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Marshall

na wylocie?

;,i

Dziennik „New York Star" przyniósł

.1.

w depeszy z Waszyngtonu re·welacJe
o n<iwym konflikcie między Trumanem
a Marshallem na tle problemu Palesty·
ny.
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Sznur na

Truman wystąpić miał - ze wzglę·
dów ściśle przedwyborczych - z pro·
pozycją intensywnej pomo<:y dla lzra·
ela. Pomoc ta wyrażałaby się w pożyczce 100 milionów dolarów, uznaniu
państwa Izraela de jure .ara.z w poparciu 90 jal.<o kandydata w ONZ. _O·
bietn'ce takie miał zresztą złożyć Tru·
man już przed 2 miesiącami prezyden
f.;)Wi Izraela Weizmaoowi, podczas je·
go wizyty w Białym Domu.

------------------=----------

własną szyj~

Marshall okazał się gorącym przec1
wnikiem tego planu i rzecznikiem proiek1ów Bernadotte'a, które zmierzają
do przeprowadzenia zmia1n terytorialnych państwa izrael na rzecz Arabi>w.

Francuskie zgromadzenie Narodowe udz~elilo
pełnomocnictw ministrowi Reynaud
Po trzech d•niach i jednej nocy burzliwych obrad, francuskie Zgromadzenie I
naN arodowe przyjęło projekt ustawy, nadający specjalne pełnomocnictwa fin anso- bywczą mas pracujących.
zmniejszając równocześnie zdolność

Plan Bernadotte'a cieszy się call<o:wl·
wo-gospodarcze ministrowi Reynaud. Za projektem wypowied'ziało się 325 dez szereg.u okręgó~ Francji donoszą 0 tą aprobatą Anglików.
deputowanych przeci\\:\rn 215.
żywiołowych manifestacjach i PROTE·
w dł
N
I
48 deputowanych prawicy, w czym większość gaullistów wstrzymała si~ od STACH LUDNOŚCI pracującej przec:w
e ug " ew York Star" Marshal
glosowania.
udziefeniu ministrowi Reynaud pełnomiał zagrozić Trumanowi
dymisją,
·
W wie
· Iu wypa dk ac h m1'ały
twierdząc, że pro'IJ, ozycj'e Trumana sto
W kolach politycznych Paryża podNa marginesie możliwości wzrostu mocnictw.
kre~la się, że pomimo wnies:enia srere podatków zwraca się uwagę, że spowo miejsce kilkugodzinne strajki na znak ją na przeszkodzie planom amerykań·
.
duje to za sobą dalszą zwyżkę cen, protestu.
skim pogodzenia się z 'Arabami drogą
gu poprawek do pro Jektu ustawy, obe- __ ~--~~.-. _ • w
;_......:~--------------• ••
rew1zJ1 p 1anu podz.iału Palestyny.
C~/ rząd Marie posiada nieograniczoną
ł
1
finansowo •
Q
z Lake Succes,
Rz d mo·
..._„ a 'w
~aństwo Izraela
JUz
w naJ·bliższych
ą
ze przeprowaui;lr z ro no
w poszukiwaniu coraz to nowych pomysłów wyborczych. Demnkm_c,i ·urządz-i.li
REDUKCJĘ PERSONELU, JAK I ZLIKWIDO· ostatnio konkurs piękności, na którym wybrano „uroczą przyjaciółkę demodn·a~h ma złożyć do Rady Bez.pieczeń
WAC URZĘDY pod warunkiem nie naru- kratów („pin-·up girl").
. .
. . . stwa podanie o przyięcie do ONZ.
szania statutu urzędników. Jednakże do
Nagrodą w konlcnrsie byl ... pocałunek, ofiarowany publiczri1e zwyctęskieJ
h·chczasowa praktyka notuje liczne za- piękności przez kandydata demokratów na wiceprezydenta USA..
nąctzenia rządowe, sprzeczne z tym
Oto metody~
statutem. Reynaud ma prawo dokonania
Korespondenci polftyczni donoszą z
„reorganizacji" przedsiębiorstw znacjoMoskwy, że w dniu dzisiejszym przedsta
na//zowanych, przy czym żadne przepl-,
wiciele trzech morarstw zachodnich rta·
sy nie zabraniają Ich dzierżawy.
ją prosić o jeszcze jedną konferencję z
Również w dziedzinie
ubezpieczeń ,
ministrem Mołotowem. Będzie to już
I
&połecznJ'Ch rząd uzyskał prawo prze·
- szóste spotkanie z kierownikiem polityki
1
prowadzenia „reorganizacji".
zagranicznej ZSRR.
lakkolwielc utrzymano formalnie upra
wnienla parlamentu w dziedzinie poda'kowej, to Jednak W PRAKTYCE RZĄD
nrzyfęty na lonferl!nCii Dona skfel
MOŻE JE OBEJśC. Ma on przedłożyć w
Konferencja
dunajska w Belgradzie
końcu roku plan reformy skarbowej. któ
przystąpiła do rozpatrzenia pukt po punkcie projektu radzieckiego nowego statutu
ra wejdrie w życie z dniem 1 stycz.nia
dla żeglugi na Dunaju. Poprawki do pro·
1949 roku.
jektu zgłosiły Francja i Stany Zjednoczo.;
ne. .żadna z tych poprawek nie uwzględ
niała suwerennych praw państw nadduna.j
skich. Obie poprawlti zostały odrzucone.
Głosami
państw naddunajskich
został
Francuskie władze sądowe wydały
przyjęty radziecki projekt konwencji.
frankistowskiej Hiszpanii 5 demokratów,
Przeciwko projektowi głosowały Franktórz, '>chronili się na terytorium fran·
cja i Stany Zjednoczone, Wielka Brytania
wstrzymała się od głosu.
cuskie przed przcślado\1:aniami faszy-

Włvdzę
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gospodarczą.
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'Według wiadomości

I Rozmf!wy na Kremlu ·
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Proiekt radziecki

Sorust z f szyzm1!m

f>towskich katów. Następnie wyd'ano jesz
cz~ 4 patriotów hiszpa·!lskich.
R.ozkaz ekstradycji hiszpańskich demokratów władzom gen. Franco wvrlał
minister spraw wewnętrznych Moch.

Rew t" on zm n em ecki

c e~ZY s - OOfJare em Amuykan6w

\Vladze anglosaskie w Bizonii zajmują
stanowisi<o przychylne wobec niemieckich d:ążeń rewizjonistycznych. W Mo·
nachium, pod okupacją amerykańską,
powstała organizacja Niemców sudec·
kich, która postawiła sobie za cel oder·

Wybitny publicysta amerykański Wal
ter Lippman ostro krytykuje politykę za.
graniczną Stanów Zjednoczonych. Lipp1 mann donosi, że do naprężenia stosu•ków ze Związ·kiem Radzieckim przyczy
•ił się amerykański departament stanu
przP.7 swe samowolne decyzje w sprawie Niemiec, stwarzanie faktów dokonanych, naruszanie zobowiązań między
narodowych.
Jako przykład Lippman przytacza
uchwały lo·ndyńs·kie,
dotyczące
NisMoże w ten sposób zyskam choć większe
szanse?
...
-miec, postanowienia trankfurckie itp .
..... ~~ ............ ~................... ~ ................... ~ ........................... ~..._..~~..._...~
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Tel-Avivu, L'ga Arabska odr>Ucila zapronen!e
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ł
r. Bernad~tte w towarzystw1_e zydo~
sk1eg;o szefa
1nspekcj\
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~
~ wzgorza w Jerozol1n1e sw1ezo zdobytego
•
z Zvd"
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erna 0 e powie zia' 12
J
il1 będzie się doma?"al ewa~uacj! tego ""'.zgól rza przez Zydow. poniewaz
dominuje
patrz strona 5-ta
ono _ hac'. drogami zaopatrzeniowymi A·
_ -...•.„„...~ .... „„.„,,„,,,„,,„„„„•• „••.••„„•.... ~.......,„"""• rabow.

;
l
l•

I

zwvc1· .a._z· a1·ą

do j Caric"chu swoich b" strategicznych. To•

podjęcia rokowań pokojowych. W Jerozolimie przez całą noc ubiegłą roz.legala się wymiana ognia artyleryjskiego I karabinów maszynowych.

~

w Lond vnie
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sztab~. d?k~n~ł

Inam1~tow

warzystwa handlowe natomiast uważają
Palestynę za poważne żródlo dostaw ro
. • py naftowej któreao w żaden sposób nie

. .
.
.
R~i!d. bry_tY)sk1 za?f!arowal pew_n~ ilosc zechc si ~ rzec~
I zywnosc1 dld uchodzcow a- I
obawa,
wbrew
rabskich ! Palestyny.
interesom żydów · A b ·
1 t , · k' h
1 ra ow pa es }ns 1c
,,Izwiestia" zamieściły artykuł Dawy- rozejm w Palestynie zostanie wykor.zydow<l, komentujący sytuację w Palesty- stany przez czynniki zainteresowane
nie. Jak dowodzi autor, wiele faktów dla przeprowad'Zcnia zakulisowych ro~
świadczy o tym, że W~lka Brytania u· 1kowań c. obalenie uchwały O~Z w spra.
waża Falestynę za ważne ogniwo w .wie l>alestyny,

Dlafęg; tel zachod~i
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Tajemn ice kr
można zbadać

przy pomocy metody uczonego radziecki egn

Wynalazek mikroskopu, który umożli
nam odkrycie świata najdrobniejszy~h istot, spowodował także wykrycie i zbadanie budowy ciałek krwi.
Od najdawniejszych czasów stanowiły
one jedną z ,n ajciekawszych tajemnic
przyrody i nic więc dziwnego, że w pier
wszym n~dzie uc.ze<ni poc.zęij interesować się tym zagadnie1niem.
Przede wszystkim zbadane zostaly
dwa za•s adinicze składniki krwi: czerwo
ne ciałka ayli erytrocyty oraz bia-le leukocyity. Stwierdzono, że erytrocyty
substancję,
zawierają hemoglob inę, wił

posiadającą wspaniałą

właściwość łat

Ustalono, że w ciągu całego życia j
ludzkiego czerwony szpik kostny nieustannie dostarcza nowych komórek krwi.
a „ ywot ·
, ·
t
·
zb a d an1em ego w 1asn.e n JZ
-i
n ie jszego organu ludzkiego, zajął się obecnv laureat nagrody stalinowskiel
p,r.of .. Michał Ar;nki1n. Doszedł on do wnio
sku, że najłatwiej będzie dotrzeć do
szpiku kości piersiowej.
.
.
.zbadał on 90.kl~d~1e budowę ana~omiczną tej . kos~1,_ JeJ stosu.nek "".'za1emny z sąs1edn11111 orgal'lam1, wymierzył
wszystkie odl~głości między nimi. Grubą
igłą przebił pod kątem 45 stopni przed
nią warstwę kości i przy pomocy 10-gra
mowej strzykawki pobrał szp:k, który na
stepnie poddał zwykłemu badaniu pod
m·i kroskopem.

Leukocyty mogą „pożerać" również
Teraz przekłucie kości piersiow_ęj we
obl:e cząstki, które przedostały
dług metody M. Arink·ina stało się łat
orgaflizmu, ora·z martwe, niepo·
dotrz.ebne dla ustroju ludzkiego komórki. wą i zupełnie bezpieczną operacją,
stępną dla każdego praktykującego leDlatego też Miecznikow nazwał leukoalbowiem możliwość tego, że
cyty - fagocytami, co oznacza „poże karza,
igla przeskoczy do zrnjdujących się
racze komórek".
różne
się do

Żyoie ciałek krwi jest bardzo

krót·
wynich
z
tie.
nosi wszystkiego pa, rę tygodni. Skąd
więc biorą śię nowe ciałka, które zajmują miejsce ginących erytrocytów i leuko
cytów? ·
Około 80 lat temu dowiedziano się,
że nadzwyczaj ważną rolę w powstawa
niu krwi odgrywa czerwony s~p.ik, znaj
dujący się w kościach klatki piersiowej,
żebrach i innych.

Długość życia każdego

pod kością pie>rsiową organów ·- serca
jest całkowicie wykluczona.
aorty Metoda ~· Arinki·na zd_ob.yla. powszechne uznanie na całym sw1ec1e. Przydo wielu nowych do. 0
- ·1
. . . .
n,a.
CZ) ni a się
n1osłych odkryc J nauka o ~rw1 I 1e1 ;ho
rabach uzyskała nową solidną pod'"ta,
,
wę.
Jednym z wypadkow, w k'.orym prz_ez
stosowanie metody prof. Arinkina osiągn:ęto nadzwyczajne efekty jest anemia złośliwa.
.
.
. . .
Przy leczeniu tej choroby stosu1e. s1ę
na p~l surową wątro~ę,_ alb_o zrob,c:ne
z_ niej P.rf'.paraty. ~aw.KUJąc Je w "".1elk1c,h 1losc1ach udaje s1ę szybk? os,ąg
~ąc bar~zo dobr~. rezultaty, ktore wła
sn1e mozna ustal,1c. prz.y pomocy systemu uczonego radz1eck1ego.
Metodę tę również stosowano z poWfi'dzefliem przy poważniejszych transfuzjoch krwi, kiedy zachodz·i konieczbez.pośrednio
ność wp.rowadzenia jej
do szpiku kostnego.
odkrycie prof. Arinkina
Wspa.riiałe
stwarza szerokie perspektywy dla nowych badań i dla nowych zwycięstw
nad chorobami, które do tej chwili nie
(b)
są jeszcze zupełnie ~badane.

li
I

wego pobierania tlenu i równie łatwego
oddawania go.
Inną rolę spełniają leukocyty. Wybitny uczony rosyjski Miecznikow stwierWkrótce uczeń Arin1kina, lekarz Arjew
dził, że pochłaniają one drobnoustroskonstruował tak zwaną „tarc.zę bezpie
je, jakie przeni,knęły do orga.nizmu i „po czeństwa", przy pomocy której można
1
terają" je.
było regulować glębo.kość przekł~ia.

„

PESTKA ST. Z ŁĘCZYCY: Jedynym miejscem, gd-zie mogla,by się Pani poinformować
w tej sprawie iesit sklep z dewocjonaliami
prŻ'y ul. Sienkiewicza 47.

*

KATARZYNA K.: Pocz.ekaj jeszcze do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a najlepiej p.i"Ze
konas.z s1ę .sama.

*

WIARUS Z ŁODZI: Pisze Pan,

że

ze strony

u~ochai;iei prz~z ni~go osoby spotkał go cięż

ki zawad, poniewaz po pewnym czasie zna}omu ona pewne szc<zegóły o
swoiei przesz.łosC1. Wpłynęło to na pańskie
uczucia i na postanowienie zawarcia małżeń
stwa. ];)rogi Panie! Jeśli się kc<;joś prawdziwie
kocha, nic n'e może stanąć na prz.eszkod-z.ie,
aby Il' lym kimś być nierozł ączonym przez ca
łe życie. :z;najoma Pana maj ąc do niego, Jak
widzimy, nieograniczone zaufan"ie, o-powiedzia
ła mu o swych przejściach oczeku ją c '!.<> st.Tony kochającego ją czlowieka zrozuni.ięnia \ po
parc'a. świadc<zy to tylko o jej pragnieniu )>O
wrotu do normalnego życia i do społeczeń
stwa. Pan zaś mimo, że będzie ojcem j-ej dziec
ka, odtrąrn jej miłość i szuka usurawiedliwien ia dla swojeqo postępowania. W każdym razie, jeśli .ma Pan zamiar zerwać ze swoją narzer.rzoną, proszę zast<mowić się nad 1tym, jak
zabezpieczyć prz)'Szlość dziecka, za którego
przyjście na świat jest Pan odpowiedzialny.

moś:t powied.zia_ł~

Teg or oczne
· d oz• y nk ł•

- *

MARLENA Z ŁODZI: Proszę nie brać poważnie swego znajomego. Z jego postępowa
nia wynika, że lubi on P&ni towarzystwo,
jednakże nie ma w f;tosunku do niej żadnych
zamiarów. Należy zawsze by~
poważnych
ost-rożną w szafowaniu swymi uc·zuciami, gdyż
niejednokrotnie spotkać nas może przykre
rozczarowanie. Jesteśmy pewni, że spotka Pan.i
na swej drodze człowieka. który ją pokocha
prawdziwie i będzie z nim Pan i szc.zęśliwa.
Dlatego radzimy Pani nie przejmować się
zbyi:.nio niepowodzeniem, które będzie nauczką
dla Pani na pnyszłość.
1

*

. PRZY.IACIÓ.ŁKI: Skarżycie się , że mimo waszych dobrych humorów i wesołego uspo-sobie
J~_n'ie macie wcale imajomych i jesteście bar
uroczyście
będą
.
z'ij osamotnione Trudno nam w to uwierzyć.
na r,erenie Łodzi organizac}e młodzieżo
W Lodzi ukonstytuował się Wojewódz ry z terenu województwa, które popisy- Istnieją
we, gdzie z.najdziecie towarzystwo i r-0zrywkę.
ki Komitet Dożynkowy, który czyni o- wać się będą przed' publicznością lógzką Nie. należy więc r·mmacz<ić, z tego powodu.
becni-.! przygotowania do mających się w jednym z parkow łódżkich. Po wy:. lecz czym prędzej .zariisać się do jednej z nich,
a na pewno nie będzie wam więcej smutno
odbyć na terenie całego województwa stępach odbędzie się wspólna ' zabawa.
nudno.
i
·W' Łodzi ią

obchodzone

bardzo
I

dożynek. ':'.!·ad·yc~·jne uroczystoś_ci !udo~e .obc~1od~1c b~d.z1erny w tym r~k~ przez
.
0 niedziel~„ 22 1 _29 ?r~z 5 w,r~esn~a.
P~za hcznymy .m1eiscow~sc1~m1 .g~m
nym 1 uroc:y~t?sc1 odbędą stę row~1ez w
nasz.ym 11?1esc~e, _P,r zy czym termii: ,obe~ranac~
5
Olimpiada jest najważniejszym w świe chod~ ?ozynek • :1znatlW;1~ na dz1en
0 . 1:-0 .d
s~i~gn:i
tym
dm~
W
w~z~sma.
c.ie sportowym wydarzeniem, toteż \V::bu
dz1 liczne delegaC)e Judnosc1 w1e1sk1e). z·
dza ona ogromne zainteresowanie. N'e- terenu województwa w regionalnych
stety, mogla ją zobaczyć ,,w oryginale" strojach, które przedelilują w godzinach
nieliczna tylko garstka naszych .zawod- przedpołudniowych ulicą Piotrkowską.
ników, dziennikarzy i działaczy sporto·
N a uroczystości dożynkowe przybędą
wych. Inni zdani byli jedynie na komu· również najlepsze zespoły taneczne i chónikaty radiowe i prasowe.

Zobaczymy Olf mpiauę
na naszych

Wkrótce jednak wszyscy ujrzymy '.ą
na naszych ekranach, bowiem Film Polski prowadzi już pertraktacje o nahy·
cie długometrażowego filmu ·z Olimpia·
dy.
Filmt którego wyświetlanie trwać bę·

I

-I n

dziennikarzy sportowycli. (br)

(od'z,ienna nowelka r.Tirpressu"

Nasze-dz"ieci

Janek obudził się i od razu ogarnęło\ tern ściągnięto Janka z górnej siatki i za·
go zdziwienie: zamiast obwieszonej o- częto go ubierać. Na dole prócz matki
brazkami jasno-niebieskiej ściany dzie· siedziały jeszcze jakieś dwie panie. Je·
cinnego pokoiku, ujrz~ł szarą tapetę z dna z nich czytał~, _a .druga z.iewała.
Za oknem prze1ezdzał długi towarowy
półką.
Tapeta wraz z półką kołysała się rów pociąg, co znów zwróciło uwagę Janka.
- Mamo czy pociąg jedzie_ tak samo
nomiernie, co też do pewnego stopnia
szybko w nocy, jak we dnie?
przestraszyło Janka.
Matka nie odpowiedziała, szukając je- .R.ozbeczeć się, cz.y też zaczekać
jeszcze? - zastanawia się przez chwi- go spodni.
- Mamo, jak_ się jedz!e, w .nocy? .
lę i nagle zrozumiał, co się z nim d'zie- Tak sarno Jak w dz ten, cicho bądz!
je: przecież jedzie pociągiem!
- A wilki... Mamo, a wilki? PrzeBył z matką u krewnych na Czeskim
Sląsku, a teraz wracają razem do domu. cież jed'ziemy przez las!
,,
Matka n_o~u ':11i~czała.
Uprzytomniwszy to sobie wrzasnął na
- Przec1ez wilki mogą napasc, co?
cały głos.
- Mamo wstawaj! Dojeżdżamy do Nikt się nie boi, mamo?
- Nie przeszkadzaj! Trzeba schować
·Krakowa.
cygara dla tatusia, . - bo mogą znależć
Matka podniosla głowę.
będzie kto.pot...
- Dlaczego krzyczysz? Spałeś dopie- Będą szu~ali?
ro kwadrans, śpij dalej!
- Tak!
- Nie, nie będę spał, daj mi moich
- Ktoby tam znalazł!.„ Ale ja znażołnierzy! - zadysponował Janek.
Matka podała mu pud·etko, a maiec, u- lazłbym na pe:-vno! ~.„ Pole.chtał~yrn. c!e·
stawiwszy żołnierzy na kartonie rozpo- bie pod pachą 1 rnustałabys powiedz1ec„.
Jedn·a z · pań~ uśmi~chnęła się i zaovbi.la.
czą! ćwiczenia.
- Ile ma lat oam synek?
Zabawa trwała niedłu.[o, bo zaraz po-

Termin obchodu d·ożyn~lt'
czy się również z otwarciem ierwszego
po wojnie chłopskiego lvlilbu portowego
pod nazwą „Ro\nik". W. wi i:ku z tym
urządzone zostaną . wspólne . igrzy.slrn
sportowe zawodnif~ów \~si i miasta. ,
P\mktem kulrninacy1nym zawodow
brdzie sztafeta, która pobiegnie z meldm1
s· .
d t RP B \ ł
d p
k~
. o es ,awa te
iem o rezy. en ~
rut~. Sztafeta :1c.zyc będzie ogoł~rł okoIo l OO zawodmkow, '1rzy czym pierwszy
wy; Lszy do biegu sprzed gmachu Urzędu
Wojewódzkiego na. ulicy Ogrodowej .. (ks)

*

Z listu pańskiego wynika,
z.a równo Pan, jak i jego niedoszła naneczo

NIESZCZĘŚLIWY:
że

na jesteście
!kochacie s\ę
pań.okiej

więc
Jeżeli
ludźmi do-rosłymi.
to spirzeciw rnd"'Z.i.~ów
na-prawdę

ukochanej ii}e będzie r:nia} Żadnego..,

u1.uc.2enia. To, że nie µodoha s\~ \-m n/ooł:n\<':Le
pochodzi i tylko
środowis"ko, z "którego Pan
dJa.tęgq, Qdma.wiają.. m.11 prawa do ręki ich córki, świadczy o tym, że nie dorośli. do tego, aby
w ogóle zwracano się do n\oeh w tej sprawie.
Jesteśde oboje mlod2i i na pewno dacie sobie
radę beiz ich pomocy.

*

DO NAUKI: W sprawiie szkoły za•
wodowej dla dorosłych proszę e;wróc'ić się do
kuratorium Okr<,gu Łódzkiego Wydział Oświa
'\
ty dla Dorosłych ul Jaracza 11.
CHĘTNY

•

SKRZYWDZONA HALINA Z ŁODZI: Droga
Pani! Popełniła Pani duży błąd, zawierzając
mężczyźnie, którego znała Pani za~edw-ie kilka
dni. Prosiz:ę bezzwłocznie Z.WTócić się do Poradni Przeciwwenerycznej przy ul. ks. Brzóski 81
W razie stwierdzenia Ćhoroby, będzie Pani leczona bezpłatnie. Na przysełość prosimy być
swoich znajomy<::h,
ostrożniejszą w wyborze
gdyż nie zawsze będzie Pani mogła ocze<kiwać
pomocy.

A mama "'cale się nie śrriiała, tylko po
odpowiedział JaCzternaście! szła za celnikiem do drugiego pokoju i
nek.
'
- On ma pięć lat! - odrzekła mat- wróciła zła.
- Dlaczego się gniewasz? Nie wolfio
ka, nie bacząc na to, że Janek już ją
tak! Nie umiesz chować, to się nie gnie„
wyręczył.
- Wygląda, jakgdyby był o wiele sta·r waj!
Znowu jadą.
.- ~'
.
szy.
Tylko teraz w trzeciej klasie, bo ma- Tak, wielu przypuszcza, że oq-,,'jest
ma musiała zapłacić karę i ni~ starczyło
· '.
starszy„.
Janek jest zadowolon-y i zaczyna wierz pieniędzy.
Janek siedzi smutny.
gać nogami pod ławką, prz.y czym· kopPrzyszed'ł konduktor.
nął '· kolano jedną z pań, która zerwa·
- Tle ten chłopiec ma lat?
la się z ławki i obu_rzona wyszła z prze·
Janek od razu rozweselił się.
działu.
St_a~ja .. Wszyscy wychodz~ z waliz-, - Siedem! - zawołał z dumą.
- On ma pięć lat... pięć - zaprote-i
kami I staią _rzędem rrzed długim storem:
stowala matka.
- To pam rzeczy..
•
I · 1· ·
·
d It
A.
1
Matka przelękla się.
le kon u< o_r me c 1cia w1erzyc.
_ Tam nic nie ma!.„ Nie!
- Mama nie wie.„ - mówi Janek.
Jacyś lud·zie otworzyli zamek i zaczęli
- Wszyscy mówią, że siedem, a siedem,
~
szukać.
- Ha, ha, ha!... - ryknął Janek - to sied'ern!..
- W takim razie trzeba dopłacić!
gdzie oni szukają!... Gdybyście szukali
nawet do jutra "'.""""'" figę znajdziecie!.. Już rzekł konduktor.
Matk'a uszczypnęła syqa w łokieć mamusia dobrze schowała!.
Matka zaczerwieniła . się, a oni wycią· lecz konduktor stanął po stronie Janka.
- Dlaczego mama jest zła?.„ Kto
· gnęli jakieś pudełko. ·
Janek zaczął skakać z rad'ości na jed- jest winien, że mama nie pamięta, ile)~
m~rn lat? ... - rzekł potem Janek, ktory
nej nodze:
a· już do reszty_ przestał rozumieć star„
- Znaleźli!„ Znaleźli!„ Brawo!..
szych
.~„„
l ez·1·1
~· ·...-.~,
1...

ł.
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PRZY&ODY WICKA i WACKA

l

WACEK: - Jest zlod·ziej!.„
SOBEK: - No, dzisiaj to -sobie fest
WACEK: - Ja~ pragnę czka;vki! Co warzywa podbiorę! Zorganizuję pracę
WACEK: - Też mi pomysł pułapka!..
WICEK: - Serwusik, panie Amalga•
teb mi ro.zwaliłeś-! Czy nie lepiej pil- się tu ~tało? ... Gdz1ez są wszystkie nasze
hurtowo! Tylko trzeba odsunąć deskę mat! Teraz już wiemy, kto nam stale
.
.
grząd'k1?
nować ogrodu?
wleziemy do środka ... grządki podbierał!
WICEK - Pies polował na myszkę 1 w plocie„. Teraz
WICEK: - Słusznie! Zostawimy AzoSOBEK - O psia!... Wsypa!
r••a:...:.;n:a~s:t~r;az~·y~l~~P~il~n~u1~·!.~··;..„„......„„~w.;..z~Y~S,:-k_o.n~a·m--z.a~g~r.ze_b_a_ł_!„„„„...'!"".-„...„ „ „ „ „ „...„ „ „ „...

„....-.....

...

-""b

Zmieniono warunki
YłS1I ó~zawodn· et we

elektrowni

E;ektrownia l.ód'Zka i Warszawska za·
warty nową umowę ,na zasadach której

półroczny.

od lipca na dalszy okres
w nowej umowie zmieniono niektóre
punkty, które nastręczały wi1:e h.lupotów przy obliczeniach za pierwszy ok:-es
V'spółzawodnictwa. Wyrugowano np ze
współzawodnictwa nlektóre działy w Elcktrowni Lódzkiej, których w1r~znw1anie nie posiadali. Zmieniono również
punktację w poszczególnych oddziałach, gdyż osiągnięcia jednych oddziałów byJjr niekiedy punktowane nieproporcjonalnie do osiągnięć innyc:·n.
Wedlug nowej umowy ob1iczenia odbywać się będ:ą c.o miesiąc. Podsumowań
wyników dokonywać się będzie jednego
mi.esiąca w Łodzi, a drugiego w Warszawie, przy współudziale dyrekcji Zjednoczenia Energetycznego i Związków Za·
wodowych. (bf).

w .Łodzi. - c ZJS(O badla doroz·ek konnvch
„
d'#
tarufv,
si.a
doczekamy
dz1-eI ale· ki-adv
.
rll li' •.
~ . .
li
"iii

~ó?ż posia?a jeszcze dwieś.cie kilkadz1es1ąt dorozek konnych, ktor\m wyznaczono liczne miejsca postoju, rozrzucon w różnych punktach miasta. Nie
można jednak powiedzieć, żeb~ te miejs~a były utrzy~y_wane V: na~ezytyi:n ~ta
me. Przechodz1en odnosi takie wrazenie,
jak gdyby bynajmniej nie znajdował się
w dużym mieście.

j dzy kamien~e t zwykłą miotłą me mozna

go wydobyc.
Jest to szczególnie przykre w okresie
lctńim kied·y pod wpływem wysokiej tern
peratli~Y następuje gnicie brudu. Powsta·
jący z tego zapach jest wtedy t>ardzo do·
kuczliwy.

Miasto nasze zm1ema coraz bardziej
swą szatę zewnętrzną i dzieki wielu
wprowadzanym inowacjom nie będzie już
11 tą dawną ,,brudną i zadymioną Łodzią",
Jedne po drugich znikają dawne mankamenty, które szpeciły wygląd miasta.

Ta n I•e p o '1, cz os z k I

.lu~ od

.

jutra

.

ł
,,,
kl ( UCZCt Wi ki810WftiCy bęuą mog y

t

l!trzym~nie porządku na m~ejscach po
sto1u dorozek konnych natrafia na przeszkody głównie z powodu fatalnego stanu nawierzchni. Przysłowiowe ,,kocie
łby" uniemo-żliwiają dozorcom dokładne
zamiatanie na tych odcinkach gd'zie
.1'_
.
. ,
do~o~rzez cały .dz1en stoi zawsze kl.ka
zek. Totez brud po prostu wrasta mię·

b •

.

o

T a o ym

W!ad·ze miejskie które dbają o nada·
nie jak najbardziej estetycznego wyglą·'
Choć lato jest jeszcze w pełni, ostatnie była kwestia pieniężna. Nie wszystkie du naszemu miastu, wzięły również pod
OllSiedza W o•ez;e eracy
r_\~poglJdy sprawiły, że panie nasze za- panie mogły sobie przecież pozwolić na
Ili
uwagę fatalny stan postojów dorożek
Byłoby bardzo wskazane, by dobór tu- częły się ,,na gwałt'' zaopatrywać w poń drogie pończoszki.
z pomocą przychodzi im Ol(ZZ, która konnych. Utworzona została specjalna
dzi, kierowanych na odpowiedzialne zwła czoszki, bowiem paracl'owanle bez tej częszcza stanowiska, był dokonywany sta- ści garderoby stawało się, szczególnie już w najbłiższycll dniach odda do sprze- komisja , złożona z przedstawicieli władz
h
d
· z
· kow
rannie Wyposażenie ludzi w oct;_)Qwie. chłodnymi wieczorami, dość dokuczliwe. daży 14 tysiecy par pończoch jedwab- samorzą dowyc h • związ
awo owyc
.t
dzialne zadania, dla których kodeks mot I k" · kt • · d i
· MT ·· Ob
·
jakości.
pierwszorzędnej
Niestety nie zawsze dało sięt o wyko- nych
ywa es tej, oreJ za an em
I tCJI
Sprzedaż dla członków Związków Za- •
ralny nie istnieje mści się tak na lnsty·
·•
· przegIą d u pos t OJOW,
nać. Właściciele sklepów galanteryJ·nych wodowych odbywać się będzie nie na le- był o do k onanie
·
· · pracu· k 1· na ro bo t ot·k ac h w meJ
znaJ•
t UCJI·· Ja
t
h
d
nie bardzo się przygotowali na wszelkie
• y h
niespOd'zianki kapryśnej jak kobieta "',o- gitymacje związkowe, lecz talony, które ującyc się na erenie miasta i opracoiąc c ·
otrzym;..-.._ poszczególne piony OKZZ. Już wanie środków zaradczych, któreby przy
Przykład•em tego jest desygnowanie
· k·o k.1erowm"k a gody, toteż w pewnych okresach dawał jutro "właścicielki
h
talonów będą mogły
przez Pss na s t anowts
czyniy się do poprawy istniejącyc wa•
k
d
artego
brak
pewien
nawet
odczuć
się
Zakła·
Pan'stwowych
przy
ółdzieln"i
Sp
odwie zić POT przy ulicy Piotr owskiej
·
dach Przemysłu Bawełnianego 3 Zenona tykułu. Właściwy sezon na pończochy Nr 98, który posiada duży wybór poń- runków.
Przy końcu ubiegłego tygodnia komi·
czoch w cenie od 340 do 500 złotych za
1\\ajera, który wespół ze swoim zastępcą jeszcze się przecież nie rozpoczął.
s1·a u<l·ala się na ob1'azd miasta i zlustro•
Drugą, niemniej ważną przeszkodą, parę. (sk)
Bronisławem Wrotniakiem mniej mieli
na względ~e interes ogółu, natomia~~I~~~~~~...„~~~~~...~~~...~~„~„~~~~~~~„~~
wała ogółem 25 punktów, w których sku
szczególną pieczą otaczali swoje kieszepiają się dorożki konne. O'okonano prze.
/\..c
tł
nie.
glądu postojów zarówno w centrum mia·
U,~~·~~ ~~A-'""""'"
Dzięki sprytnie przeprowadzonym ma
sta jak i w dzielnicach bard'Ziej oddało·
~
chinacjom, „księgowali" wpływy w ten
(
sposób, żeby wszystko się „zgadzało".
nych od śródmieścia.
..,
}~1
u~
Zawiedli się jed'nak w swoich rachubach,
W wyniku lustracji powstał projek ,
bowi~m dzięki czujności robotników wy
którego realizacja z pewnością przynie·
szło na iaw, że od każdego metra sprze
sie korzystne rezultaty. Postanowiono
da wanytb resztek inkasowali do swoich
ó
ROL
A
A
NAGRODA
I
d
l - 15 złotych.
kieszeni
11( W mianowicie zlikwidować na wszystkich
- P R K
111
Jak już donosiliśmy, ziś rozpoczynaPrzeprowad'ZOna kontrola wykazała
postojach dotychczasową nawierzchnię
również brak\ w dziale spożywczym, za- my nasz wielki letni konkurs pod nazwą SR.EBRNYCH,
PARA SWINEI(
IV NAGRODA / ,,KONKURS ZOO".
z kamienia polnego i na jej miejsce dać
Wzbudził on zrozumiałe zainteresowa· MORSKICH,
równo w towarath jak i w gotówce.
nawierzchnię gładką.
SWINEK
PARA
NAGRODA
V
Orzeczeniem l<.omisji Specjalnej oby· nie wśród wszystkich naszych CzytelniMORSl(ICtł
dwaj panow:ie powędrowali do obozu
Kilkunastometrowe odcinki jezdni tuż
' ,
pracy _ dystans w hierarchii został u- ków którzy na pewno z zainteresowa·
PARA SWINEI( przy chodniku wyłożone będą kostką, któ
VI NAGRODA
trzymany. Pan kierownik popracuje w niem będą wycinać kupony wraz z rysunkami i po zasta„owieniu się odpowie- MORSKICH,
'ł
P'ARA SWINEI( rą się następnie pokryje betonem. Aby
VII NAGRODA
obozie po tora roku, a iego zastępca - dzą na obydwa pytania umieszczone pod
zaś ułatwić praq przy oczyszczaniu tych
MORSKICH .
rysunkiem.
jeden rok. (mi)
VIII NAC.~QDA - PARA SWINEK odcinków z brudu, nad·a się im pewne }JO•
Dzl'ś również możemy zaspokoić ciechylenie w kierunku chodnika. Niezależ
kawość wszystkich, jakie nagrody re· MORSKICH,
osadzona ~ad łcl~cze1t
· dd
oraz 25 WARTOSCIOWYCH NA· me
k'tórzy nadakcja przeznaczyła dla tych,
o ozorców, o czystość postojów do•
Dobrana sza1·ka zlodzie1'sl/a. w osobach deślą trafne odpowiedzi i ktorych
nazwi- GROD l(SIĄZKOWYCH.
rożek dbać będą specjalni „odkażacze",
·
k
t
Eugeniusza Milczarka (Lutomierska 42), k
Widzimy więc, że nagrody są barcJ._zo
s a zos aną wy 1osowane po za oncz'!mu
Id
d
R yszar a Toma owskie;:-o (Plac Koście!- konkursu.
interesuJ·ące i cenne. Od dziś wszyscy którzy dwa lub trzy razy w tygodniu b~
dą obchodzić wszystkie punkty i dezynfe•
1 lk
t
•
r rzygo t owa 1ismy
ny 8), Henryki Kochanowskiej (Kamienym razem w,e ą wycinamy kupony ,,Expressu" i wypełna 14) i Czesławy Walasiak (Limanowkować je przy pomocy '(:.r'lemikalil.
skiego 8) obrała sobie za teren działania niespodziankę. Jak sama . nazwa na:.ze- niamy je uważnie.
,.Kwestia dorożkarska'' byłaby więc
Pamiętajcie tylko, że należy odpowiestację autobusową przy ulicy Cm en tar- go. konkurs~ wskazuje łączy si~. on ze
~wiatem zwterzę;ym. Dla tego fe.t pierw dzieć na obydwa pytania i łącznie z ry- całkowicie uregulowana, gd'YbY nie ... ta•
nej.
- ryfa. Mija znowu jeszd~e jeden tydzień
.rodatkowego
· d - ~-zy.ml
y przyp us'c1·11· at ak na Je
Kl.es zonko'"
'
ui
"
A c.enn. e oku~ wła- Sltnkiem, po wyp<>łnient'u
t będą
·
t nag~od.amt
~
wC
kupony wysłać pod naszym adresem,
więc.
nego z pasażerów, który był jednak o ty- nte ego swta a.
względnie wrzucić w zamkniętej koper- a sprawa, która miała· być w kilka dni
I NAGlWPA - PA.RA PAPU lEI(,
le · wrażliwy, że odczuł zlodziejs'.\ą ręli NAGRODA - PARA KRvLIKOW cie do specjalnej skrzynki, która będzie załatwiona, w dalszym ciągu nie może
kę w swej kieszeni. Całą czwórkę przy, umieszczona przed redakcją, „Expressu". się doczekać rozwiazania. (kl)
trzvmano i oddano do dyspozvcii władz. SREBRNYCH.

Czwórka kieszonkowców

Rl

YC nasze panie W omo OW r W
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Przez województH10 łódzkie

Dzień

t
w
dobry I - dzieciom
w

całej Polsce.„
odpowiada ,,Express Ilustrowany''. - Gdyby tak
w Europie fabryka I - Różowe i czarne okulary. - Taniec życia i

I

przyjemne). Ale jesteśmy nie tylko od I pnięcia. Możemy tylko dodać „nil po·
*
- Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień
Dzięki specjalnym warunkom lokal· komplementów. I jeśli dowiadujemy !tlę, ciechę", (jeśli to pociechą być m~u~).
'
aobry panu!
Jestem ,bardzo ;dziwlony. ;czyżbym nym, Min. Przemysłu zdecydowało zało· że mio braku mieszkań (Łask był soli· że takie lekceważenie przepisów 111naprawdę posfiadał tylu znajomych w r żenie w Łasku (pierwszej w Polsce i dnie zniszczony przez wojnę) są tacy chu kołowego i prowokacje do wypa-1
powiatowym miasteczku Łasku (8000 drugiej w Europ'.i e) fabryki gazy młyń· obywatele, którzy używają w samym ryn ków powodujące śmierć i kalectwo, są
mieszkańców przed wojną, a 4000 obe· 1 skiej. Miejska Rada Narodowa w chęt· ku pokojów mieszkalnych na podręczna niestety zwyczajem nie tylko furmanek
cnie), w którym, jako żywo, jestem po nym porozumieniu z prywatną lnicjaty· składy rupieci i drwalnie, jeśH widzim}I w łaskłm powiecie i nie tylko w łód11<im
wą wydzieliła już teren potrzebny do brak zainteresowania właścicieli w przy województwie. Gdy się zaś trafi kierow
raz pierwszy w życiu?
I to w dodatku wyłącznie wśród mi- budowy. Teraz czekają na rozpocz~cie zwoitym, zewnętrznym wyglądzie ich ca „pod gazem" (bo widzieliśmy i clą·
)ających mnie na zalanych słońcem sier prac i dużo sobie po tym obiecują. Ale domów, jeśli spotykamy na przykład gie jeszcze takich spotykamy) .••
Ale to już - jak zwykł kończyć swe
pniowy,m ulic:zikach, różowych i pulch· uprzemysłowienie uprzemysłowieniem, (ul. Narutowicza nr. 7) trójkątną latarnię,
nych brzdąców obojga płc1i w wieku lat Łask zaś jak wiele innych miast w rol· w któr.ej nieszczęsna siódemka blasza- opowiadania wielki pisarz Kippling JAN KORAB.
sce jest naturalnym ośrodkiem dla ota· na zwisa od lat ponuro (za jakie grie- inna historiia.„
trzech i wyżej?
można
to
choć
nogami,
góry
do
chy?)
w
i
ornej
ziemi
ha
93.000
go
czc::jących
szkoła,
też
czy
Rodzice, przedszkola,
którykolwiek z tych trzech czynników tym kierunku, w kierunku związania się naprawić w kHłca minut - to wszystko
I
wychowawczych uczy małe dzieci łas- z wsią ł rolnikiem przez spółdzielnie, się nam wcale a wcale nie podoba.
Tak samo, jak niektóre ulice, gd?le
kie uprzejmego pozdrawiania niez.na- współpracę w wymianie dóbr materiał·
nych przechodniów, nie wie może na- nyc~ i kulturalnych powinny. iść jego wy domy są numerowane od niechcenia,
wet, jaką dobrą robotę odrabia. Czyż to s1łk1. Trudno! Nie kaide miasto w P~ł na · chybił tram, co piąty, dz.fesląty i jebowiem nie jest (nie śmiejcie się, ale sce musi być zaraz „Manchesterem" i ~cze rzadziej.
zastanówcie trochę) doskonały trening wcale tego z, resztą nie pragniemy.
Chwalą sobie obywatele powiatową
*
uspołeczniający i demokratyczny dla
Czy ten „Express" podróżując po wo- M. O., która dzięki konsekwentnej alttji
przyszłych obywateli? Zetknąłem się z
nie patrzy na zapobiegawcze) wytępiła dość liczne
czymś podobnym już raz kiedyś przed jewództwie łódzkim w ubiegłych latach napady rabunkowe.
wojną w równie małym miasteczku po- wszystko przez zbyt różowe o.kulary? morskim Żninie. I właśnie dlatego za- zapyta niejeden czytelnik. Nie. Mamy Ale (bodaj czy nie ci sami) obywatele,
po Sl:osach od i do Łasku wiodących
chowałem go po dziś dzień we wdzięcz zaws.ze dla równowagi i drugą parę nym wspomnieniu. Czy takie wspomnie czarnych - w zapasie. Co trzeba, po- Jeżdżą beztrosko ful'\mankaml środkiem
nie u przelotnych przybyszów nie jest chwalimy i to czynimy najchętniej (jako jezdni nie usuwając się nawet wtedy,
czystym zyskiem dla obywateli Żnina i że ludzie lubią czytać o sobie rzeczy gdy klakson samochodu wyje do ochry
---------------------------------------------- ----....;;.;...______...;.
Łasku?

I

•

i

*

: Bo na przykład dlatego - mię"dzy inhymi - napiszemy o Łasku więcej, ni.Z
by mu się „statystycznie" należało. Mię
dzy innymi, bowiem pozornie senny
Łask, z Jnnych jeszcze względów na uwagę zasługuje. Wiemy, że prócz in·
nych pism, co ósmy mieszkaniec czyta
tam naszą gazetę. Gdyby tak było na
' terenie całej Polski, mielibyśmy ponad
trzy miliony nakładu. Przyznajemy się
zaś (z westchnieniem!), że nam do tej
liczby jeszcze.„ coś nie coś brakuje.
Łask lubi czytać, mały Łask z inicja!ywy energicznego bunnistrza I innych
dzielnych obywateli organizuje własny
mi siłami ogólnokształcące wykłatjy i
prelekcje dla obywateli, „ulituje" swo
je place i ulice, w głowę zachodzi, jaki
mi by tu sposobami wzmóc ruch prze·
mysłowy i handlowy, samowysta!czalność i wkład pozytywny do gospodarki
ogólnonarodowej.

narkomanka
jednak
A
celem lecienia
Dobrowolska umieszczona w

W d'rugiej połowie lipca podaliśmy wia
domość o wprowadzeniu w błąd przez
mieszkankę naszego miasta, Halinę Dobrowolską szeregu aptek łódzkich, gdzie
za fikcyjnymi receptami zdobywała za·
strzyki morfiny i innych narkotyków.
Zatrzymana Dobrowolska tłumaczyła
się, że czyniła to na prośbę znajomego,
którego ojciec był ciężko chory. Jednak
podejrzenie wzbudził właśnie chory wygląd Dobrowolskiej. Czy nie zdobywała
narkotyków na swój użytek?
Pod.dan~ została obserwacji lekarzy
psych1atrow.
Na pod'Stawie zgodnej opinii ustalano, że Dobrowolska choruje od szeregu
lat na zapalenie woreczka żółciowego.
W celu złagodzenia cierpień, lekarze za-

I

zakładzie

ordynowali zastrzyki morfiny, które były nader często stosowane.
Zgubne skutki nie kazały na siebie
długo czekać. Nieumiejętnie leczona Do
browolska wpadła w nałóg i bez narkotyków nie umiała już żyf.. Nie mogąc
niezd•obyć legalną drogą zastrzyków,
szczęśliwa kobieta uciekła się do oszu··
stwa.
nałóg
Według orzeczenia biegłych· morfinizmu spowodował kompletny zanik
woli i pozbawił ją zdolności kierowania

Kupon Nr 1
Jakie to

zwierzę

_ _ __

własnymi postępkami.

W tym stanie rzeczy biegli psychiatrzy
orzekli konieczność umieszczenia Dobro·
wolskiej w zakładzie zamkniętym ce·
Iem przeprowadzenia skutecznej k~racji
.•
odwykowej. (mp)

Czy

widzieliście je

w Zoo

I gromko - że przytrzymałem tego nie· I - Nie minie was za to nagrodal.. Dzię
) bezpiecznego osobnika, który z niewia· kuję wam!
231 domych mi powodów uciekał ulicą, strze·
Twarz Friedenstaba płonie. Ma w o-.
czach gorączkę.
lając do ścigających go.
- Jedźcie ze mnąL Wydam wam po„
Oficer spojrzał z nieoawiścią na pół·
trzebne instrukcje - powiad'a do Kurow„
przytomnego kucharza.
skiego, kiedy przenoszono go do karetki.
- A więc to ten!
Jest jakaś chorobliwa zaciekłość w tej
- Jest ciężko ranny czy kontuzjowaenergii, jaką wykazuje teraz major Frie"'
ny - raportował dalej Kurowski. Lekarze proszą go, ażeby się
Przytrzymałem d'orożkę i odwożę go na der.stab.
nie denerwował. Tłumaczą, że może mu
Anstadta.
. - Dziękuję za gorliwość w służbie, to zaszkodzić, on jed·nak z fanatycznym
takiego niebezpiecznego ptaszka nie uporem powraca do tego samego teale
bocznicę,
_ .Młody lejtnant miał w barze bardzo wal, a potem skręciwszy w
przerwał mu matu.
się dorożką! przewozi
towarzystwo, zawahał się więc zmylę pościg.
miłe
Kula Wirka przeszyła mu górny lewy
krótko.
rozkazał
.Po.te!1:1
a
oficer,
zawsze w swoich obliczeniach
Był
przez chwilkę, a potem machnął ręką.
pfat płuca i otarła się o kręgosłup. Trze- Przentesc go do samochodu!
- Myślę, że rzeczywiście was dwóch trzeźwy i logiczny, tym jednak razem
- A zatem. wszystkp stracone! - ser· ba będzie ją wyjąć. Operacja jest cięż ...
~ystarczy!.. A i dorożka jest przecią- intuicja zawiod'ła go. Szum motoru
.Kur?wsk!ego t~r~nęJa. rozpacz: zro· ka, ale Friedenstab mniej myśli o śmier·
cem
przycichnął tylko na chwilę i zaraz potem
zona!
z~m1al: ze me zmieni J~Z przeznac~e- ci, a więcej 0 zemście.
Wyskoczył w biegu i zaczął iść w stro- spotęgował się jeszcze.
Każe Kurowskiemu zatelefonować na
- Jadą w ślad za mną! - Kurowski k~a, ktore dopadło wreszcie Stefana Wir·
nę baru.
zawołał.
głośno
a
usta,
przygryzł
zadowole·
z
się
uśmiechnął
Kurowski
:..._ Nic ci nie pomogę 1 przyjaci~u! _ Ąnstadta i _zapytać, jakie są rezultaty
-.- Hej dorożkarz, popędzaj konia!
nien:. Teraz prócz niego był przy Wir·
. .
pomyślał z żałością, po d'czas gdy czte- pierwszego_ sle~'Ztwa-,
Szum zbliżającego się samochodu sta-. rech Judzi przerzuciło bezwładne ciało . Kur?~skt, ktory dziwnym zb1eg1em oko
ku Jeden tylko gestapowiec!
- Byle tylko Wirek powrócił do sił! wał się coraz bliższy i groźniejszy.
Wirka z dorożki do ciężarowego samo- licznosc1 zaawansoy;al nągle na ordyKurowski zrozumiał, że jego plan ura- chodu.
- kombinował, podejmując rannego tona.nsa majora, z drżeniem serca podcho·
towania Wirka musi się skończyć fiawarzysza.
Musiał wracać do majora Friecl'e nsta- dz1 d'O telefonu.
- Do;ożka odjechała już kilkadziesiąt skiem, ale jeszcze nie chce kapitulować. ba.
. N~ jego pytanie odpowied•zial mu pod„
·
- Byleby tylko pozwolili mi pojechać
rnetrow.
Ciężko ranny gestapowiec był jak prze nieston:;, zdenerwowany głos.
- Wszystko idzie jak z płatka! - za- z nim dalej dorożką, wszystko się jakoś
- Staramy się wszelkimi sposobami
Kurtz. Ale w tej samej załatwi! - dodaje sam sobie otuchy, cięty na dwie części wąi, który umiera,
triumfował
rozwiązać mu język, ale to bydlę milczy
śmiertelnie.
gryzie
jeszcze
a
chwili doszedł do jego uszu warkot mo- podczas gdy auto dopęd'ziwszy ich zaPrzyjechało sanitarne auto, ażeby od- uparcie.
trzymało się opodal.
toru.
- Powiesić go na słupku! - rozkazał
~o do szpitala. Friedenstab !1i.e
wie~ć
. - Wóz Gestapa? - zaniepokoił się. 1 Wypadło z niego kilku zbrojnych SS·
kiedy Kurowski zakomuni„
Friedenstab,
prz~tomnosc1.
sekundę
przez
am
tr~c1
manów.
sa·;
jest,
tak
nawet
• Rozumiał, że jeśli
sprawy stoją.
jak
mu,
kowal
pyta
·Kurowskiego
Kurtza
U1rzawszy
dorożkę
zatrzymali
rnochód zatrzyma się najpierw przed' ba- I - Halt! HalfC
Co pól godziny Fried'enstab każe dzwo
.• .
szybko.
rem, a ewentualnie d·opiero potem, zo· i otoczyli ją kołem.
nić na Anstadta i ciame otrzymuje tą
- Przy~rzymahsc1e tego bandytę?.
Kurowski d'Ojrzal szlify i oficerskie
rientowawszy się w sytuacji, ruszy dalej
- Tak Jest! To ja go prz.}'trzyma!em! _samą odpowiedź.
gwiazdki.
:w poszukiwaniu Wirka.
,'-. . -=._!.._ ja t>:mczasem odbiję spory ka~ i _ - Melduję posłusznie! - zawołał - odpowiada zapytany. _ {d. c. n.I
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wa zw cięstwa p1zez .o.I

W ·s panialy sukces Chvchlv i Szvmury.-Kolczyńskiego skrzywdzili
sędziowie. - Polska trójka walczy dzisiaj w ćwie~~~i~al~c:=h _
~e rzu~1ł się nap~zod
machnął
uderzeń.
chciał.
porażka
zwycięstwa
był
rękawice rozpruły
prawicą,
Chychłę
pięściarzy
włado
I
w
następne
poznał już wał
!Walił
pod~ródek przec.i~nlk
już
więc pozostała

kilka ,ra-; tak rozwsc:ekh!o,
Murzyn
Znów atak Murzy- wych
ciwnilciem co
Jednak dobrzo
ty.ko do ataku. Szymura
ale
krótkim zy
na uprzedzony przez
zab!okowany. Znów dwa ciosy
czar- powietrze.
prawym proslym, wymierzonym
dwa
Szymura w zwarci1,1,
W li-ej rundzie Szymura
jego
i
ny
się z nog, \ym razem JUz na dobre. Mu- przeciwnika i zaczął atakować. Dobrnł 1 na szczękę. Murzyn dobrze to odczuł,
rzrn trząsł_ głową, pr?bowal. wsta~~ " ~.i~ mu się do szczęki, za chwilę przyłCipal ' bo tera·z dosłownie kładł się .na Pola~a
był zupe1me groggy i dał się wyh ... z .• c. go pn:y linach, władował dobrą sar;ę i szukając ratunku. Szymura bił raz dol,
wygrał zwarcie. W'.dać, że Srt.:lm go raz ąóra i świetnie f;niszował. Przyparł
Chychla wygrał przez nokaut!
dobrze nastawił. Znów cios ! ; „:yna przeciwnika d·:> lin i tu władował mu ca·
SZYMURA - QUINTHON
„
"
Gdy na ring wszedł_ czarny jak ~moła, chybił celu, bo Szymura przytomnie go łą serię.
Nie.„możemy mieć .o to prete_n,sJI ~i
TECHNICZfllE K. O.
„Kolln , .recz ':"Ylączm~ de:' :ęd~iow IJi Guinton, mistrz Portorico, rosły, n1e::wy- uniknął. Polak nie próżnuje i w zwarciu
w oczach, raz po raz
słabł
Murzyn
ko, 8ow1em me ma najmnieiszeJ wątpi· kle siln:e zbudowany legiłymującY sie zaciekle obrabiał b·oki przeciwn:ka". ?od
a Szymura bił bet
sznurach,
na
zwisał
wości, ~e Kolc_z~ński był lepszy i zositał w dodaiku piorunują~ym zwycięstwem koniec rundy Murzyn wyraźnie osłabł i
wczor~J wyrazme pokrzy~dzo~y. W ną odniesionym dnia poprzedniego przez nie był już tak groźny. Przewarię mial przerwy raz prawą, raz lewą. Czarny
Jego. 1est chyba tylko to, z~ me /~sta- k. o. już w 30 sekundzie walki - szan- Szymura, sz!coda tylko, że uderzył otwar pięściarz był znokautowany na stojąco.
rał się ~ taką przewagę, ktora pr .Yslep- se Szymury o~eniano jako słabe. P:>łę- tą rękawica, za co otrzymał ostrzeżenie. Sędzia, widząc co się święci, przerwał
wreszcie tę nierówną walkę, ogłaszając
WSPANIAŁY FINISZ
łym _na jedno ok~, P';'nktow~m ~ie ~ 0: żny cios, którego Murzyn dał próbki~, (a
W ostatnim starciu Murzyn próbowtlł zwycięstw<> Szymury przez tecl111iczne
zw~ll.łaby popełni~ ~iesf>!'a~~fledhwosci. dysponuje nim z obu rąk), nakazywał
1
ale. ciosy jego były zbyt s~ k. o.
atak?wać,
ostro·
niezwykłej
zachowa.nie
Szymurze
w~lc~
Opinia . o Kc;>\~"Zyn~kim.
Tak więc trójka polskich bokserów:
gnallzowane 1 łatwe do obrony. Za 1J1jest na1bard'Zle) ob1ekl,1 wna • podzielił żn1lści w walce.
CHVCHŁA I SZYMURA, po
ANTKIEWICZ,
pię
czarnemu
udzielił
sędzia
kark
w
cie
rył\
le
t
skupiony
ruszył
Szymura
Toteż
wielkim
z
która
na przez całą widownię,
się dobrze, starają<: się unikać strauli- ściarzowi drugiego napomnienia, co go dwóch zwycięsko stoczonych walkach,
niezadowoleniem p1zyjęla werdykt.
zakwalifikowała się do ćwierćiinałów,
W następnej puli znaleźli się zatem
które rozegrane zostaną dzisiaj.
tylko Antkiewicz, Chychła i Szymure1, li' 1'o Io Ilfa Cie iu...
DZISIEJSI PRZECIWNICY
bowiem ci dwaj ostatni zawodnicy
ANTKIEWICZ zmierzy s:ę z Koreańczy
wczorajsze swe walki wygrali.
kiem Bung Neni. Jest t<> pięściarz o krót
OBEYSEKER
CHYCHŁA kich rękach i mniejszego wuo tu, alo
Wspaniale spisał się wczoraj Ch'fChłil.
dość silny i dobry bokser. Ant:Ciewicz
Jugosławii
piłkarzami
!U
li:
Czarny pięściarz cel\ońsk\ wydawał się
ma lepsze waru~ki fizyczn~.
GAJSZCZUREK
FLANEK,
SKROMNY,
wie:
~
międzypaństwo
zawodów
termin
się
Zbliża
bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem,
CHYCHŁA trafia n.a wyzszego wzroa\e Chychła zgasił go w sposób impo· wych z JUGOSŁAWIĄ, a więc i dzień decy.i:ji DZIK, GRUNER.
Co widzimy1 Parę obrońców. współautorów sfem Włocha Dotav10, który po~onał
nując.v. Polak był ruchliwy i nieZWfkle kapitana sp~rtowego jak. ustalić skład naszej
szybki, po prostu nieuchwytny. Wa!c.iył reprezent~jl. Bolesae cięgi oberwane . pr~ez 1 sł nn~o . poqr<?mu 1i:openhask1ego i atak w f1 ancuza Fernandera. Jest to przec1wn:k
p•zy tym przeważnie na dystans i ndd- ~aszych p.iłk~rzy w K<?PENHApZE tkwią .. Jak ' prze:wazne1 częsci złoz~y z. graczy ~UCHU, groźny dla Polaka, ma jednak tę słabą
•
k~ •
,
, ,
.
.a
.zywe w pa.mięci j chc1a.1.„by 111ę ażeby v.llkaT I a więc tych samych,, ktorzy n.a ostatnim me..,
...
•
1, l
.r.ne s 1~·
ąc 0 uey- stwo polskie-w s1'10tkan1u z tak powaznym czu z TARNOVIĄ nie potrafili wykrzesać ani 1 stron~, z ... nie dosc_ d~brze
zwyczaJ przytomnie. l"rOWOio;U
jednej bramki, Ponieważ przeciwnikiem teno Nalezy przypuszczac, ze Chycnta tnGIJ
sekera do ataku, łapał go na kontr~. a przeciwnikiem poprawito swą l'Cputację,
szybkie celne ciosy bardzo dały si~ Cej przecież chodzi tutaj nie tylko o wynik O:B z teamu ma być reprezentacja obu śLĄSKOW, d;.ie luki w gardzie Włocha i utoru;e SO·
\ończykowi we znaki. Już w pierwszej DANIĄ, lecz i rewanż za fatalną przegraną w więc ty.lko ona dosta~~zy. m~teriału do prz~pr.'> t-ie drogę do półfinału.
SZYMURA będzie miał stosunkowo
wa_d,zeni_a korekty, jesli się Jlł uzna za koniecz
rundzie Murzyn znalazł się do 6-ciu na BELGRADZIE t: 7•
.
f' b
d .
. •
'J
Jest co odrabiać aie nie ma kim bo przecież nosc.Znow to samo błędne kot'>, z którego n!e
dl
ł k ty
d le h
naJ ~twleJs~e .za anie, tra 1a _ow•em
a to, co zaprezento~aly ligowe zes~"łY po prze ma się od~agi wyjść .
ry CLny
es ac , a 1e przetrzyma
rwie letniej, do optymizmu nie. nastraja. Fatal- ! Koncepcja wystaw'.en1a wy?ról>owanych_ i ,ru 1 na ~rugwaiczy~a Chuarena, uw2za11e90
siebie moment.
W następnym starciu Munyn rus?ył ne porażki RUCHU i LEGII maJą swoją wymo- 1 ty~owanych od brania w skon; zawodnikow za niezbyt gr·::>znego boksera.
FIASi<O Z KAJAKAMI
. 1
. .
.
do ataku, wymierzył potężny cio3, ale wę i kapitan sportowy nie ma co spozierać w znow prze~;gła.
, • • • • k
.
. db ł
W
to przeciwnik nte
uwagę na I A przec1ez Jugosławia
stronę Raczej należałby iwrócić
Chychła spokojnie przyj'ął go na ramię tą
cz·oraJ_ O Y Y Się wyscig1 '<aja O•
ustabiliz-0'waną formę drużyn krakowskich, byle jaki. Sukcesy o.Iimpij~Ide naszych . ~ra;i
i zepchnął przeciwnika do obrony. Już pne<le wszystkim CRACOVII i WISŁY i na do~od~ą :W ja'.c dobre1 formie. w tej chwil• s~ę I we na t~m:?. w He.nl.ey. ~~a!łowały osa•
widać, że Obeyseker jest, jak to się mó nieb. oprzeć reprezentację POLSKI, ale tych znaJduJ~ 1 to jest P?wodem. ze prz1'.g11towan1a dy polskie: jedynki I dWoJkl.
I z. n~szej strony powm.ny byc 0na.Jwyz~zym wy: Ponieważ tor wyścigowy jest zbyt
wi, „wybity z uderzenia". Chychła świet telli:\encji nie widzimy.
Nie w~zimy najmniejszych powodów trzy- siłk.em, a tego p_:zecitez ~ 1P c~ynani'.lch kapL wąski, zdecydowano, iż start będóe po
nie atakował i zyskiwał z każdą chwilą
.
.
1 ana
.
spor 1owego uopa nec s ę nie mozna. , h 1edyńczy.
kl,
b
· · k
d
M
· k
Wypuszczano łodzie kolejno
d
bl°
i
.d ·e
Wł · i i
ory
urzyn z o- mama się ur~owo st.a.reg.'> sza łonu,
ccraz w1ę szą przewagę.
,
,
,
as_c we, zna1 ~I my s ę w o. 1 czu _woc
" I przede wszystkim w KOPENHADZE a osta- 1
k'
d
·
·
łko i i' zbankru spotkan z Jugosław•ą. bo mecz m1ędzypanstwo w odstępach poł minutowych, a więc
h
meczach li 0
b Ył się wreszcie na esperac 1 Cl~ch., a e tni
poprzedzi spotkanie reprezentacji ZWIĄZ dzieliła je odległość około 200 mtr.
pos-zedł zbyt szeroko. Czujny Chychła to;at": Raz wreszc~ "7~~b~ ~~oń~yc/z wielki- I
znalazł lukę w jego gardzie i władowal ki nazwiskami i obeirzeć się uważ-nie za zawo · ~ 1 : ~Ai"ODOWYd~H POL~KA. -JU~OhSŁA: Start taki jest niewygodaty dla zawodnicios, którym zwalił dnikami, którzy w danej chwili są rzeczywiście 1 i i. PZPN~ wytpla u zatsięg~IętD kladc oweJ ków którzy ca!y czas muszą pra"OWilĆ
% kontry potężny
•. ,
„
•
', ,
'. . . .
1 us a ono nas ępuJą.c:y s a :
op n i
e· ieikie · f'lnni
d k' • · do 9 ·
· 'k
JAKUBIK (Garbarnia) - Gli!DŁEK, GLIMAS gdyz nie mają mozhwosci porównania
"
i .
e.
-ciu. w 5 ' : 1 w. . 1 ·
przec1wm a na es 1- JUz
1
WSpólzawoGni•
tempem
z
tempa
swego
Mil(ZZK)
TARKA
SUSZCZYK,
(CracoviaJ
. W'idoczn .e Jedna~ „cz!n~ ki__ młar~?a:jne
Znów gong.
me mogą _się zdobyc na ~lał<>śc decyz11 i, wo ler (PTC) - POLKA (ZZKJ, RÓŻANKOWSKI ków..
ZWYCIĘSTWO PRZEZ K. O.
• ,
,
lą, kroc~yc utartym ~złak~em s~oro. ~ p~o)ek- II (Cracovia), Nowak (Garbarnia), BIAŁAS
W trzecim starciu obraz Walki mimo t'lwane_J repre~ent,acjl z~~w pojawiają si~ w (ZZK) i Wiśniewski, (Polonia B.) Rezerwa: WY . W w.ysclgu kaJakoW dWUOSObOWY~h
rOt\)aczliwych wysiłków CejlońCIV1<a, przygmatając~1 W'lęk~zosct t~ s-?1e nazwiska. I ROBEK, PYTLIK, GAJEWSKI ANIOŁA, KU- jako p1arwszą WVpUSZCZOnO No ~we91ę,
Chychła był aiepo- We Wroc~awiu ma s. ę c;>-rlbyc pro~my me~z re- BICKIM Mecz reprezentacji Zwicwl<ów Zawcd<> za nia Holandie. Polska załoga wyruszy
nie 1mienił się dzie\ftym panem na ringu, robił z prze- prezentacji i oto w Jakim składzie ukaze się 1 wych cdbędzie się w WARSZAWIE w ramach ła jak.o trzecia· a za nia CzechosłowaIGRZYSK w dn, 19 sierpnia, natomiast sparrin ci· a Wyścig tr:nał na d. ystans'1e "kolo
111111111,111:1 1 t n 1„r:111111111111"11ru .11 t •"• M ·,11 1~1:i111 11111111111 11111:11 11 1111:r nam ona:
"
.
·
JANIK, JANDUDA, BARWIŃSKI, WASKO, gowy mecz projektowanej reprezentacji POLPARPAN, JABŁOŃSKI II, PRZECHERKA, Sl(I we WROCŁAWIU dn. 18 bm. a więc w 10 kim., trasa prowadziła pOC7.ąłkCWO
W dół rzeki, nC\<;tępnle W górę, mijając
GRACZ, ALSZER, CIEŚLIK, BOBULA. W rezer środę przyszłego tygodnia.
miejsce startu i znów w dół do mety.
po p lttranei z Belgią 7:9

oto
i jedna
Dwa
zebrany WC!.Oplon polskich
rajszego dnia w turnieju oPmpijs.kim.
tylko trójka,
nam
A
która zakwalifikowała się do dalszych
walk. Nie widzimy w niej Kokzyi'lskiego, start którego nfe udał się.
SKRZYWDZONY KOLKA„
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t •
,
1O ma bYC rep reZen aCJa
z
Przygotowania do m

I

bo r'

I

l

b

za 11·s' c•1 odpadli•

s~abli drużynowej

Polacy stoczyli
połfm ale me~z z Belgią. Po dość zaw w.
ci g ~ej w a lce przegrali w stosunku 7:9.
h. ~J~ep 1.ym za wodnikiem w drużynie poi

Jugosław·1a
f

_

..
. "łk k•
.
iOł 1 stam1 Pl ars łego tunueiu

Sklej. by\ niewą tpliwie Wójcik, bardzo nieMamy już wyJt•ni-0nych obu ' finalistów olim
bezpi ec zny w a taku.
Poni e waż dr ugim przcciwnikJem Po- piJskiego turnieju piłkarskiego.
t
lak'~ ą W
SZWECJA - DANIA 4·.2.
' ęg.r zy, pr. ze o na ZWFCi<'stwo
I
'C
J
1. t·o'. l .
Los sprawił, że w pierwszeJ· parze w półfL
u aj tCZ)'C nte moz emy, zwłasz cza • z' e
17
wystawili swój najsilniejszy nale z,na~azły się drużyny dwóch państw skan
\ '\ ęgrzy
dynawsklch. Na stadionie Wembley Duńcr.yskład .
cy nie mleJi więcej szczęścia i znów przegrali
,
ze Szwecją, tak jak przegrywali w meczach
u
międzypaństwowych. Mimo bardzo dobrej gry
"
u
zakończvło
zespołu cluńskieg.'l, spotkanie to
Sekcja m.„tore>wa Z. S. „Gwardia" w Łodzi się zwycięstwem Szwecji w st<n;unku 4:2. Dru
P<><laje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym ży:na szwedzka okazała się jednak lepsza.
w siedzibie klubu (D. K. Milicjanta) w Łodzi
JUGOSŁAWIA - W . BRYTANIA 3: 1 (2 :1)
o godz. 18-ei· odbędzie si•... zebra
27 sekcji.
.• Nawrot
111
członków
nie
Mecz ten wywołał znacznie większe zaintere
Ze względu na ważność spraw, (między inny. sowanie, oowiem Brytyjczycy chcieli za wszel
i kwestia druqie!'o raidu motocvklowego), obe ką cenę u)rze.ć s~ą druź)'.Dę w finale. Gra nie
była spec.Jaln1e__c1ekawa I pocz~tkowo prowaCllość wszystkich obowlązk.owa,
,
dz.'ln<> ta w dosc ospałym te:ęwle.
Kandvdaci mile widziani.

"IOry

M

G_ward•.• Ptacu1· a.

„

·- Szwec1"a
n~

Ql
J

mp

•

•

a~z1e

~o~s~~ :s~:~~yśc1"gu tym

NiestetyN, "'
nie odegrała

poważniejszej roli.

Wy-

ścig zakończył się pełnym zwycięstwom

przedstawicieli

państw

skandynawskich

rrwał-0 to do 18 minuty, a więc do chwili które za>jęły pierwsze cztery miejsca W
zdobycia pierwszej bramki przez Jugosławię. następującej kolejności: 1) Szwecja Brytyjczycy z .miejsca odpowiedzieli groinym czas 46.09, 2) Norwegia - 46,44, 3)
. ze strza Finlandia - 46.48, a dalej': w.-gry, Ho.
, . wyrownal•
ata ki em I. w mI nu tę pozmej
"'
lu E11·vera • Do pau•y
ło'dz'
a si"'" 1·edna""' na landia, Czechoslowac1·a. Polska
'
~ gra t'>czył
dal z lekką przewagą Jugosławii, która przez
środkowego _napastnika zdobyła drugą bramlu;. znała.zła się dopiero na 10-tyrn miejscu,
Po przerwie w 10 minucie Miticz podwyższył wyprzedzając osady Szw~jcarii, Francji
~ynik dla Jugoslawii na 3:1, która ~v dalszym I i Luksemburga. Czas Polaków 48.25.
w wyścigu jedynek w których starto·
etą.gu by)~ w przt!wadze, dem')nS~ruJąc do~ko. .
. ' ,
.
ł
naJe wspolprdcę pomocy z atakiem. Druzyna
ai:ig!elska była lepsza technicznie. ale mta~a w_a Polak Sc;>b_i~raj, 7inoW w1el~1e z~yniedysponowany strzaJow 0 atak, to też szeregu c1ęstwo odniesh Skandynawowie. Pierdogodnych pnzy.cji P?dbramkowych nie wyko- wsze miejsce również i tutaj· zajeła
'
t t
_minu tY zawo d"'vW !IP ł ynęJyj Szwecja w czasie 50.47,7 przed Finlanrzys t aIa.. Osanie
•
·
· 1• D ·
pod znakiem wyraznej przewagi Bryly)czykOw, d'i N
anią. s.obieraJ _uzys'<ał
ą, orwe~lą.
ale nie zmieniło to wyniku cyfrowego.
W t~n sposcb d.o !inalu doszły drużyny cz.a~ 52.15,2 I ,z~alaz.ł Się na Siódmym
Szwecji i Ju~esławli.. F1na1ow.e spotkani.. I.a ro m1~1scu. w wvsc1gu tym startowało 14
osób.
zegr•me będzte w dnlu dzis1ejszvm.
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Swiat

się kręci I

N'r .221

1~~••w~:
lu'i,~~~~~~~.~~~
etykiety
go·
ZdradzUy
n"e stan al nrzed sadem
,poz" VCZO ne
Za
„

• Panowie Bąbelek i Wyderko siedzą w relftauracji. Pa.n Wyderko smacznie zajada, a je
Wojewódzka Narada Oświatowa na której bE;U
d-i:ie omawiany plan Oświatowo-Szkoleniowy
ci
go towarzysz .raz po raz rzuca badawcze spoj·
rzenie w róg sali. Zirytowało to wre szcie pana
na okres <zimowy.
CZE:sław widniał z tyłu na marynarce, a drugi
Było to w święto Heleny.
Wyderkę, wię·c pyta:
---•
się, że Witkow- Czemu pan ciągle patrzy w tym kierun- Witkowski, robotnik Fabryki Konfekcyj- na spodniach. Okazało
ku?„.
,,ety-I
w
za.sugerowany •
•
•"
Jestem ciekawy, czy moje palto też u- Jem dnia, postanowił złozyc zyczema t·
ktety".

(Jbr"J

''w,

odśw}ęt,n):m na~tr~- s~i

~ej,

Strażnicy pu ś cili się w pogoń i. .. bez

kradną„.

mieni nowe miłej solenizantce w nowym
ubraniu.
Bo pańskie już dawno ukradli „.
.
.·
.
.
.
*
Błądztl poządliwym aktem po ro z wtedodo
zdenerwowana
wróciła
Pani Marta
szonych na rami ą czkach, w magazynie,
mu i powiada do męża :
gotowych ubraniach. Zapadła błyskawicz
Już nigdy nie pójdę do tych Paluszlde- na dec z· a . Zrzucił z siebie ro bocz kom
wiczów„.
d
y
k
t
y ł d .
b·
Dlaczego?„. To bardzo mili ludzie„.
!nezon .1 .w z1a 1 nowe sz ucz owe spo 0 •
Owszem, ale Palusz.kiewiczowej nie by/o
nte tudztez nową marynarkę „marengo .
w domu„.
Co znaczy

-

„leż"?„ .

On też jest bardzo miły ...
Ty wiesz, co to za numerek?.„

-

'lnnie

Chciał

pocałować!

Przygładził

swoje krucze

włosy

żystym krokiem opuścił fabrykę.
nicy fabryczni na

widok

i

sprę

Straż·

eleg-anckiego

- Co?! Coś ty mu na ~ powiedziała?.„
portiernią,
wychodz;icego
młodziana,
: - To co się mówi w ta.kich wypadkach.„
mimowoli stanęli na baczność. Sprawi·- A on?„. Co on zrobił?„.
t · W'tk
· ''
t
t
· - To co zawsze się robi w podobnych wy- I
I owa o „reprezen acy1na pos ac
padkach„.

skiego

*
wybrał

Nagle, jakby zahipnrJtyzowani , utkwili
się z matką do rnia·
Wojtek Ciupas
sta. ldq, idą, aż tu nagle za iąc wyskoczy/ z wzrok w białe kartoniki. z których jeden
lasu i przebiegł im drogę. Załamała Ciupasowa ręce i lamentuje:
- Już nie póide do mia~ta!„. Bedzie ze mna 11111111111111111111111111111111
·
nieszczęście!„. Zając mi drogę prŻebiegł...
. -- E, co lam matula gadają„. - uspakajc:
I MEBLE wsze lk ;eqo ro
Ja syn. - Zającowi będzie gorzej, bo mu baba
dzaju kupuje t sprzeda
przez drogę przeszła.„
l>r BIBERGA l choroby 1e Stolarnia K ras1ck1e-

pośpiechu zapomniał zdjąć

reszt) popsuli pogodny nastrój Witkowskiemu.
•
ł . . 'ed nie w
U. t
Ję/ pr~yz~a. s;ę, ze J t ~. " ~p 0
.
so 1 ~ S~'l1 eczny s roJ ~ zwtą~zyczy
k~ ze szczegolnte uro~zys!ym d.ntem. ~da
ma co do samowolnej pozvczlo były Jednak podzielone , w kon s el(wencji czego
Witk o wski stanął przed Sądem Okręgo-

Dokqd

- weneryczne, qo 3 przy Rzqowskte]
PiasPr7na
4-6 PvJtrkow przystanek
8704-k
łqSSk
ska 134.
Dr KUDREWICZ spe- DO SPRZEDA NIA moweneryczne- tocykl BMW 200 cm w
CJahsta
skórne, 8-10, 4 - 1 . pierw<70f7ed nvm sta2.52
n~e. Piotrkow ska
Piotrkowska 106
8277-k -254. WaTszta t wulkani
f.!" .'16g
Dr Kl)W_A_L_S_K_l-Mll!- zacv=nv.
CZ YSŁA W. spec•al1sta MOTOCYKL
irki
s&órno - weneryczne DKW 350 w dobrym
l Maja 3, 8-10. 4-7 stan'.e S1Jrzed am. Loka8279-k torska 9 m. 12.
i..
8668g
Dr. ROZYCKI, specja- DO SPRZEDA. NIA dwa
lista chorób kob1ecych, węże gumowe 18 mtr.
akuszerii powrócił polewan ia ulicy.
do
P1zyjmuje 2 - 6, Piotr W i adomość Kilińskiekowska 33 tel. 166-29. go 13, m. 18.
86880
8280k
UPN' ; w niegom
KREM
Dr LENCZEWSKI, choroby kobiece, ak us?e- ,.Atom" -ws zędzie do
8699k
ria, powrócił, przyjmu- nabycia.
MOTOCYKL
„Triuje 3 - 7, Sienkiewicza
8294k mph" 250 st an dobry
51,
D1 BASS choroby ko- sprze dam Lip owa 21
8676q
blece. Narutowicza 6,
7178k IO PROCENT RAB.\.TU
tel. 208-76
DOKTOR GLAZER. na meble w yścielane
skórno - weneryczne w nowootwar tym za5-8. Andre:eja 28.
kładzie tap ice rsklm Ka
7184 e:imierza Gwo żdzińskle
Dr PROCHACKI specia qo, Łodź, P abiankka
lista skórne, wenerycz 20, tel 172-01
8229k
ne 12-2; 4-6. Leqinqotow
MEBLE
zana
i
e
83.tOk
nów 17.
Dr DOBROWOLSKI - mówienie, sza fy cztero32000,
specjalista chorób ner drzwiowe o d
wowych, seks11~lnvch. trzvdrzwiowe od 28.000
łóżka od 15,0oo PiotrPowrócił Kopernika 6,
kowska 31 w podwó3-5 tel. 186-00
8300k
8369k rzu.

I

dziś pójdziemy

powrÓC'ił

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ .. LUTNIA"
Piotrkow5ka 243
o qodzinie 19,15
Dziś i dni nas~ęonych
„CNOTLIW A ZUZANN A·••
operetka w 3 aktach J. G'lherta. Bilety wczePiotrkowska 102. a od
śniej do nabycia ul.
godz. 17-ej w kasie teatru. W niedzielę kasa
teatru czynna od qodrz. 11-ej.
DOMU ŻOŁNIERZ.A
TEATR KAMERALNY
ul. DaszyńskiPqo 34.
Dziś i cod-i:iennie o qodz. 19,15 sz1uka Max
well Andersona „JOANNA Z LOTARYNGII"
z heną Eichlerówną w roli tyt.ulowej. Udzial
biorą: Stanisław BugaJski, Stanisław Daczyń
ski, Jerzy Duszyńsk i , Czesław Gu<zek, Halina
Głuszkówna, Wanda Jnkub i ń~ka. Janusz Jaroń, Michał Melina, Adam Mikołajewski, Tadeusz Schmidt Ewa Szumańska i Ludwik Tatars.ki. Reżyseria Erw ina Axera, kompozycja
plastyczna Otto Axera.
Kasa czynna od llej do 13-ej i od 15-ej ile
lefon 123-02.
LETNI TEATR „OSA" Zachodnia 43 tel 140-09
qodzinie 19 mm 30 punktualnie koDziś
media muzyczna R Benackleqo pt. „ROZKOSZNA DZIEWCZYNA". H. Makowska w roll
·
tytułowej.
TEATR LETNT „BAGATELA" Piotrkowska 94
Dziś i codziennie o godz. 20-el najweselsza
komedia sezonu pt. ,,MUSISZ BYC MOJĄ"
z udziałem Kazimierza Szuberta .
Kasa czvnna onzez calv rl7 • Pń. tel 272-70.
· Uprze;mie prosimy o wcześniejsze nabywa
nie biletów.
TEATR POWSZECHNY
Dziś o 19.30 sztuka G. Zapolskiej „ŻABUSIA"
z gościnnym wyst. ępeIJ1 Ir. liórskiej w roli ty
tulowej Jest to najleps<za kreacja aktorska tej
artystki młodego pokolenia. Ob 1k Górskiej ~
E Drozdowska. H. Krzywicka, M. Dr VOGEL specjalista MEBLE wsze Ik;eqo ro6tępują :
Z. Truszkowska, J. Zarubin, J. chorób kob·ecych, >iku dzaju. Garde ro by od
Stróżyńska,
szeria. Narutowkza 4. 37.000, łóżka od 18.000
Dwornicki, Z Filus i Z. Kęstowicz .
7148k stoliki radiow e od 2 ty
tpl 260-92
Dr FALKOWSKI ch1- sikcy poleca M echanicz
rurq-uroloq specjaPsta na Wytwórn ia Mehli
nerek. pęc-hPrza. dróq M:szc11:ak. Główna 22.
ADRIA - „życie Emila Zoli"
8434k
moczowych. Piotrkow- tel. 116-17
1
„Tajemnica nocy wigilijnej"
BAŁTYK ska 159, od 3-5 tele' BAJKA - „Siódma zasłona"
7?R4k Ro' żne
Na cza• re· fon 10~-rn
GDYNIA - Kino n:e·r 1vnne
montu proąram Aktualności przenres;ano Dr WOŁKOWYSKI choroby ARTYSTYCZNA repera
specjafność
do kina ,.HEL"
HEL - „Proqram aktualności kraj. I zagr. skóry i weneryczne.
wznowi ł przvięcia 4-5 cja ubiorów, podnosze
Nr. 24 .
Wschodn'a 65. (Pi0tr- ~ie oczek. Ja dwiga Szo
HEL - „Kobiei~ a sama"
8520g !mowa, - Pi otrkowska
kowska 46)
MUZA - „Rosanna s iedmiu księżyców"
30
3326k
---- · ·
Or KOWALSKI Anatol l -·--- __
POLONIA - „W poann• za meżPm"
specialista skńrnn-we- FOTOAPARA TY pre<'y
PR?EDWIOSNIE - „Zaqubione dni"
nervC'zne 2-7 Plntr-1 zyjnie napra wia. PraROBOTNIK - „Wakacje"
8S62q ce amatorskie wykonukowski'ł 175
ROMA - ,,Kop-::iuszek"
1.'
D-r-JERZY ŁUSZKIE- je „Foto" N, :: •• rrnt 1.
·; REKORD - „Młodość Maksyma"
WICZ kobiece, Lea;'l8564k
STYLOWY - „Moja Miła"
nów 3-6, - prz imnie
SWTT - „Kwiat miłości"
ZGINĘŁA su czka szµic
8595g
4 ~ 7
TECZA - „Dragonwyck"
b'ała, proszę odprowa„ TATRY - „As wywiadu" (w ogrodzie)
Or MIRSKI - ak11s:zer" "Nrod:zedzić Zil
. WISŁA - „Bolero"
rta. C'hnrohv kohieceniem. PiL' rko wska 11
• WŁÓKNIARZ - „Okoliczności łaqndzą<'e".
orieorowarl'Zil ~tę na
8674g
m. 17.
K:no niec<zynne 7 pnwodu -se P'n•rk mv• ~:;i 14
ZACHĘT A '<>lPmnnt11
8276k UWAGA! Rybacy w
fon 257-23
„Tajemnica noC'y wiqiliinei"
WOLNOśC dniu 15,8 48 r. konkurs
łowien 'a ryb z nagroda
ZĘBOW oraz mi u F. ścigaczews1de
qiąte~f
nowoczesna pracownia go w Brużvcy W!el6
<zębów sztucznych
ciekawsze audyde
kiej k. Aleksandrowa .
86_8_2
12.00 Dzienn;k południowy, 13,00 Murzyka po Piotrkowska 8. 8278k - - - - _____
Che
LABORATORIUM
pularna. 15,45 Muzyk, lekka, 16.00 Dziennd~ P? r(Uitnn ~"fZP.rł'97
17.00 ~dyqa muz. dla dzlE>.~1.
południowy,
miczn0 -Fi'rmil e11tycz: 18.05 W rytmie tane'~nym 19,15 Koncert sym .SREBRO w każde• oo- ne z kompletnym unąfoniczny. 21,30 Dzienndk wieczorny, 22.00 Mu- stacl kupuje M Węl dzeniem
poszuku 1e
zyka tanec<zna. 22,40 Komun ikar.. z Olimpiady. ner i S-ka, Łódź P:otr wsoólniki'ł. Ofert" pod
23,00 Ostatnie wiadomości, 23,10 Muzyka tane 1 kowska 112, tel. t 20-66 „1900'' , ,Prasa" Piotr762fik kowska 55.
8700k
czna.

„

KI N A

f
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Froanm radfowy r.a

tkz.

Iw

rze Budow I2 ny eh„

roz 110 rau1 meet re •1''1 zowv

niedzielę

0

godi. 16-ef Zl{S. „Budowlani„

(Łódź) roze~ra swój rewanźow y me<:z w pitkę

nożną z ZKS „Budowlan~" (Zelów). Me<:z ten
odbędzie w Łodzi na bo\s\m DKS ul. Nawr.o.t
.

73-75.

.

.

Przedsprzećl~z blle~ow

.

o~llywa się w Cen-

tralne1 Swielll<'Y Związku Bu\\owlanego
wrot 23 1 w dniu rozgrywek przy kasie.
- - -- . ,

A11s lr~ I a -

wym.
Na podstawie najchlubniejszej opinii,
jaką Witkowski się cies zył wśród Rady
Zakładowej ora z swoich zwierzchników,
Sąd - .uwŻi;t'lędniajac wy ;:>tkowe okolic zd k t
en
ności świąteczne, uznał przypa e
za wykroczenie mniejszej wagi i skazał
tro na 3 miesiące aresztu z zawieszenie~
wvkonania kary na 3 lata. (p)

OGJ..O„\Z~1'1A DROB~E

skórno

P1łk;

Na-

~-

lU
ęd •Jstrl!f i 'I"
strefa amerykaitska w ro1grywkacłt. " ~'1<'har Davisa wyłoniJa Już swego finałls\ot,.
W meczu Australia - Meksyk wygrała Australia w stosunku 4:1. Wynik nie ;est nlespO
d-i:ianką ale T>orażki wapn<1o Qnlsta w. spotkaniu z Veoiem 9:7. 6:4, 6:2 na pewno nikt nie
.
przewidywał.
Tak więc w fi11ałe międzystrefowym zmierz~
CzechnsłowacJa.
się Australia -

Davh Co

F nal m

11111111111111111111111111111111

Komunikat

.
KROJU, modelowan1a,
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radziecki!!{
s·zyc.i? ubrań d_a~~k ~ ch,
d z i ecięcych, b1eJ ·zn1a r- w l:.,odzi zawiadamia swych członków, że bi1e
stwa wyuczają w 11kre-1 ty po cenach ulgowych do teatru Powszechnenagrodę s1e wakacyjnym kursy go na S'7f.i.1ke pt „ŻABUSIA '' na dzień 19.8 48
WYSOKĄ
k'o Instyl_u~u ~rzemysłowo- rok będą d 0 nabyc'a od dn i a 12.8 48 r. O<!
k?ó:rlemu.
dam
Pró- godz. 14-ej, w sekrt:tariacie T o warzystwa przy
wskaże qdzie w y wie- Rze~ 1es ln·czego,
842Rg ul. Piotrkowskiej 272-b.
ziono 1940 r. urząd'Ze- rhn:ka 25.
nie apteki maqistra Bor MASZYNOPISANIA, polPZZPP m 2 w Łodzi, ul. Nowotki 163
kowskiego. Pr6chn ik a korespond e ncji
4S . V!iadc.mość Borko w skiej, nauka poprawne
.
posznk11ją:
ski Kraków, F'li pa 1-6 go pisania, obc ej, ste1. wvkwalifikowanych praoowm·
.1<.s ięgowośd
-------- ____8.:...6:....9_4g nograf;i.
ków ni:.. maszyny ol•rągłe,
MYDLARNIA i wy wór Kursy Centraln.Eo:qo Zw
2. kotoniarzy
n'n chemiczna na cho- Stenografów i Maszy3. pasowaczld
<1rz!e. do odstą ri.enia. nistek Rzeczypospolitej
4. cerowac,zki
Oferty pod „B" „Prasa" Polsk;ei. Zapisy: Kiliń
5. uraz 2-ch maj5trów na maszy
8630g
Piotrkowska 55. 8701k skiego 50
·
ny okrągłe·
Zgłoszenia przvjmuje Wyd:i:iał Per8702k
oracv zaąubtone de-umentv
sonalny.
PIANINA stroi , remon-·
tuje. poleru je. Warsztat. Aleje Kośc'uszki
8608q
11-15.

Zaof aru1anie

pomoc
POTRZEBNA
domowa. śródm ' e ~ ska
8585q
68 ID. l.
POTRZEBNE s.zwaczki
koszularki specjalistki
kołnier.zyczark i. Żerom

Legionów.
8669g
uczciwa
POTRZEBNA
pomqc domo wa. W a l'Jód ż ,
runki d ohre.
Rzgowska 140 m. t
8677q
POSZUKU JE się pilnie'
wykwal ifikowanego ku
skiego ióg

.

śnierz:a

k0żuchowego

,Mars" Łódź , ul. św.
Anton: e go 5 tel 154-45
8680g
POSZUKUJEMY energio;mvch akwizytorów
papiernk-z.ej
branży
,S-pólnota" - Tr>nnut
858'.łg
ta 4.
pomoc
POTRZEBNA
domowa na 1 ~tnisko do
d7.iec l. Kamienna 1 m.
8684g
24a . Sklep
POTRZEBNA --pQ"ffiO"{:
dom owa oraz prarowni
ca do piekarni cukierniczej . Wschodnia 31
8689q
Piekarnia
pomoc
POTRZEBNA
do dziecka. Zacl1odnia
49 m 9. Wolfson. 8695ci
POTRZEBNA ćzvSl.a i
sumienna osnha do noOwocarnia
wor nd'ka.
ul N mv0•1<.i 29. 8697k
zeqarPOTRZERNY
mistr z i jubiler. Wiadn
ul.
mość w 0wocarni.
8698k
N0wot1<i 29.
POTRZEBNA nracowni
ZawR'1 kn
c~ c'! rn11n•'fa
R703k
23 m. t7. .
PRACOWNIA bielizny
p0S7U K11ie W"kw<11if;kn
wi'łn<>i kro;<"zvni ŁóM„
ul. Zriwarl?'ka 9 m. 17

.

7

· KURSY kroju, szycia.
modelowania. przy Inc;tytucie Przemysłowo
R?emieślniczym przy;muią zapisy na kurs
tr1ym : eslęczny 1 p6ł
roczny Radwańska 17 .
7932q
orl 9 - 18
SamochodoSZKOŁA
Moto<:yklowa
wo
przyjmuje zapisy. Łódź
Wólczańska 27. 8588q

ZGUBIONO bilet tram
Nr.
wajowy roczny
4157 Raj Kazimierz Pi
86719
wna 49.
dowód I
ZAGUBIONO
osobisty leq. PPS kshiż
kę UbezpiEc>czalni kartkę oJzieżową, Sniady
\ \T lady slaw Tu szv ń<;l<. a
8672g
23.
ZAGUBIONO dowód o
sobisty. leg. ZZ kartę
pracy
pośrednictwa
Frontczak Marcin Fol8673g
war<'ma 15.
ZGUBIONO kartę roz-

11

pozn11wC"lą,

zaświadc-ze

nie RKU-Kraków Mia
sto, Załurki Zbiqniew
Kraków Piastowska Bo
8675g
czna 7a.
ZGUBIONO kartę rozpoznawc-i:ą, kartę reje5'. racy jną RKU Kraśnik
i od~i.,., 0 1{ "'"TYl('lrlowania. Biiak Jan. Zgier8681g
ska 150.
ZGUBIONO karte reje
stracyjną RKU- Kutno
na nazwisko Kuchars.ki
Józef. Łęczyca, Żvdow
8685g
ska 15.
ZGUBIONO dowód osnhi•tv na na'Zwisko
Toik:arski Mańan i me( ryke urod-i:enia dziecka. Stryków, Piłsudskie
8687g
go 45.
ZGUBIONO karte repa
patriacyjną i akt ślu
bu. S?efel Maria. Bocz
86909
na 6-8.
ZGUBIONO ksiąźeczke
z Ubezµieczalni Społe
cznej nr1 m1zw'skn KuBfi91g
kieła .Janini\.
ZGUBIONO metrykę u
rodzenia i kartę rozpoznawc-zą na nazwisko
Fran:iszka .
Babińska
11-go Listopada 86 m .
g~92g
7a.
ZGUBIONO k5iąż e c<Zkę
wydaną przez Państwo
wy Monopol Tyton. w
Łodzi na nazwi sko Be
dnarski Jan. Pabianic86939
ka 121.
ZGUBIONO ka·rtę rozna nazwipoznawczą
'ko Le fik Stan i5ława .
Łódź, ul. Zgierska 141.
8696q

CENTRALA HANDLOWA
METALOWEGO
Biuro Sprzedaży Maszyn Rolniczych
PRZEMYSŁU

Łódź, Traugutta

9, (3

piętro)

zatntdni: .
3-ch wvkwalifikowa.nych

J{Sll'}-

GOWYCU
. 3 l\IASZYNISTKI
3-ch RACHMISTRZÓW
Zgłoszenia osobiste z życiorysem do
Wydziału ł'ersonalnego

.w

:g

w godz 8--12 f;i;

Ogłoszenie
Zakład

Oczyszczania

Miasta w Lodzi

ogłasza przetarg nieograniczony

na:

1) wykonanie instalacji pionmochr_onowej na poszczególnych budyn~ach meruOczyszcza.ma Miasta
chomości Zakładll
przy ul. Lagiewnickiej 63.
2) wykonanie robót bl,a~harsko-dekar, _
skich na tejże nieruchomo~c1. .
Oferty pisemne, odpow1ada1ą~ tresci
kosztorysu ślepego należy składa!! Vf .kan·
celarii ZOM-u przy ul. Lagiewmck1e3 63,
pokój nr 10 do dnia 23 ~ierpnia ~1.94;8 roku
do godz. 10-ej w kopertach nalezycie zamkniętych z napisami: „Oferta .na wykona·
nie instalacji piorunoc~ronoweJ" lub „Ofer
ta na wykonanie robót blacharsko-dekar·
.
skich".
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym
dniu o godzinie 10.30.
Szczegółowe informacje oraz kosztorysy
ślepe z warunkami przetargu otrzymać
można za opłatą '.JO złotych w Za)dadzie Oczyszczania Miasta przy ul. Łagiew
nickiej 63, -po1{ój nr 1.
Miasta zastrzeg~
Zakład Oczyszczania
sobie prawo wyboru ofert bez względu na.
cenę lub unieważnienia przetargu bez pe>"'
,
dp~''3. l){)WOdU·
·wadium przetargowe w wysokosci 3
proc. sumy oferowanej należy wpłacić do
Kasv Zakładu Oczvszczania Miasta przy
ul. L:u:newnfr}tiej 63, a kiwt wpłaty dolą„
czvć do ofert'v.
Lótiź. dni::i 11 sierpnia 1948 roku.
ZAKŁAD OC7.YSZCZANIA MIASTA

W J,ODZI

KRYNICA „Leśna Pola
na" pięknie "Połoiona
pokoje z utrzy111aniern
WYNAJMĘ sklep (pól 700 or~ h<'ltelowo. t el.
867Blc:
>klP"'U' na Piri(rkow- 113.
skiej. 7 - '~ " 7 ~nia Ra- '"""'"'"''""„"'"'"'"······"„.
dwańska 59 ro. 13.
8fl70q
ZAMrFNIĘ 1 ookói ła
dny na ])O.kój 7: · kuchnią za zwrotem kosz
tów tel. 145-74. 8679g

Lokale

Czytajcie

„Express
Ilustrowany"

llllłlf t1t1lllłUtłłlUłlll11łlllftłlll..,_a
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