro nie
przypuszczał może wtedy, te z kolei bić ~ię
b~nzie nad brzegami innych rzek, - rzek, które były i będą polskie, wykuwając nasze granice na Odrze i Nyssie.
M, J.

N a polach pod Łodzią znaleziono
okaz sowy płomykówki. Na nóżce znaj
d0wała się obrączka aluminiowa z napisem „N. Muzeum Praha".
Okaz został spreparowany w Miejskim Muzeum Przyrodniczym w Łodzi,
a alurninklwa obrączka wysłana do
muzeum miasta Pragi w Czechosłowa
cji. W tych dniach Miejskie Muzeum
Przyrodnicze otrzymało list z muzeum
w Pradze, które donosi, że znaleziona
sowa była obrączkowana w 1947 r„ w
Sedlowo, okrę,.s Litomyśl.
List zawiera prośbę o nawiązanie
współpracy muzeów oraz zapowiedź
przysłania czasopisma ornitologicznegq
„Sylwia''. Tym samym sowa płomy
łódzka
kówka stała się łącznikiem między muWspółzawodnictwo
pracy między
Propozycja współzawodnictwa wy· zeami dwóch bratnich narodów.
Elektrownią łódzką a warszawską jest płynęła od Elektrowni łódzkiej. War·
szczególnie interesujące.
Zasadniczo szawa przyjęła ją, omówiono warunki
Okradła
bowiem nie można tu mówić o wzmo- i po pierwszej dekadzie (od 1-go do
żeniu produkcji, bo przecież nie można 1O-go kwietnia) okazało się, że miasto
Do komisariatu M.O. zgłosiła się ob.
gromadzić ene1·gii elektryczuej na za- nasze zdysl.an!>owało stolicę, uzyskując Wolamin, zamieszkała przy ul. Sumo·
pas!
o 5 punktów wi·ęcej.
wej 4, składając zameldowanie prze·
Cały zatem regulamin wstpółzawo?·
Punkty te Elektrownia łódzka uzy· ciwko swej IO-letniej córce.
nictwa oparty jest na u .rzymamu k ł d . k"
. k
.
dn . .
Stanisława Krystyna Wolamin okraurządzeń w ciągłej gotowości do za- s a a z1ę 1 w.1ę szeJ ?szczę osc1 wę- dła swych rodziców i zbiegła w niepewnienia potrzebne]· energ · odbi'or- gla. Gdyby me nadmierne rozchodo- w'ad
k'
k
. .
. .
.
.
.
1 stwierd
ornym ierun u. Po JeJ zmkmęcom, oraz na wszechstronnej szczęd- wame
'!'? dy - wym'k brzmiałby
Jesz·
ciu
b. 1 2_ h
k"
ności
cze lepie] na naszą korzyść.
a k,
.k~ono hial{ d c ~ęs ich ze·
·
.
•
.
,
.
bar ow m owyc ·
amslnego zegarPoza tym me wspołza~odmcz~ za·
Wspołzawodmctwo trwa nadal. Ob-1 ka złotego, 3 pierścionków złotych i zło
kład z zakładem, lecz oddzielne działy: sługa Elektrowni warszawskiej zapo- tego naszyjnika.
kotłownie, inkasenci, monterzy liczni- wiada, że zwycięży w następnej deka·
za wvrod
, k
t
ków itd.
·- 1dzie.
(1)
kiwania:
ną c(~J ą wszczę 0 poszu-

Łódź zdystansowała Warszawę!
Elektrownia

prowadzi o 5 punktów.

rodziców

i

I

-
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- Wszyscy odeszli ode mnie i odwrócili się, jak od zapowietrzonej. Nie
zależało llli zresztą na ich sądach„. Ale
Zbigniew"!" Dlaczego potępił nmie rów·
nież Zbigniew,
jeśli to, co uczyniłam
zrobiłam tylko przez niego i dla niego?
Dlaczego nie chciał mnie przedtem
wysłuchać?
Czy mój postępek należy
rzeczywiście do rzędu tych, których się
nigdy nie przebacza? - pytała siebie.
Ale ciemna, zimowa noc milczała, a
tylko gdzieś daleko zegary wydzwaniały godziny- Więc po co żyć dalej? W imię czego cierpieć i przetrawiać gorycz swojej
hańby? powraca do niej raz wraz
natarczywe pytanie.
Uczuła nagle nieznośne zimno,
jakby
ogarn::ił ją chłód pustego grobowca.
Wzdrygnęła się.

Narzuciła na ramiona płaszcz i wolnym krokiem podeszła do okna.
Nie spiesząc się. odsuneła czarną panierową zasłonę i spojrzała przed siebie.
Lekko zadrżały jej przyzwyczajone
do ciemności powiel;;:i - gdyż na dworze świtało już srebrzyście„~

Czechosłowacji
zn·alez:ena na Polach pod lo~zią

Sowa z

Dla czegoś

złowrogo.

się spóźniła?

-

warknął

Uczuła rodzaj satysfakcji, że nie
się więcej gniewnych błyskawic

boi
w
jego oczach. Ona jest już jakby po
drugiej stronie wieczności: załatwi jesz·
cze z kimś pewien rachunek i odejdzie.
Cóż ją więc może obchodzić gniewny
pajac o wielkiej asyryjskiej brodzie
i. śmiesznej gestykulacji rozgniewanego
orangutanga?
- Zaspałam! - powiedziała tak zu·
Całą długą, zimową noc spędziła sie- chwale, że gospodarz dancing-baru znie
dząc na krawędzi swojego łóżka„.
ruchomiał.
Ale też nie była to noc stracona:
- Zaspałam po prostu! - powtórzydziewczyna wie już teraz, co jej zo- ła z cyniczną beztr~ską i przeszła na
stało„.
swój rewir.
Tak. ale to rozwiązanie nastąpi tro- Ta dziewczyna oszalała chyba! chę później na razie . drżąca i zziębnię opamiętał się wreszcie Welner będę
ta dochodzi do niecR i. rozuala ogień.
musiał
na jei temat porozmawiac z
Nie chce się jej jeść, ani pić, pragnie Polizeiratem Koenigiem: tej pannicy
się jednak ogrzać.
przewróciło się zupełnie w głowie!
Tępo spogląda na purpurowe płomieRadca jest już na swoim po~erunku.
ni.e, które zwolna zamieniają się w sza· Pijąc w milczeniu piwo, spod oka spory popiół.
gląda na Ołę,cką,
która snuje się dziś
- Oto jest nieuchronny koniec wszy obok niego, jak natrętny cień i tak jastki ego: garstka popiołu! - gorzka jest koś dziwnie spogląda mu w oczy.„
jej filozofia, a zmęczone powieki ciążą
Koenig ma do niej pewien interes,
jej coraz bardziej.
ale l'orozmawia o nim z ładną kelnere·
Wreszcie, znużona, zapadła w sen czką dopiero później, kiedy opróżni się
pełen złvch majaków i niespokojnych trn<'hę sala i będzie mniej świadków.
koszmarów„.
Na razie milczy i uśmiecha się życzli
Dnia tego, (chociaż nie miała obiado- wie do Heleny, kiedy ta przynosi mu
wego dyżuru) spóźniła się po raz pierw nowy kufel bursztynowo·złocistego na
szv do pracy.
poju.
Hans Welner siedział jak zawsze nieAle tylko dla Koeniga jest dziś He·
ruchomo obok swojej żelaznej kasy, a 1 ena wyjątkowo szrzeczna. W stosunku
w pakach jego szeleściły kontrmarki. rlo innvch zachowuje się (jak stwierdza
:'\fa widok wchodzącej spojrzał na t1ią 17. oburze>niem Fryderyk Gross) z jawną 11
rozjuszonym wzrokiem.
: arogancją.

Dość już ma tej służby! Dość tego
usługiwania! Dość tych upokorzeń!

Nie ma zamiaru - w ten swój ostatni ,~ieczór - poddawać się kaprysom
gosci.
- Dlaczego „kołnierzyk" w tym kuflu pi~a jest taki wysoki? - skrzeczy
urzędmk pocztowy, który,
ubrany w
galowy mundur, udawać chce pułkow
nika.
Odpowiedziała mu coś takie~o, że reklamujący otwarł szeroko oczy ze zdzi
wienia, a potem wrzasnął do °Grossa.
- To skandal, żeby kelnerki trak~o
wały w ten sposób swoich gości! Przyszedłem wypić tutaj piwo, a nie wysłuchiwać
impertynencji ordynarnych
histeryczek!
Maitre d'hotel łagodzi jak może
ale za chwilę wyniknie nowa awantura
ale az chwilę wyniknie nowa awantura
przy stoliku panny Mony Strobel.
- Od pięciu iuż minut czekam na
Curacao orange
denerwuje się
Niemka.
- A ja nie mam -pięciu n:;,g i pie.;!iU
rąk, żeby obsłużyć równocześnie całą
salę! - mruknęła kelnerka tak aro~ancko, że znów Fryderyk Gross załagodzić musi scy"ję„.
Maitre d'hotel rzuca pod adresem zu-.
chwałej kelnerki groźne słowa i je>zcze
groźniejsze spojrzenia, ona jednak nawet ich nie dostrzega, bo zaraz potem
jakaś melodia , którą tak bardzo lubił
Zbigniew przypomina jej go całkiem
niepotrzebnie„.
(D. c. n.J
I
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Miaslo otrzymuje nowe pola;czenia i nowe wozy. - W Lodzi powstanie centralna zajezdnia i dworzec autobusow y
Komunikacja autobusowa rozwija się oraz hala postoju maszyn. Stacja

Na

obsłu

opróżnionym

placu przy ul. Wigu- sażerowie narażają instytucję na powadworzec auto- żne straty, wsiadając po drodze w chaotrzymał 33
miliony złotych kredytu busowy. Otrzyma on 4 perony, ochro- rakterze t. zw. „łebków'' I nie wYkupuna urządzenie hali postoju, która będzie nione dachem. W budynku parterowYm ją biletów.
Jedną z największych tego
rodzaju w znajdowae się będzie przechowalnia ba
Poza tym, publiczność niszczy I zaś
Polsce.
gażu, zaś naprzeciwko znajdzie się po- mieca
wozy, nie zdając sobie widoczPomieści ona 80 wozów i zabezpie- czekalnia dla podróżnych.
nie sprawy z tego, t jak wielkimi wyczy maszyny przed zniszczeniem, umodatkami i z jak wielkim nakładem wysil
publiczności
-żliwia jąc personelowi pracę w dogodków połączone jest utrzymanie autobunych warunkach.
Komunikując nam
o tych wszystkich sów w należytym stanie.
Jeszcze w roku bieżącym, mniej wlę- zmianach i udogodnieniach kierownicPrzyrzekliśmy i słowa dotrzymujemy.
cej za trzy miesiące obiekt ten będzie two PKS-u prosiło o ogłoszenie apelu Mamy rradzieję, że łodzianie nie będą
gotowy i oddany do użytku. Od tej do publiczności.
utrudniali pracy tej tak bardzo pożyte
chwili wszystkie autobusy przybywają-· Chodzi o to, że podróżni nie są jesz- cznej placówce i że już w najbliższym
ce do Łodzi będą zajeżdżały wprost cze zdyscyplinowani i często zachowa- czasie, gdy zwrócimy się do PKS-u po
na ul. Wólczańską, gdzie wozy natych- niem swym przysparzają wiele kłopotu. nowe informacje usłyszymy ... słowa pvmiast przejmie obsługa techniczna.
Nadal zdarzają się wypadki, gdy pa- chwały pod adresem łodzian.
A. O.

W Polsce coraz pomyślniej, a miasto na gi została już wykonana . Obecnie PKS ry wybudowany

sze i wojęwództwo zajmują pod tym
wzg l ędem jedno z pierwszych miejsc.
Nowy letni rozkład jazdy, wchodząty

w życie z dniem 9 maja rb., wprowa::lza
szereg dalszych zmian, idących bardzo
na rękę publiczności.
Obecnie autobusy łódzkiego oddziału
PKS-u przemierzają codziennie 4.000 kilometrów. Od 9 maja przemierzać będą
po 9 .OOO kilometrów dziennie, co d;i się
osiągnąć zarówno przez sprowad?enie
nowych autobusów, jak I zwiększenie
częstotliwości
wyjazdu dotychczasowych wozów.
Potrzeby mieszkańców Łodzi i województwa zaspokoją 63 autobusy, w
chwili obecnej zaś miasto posiada ich
zaledwie 40. z tego można się najlepiej
zorientować o ogromie
zamierzonych
zmian.
Największy ruch panuje na linii Łódź
- Warszawa. Trasę tę obsługuje 1 O par
autobusów, nowych i wygodnych „leylandów". Ilość ta jest najzupełniej wystarczająca, toteż na tej trasie nie projektuje się uruchomienia nowych wozów.

Zmiany od 9 maja
Dużą frekwencją cieszą się również linie Łódź - Piotrków I Łódź - Tomar,zów. Na każdej z nich od 9-go maja
zaczną kursować po dwie nowe pary
wygodnych autobusów.
Tak samo zwiększona tiędzie ilość au
lobusów, kursujących między Łodzią a

Głownem.
Łódź uzyska

dwa nowe ważne połą
czenia, a mianowicie z Radomiem prze:z
romaszów I Odrzywół oraz :z Sieradzem
przy czym na liniach tych będą kursowa
ły nowe „leylandy".
Usprawniona będzie w wysokim stopniu komunikacja między Łodzią a Turkiem. Stacja Turek, należąca obec,1'e do
poznańskiego oddziału PKS-u włączona
zostan ie do stacji łódzkiej . Miejscowość
ta i cały okręg turecki związone są gospodarczo z Łodzią i ciążą do naszego
miasta.
Nowy rozkład jazdy przystosowany
będzie do potrzeb ludności, sezonu letniego oraz ściśle sharmonizowanv z
PKP.
Będ\.!e on ogłoszony już w naj!)llż
szych ooiach i umieszczony na wszystkich słupach przystankowych.

Apel do

•

Mia

an1a

w lrzecim urzqdzil pracownię. a teraz oczekuje
go - czwarte, bezpłatne •••
W f„odzi panuje głód mieszkaniowy,
nie wszyscy jeszcze mają dach nad głową a wiele rodzin mieszka w pojedyńczych pokojach.
A jednocześnie znaczna ilosć osob
urządziła się bardziej, niż wygodnie,
zajmując l~kale o wiele większe, niż
wymagały istotne potrzeby.
W tym stanie rzeczy władze kwa terunkowe zmuszone były przeprowadzić
w roku ubiegłym kontrolę, w wyniku
tóreJ' wsiedlono znaczną ilość potrzehu
jących do zbyt obszernych mieszkań.
Akcja ta, co prawda w znacznie mniej

szwn zakresie, trwa nadal. Nadal prze- mieszkania, a w trzecim urządził sobie
prowadzane są kontrole i gdy tylko uda
się zagęścić jakieś mieszkanie władze

wykorzystują możliwości, uwzględniając w pierwszym rz~dzie najbardziej
potrzebujących.
Toteż aż się uwierzyć nie chce, że
·
d
ł
tab
w tym s~mym czasie, g Y ca Y •s~
~~ntrolerow s~uka dal~zyc~ mozhwoI sc1 zagęszczema Iokah tmeszkalnych,
~dy nadal wiele osób nie ma własnego
kąta - w Łodzi znalazł się obywatel,
który od trzech lat zajmuje aż dwa

I

Do 19-go k ietnia - pieniądze
Od 19-go kwietnia -

Do Nowego Roku wyprawki dla nie-1
mowląt wydawał Wydział Aprowizacji
Zarządu Miejskiego, zaś od 1-go stycznia rb. funkcje te w myśl odpowiednie
go :ozporządzeni~ miały J?rzejąć. na tereme całego kraJu Ubezp1eczalme Spo-

łeczne.

. Mimo. to jednak po dziś dzi~ń Ubez·
p1eczaii:ia Społeczna w Łodzi wypr~'':'ek me wydawała,. a to ?latego, ze
me otrzymano w teJ sprawie dodatko. , . ,
wych wyJasmen.
Sprawa ta została uregulowana dopie
ro w dniu wczorajszym.
Łódzki oddział PKS-u
projektuje na
Do dnia 19-go kwietnia Ubezpiecza!rb. jeszcze inne zmiany, które r6wnież nia Społeczna będzie wypłacała wszyw poważnym stopniu wpłyną na Ll3praw stkim uprawnionym do otrzymania wy
nienie komunikacji autobusowej.
Stacja łódzka jest upośledzona, ~d:vż Zobowiązania
nie posiada odpowiedniej zajezdni dla
autobusów.
Dotychczas wszystkie wozy parku ią
pod gołym niebem na niewielkim placyku przy ul. Wigury. Opady atmosferySą
czne wyrządziły Już niepowełowtlne
Bilety ulgowe do kin są nieustannym
szkody. Wiele wozów uległo zniszcze- źródłem niezadowolenia szerokich mas
niu, a obsługa w czasie deszczów, śnie- pracujących. Nadzieja znalezienia wy
gu, mrozu i upałów musiała pracować tchnienia po pracy ustępuje szybko
na powietrzu.
miejsca zniechęceniu, gdy przed sprag
Dzi ęki usilnym staraniom PKS-owi u- nionymi rozrywki zaczynają się piędało s ię uzyskać obszerny teren pod trzy~ · niczym niewytłumaczone przebudowę centralnej zajezdni autobuso- oczenia, czy trudności.
we j między ulicami Wólczańską, SkorupJak wiadomo, kina w Wielki Czwarki i Gdańską.
tek były nieczynne, ale „Film Polski"
•
· dz1en
Na t eren ·1e tym s t anie
· • wy da ł u ] gowe k ustacJa o b s ł ug I na ten właśme

Za trzy m·es=ace - dworzecl

B•1 t y
Wydawane

«
'

będzie

wyp~awki

prawki - ekwiwalenty gotówkowe po
3.800 złotych, zaś od 19-go kwietnia
przystąpi już do normalnego rozdzielnictwa wyprawek w naturze.
Każda wyprawka b~dzie się składała
z 1 mtr. flaneli na kołderkę , 6 koszulek, 2 mtr. flaneli na kaftaniki 4 mtr.
płótna na prześcieradła, 5 mtr'. płótna
bieliźnianego itd.
Wyprawka wydawana b d .
k .
, .
ę zie za o a
zamem
. . sw1adectwa
. . lekarskiego
. -.
• stwier<lzaJ~eg~ 9.-ty miesiąc c1ązy, lub na podstawie sw1adectwa urodzenia dziecka.
Wyplata ekwiwalentów podjęta będzie w dniach najh1iższych. o czym nastąpią specjalne zawiadomienia.
(k)

bez pokrycia

u Seanse,
o
na

pracownię!

A jednak fakt taki wydarzył się.
Władze administracyjne ustaliły, 7f!
ob. Kacper Wesołowski ma d"wa mieszkania: jedno 2-pokojowe z kuchnią
przy ul. ~ięckowskiego 1, które zajmuje wraz z córką i bratanicą, a drugie - 3-pokojowe z kuchnią przy ul.
Obywatelskiej 129, w którym mieszka„.
jego żona!
Niezależnie o tego, pomysłowy ło
dzianin zajął jeszcze jedno mieszkanie
przy ul. Naru«twicza, gdzie urządził
pracownię futer.
Kombinatora sprowadzono ~o Starostwa .Tłumaczył się bardzo mętnie.
- Nie źvję z żoną, dlatego mieszka- 1
m:v oddzicJnie - oświadczył.
Wywiad stwierdził jednak co innego: ,
ob. Wesołowski kontaktuje się ze swą
nołowicą, z którą nie ma rozwodu i cała ta histo1·ia . jest po prostu zwykłym
kantem. dzięki któremu małżeństwu
udało sie pl'Zez tak dluid okres czasu
zajmowa ć bezprawnie dwa młeszkaniw!
Przyparty do muru Wesołowski ustą
pił wreszcie.
Zaprzeczając swym włas
nym słowom, że właścicielem mieszkania przy ul. Obywatelskiej jest jego
żona , „zg-odzH" sie oddać to mieszkanie,
bvlebv tyPrn pozostawiono mu luksusowy lokal z telefonem przy ul. Wlęc1·owskiego.
Na razie nie wiadomo, które mieszka
nie b ędzie mu odebrnne. W każdym
hądz razie z jednego z nich łodzianin
będzie musiał zrezygnować.

Ale nie koniec na tym. Bo jak się dowiadujemy, przeciwko ·ob. Wesołow
skiemu skierowano już doniesienie do
Sądu, celem pociągnięda go do odpo·
wiedzialności karnej za oszustwo.
Za tego rodzaju machinacje prawo
pony do kin dla członków Związków
przewiduje
surowe kary. Waścicielowi
Zawodowych. Naraziło to wielu na zadwóch mieszkań grozi areszt do 2-ch
wód i niepotrzebną stratę czasu.
Nie minęły jeszcze echa tego oczy- lat oraz grzywna do 100.000 zł.
Mądre
przysłowie
powiada - kto
·wistego przeoczenia ze strony „Filmu",
(o)
gdy znowu mamy do zanotowania fakt, wiatr sieje, zbiera burzę.„
11.11 1 11111 ·1 rn n 1111'1.> 11ri1111111111111;1 11111:1,1 11111 11· 111111111"111
budzący co najmniej zdziwienie.
Członkowie Zw. Zaw. sadowników
otrzymali ulgowe kuoon:v do ' kina „Bał
słuchania muzyki
tyk" na dzień 10 kwi nia - seans
W
ramach
akcji upowszechnienia muzyki
trzeci, jak o tym zresztą głosił napis na Ludowy Insty tut
Muzyczny w Lodzi orqanlzu-

o
i
którJ!Ch„„ nie ma!

1

Bezpłatne

lekcje

~--------~-----~---------------~I
~~nia
hhl~j~n~~~ich~~ ~bu~~p~lkmel~~e~
c~~ m~
L L
wienie, gdy ni~ chciano ich wpuścić na zyki
.

B IE T

• •
•A
7 7
przynosi 2 razy miesięcznie bezpłatne dodatki: „Moje Dziecko" i „Krojł;
sama" (wykroje i wzory). Cena numeru objętości 24 stron, 35 zł.
4049k
„Kobieta" uka.a:uje się w każdy piątek.

I

·-----------------·---------ml!llllllllll!I----

ten seans i gdy im tłumaczono, że napis na kuponie: „seans trzeci" _ oznacza w języku dyrekcji kina„. seans
nwurty.
Nie pomogły ani prośbv ani perswa.
d
.
.„ .
ZJe. O esłano. tch z kV:~~k1em.
Co na to „Film Polski ?
lp)

/
Lekcje będą się odbyv.rały Jeden raz w mie~
s i ącu w lokalu Ludowego Instytutu Muzyoznego przy ul. Jaracza 19 (tel. 265-01).
Pierwsza Jekcfa odbędzie !ię w niedziel~
dnia 18 kwi etnia o qodr . 17ej. Wstęp wolny
~la wszyst~ich Bezpłatne karty wstępu wydaie sek retariat Ludowe!ło Instytutu M11tvczne•
go pni:y ul. Jaracza 19 do soboty dnla 11-ga
kw!etnla. Ilość miejsc ściśle ograniczona.

l
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6azeta fabryczna w ZSRR

wpływa

W ZSRR wydaje

na podniesienie jakości produkcji, jest
bronia w walce o udoskonalenie pracy

poteżną

'

się ponad 100~ gazet dowych gazet fabrycz.nych odgrywają oraz o usunięcie niedociągnięć na wszy

fabrycznych w wielkim nakładzie. Oprócz tego wychodzą regularnie setki ty
..
.
.
s1ęcy gazetek ściennych, fotomontazy,
jednodniówek 11 błyskawic„ itd.
Radziecka prasa fabryczna ma wieikie znaczenie wychowawcze i organiza
cyjne. Za pośrednictwem tych gazet
. .
.
.
organizaCJe
społeczne 1 pohtyczine nawiązują ścisły kontakt z masami pracującymi, wpływają na podniesienie ich po
ziarnu kulturalnego mobilizują dQ ter. .
'.
.
mmo:ve.go wykonania powojennego pl~
nu p1ęc1oletn1ego.
Prasa fabryczna w ZSRR jest wyrazicielką opinii publicznej w przedsiębiorstwie. Autorami artykułów i notatek zamieszczanych w tej prasie są robotnicy,
.
. .
.
. .
.
majstrowie I pracownicy admmistracyJni.
Ziściły się słowa Lenina:
„Nieporozumieniem jest to, że literaeł i tylko literaci powołani są do udzia-

kolegia redakcyjne, obierane na zebraniach robotniczych. Praca w tych kole.
.
.
.
g1ach traktowana jest jako obowiązek
społeczny i odbywa się w godzinach
wolnych od zajęć.
Wielką zaletą radzieckich gazet fabry
cznych jest ich charakter masowy. Pra.
. ko1e.
cownicy
gazet, oraz członkowie
gium redakcyjnego utr~ymują stały KO~
takt z. k?resp~n~entam 1 - robotnik:im~:
on:awiają .z nimi p~an pr~cy redak~YJ:
neJ, ustalają tematy I terminy wystąpi en
w prasie. Oprócz tego przeprowadzane
są systematycznie seminaria dla robotników - korespondentów, na których
wykładają wykwalifikowani dzien!'likarze.
•

1

•

Gazet.a fabryczna j~st. c.zynmki~~
wpływa_1ącym na podmes1eme jakosc1
produkcji. Odzwierciadla ona osiągnięcia i braki w pracy poszczególnych „ddziałów przedsiębiorstwa i walczy o
rozpowszechnienie doświadczeń pracy

st~ic~ o~cin~.ach ży~i~ fabryki •.
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Za

nl.elegalną

sko•

· ·
b
4 mres·
ące 0 OZU

rę

Można 1·ą

Konieczne

dziś
Z dniem dzisiejszym, 15 kwietnia,
uruchomione zostaje zgodnie z naszą
zapowiedzią nowe ambulatorium szyb·
kiego i bezpłatnego leczenia kiły peni~
cyliną.
Ambulatorium znajduje się w lokalu
przy ul. ks. Brzóski 85 i czynne jest co·
dziennie w godzinach od 16-ej do
19-ej. ·
Zgłaszać się winni chorzy ze swieżo
nabytą kiłą, matki ciężarne, oraz dzieci obciążone dziedziczną kiłą w wieku
do lat -eh.
Nadal czynne jest również ambula•
torium przy ul. Tramwajowej 15, gdzie
bezpłatne leczenie kiły systemem przy·
spieszonym odbywa się codziennie w
godzinach od 8-ej do 12-ej.
(k)

z„k"n' czenie kursu

I

p

d•

s
m
a
c
z
n
a
!
P1Rr2°0.0G9!AD,Mzi.·en~nAi·k ~p~owłudn!R.10Twy!.~51n2KW.3a5
nabyc' lfez z·adnych
I

ogran~czeń

3

0

d •'

IEMTzuNzIAylkS
.a

popul~r~a. 1~.50 (Ł) „PZ~ ~?maga uczącej su~

młodnezy Ziem Zachodnich . 12.55 (Ł) Chwi-

Do Ł odz1· na d eszły ost a t mo
· znaczne
Kuk ury dzy ot rzyma li'smy ta k wie
· 1e la
muzyki.
12.57 (Ł)
„1-szy Maj
Łodzi"4
13.00
D. c. muzyki
popularnej_
13.20w Przerwa~
ilości kukurydzy, zakupionej przez Pol (ponad 12 tysięcy ton), że Fundusz 14 00 Koncert solistów. 14.30 Audycja dla
skę w Rumunii, Węgrzech i Jugo- Aprowizacyjny może zaspokoić wszel- dzieci. 14.50 (Ł) „Sergiusz Rachmaninow".
sławii.
kie zapotrzebowania, nawet jeśli cho- 15.10 (Łl „Początki krytyki ~eatralnej w P?l·
H rt
. F d
.A
.
.
rlzi o paszę dla bydła.
sce 15 20 (Ł) Chwila muzyki. 15.23 (Ł) Wiau ~wme un uszu pro~z.acyJ.ne·
Metr kukurydzy kosztuje w nurcie do~ośĆi lokalne. 15 28 (Ł) Roomaitoścl. 16.00
go zarowno
nas
ś
k
16 25 „Nasze uzdrowiska". 16.30
•
• w
zym m.ie cie Ja 1 w 2.700 zł„ a więc bez porównania mniej, Dziennik
Wyższa' Szk~ła Gospodarstwa Wiejskiego w
terenie maJą pod dostatkiem tego arty· niż inne zboże, a kukurydza jest jedną Cieszynie" - pogadanka 16.35 Radiowy pokułu, ponieważ jednak nie wszyscy o z najbardziej wartościowych pasz.
radnik językowy. 16.50 • Audycja oświatowa
tym wiedzą - mało osób zgłasza się
Toteż Fundusz AprowizacyJ·ny po· TUR-u 11.00 Beethoven: Sonata ,,Kreutzerow17.45 RUL - „Młoda Polsk~"· 18.00
po k u k uryd zę.
stanowił sprzedawać ten artykuł wszy- ska".
„Dla każdego coś miłego". w ~rzerwie ·:Pr~Mąka kukurydzowa jest bardzo sma- stkim w każdej ilości i dla każdego ce- goda niezgorsza„ - opowiadame. A. Wilk?ń:
czna i można z niej sporządzać wiele lu. Fundusz zaopatruje jedynie hur- skiego. 20.00 Dz1ennik, 20.50 „Wiosna Ludow
potraw. Nie nadaje się ona wprawdzie townie, do tych zaś winny kierować na ziemi bytomskiej" - odczyt . 21.00 m;:-ory
i Rachmaninowa. 21.30 „Matka .
d o pieczenia chleba, natomiast dosko- zgpotrzebowania
wszystk ie
skl epy Skriabina
słuchowisko M. Gorkiego. 22.10
18-ta audycia
nale udają się z niej placki, a gospo- sprzedaży detalicznej zarwno państwo- z cyklu: „Dawna muzyka". 22.45 (Ł) Koncert
dynie obeznane z tajnikami sztuki ku- v;e, spółdzielcze jak i prywatne.
życzeń. 22.58 {Ł) Omówienie i:irogra!11u lokal.linarnej, potrafią nawet ~porządzić z
Akcję tę ludność rolnicza powita nie nego na jutro. 23.00 Ostatnie wiadomości,
· ·
k •t ·
t
t ·k·
t 1. ·
d ·
·
(t)
23 30 Zakońc'Zenie audvcii i Hymn.

Pf8CJ
· ·· S • In •
D o D eIega t ury K orms31
pec3a eJ W
Łodzi wpłynęło doniesienie, że Mikołaj
Madryk, zamieszkały w Łodzi przy ul.
Nawrot H, dopuszcza się poważnych
' k.upuJąc
·
·
wyk roczen,
sprze daJąc
sk'ary
z nielega!nego wyrobu.
Przeprowadzone docnodzenie
potwierdziło te zarzuty, wobec czego Komisja SpecjaIna zmuszona była u k-arać
przykładnie szkodnika gospodarczego.
Madryka skierowano do obozu pracy
przymusowej na okres 4-.ch miesię(s)
cy.
nieJ sma owi e i ape yczne orc1 i.
wą p iwie z uzym uznaniem.
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S 'ad

kiły

llowe amllulaterlam czynne od

?zięki. ścisłetJ ł~cztnodsci kz malesapm 1.nPforarmcu •
0
01
gaze a jes os ona
wana 0 toku wszystkich spraw w przed
siębiorstwie i jest w stanie poruszać na
swych łamach zagadnienia najakt:.iahiej
sze, żywo obchodzące wszystkich pracownik?w.
.
Potęzną bronią w walce o udoskona•
•
t Jec:t
1en1e pracy, uzywaną przez gaze ę,
~
krytyka i samokrytyka. Gazeta stoi ria
straży najżywotniejszych interesów robotników, walczy o udoskonalenie :eh
I! V
( ł k,
. I
h
ł ś--·
ratownrctwa sanitarnego PCK.
wa,;1n ow materia ny; ' o w a . . iwą Ja
Dnia 4 kwietnia w świetlicy PCK przy ul.
kose stołówek, bufetow, sklepów roz- ' Piotrkowskiej 236 odbyło się zakończenie kurdzielczych, przedszkoli, żłobków.
I su ratownictwa sanitarnego, w którym wzięli
Gazeta fabryczna jest doradcą robot- udział przedstawiciele instytucyj i firm łódz·k
h k I
I
, . t
kich, jak: Elektrownia, Filcownia, Azbest, O.
ni ,a w sprawac
u tura no - o:.w1a o- Karoff, Łódzkie Fabr. Wyr. Pap. PZPJG, PZ
Wych. Robotnik znajduje w niej re~nzję Dz.Gal., scot-Bawne &, oraz ' PZPB Nr 1.
c:~tuk teatraln eh ksi żek filmów GazeAbsolwenci kursu w liczbie 39 orzymali
d
•
• Y
'
ą . '
.· · ~
świadectwa upoważniające do udzielania
ta zaznajamia go z najnowszymi 7.d").lY·\ pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku.
C7ami nauki i techniki, oraz przynosi wia
Uczestnicy kursu samorzutnie złożyli na ka
dorności sportowe z całego świata.
retkę Pogotowia Dziecięcego PCK zł 4,soo zł.

Jącym1

~~:n,:,r~~~~~ ~:J~:Vż~;-i ~~~~:~zf~ Kukurydza 1· est

dynie WóYfczas, gdy na pięciu piszących
stale literatów przypadać będzie 500 i
5.000 nlellterat6W".
Rolę decydującą w pracy wielonakła-

Leczenie

•

mąk
• d

W prain·l I

•
•

•

•

•

orzą d zen1a ·

omowe nie mogą
•
•
filOWane na zad ne JODe
ce I ee'

'..,
I

h '

yc

•

przed

Sądem Doraźnym

Wvsnkie karv za okradzenie transqortu ze S?wecii

1
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40.000 widzów zachwycało się doskonałym

pr~~~~~:~t~yJ~~k~:r~d~:·~~~~Do~~onarda

cieszy się wielkim powodzeniem. O doskona~o
ści programu najlepiej świ adczy,
codzienme
wypełniona po brzegi widownia. Kto jes·zcze
nie był w cyrku niech spieszy gdyż cyrk pozostaje w Łodzi jeszcze tylko krótki cza~ .
W sobotę i niedzie.lę dwa przedstawienia o

•
za1• ~~~.~~.:„„~.?..,.~:„.„!.~„.L„!,;.„!,:„„~.~:„„„_....._„,„,„.„,,„,„„„„„

W domu przy ul. Marsz. Stalina 61 I bez zgody władz kwaterunkowych jest kają wilgocią i po krótkim czasie opaznajduje się pomieszczenie o betono- niedozwolone i winno być karane jako da z nich tynk.
wej pośadzce przeznaczone na pralnię objaw samowoli.
Podobnie nie można dopuścić do tezbiorową dla 46 lokatorów, zamieszkuPoza tym, nie można dopuścić do de- go, aby pokoje kąpielowe zamieniane
;iących tę nieruchomość.
wastacji potrzebnych urządzeń, wybu- były na izby mieszkalne, a i takie wyPrzez długi czas pomieszczenie to słu dowa~ych nieraz z dużym nakładem padki zdarzają się w naszym mieście.
żyło swemu celowi ku zadowoleniu Io- kosztow:
•
.
Jesteśmy przekonani, że władze w},'katorów, którzy nie musieli urządzać
Pralme zb:orowe w don:ach. n:1eszkal ciągną odpowiednie konskwencje r: taprania w swych przeludnionych miesz nych są konieczne. Prame bielizny w kich wydarzeń, a wymierzone kary bę
kaniach.
·
mieszkaniac~ oddz~a~ywuje ~owlem ~ dą przykładem dla innych że przepisów
Kłopoty zaczęły się, gdy pralnię zajął z..;~_u_b_n.;,y_sp;;..·o_s_o_b_n_a_sc_i_a_n.;.y_,_k_t_o_re._.;p.;,r_z_e_si_ą~n-i_e_w_o_ln_o_o_m_ij_a_ć_!____(_t)_ _ _ __
przedstawiciel inicjatvwv prvwatnej.
urządzając w niej.„ skład mąki!
Lokatorzy interweniowali u władz
kwaterunkowych, a ponieważ zaięcie
pomieszczenia nastapiło bez decyzji
władz - skład m~ki usunięto.
Ze Szwecji nadszedł cenny ładunek I dolfa, któremu skradziony ładunek
Lokal został opieczetowany. Lok:ato- - łożyska kulkowę, przeznaczone dla sprzedali za 50 tysięcy złotych.
rzy my~leli. że iuż niebawem znriwu tę Zjednoczenia Kopalń Rudy żelaznej w
Dzięki energicznie przepr~wa?z~ne
diie służył ogólnemu celowi i wyr;o- Częstochowie. Ochronę nad ładunkiem, mu śl~dztwu,. spraw~y zost~h UJęc1, a
dzie. tymczasem nieoczekiwanie wprc- powierzono strażnikowi SOK-u, Sta- s~radzione łozyska i parafinę odnalewadził . sie tam ktoś inny, nie uzyskując
z10no
nisławowi r<bodyko.
·
.
również decyzii kwaterunku.
-.,. .
.
• .
Sprawę rozpoznawał w trybie postę~
Ponowria interwencia nie dała na
Chody.ko, m~ast zaopieko~ac się od- powania doraźnego Wojskowy Sąd Korazie żadnych rezultatów.
danym JE',gO pieczy ładunkie~, ~szedł lejowy na sesji wyjazdowej w CzestoNa marginesie tego wvmtik:u należv w zm.ow~ z mont~rem Kazimierzem chowie.
stwierdzić, że nodobne fakty częs,to Olek~takiem . or?z slusar.zem i:arow~Sąd, przyjmując jako okoliczność obmaia ostatnio mieisce.
z~wm, Fr~nciszkie~ Szmi~lem 1 wspol ciążającą fakt, że oskarżeni czynem
Już nieraz zwracano się do nas w te- me skradh 2!1 łozysk ~ulkowy.c~ oraz swym mogli doprowadzić do utrudnie94 kg. parafmy, łączne) wartosci, we- nia w wykonaniu zakreślone~o planu
go rorlzaiu sprawach.
Nad wypadkami tymi nie można dfug cen sztywnych, około 500.000 zł. produkcji w kopalni rudy - skazał Cho
nrzei ~ ć dn onr7::inln1 rhi'"'"'Pf!n . ZajmoZa pośrednictwem 2-cłi młodzieńców dykę na 10 lat, a Oleksiaka i Szmigla
wanie jakie!!okolwiek pomieszczenia znaleźli nabywc~ w osobie kupca Ru· na 8 lat wi_ęzienia.
(p)

Złodzie_te

0

LULLY -

MOZART -

BEETHOVEN

ciekawy koncert Filharmonii

"

Na najbliższym piątkowym koncercie symfoniciz:nym dnia 16 kwietnia br., wystąpi jako
sólista jeden z czołowych muzyków polskich
sł.awny kompozytor i doskonały pianista pr~f.
Bolesław Woytowicz. Odegra on z akompania
mentem orkiestry piękny koncert Mozarta
Nr. 17 G-dur, Oprócz tego usłyszymy fragm~ n
ty z Suity baletowej Lully'ego w opracowan!U
Mottla oraz II Symfonię Beethovena. Orki.estrą Filharmonii dyryguje Włod1Z imierz Ormlc·
ki, który parę miesięcy temu v:ystępov-:ał ju~
w Łodzi i zyskał wtedy uznanie publlcznośc1
i krytyki dla swojego smaku artystycznego
i solidnego opracowania prowadzonych przez
siebie utworów Bilety do nabycia w kasie kina „Bałtyk" Narutowicza 20.
AlllllllUlr.llllUlllll~llllllllllllUllllllllllllllllllflillllllllllllllllllll 1 1111111UllllTI~llllllllVI
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KOMUNIKAT
w sprawie ma{:zków kontrolnych dla ps6w.
Zarząd Miejski w Łodzi Wydział Podatkowy - przypomina, że zgodnie z par. 10 sta
tutu o pod.atku od psów - wszyscy posiada·
cze psów, zarówno podlegających, jak i niepodlegających opodatkowaniu, obowiązani
są
nabyć znac1Zki kontrolne na rok 1948 i zawie·
sić je w sposób trwały na szyi posiadanych
psów.
W razie nabycia psa należy zaopatrzyć się w
znaczek w ciągu. 4 tygodni od chwili nabycia.
Znaczki kontro e wydaje za zwrotem kosztów Wyd.lliał Podatkowy Al. Kościuszki. nr 1,
3 piętro, pokój nr 26, oraz Główna Kasa Miejska, ul. Roosevelta nr. 15.
Niezastosowanie się do tego obowiązku pociągnie za sobą odstawienie psa do
Zakładu
Utylizacyjnego oraz ukaranie posiadacza psa
karą pieniężną porządkową od 20 do 30,000 zł.
z mocy art, 142, 148 paragraf 1 Prawa karnego
skarbowego.
Łódź.dn 14 kwietnia "1948 r,
ZARZĄD

MIEJSKI W

ŁODZt
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SOLE NIKLOWE
Koszałki - opałki
WIELKA ·ZNIZKA CEN!
PASTY DO POLEROWANIA

- -- - + +M

W@

Mllły Józio chodzi Już do sllkoły d Jest z te

go brardzio dumny. Wczoraj wrócił do domu
I mówt do ojca:
- \Wesz, taituslu, ja jeden odpowiedziałem
llłiM w całej klasie na pyta.n.ie nauczyciela. •

ni~
Takł A Jakie to byty pytanlai swego zadowolenia ojciec.
'Pł!tn profesor pytał, kto wybił szybę w
~
-

ałteywa

"' * •

l!Tzeil •klepem rozdzielczym -

długi wąi

ludstL Od rana Indzie stoją w kolejce. aby

oclebra6 przydziałowe obuwie. Każdemu zale..,., ab)' załatwiono go Jak najwcześniej. Swię.
ta za pasem, tyle jeszcze spraw do załatwie
bła. Ladllle denerwują się więc, przestępując
• DOlł na nogę.
Hacle przez tłom pn;ecłska się energicznie,
rozpyohaJl\C łokciami stojących, mężczyzna
nh!Jdeao WU"osta z teczką pod pachą.
PilnuJilcy porządku usUuje go zatrzym~.
- Panie. stań pan w kolejce.
~ mierzy go wzrokiem od g6ry ~o doła.
-A czy dyrektor departamentu tei musi
słai6 w kolejce?
Po kilka chwłlacb, WYchodzi ze sklepu z
PMlBUS•lał w ręku.
- Panie, -zatrzymuje go jakłś męłczyma
._ csemu pan powiedział. ie pan Jest dyrektorem departamentu, kiedy ja wiem, że pan
się nazywa. Alojzy Kap~cińsld I jest wlaści-1
cłelem sklepu?
- A czy ja mówiłem, te jestem dyrektorem - dziwi się Kapuściński - ja się przecież tylko pytałem, czy dyrektor departamentu W nie moie wejś6 bez kolejki!

*

* *

!tona pa.na Kotka słynie z nieprawdopodobnej tuszy. Tak tęgiej niewiasty, nie ma w

Pt.ASZCZE:
10.500,męskie dobry gatunek
19.500,gabardinowe
•
6.000,nieprzemakalne
"
7.500,- do 9.000,damskie
11.500,modelowe
„
16.800,ze 100 proc. wełny
"'
11.500,kostiumy dobry gatunek
G AR N IT UR Y:
6.000.- do 10.500,męskie
16.500,ze 100 proc. wełny
"
ubranka chłopięce granatowe 3.800,Znlika dla członków Związków Zawodowych.

w

dla

TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIERZA
16 kwietnia o qodz. 19,15 premiera farsy
Noela Cowarda ,SEANS". Utfaiał biorą: Hanna
Bielicka, Helena· Buczyńska, Halina Głuszkówna, Wanda Jakubińska, Michał Melina. Danu
ta Szaflarska i Ludwik Tatarski,
Dziś przedstawienie zamknięte.
Teatr „SYRENA''. Traugutta 1
Dziś o godz. 19,30 ,,AMBASADOR".
TEATR KOMEDII MUzyczNEJ „LUTNIA''
Piotrkowska 243
Codziennie o godz. 19.15: w niedzielę o godz.
15.30 - „ZEMSTA NIETOPERZA'', operetka
w 3-ch aktach J. Straussa w premierowej obBadzie.
Teatr .•OSA''. Zachodnia 43. tel. H0-09
Dziś I codziennie „WIOSENNY BIEG".
PRZEBOJOWY PROGRAM W CYRKU
Bawiący od świąt reprezentacyjny cyrk pod
dyrekcją Din-Dona cieszy się niebywałym powod'lPnlem. Program postaw'iony jest na wysokim poziomie artystycznym.

Łódzka

sto-

dn"inl{

ODNAWIAMY kanelu
sze damskie. męskie
szyiemv czapki t pomaterlaw!erzonvch
łów NOWOSC. Stali4nQRn
n~ ?O

telefon 158-34 ~

INŻYNmR - ARCHITEKT

••DELKA••
Południowa
(w podwórzu).

DNIA 1 t_ 4 zaqinęly
w Helenowie wraz z
paltem: książka Ubezp
WSZELKm RYSUNKI Z DZIEDZINY
Spał. lerrit. związkowa
ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
orav: zaświadczenie R.
K. U. i inne na nazwi
Wiadomość: telefon 128-17
ska Lewkowicz Ahram
3511B
4204cr
'
Dyr.
OSTRZEŻENIE
cyrku reprezentacyjne
qo w Łodzi ostrzega
11111111111111111111111111111111 P.T. Publiczność przed
nabywaniem biletów u
AKUSZERKA ŁAG0-1 SPRZEDAZ hurtowa pokątnvch sprzedawWSKA Iren3 przyjmu kapeluszy I beretów ców. Równocześnie oje Zachodnia 52, tel. damskich duży wybór głasza się nieważność
3333g - ceny niskie Łódź, biletów w numeracii
151-76.
- - - - - - - - Kopernika 47-12 S. An 1501 do 2000 a 100 zł.
391Re oraz nr 1001 do 1500
tnnow~kll.
wózek a 450 z( Odnośnie po
- - - - - - - - SPRZEDAM
wyżsizych biletów prze
NAJTANIEJ kupisz,- dziecięcy qłębok1. Sien
prowadza się w Zarzą
najdrożej sprzedasz u- kiewkza 42. m. 4 od
dz'ie M:ejskim w Łodzi
4202g
żywane meble F-ma 17-19-eL
postępowanie unieważ
Sienkle· SPRZEDAM samochód niajace. Dyrekcja CYrAncerowicz,
3240k Ford-Taunus małolitra
włcza 3.
4209q
w Łodzi
BAZAR MEBLI pole- żowy po qeneralnym
fryzjerski.
ZAKŁAD
ca tanio używane me- remoncie. Piotrkowska
4206q mieszkaniem na proble, Łóci~. St::irv Ry- !.!§..J..war~t~t).
dywan wincii. wydzierż~wię.
SPRZEDAM
nek 8, tel. 188-31.
Powód wv-jazd. Oferty
Więckowskiego
3292k 4x3.
,,Prasa"
4208q „Letnisk.o"
KWli\TKOWSKJ ...,.. 30 ro 11
Piotrkowska .55. 4192g
Snawadzkl Łódź, Ko. SPRZEDAM place jeśdus7.ki 36. tel. 147-45 den plac zabudowany
fłracy
nolec" doborowe włn'I oraz lód większą ilość
I miodv.
3 10 6k i chomonta angielskie
ZEGAREK _ srebro. na parę koni. Bałucki POMOC domowa ~ go
7.łoto kupnje „Omega" Rynek 3. PaszteciarnTa towaniem potrzebna z
4 154 g referencjami
natych·
Piotrkowska 4. Poleca' ~arantowane wy MOTOCYKL .. Slarley" miast. Adres1 ul. Leroby złote _ srebrne. nowy sprzedam Wia- gionów 41, Sklep.
Piotrkowska
. 4146q
3R8lk domość
PŁYTY gramofonowe 46 II podwódze tele· PIELĘGNIARKA do 2
4221q
w dużym wvhorze 00 fon 154-24.
dziecka
miesięcznego
ZAWORY. butle stalo- pcszukiwana. Zgłosze
lPca .. Melcvliofon''
Łódź, Piotrkowska 155 we wysokociśnieniowe nia Pabianice ul. Party
3148k małolitrażowe od 0,5 zancka 31.
4205q
PrzPmysł
_l'_O_P_UJ_,_A_R_N_Y--Skład -6 kupimy.
fryzjer
MPhli s. G'>h'lła _ o~ Gaśnicizy Łódź, Sród- POTRZEBNY
4180q damski stJ:a pierwsza·
wełczyk, Łódź. ul. Dr Jl"ielc:ka 22.
rzędna. Referencie ko
Prń<'hniJr- 1 fZawanz- SPRZEDAM plac w Ra
Wir.d-0- n;eczne. 11-go ListoPa
ka) tel. 175-75. Pole- doqoszc7U.
4.167k
da 10.
ca naH'lnio.i, c;vnial- mość: Wókzań~ka 21
zdolna
POTRZEBNA
nie. stołowe, gabinetv. m 12, codziennie od
9189q prasowaczka na chekuchnie, tapczanv. sto qodz. 18.
pat„fon ficzne. Łódź, ul . Nałv. kr7.PSła, fotele i SPRZEDAM
A182q
łóżka. Wkommie c:olid wózek dziedecv. łć~ wrot 15.
ne i PU"lktu::i.lne. 36!l2k ka Abramowskiego !fi DO OWOCARNI przy;
4190 mę spólnika lub inne
MEBLE. sprzed::i.ż - :n:!_~o 16-ei.
kuch„nnv nronozvcje. Of. ,.Ownkupno. ZamówiPnia- KREDf'NS
zami:my - Piotrkow- sprzedil!'l tanio Dow- nania''.
4186g
c;ka Nr 275 rsklep Gii- borczyków 23 róa Na POTRZEBNA dziewczv
41910
l::ir i Bi<>rnR<'ld) ~~!'\!l<1 wrot. stolarz.
na dn nomocv w kuch
S'REBRO w k::d:dPi po
ni. Zcrło~'l'.en'a pa1>ztesnrzęt.
staci k11oujP-M. Wel- SPORTOWY
ner f Sk::i. l',f.dź. Piotr Duży wvbór, cenv kon r.iamią_ Jarnc11:~ 14.
poleca POTRZEBNA
kawska 112, tel. 120-66 kurencvine.
pomoc
381!ik Jan Puida"k: f S-ka. domowa
zaraz,
od
Łódź, Piotrkowsh 81 Piotrkowska 76 .m 4.
--==-===c:=:=-·----':...:..;;;...;
osobowy
MERCEDES
1k _ _ _ _ _ _ _4188ą
6-clo cylindrowv oka- ________4:...:1_!l_
„Żakard" POTI?.ZEBNA
zvinle do sprzedania. MASZYNY
dobra
41 tQcr meC'h~niczne lub ręcz· pomoc dn.mnwa. Kiliń
P;ihiankka 85.
<;PRZED.AM wytwórnie ne 1200 na iPdwah iaskiego 44-51. Pra-coA191io
wafli. Więcluiwskieq0 ko tPŻ df'senie Rtłaso- wn; a C7;>nolc
również POTRZEBNA
49. (dawniej Sródmiei- we do nich
oomoc
4131n krosna kimie. 7rrtos'l'.o- domow~.
ska)
Połudn!nw 3
nia f'"rl , ?:a'knrl" .Pr? 23 m. 22
4197q
Wytwómta wafli pole- sa'' Piotrkowska 'i'i
ca walfle do lodów.
stars7a
POTRZEBNA
Więcl<:nwskiego 49 (da ~-------4_1~Q~Qn kobieta
do nrowadze'<PRZEDAM szafę krPniej Sródmieiska)
oos11modziel11ie
nia
<lf'n~ pnlrnin•N"V. lanr'ł
rolnego
no SPRZEDANIA wil- <'7aft. Wi~dnmośf> Pl sporlarstwa
la w Tuszyn Lesie o 2~ Kościelny 4.-11 4200n może bvć m"l~eń~two
Wi,rlnrnol:ć: R7oowsk~
pokoiach . Wiadomość
143 (Restąuracja)
Kilińskiego 35 u zeqar
<!14~„
mistna.
419R"
MOTOCYKL „Victo- TEOYNY FOTOAU- POMOC domowa star
ria" 200 cm sprzedam 1'0l'llAT Narutowicza S'la czysta, referencie
od zara1
najtańsze naj- do 3 osób
po kapitalnym re- 8 62 tel
Kilińskierrn szybs~e zdjęcia IP~ity- Wólczańska
monde,
41949
3817k 152-67.
4160g macy3nel
236.
przyjmuje do wykonania

ŁÓDŹ

ulica

zniżonych

27

.&l

~I

1

DER choroby uszu,
gardła. nosa, 8 - 10,
4 - 6· Daszyńsldeirn
3608k
6 tel.: 101-50.
nR-DOLiJQ'SKA, Choroby dzieci. Narutowi
cza 6, tel. 208-76
?396k
Dr LENCZEWSKI cho
ro by kobiece, akuszeria, przyjmuje 3 - 7
Sienkiewicza 51.
3653k
Dr KUDREWICZ specjalista weneryczneskórne, 8-10. 3-7.
Piotrkowska 106.
3544k
Dr BASS ZYGMUNT
choroby kohlece. Narutowicza 6, tel 208-76
3744~

DR DOBROWOLSKI
speeialista chorób ner
wowych i sek~„~1nych
Kopernika 6 - 5. te1.:
3610k
186-00.
DR VOGEL specjalis
ta chorób kobiecych
akuso:Pril!. N!>riitowicza 4, tel.: 260-92.
3609k
D_r_Z_O_Fl_A___

~r .PROCHACKl spec3ahsta, skórne wene.
ryczne przyjmuje 3-6
3486k
Legionów 17
Dr TEMPSKJ specjalista weneryczne, skór
ne, włosy„ moczopłciowe. Piotrkowska
3476k
114.
DR TADEUSZ CHĘCI:RSKI choroby skór
no-weneryczne Piotrkowska 157, 3-6.
--~----..;;;3.,_57""4;;.;k
DOKTÓR REICHER
specjalista wene'rvczne, skórne, płciowe
!zaburzenia) Poludrlo
wa 26 druga - s!.~d-131"~
ma.
Dr OLĘDZKT choraby skórno-weneryczne. ŻPromskiego 41-1
1146k
3 - 8.
Dr ŁOZA specfa'iT.~ta
<'horób wło~ów. skóry
I wenervcznvch. pierw
sza - druga. co:warta
- sińrlrn::i. SienkiPwłcza 34, telefon 17!l-!io

I

M 4!llr
OR FOŻVC'KI !:?e<'i<i

lista chot'ób kob 1 ' cvch
~knszerłł

or7.Pprnw~-

rlzi_ł ~I" . Oh<"r"'le: Pi<'
trkrl'w~ks 33. "'~7""~,,...„
"~" 11 '
~? - 6

Dr J,, CHAlFl<N('IWA
aabinet lekarsko-dPntv
stvcznv obecnie Andrzeja Struga 31.
4179<'
·

- - ------

STARRZY felczer G11.h1i,1 nl11<1nlotnl nr::ikt:itk i::o:nlt"ll'l s1,..,..,.,o_
wf'n°•-yczn'"'n Głó"'·
na 62 - 76. 18 - ?O
3101P

-----------------

--

Lokale
MAŁZERSTWO

bezdzietne (izraelickie) Po
szukuje pokoju z nie-

krępującym

wejściem

i używalnością kuchDl,
Oferty pod „B" .. Prasa" Piotrkowska 55
420Rri
POSZUKUJĘ 2 pokoi z
kuchnią, na Chojnach
(przecznice Rzgowskiej
od Dąbrowskiego do
przejazdu kolejowego).
Zwrot kosztów remo'ntu. Pośrednicy pożąda
ni. Oferty s. „W 2000"
Piotrkows1<:11
„Prasa"
4.21 t
55

POSZUKUJĘ pokój~
kuchnią

za zwrotem ko
sztów remontu. Pośre
dnictwo pożądane An4213q
drzeia 58-10
LOKAL 70 m2 zwrot
kosztów remontu odstą
LPoiopię. Kowalski,
4219q
nów 5-8.
ZAMIENIĘ 3 nokoie 'l
we Wrocl11kuchnią
wiu na 2 lub 1 z ku
chnią w I-Jadzi. Wiado
mość. Łódź. Grabowa
4183g
6-25.

luano - sarzedai

Zaofiarewanie

I

KURSY SAMOCHODOWE Gerharda
Łódź, Kościuszki 68,
19 kwietnia otwarcie
kursów
specjalnych
dla motocyklistów i
kie>rowców amatorów.
KURSY kroiu damskiego ł mode>lowania.
Zapisy: ln!;tytut Prze
mysłowo

Rzemieślni

czy Sienkiewicza 89.

ZGUBIONO kartę RKU
Zgierz, leqit. zw. zaw.
kartę PUR. legit. PCK
Jegit rowerową Kalisz
<;zczepan. Aleksandrów
420?.g
Oqrodowa 13.
ZGUBIONO kartę reje
stracyjną RKU. odcinki zameldowania, oraz
legitymację tymcz;isową PPR. na naizwisko
Siniakowski Bron i sław
Kilińskiego 73 m. 31,
4215q
ZGUBIONO legityma·
cję urzędową nr. 00670
wystawioną pr.z ez Min
Narodowe i.
Obrony
Janina.
Simińska
Więckowskiego 73 11
4074q
książki
ZGUBIONO
Ubeznieczalni Brzękow
ski Szczepan, Piotrkow
4173g
ska 26

7.A.GUEIONO ksiaźk'
Ub ezo i eczalni r.rzV'dń
ski He:nrvk. Mieknr4177q
skiecro 25.
portfel
SKlłADZIONO
ksią7:ecrkę Uheznier7al
ni Społecz. Irena. Jan
Bocheński C'esr.rvńska 1
upraszam o zwrot.
41R1ą

ZAGUBIONO dyplom
!!"lewskl.
·1 istrzowsk'i.
Walerian
"vfarczvński
411!4q
7a<'hndnia 32.
7.AGT111IONO leqitvma
cję Ubezpieczalni Sno
na nazwisko
łecznei

Grzeqor71°wska Stanisława. Pl. Wolności 10
4185q
OGf,ASZAJCIE Stlt
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LEKARZ DENTYSTA
Zofia Balicka. L::i.bora
torium !lztucznvch zeADRIA - „Pani Miniver"
bów. Monii1szki 11.
BAi'.TYK - „Bitwa o szyny".
choroby kobiece, aku- II p„ tel. 151-15.
BAJKA - „Skarb Tarzana"
przyjmuje t.ódź ----~-.......:3""9_77k_
GDYNIA - „o szóstej wieczorem po woj· szeria.
LECZ. ZĘBOW. Nowo
Piotrkowska 70-3
nie"
front II p., tel. 212-22 <'ze!!na Pt'acownia zę
„Rodzina Fromant•i,
godzina 15-18. 3672k bów sztucznych Pintr
MUZA - „Zielona dolina".
347!il•
DR MARKIEWICZ r,.n„r~k,:i Il
POLONIA - „Ostatni Etap'1•
GUSTAW wenerycz- J.EKAltZ-DFNTVSTA
PRZEDWIOSNIE - „u progu Tajemnicy"
ne. skórne Piotrkow- Ro~acka.
WieckowROBOTNIK - „Knock-Out".
ska 109-6, tel. 138-52 s1'iego ($rMmiei~lrn1
ROMA - „Dwulicowa· kobieta"
2::164k 49. tel 178-77 4520k
_L_E_C_Z_NI_C_A___l_e_k-ar_z_y
REKORD - „Skradziona Sława".
STYLOWY - „Mall Detektywi".
specjalistów ora-z ga.
Akuszerki
SWIT - , Znak Zorro"
blnet dentystyczny
TATRY - „Nicholaus Nickleby"
Piotrkowska 3, 10-19 AKUSZERKA WllJTA
„Mali Detektywi''.
TĘCZA AbltuTelef.: 216-48. 3516k SIEWICZ. WISŁA - "Nauczycielka Wiejska''.
DOKTOR ZAURMAN rientka Warszawskiej
WŁÓKNIARZ - „Guwernantka''.
Sl'ecjalista: skórne we Kliniki Profesora Gro
neryczne, 8-10; 5-'7 madzklego przyjmuje
WOLNOSC - ,.O<itatn! Etap".
3283g
3644k Pomorska 43.
Nawrot 8.
ZACHĘTA - „Pod dachami Pary~a"
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BRYCZESY specjalista wykonuje oraz
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siadam ~otowe na skła
dzie Piotr Fronck
Piotrkowska 220.
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UWAGA: Sklep w podwórzu na prawo
Firma egzystuje od r. 1922.

Pan Kotek umówłł się kiedyś ze swą poło
w kawiarni.
- Ozy nie widział pan mojeJ tony? zwraca się do szatniarza.
- Owszem, proszę pana.' Jest na sali. Sie- Dr MIRSKI akuszeria
choroby kobiece. żec1sł DOOKOŁA stolika.
romskiego 37. tel.
*
257 23
llk
-p;.ed §więtami pan Eustachy Płórko, praDr KOWALSKI MIEoywnłk prywatnego sklepu, zgłasza się do sze- CZYSŁAW, specjalista skórno-weneryczta. prosząc o gratyfikację świąteczną.
ne t Maja 3, 8 - 10;
Ale szef nie chce na.wet o tym słyszeli.
2334k
- Nie ma mowY, panie Piórko. Jestem go- 4 - 7.
Dr PIWECKI wewnęł:r jak święty turecki
- Jak pan moie tak mówłli! - oburza się trzne (płuca, serce).
pan Piórko. - Wszyscy wiedzą, że przegry- Piotrkowska 35. 3-6.
wa pan w karty olbrzymie sumy. Przed trze- ~-=-~_,_..;;;3..;;;47...:;2;...11.
ma dniami przegrał pan 10.000, przedwczoraj Dr PmSKOW - nerwowe, wewnętrzne, edrugie tyle.- Co zrobił! - przerywa mu szef - jak lektrowstrząsy. 3 - 5.
3511k
Zawad?:ka 6.
karta nie idzie'!
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ZEGARMISTRZ z wła
snymi przyrządami do
ne kupuje
posizukuje
reperacji,
„Bolgo" Rzgowska 14. pracy,
O f„ Zegar3948k
4140 g
mistrz"
WY CHOW A W CZYNI
pracy w
poszukuje
FOTOGRAFIE legity pr~edszkolu lub prywa
macyjne, portretowe, tnie. Oferty pod „Wyszybko wykonuje Za- chowawczyni" „Prasa'
kład Wileński Nawrot
55, 4201g
3599k Piotrkowska
J..

FARBOCHEMIA
l6dt, ul. llarutowicza U

Poszukiwanie nrac1r

włoś, odpadki wełnia·

STEARYNĘ
dla przemysłu galwanotechnicznego
poleca
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całym mieście.

PANSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Dziś o godz. 19.30 głośna sztuka J. P. Sartre'a „LADACZNICA Z ZASADAMI".
TEATR POWSZECHNY. - Dziś o godz.
19,15 ciekawa komedia R. Matuszewskiego t J. Rojewskiego pt. „Gospoda pod We-
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