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wa1Ka ze ziem
Czechosłowackie Zgromadzenie Naro
uchwaliło projekt ustawy, zmierzającej do ograniczenia konsumcji al-

dowe

koholu i do szerzenia idei walki z alkoho
łizmem. W myśl tej ustawy, zakazano
sprzedaży napojów alkoholowych mło
dzieży poniżej lat t 6. Władze poszczególnych okręgów upoważnione są do wy
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dawania ogólnego zakazu napojów wyskokowych, z wyjątkiem piwa i wina.
Osobom nietrzeźwym podczas pełnienia
lub wykonyobowiązków służbowych
wania swego zawodu grożą surowe kary.
Podczas debaty nad tą ustawą, depuNr 105 1759) towana komunistyczna Zimakova zapro
ponowała, by wszystkie partie politycz-
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leżności do partii. Deputowany słowacki
Ziak domagał sie by nauczyciele, księża
i politycy nie tylko słowami lecz również własnym przykładem, wskazywali
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ludności właściwą drogę.
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Socjal-demokrata czeski Jan Belehradek, lekarz z zawodu, stwierdził, że spoalkoholu w Czechosłowacji jest
życie
wciąż jeszcze nadmierne. W roku ubieWybory we Włoszech rozpoc~ną słę na terenie całego kraju w niedzielę, głym sprowadzono z Włoch o wiele wtę
cej napojów alkoholowych niż owoców.
18 kwietnia o godz. 5 rano I trwać b•tdą do godz. 13-ej następnego dnia. Rząd
Mówca podkreślił, ie prowadzona
zmobilizował na dzień wyborów 350 tys. wojska 1 żandarmerii. Wyborcy włosobecnie walka przeciwko alkoholizmocy mają wybrać 754 członków Izby niższej I 237 członków senatu.
Sekretarz partii komunistycznej Togliatti przemawiał na wiecu, w którym -. wi, jako złu społecznemu. nie posiada
Przyjęta
brało udział ćwierć miliona osób. Przemówłenie jego było nacechowane powa- ·c harakteru prohibicyjnego.
ustawa liczy si~ z normalnymi warungą I spokojem. Togliatti streścił zadania, jakle sobie postawił front ludowo kami życiowymi.
demokratyczny w trzech punktach:
1) nie dopuścić do wzrostu sił reęikcjl, co doprowadziłoby do odrodzenia
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pytanie,. na kto' re odpowiedza wybory powszechne
• • •
Moskiewska „Prawda" zamieszcza ar-

QłO

tykuł wst'1>nY zatytułowany: „Włochy
przed wyb!}rami". W artykule tym
dziennik omawia sytuację· gospodarczą
Włoch, która pogorszyła się w sposób
katastrofalny dzięki gospodarce i polityce premiera de Gasperi oraz „opie·
ce" amerykańskiej.
Długi państwowe urastają do cyfr
astronomicznych, produkcja spadła o
70 procent. Włochy liczą obecnie około
2 milionów bezrobotnych. Naturalne
szlaki handlowe Italii prowdziły na
wschód i południowy wschód Europy,
llle wskutek zakazu Ameryki de Gaśperi
:wyrzekł się tych naturalnych rynków
~bytu dla przemysłu włoskiego i dostawców poh·zebnych Italii surowców,
t:o przyczynilo się do znacznego pogłę
bienia depresji gospodarczej. Rząd lipomoc amerykańską i na niej
~zy na
opiera swoje widoki na przyszłość.
Tymczasem jednak nie Włochy po. rzcbują StanÓ\'V Zjeduoczonych, lecz
gospodarka włoska została oddana na
vsługi Stanów Zjednoczonych. Włochy,
które mogły zakupić potrzebne im zboi.e i węgiel daleko bliżej i taniej w
~SRR i Polsce, sprowadzają je za drogie dolary z USA. Rząd radziecki prozawarcie umowy
ponował Włochom
handlowej i żeglugowej, ale posłuszny
tswoim amerykańskim mocodawcom de
Gasperi nie skorzystał z tej propozycji.
W czasie kampanii przedwyborczej
we Włoszech ostro zarysował się dyle·
mat - czy Włochy staną się niezależ
nym suwerennym państwem, czy też
staną się wojenno-strategiczną bazą Sta
nów Zjednoczonych.
W konkluzji autor artykułu stwier'dza, że prawdziwą przyczyną kryz~u
we Włoszech jest narzucona im polityka zagraniczna i wciąganie ich do blo·
ku zachodniego. Przyszłość Italii, jej
niezależność, rozkwit, dobrobyt jest w
rękach demokracji.

Sprawa

Pales~vnv

na warsztac'e nrac sesii ONl.
Wczoraj zwołana została specjalna
sesja ogólnego zgromci.dzenia ONZ w
sprawie Palestyny. Przewodniczący sesji oświadczył, że prestiż ONZ został
podważony. Decyzja Narodów Zjednoczonych powinny bezwzględnie być
przestrzegane.

3000 of ar

Walki w Palestynie prz)1bierają na sile. Od czasu ogłoszenia podziału Palestyny zginęło tam 3000 osób.
Przedstawiciel agencji żydowskiej
Shertok oświadczył. że Żydzi zg·odziliby
się na proponowane zawieszenie broni.
gdyby mieli pewność, że czas ten nie
:wstanie wyzyskany przez przeciwników dla przygotowania nowej agresji.
Pomoc dla napastników arabskich przy
chodzi z zewnątrz, powiedział Shertok ,
toteż gdyby usunąć z granic Palestyny
wszystkie obce wojska, można.by mieć
nadzieję, że zawieszenie broni nie da
przewagi stronie napadającej.
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II Górnicy

faszy:,m~I~ dopuścić do nowej wojny I

za Lewise.m

Donoszą z Waszyngtonu, że rozpo3) zachować niezależność Włoch, nie dopuszcza}ąc do Ingerencji obcych
lczęta tu w środę rozprawa przeclwko
lmperialistów w. sprawy wewnętrzne kraju.
przywódcy górników Lewis·owi o ob·azę sądu została po kilkugodzinnym prze
uśmiechem
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swym ,,dobroczyncom •- Pod16 państw marshallowskich
konwencji
Pisanie

I składaJą hołd

W Paryżu, w czwartek rozpoczęły się stawicieli krajów marshallowskich, otrzy
obrady konferenc]i 16 państw obj ętych mała rozm ite pełnomocn'ctwa, upoważ
niające ją do kontrolowania życia gosplanem Marshalla.
Wczoraj przedstawiciele krajów . mar- podarczegc tych krajów oraz będzie
shallowskich podpisali konwencję, prze miała prawo wykluczyć z udziału w pła
widującą utworzenie stałej „Organtza-· nie Marshalla te kraje, które nie będą
cjl Współpracy Gospodaraejff. Państwa się stosować do jej l'leceń".
te zobowiązują się współpracować na . Na konferencji zaaprobowano r6wpolu go'spodarczym w związku z amery nież propozycję objęcia Niemiec zachokańską pomocą planu Marshalla oraz od dnich planem Marshalla.
Sygnatariusze konw~ncji poświęcili
dać do wspólnego użytku swe bogacspecjalny ustęp na złożenie hołdu Statwa.
110rganizacja Współpracy Gospodar- nom Zjednoczonym za uchwalenie planu
czej" powołana do życia przez przed- Marshalla.

Anglia„

zmieniła

Wym'ana handlowa z

zdanie"

Czechoslowac!ą

czechosłowackiego
Przedstawiciel
ministerstwa spraw zagranicznych minister Loeb!, który powrócił niedawno do
Pragi z Londynu, powiedział, że s.fery
miarodajne Londynu bardzo się interesują możliwościami wymiany handlowej
z Czechosłowacją.
W okresie bezpośrednio po kryzysie
rządowym wyrażano w Londynie przeko

opla.ci

się.„

nanie, że nawiązanie ·normalnych stosunków handlowych z Czechosłowacją
nie będzie możliwe, obecnie jednak pe>gląd ten uległ zmianie.
Do Pragi wybiera .się specjalna angielska misja handlowa, która zbada mo
żliwoścj wymiany handlowej między obu państwami.
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nie powroc1ła do pr9cy w oczek1vvJmJ
na wyrak sądu. Górnicy twierdzą, że w
wypadku skazania ~ewisa, pozostaną
poza pracą bezterminowo.

arc os idzie naprzód
Greckie komunikaty rządowe przyznają, że wojska generała Markosa prze
szły w wielu punktach do ofensywy
i mogą się poszczycić licznymi zdobyczami terytorialnymi.
Komunikat rządowy mówi o „niepew
nej sytuacji w Epirze" i o „koncentracji wojsk rządowych". Wskutek rozprosz·e nia oddziałów rządov11ych udało się
powstańcom zdobyć szereg miast w południowej Grecji i na 'południowym Pe
loponezie.

Sprawy Watykanu

od strony drzwi kuchennych .••

Dziennik włoski „Avanti", ogłosił nowe rewelacje, dotyczące nielegalnego
handlu, uprawianego przez najwybitniejsze osobistości Watykanu.
Sprawa dotyczy prałata Roberto
Ronco, rektor Wyższego Seminarium
Rzymskiego.
Do sądu w Rzymie wpłynęła skarga,
fkierowana przeciwko prałatowi Ronco
o przywłaszczenie przez prałata pieni~
dzy, należnych jego siostrzeńcowi, a
z handlu materiałami
pochodzących

wł~~~~onJ~!~i.

w skandalicznej sprawie prałata Ronco, zostały przerwane
na wyraźne życzenie rządu de <:J-asperi'ego, który nakazał „zatuszować spra-

Dnia 16 bm odbyło się wspólne pas.ie- ją że nie ma w młodym pokoleniu poł- wę".
•
•
•
dzenie zarządów głównych 4-ch organi- skim rozbieżności interesów. Interesy
inte·'
i
chłopskiej_
zacji młodzieżow:,'ch: ZWM, OM TUR, ~łodzi~ż_r robotnicz~j,
ZMW „Wici" i ZMD. Władze centralne ltgenckteJ są w ustroju demokracjt ludo-1
Dzi~nnik k?pe~haski „Kob~nhav''. p~
4-ch organizacji obradowały nad płat- wej wspólne.
„Jesteśmy pierwszym młodym pokole-l :lał. w1adomosc. Jakoby. partie . du~skte
formą polityczną ideową oraz formami
rirO'anizacyjnymi które beda zastosowa- niem Polski, które swą wiedzę, zapał i zaządały od rządu zmiany polityki zane°' w okresie bu'dowy przys~łej zjerl~o- z::lolności może zastosować do twórczej granicznej Danii oraz przyłączenia jej
• .
.
pracy dla odbudowania siły I szczęścia do Blok~ Zachodniego.
::zoneJ organizacji młodzieży polskiej.
W związku z tym 3 partie dunskte z
Aktyw centralny czterech oqranlracji Rzeczypospolitej. Chcemy być w pierw·
k~n~erwaty~tami ~a cz~le opu?likowa~y
młodzieżowych uchwalił jednomv~lnie de szych szeregach budowniczych".
Deklaracja określa szczegółowo za<'la- osw1adczeme, st~1erdza1.ące: z~ partie
l;larację 0 jedności młod~ieiy polskiej.
Deklaracja stwierdza że cztE>ry organ~ nia młodzieży w rozbudowie przemysłu te kontynuują politykę mew1ązama Da.
rncje mło::lziE'ŻOWe zmierzają do zjedno- polskiego i wsi polskiej w krzewieniu nij ~ Bloki:m Zachodnim. .
l<_4erowmctwo wspo171ni;:1~ych. partii
czenia swych szeregów w jednej ludo- o światy i upowszchnieniu zdobyczy kultu
nap1ętn1~,walo wystąpteme dziennika „Ko
wo-demokratycznej organizacji młodzie- I ry wśród najszerszych mas młodzieży.
benhav ,
ży polskiej. Cztery organizacje stwierdza

Dania woll nie ...
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W sali ki·na „Przedwiosnle" odbyło się
Pochód tegoroczny przyćmi swą wiei- wlatowych rad Zw. Zaw. I Rad Zakłado
wczoraj przed południem zebranie prze ko8cią i wspaniałością wszystkie dotych wych, również poświęc·ona obchodowi
wodnic?"ących i sekretarzy Rad Zakłado czasowe. Na końcu Jego posuwać się bę 1-szomajowemu.
wych przemysłu włókienniczego, poś· dzie kawalkada samochodów ciężaro·
Na konferencję tę przybywa specjał·
więcone sprawie obchodu święta 1-go wych, które przy pomocy wystawionych nie z WarHawy przewodniczący KCZZ
Maja.
makiet z'ilustrują dotychczasowe osiąg- Kazimierz Witaszewski, który wygłosi o·
Zebrani postanowili wziąć gremialny ni~i:ia we wszystkich dziedzinach pro.- kollcmościowy referat.
udtiał w obchodzie Swięta Pracy I uch- dukcjl, a takie osiągnięcia w dzledxinle
• * *
walili odpowiednią rezoluc}ę, w której kultury J oświaty.
Prezydium Komitetu Obchodu święta
nytamy m. in.:
* * *
1 Maja podaje do wiadomości, że roz·
„O ile w pierwszych latach powojenDziś zgodnie z zapowiedzią, odbędzie poczęło swoje urżędowanie cod?i.ennie
nyeh łódzka· kl>Jsa robotnłcza dawała w siE~ o godz. 14-ej w nowej sali OKZZ od godz. 10 - 12 i od 13 17.
dniu 1 Maja wyraz swej woli utrzymania przy ul. Traugutta 18 konferencja wsz~„.
Siedziba Komitetu mieści s!ę w fokaosiągniętych
zdobyczy społecznych i stkich zarządów okręgowych, oddziałów lu Miejskiej Rady Narodowej, ul. Nowotustrojowych, woli zniszo.enia resztek i oraz przewodniczących I sekretarzv po I kl 16 nr. telefonu 117-08.
{s·ld)
niedobitków faszyzmu, oraz pełnej moblllzacjl narodu polskiego do pracy nad
odbudową kraju o tyle w roku bieią·
cym naczelnym hasłem plerwszomajowym włókniarzy stanie się Jedność klasy robotniczej.
lł@boty
potrwają
es~ące
Lćdzka klasa robotnicza, a w szczegói
Dzi~d staraniom Zarządu Miejskiego stkich sewnowców.
ności awangardowtt jej cz~~ć włók· udało się uzyskać w Warszawie nowe
Obecnie pracują oni w dalszym , cią·
n:~'ze, w potężnych manifostaciach da kredyty na roboty interwencyjne w na- gu na Bałutach przy odgruzowaniu tewyraz swej woli jedności ~<l<1sy robo~nł, sz:vm mieście.
renu byłego ghetta, a część zajęta jest
czej, jedności mas pracu!ących.
Łodzi przyznano dodatkowo 21 milio- na peryferiach miasta, gdzie wykłada
Suma ta pozwoli kanty- się ulice gruzem i szlaką.
Włókniarze
łódzcy zamanifestują w nów złotych.
Na robotach ziemnych wprowadzono
dniu 1 Mi'lja s-wą wolę pełnej realizacji nuować roboty interwencyjne jeszcze
przez
dwa
trzy
miesiące.
już
akord indywidualny dla poszczc·
3-letniego palnu gospodarczego, pod·
Roboty
te
prowadzone
są
niezależnie
gólnych
grup. Dało to pozytywne rekreślając jednocześnie wolę
dalszego
rors:zerzenia zdobyczy
społecznych·, od normalnych robót sezonowych i bę· zultaty. Zwiększyła się bowiem wydaj
dą tr.;vały do pełnego ich uruchomie-1 ność pracy i zwiększy!r się zarobki. R~
WCJlki o utrzymanle pokoju, utrzymanie
nia. Chodzi h'lwiem o utrzymanie cią-1 botnicy zarabiają znacznie więcej, niż
Jedności
międzynarodowej , Związków
głości pracy, o zatrudnienie nadal wszy przy systemie płac dniówkowych.
(s}
Zawodowych, zwiększenia gotowości utrzymania i obrony pełnej suwerennoś
ci I niezawisłości Pafistwa Polskiego!".
Na zebraniu wczorajszym postanowio
no stworzyć Milicję Robotniczą, celem u
11
trzymania
wzorow~go
porządku w
Slułby
przygotowaniach do obchodu I w pocho
Z teręnu całego województwa łódzkie] go były Żmuszohe do powołania po 2
dzie.
go nadchodzą wiadomości o masowym komisje. Pod względem organizacyjMilicjanci będą mieli na ramieniu spe- ochotniczyrn zgłaszaniu si~ młodzieży nym na pierwsze miejsce wysuwa się
cJalne opaski z napisem „Milicja Robbt- wiejskiej do szeregów ,.Służba Polsce".' Radomsko i Rawa Mazowiecka.
nk:r.a 1-go Maja".
Wszyscy zglaszający się ochotnicy
Momentem atrakcyjnym jest SzczeWyznaczono też trzy punkty zbiórki U·
pra~ną ~ziąć udział w pie~s~ym tur: cin i Orłowo, gdzie pełnienie służby w
nestników pochodu. Punkty te będą ]e· nus1e ktory przypada na m1es1ącc ma1
•
„
· d
• •
' . b
szeregach orgamzacJ1 da Je noczesme
szcze uzgodnione na plenarnym posie- .
i czerwiec r.
• „ ml d · .
·
·
1
·
·
·
ze względu na masowe zgłoszenia moznosc
o z1ezy 'WleJS ue1 poznania
dxeniu Komitetu Obchodu Swięta 1-go
Maja.
niektóre powiaty województwa łódzkie- polskiego wyhrze:ia.
(p) .

Nowe
kredyty dla o zi
fnterwency"ne
ieszcze 2-3 m

Masowy

napływ mlodz·eży

do brygad 11

Po sce

( odzJenna nowelk.a ,.Expressu"
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zlowi.ek z charakterem
W g'"lbinecie sekretarza redakcji pewt'legn przedwojennego prowincjonalne·
go dziennika. siedzi przy biurku dopiero ro zaangażowany sekretarz i paląc
papierosa
przeglqda
stuwierszową
wzmiankę, jaką z prośbq „o umieszcze·
nle w cR1ości" przy~lało „Towarzystwo
:M.i1ośników Angorskich Królików", w
z,;viązku z walnym zebraniem tego tak
poźytPcznego dla spoleczeństwa Towa·
r:Zystv!a, w związku z wolnym zebra:niern . tego tak pożytecznego dla społe
czeństwa Towarzystwa.
Nagle w korytarzu rozlega się głos
'Noźnei;:o:

gabinetu sekretarza

redakcji

wtłacza

się otyła jejmość.

Sekrdarz wskazuje uprzejmie krze·
·
- Proszę!... Czym moge służyć?
Jejmość siada na krześle, sapie cięź·
ko i mówi jednym tchem:
- Przyjechałam umyślnie, źeby po·
mówić z redaktorem!... Przychodzę, a
powiadają mi, że wyjechał do Warszasło:

w~ Muszę panią uprzedzić, że obją-

łem stanowisko sekretarza w tej redakcji dopiero 0 d dnia dzisiejszego! Redaktor wyjechaL. Nie wiem więc, czy bę·
dę mógł zalatwić tę sprawę„.
- Czy pan czytał dzisiejszy numer
·
?
swego pisma....
- Nie rozumiem!... O co chodzi?. dziwił si.ę sekretarz.
- Jeżeli pan nie rozumie, nie wyda·
waj pan w takim razie pisma!„. Okrop·
ne rzeczy!„. Czy pan czytał rubrykę:
„Poradnik dla ogrodników" w pańskim
pi.<':mie?
Kobieta wyciągnęła z torebki gazetę

- Przepraszam.„ do kogo pani idzi8?
- Muszę się zobtłczyć z panem redaktorem„.
- Pan redaktor wyjechał!„. Wróci
dopiero pojutrze.„
- Ntc mnie to nie obchodzi!... - odpowiada kobieta. - Przyjechałam spec-j::i lnie z końca miasta. Koniecznie muF?P się zobaczyć z panem redaktorem!
N atyrhmiastL.
- Nie ma pana redaktora!.„ Wyje- i zaczęła czytać:
cha1 do Warszawy„. Jest tylko sekre-·„Groszek należy zasiewać przy
tarz„..
świetle księżyca, w przeciwnym raziel
- Wszystko jedno.„ Niech będzie se- pierogi z kapustą będą niesmaczne!"„.
- Co to· jest?
kretarz... "Muszę się zobaczyć„„

;po chwili otwierają

•

si~ drzwi i do

Sekretarz

zropił zcfaiwion~ mh1ę:

n
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MIRKA
RADOMSKA., Koch••• Mi'1<o,
wiele z tego co Pani pisze jest słuszne, wiele
ooiwne, a cały list bardq;o miły. Gdy Pani
mówi o ,;pokrewnej duszy", przypomina nam
się b-Ohaterka znanej
książki
dla młodych
dziewcząt pt.
„Ania z Zielonego Wzgórza",
Chętnie zgadzamy się być Pani
,,pokrewną
duszą" i postaramy się, w m•arę możności od
powiedizieć na Pani pytania. W sprawie przyi.ęcia na Uniwersytet Łódzki, proszę napisać
i poprosić o l'nfonnacę: sekretariat U. Ł. ul.
Narutowicza 68. Wizyty narzeczonego w do·
mu, dłuższe lub krótsze, uzależnione powinny
być od rodziców Pani. Wydaje nam się poza
tym, że Pani wie sama dobrne jak należy się
zachowywać i narzeczony Pani;;;,także. W każ
dym razie, jeśli nie jest Pani pewna czy
uczucie, jakie Pan\ ma dla narzeczonego je~t
miłością, niech Pani nie decyduJe się jeszcze
na małżeństwo. Jest Pani bardzo młoda, bę
d'lie. się Pani dalej kształcić, musi Pani stanąć
pewnie na własnych nog11ch, dopiero wtedy bę
dzie Pani mogła z pełną świadomością decy·
dować o swej przyszłości.
Małieństwo
nie
może być traktowane jak eksperyment, który
albo s"ię uda albo nie. Trzeba zdawać sobie
sprawę z tego czego
się chce,
trzeoa wiedzieć jakie przyjmuje się na siebie obowiąz
ki i jaki jest ten człowiek z którym ma s'ię
przejść przez życie. Wiele tragiqnych pomy·
łek i nieporazumfoń w małżeństwach
polega
na tym, że biorą ślub ludzie,. którzy się wła
ściwie v.upełnie nie znają i którzy w pożyciu
pod jednym dachem stają się ~ęsto dla sleb'e bardzo przvkrą niespodzianl\ą, Jeżeli j•uż
nie przysłowi<1Wą beczkę, to przynajmniej trochę · soli powinno się zjeść z tym . kto ma być
n.a szym towarzys•zem w doli i niedoli, przyjacielem, człowiekiem najbliższym z którym bu
duje się wspólne ognisko rodzinne, w"pólne
życie. Dziękujemy
Pani za słowa sympatii
i przesyłamy pozdrowien:a.

•

*

ZMARTWIONA UCZENNICA GI.Mf'' ' :..i J ~ł,
Nie trzeba i nie warto przejmować się złoś li
wościami ko.Jeżanek.
Dziewczynki w jednej
klasie często wzajemnie sobie dokm:zają, zre
sztą_ bez intencji zrobienia poważnej przykrości, Jeśli żartują na temat Twojej
powierzcho:wnośd, śmiej się z tego razem e; nimi, nie
obrażaj się, bo nie ma o co, traktuj te sprawy z humorem. Na pewno wtedy przestaną za,j
mować się Twoją osobą, Bądź uczynna, uprzej
ma i koleżeńska, a znikną powody do skarg
na brak sympatii. Pisz do nas jak tylko masz
ochotę, jeśli czasem dłużej będ·ziesz musiała
poczekać na odpowiedź,
nie niecierpliw się,
gdyż powodem tego jest tylko brak miejsca.

.

.

- Co takiego!.„ Gdzie?„.
leić. Katastrofy wogóle nie są pożąda
- Pan się sam dziwi? Wydrukowane ne, chyba, że wywołają wielką sensacj~
czarne litery na białym papierze! Po- w mieście".
słuchaj pan dalej: '
Sekretarz chwycił się za głowę:
Rozwinęła gazetę i zaczęła czytać:
- Zaraz.„ Niech pani poczeka„. Co
„Pszenicę należy posmarować mas- się stało„. W dzisiejszym numerze?
łem, a kt.o nie wierzy, niech nie smaru- Widzi pan przecież!... - Ale fo
je. - Tak pisze redakcja?
jeszcze nie wszystko ... Tu są gorsze rze
Sekretarz nie mós;ł U§iedzieć spokoj· czy! Wstydzę się głośno czytać.. ; Pan
nie na krześle.
sam zobaczy„. I co pan mi na to odpo- To niemożliwe!... - bełkotał.
wie?
A jejmość czytała dalej:
Sekretarz w dalszym ciągu trzymał
się
za głowę.
„W dniu wczorajszym, ia'k donosi
nasz korespondent, miasto Koluszki wy
- Przyszedłem do redakcji dziś po
leciało w powietrze. Dokąd wyleciało, raz pierwszy!... Nie mam pojęcia„.
w jakim kierunku - nie wiadomo!('
- A kto był przed panem?
Mam tam krewnycl11... Wysłałam teleSekretarz . rozdziawił usta.
gram i otrzymałam telefoniczną odpo- Już wiem!... - krzyknął 1T1d·J·
wiedź, źe w mieście Koluszki wszystko
jest w porządku. Cóż to są za infor· wany. - Wiem wszystko!
- Troszkę za późno.„
macje? .„ Skandal!„.
Nie„. nie.„ - szeptał nieprzytom- Już wiem!... To jest zemsta!..;
fl
·
nie sekretarz - to jakaś misty· i :i:acJa ... Ohydna zemsta mego poprzednika„.
Jejmóść orletchnęła głęboko.
Już teraz rozumiem! Przede mną pra•
- I takie pismo muszą czytać uczci- cował w charakterze sekretarza pan
Motyka. Redaktor nie płacił mu pensji
wi lunzi.e!
- Albo pani jest nie w porządku, od trzech miesięcy. Wreszcie wczoraj
usunął go zupełnie a sam wyjechał! Paalbo ja jestem chory!„.
·
- O mnie może pan hyć spokojny.„ ni rozumie?... Pan Moi;yka pracował
- Ter.az rozumiem. dlaczego zabra· wczoraj po raz ostatni. Rozumie pani? ..~
kło dziś numerów!... Rozchwytali cały Zrobił więc, co mu s~ę po~obało„. Napisał same bzdury„. To była zemsta!.„
nakład.„
- A co fo ma znaczyć? - znowu
- Jeśli tak, to wszystko w porząd
wzięła gazetę . do ręki. „Dzieci nie ku! - rzekła zupełnie nagle uspokojonależy kłaść do snu na S7Ynftch kole- na dama - Ten pański p 0 p rzednik to

. jOWl"Ch, gdyż pociąg może

się

wyk<A·

był

jednak czlowl<:>k z

cluiui!~terem!
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WACEK: - Stanęło! Ani we w tę,
WICEK: - Panowie! Nie pójdę!„.
WACEK: - Dobrze, że nie jestem
ani we w tę, a hulnąć strach! ...
Muszę ratować Wacka!„.
lunatykiem,
bo
gdziebym
jeszcze
WACEK: Wiadomo!' Chorobne
SZA.BERSKI: - Wacek nie zając, nie wlazł?... Ale spać to tu nie można ..•
WICEK: - To zaczekaj; Pożyczę
szczęście mam do rekordów!
ucieknie, a biba bibą!
·
drabkę i zaraz wrócę!
A Wicek nie wraca! WICEK: -

Te,

to

oędziesz łowił flądry!. ..

Kradła

na filmie,

kradła

w

•

r Krys n

Statystka film 11 wa podawała się za studentką i okradała właścicielki mieszkań z biżuferii. - Pont zgała jej nieprzeciętna inteligencja i uroda. - Rudowłosy „wamp" wpadł wręce MUicii łódzkie i I
przy Al. 1-go Maja 21, prosząc, aby od· oraz złoty łańcuszek, ogólnej wartości
około miliona złotych.
Młoda kobieta, ubrana z wyszukaną
Zapytana kogo podejrzewa o tę kraelegancją, zdradzająca nieprzeciętną in· dzież - nie mogła udzielić żadnych wy
jaśnień.
Zaufanie, jakim darzyła swą
teligencję, robiła doskonałe wrażenie. sublokatorkę było tak wielkie, że ani
Gdy w dodatku powiedziała, że jest stu przez myśl jej nie przeszło, że to ona
dentką Uniwersytetu Łódzkiego i gra w
k
filmie _ właścicielka mieszkania chęt- właśnie, rzekoma studentka, w ta bez
czelny sposób ogołociła ją z kosztownie przystała na tę propozycję.
ności!
Minęło kilka tygodni. Obie kobiety
Sensacyjna kradzież pozostała niewyzżyły się bardzo i często można je było jaśniona. Po upływie kilku dni Marujrzeć razem w kawiarniach, kinie, te- kawska serdecznie pożegnała się ze swą
atrze.
ofiarą.
Pewnego dnia Zajączkowska stwier- Wyjeżdżam do Oświęcimia
dziła z przerażeniem brak drogocennej ośvviadczyła powierzono mi jedną z
biżuterii.
W niewytłumac~mny sposób ról w nakręcanym tam filmie.
zniknęła z mieszkania szkatułka, zawie
Zajączkowska życzyła jej powodzerająca dwa pierścionki złote z brylan- nia, ucałowały się serdecznie i aferzytami, masywną, bransoletę z rubinem, I stka - wyjechała z Łodzi.
najęła jej pokój.

Aferzystka ,zastawia nowe

sidła

zdjęciach

Uśmiech czamjący, prawda?
zjednywała nim sobie

Aferzyzaufanie

ludzi.

W wyświetlanym obecnie filmie polskiln „Ostatni etap" jest taka niezapomniana scena ..
Do katowni oświęcimskiej przygnano nowy wielki transport kobiet. Zanim ofiary skierowane będą do pieców
krematoryjnych, muszą oddać wszystkie kosztowności. Rabunek odbywa
się w niewielkim
pomieszczeniu obozowym - w t. zw. „Bekleidungskammer".
Procedura jest krótka i brutalna.
Klejnoty odbierają trzy kobiety, również więź11iarki, pod czujnym dozorem
opasłego Niemca w mundurze esesma-

na.
Szczególną
gorliwością odznacza się
wysoka, przystojna więź11ial'l<a o fascynującej urodzie „wampa".
Przed jej
bystrym okiem nic się nie skryje.
- Orldaj zegarek, zdejm bransoletę!
- zwraca się raz po raz do przesuwa·
jąc1rch się „gę$iel!o" kobiet.
Rolę tej uprzywilejowanej więźnhir·
k\ gra statystka 26-Jetnia Krystyna
Markowe:ka. Gra ją świetnie. albowiem ..• w żyriu robi to samo!!!

,,lesf em st ud en t k·ą, gram
W flmiP ... 11

0

Krystyna Markowska pojawiła się.na

łioryzoncie łódzki.m w początkach paździcrmka ubiegłego roku.
.

Ktć.r<><1n~ cin'i.,. °"zgłosih=i się do córki
dziebin; Wvrlz. Hunrnnistynnego U. Ł.
Teresy Zajączkowskiej, zamieszkałej

go

pod zastaw jako „cenny klejnot" ..•

,,Pójdzie my do kawiarni ?„
- „Nf e, do.„ Komendy M:licii I"
Posiadając w ręku niezbite dowody
winy Markowskiej, wywiadowca udaje
się do jej mieszkania przy ul. Nowotki.
Rudowłosy „warą.p" wita się serdecznie z „kolegą".
- Pójdziemy do kawiarni? - prze·
ciąga się leniwie na tapczanie. - A mo
Że do kina na „Ostatni Etap"? Zobaczysz mnie na filmie ...
- Nie! - pada twarda odpowiedź pójdziemy ... do Komendy Milicji!
Ziziwienie, przerażenie i rozpacz.
Markowska kładzie płaszcz i posłusz·
nie wychodzi z mieszkania.
Początkowo nie przyznaje się do winy. Zciprzecza wszystkiemu.
- Ja złodziejką? - krzyczy z dobrze udanym zdziwieniem. - Ależ, pa·
no·wie, to nieporozumienie!
Oficer podsuwa jej karteczkę, którą
zostawiła jubilerowi.
- Czyj to podpis?
Wamp zagryza wargi. Szarpie nerwowo koronkową chusteczkę.
- Poznaje pani ten podpis?
- Tak, poznaję ...
.. .i potoczyła się opowieść o wszystkich aferach, o kradzieżach klejno·
tów. Markowska już nic nie ukrywa.
Bo pocóż? Władze mają w ręku 11.iezbi~
te downdy jej winy.

Markowska powraca do
Aferzystka węszy, szuka, ale
nic
Na Al. l·go Maja już nie idzie. nie wychodzi. Nowa jej ofiara nie
Bo pocóż? Zajączkowska nie ma już zdradza miejsca, w którym ukrywa
więcej klejnotów.
klejnoty. A może ich w ogóle nie poZgłasza się do nowej, upatrzonej za· siada? Może uzyskane na mieście infor
wczasu, ofiary. W mieszkaniu Włady- macje okazały się fałszywe?
sławy Pomorskiej
pl'zy ul. PiotrkowDalszy pobyt w tym mieszkaniu Mar
1Skiej 24: powtarza się ta sama scena co kawska uznaje za niecelowy, za niepoprzed kilku miesiącami na Al. 1-go trzebną stratę czasu. Lepiej rozejrzeć
Maja.
się za czymś „konkretnym", tym barMarkowska popisuje się swą inteli- dziej, że czas nagli - z pieniędzy, jakie
gencją, oszałamia
lokatorkę potokiem uzyskała ze sprzedaży zrabowanych Za
v.ryszukanych słów i zwrotów, opo'ł'ia- jączkowskiej klejnotów, nie zostało już
da jej bajeczki o swym życiu studen- ani śladu. Narazie ratuje się „poży
ckim i proponuje odnajęcie' pokoju z ca czkami" od swych licznych adoratorów,
Protokół zeznań zakończony. Drżąca
łodziennym utrzymaniem.
ale na dłuższą metę jest to niemożliwe. ręką podpisuje dokument i ociężale pod
- O pieniądze niech się pani nie kło
Wyprowadza się cichaczem, pokryjo- nosi się z miejsca.
pocze. Zarabiam w filmie bardzo do- mu, nie zapłaciwszy gospodyni 12.000
- Odprowadzić do aresztu!...
brze i nie będę się z panią targowała„. I złotych.
Po

Łodzi.

stka

szkiełkiem. Naiwna kobieta przyj1ęła

Wywiadowca w roli studenta
Trzecią jej ofiarą jest Barbara Wrotkowska, zamieszkała przy ul. Nowot-

ki 92. Tak samo, jak dwie poprzednie,
nie przypuszcza nawet, kogo przyjmu·
je pod swój dach.
W tydzień później ~ pęka bomba!
z mieszkania znika w tajemniczy spo·
. sób wartościowy piei·ścionek z dwoma
brylantami, osadzonymi w plat:vnie!
Okradziona działa sprytnie. Nie robi
alarmu, zgłasza się do Komendy M.O.
i melduie o wszystkim. Władze urucha
miają aparat śledczy. Markowska jest
już pod stałą, baczną obserwacją...
Inwigiluje ją jeden z najzdolniejszych wywiadowców Wydziału Slcdcze
go. W studenckiej czapce towarzyszy
swej pseudo-kole:lance. J?os~aje się do
jej to~a~zys.twa, zap~wma J~ o s~ym
uczucm 1••• Jedno<'zesme „zas1~ga Języ-1
ka".
\ Przvjaciółka aferzvstki zdradza mu
ciekawe szczegóły z 'życia Krystynki.

Czek a

ią

surowa kara I

Sledztwo rozkręca się. Liczba ofiar
jest
znacznie większa. Markowska
przed przybyciem do Łodzi grasowała i
w innych miastach Polski, okradając w
identyczny s,posób bogate kobiety.
Już otrzymano kilka meldunków z
Warszawy. Wpłynęły doniesienia z Po
znania, Krakowa„.
Aferzystka była statystką filmową _...
to fakt. Czy także studentką?
W spisach Uniwersytetu Łódzkiego
na"&wisko jej nie figuruje. Być może
jednak, że zapis[ a się na wyższą uczelnię w jakimś innym mieście.
Markowską czeka surowa kara. Prze
stępstwa, jakich się dopuszczała syste·
matycznie, z premedytacją, od dłuższego czasu - są b. poważne. Są one
Ma7lrnwska .sk:r:a?la Wrotkowsk~e~ ~ym. wi ksze, że. popełniała je kobiet~
;ylko J ~de n pierscwne~. Skąd w~ę- mtehge.ntna, .~??1eta wy~sz~alcona, .!do
ia drt;g~ platJ'.nowy, . k.tory ~ala • 0 ra zam1ast POJSC przez zyc1e uczciwą
morsk1eJ za mieszkanie 1 wikt.
drogą i zając odpowiednie stanowisko
Oka~uj~ ~ię, że był to zwykł,\~ 1;>1asza-, ;- wkror zyła na drogę kradzieżyi.
ny p1ersc1onek z bezwartosc10~ 1 oszustw:
A. OCHOCKI
- Kryśce się dobrze powodzi. W naj
gorszej sytuacji daje sobie radę. Ostat
nio dostała w prezencie dwa pierścionki: złoty z brylantami i platynowy z sza
firem. Platynowy dała swej poprzed·
niej gospodyni za mieszkanie, a złoty
sprzedała jubilerowi na Piotrkowskiej...
„Zakochany student" znalazł nareszcie to czego szukał. Bez trudu uzyskuje
adres Pomorskiej i jubilera. Pierścionka w zakładzie już nie było. Jubiler
sprzedał go jakiemuś nieznanemu ldien
towi. Posiadał jednakże rachunek z
podpisem Markowskiej na sumę 26.000
zł., wypłaconych za skradziony ostatniej ofiarze klejnot.
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Walne zgrei ma dz en· e

pcfnon ocn ków PSS w lodzi

ł

,,.. bnia 25-go kwietnia rb. o godz. 9-ej
w sali ośrodka sportowego TUR w He, lenowie przy ul. Północnej 36, odbędzie
się walne zgromadzenie pełnomocników
Powszechnej Spółdzielni Spożywców

w

Łodzi.
Porządek obrad przewiduje przemówienia gości, sprawozdanie Zarządu i

Rady Nadzorczej P.S.S. za lata 19451947, sprawozdanie Zwiazku Rewizyinego Spółdzielni R.P. z lustracji PSS,
podział nadwyżki i przyjęcie wniosków
w sprawie udziału członków przedwojennych, plan pracy i budżet na rok
1948, zmiany statutowe, fuzię kilku
'drobnych spółdzielni, wybór Rady Nad
zorczej itd.

Farszerze matur

staną

21 bw. przed

~ądem
' Wyznaczono już termin rozprawy są
aowej przeciwko fałszerzom świa
dectw maturalnych.
Jak wiadomo, przestępstw tych dopuszczali się uczniowie szkół• łódzkich
przy pomocy woźnych gimnazjalnych,
przy czym wśród oskarżonych znajdu~e się syn
właściciela
zlikwidowanej
już szkoły prywatnej.
Sensacyjna rozprawa odbędzie się w
·sądzie Okręgowym w Łodzi w dniu 21
kwietnia rb.
(i)

Re lamacje

na

n·ewłdc

we wydawanie
kartkowego

mfĘsa

' Nie]ednokrotnie wskazywaliśmy na
poważne niedociągnięcia przy rozdziale mięsa kartkowego.
Jak dotąd jednak na odcinku tym nie
zaszła żadna poprawa,
czego najlepszym dowodem jest to, że często zdarzają się na tym tle reklamacje.
Wczoraj jeden z czytelników złożył
zażalenie na przetwórnię mięsa nr. 63
przy ul. Nowotki 67, gdzie wydawane
jest mięso pracownikom, aprowidowanym przez RCA.
W przygotowanej paczce czytelnik
znalazł drobne kawałki mięsa, z których nie miał żadnego pożytku, tym
bardziej, że znajdowały się tam takie
osobliwości jak oczy, ryje itd.
Czy nie należałoby wreszcie uregulować jakoś tej sprawy,
wywołującej
niepotrzebne kwasy i sarkania?
(s)
FABRYKA KINOTECHNICZNA
zaangażuje
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wypadek sztucznego wyw rndz:n e t ·eh ptaków

łódzkie przeżywa nielada sansa- cznej wylęgarce,
pozostałe cztery -cję: w inkubatoric wylęgł się ma!y smJś, włożono do wypożyczonego inkuoatora
który ma już cz?ery dni, waży 38 d~•g. i w łódzkim Ogrodzie Zoologicznym.

ZOO
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wiceprezydenci
rozpoczną urzędowa n e?

Jak już donieśliśmy MRN dokonała
wyboru dwóch nowych wiceprezydentów Łodzi, radnego Edmunda Bugajskiego z PPS-u, oraz posła Wacława
1.udwika Sobola ze Str. Demokratycznego, dotychczasowego wiceprezydenta Katowic.
Kiedy nc-Ni wiceprezydenci rozpacz·
ną urzędowanie jeszcze nie wiadomo. Na podstawie przepisów o ustroj~
samorządu terytorialnego wybory prezydenta i wiceprezydentów v.rymagają
zatwierdzenia przez Min. Administracji Publicznej.
Jeżeli chodzi o wiceprezydenta Sobo•
la, to przebywa on obecnie na urlopie,
który ko~1.czy się za 10 dni.
(k)

czuje się doskona!e!
W Woli Błędowej wylęg nie nastąpił i
Jest to pierwszy w ogóle na św'ecie lciero-.•m'ctwo ZOO straciło nadziej~,
wypadek sztucznego wylęgu strusia, aby eksperyment ten powiódł się z po·
toteż Ogród Zoologiczny w Łodzi okrył zastałymi czterema jajami„
się nieśmiertelną slawą.
Tymczasem nieoczekiwanie z Jedne·
Już sam fakt
niesienia się str.Jsi w go jaja wylęgi się przed tr7.cma dniaw niewoli jest nader rzadki. Strusiowa mi mały struś, którego już uwieczniono
łódzka z australijskiej
rodziny ,,emu"' na kilku zdjęciach fotograficznych, Bezniosła przed kilku miesiącami
- jak niaminek łódzkiego ZOO wygląda komi. już o tym donosiliśmy - siedem jaj.
cznie. Ma maleńki tułów i długą, cienką
W rodzinie tych ptaków jaja wysicd.1- jak sznurek szyję.
je samiec, który też prowadzi mlcde
Należy zaznaczyć, że dotychczas zaZOO łódzkie nie miało jednak odpowie notowano trzy wypadki n at ur a . n e powędrował
dnich warunków do normalnego wylę- go wylęgu strusiów w niewoli, a rr.iaStefan J eżykowski, b. kierownik
gu, więc zdecydowano się na ciei<awy nowicie w słynnym ogrodzie Hag·2nb0ceksperyment.
ka w Berlinie, we Wrocławiu i w P:iryżu. P.Z.P.B. w Pabianicach ukrył dwa kros
Trzy jaja, z zachowaniem ws~eikich \ ł,ódzkie ZOO zys~cało więc nielada a- na, aby w sprzyjającym momencie wy·
środków ostrożności, wysłano do wo·1i trakcję, która ściągnie n!ewątpliwie 1:cz nieść je z fabryki i sprzedać.
Poza tym, wykorzystując swe stano·
Błędowej( gdzie umieszczono je w sztu- ne rzesze ludności.
(s)
wisko, żądał i przyjmował łapówki
przy wydawaniu krosien prawym wła
ścicielom,
którzy zgłaszali się po nie
na mocy wyroków sądowych.
Za przestępstwa te Komisja Specjalna skierowała Jeżykowskiego do obozu
re~
zakłarly
pracy przymusowej na okres 6-ciu
Jak nam komunikuje Wydział Apro-1 nie wymaga się jednak okazywania miesięcy.
wizacji, rozdzielnictwa materiałów ba- kart żywnościowych z tych miesięq.
Na pół roku wysłano również do
wełnianych na kar:ki nastąpi już w Wiele osób pogubiło już kartki, ażeby Milencina Mieczysława Szulejkę, zam.
najbliższym czasie, przy czym będzie więc nie stwarzać żadnych trudności w Mirsku,
gm. Sokołów za pędzenie
ono usprawnione w wysokim stopniu. i komplikacji
władze
zdecydowały samogonu.
(i)
Rejestracja kart odzieżowych rozpaczy- n·ydawać pnydział jedynie na podstana się w poniedziałek 19-go kwietnia wie kart odzieżowych, z tym jednak, że
i trwać będzie do dnia 30 bm.
firmy w wykazach swych h~dą umiesz
W przeciwieilstwie do poprzei;lnich czały tylko tych pracowników, którzy
rejestracji, gdy każdy kartkowicz mu- pracowali w styczniu, lutym i marcu.
siał sam zgłaszać się do sklepu rozdziel
* * •
czego - obecnie rejestracja będzie się
odbywała zbiorowo. Przeprowadzą ją
Jak będzie v.ryglądała sprawa pozozakłady pracy,
sporządzając
wykaz stałych, którzy rozpoczęli pracę później
wszystkich uprawnionych do otrzyma- - narazie konkretnie nie wiadomo.
nia przydziału pracowników. Wykaz Przypuszczalnie otrzymają oni przydział
wszystko wyzyska dla twej urotaki złożony będzie i zarejestrowany w ·bawełny później, po przepracowaniu
dy - kapelusz, suknię, krem, pu•
dowolnym sklepie rozdzielczym. Nato- rpwnież trzech miesięcy w danym zader, a nawet barwę abażuru doceniając wartość refleksu iwi.etlmiast odbiór przydziału nastąpi i.ndy- kładzie pracy.
nego. Jut przy rannej tualecie uwidualnie - każdy z pracowników sam
Rozdzielnictwo rozpocznie się 10 ma:tywa kremu „Anfda", nacierają
się zgłosi po materiał.
ja. Wydawane będzie białe płótno ponim twarz i ręce dla udelikatni
nia naekórka, a wychodząc z: d
Podstawą do uzyskania przydziału ba ścielowe po 7 metrów (jeżeli materiał
mu pokrywa twari: lekką warst
wełny jest praca w danym zakładzie będzie pojedyńczej szerokości) i po 4
wą ochroWlego pudru ,,Anida".
w trzech piel'wszych miesiącach rb. metry gdy kartkowicz się zdecyduje na
Po powrocie, a zwłaszcza przed
w styczniu, lutym i marcu. Tym razem podwójną szerokość.
(k)
udaniem aię na spoczynek nie z.a.,.
pomina Cl Cold-Creaml.e, którego

Skradł
i

Ułatwione
i b rrc wa

rozdzielnictwo

krosna

do M lenc!na

bawełny

estrac ·a kart przez

pracy

delikatne olejki, wsląkaJllC głę
boko w pory, wydobywają na powierzchnię skóry nagromadzony
w nich w dągu dnia brud, oży- J
wiając przy tym .skór._
I

ślusarzy narzędziowych

tokarzy
kontrolerów warsztatowych
kontrolera materiałoznawcę
techników.
Zgłaszać się: Łódź, M. Nowotki 41. Biuro Pracy w godz. 9 - 12.
4246k

żony. Tej dziewczynie przewr6ciło się
- Polska fantazja, polska indywidu•
chyba
zupełnie w głowe,
skoro teraz alność! - zauważył Koenig„
117)
śmie mówić o jakichś warunkach! Ze
- Są rzeczy, kórycn nie woln~ narzu
jednak bardzo mu na tym zależy, aby cać kobiecie o naturze tak skomplikonie sprawić wszechmocnemu oficerowi wanej jak moja. Oto dlaczego nie zno·
ge~tapo zawodu, usiłuje się uśmiech- siłam pana!
nąc.
- A dziś?
l
- Cóż to za wanmek?
l Helena nachyliła się ku niemu i szep- - A dziś? - ciągnęła dalej Ołęclta
- dziś przestał mi się pan narzucać.
i nęła:
l
- Pójdę, ale pod warunkiem, że„. I dlatego polubiłam pana.
dzi.ś zaprosi mnie pan do siebie!
- Oto i przygoda.„ niespodziewana
- Jak to gdzie? Przecież chyba sama
_ Nie, nie pójdę! _
powtórzyła
Oczy radcy policji stały się okrągłe. przygoda! - krew żywiej pulsuje mu
wiesz, że takich spraw nie załatwia się twardo.
Teraz już zupełnie przestał orientować w żyłach i radca Koenig powiada szyb·
ko:
w publicznym lokalu! Pan major FrieRajfur w mundurze oficera niemiec- się w sytuacji...
denstab kazał ci powiedzieć przeze kiej policji jest wyraźnie zdenerwowaOd pewnego już czasu wyczuwał in- Dobrze.„ Zapraszam cię do siebief
mnie, że czekać będzie na ciibie jutro ny jej odmową.
tuicyjnie, że ta piękna dziewczyna go- Niech pan zaczeka na mnie na
. b'ie w d omu.
nienawidzi. A oto naeJe, ona sama rogu 6-~ Sierpnia i Alei KościuszkL
u s1e
Ociera1·ąc z czoła pot zaczyna Helenarzuca mu się i proponuje niedwu- Za godzinę wyjdę z racy!
Ołęcka miała na czole głęboką zmar- nie tłumaczyć, że robi głupstwo, zraża- macznie randez vous!
szczkę. Przez chwilę stała nieruchoma, 1'ąc do siebie teraz, w ostatnie]' 1'uż
·
,
- Zaczekam na ciebie! - radca !etc
- Nie rozumiem.
powied ział
a potem rzekła niespodziewanie twar- chwili, tak wszechwładnego dygnitarza, szczerze.
ska jej dłoń, zapominając, że obserwu•
do:
jak Friedenstab.
- O. pan nie rozumie wielu rzeczy: ją go goście siedzący przy sąsiednim
·
_ - Nie, nie pójdę do majora Frieden
- Major Friedenstab umie być mści-. a przede wszystkim nie zna pan natury stolikµ.
staba!
wym! - kończy niemal bez tchu. - kobiety.
W szatni, jak zwykle, przebłeraJące
- Jak to nie pójdziesz? - w głosi!:' Jeśli mu się narazisz on, właśnie na
- Nie mniej zorientowałem się, że się kelnerki nie zwracały uwagi na
radcy jest tyle zadziwienia i wzburze- złość tobie, pośle Olbrzyckiego na szu- moje towarzystwo nie sprawia ci przy- swoją „trędowatą" koleżankę. Ołęcka
nia, że zdemaskowało go to do reszty. bienicę! Rozumiesz? Na szubienicę!
jemności.
jest już przyzwyczajona do ich chłod
- Ach nikczemnik przygryzła
Dłęcka stoi dalej w kamiennym milPotrzą~nęła głową.
nej demonstracji, ale tym razem - po
wargi Olęcka - On wie doskonale, że czeniu, aż wreszcie powiada krótko:
- To jest skomplikowana sprawa!... raz pierwszy zrodziła się w niej potrzeZbigniew jest iuż dawno na wolności ,
- Pójdę, ale pod jednym warun- Przyznaję, że były chwile, kiedy na- ba otworzenia przed kimś serca i wy·
a jednak w chlc:7vm ciągu pr!>wadzi · kiem!
prawdę niena\.vidziłam
pana: bo nie spowiadania się.
swoją ohydną grę'
Radca iest znowu zaskoczony i bra- znoszę żadnego przymusu.
(D. c. n.} :
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Lekarz zbada

ll'or§zo1tVo

~ażdego t?rzed Bieg·em Narodowym

Wojewódzki Komitet Wykonawczy Narodowego Biegu na przełaj pragnie zapewnić uczestnikom należytą opiekę lekarską i dlatego za
Jeca, ażeby wszyscy ma,jący zamiar startować
w Biegu . Narod«>wym zawczasu poddali się ba
daniu lekarskiemu.
Badanie lekarskie zostanie przeprowadzone
w Ośrodkach miejskich przez poradnie sportowo-lekarskie · dla członków stowarzysizeń
sportowych, przez lekarzy wojskowych dla
biegaczy rekrutującydl się-z szeregów wojska, przez lekar:zy milicy!nych jeśli chodlli 0
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, lekarzy szkolnych gdy mowa o młodzieży szkolnej,
1ekarzy fabrycznych, lekarzy ośrodków izdrowia itd.
w ośrodkach wiejskich badanie przeprawadzać' będą lekarze powiatowi, lekarze gminni
względnie lekarze prywatni.
Podkreśla się. przy tym z naciskiem, źe
badanie lekarskie zadecyduje o dopuszczeniu
lub niedopuszczeniu zawcdnika do Biegu.
Są jednak miejscowości w których nie ma
1ek.ar.zy w takie~ _wypa~kach dop11s7,cza się
~o _b1e_gu zawodz:1kow_ ~ezbad~ny~h, ale po
dozen1u przez mch osw1adczen.a, ze czuią się
zdrowi.
Wojewódzki Komitet Wykonawczy pomyslał również o opiece lekarskiej dla lawodnlków podczas sillllego biegu. w m:e_<scu gdzie
odbywa się bieg. winien znajdować się lekarz., lub przynajmniej sanitar:usz, względnie
m~a,

k~ra~~udtl~ćp~~n~
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reprezentacja Czechosłowacji jest już w War~zawie, a my do
ostatniej chwili nie wiemy jaki bęC:lzie
skład -naszej drużyny
na niedzielnym
meczu. Kapitan sportowy PZPN nie może zdobyć się na decyzję. Bramkarz, obrona, pomoc wreszcie - wiadomo, ale w jakim składzie ma zagrać atak?
Na to pytanie najtrudniej jest dać odpowiedź. Powołano na obóz siedmiu na
pastników: Babula, Białas, Cieślik, Spodzieja, Gracz, Oprych, Przycherka, .więc
jest w czym wybierać, ale jak z tych na
zwisk ustalić piątkę?
Zagadnienie to redukuje się do usta·
lenia środkowej trójki, bo wiadomo, że
Babula i Przycherka - to skrzydłowi.
Albo wrócić do tego, co już było, a
więc: Cieślik, Spodzie ja, Gracz, albo też
n~ środku Oprych, a po obu stronach
Cieślik i Gracz. Są tacy, którzy podsu-

Euro11v

.

wają również myśl wypróbowania Cieslika na środku ataku, z tym, że na lewym
łączniku miałby zagrać Białas.

Która z tych koncepcji przypadnie
bardziej do przekonania kapitanowi
sportowemu możemy dowiedzieć się do
piero przed zawodami. Wybór uzależ·
niony będzie zapewne i od porozumienia z przeciwnikiem. Wiadomo, że wolno zmieniać jednego gracza i bramkarz.a, nie jest jednak ustalone, czy tylko
do 43 min. gry, czy też w ciągu całego
meczu.
Sędzią zawodów będzie radziecki arbiter Łatiszew, a jako liniowi wystąp i ą
mjr. Sznajder i Kwieciński.
Reprezentacja Czechosłowacji wystą
pi w składzie: Rajman - Kocourek, Za
stera - Koubek, Kolsky, Bradac - Koic
stein, Vacek, Cejp, Blcan, Hronek. Razer
wa: Kabicek, Cudek, Mark:> i Sloup.
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-Dz' ś wielki ruch na basen:e łódzkie~ YMCA

0

I

I

-- Polski kolarz musi wygfać, ale t11~
ko na polskim rowerie - powiedz1e'i
nas· fachowcy i raźno zabrali si·~ do pi-a
C\'
] .

Ustc!ono już
które pojadą w
r:~aga i Praga -

składy drużyn polskich,
wyścigu
Warszawa

Warszawa.

Z Ptagi startują:
,
I zespół: KAPIAK J., WRZESIŃSKI, NO·
WOCZEK, WYGLĘDA I SAŁYGA.

li zespół: WANDR, JANKOWSKI,·
RYK, GRYNKIEWICZ, MICH.
Poza tym indywidualnie

pojadą:

WIŚNIEWSKI,
CIESZEK i LEŚKIEWICZ.

KflWSKI, PAPROCKI,

ł~AZA

BU·
WOJ·

Z Warszawy startują:
I zespół: NAPIERAŁA, SIEMIŃSKI, PIE·
TRASZEWSKI L., WÓJCIK, KUDERT.
li zespół: RUŻNICKI, CZYŻ, MOT"fł!A,
GABI( YCH I BAŃSKI.
Pcza tym z Warszawy indywiduain:e

start:.iJą: - OLSZOWSKI, STOLARCZYK,
GRZELAK (z9s::łoroczny zwycięzca wvś
c1gu dookoła Polski), PiEGAT I WYDER·
l<iEWICZ~
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wyśle
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Polska na igfzvska robotn'.cze
do Paryża

.Jak wiad«>mo,

Palska

P'>'·fanowiła

w:złąć

udziaJ w igrzyskach spnrtowych organizowa•
nych przez Zw. Zaw0<lowP we Francji. Między

innymi, robotnkzy S.J>O.rt p-0lski repreientow ć
będą bokserzy. Po zakończeniu mistrzostw indywidualnych Polski ustalono, którzy pięścia
rze wejdą ':I' skład drn:źyny reprez-entacyjneJ,
Wybór padł na następujący>ch zawodników!
w muszej - KASPERCZAK {Poz111ań), rezerwa
TYCZYNSKI (W-wa), w koguciej - Seradzan,
w l~kkiej ZURA WSKI [W-wa)
BIBRZYCKI (śl.), w póJśredniej Chychła (Gdańsk} rez.
WLl{LINSKI (Pomorze), w średniej ZAGORSKI
(W-wa) tez. TRZĘSOWSKI (ł..) w póldęźkief
NOWARA (Śl.) i w cięiklej JASKUŁA (Ł) rez,
KOTKOWSKI (Warszawa),

rez.

.c

UWA'GA !
Po dwuletniej przerwie
PONOWNIE ZOSTAŁA OTWARTA

Ir Ellliłi 2 t !!!li lfj i

oierwszorzędna

RESTi\URACJA 5511._111 lll!&ill Cłiil
Dz.iisiaj n~ base~e polskiej YMCA zostanie I Ze wz{!lędu na silną konkmencię nie jest
pod znanym kierownictwem
rozegrany mteresuiący mecz pływacki pomię- wyklucz-One, że tutaj właśnie PADNĄ NOWE
dzy zesp-Ołem poznańskiej WARTY a miejsco- REKORDY.
ob. SKWARKO JÓZEF A
wym. ~ILMO~CE?>~ •. O zawodach. tych pisaliś- . Ciekawi jesteśmy równieź jak wypatlnie po
b. współwł. f-my „Bukiet"
my JUZ szerze], dzisiaj przypominamy tylko, dłuższej przerwie DEC (F) na 100 m. stylem
w Warszawie
że w ramach ich dojc!zje do wielu emocjonują klasycznym, oraz CIESLAK (Fj, który na trecych walk
.
b
·
ł
le · 1
od
Łódź, ul. 6-go Sierpnia 1-3.
~
Przede wszystkim ciekawie zapawiadają się· mngac ~1ągną czasy. n_ Wle e gorsze
'<:>
bieg na 400 m. stylem dowolnym w który~ swych naileps~ch wynikow przedwojennych.
poleca stałym bywalcom smacznie przy. ~
TEDLING (W) spotka się z BONIECKIM (F) Me~z piłl~l ..wodn~j również powinien dostar-.
rządzone potrawy i zakąski
..;l>ieg na 200 m stylem klasycznym bo tutaj Ci- czyc emoq., gdyz oba z(!spory są pretenden- ,._....,...__ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _....,,..,,.,J
chański zmierzy
się
i
Dobrowolskim (F) tami do Ligi. Począteik 1awodów punktualnie o
utlziJ w igrzyskach sportowych -0rganizowa- godz. 17,30.

Pierwszą imprE!'Zą-łekkoatłetycmą

w Łodzi
odbytych zgodnie i tradycją w dnfa otwarcia sezonu, będzie tak zwa
ny „drleń sprintów''
Odb~ się biegi dla kobiet, juniorów l senforów n.i dystansach krótkich, a więc: 60 m.
IOO m. 200 m.· <>raz biegj sztafetowe. Imprezę
tą zorganizuje ŁOZLA, najprawdopodobniej na
stadionie ŁKS.
przełaj

1r

Sekcja lekkoatletyczna ŁKS, organizuje zalekkoatletyczne, które odbędą się w dniu
18 kwietnia br. W programie przewidziane biegi. rzuty, skoki. Zbiórka zawodników na stadio
nie ŁKS. godz. 9-ta.
Obecność członków sekcji
lekkoatletycznej

„_

wrn:ły

a

o:~;~IE

I
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Juiro AZS (Łó~żi
e

odtędz
s;e walne nromadnnit
Uwaga Akademicy!!! Przypominamy
o Walnym Zebraniu, które odbędzie się.
w niedzielę, dnia 18. 4..br. o godz. 11-ej
w sali Miejskiej Rady Narodowej - uL
Nowotki 16.

nych i niewykończonych. przydzielonych
przez Zarząd Mie.i~ki instytucjom państwowym, społecznym i osobom prywatnym, spnwoduje odebranie prawa prowadzenia tych r<:>
· 1c
· h ·mneJ· ms
· t Yt UCJl
„
lu b
b o't 1· prze lrnzanie
osobie.
„
Jednocześnie Zarząd Miejski podaje do wiadomości, iź instytuc ·e i osoby fizyczne, któ3
reby zamicrzaly przystąpić do odbudoV.'Y, tego rodzaju obiektów. mogą składać podania
do Wydziału Odbudowy (Łódź, ul. Plotrkowska 17 · 2 piętro).
f,Ar17_ dnia 15 k'vietnia 194.8 l'oku.
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Odbu- ·

Zarząd Miejski w Łodzi Wydział
dowy - przypomina, iź - zgodnie z §§ 10,
11 i 14 rozporządzenia Ministra Odbudowy
i Administracji Publicznej z dnia 25 lutego
1946 roku {Dz. U. R. P. nr 10, poz. 72)
nieprzystąpienie we właściwym terqiinie do
przeprowadzenia gruntownej naprawy budynków, względnie lokali zniszczonych, uszkodzo-

obowiązkowa.

zakupi SILNIK marki Ford - V-8
"' dobrym staru·e
n
7_„"'.łoszeni' a ki·erowac' ·. Łódz', Pogo no\"~
k'
„ „fł
13
4
s iego · ·

l
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Piłkarska

ł: 8

Wydział Transportowy R. S. W ... Prasa" ·
Łódź, ul. Pogonowskiego 13

.fi...,

·O

POWOa~em

„Dzfeń spr"nfów
Pierwsze zawody lekkoatletyczne tKs

*
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s;:>rzętu zagranic~nego .
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po~oc~~
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mecz pięściarski Ameryka - Euro;pa odb~
się w Chicago. Zawody te dały wynik remisowy, nadspodziewanie dobry dla reprE!'len1.acji
Euro-py, W wagach Jżejszych Europejczycy od
n_osilt ZWY;cięstwa, I~ w cię-~ldch kategorzat:h lepsi o•kazali s1ę bokserzy Am~ryki. Do
wa9i ciężkiej Europa prowad'lila 8:6 i dzięki
zwycięstwu, w wadze c~żkiej
reprezentacja
Ameryki uzyskała wynik remiśowy 8:8,
Wyntk ten UtSkoczył do pewnego stopnia
opinię · europejsq i
jest dla niej przyjemną
.nioopodzia.n.ką, bowiem
krytykowano mocno
!!'kład reipretentacji i pri.ep«>wiadano jej wys-0-

po biegach na

Wieńcu

- Zdroju, cze- ny wyścigowe, a o zapasowe dętki wyt
·
· r
scy vv iszczanac przygo OWUJą się ~o starali się we Włoszech. Poza tym zaowielkiego wyścigu pierwszomajowego patrzyć się zdołali w zapasowe d<:tki ro
Warszawa - Praga - Warszawa.
dzimej produkcji f-rna Bata w Zlin:e, któ
Tak samo, jak i u nas, zaintpresoware będą stanowiły „żelazną"
rezerwę.
,I
•
nie w Czechch tym pierwszym gigantyNie mniej dokuczliwym dla polskich
cznym wyścigiem jest bardzo wielkie
i niemal codziennie na łamach orosy zawodników był brak sprzętu. Do Wień
czeskiej podawane są aktua.lne wiado- ca - Zdroju towarzystwo zjechało ze
mości informujące czytelników o tern.Jie swymi starymi, zużytymi już maszynami,
•
,
poial(1nymi na wszystkie możliwe sposoP zygotowan,
,..
,
.
Kolarze czescy rozo1l1 oboz trernngo- ty dętkami, żyjąc nadzieją, że zapowieWy w górskiej miejscowości i przebv'Na az1ana pomoc ze strony organiz.a•orów
ją na nim już od 1 kwietnia. Tak sarno \I\ yścigu przyjdzie w porę.
· k · p I
d
· d tkl · · t
Ja 1 o acy o czuwają o , iwie >ra k.
I przyszła. Nadszedł z Włoch nowosprzętu rowerowego, ale jakoś sobie z cz~sn,y sprzęt ,a ro'dzima produkcia dzię
tym radzą . Pragnąc wykorzystać wszyst- ki ambicji polskiego robotnika poprakie szansci zwycięstwa
sorowadzi!i z wiła się o tyle, że nie będzie gorsza od
p·

co we.
Narodowe Biegi na przełaj rozpoczną się w
mia~!acb o godz. 12.i5 · na hasło nadane przez
rad10, Biegi gminne, ze względu na. p.1łudnio·
'W"' naho7.eństwo, rozpoczną się o gorlz. 14-ej.
Centralny Komitet Wykonawczy opracował
i wydał broszurę pod tytułem: „Bieg Narodowy w dniu Święta f'racy' ', która zawiera roz
działy:
regulamin Biegów Narodowych, wskazówki orqani'lOwania Biegów Narodowych
i jak zawodnik winien się przygotować do bie
qu, schematy treningowe dla poszczególnych
gcup, forn1•1larze 'lqtoszeń, sprawozdań i protokuły do biegów, Broszura
ta została juź w
....rystarci;:a]ącej ilości rozesłana do w~zystkich
powiatów i gmin.

s'ę a·ęśc~arze

z

I···.

•
• •
•
wezmq ud!!ial w lej g1gantvczne1
1mprez1e

~~~e~~~:, ~~~z:;Xi;~i ś:~~~~a~·c1~;}:~::r~ I

Popisa1i

l!llar§zawa

Jt11'

Punkt taki musi być za-0patrzony w podręczną

Z Ameryką

„ Praqa •

. ·
LIKWIDATURA PANST:WOWYCH
WARSZTATOW
SAMOCHODOWYCH
w Łodzi ul. Sienkiewicza 75-77 tel. 214-80
podaje do publicznej wiadomości, ie
dnia 22 i 23 kwietnia 1948 . o godzi. nie 11-eJ odbędzie się w Łodzi przy ul,
Sienkiewicza 75-77 licytacja pozostałych
po przetargu z dnia 12 bm. 43 samochodów. 28 kaoroserii i 8 ram motxyklowych.
Reflektanci mogą oglądać wyżej wymie
nione obiekty od dnia 19-22 ~wietnia
194 8 r w godzinach od g _ 15-ej w
Łodzi przy ulky Pogonowskiego 52. Wól
, k ai 158 , S ien k'1ew1cza
·
75 - 77 · oraz
czans.
p
· ·
l
1 R 1· ż
·
k'
w a b.iamcac
1 przy u .
o I ym 1ers ieq0 nr 34
Likwidatura Terenowa PWS
O'--ęgu Łódzki'ego

..
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Pracy

„MET ALOWIEC"
produkuje wyroby tłoczone, ciągnione,
tokarskie. ślusarskie, blacharskie i krycie dachóvr, zawiadamia ie z dniem 20
kwietnia br. przenosi sie z ul. Po!JOnowskiego 13 na ulicę Jakuba 8 telefon 143-72
4301k
wwwzw

KURSY SAMOCHODOWE
L. GERHARDA

w Lodzi. Al.

Knściusz!ci 68
W dniu 19 kwietnia otwarcie specjalnego 4-o tygodniowego kursu dla MOTOCYKLISTÓW i kierowco'm
•• AMATORÓW. Naul'a 1·~zdy na motocyklacl1 z
'
koszem i solo oraz na samochodach osobowych i ciężarowych .
Dl k'
,
ODO YCH
a 1erowcow ZA w
w ~ "'Y
kl a d y i· pra kt
- yk a warsz t a t owa we dł ug
609
..,,,,,,.,n,,,.ow=e=g~gra_i;;~
.:.:..JL,,..

I

p.

„
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•

, ;,-

peIe - meIe

Amalgamat Sobek_ udał się

I

przyjacielem
i 1 dob-e pływ~ć na~afił na głę.bię i p': aął to- •
'
cz
11
~ to ł
'aldś
h 0 dzeń któ
.
'~{ j wa . god~ J'rzecł jak b ł rybrue
11
miillll~ a ~slęi ' g~ oct~ 'bk
Ybw u ra0
u, ; j
Y i'Wo~
a na rze['cl
~ltł a mu z . ·. . ~ • rzecze przy a e 1
c1 przectez zy e.
.
- Wystarczy tylko 50~ :- odpowiada Sobok
,._ bylem tylko na .,pól *mezrw1.
•
Park Pon:l;at<rwsilnego. Jakaś mała dzłewczyn
lta stot na srodkn crlet i gorzko płacze.
Podch~ do niej stan;za pani l pociesza
'ą Jak moze.
.
- Nie _1>łacz, maleńka, bo będziesz brzydka,
lak dorośniesz...
,
Dziewczynka patrzy na nią l mowl placząłcym głosem:
,
- To pani musiała strasz:me dużo płakać.
gdy była mała.„

~ad :rzekę aby ażyć kąpieli zNie

* *
wymyślił następufący
*

!'an Bąbelek
aforyzm
- Mówią, że człowiek pnychodzi na świat
I ze śwtlcrta schodzi. Tymczasem w pierwszym

'"'YJ>a.dku jeszcze nie umie
(Jim - już ni1l może,

chodzić,

wymówki pomocnicy domowej.
- Nie będę tego dhtief tolerowa'łal. Ja się
F.l11lll1 na takich srtnczkach. Czy Amelcia my~11. że ja jestem idtoPtkąY
- Nie wiem, proszę pa'llł. DopieTO h1 je5tem
dwa dni, ••

dziś

nóidziemv

J'AIQ'STWOWY TEATR WOJSKA POtSt'CTEGO
Dziś o godz. 19.30 qłośna sztuka J. P. Sarłre'a ,,LADACZNICA Z ZASADAMI".
TEATR POWSZECHNY. - Dziś o godz.
t9, 15 opowieść sceniczna Powstania Styczniowego „Omyłka" Bolesława Prusa.
TEATR KAMERALNY DOMU ZOł,NIERZA
ul. Daszyńskl~go 34.
Dziś i codziennie o godz. 19,15 farsa Noela
Cnwarda „SEANS''.
Kasa czynna od 11-ej do 13-ej 1 od 15.
Teatr •.SYRENA''. Traugutt- 1
Dziś o godz. 19,30 „AMBASADOR".
TEt.TR KOMEDil MUZYCZNEJ „LUTNIA''
··
Piotrkowska 243
Codziennie o godz. 19,15: w n!Pdz!etę o godz.
15.30 i 19.15 - .. ZEMSTA NIETOPERZA", ope
retka w 3-ch aktach J. Straussa.
Teah· ..OSA". Zachodnia 43. tel. 140-09
Dziś i codziennie „WIOSENNY BIEG".
UWAGA DZIECI!
Teatr Lalek „Faramuszka", - Piotrkowska 65 czynny w soboty o godz. 16.00, - niedziclP aodzina 12.00 i 14.00. Wesoły proqram
2e ~winką.
4291g
Repr. CYRK Nr 1, Plac Leonard&
Corlziennie o CT. 19,15 wielki pr~am atrak<:yinv pod dyr Din-Dona.
W soboty i niedz. pocz. 15,15 i 19,15.

K 8n a
„Pani Miniver" „
BAŁTYK „Bitwa o szyny .
BAJKA - ,,Skarb Tarzana"
GDYNIA ,,O szóstej wieczorem po woj·
nie",
HEL - „Rodzina Fromant·•.
MUZA - „Zielona dolina".
PO LONT A - „ostatni Etap".
PRZEDWIOSNIE - •. U progu Tajemnicy"
ROBOTNIK - „Knóck-Out".
ROMA - •. Dwulicowa kobieta"
REKORD - „Skradziona Sława".
STYLOWY - „Mali Detektywi"'.
ŚWIT , Znak Zorro"
TA TRY - '..Nicholaus Nlckleby"
TECZA - „Mali Detektywi''.
WiSŁA - „Nauczycielka Wiejska".
WŁÓKNIARZ „Guwernantka''.
WOT,NOSC - •. '"'~tatni Etap".
ZACHĘTA „Pod dacbilmi Paryża"
DRIA -

Proeram radinwv n~ dziś
12.04 Dziennik. 12.25 Muzyka lekka. 12.50
Kontraktowanie roślin przemysłowych" .
13.00 Koncert rozrywkowy, 14.00 Sonata na
skrzynce i fortepian F Mendelssohna. 14.30
(L) „Kunegundą na zamku w Chojn?stach
legenda Dolnośląska. 14.40 (Ł) Chwila muzyki. 14.45 (Ł) Polskie pieśni o wiośnie. 15.05
(f,) Wiadomości lokalne. 15.10 (Ł) Rozmaitośd.
15.30 „Mister Twister" - słnchow'sko
dln dzieci stars·zyo::h.
16.00 Dziennik.
16.25
,,Szarańcza
reklam"
pogadanka. 16.30
Skrzynka oqólna. 16.45 (Ł) „Przy sob„cie po
robocie" Transmisja z F-ki Obrabiadek im.
St rzelc7ykll.. 18.00 Lekcja Języka rosyiskiego.
18 15 „Mickiewic7. w pieśni" - audvcja slow
no'-mtvzyczna.
18.45 „Zaklęty dwór". 19.00
,.Melodie świata" . 19.25 „Na swojską m.1tę".
20.00 Dziennik 20.45 „Jak zostałem pisarzE>m"
felieton. 21.00 Koncert Krakowslciej Orkiestry P. R. 21.35 ,.Zapomnianv Noskowski'' utworv fortPpianowe. 21.55 Poqaianka filmowa 22,00 Muzyka taneczna. 22.45 (Ł) Koncert
życzeń (cz. I). 22.58 (Ł) Omówienie programu
lokalneqo na jutro. 23.00 Ostatnie wii!domości 23 2.5 Muzyka tanecznn.. 24.00 (Łl Koncert
żv~zeń. (c·z II) . 0.29 (Ł) Zakończenie a'.ldycji
i 'Hymn.
(Ł)

R~ cfa!?tnr N'lrzełny:

D-026075

.

Ubezpieczalnia.

E. KRONTEWICZ

Społecznaod?dni.a.
Ł~i19! dkwietnia
a ?d~ ~~a~ !i!n~Stacji Opieki nad Matką
Dzieckiem, o
matki.

wiadomości, że poQZąwszy

Teatr Komedii Muzycznej ,.LUTNIA"
Piotrkowska 243 - tel.: 107-25.

i

ci~ży

r. b, wydawać będzie wypraw.<i memowlęce db 3) zaświadczeniem pracodawcy, że za':l:bd pra.dzieci, urodzonych po dniu 31 grmlJl':i 1947 rocy y;ryprawki nie wydał.
ku.
Ekwiwalent za wyprawki wypb,cany będzie
Prawo do otrzymauia wyprawek niemowlę- w lrolejności alfabetycznej nazwisk ubezpiPczocych przysługuje na te dzieci, na które w dniu nych, a. mianowicie:
porodu przysługiwać będ.~ie zasiłek ronzinny.
w dniu 19. 4. na litery A, B
Wyprawki niemowlęce będ;i wydawane:
„ 20. 4. „ „ C
a) na dzieci urodzona po ·dniu 19 kwietnia
„ „ 21. 4. „. „ D, E
1948 r.;
"
„ 22. 4. „ •„ F
b) w dziewiątym miMiąc·1 ci::!-ŻY matki.
" 23. 4. „
" G
Na dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia
„ 24. 4. „ „ H
do 19 kwietnia 1948 r., zamiast wyprawki
26. 4. „
„ I, J
Ubezpieczalnia. wypłac:i.ć b1dz1e ekwiwalent w
27. 4. „
h.
kwocie 3 ,8001_ zł.
28. 4. „
„ L. Ł
Po odbiór wyprawek -iziecięcych 111b ekwiwa„
29. 4. „
„ M
lent gotówkowy należy zgła:;z;\ć si~ rlo Centrali
30. 4. „
„ N, O
Ubezpieczalni Społecznaj w Łodzi, u1. Wólczati„
7. 5. „
„ P
ska Nr 225 - Sekcia Zasitk6w Rodzinnych, lub
8. 5. „
„ R
też do oddziałów Ubezpt·~·~:'lalm w Z~lerzu, Ale10. 5. „
„ S
ksandrowie i Konstantynowie, z następują,cymi
„ 11. 5. „ „ Sz
dokument~mi:
„
12 .. 5. „
„ T
~
1) poświadczoną, przez vracodawcę Jegit.ymacją.
„
13. 5.
U
I:::
ubezpieczcniowę.,
„ 14. 5.
„ W
~
2) świadectwem nrodze:iia dzieck;i Rlbo za„ „ 15. 5. „ „ Z. t
świadczeniem lekarza - ~in~l<o:og'l. UbezpieUBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA W ŁODZI

Codziennie o godz. 19.15 a w niedzielę

·

o godz. 15,30 i 19,15

„ZEMSTA NIETOPERZA"
Operetka w 3-ch aktach J. Straussa
Kasa teatru czynna w niedzielę od
godz. 11-ej w gmachu teatru 4312k
SALA YMCA (Traugutta 3)
W niedąo;ielę 18 bm. o godz. 12.45 Pornek Ju
biieuszowy XXV Arkadiusza Błońskiego z
udziałem 30 wybitnych sil artystycznych. Or
kiestra b-ci Pindrass.
4262g

łJH'AGAI
\-----SKUPUJEMY WEt.NĘ lokale
OWCZĄ, surową. pot'ną. praną, w KAZ- LOKAL handlowy 5 Iz
DEJ ILOSCI, „ME- , bowy 150 m. kw. cenR \'NOS KRAJOWY" trum Piotrkowskiej z a
Łódź, Rzgowska 4. Flzwrotem kosztów wla
3293
snych odstąpię telefo
1
n111111111mn11111111n1111111·
k nem . Zglosiz:enia po d
-ł231 q
,,Okazja".
· - - - - - · - - - - - - - - - - SZTANDARY drzewce
ZAMIENIĘ pokój z k u
emblematami
partyjnyZAWORY, butle stalo- UWAGA!
polecamy
we wysokociśnieniowe wózki sportowe dziecię mi wykonuje szybko chnią dzielnica oboj ęt
Spóldzieln ia na (Bałuty wykluczo
małolitrażowe
od 0,5 ce z budkami i zwykłe. i tanio
koszt a
,.Metalowiec'' ne) wszelkie
-6 kupimy. Przemysł Narutowicza 36, róg Pracy
„Kilifl
Gaśnic~ Łódź,
śród Kil!_ńs~~
4218g św. Jakuba 8 tel 143-72 zwróce. Oferty
skiego" ,.Prasa" Piotr
miejska 22.
4180q RADIO czteroPLaKresokowska
55,
BAZAR MEBLI pole- we lampy metalowe ZIOŁA lecznicze M.
427
~
C:\. tanio używane me- s przedam. Wolna 13-1 Szydłowski farmaceu.
bl ;, fJórl?, <;t"r" Ry- (przy Vmanowskieao). ta_ zielarz. 40 lat pra ZAMIENIĘ domek z
ogródkiem
Zło t
Nowe
nek 8, tel. 188-31.
_ _ _ _ _ .___4..:;2:.:7..::.0q cy zawodowej. Naruno Podjazdowa '1 n a
3292k MASZYNY ,.Singera" towic-za 1 Drn!!t?ria.
pokój z kuchnią J- .łidź
SPRZEDAŻ
hurtowa d amską i meską STJrze PRZYBŁĄKAŁ się pies śródmieście
4284 g
kapeluszy I beretów dam. Zgierska 9 (Sld<!p nuży. żółty. Odebrać
ZAMIENIĘ
2 pokoje
damskich <1uż:v wvbór r adiom_
4272g Składowa 32-34 4304g kuchnię
e; wygodami w
- cenv niskie Łódź. MASZYNĘ saneczko- ZGINĄŁ pies Bokser
Kont?rnika 47-12 ~ An 11ą 8x120 stan bardzo Buldog żółty e: białym Piotrkowie, na ta.ki e
tnhnwc:k".
'.-191 RE! 'dobry sprzedam _ Drew krawatem na szyji 14 samo Łódź. Wiad-omoś ć
'sRF.RRO w ka7.dPi PO nowska_12_- 1. 4'l80q kwietnia po południu Dwor~ka 32-13 w rrodz
4286g
staci kupuje-M. Wel- SPRZEDAM 1,etnls1<0. 7 Odprowadzić za wyna- 18-20.
ner I Sk .... l' .<,o;_ Piotr i zbowe (wolne) ogród grodzeniem.
Swięto
kowska 112, tel. l 20-66 owocowy, ·warzywny, krzyska 6 m. 10 tel ti30ka
3815k l asek obok
Zgierza. 119-54.
4212g
UWAGA! z powodn Narutowicza 36-4
ZAGINĄŁ
pies-wilk KURSY SAMOCBO
wyjazdu. tanio sprze4289a zwie się Lord, Prostmy DOWE Związku Tra ti
dam vr dobrvm stanle RADIO 5 lampowe Su- odprowadzić za wyna- sportowców Andrzej a
motn('ykle, Pryn<'VT>'lt- per 3 zakr<>sy, nowe crrodzeniem Rzgows'ka 6 przyjmują na no
wY
na ~.
4153q spr?:edam. Pomorską 43 60a.
4276g kurs zawodowY i am a
Ł6ZKA polowe, klesz m 10.
4290q WSPÓLNICZKI
lub torski nauka jazdy na
czynv, stylisk~. narawa SPRZEDAM
radio z wspólnika,
osobo
własnym samochodach
ny, krzesł::i. sklep Po- okiem, metalowe lam- mieszkaniem
samot- wych, ciężarowYch i
łudniowa 6.
3fi95k py, Wschodnia 45 - 11. ny(a) pos'ltlkuję "\Nlcład motocyklach.
4281 g
KAPEi.USZE damskie,
4292<T parę tysięcy. Oferty
męskie od 600 zł. Du- SPRZEDAM
100 - kę „Współpracownik".
żv
wybór. „Manru" .Sachs" stan dobry,
Główna M.
3643k Płocka 15 m 13. od
• 11racy ZAGUBIONO dypl om
qodrz. 15-tei. · 4294 q
aof'ra łowan•e
KWIATKOWSKI szewski
Snawadzkf Łódź, Ko. GROTNIKI! Willa dumistrzowski
pomoc MaTczyński Waleria n
ściuszki 36, tel. 147-45 ż a do sprzedania, przv POTRZEBNA
poleca doborowe w!na s tacji, Wiadomość Łódź domowa e: referencja Zachodnia 32.
4184 q
ml. Nawrot 23 m. 26 ZGUBIONO 1<>gtt. zw.
ł miody.
3106k 6 Sierpnia 18-7.
lewa oficyna, I piętro zaw. Chajm Berg!.~,
MOTOCYKL 100 NSU
4263-:i
na starter. na chodzie ' MOTOCYKL Dekawka orl 7-9 wiecz.
Wólczańska 43. 4298 g
porno c LEGITYMACJĘ tram
snrzedam Wiadomo~ć : 200 ~rzedam. Pabla11lc POTRZEBNA
domowa
Kamienna
1
6
Nowo - Zarzewska 53 ka 62.
wajową żółtą zqubion
4265g m. 50.
4300g 9 marca Kwapiński K a
onrt.,. R-1R-t11
A?<;&n
PEK~CZYKA,
jamniPOPULARNY
Skład ka s?:czenię, kunię tel ZATRUDNIĘ sprzedaw zimieN, Pługowa 16.
ciynię do sklepu koń
Mebli S. Gah~ła - Pa 121-70 godrz:. 3-5.
4299 q
sko-rzeźniczego
Boqu ZBUBIONO pakówk ę,
wekzyk, Łód7.. ul. Dr
426fiq
sław Zalewski,
Łódź,.
Próchnil<"~ 1 <ZawarlzDOMEK z ogródki <>m Sosnowa 13. te1. 170-65 rzaświadczenle RKU
kal tel. 175-75. PoleSkierniewice, Wiśnievr
ca naitaniei, "vpi::il- sprzerlnm i nlac. Wia- POSZUKUJĘ dwie ble ski Jan, Nery pow.
domn~ć Wschnrlnla 16,
liźniarki do szycia k o Łódź,
nie. stołowe. gabirtety
4310 g
szul męskich. Piotrkow
kuchnie. t~pczanv, sto' m. 25 lewa ofkynn .
4267q
SKRADZIONO
legi t.
łv.
kr?:t?sła, fotele i
ska 165 m. 25
łÓżka. Wkonanie solid
4303q szkolną, legit. YMCA
ne i ounktualne. 36921{
POTRZEBNA d'Ziewczy Wojda Tadeusz, Piase
4311 q
l\łEBLE wszelkiego ro PIĘKNĄ trwałą ondula na na przychodnie,
z czna 15.
dzaju kunu]t>. c:przeda cję wykonujemv z gwa gotowaniem, Narutow i ZAGUBIONO
dowó d
kart ę
je i:tolarnia Krasickie rancią·po cenniku zniż cza 36-1.
4306 g repatriacyjny,
~o 3 przy R7.~owskit> j kowvm. t 1 Listonrrla POTRZEBNA skręcar RKU Turek odcinki z a
przysti;tnek Piast?M:n~ 75. Troianowski. 4??.~ ka i traiberka na jed- meldowania.
Mk ha
3537!! ODNA WlAMY kffot>lu wab. „Renoma", Za lak Adam Zamenhof a
4280 g
SPRZEDAM motocyk1 sze damskie. męskie chodnia 52.
4309k 29-75
100 w dobrvm stanie s1viemv czapki z po- ROBOTNICA na ketla r ZGUBIONO książk ę
mater!n· kę na stąłą pracę mo RKU
Nowotki 41a m. 30 wierzonvC'h
leg. tramwajow ą
p;„tkiPwir7.
4294n !ów NOWOSC. St~li że się zgłosić Jarnc?. ~ leg. fabryczną, kart a
"~ ?O
Ano~„
SPRZEDAM
maszyn ę
14-12.
. 4277g odzieżowa 2 kwity w ę
HURTOWNIA Włó
do lodów, oraz kon""'
SPOŁDZIELNIA
Bu- glowe 2 kartki mięsne
kiennir-10
Galanteryj
watN 7. trzema hańk a
leq. rowerowa. Krysia k
downictwa
Wiejskie
mi. Wi~drmo!V· leqio - na „MlR" -Stani~law qo zaangażuje wykwa - Edward Rysownicza 44
Trawiń<:ki. 1',ódź. Piotr
nów 19 (Borucki).
4268 g
lifikowanvch
mon te 42Q'i n kow!;ka 49. tel. 102-03 rów-elektryków. obe
ZAGUBIONO
kart ę
poleca
towary
wełnia
SPRZEDAM . radio no
ne, bawełnfane. dzie- znanych z budową li - RKU Pabianice Owcz a
woczesne. Gdańsk" fiB
nanowietrznych rek Jan Zborów gm.
wiari:kie, różne tkanl- nij
m. 3
4296 q
n:v obiciowi'!. ora7. rlro Warunki do omówieni a Widawa pow. Łask
SPF7-EDAM samochó rt bna galanterie. Wysy- Zcrlaszar. się: Naruto 425.
mąrki „G;iz"
nośnoś ć łamy za
pnbraniem wic7a 59. qodiz. 8-10 ZAGUBIONO
kart
1.5. tony Bnm.tslaw Za - pocztowym rennildiw
42R1 f1
l<>w<:ki. l'.ńr17. Sosnow a nie '"""ovl:>mv. 4004k ROBOTNICE do wY . RKU Stanisław Bart
siewicz, Legionów 40\ 3 tPJ. 170-65
41(\'? n
S"RYC7ESY specjal- twór11i p11fłeł<?k ooszu
4273
SPR7"EllAl'v{ trzvletnie niP wykonuiE' krawiec kiwane. Wvdzial Per~ C)
ZAGUBIONO
kart
qo doqa (suka) ora z z Wars7.awv. Piotrknw nalny ul. Szterlina;i ?6
trzymiesiPcznN10 ~zez e sln:i 176-·12.
4264 9" RKU. Kwiatkowski I'.
360lk
on Giemzów gm. Wi
niakn. Wvgodna 13 za .TEDYNl."
FOTOAU4274 g
Dworcem Kaliskim.
TOMAT NarutnwiC'za f'n!:7Hl(;W~R;P. nr:tr.Y skitno.
4305 q 8 ?:GUBTl")NO leqit Zw.
najtańsze najSPRZEDAM -nlt1l;-2 szvbszt> 7Ai""ia "<!itv RUTYNOWANA eks· 7.aw. Kosior Zuz1lnna
la~oowe. Łęczycb 7 6 m<1„vinel
42R5q
~R171~ nediPntka 7. branży spa rvfąła 6 -IR
-5.
4314n FOTOGRAFIE legity żywczej poszukuje poZAGUBrONO karte reSPRZEDAM motocyld macyjne, OOrtretowe. r Sanv fmłO(la i t?nPTQiCz jestracyjną RKU Skier
100 cm stan rlobry. Mo szybko wykonuie Zana). Oferty pod „Eks- niewice Socha Jan Róchnackiego 24 m. 1
kład Wileński Nawrot nPrliPntka" do Adm.
życa
qm,
Gałkówek
4271q 1.
3599k
4291q pow. Brzeziny.
4261g

0 GE OSZEN JA DROBNE
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---------Dr PROCRACKI speLekarze
cjalista, skórne weneryczne przyjmuje 3-6
3486k
DOKTOR R EI CHER Legionów 17
~pecjalista w en.; ryczDrTEMPSKl specjane, skórne, płciowe lista weneryczne. skór
i zaburzeni al Połudc-it
ne, włosy., moczowa 26 druga - ~!.'d- płr-iowe. Piotrkowc;ka
ma .
114.
3476k
Dr PIWECKI wPwnęOR M.\RKIE\l\-'If'7.
trznE' (płuca
~erce)
GUSTAW weneryc7.Piotrkowska 35. 3-6. 0P. i:kórne Piotrkow3472g ska 109-6, tel. 1~8-52
Or Ł. CHAt FENOWA
'l~A4k
qabinet lekar sko-denty nr. f'ZERNTELEWSKJ
stvcznv obecnie An- rhnrob:v ~kórnn-went>
drzeja Struga 31,
rvćzne. Piotrknl"'"ka 88
4179n C7Warta - ~iódm::i
Or REYJ<O -PORF.~
4308k
SKI Jan cho robv skór LECZNICA lekarzy
no-weneryczn e Brzeź- specjalistów
C!abinet
na 6, tel. 15 8-19 5-7. dentysty<'my. Piotrko3474k wska 3, Tel. 216-48
Dr PIESKOW - ner:'-!t;16k
wowe, wewn ętrzne, elektrowstrząsy . 3 5.
35llk
Zawadzka 6.
OR ROŻYCK I spec ja ST AR!'lzy felczer Galista chorób k ob: 'cych l n ha rHm~o1et!>i prakakuszerii prteprowa- tyk i"mitala skAl"Tlodził sie. Obe c::iie: Pio ~enPryczne~o
Głów
trkowska 33, rr7.vimu na 62 - 76. 18 - 20
2:131k
ie: 2 - 6.
31011"!'
Dr KOWALS Kl MIECZYSŁAW, specjalisnentvśr.•
ta skórno-wen ery czne 1 Maja 3'8 - 10; LECZ. ZĘBÓW.
Nowo
2334k
4 - '7.
czesna pracownia zę
Dr MIRSKI akuszeria bów sztucznych l'lntr
choroby kob lece. że- lrnwc:k!ł 8.
l!475k
romskiego 37. tel.
GABINET dentystycz
llk
?.57-23
nv Maksymntana PreDr ŁOZA s pecjalista giera ze Lwowa. Spe·w,
skóry
chorób włoso
cjalnoM. Nowoczesna
i weneryczny eh, pierw protetvka zębów Gdań
sza - druga , czwarta c:k11 M!ł
~54:'-!k
- siódma, S lenklewi- J,EKARZ
DENTYSTA
cza 34, telefo n 179-56.
Zofia Balicka. Labora
M4!łk
torium srluczn:vch zę
DR TADEU sz CRĘ- bów. Monhiszkt 11.
CIJ.Q'SKI choroby skór II p., tel. 151-15.
no-wenerycz ne Piotr3977k
kowska 157, 3-6.
3574k
Dr BIL~SKI choroby
serca 11 - 14. LegioA J::U~ZERKA ŁAGO
nów 3,
A1'27q WSKA Ireng p'l'?:Vjmu
Zachodnia 52. tel
Dr Al LENIEW ICZ eh: ie
,~,-~~
~3~3~.
rurg. Andrze ja 2, tel.:
Ąl{TIS?':F.RKA WOJTA
224-09 4 - 6.
STEWICZ. Abitu41'2Rą
Dr LIBO A J,EKSAN- rientka Warszawskiej
DER charoby uszu, Kliniki Profesora Gro
madzkiego przy;muie'
gardła, nosa 8 - 10,
3283!!
4 - 6. Da~ zyńskieizo Pomor$ka 43.
36081{
6 t.P,l.: 101-r; o
nR DouWs KA. Cho- l.fm1no roby dzieci. Nanitowl
AKUMTJLATOR Łódź.
cza 6. tel. 208·76
'.'sgsk Andrzeja 29 poleca aDr LENCZE wsra cho kumulatory do każde
roby kobie~ a kusze- go samochodu, motoria, przyjmu je 3 - 7 cyklu i tt?lefonu. Spesialnle dla motoru
Sienkiewicz a 51.
36!13k „Diesela'' I samoch .
amerykańskich, gwaDr BASS Z YGMUNT rancja od roku do
choroby kob iece N"- dwóch lat. Kupujemv
rutowicza 6. tel 20S-76 stare akumtłlatorv
3744~
(f'kr:rvnld) tPl. 1fi5-?.5
DR DOBRÓWOLSKI KAPELUSZE
damskie i
spe:jalista c horóh ner męskie duży
wybór po
wowych i SE>. k"··~1nvch leca sklep Piotrkm.l.'Knoernika 6 - 5. tel.:
skf? m
42?.!łq
lR6-nO.
3610k
KAPELUSZE damskie i
specjalis
OR VOGEL
meski" dużv wvbór n0
t:oi chorób kobiecyC'h le~a sklep Piotrkowsl~a
akuszer!". 1\T:>r11towi- 190.
4230q
cza 4. teb 260-92.
S1>R7FDA1\.f samochód
3609k f'orrt-Taunus małolitra
DRM:
meifeiler. żowy po ąeneralnvm
Choroby ko biece. Z::i- remoncie. Piotrkow5ka
chot'lnia 'ł6. tel. 128-39. 115 (warsztat).
4206q
- "'ł :ł•~~ ~
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