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Trz1cia rocznica
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zł.

(Kr.) W dniu. dzis,i ejszym mija trzecia rocznica podpfsanla dokumentu
najwyższej wagi historycznej - ukła·
du o przyjaźni, pomocy wzajemnej i
współpracy między ZSRr. i Polską.
Z perspektywy tych trzech lat całe
społeczeństwo polskie przekonało
się ostatecznie, jak doniosłe znaczenie miało- dla nas zawarcie i wykonanie tego układu. Pod względem po!i·
tycznym dało nam ono poteyinego,
wfiirnego sojusznika, który wybawił
Poiskę od smutnej roli igraszki w rę·
kach sił imperialistycznych, pozwomo
nam pl'owadzić jasną i konsekwentną
ROK Ili
Nrl09 t763}. politykę xagraniczną, nie uzależnioną
ŁóDŻ, SRODA, 21KWIETNIA1948 ROKU
od chwilowego „układu sił".
Pod względem gospodarczym 1.ny·
skaliśmy życzHwą pomoc w każdej po·
trzebie. Jak powiedział Prezydent Bie·
ru1: „nigdy, nawet w najtrudnie!nych
dln ZSP.P. chwilach, nie doznalh~my za·
wodu, gdy zwracilliśmy się do1'i o po·
moc... I nigdy Polska nle spotkała się
z warunkami pomocy tak obje!ctywnie
korzystnymi I tak przyjaznymi jak w
dzisiejszych stosunkach z ZSRR".
różnią się te sto·
Jakże jaskrawo
sunki od polityki najbogatszego nasze
go sojusznika z czasów woJny - Sta·
Mimo licznych oszustw wyborczych blkzność, komunikując fałszywe dane o spisku komunistycznego", zgodnie z któ ·
nów Zjednoczonych. Pamiętamy wszywe Włoszech i nacisku ze sfrony Sta· rzekomych sukcesach reakcji. Celowała rym partia komunistyczna miała wywoile pięknych s_łów podziwu, współ
scy
Komitet
powstanie.
kwietnia
20
łać
nów Zjednoczonych, już prowizoryczne w mzpowszechniauiu fałszywych wiado
obliczenia wykazały znaczne sukcesy mości oficjalna agencja włoska „Ansa". wykonawczy frontu Judowo-deinokraty- czucia I przyrzeczeń usłyszała Polska
Frontu Ludowego. Zwłaszcza liczne gło Prasa demokrntyczna w dalszym ciągu rznego sprostował te informacje i zaią od świata anglo • -saskiego w czasie
sy za Frontem Ludowym oddano w po- napotyka na przeszkodY.. Tak np. zabl'.'o dał od pisma ogłoszenia dementi. Jedno· woj1w, gdy chcieli zachęcić nas de
w Modenie, niono wydania nadzwyczajnego dodat!rn cześnie delegacja udała się do ministr.a walki. A gdy minęła wojna, gdy trze~
łudniowych Włoszech a było stanąć do odbudowy straszli·
Pizie, Toskanii, Ligurii, Emilii. Partia dziennika „Unita", aby nie dopuścić clo spraw wewnętrznych Scelby, który zmu
Saragata otrzymała wszędzie stosunko- poinformowania społeczeństwa o osiąg· szony był odwolać zamieszczoną w wlo zniszczonego kraju, Ameryka by·
w „Correre della Se1·a" wiadomość.
ła gotowa udzielić nam poż'(c:dci, a!e
nięciach Frontu Demokratycznego.
wo niewielką liczbę głosów. ·
W związku z dotychczasowymi wyni- · tylko pod warunkiem, gdybyśmy zre·
Reakcja do ostatniej chwili imała sie
Obliczenie i ogłoszenie wyników było
szybko przeprowadzone w tych olrnę- przeróżnych chwytów, aby osłabić szan karni wyborów, dziennik „Unita" pisze, ngnowali ze swej suwerenno§ci, gtly·
gach, gdzie większo&ć otrzymała partia se przeciwnika. Pismo popołudniowe że front demokratyczno-ludowy oknza
byśmy :i: godzili się być powolnym . nachrześcijańsko-demokratyczna. Niektóre) „~orriere della ~era(< za~ieściło komu· się siłą zdolną powstrzymać pochód re;·zędziem w rękach wyzyskiwaczy kaagencje celowo wprowadzały w błąd pu nikat o „wykrycm przez rząd nowego akcji.
pitalistycinych. Polska Ludowa nie
chciała pójść w niewolę i dlatego po1-
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Po wyborach ·we

Włoszech

i oszust a
a
mst
stos11je nadal de Gasperi
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Front Ludowy

· okazał się siłą, zdolną powstrzymać pochó~

reakr:J i

iepelne wyniki wy bor'
zwiększył SWÓJ

Front Ludowy

ministerstwo spraw wewnę
do wiadomoścf, że obtrznych
głosów oddanych przy
proc.
76
liczono
wyborach do senatu, - a mianowicie
17.200.000 głosów. . Podział głosów
Włoskie

podało

przedstawia się następująco:
Chrześcijańska

demokracja otrzyma-

' la 47 proc.
Front ludowo - demokratyczny 31 pro-

sian posiada

wre.cz przeciwny skutek. - Strajk po raz ,Wtóry
USA na górników

Nagonka

rządu
Reszta głosów padła na dalsze mniej
sze ugrupowania.
Dziennik „Republ!ca„ podaje wynilcl,
Jak donosiliśmy, sąd federarny Stadotychczasowe wyborów do Izby posłów, obejmujące 6 milionów 120 tysłę· nów Zjednoczonych uznał winnym przy
cy głosów. Chrześcijańska demokracja wódcę górników. amerykaf1sldch Johna
otrzymała 2 miliony 700 tysięcy głosów LC'wisa, „zlekr.:eważen!a decyzji sądu"
(44 proc.}, front ludowo • demokl'atycz- w sprawie' likwidacji strajku górników.
ny 2 miliony 450 tysięcy głosów (40 pro C becnle rząd polecił sądowi nałożyć
cent). Saragatowcy 1 proc., a reszta na I ewisa karę w wvsoko~cl 20.000 do·
I
przypadła mahrm stronnictwom.
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llowiem ok~zuje, z tytułu specJa~nv.~h_za
s!ug wejd:uę do senatu 31 komun1stow,
11 socjalistów, 17 chrześcijańsk'ch demokratów, 18 niez:ależnvch, 2 kwalun·
gwlstów, 12 saragatawców, 4 republikanów, 7 llb~rałów i 1 monarchista.
„Republka" w komentarzu, dotyczą
cym cieśdowych wyników w:vborów

28 kwietn:a r. b.

.

larów, a na związek górników amerykańskich 1 milion 400 tysięcy dolarów
grzywny. Sąd zalecenia rządu zatwierdził.

w odpowiedzi

na wyrok górnicy zgo
dnie z przyrzeczeniem porzucili ponow
nie pracę. Obecnie straikuie ponad 100

I

Prezydent Rzeczypospolitej zarządził
zwołanie Sejmu Ustawodawczego .na
1948 r. na
wiosenną
zwyczajną sesję
'- -. ,_
dzień 28.4. 48 r.

•

zmac~la
i z. s.

zydenta R. P. w

tysięcy górników w 6 stanacti, którzy Cło
magają się rewizji procesu.
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SOJUSZ
SIQ
R. R.- Depesza Pre-

„Do Pana N. M. Szwernika przewodniczącego prezyditm1 Rady Najwyższej
ZSRR Moskwa.
i wzajemnej pomocy
o
podpisania
w
międz:v Rzeczpospolitą Polską a Zwią'l kiem Radzieckim przesyłam dla naro- Król chce „?miany rządu" w Grecji
W Atenach krązą pogłoski 0 mającej
dów Związku Radzieckiego oraz os.obiś cie dla Pana w imieniu narodu polskie·
wkrótce nastąpić reorganizacji rzą:ilu.
.
go i s'~:oim własnym n~jserd.ecznie~s~~ pozdrowienia. •
~o~us.z naszycJ~ panstw 1 p~zy~azn n:i~zyc? narodo~. bQdą 1 nadal trwałą Król wyraził życzenie zmiany rządu. za
· zmianą niektórych ministrów wypowiaręlmJmią ich .pomyslnego rozWOJU 1 szczQshweJ przyszłosc1.
BOLESŁAW BIERUT ' dają się Sofulis i Tsaldaris.
Jednocześnie depesze okolicznoscio 'We wysłali: Premier Józef Cyrankie-/ Sofulis pragnąłby widzieć w rządzie
wicz do Generalissimusa Stalina oraz minister spraw zagranicznych Zygmunt wiecei Ubeniłów.
-, - _,
Modzelewski do ministra Mołotowa.

j\•zecią rocznicę

Sesja se.imu
dz'eń

osia,gne,ła

Według doniesień p·rasy brytyjskiej
prowadzone rozmowy między generalnym sekretarzem kongresu związków za
wodowych Tusonem a przywódcami
związku , do którego należy 20 tys. straj
przemysłu samo·
kujących robotników
chodowego, nie dały żadnycn wyniprzyfaź1i między Polską
ków. Strajkujący domagają się podwyż
mcę zav1arc~a so'.usżu
szenia zarobków i postanowili kontynutrzec · ą
,
"
ować swą akcję wbrew • wezwaniu do
Z okazji trzeciej rocznicy podpisania paktu przyjaźni i wzajemnej pomo- jej przerwania, Żądania strajkujących
cy między Polską i Z.S.R.R. Prezydent RP, Bolesław Bierut wysłał do Mos- będą rozpatrzone przez sąd arbitraże·
kwy nast.ępującą depe;:;zę:
wy 28 kwietnia rb.
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Front Ludowo • Demokratyczny. Jak

ba"'."łona została tylekroć przerzekam~J

pomocy amerykańskiej.
Dziś Polska, najbardzieJ znlszczon••,
i ogr„biona w czasie wojny, jest kra·
~ je i ..Przodującym pod w:zględetn t~m·
pa i rozmachu odbudowy, krajem, ·k 6.'
10 ry w spokoju i ufności buduje swą
przyszłość i swój dobrobyt.
stwierdza; że Front Demokratyczno • Lu- ca'• zaznacza, że wybory wykazały, że
wielkie
dwa
na
podzielone
są
Włochy
dewy będzie w Zgrómadzeniu UstawoSojusz polsko - radziecki jest soJusu„m przyjainl, opartym o równe pra·
dawczym rozporządzał większą llośdą bloki. Jednym z nic.h jest Front ludowowa I równe obowiązki. Dlatego też, z
posłów niż dotąd. Skoro dotąd Front Demokratyczny, skupiający wszystkie si
perspektywy trzech lat jego trwania
reprezentowany był w Zgromadzeniu 1ły postępowe i pokojowe, a z: drugiej
naród polski wym:vł się tradycyJno'j
przez 180 posłów, to w wyniku wybo· s:rony chrześcijańska demokracja i
nieufności, a zacieśnia coraz bardziej
stronnictwa reakcyjne, za którymi s1oi
ró·~1 liczba ta podniesie się do 220.
braterstwo łączące nas z: ·narodem radzieckim.
Autor artykułu w dzienniku „Republi· imperializm amerykański i Watykan.
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SMUTNA ANIELA: Mil-o nam bardzo, że tak
Pani lubi „Express". ,,Wicek i Wacek" dz!.ę
kują za pozdrowienia i przesyłają Pani piękne
ukłony. Jeśli chcxl.zi o opisane dolegliwości,
musi się Pani poradzić lekarza albo w Ubezpeczalni, jeśli przysługuje Pani leCflenie w
U. S., albo też w Wydziale Zdrowia Zarządu
podnoszą si>ę głosy, pragnące głosić po- Miejski~o, ul. Piotrkowska 113.
•
•
•
iednanie z niemieckimi zbrodniarzami
~vojenny~i. Mó~c~ ~yra?'ił p~wność. ŁODZIANKA JASIA: Miła Panno Jasiu, doze. głębokie J?l'Z~~yc1a l ?koch~n!e ~zło- brze rozumiemy u::zuc1e tęsknoty, jakie odw1eka sprawią, 1z obecni na ZJezdz1e sa czuwa każdy człowiek gdy jest oddalony od
osoby ukochanej. Jeżeli jednak okolfozności
i będą tymi, którzy budują pokój.
Tym tysiącom księży, którzy w czasie, tak się chw:ilowo układaj'.!, że nie ~ożede być
gdyz narzec~ony ie~t w woi.sk~, m~~zą
okupac3'i oddani byli sprawie niepod e- ' razem, wystarczyć
listy, ktore do siebie p:sze\.Vam
•
•
•
•
•
•
,
głosc1 0Jczyz1;\;v' wy~t~p1eJ?lC pap\eza_. ::ie i spotkania od czasu do czasu. Okres ten
godzące ·w naJzywotnieJszc mteresy pan 1 minie niedługo i to powinno być Pani pociestwa polskiego, wymierzone przeciwho ! c~ą. ~na:=znie lat~iej =ieść t~sknotę, jeśli się
n~szemu nadrodowi ~ napełni~ s~rca ;'~Ó~v z~ęJ:~:ci~k:!~~~Y P~~~~ć P~e :~~~V:
h u·
ser ecznym i rozczarowaniem ka·d .
holem
1 . d
z ei wo neJ o pracy c w i.
.
głębokim.
* * *
Każdy uczciwy Polak, każdy myślący
JANKA z UL. KILINSKIEGO: List Pani s.pra
patriota, przy całym przywiązaniu do
wiary ojców, nie może mieć złudzenia. w'ł nam wielką pr;zykrość. Wszystko to co Pa
że kwestionowanie naszych odwiecz- ni napisała jest wynikiem histerii i świad<:zy
nych praw do Ziem Zachodnich. to akt 0 chorobliwie rozwiniętej próżności i manii
w'elkości Przede wszystkm, to co Pani pis.ze o
progermań kiej a antypolskiej polityki. ,_mi!ośd" do swego kolegi, nie jest niczym in
nym jak podrażnioną ambicją zarozum,ałej panienld, która nie może pogodzić się z tym, że
może on lubić także fnne towarzystwo. Najlep
I & szym tego dowodem jest. że dopiero gdy przestał się z Panią widywać, zależy Pani na nim
tak bardzo. Natomiast groźby który<.h Pani
Ili
używa w stosunku do te90 chłopn1, który nic
Pani przecież nie zawinił, bardzo źle świadczą
ł1 u
Oś
•
•
o Pani charakterne i sercu. Sądzimy, że nie
~ ł
,,Sw1ąto
zdajP. Pani sobie sprawy z tego co Pani mówi
.
,
re podzi.elono n-a trzy działy: propagan- i pisze pod wpływem zdenerwowania w każdy i informacji, dział imprez, oraz dział . dym razie radzimy koniecznie zapan~wać nad
• "obą, . uspok~ić s'.ę. i zamiast rozmyślać . i;ie~finansowy.
W dniach od z do 4 ltiaja odbędzie sie stanme na Jeden-~ t~n &~m temat .. :za1ąc się
i pPacą, Bezczynnosc i le-:11stwo to zrodła bard · k kt I k .. .
szer.eg. pr~ e CJt I poga an. e., . orym dz{) wielu nieszczęść ludzkich. Gdyby Pani,
o b e1m1e się szk oł y. oraz .·wietltce prz y tak jak należy, poświęcała swój czas nauce,
zakładach pracy i organizacjach polity- pracy, sportom, ni.e miałyby napewno dostępu
cznych i społeci;nych, Na terenie fabryk do Pani ~yśli o tyc?- w~zystkkh 1:1iegodnych
• • • . • • i zornice na kultmalnei rmmmneJ, dZlewczyny - czyn•'
na które rozsądny człowiek może tylko z poll
'
w~ganizuJe się rowntez ~ee .
ktore przybęda członkowte Związk.u Na towaniem pokiwać głową. Niech Pani da spouczycielstwa Polskiego i przystąpią od kój tej ..miłości" niech Pani nie poniża się
razu do akcji werbunkowej na wspom- próbami nawiązania kontaktu z kimś, kto wca0
do te~o nie ma ochoty. Jest Pa:ni ba,:~
le
fabetów.,
niane kursy dla ana
młoda, nierozsądna i uparta, i uwaza Pani, ze
•
W celu uzyskania funduszow na Pr<_>- mus.i. być zawsze tak jak Pani chce. Proszę się
WRrlzcnie akcji nauczania przypinać s1e :r.astano"'Arić nad tym wszystkim, nie ro!Jić z sie
że
hędziP. specjalne znaczki w r.zym wez- bie os~by chor~j n~ r:e~wy i izrozumieć.
1
mą udział· uczniowie ;zkoł łódzkich . .<;::1~a;~;;:~:-~~ ::J:i~~~. !c;,r;!rss~ :~0 $~ć :~:
oraz organizacje i związki młodzi~żo- bie konieczność tej rezygnacji, niż tracić ener
:ve. 'Poza tym wypnści si nalepki do gię i siły na n'eproduktywną walkę o coś, o
sprzedaży w szkołach, fabrykach, związ co wcale n'e warto walczyć. Jesteśmy bowiem
przekonani; że gdyby udało się Pani cdzysilrnć
(kł)
h ·
sympatię tego rn 11 •omego, szybko stałby s'ę
·
kach, cechac it.p.
on Pani :zupełnie obojętny.

•e

lalo r · zgorycz
atyk n wy
r dzie
w szerokich masach społeczeństwa

Gdy w 1939 roku, Hitler dokonał na- liccy, byli więźniowie obozów koncenttaści na Polskę, wydawało się óczy·wi- tracyjnych, wypowiedzieli jasno jakie
ste i nie ulegające wątpliwości, że jest jest ich stanowisko wobec Niemców.
J{s. biskup sufragan diecezji c})clmiń
instancja, nahvyższa dla katolickiego
skicj - Franciszek Czapliński, były wie
świata, która zaprotestuje, która napięt zień w Dachau, określił je tymi słowy:
nuje tę zbrodnię - tą instancją był
„Stanowisko nasze wobec Niemców
winno O'<'Ć określone i twarde. Niemcy
:Watykan, był papież.
J
Ale i wówczas i później. gdy mordo- podnoszą głowę, w miarę jak z biegiem
wano nas w obozach, palonl) w krcma- czasu świat zapomina o ich strasz!iwydt
toriach porywano i wywożono nam dzic zbrodniach".
ci, gdy' nis7.Czono nas ~ bezprzykładn. ·m I s~krct~r~ ~.cncral~y Zarządu Gló"'~~
, . · go B. \V1..,zmow P<'11iycznych Pass1n1,
t
t
i
·.• t
. sys ~ma y~znosc1~. przemawi~jąc do zebranych, wyraził
ok ruc1en~ wem
gdy w!s1edl~no Ju?z.1 w ciągu kilku mi- przekonanie, że v.-iężniowie polityczni
'.!'.\ut z ich m1cszkan 1 skazywano na po- zrozumieli. łż trzeba do głębi nienawiniewierkę. głód i śmierć - milczał 'Va- dzić . siłę faszyzmu, wrogą wszystkiemu co. dobre i sz!a~l~ehi,e. Dopi~ro trz_y
tykan, milnał papież.
d1
I t
d h I
ł
I t
NiJtom1a~f w styczniu 194fl roku. 8 a nui;-ę Y 0 c WJ 1 g~,y przec 5 ? .1!
episkopat n.iemiecki otrzymał Ust. w któ ty oho:iow konccutra<'y3nych. a JUZ dzrs
·
d
,
'rym papież, nawiązują<' o okresu WOJny powiedz' ł:
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„spedalnie boleśnie dotknęły nas wa.
He cierpienia·'.
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Ubolewał także później nad losem WY
1
sied.lan;yrh z Ziem Zachodnich Niemców I
'
lecz w ostatnim swym orędziu przed
Tegoroczne „Swięto Oświatv" obcho·
- .
~
, . .
. .
-:- _ ·
1
1
klłk_u. dnia?1 • wyrazn~e 7.decydonra~Ie dzone bedzie w kraju w dnia~h od 2 do
pbap1ez zakJął s:ano~v1sk? da~ty~olsk~e, 4 maja { zasadniC'zym jego hasłem to
1
pzr~;}ZJ?-aJązc, zhe-' ą~en1demb Je: w:;dka z :malfabetyzmem.
ez .ostoneb
t l" d kł d
·.
d j· . .
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go ]es , a y 1em1e ac oon1e o e rac
ie z o a 1ismy Jeszcze us a IC o a
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„~o _rzy, • i;otntym'' t 1.emcom. • da' a. a i w przybliżeniu można ją określić na
n!e kl~n~ JeS resc eJ wypow1c z1 pa-1 około ·3 i pół milion&.. ·
j
pies I l·
Rada Mini:.:trt'l'.V, doceniając wagę tP. ,
••
.
.
_ Ale. me ma ~zis vi; Polsre :m1 Jedne~o go zagadnienia, powzięła na posiedzecz:łoWiek~, k.tor~ nie zda":'ałby . s1:1bJe niu W ub. roku uchwałę 0 przymuso·
spral''Y• ze Z1em1e Zacbodme są 1 będ~ wym nauczaniu analfabetów '1\' wieku
zawsze polskie, k óry nic wiedziałby, źe o-'11 16 cło 45 lat.
W gmachu Kurat.orium odbvło sie
nasze i:rran1ce na Odrze i N;vsie ~ą gwa:ra11dą pokoju. Nie '1'1' dzi"' Pola~a. kfó- wczor~.i pm•iedzeni. l'vfie_j;;;kiego Komit. •
r. • nJf'. r 1miałby, ie projekt s Tnwa~ tu Ohywate>lskicgo „Swięta O!Owiaty"
dzenfa Niem ó'v a te ~iemfo. mnie po- dla rzeprrw ;irlzetiia zamierzonej ::i kej\
'-'Stać tylkf'.I w ,u:-'· •sł 9 ~h. htd7.i. PT?gn~- i wyło ie:nin Mi~jskid Rarly Społeczcych odbndowae ID?-pe~1a!•zm 111errnec:~1 • itej dv 7.\ •alcza1'iR analfabetyzmu.
Na zebraniu m;ta1ono projekt tegnro. • um:vs}itch 1'ap1tahst?w am~rylca:neo
ki '1 ktorych wp•ywy s1ęgnęh1 1 do Wa
cznego obchodu ,,„więta Oświaty", któ·
·.
• ·
~ c •
tykat\u.
DZIS PREMIERA!
Kino »WLOKNIARZ«
Cał społeczeństw{) polski" n~jmujł' 1I
Film r11dtleckl z iycla genłalnego pisarza
v tej sprawie jedno stanowisk()! Wszy-·
Mak!lv. ma Gorkie""o
Początek seansów:
c1·, kto'rzy „rozu1n1'cI
"
"CY
„
~
1· zbt·odnie fa- ·'
W dni powszedn'e: 15, 17, 19, 21.
szyzmu i stoją po stronie pokoju i spra 1
li
w medz. i święta: 13, 15, 17, 19, 21.
wiedliwści, \)\riedzą dobrze, że granice
.. sie. są niena-ruszal- 1 , Prndukcj~: S1J~ntdletfilm
nasze mi Odr:ze i Nv
~
W roli głównej · A. LIAP.SKI
~
DO"RSKI
MAREK
ser:
Ryż~_"
Polski
Film
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Na zjeidzie w Kaliszu, księża kato- 1

ohchoiizon bedli}. tegoroczne
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SKALMOWSKA z POZNANIA: Nie Tl'.'JŻll

,
·
ak
były svriadk!em
, p ani pozwol·ć . a~y dzieci
brntalnego oostępowania m~a wobec PanL Jeł żeli nie chce .on się zmienić, jeśli nie rozm:n:e,
mu tak traktować
nie wolno
że swych
op:e
Pani zwrócićżonsię i matd7'eci-musi
ki

do· wład?.
I kęsnrawę
oddać

-

Zaraz się zacznie -

Ci tam p:zy ladzie to Czerwony

e a.

Moje drogie dziecko - powiedzia1
milioner Nrc. ~ fordock do swojej córki
- powiedz, czy chces:i:, bym ci n<: uroc:J.ziny kupił nowy jacht, czy tr' woli::;z
oryginalny zamek ryceri;k; z Europy?
To drugie kosztowałoby ' ii:;ceJ, Rk Me.
Corinkk pękłb. z zadrości, gdyb m t~·
ką kupę starych kamieni postawił w
nastym parku.
Ach - westchnęła w odpowiedzi .fan""
Me. Murdock - mam już 'NszysP:ri i
niczego ,,dęcej nie pragnę. Chcę tylko
poznać romantycznego mężczyznę, dla
którego dolary nie są wszystkim .. Bo jR
też jestGm rom<1ntyczką, p<lpo. O! Tyl;"'
ko takiego w naszym kraju na pewno
już nie ma'". •
- Hm - zmartwił się papa Murdock.
który gotów byłby swej jedynaczce kupi' nawf't prawdziwego, romant.ycz1wgo
poetę, chociaż nie bardzo wiedzi;:1l, co
tah stwór robi.
- Ale wiesz, papo, może znaleźlibdrny jęszcze romantyków na Dzikim Zii.chorlz1e, wśród kowbojów w Texasif' i
Arizonie. Może tam są mężczyźni, dla
których pieni~dz nie jest wszystkim?
- MoJe dziecko - pouczył ~wą naiwną córkę ojciec - takich nigdy nie
było w USA i nie ma ich na pewno
Texasie i Arizonie.

z.

Chc'lc uzyskać rozwód,
do Sądu.

0

należy

objaśnił Ted. ~ rebkę. A może pan mi ją przyniesie,
~ill ~I bohaterze? - za~ytała kok~ete1:yjnie.
jego ludzie, a tam pod oknem s1edz1 l - Dlaczego me - poWJedział Ted i
Pyskaty Tom ze swoją kompanią. Od · wszedł do w~.'pełnionego dymem i hi1·
niedzieli są wrogami na kiem baru, gdzie strzelanina nie ustaostatniej
wała..
- A rnożP jednak, papo - upierała śmierć i życie.
- , O, to prawdziwy bo ater - krzyk
- Pokłócili się pewnie o pieniądze?
!\·ę J.wP - rl cP, pojechać na moje uron~ła Jane - poświęca swoje życie dla
:.::pytała Jane.
<lzinv dri Te ..1<;\1._
1
Eh, pieniądze - odrzekł Ted - Bm. nmie. Na pewno mnie kocha!
V tr1 sp;róh, pe,vnego clnfa. walazł
Ale napa był irmego ?dania:
:;ie; Mr. Mtirrlor.k z \orką "'" małym osi.c po prostu, zauważył, jak Tom puścił
- To idiota! ZastrzeJą go, jak kurdln nad Rio Grande. .Ta1w zaczepiła oko do jego żony i dlatego nienawidzi
czaka.
piPrvV"7egri nripotk:rnPgo człowieka, któ Toma, jak psa.
Ale odwciżnym szczęście sprzyja. Po
wykrzyknęła Jane.
- Cudowne ry miał na głowi olbrzymie sombrero.
ni.ec1r:ip'lłek pRpicro~R, przyk1ejony do Taka zazdrość, taka miłość, o! Tu miesz kilku minutach ul~azał się Ted, C8ły i
zdro·w:v triumfalnie potrz2sając tore1 ką.
warg i nólmet.rnweso Cnlta na biodrze. kaią.. naprawdę, romantyczni Judze.
- Ukochany - r7ucila mu się na szy
W tej chwili Czerwonv Bill spojrzał
Hallo. hny - krzyknęła miss potrzebujemy przewodnika. Ph=;ćdzie- spode łba na Pyskatego Toma i krzyk- ję Jane - Kiedy weźmiemy śluh?
- Może jeszcze zdażymy złapać nonął:
siąt dol"!rów dziennie.
Hallo, ty rozdziawiony dudku, co 1 \.Vego pastora - odrzekł Ted, całujac
O''ry - odoowicdział m~żczyzna.
Jane.
- nie chodzi mt 0 pieniądze, ale zga- mi sie tak przyglądasz?!
P.ół godziny później ndhył ~ie ślub.
cJzam siC', bn, na honnr, pani ma pir;-kne j - Hallo - odl-rzyknał Tom - może
. Me. Murdock ·wręczył Tedo \:v·i czek na
ocr.y. N , zywam się Ted. Dokąd mam ci łeb, podprilić, wiewiórko? ·
- Hallo, co mam powi 0 (1zi.eć wdowie pół miliona dolarów na konto posagu.
prowadzić?
- Mój bohaterze - szeptała Jane - Na razie efo hotdu. <1le wieczorem po tobie? - powiedział Bi.Il, a w tej
chcic1ibyśniy prieżyć coś niezwykłego. samej chwi.li wszyscy obecni chwycili ehyba anioł miłości opiekował się tobą.
za rewolwery, rzucili się na bufet, sto- że wyszedłeś cały z tego piekła.
Grlzie tu dzieje ~ię coś ciekawego?
- Jaki tam anioł - odrzekł Ted,
Hm - zastanowił się Ted - .u meto- ły i krzesła i zaczęła sie strzelanina.
'T'ed chwycił za rękę Jane. pociągnęli - Po prostu, jestem ~.dnien Cer vonedysiów nrzemawia nr:wy pastor, fl W ba
rze u .Jima odbywa stę codzienna strze- Me. Murdocka: wszyscy troje znaleźli mu Billowi i Pys~·atemu Tomowi po kil
kaset dolarów. I dlatego wiedziałem,
się za drzwiami.
lanina.
- Kochanie, tu robi się dość nieprzy- l że jeden i drugi będzie bardzo uważnie
- Well - za~ecydowaJa Jane --:- wo~
s_ ~:zelaL żeby ~ni~. ?roń Boż.e .nit t~ah;.c tego spędzimy moJe urodziny u jemnie. moż: pójdziemy do hotelu?
ftc, zwlJszcza, ze JUZ cał'-' 0~1" le .....1espytał troskliwy papa.
.Jima.
- Ależ papo, przecież dzisiai są mo- I dzhiło. ie zni::talem Z8::J1!!::3Żn" 1l1V na
Wiecznr2m, w b=irze, usiedli przy stoliku i pili whiskv. obserwuiac wchodz~ je, i.irorb;iny, a ci ludzie strz.el"dą tal.i:!; ~ew0d"lika córki n~rnonora za ili~"Udniel Poza tym, zosta';'!ihnn tam to· dziesiąt dolarów dziennie.
cych.
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ICKA i WACKA

RZY&ODY
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WICEK: - Nie rycz, nie rycz!„ Prze
WACEK: - Co, szczepienie? MyślaWACEK: - Te, czy to darmo?
jeszcze nic nie boli!
cie
ani
mam
nie
Ja
dają!
coś
tu
łem, że
WICEK: - Ależ musowo!
WACEK: - A co, może mam cze·
WACEK: - To przepraszam, ale ja chwili czasu!...
kać, aż będzie bolało?
WICEK: - A czegoś się pchał?
pierwszy tu stoję!...

WACEK: - Oho! Coś dają! Bardzo/
trzeba uważać, żeby nie przeoczyć okazji... Hallo, gdzie tu początek ogonka?

w

Dz-ś

man:f estac1a

Jeszcze o aferach Markowskie)

Łodzi

Prof r wsidłach „wam a"!

młodzieży

Dziś

o godz. 15-ej w sali Robotniczego Domu Kultury przy ul. Przędzalnia
nej 68 odbędzie się konferencja przedstawicieli dzielnic, kół szkolnych i faZWM
Lrycznych ZWM, OM TUR,
„Wici" i ZMD, na której będzie powoła
ny łódzki komitet Jedności organizacji

Jak pie,kna Krystyna usidliła swego nauczyciela i wy-

jego ·dobytek samochodem

wiozła cały

młodzieżowych.
Zaś o godz. 17.30 przed lokalem
R.D„K odb~dzie się wielka manifestacja
młodzieży z okazji pobytu w Łodzi Wi-

Rewelacje „Ekspressu" o Krystynie kawska zdradzała niepospolity talent w
Markowskiej, młodej i p'.ęknej kobie- podbijaniu serc męskich i ceniony powcie, która podając się za studentkę, w szechnie profesor padł również jej ofia
bezczelny sposób okradła. z biżuterii kil rą.
Po odzyskaniu niepodległości, profewywołały
ka zamożnych łodzianek wielkie poruszenie nie tylko w naszym sor przeniósł się z Krakowa do Wałbrzycha. w marcu 1945 roku w mieszkaniu
mieście, ale w całym kraju.
Jak się bowiem okazuje, rudowłosy jego zjawiła się nieoczekiwanie Marko„wamp" grasował w wielu miastach wska, proponując mu, aby wyjechał z
Polski, występując pod corin to nowy- nią do Krakowa.
mi nazwiskami.
Nie wiele myśląc, profesor przystał
Reporter nasz zdołał uzyskać nowe,
sensacyjne szczegóły z burzliwej prze- na tę propozycję i zamieszl<ał ze swą
byłą uczennicą pod wspólnym dachem.
szłości aferzystki.
Pożycie ich nie trwało jeanak długo.
W pierwszych latach okupacji Markowska uczęszczała do jednego z gi~ Po kilku miesiącach Markowska oświadmnazjów w Krakowie. Wykładowcą ma-1 czyła, że ma go dość i dała mu do zrotematyki w tej szkole był profesor Fer- zumienia, że ona, kobieta o tak wielkim
dynand Pikuła. Już jako uczennica Mar- powodz~niu, nie może się wiązać na ca
'

liamsa Berta, sekretarza generalnego
Światowej Federacji Młodzieży Demo·
kratycznej. oraz utworzenia komitetu
Jednqści młodych.

Williams
Przemówienia wygłoszą
Bert i przewodniczący nowopowstałego
komitetu.
Woj Komitet Współpracy Organizacji Młodzieżowych wzywa całą młodzież
łódzką do wzięcia czynnego udziału w
{s)
dzisiejszych uroczystościach.

ak dem!
st
suiust11
3- I roc1.1f cy
z~warcia

:,?s~o- ra1iz1r ck i ego

oeo oo dz·1e[

po n· a

Z ol{azji 3-ei rvcznicy za,varcia soju-

cle.żarowym

życie z biednym, prowincjonalnym
nauczycielem.
Rozstanie było krótkie i chłodne. Pre
fesor wrócił do Wałbrzycha, pr~yjaciółka jego została w Krakowie, wiodąc nad:il hulaszczy tryb życia.
Szybko jednak począł jej się palić
grunt pod nogami. Markowska popełniła
kilka kradzieży i afer w podobny spo·
sób, jak osta1nio w Lodzi. w· przeddzień aresztowania udaje jej się zmylić
.
czujność wywiadowców i uciec z miasta.
Wyjeżdża do„. Wałbrzycha. Znowu
zgła .za się do po1·zuconego przyjaciela.
Komed'antka gra w mistrzowski sposób
rolę nawróconej grzesznicy. Pada na ko
lana, szlocha, prosi o przebaczenie.
Profesor nie wykreślił jej ze swej pa·
mięci, przygarnia ją do siebre i naiwnie
ł

pociesza, że teraz już jej będzie z riim
Q
szu poh~rn-raclzieckiego, w dniu dzisiej
dobrze, bo jest zamożny, otrzymał mie·
szym, ' o godz. 20-ej w sali teatru Posżkanie poniemieckie z drogimi mebla21
Listopada
11-go
v; szechner;o przy ul.
mi I zarobki jego ha pewno wystar~zą
odbedzie się uroczysta akademia.
W
Po d~graniu hymnów narodowych
ir.- n:. dostatnio :lycie.
8 ~
akademię za!)ai prezes Tow. Przyjaźni
Mija kilka m'esięcy. Któregoś dnia pro
Tegoroczna akcja kolonii i półkolonii nej jest obowiązek pracy każdego dziePol sl:o-naclzieckiej prof. dr. Tadeusz
wyjeżdża z miasta, celem załatwie
fesor
o
tu
mówić
właściwie
można
Nie
eka.
poszkół
ml0dzieży
i
dzieci
dla
letnich
okolicznościo
referat
Nowacl·i. po czym
wv wygłosi przedstawiciel Woj. Odd:da· wsze~hn:.:ch i średnich rozpocznie się w „pracv", bo czynności, jakie dzieci będa nia swych spraw zawodowych. Wraca
spełniały nie nadwyrężą absolutnie ani i PQ dwóch dniach i zastaje.„ doucz~tnle
.
łu Towarzystwa prok. Jerzy Jackiewicz. Łodz~ d.m~ 2~ czerw~a. .
z kolei przemówienia wygłoszą przed Jeze~1 idZJe o ~olome - proJek~o- ich zdrowia, ani sił. Po prostu każde: o,;ołocone mieszkanie!
Markowska czekała tylko na sprzyjastawiciele zarządu głó\vne_go Tow. Przy I wane Je~t urz~dzeme t.rzech. t.urnusow dziec~o będzie musiało wykoR>ywać
jaźni Polsko-Tładdeckiei, komisji poro- 'l-iygodn10wych,. a m1anow1~1e: 2.0-go pewną niemęc~ącą cz~nn_ość, celem obu i jący moment. Ledwo przyjaciel jej wydzema poczucia obowiązku. Jedno za- : szedł na dworzec, sprowadziła samozum;ewawrzej stronnictw demokratycz-1 czerwca, 18-go hpca i Hl-go siernma.
Og~łem z terenu ł_,oc!zi. wyj,edzie,ina miecie pokój, inne .pokra~e chleb, in~1~: chód ciężarowy i robotników, którzy
nvch, OKZZ,· Wojska Pobkiego oraz,
Armii Czerwonej, a na zakończenie od- · kvl?.me ponad 40 OOO dz1eC'l. za~ z. po.ko znov:'U dostarczy -;1eleni .1t~d. C~yn~oś~! 2-tonową maszynę załadowali pięknymi
bech:ie się część artystyczna w wykona-110~11 s~orz~sta pPnarl 5.000 rlzu:c,, . " te m~ mogą. dz1cc10m ~aJąc ~1ęceJ. mz 1 meblami profesora.
.
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Pomewaz w dodatku znaczna ilosc od poi godzmy do dwoch godzin dz1cn-. L k
radziecniu artystów scen łódzkich
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W dniach 22 24 i 25 bm w kinach
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wia('~omo
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1
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jak w popr7.ednich latach w parkach, i ze panstwo profesorostwo pn:eprowa
kr~ ą sibt a~': b ~~w ra _I dą do miej~ cowości zdrowotnych
do~ z.~~
zł iec:bl~ ·. , ore pl~. icznho c ę hzieB~lo o,gólna liczba dzieci i młodzieży, które miejskich. Projektuje sie wykorzysta· d 1 aJą się do innego miasta.
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Ranz.iecki.ej przy ul. · Piotrkowskiei. 1·~~ z1~ kw ro -1~. ,,cznckym .cz porowna- . ,dv~c J:>OrldŁ~1~r.d,1~. dokąd dz1.ecki będą eo- ckz ucd1a~ pro es odr po. 1eg nka d 1.1c!ę,
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Straty swe określił na przeszło półtora
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!nowacją obccnr.j kampanii kolonij- \'\'awców.
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miliona złotych. Poza meblami aferzystk~ s~radła z mieszkania futra, nie ~apon:iina1ąc oczywista o szkatułce z b1żute-
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Rozesłano listy gończe, ale na ślad
la. u"'··u~/am ua1~r"' no w 1uyn ·;u S' t
tr1e"h Ul
T'•lk"
nie natrafiono. Przepao ,Jl nCaIl.. I :- hochsztaplerki
~„
h\u " .
n\lu3!\.'IWV
Ul .
}
dła jak kamiei1 w wodzie.
atółnrrCll'!' dl · e~n;cy miasta
w
i
c
shr
Rej e<;lt ,)w e ć należy II kupon nastt;pu;ących
'-° •
k ate rror:= kart:
Na tym urywają s:ę wiadomości o jej·
.
•
·
"
D 3
•
·
7. TRD 12 oraz „M • zarown~ 1 W ram?.ch odbyw::iJącego się od 1-gl' 1 sk1ego 96 S7urgofa właściciela restaura d"'
.
IR
awnych aferacll. Poszkodowa111 me
.
'.
„
I
. "'. ś . Ł d "'
. -·„
b
zw vld e iak z nadrukiem RCA. oraz
MO
Komendy
do
P.~ze- CJJ. przy ~ · L~tomierskeJ ~l Boles;awa Iprzestafą się zgłaszać
! ~ · ' „mie.: . i. ca c;:1,y, tn ci °.
1inistnrstwa Knm•rnikacii.
•.JvlK' ' IRD
i

l>

kartki

1

zi.

1

1

•
li M k
d :
p1owadzone zostały w ostatnich dninch Arta, oraz sp1zellawcę lodow Paw:<lka, . w L d . W
ar owska
praw z,e zna
o z1.
.
. k'
· d · 1 t ·
'ł
· . 't
1 t
3
zidentyfi:
ale
na?wiskami,
inn•1mi
pod
zbiep~zy.
.'eBm
swymk.woz
.ze
OJą~~g-oI
s
zie
nocne
po
w
arne
:am
~~Yra;;ie
ll\ll\!~!llllllil/11111/llllllllllllllll\\\llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllll
.
.
I' . d • k' f
gu u 1c ,1manows 1ego 1 rzezneJ.
as a.
1k
Obec-nie inspekcja sanitarna octbędt:ie n O~\la I Ją ZIP,. '. ~tograft'1 zam1eszczoGłówna komsja sanitarn:> stwierdzi„
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.~!~!~~~~~m!~~tk•
sądem którebatorze,
przed kilku Przyrost na waczuje znakomicie,
wylęgło się

d~e

jest

dniami w inku!

się
najzupełniej
1
1

normalny

1 komiczne

Dziś rozpoczął się sensacyiny proces przeciwko b. dyrektorowi OUL-u, ~:2:Ztł~~ a;~ ~::;1:d::i: p:r::::
oskarżonemu
D ·•

0
~~a~i: ::~
~o~~::!:~~c~
n~~~=
i sabotaż gospodarczy ~~~;::a
licz
tera,
cieszącego się c?irćll: więl!.
łodzian
uzyskać w UrzęW końcu akt oskarżenia zarzuca Dow „nie można było

o działalność

zis rozpoczął się przed Wojskowym
Sątlem Rejonowym sensacyjny proces
b. dyrektora Okręgowego Urzędu I:,ikSTANISLAWA
mgr.
widacyjncgo,
))OWBORA.
Akt oskarżenia zarzuca mu m. in., że
w czasie od wyzwolenia Polski spod
<>kupacjj niemieckiej do dn. 7 lutego
1948 r., będąc członkiem nieleganej organizacji „Stronnictwo Narodowe" na
terenie Łodzi, usiłowal przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego.
Dalej, że pełniąc obowiązki dyrektora OUL w ł,odzi, instytucji powołanej
do rozdysponowania mienia poniemieckiego i opuszczonego, w czasie od lutego
1946 do lutego 1948 r. utrudniał normal
· t Yt UCJi· I· w b rew ob o• • ms
· ł a Inosc
n ą d z1a
d · I ł ·
· t k ·
·
·
w1ązuJącym ins ru CJom, roz zie a mie
k• h
b
k'
·
·
·
nie pon1em1ec Ie oso om, od oryc
· Ine. z,a wy• · ma t er1a
„. zerpał k oi·zyscI
•
· t en1e
· k : przyd zie
· d c:rone us ługt,· Ja
•~ w1a
cukierni. maszyn ślusa1·skich. wydanie
zezwolenia na przewóz mebli, snrzedaż
krosien, przydział pianin it.p. pobrał od
różnych osób sumię ponad milion złotych.
Ponadto akt oskarżenia zarzuca Dowhorowi nielegalne posiadanie nistoletu.
który przechowywał w kasie OUL-u.
W toku śledztwa ustalono. że oskarżo
• Ly w ko6cn 1939 r. wstanił do konspira
cyjnej organizacji „P. N. _ Org.anizapodporządkowanej
Wojskowa",
da
Stronnictwu Narodowemu. Po krótkiej
przerwie nawiązał pono·wnie kontakt w
1942 r~. po wynvoleniu Polski nie
ujawnił się i kontynuował nadal swa

antypaństwową

nic

która qiewątpliwie również ściągnie
do
ne rzesze
ła- szą frekwencją Ogrodu Zoologicznego,

borowi sabotaż gospodarczy. Jako dy- dzie Likwidacyjnym bez dania
rektor Okręgowego Urzędu Likwidacyj- pówki".
Proces budzi olbrzymie zainteresowanego stworzył on takie warunki, że we(p)
dług zeznań świadka Lewandowicza nie.

fałszerzy matur
Proces
na
41 osób
ław;e oskarżonych

zasiadło

Niepowszedni obraz przedstawiała
wczoraj wielka sala rozpraw Sądu Okre
gowego w Łodzi, gdzie na ławie oskarżonych zasiadło 41 osób. Niepowszedniość polega nie tylko na niespotykanej
ilości oskarżonych W' J. ednym procesie.
lecz przede wszystkim na tym, źe z ogól
ne3· ilości podsądnych tylko 4 osoby sa
w wieku doJ"rzałym, re~zta - to młodzież szkolna!

szerskiej, w wyniku czego dokonano
licznych aresztowań.
Oskarżeni stanowią dwie ·grupy: jedna
zajmowała się fałszowaniem świadectw
szkolnych i dojrzałości, a druga dostar' i świa
czała fotografii oraz personali1
dectwa te kupowała.
Dokonania przestępstw ułatwiła woź.
na Gimnazjum mgr. Duc-nrmińskiego
~J
Bronisława Grodzka, która wykradła
pieczęć szkolną. Ona właśnie, oraz
woźny Kantorski z żoną, świadectwa
stemplowali i ciągnęli z tego pokaźne
zyski. Drugi woźny, l\:azimierz Mazurek zapoczątkował aferę wykradzeniem
w lecie 1946 r. z gabinetu dyr. Duczymińskiego 100 świadectw, w dalszym
okresie ilość ta wzrosła do 270. Pomagała mu w tym dzielnie jego żona, Krystyna, wpisując na świadectwa dojrzałości oceny egzaminacyjne i personalia
nabywców, podpisując członków Komi.
sji Egzaminacyjnej.
Pierwszy dzień procesu upłynął na
odczytaniu personali.i i aktu oskarżenia,
oraz złożeniu zeżnań przez 4 oskarżonych, kórzy częściowo przyznają się do
winy.

17 lipca br. na skutek poufnego donie

~ienia, że 3 mężczyźni sprzedają podrobione świadectwa maturalne, funkcjo-

nariusz Wydziału Sledczego M.O. udał
się na wskazane miejsce i zatrzymał 3
osoby. W wyniku rewizji zakwestionowano świadectwa Liceum Ogólnokształrącego. opatrzone piec7;ęcią i podpisami
Komisji E~zaminacyjnej Gimn. i Liceum Ogólnokształcącego mgr. Stanisława
Duczymińskiego oraz in„ opatrzone pieczęcią II Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego dla Dorosłych - z podpisem dyrektora mgr. Witolda Janowskiego.
Dochodzenie naprowadziło na ślad
nielegalną działalność. Oskarżony brał
udział w jedn~·m z zebrań konsph·acyj- rozgałęzionej i zorganizowanej akcji fał
nych S. N., które się odbyło latem 1946
r. w mieszkaniu prezesa okrę~u łódzkiego s. N. - Witolda Kotowskiego.
w dalszym ciągu akt oskarżenia
stwierdza, że w przededniu Referendum
Ludowego oskar~ony Dowbór na~ą~ał
. •
kontakt z członkiem PSL, Stawickun
Zła passa przysz~a. na szk~dmkow ~os
Feliskem, którego prosił o skontaktowa
nie go z jakimś wybitnym działaczem podarczyc~. . KormsJ.a Spec]alna, kt~ra
PSL-u. w rezultacie tych zabiegów zo- i dotąd me dawała im pardonu, tępiąc
sekretarzem I ich s~utecznie, ?hecnie ze zdwojoną
stał skontaktowany 7.
Wojew. Zarządu PSL.• Głobińskim Wła energią zabrała si~ do pra.cy.
dysławem, w rozmowie z którym Dow· ~ygmunt Luk!'s1k, .zai:n:eszkały w Ło
bór wykazał swe sympatie do mikołaj· dzi prz~ ul. Wolczansk1e1 141 kupo~ał
czykowskieJ' organizacJ·i. Zabie 11 ał rów prz.ędzię Jedwabną oraz gotowe mate. r.1ak d
h d
d b
ł
~
Y Je wa ne, poc 0 zące ~ ra. zie~y.
nież o bezpośrednie skontaktowanie go
z Mi,oła:iczykiem, z którym pragnął Zatrz~any .przez fun~~JOnarmszow
omówić jakąś sprawę „szczególnej wa- M.O. usiłował Ich przekupie.
Wyrokiem Komisji Specjalnej Łukag i".
Głobiński, nie odmówił, ale do spot- sik skierowany został do obozu pracy
na otfres pół roku.
kania nie doszło.

•
MI•1enc1na
• •
Now.1• pens1onar,usze

I

Chciał rzucić się na

nieruchomo sto-1
ale ona w tej samej
chwili wyc~ągnęla przed siebie rękę w przerażonych źrenicach Polizeirata
zabłysło zimne lśnienie rewolwerowej
Iufy„.
Zimny pot wystąpił mu na coło.
Tłusty, przerażonv, struchlały, przypomi?-ał w tej chwili opasłeg? . wieprza.
ktory'. wprqwadzony .do rzezm, ?trzyuderzenie
, . ,, pał
·1
.
kmał. pierwsze. łogłusza1ące
ą i zrozumia • ze cze rn go smierc.
Imbryczek z wodą wypadł mu z rozdygotanej ręki.
Blaszane naczynie, upadając na ziemię, zastukało niesamowicie wśród
groźnej ciszy nocy, podczas której głośno tylko uderzały dwa ludzkie serca
i tykały zegary, których wskazówki
dopadły wreszcie, po dłu~iej męczącej
drodze, godziny dwunastej.
Wreszcie radca zdołał wvbelkctać'.
jącą kelnerkę,

Specjalne)
Skuteczna akcja Komis)i
.
.
.
.

, .
~1~?1~iej po.waznych wy~roczen dop~~cih się Sta~1sł:iw. Czapski (Stare
kic~e~ ul. ?karzynsk1ego 11) o.raz Jozef
Lesmewsk1 (Fabryczna 22). Pierwszy t
nich pracował na stanowisku kierownika .wykończalni P~PB„nr..6. drugj był
ma3s:rem .druk~rni teJze fm;iy ...ob~dwaJ, zamedbu1ąc swe obow1ązk1 słuzI ·
l' • k
• d
b
owe, me ozo:r;owa 1 Ja na ezy produkcji i stwarzali możliwości poważnych kradzieży.
Obydwu skazano na półroczny pobyt
(t)
w Mielencinie.
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wego Niemca" wiem dobrze, co mam o
tym myśleć! I dlatego powiem: kła121) miesz nikczemnie!... Tak, jak zreszta
kłamałeś zawsze!
- Ależ pani.„
O złośliwa ironio losu! Do tego czasu
on mówił do niej „ ty", ona zaś do niego
„panie", ale w tej chwili odwróciły sie
role i oto Ołęcka, ciągle trzymając palec na cynglu, przerywa drżącemu
Niemcowi:
- Nie kłam nędzniku! Przecież wiesz
tak dobrze, jak i ja, że Zbigniew 01- Czego chcesz ode mnie?
Z kamienną twarzą odparła - ciągle brzycki sam uciekł z więzienfa i od tygodnia już jest na wolności! Czy tak?
mierząc do niego z rewolweru.
- Tak jest, uciekł rzeczywiście! - Co się stało ze Zb.igniewem Olradca zrozumiał, że musi mówić prawbrzyckim?
Sto różnych myśli przeleciało przez dę.
- C::ry wiecie dokąd uciekł?
zatłuszczony mózg Karla Koeniga.
- Nie, nie mamy pojęcia! Słowo hoSzantaż? Chęć przyspieszenia tamtej
noru! Nie mamy pojęcia!
sprawy?
Ale jednak Helena kochała rzeczyJak gdyby odetchnął lekko, bo zrozu· ·1·1
d wszys k o, 3es
b' ·
'l
· az· t a k ze.
· t z mm
· Jes
· me
. moze
. ł ze
wiście Z igmewa pona
mia,
J'ak to w pierwszeJ· chwili przypuszczał! nawet w te3' chwili interesowała się J·e- Sprawa pana Zbigniewa Olbrey- go losem.
Odetchnął z pewną ulgą, bo intuicja
ckiego (tak jest, Polizeirat powiedział
wyraźnie „pana" Olbrzyckiego!) jest już powiedziała jej, że Koenig tym razem
_
definitywnie załatwiona! Jutro zo&i:anie r::reczywiście nie kłamie. ·
Coś, jak delikatny uśmiech rozjaśnił
wypuszczony na wolność! Daję na to
,
najświęt~ze słowo honoru uczciweg" jej twarz.
- Zbigniew Olbrzycki jest sprytniejNiemca!
- Jeśli użył pan tak druzgoczącego '>zy, niż ca.le wasze gestapo' Nie dostaaritumentu. iak „słowo honoru uczci· niecie go już nigdy w swoje łapy! -

I

Kary· wi~zienia

dla n'euczciwych urzędaik6w
BOS·u

Wojskowy Sąd Rejonowy ogłosil
wczoraj wyrok w sprawie b. urzędni
Skarbowej.
ków Brygady Ochrony
oskarżonych

0

popełnienie

nadużyć w

czasie sprawowania przez nich czynno-

ści urzędowych.

Mocą wyroku skazani zostali: Muchłn

Stanisław i Milewski Leon na 10 lat
więzienia, Olczyk Eugeniusz - na 9
lat, Nagie! Mieczysław, Garucn Euge-

niusz i Brykalski Mieczysław - na 8
lat, Niedźwiecki Zdzisław, Tysiak Kazi•
mierz i Michalski- na 3 lata, oraz żukowski Henryk - na 2 Jata z zawiesze•
niem kary na 3 lata.
Wszyscy oskarżeni z wyjątkiem Tysiaka, Żukowskiego i Niedźwieckiego zo
stali pozbawieni praw na~ lata.
Bezpośrednio po odczytaniu wyrolCu
przewodniczący zarządził zwolnienie ~u
kowskiego
• '
•

Nowe połączeme
dalekop'sowe z zqranicą
•

W marcu br. zostało uruchomione b~po~re
dnie połączenie dalekopisowe Warszawa Amsterdam i warszawa_ Bruksela.
Nowouruchomiońe połączenia pr:zyczynią się
do usprawnienia ruchu telegraficznego między
Dotychczas ruch
Polską a Holandią i Belgią.
ten odbywał się drogą tranzytową pre:ez Fran
cję albo Szwajcarię.
rzekła

nieledwie z triumfem, a

później

zniżyła głos:

- Więc dlaczego, wiedząc, że Olbrzy
cki uciekł, okłamywałeś mnie w dal·
szym ciągu? Dlaczego chciałeś mnie posłać jutro do majora Friedenstaba? Czy
nie straczyło ci, żeś sam wciągnął mnie
w błoto, łudząc mającymi się nigdy nie
spełnić obietnicami? Dlaczego chciałeś
jeszcze powiększyć moją hańbę?
Zrobił taki ruch, jak gdyby chciał siE:
poderwać i rzucić na nią. Ale ona, jak
wytrawna pogromczyni zwierząt, poh&.
mowała go błyskiem rewolweru i mówiła dalej:
- Zwróciłam się kiedy do ciebie zroz
paczona, łatwowierna, jak do człowie•
ka, wierząc, że nawet takie nikczemne
!'erce jak twoje, zdołam wzruszyć i że
mi pomożesz! A tymczasem ty n"zukałeś mnie, sponiewierałeś moją godTylko własną swoja
ność kobiety.
teraz zmyć tę hańbę.
krwią potrafię
I dlatego zdecydowałam się umrzeć!
Radca odetchnął znowu.
Jeśli ta histeryczka chce sobie palnąć
w łeb, to trudno! On nie bedzie je~ zatrzymywał: najważniejsze, że zabije nie
jego, lecz siebie.
Więc też chrząknął raz jeden i orugi
i przerwał jej grzecznie:
(D. c. n.)
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wiedziane kalendarzykiem mistrzowskim rozgrywki ligowe. Znów siedem
spotkań, a większość z ni_ch. cieka"'.~·
Po niespodz:iankach, Jakich byl1smy
świadkami przed dwoma tygodniami, z
typowaniem zwycięzców nale~y być ~ar
dzo ostrożnym, bo i dalsze n1espodz1an
ki nie są wykluczone. Forma naszych
drużyn ligowych nie jest jeszcze na tyle stała, ażeby z całym spokojem można było liczyć na faworyta. Słabsze dru
żyny podciągają się i, jeśli nawet ostatnio brały cięgi, mogą pokazać swe groź
ne puzurki.
Sądząc z doboru przeciwników, należy si~ raczej liczyć ze zwycięstwem gos
podarzy, ale w takich na przykład zawo
dach jak ŁKS - AKS, lub Rymer - Cracovia może stać się odwrotnie.
W niedzielę grają:
Polonia (Bytom)
Wisła Polonia (W-wa) - Widzew,
Warta - Garbarnia

•

i

•

•

m

w Łodzi

Rew:a najlepszych pięściarzy Polski' w ramach
jub·leuszowvch igrzysk sportowych LKS.

I

sami na słowiańskie mistrzostw~ rn1licyjne do Belgraju, a to spowoduje dal
sze łuki ~ reprezentm:jl.
wreszcie sprawa turnieju olimpijskie
go też jeszcze nie jest ostate~znie załatwiona bo tutaj znów natrafiamy na
nową ko;nplikację, którą jest brak termipozostanie~
nów. Wysuwany uprzedn:o termin 15 Z meczu z
17 maja stal się w związku z wyprawami zagranicznymi nieaktualny, a dalsz~
kolidujn z terminami zcirezerwowanym1
przez LKS na uroczystości jubileus:iawe. ŁKS był na tyle przewidujący, że
Reprezentac~a Czechosłowacji doznała porażk~
zastrzegł sobie terminy w drugiej poło
W powrotnej drodze do domu repre- li. Gdy wreszcie dochod:r.il! do strzału, wie maja, czyniąc to jeszcze w listopazentacja piłkarska Czechosłowacji za- z powodzeniem interweniował Janik. dzie ub. roku.
trzymała się w Chorzowie, gdtie pod Przebój Alszera zlikwidowany. Drużyna
Ze względów chociażby prestiżowy~h
firmą ,,Praga" rozegrała spotkanie. z re- śląsica gra dobrze, naisłabiej spisywał ŁKS nie może się zgodzić na wyłączenie
się ~.oczątkowo Barański.
prezentacją Sląska.
boksu ze swego programu jublleuszow
AKS
Plerwsza bramka padła dla Czechów oo, a PZB musi przecież równ'.eż wykoŁKS Piłkarzom czeskim nie powiodło się
Ruch - ZZK (Poznań)
I tym razem, gdyż dozna!! porażki w sto w 21 min. z niezwykle silnego strzału ~ać program przygotoNań przedolimpijRymer - Cracovia
sunku 2:1. Piękna zW'fClęstwo śląska po CEJPA. Janik n!e mógł Interweniować. skich, więc jak uzgodnić terminy tych
Tarnovia - legia.
twierdza fakt, ie wynllc meczu Polslca- Ale Slązacy szybko zrewanżowali sie, imprez?
Bcirańskie90 wyłapał AL·
Istnieje projekt, ażeby zamiast wielCzechosłowacja nie był dziełem jedy- 9dyż podanie
posłał piłkę do siatki.
i
SZF.R
kiego czwórmeczu p'ęściarskiego ŁYS
nie przypadku.
W !5 min. Czesi na linii p„la karnego - Tęcza - Trnava - Milicyjny KS, któw ; hileoszowym turniein ZTS.
Sląsk spisał się doskonale. Drużyna
zawinili rzut wolnv. Wykonał go PYTEL. ry miał się odbyć w ramach Jubileuszu,
Dwa ·dni zajęły ćwierćiinałowe 1potkł\nia tur
dobrze I barnielu jubileuszowego ŁOZTS w tenisie stoło grała z wiełklm zacięciem,
Istna bomba - bramkarz KUBICZEK na- urządzić w Łodzi turniej przedolimpij·
wym by oslatecinie wyłonić półfinalhtów. Do dzo ambitnie. Mecz odbył się na stadio wet nie pokusił si<; o .obronę. Entuzjazm
ski przewidziany programem szkolenia
półfi~ałów za·kwalifikowall się: GUZlK, KRZY nie v; Chorzowie 1 zgromadz.ił 30 tys. wi
SIK, PLACEK z DKS„ następnie: WJKTOROW dzów, to Jest tyle, Ile stadion AKS był niebywały, widownia po prostu szalała wym PZB.
z radości.
SKI KONASIEWICZ i NIECZKOWSKI (ElekZdr.>jA się, że tiłki załatwi~nle ispraw stanie pomieścić.
tro~la) dale SUPEŁ I KRYGIER (Ognisko),
W drugleJ polowli;o C7esl wtmor.nHi wy b~rłoby najodpowiedniejsze I ~ble
Odpadii z bardziej znanych zawodnik6'1f
Gra była niezwykle ciekawa ł bard o skład, wstawiając VACKA do at ku i
strony powinny być i t~go zadowolo·
G'D LCZYK, repre7entaot Łodzi, którego po- emocjonująca. Sląsk wvstąpił w skła
KQl,.ICUIU'.A do obrony. Sialone ataki ne. T· m:ej oli:np jski nie tylko ni 0 urai ·a }!'.sł nie poddanką. Przegrał Oll.- z KRZY
dzie: JANIK - JANDUDA, GEBUR - SU· Czechów, którzy są teraz w znai:znej
SIKIEM i z SUPŁEM.
stępuje zamierzonemu ·czwórmeczowi,
Po lewai w półiinałach 7.nalado się po SZCZYŃSKI, ANDRZEJEWSKI, GAJDZIK przewadze, doprowadzają do zdobycia ale pod względem sportowym przewyż
tn:ech zawodników z DKS I Elektrowni, tym PRZECHERKA, PYTEL, ALSZER, MUSKAŁA
bramki, ale przed tym jeszcze sędzia sza go nawet. Turn'ej taki będzie powtó
~amym nagroda przechodnia ufundowana przez
DKS, rozegrana będzii!! dopiero w półtinata.ch. I BARAŃSKI. Po pauzie Alszera I Andrze odgwizdał spalony i rozumie się, bram rzeniem mistrzostw Polski, z tą jednak
jewskiego :zastąpili SPODZIElA I BARTY ki tej nie uznał. Ślask bronił się di:ie!nie.
różn:cą i to na korzyść, iż wezmą w nim
LA.
nie daje 1.1dział rzeczywiście najlepsi pięściarze.
Półgodzinny okres przewagi
e mistrzostt~a Pnls'd na vrzełai 9 m1ia Pierwsza czę." ć zawodów upłynęla ra- Czechom efet:tu bramkov!ego. Slązacy Łódź może w niedalekim już czasie być
W nadchodzącą niedzielę miał się odbyć w czej na grze równonędneJ, chociaż Cze 3topn1owo też zacze!i dochod1ić do gło tere:iem rewii najlepszych w ringu,
lublinie bieg na pnełaj o mistrzoltfwo Polski. si byli technkznie lepsl t pracowali Jak su, lecz akcje i~h m::szą rac:z j c. chy
Według opinii trenera Sztama w tur
Bieg te;1 zoslał jednak ~wołany. Odbędzie s!ę dobrze zmontowana maszyna. Widać by :;poradvcznych wyp~dl} ~. D ·a r.rzeboje
jut po Biegach Narodowych, gdyż nowy termin
olimpijskim powinni wziąć udział:
1ieju
ło, że zależy łm na poprawieniu swoi Mr•sz!r"'ti!l i d·'!u: rotn'"' ;ł;,." ,...":,.,!l?łil o'11--yrnaczono na dzień 9 maja
muszej: Kasperczak, Brzósw~dze
w
repu•3cjj I chcą 7a wnelką cenę w • bo~ bre1mki. Czesi
„„:rhoclzili w~rost
i Gumowski,
Kamil'lski
ka,
grać. Niezwykle groźną sytuację w 6-eJ ze skóry, ale ws, anlnł gra brnrr. arza
w koq~iciej: Grzywocz, Bazarnik, Czar
min. wyjaśnił lanik, gdy zr.aład się oko Jar.ika uni::est•Yiłil lc:h 1am· rv. M"'CZ :r.a
'al e z bra~f e PZPN l!edzfe zwołllnP.
Akcja podjęta przez Gdański OZPN., a do- v. oko z Szamber~erem. Czesi częśdej .kończył si'} zwycięstwem Sląs'<a 2:1 necki, Szymonowicz.
1
magająca się zwołania nadzwyczajnego walne a•akowall, ale strzałowo nie lmponowa- (2:1). S~t:1'1.!c·: 3ł Mjr. Szr.ajc!er.
w piórkowej: Antkiewicz, Matloch,
go zgromadzenia PZPN w sprawie Il ligi pił
Czortek, Marcinkowski.
~.arskiej, zyskała poparcie większości okręgów.
w lekkiej: Rademacher, Skierka, A.Jl!dynle Sląsk wypowiedział się przeciwko Le-

Pó fi

wać i wyjazd odwołać, gdyż Z~iązki Za
wodowe wyznaczyły na wyjazd do
Francji z okazji 40-lecia Federacji Gimnastycznej kilku pięściarzy, bez których
wysłanie reprezentacji na Węgry Jest
n!emoż!!we bez narażenia się na nieko
rzystny wynik. Z drugiej strony Milicja
Węgrami musimy uezvgno- Obywatelska wybiera się ze swoimi a-

Pokrzyżowały się nieco plany PZB. -:
Mieliśmy w programie mecz z Węgrami
(w Budapeszcie) i to w niedalekiej przy
szłości), następnie turniej olimpijski z u
działem najlepszej czwórki w każdej
wadze, ale z projektów tych nie wiele

laska

Wspaniałe zw

...

1: 2

liści wyłonieni

to

Lublinie

Bieg

Czy stw rza li

ligę?

mn. a okręgi Jódzkl, rzeszowski, siedlecki i kra
J.;e>wskJ nie dały odpowiedzi, lecz I bez nich
wniosek Gdańska uzyskał kwalifikowaną więk
srość głosów,

W ub. poniedziałek PZPN rozpatrywał wnlo
i:ek gdański 0 stworzenie Jl ligi piłkarskiej.
Prawdopodobnłs w ciągu najbliższych czterech
t;godni, bo tak tego wymaga statut, zwołane
hędzle nadzwyczajne zebra11ie, które wypowie
potrzebna jeiil
się czy pil' .ar•twu polskiemu
druga Iff!i!• r ·· leż nie.

Szermierz
L·czna obsadd

~ wysok~

-......

Nadiiwić się wprost nie mog~.
jak dzisiejsza kobieta w cil!,gu
zaledwie kilku dni pot.rafi sie;
przeobrazić nawet z brzydkiej
poczwarki w cudownego motyla.
Wogóle odnosi się wrażenie, że
brzydkic.h kobiet dzisiaj niema.
- Masz rację Zbimiewie. Dziniema brzydkich i starych
~iaj
kobiet. są tylko te, które nie dbai nie piełi;gnuią
ią o siebie s·wej cery a ~o tych ja nie chcę
należeć i dlatego codziennie pielęgnuj'= cerę matowym krem 0 1n
i pudTem „Anida".

dams~i, Iwański,

w półśredniej: Chychła,
liński.

1

poz om mfstrzosiw

Mistrzostwa szermiercze Krakowa, roz~rano
we wszystkich brnniach. e; udziałem zawodników Warszawy, Sląska i Łodzi. Zgłoszenia bai
dzo liczne. zwłaszcza w szabli, do której stanęło 45 par. Wysoki poziom był w półfinałach
w szabli. dowodem czego Jest wyeliminowanie
ta.kich zawodników jak Sołtan i Zawadzki
·~·-------~--~---W finale szabli pierwsze mieisce BJąf Sobik (Katowice), a drugie Dobrowolski (Warszawa) Na trzecim miejscu znalazł się najlep
szy i łodzian Banaś, przed Zaczykiem, Nawroc
kim i Hałupką (Katowice) oraz Foktem (Warszawa). Pierwsza trójka zdobyła po S punktów
i o miejscach decyduje tylko różnica trafień.

---

rz

Olejnik, Wik-

w śr~dniP.j: Kolczyński, Zagórski, l'iW szpadzie najlepszym nke.zał ~1ę N~wrocki
(Katowice). który za 1ął ple· wsze 111ie1sce ~ar:;ki, 1'Jowara,
przed swym. kolegą klubo" ym Snh1k:e'l1. Fokw półcicżklej: Szymura, Kub:cki, ży
iem i Hałupką. Pierwszy na liśr1e f1nałistÓ'>'' n~ i Archacki.
spośród łodzian znalazł s:ę Każm:ercuk na sin
w ciężkiej: Klh1ecki, Jaskuła~ Stec i
dmvm miejscu. a Ryb:cki (Lódż) hvl 9-ty.
We florecie m~~ldm finał wygrał,· Sn!lan Grzelak.
(Kraków) na druqim m:eJscu Jest K'lSe~ (Sląsk)
a' na tr11ecim pierwszv z łodzian Ryb1<.k1
We florecie ień~kim zwycięż •la L'.s-:.k:owska
(K;itowicP)
(Katowice) prz1td Skupienfówną
"treiderową (Warszawa) i Warczakówną (Kato
(C~o 1 ny)
w!ce).

Kolustki

ZU -

TUR

górą!

5: 1

•

''
......

'.
ilustro any tygodnik dla wszystkich 1uzynosi, wpięknej szacie
3946k
.Rraficznei, utwory najlepszych pisarzy 1o,skich
1
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o Cyrku Za okazaniem ninieisz go
kuponu kasa Cvrku wyda
2 bilety ze zniżk(( SO proc:.

Ważny
~·+Pf

wdni powszedni
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•

~tóre_ chorowały na zimni_~ę
1est!!Osoby,
Humorek
(malarnę) winny poddaf Sill kurac:11
p;~cownlcze
Bąbelek pojechał

do
na wczasy
Wydział ZdroZarząd Miejski w Łodzi Zakopanego i cal.e . dni spędza bezcz)"llnie.
.Koledzy "!1amaw1a1ą go, a.by się wybrał z ni wia - podaje do wiadomości, iż w związku z
przeprowadzaną akcją zwalczania zimnicy
mi na ~vyciecz~ę w górv..
··-_ N•e rozu~iem - ~ziwl się Jeden z nich (malarii) - wysłane zostały imienne wezwab'
k
'b , t•
tk' h
. d
-<'?temu jestes takt len1wy1
••• \V cale nb jestem leniwv, Ta góra ma n;a o hwszys ł l':: os~ , ~ orebw ro u_ u ·i:2 UllO stóp, a ja tylko dwie. ·To slę nie da g Y~ c o~owa Y na z~mmcę, .a Y zg 1osi 1Y się
do Jedne) z porad111 przeciv:malarycznych,
zrr1bić„.
.
znajdujących się:
*
przy ul. Pomorskiej 23 - czynna w godzinach
Go.Sć "Vzywa kelnera i prosi 0 rachunek.
od 8 do 10.
- Jaką pan miał zupę: pomidorawą czy
przy ul. Lubelskiej 7 - czynna w godlrJnach
barszcz1
od 13 do 15.
- Hm, n2e wiem, bo jakoś czcć ją było my
"Jrzy 111. Pf'lhianickiej 240 - czynna w godzidiero,..
nach od 8 do 10.
- A to w takim razie był barszcz, bo ponil:
dcrową czuć nafią! •.•
w c:>lu poddania się be:>!płatnej kuracji prze*
*
Łó'1ź wy!)owiedriała walkę żebran nle lVie- ciwnawrotowej.
lu włóczęgów uprawia fednak nadal ten 'proce-· - - - - - - - - - - - - - - -....- - - - - .
der. Jeden z takich włóczykijów wchodzi wczoil
:rai do sklapu Koziol!liewlcza i zawodzi od
91
prngu:
eiszy od amervkańskiego
skuteczn
- Pro~zę co laska dla ncie:i:i;.niałego .•
Nisz{:ZY owatly i robactwo.
·
I\''3z;olk:ewicz jest ohmzony.
Tępi radykalnie m o I e
- Jak wam nie wstyd ż:?.braćl I w dodatku'~
~
kłamać. Przecież pan widzi!
Do nabycia wszędz'.e.
·- Tak, ale ja zbierilill pieniądze dla ociemWytwórnia Chemicwa „Apex" Sp, z o.o. ;2:
niałego kolegi .•.
~
ł,ódż, ul, Piotrkowska 171.
- A gdzie on jest?
- Stoi przed sJ;Iepem i uważa, czy milicja.'lt
nie idzie.„

., *

*

Przeprowadzenie takiej kuracji jest obo.
pomimo dobrego samopoczucia i braku objawów czynnej zimnicy - we krwi człowieka, który przeniósł
k' t · h
· ·
·d
·
ma 1arię: mogą zn~J owac się. za:adz i eJ ~.oro?y, me wywołuJące na_ razie za nych o Jawow chorobowych I dopiero po pewnym cza~ie może nastąpić na\1\rrót choroby.
Przeprowadzenie leczenia zapobiegnie nawrotowi.
Poza tym do wymienionych wyźej poradni
przeciwmalarycznych, powinny się zgłaszać
wszystkie osoby, które w roku bieżącym zachorują na zimnicę.
Zaznaczyć należy. iź zarówno porady lekarskie, jak i lekarstwa, są bPzpłatne.
wiązkowe, bowiem -

011 D. T. APEX''

*

INŻYNIER

0

TEATR „SYRENA" Traugutta 1
Ostatnie 5 d n i
Nieodwołalnie do niedziell dnia 25 bm,
wlaczn;e
,,A M B A S A D O 'R''
ba:rwna qroteska dynlomatyczno-satyryczna Z. Go'1:rlawy i W. Stępn:a. Udział
bierze cały zespól ,,SYRENY'' balet i or
kiestra,
Początek przedstawienia o godz. 19,30
Kasa <'?:ynna od godz. 10-13 i od 16-ej
tel. 272-7~. W środę dnia 28 bm. pręmie ""'
,...
ra komedii
~
„DOBRZE S-KROJONY FR.AK"

- ARCHITEKT

przyjmu.Je do wykonania
WSZELKIE RYSUNKI Z DZICDZINY
ARCHITE;CTURY i BUDOWNICTWA

OGLO'"~ZEN.lA

111111111111111111111111111mn

XIX KONCERT SYMFONICZNY
koncert symfoniczny
piątkowy
dnia 23 kwietnia br. zawiera w programie nado
stępujące dzieła: piękną Uwerturę Glinki
op. ,,Rusłan i Ludmiła", dwa rzadko grywane
utwory Chopina mianowicie Rondo - Krakowiaka i Poloneza ee wstępem Andante spianato w końcu VIII Svmfonię Beethovena Solistką koncertu będzie doskonała pianistka krakę
ska Maria Bilińska-Riegerowa, orkiestrę popro
wadzi znany już publiczności łódzkiej kapelmistrz Bohdan Wodiczko_ Bilety do nabycia w
kasie kina .,Bałtyk" Narutowicza 20 .
Najbliższy

Wiadomość:

z

telefon 128-17
3511 .

~IADOMłEN~E

Wytwórnia art.

DROB.NE

spożywczych

I

mm1111mm11m1111nnm,

Z rozrnyqań roztarqnionego profesora:
zostqła prz::oniesiona z ul. Więckowskie- Córka moja urndziła dziś dziecko Zano- ----~~----- - - - - - 1- - - 1 SPRZEDAM dwa moto BEZ WZGLĘDU na
I
.
mn!alem zaoytać, czy to chłop ee, czy dziew- Ł ł
1
98 na Al. Kościuszki 28, tel. 105-91 ...:
go
cykle B.M.W. 250 \ długość gat1mek wło"·''".'SZ"'f!I!
H3f7.!
j
·
.
1 •
" "'
~"'
ciyn k a. I t er"z n:e wtcrn, czy estem uztad-1!1---------o
\Viktoria nożne biegt. sów Trwałą Ondulację 1
....
kiem, r:zy babk~,...
Pc!ecamy wyroby naszej firmy.
Dr MIRSKI akuszeria !\Kfl~ZERr..A LAGO- Łódź, Południowa 5-18 Amerkańskimi płyna
*
443.5g ml gwarantują „W1choroby kobiece. Ze- wsr<A. Tr"n-> ..,r 7,,jmn
•
w
· z~a·
F ryzierzy•
·
- urządzenie lensc.v
37 · tel
romskiego
kelirnra.
Gc('•\ przvt:vwa
1
SPRZEDAM
lo 7,,,chotinia 5?. tPl
•
•
368~k
11
•Nadz''a
·
·
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- Panie sta!szyl Ta porcja mięsa to pewno 2'i7-23
4
·
.„
amosc
1a
sklepowe
<!<!<!'>co
~'. 7<>
•
'
~-z-.-1".-P,-K--A-,-„-0-.J-T-A Kopernika 59 _ 4 qonz PRzYBŁł\KAŁ się pies
Dr .JAN :JOSIN rent- -A-t<:-.-,a la lłot>nf!Jen?
1
•
•
".. ,n'1o Jn", 7.n".,„_._
- D'aczerr.10?
biały w brązo4445g wyzeł.
SIEWICZ. _ ·rAh!tu· 18-21.
~-?ewłoś, odpadki ~elniaI> B
·
• t eraota
• •1
L
- Same kości. ani śladu mięsa!"
War!>zawskiei MOTOR 120 vo1t3 fa- we łaty, Ogon do por!Pntka
ema.
><Wl~·
ne kupuJe
..:e.
krótkm:warty na łowy obcięty. v\TólKliniki Prnf?~ora Grr zy
rent!?,enobiticzna.
„Bolgo" Rzgowsła 14.
oraz
Gdańska 74. 15 - 18. madzkiPgo orzyirn•d~ kulkach sprzedam. Ka- cza1'iska 252. m. 30.
J D d ygO
'465
„„,„_ Pomor<>k!I 4'.l
1~1 1~
·~1
3948k
'J
"'
ro!P.wska SO - 2 od
:'l~R'.-\ 0
4<l47q PRZYBŁĄKAŁ się p'.es
god7. 16-ei
P1\fTo;;TWOWY TFATR WOJSKA POLSKIEGO Dr MAltKrn\'VIC'Z cho
(cia;:to) spr;edam.
r0hv żn!adki1. jelit. wa ~mJnn - S~r'.l'.P.fl~t ((APELUSZE damskie : wilk, Rychlińskieqo 9.
A
ść· rz•stmc~ „
.:
Dzi3 ·z powodu prób1 generalne] .,OTELLA" trob.v. Piotrkowslrn 145
44 72ri \""
pomoc
''Ja .omo · " • " · 11 "' 3 POTRZEBN
męskie duży wybór pn
t t
34
Zachodnia
domov;a.
445lk
11114.
Czarn~~klej!O
mereż
do
i'RZYJMUJĘ
P'.otrknw<klep
IPca
f.óclż.
AKUMULATOR
:\54:\1<
3 - 5.
ea r meczynny.
44831~
14
1
·
· 1·
,_
ZAtJRMAN Andrzeja 29 po l eca a- ska 223.
DOirT""R
11
TEATR POWSZECHNY
1'1 1I ro.
,
i
l
l
l
·1l
,
.!l
4449k "-i ble iznę itp. ga ante llllll'11'!!!lll'1lllll 11ll l l l,l l l l'11111
" u
· 11 -go L"is t opa d a 8
Dz:ś z powodu aliademii Towarzystwa Przy- spec1·alista: ~kórne we kumulato'"''
- · KAPELUSZE damskie l na
' ' do kaz".de
4~77
jaźni Polsko-Radzieckiej przedstawienie zawie neryczne. 8-10: 5-7 go samochodu. moto()Ił' AG A !
, g
M44!( cyklu l telefonu. Spe- męskie dużv wybór po
N>iwrot li
s.zon e.
SKUPUJEMY WEŁNĘ LETNISKA blisko Ło
l~a sklep Piotrkow~'<a
t
d
TEATR KAfl.""'RALNY DOMTU ZOŁNIERZA OOKT""R REICHER
0
4450g lanfiarowalłJ f!
la mo oru 190
sialnie
O'WCZĄ. surowa. po- dzi z utrzymaniem po
"'
•q
specjalista wen~rvcz- „Dlesela"' I samoch SILJ\TJK (motor) elektry
ul. Daszyńskiego 34.
tną. pran~ w KAZ- s·zukuję Łóclź, Pomor
krótkozwartv. POTR~E NA
Dziś r godzinie 19 min 15 farsa Noela ne. skórne, płciowe amervkańc:kich. gwa- cznv
4454g
pomoc DEJ ILO.,,CI. ..Jłr'IE- sb 41.a - 14.
1.. B
Hanna fzaburzenial PolDr:lcio rancja Ód roku do 120 volt 1 ADO obrotów
Co·.·rarda „SEA 'S''. Udziai biorą:
.K:lińskiP!JO •RYNOS KRA.fOWV" POSZUKUJE ~ię hkABiel'rka. Hel ona Rnczvńska. Halina Głuszków- wa 26 druga - si ~d- dwóch lat. Kuouiemv 3 konny Kupimv Stali dnmowa
4412a I f,ódż. Rzgowska 4. Fi- lu na s ·ład pa~·c•n o
na 37 , Ekktrolechniry. 18-.:m._9.
stare akumul:itnrv
-~:ł 1''·
na WFtnda Jaknl:i;•i<l<Fł M1rh'lł Melma Danu ma
3~93!{ pow;erz<"hni ca 1 50 lT't.
GOSPOSIA "-am.udziel-i lia Rvb.'Ja 17.
Dr TEl\IPSKl •perin- lc:lrnvnkn t<>ł 1fl5-?"i
ta ;:;-'flil·:ka i L11rl·1·;k Talanki
4 45
li~ta W<"11PfVCznP, skór KWIATKO'.V<l.Kl - - - - - - ~----"...,~q na potrzebna zaufana 1 .l!t~~~~s:;;;in-~mJ kw \V .,,k'" l;:n•zty
Teatr „SYRENA"'. Traugutta 1
s!d':p!
srRzFnAM kio~k wia Piotrkow•ka 31J
dkl Ł"d·
S
ł
0 7· K 0•
rem"on u zwróc -v d ·
-·nzF"N
·
Nawrot' 13
-'omo~c·
nawa z
ne, w o~y., moczoDziś o godz. 19.'.lO .. AMBASADOR''
z1ewczy \'\'iadomość tel 2.55-:P
„
4428ą PO;"
· futer
k
p· t k
ł ·
14 7- 45. "sklep ~
36
7 v. - .. - - - - - - - m1·
cl d · ck a. I'°
włókiennir.
tel.
·
IO r o w s ka ścirn;zki
TEATR IiOMEDIJ MUZYCZNEJ ,,LUTNIA'' pllc 10we.
P.n
.~a
PO'JRZEBNA panienka na o zie
oaleca doborowe wiri<i
3475
4
4482,:i
4
~~g
. ~ §.~g do sklepu F-ma Kuzilń. E~-ę_~ 7
:,noek
OR ROZYCKI ~'.lec1C1 I mlodv
Piotrkowska 243
Cndziennle o godz. 19.15; w niedzielę ~.godz. 1;~t>1 c.horńb koh' rvch ZAWORY. biitiestat:::: SPRZ~~AM radio w·.a ski P'otrkowska 1.~4.1 POMOC domowa po1~zi. -~Mk:t
Jari!CZ
li
4411a t
ul. N<irutr>vn- - - - ·1 or„epr~w>'I- we wvsn'rnr!ś-n'eniQW" clnmn~c:
15,30 i 19.15 - „ZEMSTA NIETOPERZA , ope ~!·ti~?.or
--------a
'.
---·-·- , rze na.
r7a 7 Drc '1'J.gki
, - ,,,
PRACOWNICA rlof'lo- l m. 7 lewa of:cyna II o.
p. ' · u.;o
od O<; ·
i;il ;iP ()h1w-!o: P'o mPlolitrnŻo'\.'e
·
retka w 3-ch al:tach J Straussa.
1
'J \MOC.HO<l4'>tq KURClY
- ·._ k„l Wi'l polr·zebna. Świ;c- i - - - - - .. · M
. _.,,,„„.n.
"'„,.;,
"·knwc:k>i 1:\ •· __ „;..., '• • -6 kunimv · Prz~inv~l
Teatr „OSA"'. Zacbndn!a 43. tel. 140-09
„
'-'.
mntr.cv
1,r..
~ ó
1
kot'r~ 1 DOWE Z_'.v! :•ku Tr~n
v.ry,magane . POTRZEBNY
')„~, - l"?~nic-zv l',ńdź. , r rl- N~V" 200 - Pabianir1<i'l dert.'". a
;„. ? - fi
Dziś i c9dzienriie „WIOSENNY BtEG".
·
t
'-'lecz
9
41Mn 94
f,S.
'lr Kfł~VA
na żela.,.nP rohrity . Do t.por owcow A n d rzen
•
;t4!'1n ( 1 Ma .1 a 5- ' •
. ·
.„
· ??
- Kl MTE-: TT'' kki'l
· Repr. CYRK Nr 1, Plac Leonarda
433 ą wborczyków 35,
6 przyjmuj;.i na no...-:y
---"
c;;pn7EDA~f----bfi~
hurt:GALANTERII\
Codziennie 0 q. 19.IS wielki program atrak- "Z~!R•Jc, W. •pPcialis4t54\1 J:u~~ zapodo•.,-y i arna
· fia"loC „ POTRZEBNA podr~cz- 1
tn skf.~no-•vP11eryC"?- dpt:oiJ palec„ Pvtloch ·, : cyjny pod dyr Din-Dona
- - - - · toFki nauka jazdv na
10· i S-k'l f,ódź, Pintr- c ęza'.owy .JlfP.rcp7es i na do prc:cown' su\ien'
nP 1 M::1ja 3 8
·
JlC'TI"C _.
POTRZE!łNA
~„ 6 nk fi cyl•ndrowv na ))•eq11 r P.'otrko•vska 100 _ 3
~„ 4 k·
··
·
W soboty i niedz. pacz. 16,15 i 19,15,
0 ~·o'co1 d~-h
2 ·'"'
~
ut:.
~'1mnc10
.
K
d
.
"
•
J
.,,. ·a·
„
" ,,,. d
,„,
kow!>k'\ 51.
4 - 7
1
11 1
0
i
cicżarowvch
w.vch.
amie~~~"-·
on')nwa.
___iil'.2if!
_
_
_
_
_
_
_
,
.
.ia,~mosc ·· 7.·
OrŁOZA ~oeci,:ilista Rl.TRTITT'lNT;\ P>inie44731
7
3
.d.?3111
POMOC domowa po- 1 E1·-"'~·----- ..:~·· ,„'1t"r"kJ;ir]1
~•1„rńh wloc0w. cklirv ru KokM7.kn ŁórH. Gdan.ka l l- .
,,Pani Miniver"
ADRIA
trzehna. Referencje k0 l POT1'.Z:ET~.1'TY czrkdn;'k RRO.'U-modelowai wenervC"znvrh. piPrw p;ntr!,-owska 31. łt>I
BAŁTYK - ,,Dusze Czarnvch"
niecme Zachodnia :14: kraw· <"~lz1 od lli'Iil7. nrt. ni a. szvcia ubrań dam
S?<1 - r:lr11g'1. ('?warta 256-92. oo1Pra tan.Ptv 'ł/:>fn~
1
północy'
iz;
BAJKA - ,,Dz:ewczę
4437g · J kat. Stalina 50 1'l 3 o.!drh, ·dzir<'iecvch. bie
m . Hl
hihulki k11lornwP
- ~ińrlma. <:;ipn~i„wi·
K
„Program Aktualnoś~i
GDYNIA 1
<!4-'>+g
l>CTJFE"N~
l~q't"311 n11 FOTOGRAPE
s·mag;:ity.
raj. <' 7 " 14 t"l"'"n 170-!\ll
· '· liźniarstwa. eorsecl ar1·---·---pracowni
'
.;;;
„
się
ucz~cei
macvinp
Zagr. Nr. 8."
Gr!'lńska I POMOC dom'lwa z go •twa {Ofl:ł~"ntowanym
domowa
ca
~np- SREBRO w k„.;,.,„, "''
PROCBAf'KI
Or
GDYNIA - ,,O 6-ej po wojnie".
J\6 wP1 f'lłod?ież", prac:ui"_cvni. 25 m. 13 zg ł asz.acL od tawaniem
.
k
1 ,_
· ,. t
-potrze 1ma. ~v~1f'm"m Eui;rpnill!':7'1
C1'ł.1~ a. s t"rnf' WPnf'. •t:ici 1muJP- '
1
„Rodzina Fromant·•.
HEL „
.ł
! "'"k ?. c.<-r·1z.
h
„
·
·
0 · t
1„
1
wv. fl:'8ą Refer<>n<:ie ohowi<nko- Wi~niew~kiesro)
•n • '"l":h'lrn Ąn1rm zniżka. 1. .J~~ qodz 16-ei
ner
»-·n
m111P
rvc1nP orz:v
MUZA - „Zielona dolina".
- · · ·.11e. 7ał<'lszeć s'ę od uczaią kur•v Tnstytu- - - - -pomornt
41'i1k: ·POTllZEI!NA
'"' wrot 1
"·'" R"I
• 17
r
n< kowska 112. te J 1?O -•w
P<>ionn•v
POLONY A - .. Ostatni Etap"
FOTOAtJ- ca domowa do małe; 4-5. Łódź. z.-cisze 4 tu Pr:>:Pmv•lown-'l'lzefF.'1"'NV
ipgi,
TlRT:\°OFTI~Z CRE:
,,Na tropie zbrodni"
PRZED\VIOŚNIE mif'ślnif'1.ęgo. PróchniPiotrko-.„ska m 8
C'!~SKl rhorobv •1{ńr ~PR/7,EOAŻ hur1n'Vii "T'Ol\tAT N'łrtitnwirza rnrlz;nv
ROBOTNIK - .. Knork-Out".
3~!17- ~
4403cr kR ~"'i
·
no-w<>nPrvr7no Piotr- kapi>lu~zy t heretów 8 - naitaMze n;:ij- 162 -4, ~IJ 5-eL 4449C1
_.-.:;._ _ _ - - ' - - ł
7
pn-Ą-iłQ~-d-·-----~ vhe'?p '7'°1ii~ ·i~ ' "', .... ,
dam~kfrh d117v tt--vh6t
ROMA - U proqu tajemnicy".
kow~ka 1:\7. 3-fl
m~kie·u
kro
KURSY
wykwal'
A
POTRZEB:'/
TP
z.
omO'-'Ta
..
.
.
"
<!'1171.:
""""',;„„1
REKORD - „Skrad1iona Sh1wa"
l!57dk j
k
f
<'env l"!i•ldP P.ń-i7
KnoPrnq<:a 17 _12 " A 11 -HllR1'0W, 'IA Wló- e!enc)a;r' 1 '_,, poszu ;,~~ filrn':"a.n 'I. wyc~Ow?";- qo ..i rla?lskieao (sy;;;t.
STYLOWY - „Mall Delf'ktvwi';.
Or Ml'łl. S'PNKO f(~~
Jnstv.t utu
czy. ni dlJ dzle::;.:.a 7.-10 nng. :elsk1)
,.,
16a
,a
ad·
7„,,
no.
•
,..
·
.
4<141
k Jef!n•r 7 o- ,.~ 1antcrv1
ŚWIT - ,,Niebo czy piekło''
'ł!'.11!lo
trinnrn•k"
WPrv onoci3li;ta ~\:Ó• - 'P.z~Przn'1vsłowo
Za~··"d21
letn'ego
2-n
i
.r!
.
.:...
-·---St,...ni<;\;l'v
„J\1TR"
""
-TATRY - „Dwulicowa kobieta"
n'l·WPn<>r"CZTIP K'Jlń Mf'lTO<'YKt sprzerlil"'
Zapisv.
4470q ~'e~ln1'-.,.,P.qo
POTt'ZFBNA służa.ca. k·a 2.5 m. fi.
r
,„
Trawiń~ki. f.ńdź. Piotr
·
„Mali Detektywi''.
TĘCZA 13-U I nl0A7 '.'!OO nil (' h o d'lle
ci<:i>ao 1'.l2;
kow~ka 49. tel 102-03 Al, ~ościusz~i 22 front POTR7EJ3NA praĆowni ł,ódź. Stalina 7.
WTSf.A - „Nauczvcielka Wiei~ka'"
4171k Rzgowska 14 Gort"t
1f.;-1~
44G9q
HI p!ętro mieszk P2
~
• . Gdan'',~a
.„ 0. 'Va
.-.a 0• 0~
A~R?k 11oleca towarv wełriia
„Wśród ludzi''
WŁÓKNIARZ n!F.A.r Kowsrcr-;:h1= - - - - - h - ;
4471g
16.
.
m
76
-----·------~444q
dzieb:Jwełniane,
ne.
,
:
\VOT .N<l~C - . ,,.... . . tnfni F.L~n"
1· - - - - - - - - "
J
POTRZ"""'A
rurn-urolon sry 0 :jal;<t~ SPRZEnAM sarnoc OL'
~cu1Mone lftkUmłl!'ltV
,~...,, .• ,.._ w~'. twak: POTlłZE!!NT krawcv i
wiarskie, różne tkani- f'k
,,Bitwa o szyny''.
ZACHĘT A tiP<ek, rr•rheP". dróq ) os0bowv ~nr<")f0"'Y· nv obiciowe. ora:i: dra 1 owana, zaw11ac 7 a · krawcnwe na woiskornn~1nwycli. Pintrkow- Jaracza 2 tel 13:vo:r,
bna f:(a1"riterie. Wysy- do. drcpsow 1:-· P9włow wą 1. CV\Vilną T'lliotę
43qąq
4 --6
ska 159.
1eg!"t Z""
ski 1- go Ma1a 33.iA fi
·
t am.v za pn b rani<'m
" ..., •
Pracy· ZGT'E'ONO
Spółdzielnia
23~.0k gny7EnAM 1'li!rP n17V
.• Post~;:i" Zaw. PCI~. Ligi ~o~iet
. _AJq Krav•ców
pocztnwvm. C"enników - - - - 15.10 (Łl .,W po<:ztowych Zakładach Grafie7Dr FTI~1ŃSKI crorohv HL Pnrlzltiej 114 fR 1';> niP '-''"~vl<1mv. ~0041< POTF.ZEBNA pracowni f ..i1dź 11-go Ustooncli! oraz . .dwie kartki zvnych w Łod.zi'' 15.20 (Ł) Chwila muzyki. 15.22
l\3'łąg BRYCZESY
sprca 11 - 14. Leq'o- b'an;rk'!l
Hele11a
4474.q wnosc10we.
specjal- c~ domowa z gotowa- i 77.
(Ł) „Robotnicy mówią'' 15.25 Chwila muzyki.
1 Iskra Przetwórcza.
nów 3
sAMócu()o-;;s;b";:;;;v
.
nie wykonujf' krawiec mem. Re~erencie ko- I
15.28 (Ł) Wiad lokalne 15.33 (l',) Rozmaitości.
4432.g
P'.otrkowsl<a 'POTRZEBNA . d7:ewi motocv'd 3.50 snrz 0 - z War~7.awv. Piofrk0w n1eczne
16.00 Dziennik 16.20 ,.Głos Młodych'" 16.30 .. U
·
.
4448g czynka do dziecka 4 1
·
3601k 81 m 22
\Vschodnii' Aq skri 176 _ '12.
rlaTl"l
17.00
poetów staropolskich'" audycja l!ter
lat Limanowskieg 0 55 ZAGINt<;ŁA legltyma· ·----~
p4389q KRA ~irnc nrzvimuje
-4475 q cja Ubezp. Społeczne!
pomoc m 2
OTRZEl3NA
Koncert rozrywkow-v 17.30 (Ł) Muzyka pol'lka DRNTYSTA WODNIC !1!.:__13.
P'l- ponrawki. ren<>racie i dom11wa z referenc;a· - Zeler Jan Nawrot 44
· ·
(nłyty) 17.50 (Łl „Ulica między rynkiem pol- Kl Stanisław spt>c'.ial- TĄ t>ETY. Tao" tv!
4432
·
nrzer0bki. Wojcie- mi Brzezińska W5r110 P. P. FILM Polski po- m 17
skim a radzieckim" 18.00 Koncert muzyki lu- ność: korony, mostki ~iac:l?m nil ~kładzi„ d1
-~
księgoweqo - '
· 4455g 5zukuje
r:lowej Transmisja z Buclaoesztu. 18 45 Lekcia porcelanowr. Andrze- 7v wybór pieknvr1' t9 chowski P!otrkowska dnia 34-10.
""t i wier.,.nvch n'f.•
nfi"'' _ WYKWA(TFIKOWA-- na kierown;rze stano- ZGUBIONO I~. tram
li!ł poprzeczna
J~zyka ro<.yjskieqo 19.00 Audycia dla wciska ia 11. tpl lM-1?
3509k NA śpilarka natych- wisko. Wvmaq;me wy "'_'ai.ową Cymbalski ~a
na.
19.30 -.Zaklęty dwór" 19.45 Muzyka lekka GARIN~T dentv5tycz
kwalifikarje zmuerz. Czarn--.:owsKa
Prv- ~akie
4:łd1k ZAGJNF.ł.A .-;:u:-71'1> ri" mla~t potrzebna.
'f\.1;d11 Ma1n
20.00 D7.;ennik 20.SO .. Prasa polska na śląsku" ny Mak<:vmiliana Pre4 4 3'.łg
pończoszarn'a War>inki clo omó.;ie~' 15
21.00 A udycii.l Chopinowska 21.30 .. W tr1ecią giern :>:e Lwowa Spe- fi:tOTOCYKT, BMW 2~(1 rnno-briizowa z bia- w11fni'1
renodpis
·ZGUBIONO
Naru
się
Zrrłas7ać
nia.
4458a
43
R;iclwilń.~ka
spf7P
tvpu
noweao
rm
Nowor7.f'<;na
ĆialnoM•
pomocy
rocznice oak:tu 1nzy.iaźn1 wzajemnei
1vm i z obroża w okr
i współnracY wnjskowei ze Związkiem Radiiec protPtvka zębów Gd>iń rlam Sienkie'.vic:rn r,3 icy Zagajniko-wej, Z POTRiEBNY~ człowiek tow:cza 27 w godzi- ty i kartę IPczenia Ka
Vvófłuża Antonina,
1!\4:'1k Dn7.0rca
44270 powodu tęsknoty dzie- do koni znający się na nach urzędowych
km'' 22.30 Muzyka lekka i popularna 22.45 ~kil ?Il"
4442q
4476q towska 22.
(Ł) Koncert życ<zeń (cz Il 22.58 (Ł) Omów~e LECZ. ZĘB()W. Nowo MFBT,E ~tare no]ed~tl cka 11:a pieskiem zwrot roli i starsza osoba do
nie proor lok na jutro 23.00 Ostatnip wiado- <'7.P~na ornMwnf!I zę CZ'> }11b <:i'11ość snrze- psa. dobrze wynaqro- P1lsenia '.!<!ów Łódź- POlRZEBNA
dania ZGUBIONO kartę rozmości 23 30 (Ł) Konce~.t żvczeń fez. !Il 23.48 bów sztucznych Piotr dam Gdańska 94-9
AbramowskiE>rro Zdrowie Krakowska 42 Zq1 aszenia Gdańsko. 33 poznawczą Julia :t-.1'1.dzę.
(Ł) Zakończenie audyc]l i Hymn.
kawska 8.
4484g
4478k rzec. Żeromskiego 45.
3475k
4434g 36 m. 30
4462g ni 6
„ .•

'°

tłPik't ~rezotynowy

I

"'

.„

-

l

""

WEł~NĘ

"r:tr.!

I

l

1

q.

!

.

0

l

...

1-- ·-·- ---

I

K i n a

_, •

I

I
I

Proar'1m radiowv n2 dziś

Redaktor

Naczeln~:

:0-01974B · -

Adres RedRkeji I Administracji: Łódt. ul. Plotrknw~k« 102"1 r 0 1 · 137~4'1. 07.!Rhi Ogłoszeń: Piotrkowska 55, tel.: 111-50, Wydawca
.,EXPRESS ILUSTROW~„
Telefony Redakcji: Kronika - 129-13, Spor1 - 1:-11 ~';. R"i~1,1 ·1 N, „„1n9 - 112 110
1331.
7" irk' t7 F' KO fllr Vll 7renum. mle!!f~a zł. 100 - kwartalna zł. 270 -. Zamawiać I 11'.'pl<i<'A~ K„!pnrt'l'.t i '

E. KRONIEWlCZ

.„

