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O pewnej komisii

Zbadać • aleją · samą
•

•

•

czy nie c1erp1 na ... zanik . rozumu
la\l \\tacu.ie „komisja badania

l

działalności antyamerykańskiej"

Hore§pondenc;a z Nowego Jorku

l

·

Ludwigshaf en

W związku ze śmiercią tysięcy robotników podczas katastrofy w Lud·
wigshafen wygłoszono w czasie uro·
czystości pog,rzebowych wielką Jl,ość
mów. W mowach tych jednak nikt nie
kata·
poruszył właściwej przyczyny
strofy. Gdyby nie przypadkowe słowa
dowódcy strefy francuskiej gen. Koe·
niga, możnaby przypus'l'Czać, że ofiary
ka:tastr·o fy zgi·nęły wskutek jakiejś kię
ski żywiołowej.
Na,i wnie skonstruowane świadectwo
komisji, która badała przyczyny nie•
szczęścia, głosiło, że zostało ono sp,a
wodowa:ne przez niedopałe·k papie•
rosa, który upadł na łatwopalny ba,r ·
wnik używany do produkcji chemikalii •
Ale cóż! Szydło prawdy zawsze wyj·
dzie na wiench. I w tym wypadku szy
dło wys.zło z worka w po.s tad słów
ge,n. Koe,niga: „KATASTROFA JEST DO•
WODEM, ŻE PRZEMYSł_, O CHARAKTE·
RZE WOJENNYM JEST NIEPOTRZEBNY
W NIEMCZECH".

A więc nie papieros, nie barwnikł,
ale przemysł „o charakterze wo jen„
nym", czyli produkcja materiałów wy•
buchowych. I to wbrew uchwałom

przez komisję do spraw : porządnym związkowcem? Niewątpliwie
nim jestem I zawsze będę. Czy dlatego
i zobowiązaniom międzynariodowym,
mam być nielojalny w stosunku do rzą wbrew wieloikrotnym uroczysty m zai prowokatorskich „świadków oskarżenia" • .
du USA?"
pewnie·niom.
Czytelnik polski nie potrafi wyobrazić sobie metod, jakimi posługuje się koRozprawy te są typowym przykładem
1
misja śledcza. Dla przykła'du podajemy sprawozdanie z ,,badań", przeprowa- inkwh:ycji, prowadzonej w stosunku dol•••••mllll!lllllllll•••••1•111cm- •
pracow,niików państwowych.
dzonych ostatnio wśród pracowników st oczni w Brooklynie.
-Wytoczono również sprawę pewnemu
poa:ty, który z·ostał zwol przedstawic:eli 3-ch państw z min.
pracownikowi
dzłe
swe
zaniedbał
wiec,
1
na
się
udając
pe-1
P rowadzący dochodzenia zapytał
wnego oskar7Jonego 60-letniego robot- ci? Na to robotnik odparł, że nie sądtl, niony z pracy, ponieważ rzekomo wy· Mołotowem
nika, zwolnionego obecnie po ,30-let- ponieważ dzieci jego są już dorosłe, raził się kiedyś pochlebnie o Zw. Raodbył-o się w Moskwie kole}
Waoraj
dzieckim, a córka jego należała do pro
niej pracy, dlaczego, tale, jak inni robo·t- i posiadają własne dzied.
ne s·potkanie między wysłannikami f:an
Z.arzuty w stosunku do innych brook· wallace·o wskiej organizacji mlodzleżonicy ,,nie chodii na zawody sportowe
cji, Anglii ,j Stanów Zjednoczonych a mi1 na p-iwo z ko·\egam\", 'W da\szym cią- lyńskich robotników opierały się na tym wej.
Moło1owem. Tajemnica otaC'Za„
nistrem
Pewnej przesłuchiwane} - kobiecie,
gu przesłuchiwań okazałD się, że podej że ich ~najomi, bądź krewni, uważani
jąca _ro~mowy moskiewskie jest utrzy•
rzenia w sto·sunki.r do tego robotn,ifca są za komunistów, lub sympatyków ko- kiedy wszelkie zarzuty przeciwko niej, myYfana nadal.
_o.parte na plotkach,- :tostały obalone,
~i..erają się "<! faktac:~, żt; kiedy~ po- munlzmu.
':'-"„ oi\ na Mm ~a..th.\ectu :,Kamienny w dalttym ciągu p-rzesłuchiwań, zadano pytanie: ,,A czy nie jest heezą Korespondenci dypłomatyciini~ przypu
~!' 1 at ' raz uczestniczył w w1ecru w Ma wspomniany robotniłl zaprotestował: możliwą, że pani ""podświadomie )est szczają,- że w Moskwie przyStąpio,no już
zwolenniczką
że jestem
badany,
jestem
dlatego
„-Czy
przez• _
~olanYf!l
•son Square Garden,
_ _ _ _ _ _ _ _ __ do omawiania spraw z~adniczych.
_ _ _ _ _komunizmu?„
___
_....;.;..._;;.....
___
_.-.....
__
radueclco
przy.Jaznl
stowarzyszenie
Osławione

„badania lojalności'', przeprowadzane

„działalności antyamerykańskiej" zamieniły się w wielką kompromitację autorów

1

-Kolejne spotkanie

zno· w nar usze-n., e ro ze mu

1·
:r::~:~~eJ~jo~~;a!~e:~ad~a~::;
zapytano go, czy nie
Arabowie wysadzili w powietrze sta•
5 dkg chleba
uwa'Ża, że

ciągu

ma uszczęśJ wrć Francuzaw

Francuski minister rolnictwa Daniel
~eyer oznajmił,, że od 1 września ludno~ć otrzymywać będzie zwiększone ra300 gr zamia.st, ,25~. Zdamem Meyera ma to „podrnesc siłę nabywczą lud'ności robotniczej".

c~e chleba -

cję pomp

wodnych w Latrun

Francja protestuje
przeciw dyktaturze Reynaud

W dniu wczorajszym 10.0ÓO górników

okręgu węglowego Bethun~ na północy

Francji, rozpoczęło strajk- przeciwko usta'
wie, udzielającej władzy dyktatorskiej w
W Palestynie Arabowie _wy'sadzilt wI Rząd Izraela oświad'Czył, że wysadze- d'Ziedzinach gospodarczych Paul Rey„
powietrze stację pomp położoną pod La- nie stacji pomp pod Latrum µważa za na udowi.
'
trum. St\""'.cja la zaopt· trywała w wodę złamanie rozejmu przez Arabów. W
·
1
demokratycznych
Wiele organizacji
Jerozolimę, lecz od maja była nieczyn- związku z tym rząd Izraela cofnął zezwo
na. Obecnie miała . być uruchomiona i lenie dla 400 Arabów, uchodźców s~od związków zawodowych opublikowało reprzejść pod zarząd ONZ. Obsługa tech- Latrum, którzy mieli wrócić do swoich zolucje, potępiające wspomnianą ustawę.
"
siedzib.
niczna pomp miała być żydowska.
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W tygodniku „Nowoje Wremia'' uka"'
list otwarty .,, Berlina, w którym

.

zał się

,

N a ZSRR do USA w·sprawie uprowadzenia obywateli radzieckie h ~~i~~i~~~~r~en~~e~rot:~:J~k~~sehli~~d
oficera amerykań•

Ambasador radziecki w Waszyngtonie
Paniusz kin, wystosował do podsekretarza
stanu Levetta notę w związku z uprowadze
niem przez białogwardzistów rosyjskich,
przebywających na terenie US.A obywateli
radziec~ch: naucz~cielki Katienltlnej oraz
nauczyciela Sa marina z żoną i trojgiem
dzieci~, Kati.enkirnej udało się przesłać wiadomosc generalnemu koosulowi ZSRR w
New Yo,r ku o miejs cu swego pol>ytu, wskutel{ czego została on a przez tegoż konsula
uwolniona. Miejsce pobytu Samarina z ro·
dziną ,jest do tej pory nieznane.
upr(}wadzono 'PO wielokrotKatienkiną
nych namowach, aby zrezygnowała z powro
t u do kraju, zrzekla się obywatelstwa radzieckiego i zgodziła się napisać artykuł
szkalujący ZSRR.
Uprowadzenia dokonała orga nizacja biało gwardzistów rosyjsldch ·mana pod nazwą ! ,Fundusz Tołsto jowski". Na czele tej
organizacji stoi hr. Totstojowa· Organizacja ta, której zadaniem jest dział arnie na
szkodę obywateli radzieckich przebywają
cych w USA ora:z na szkodę państwa radzieckiego cieszy się całkowitą bezl{arnoś·
clą ze strony władz amerykańskich. Niek tó~e faki:które ujawnione zostały przez
kazują na to, że białogwar·
M:!it;nkin
dzisci ws łpracowali z federalną komisją
dla ha,da.nia działalności a.ntvamP.rvkań
&kiej~

Nota ambasadora Paniuszkina 'd-omaga

Z

zeznań przewodniczącej „Fundusru wojenny w Berlinie

się ukrócenia działalności organizacji „Fun Tołstojowskiego" Tołstojowej wynika, że skiego, który zabił żołnierza radzieckiego.
t
·t ł d k
,· t
za bOJS
duszu Toł:stojo~kiego" oraz niezwłoczne- Biuro Federalne znało adresy uprowadzowo zos a O O onane W s ycz.;
go zwolnienia Samarina z rodziną i odda- nych obywateli radzieckkh, a więc jesnym
bezkar'"
uszedl
nia go pod opiekę generalnego koosulatu jest, że współdziałało ono z organizacją n.iu roku 1946. Sprawca
białogwardzistowską.

radzieckiego w Nowym Yorku.

nie.

11-1111-11n--1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1 111-11n-11n-1111-11u-1111-1111-1111-1111-1n1-1111 -1111-1111-o

„Wielce szanowny dr. Schacht"
Jak wybiela

się

zbrodniarza hitlerowskiego na rozkaz USA

Ludwigsburski trybunał denazyfikacyjny, wysłuchujący obecnie apelacji Schachta przeciwko wydanemu wyrokowi, skazującemu go na 8 lat więzienia, otrzymał w
dniu wczDrajszym list od faktycznego premiera zachodnich Niemiec, doktora Puendera, w którym autor pisze o Schaehcie
.iako o ,,, wielce poważanym doktorze &chach
cie". Jego dobrze poinformowany · przyjaciel, Bruening, doradził mu najwyraźniej,
aby odzywał się z szacunkiem o Schachcie,
g~yż wpływowe kola ameryka11skie w
Niemczech życzą sobie, by b. dyrektor Jńtle
rowskiego Banku Rzeszy został oczyszczony od winy i zdenazyfikowany.
List ten odczytany wstał przed trybunaprzez obrońcę Schachta. Puender
łem
stwierdza w nim. że nie może stawić się

ale, że opisze sprawę „wielce
osobiście,
szanownego doktora Schachta" tak dokładnie , iż uste oświadczenie stanie się niepotrzebne.
W dalszym ciągu procesu zeznał świa
dek Georg ąaensser, byl'y pomocnik skazanego. Ten ·ostatni stwierdził, iż Schaeht
o~iera} ~ię hitlerowskim wpływom w niem1eckieJ gospodarce.
doktó!' Reinhard
Następnie świadczył
Brink, z którego zeznań wypływało, . że
Schac~t był prawie czł.onki~m ruchu oporu, sluerowanego przecnv Hitlerowi. ( ! ! )
tak bardzo
Trybunał denazyfikacyjny
pragnie zgromadzić wszystkich świadków,
którzy mogliby korzystnie zeznawać w
sprawie Schachta. że prokurakor o.świa.d-_

wcooraj, iż świadek Wilhelm Yocke,
dyrektor Reichsbanku, sprowadzony
zostanie siłą, o ile nie będzie chciał stawić
się dobrowolnie na wezwalliie ,
czył

były

' 12 ss-manów

śmierć w Belg'i
Sąd wojenny w Mons skazał na karę
śmierci przez rozstrzelanie 12-tu SS-man&w odpowiadających za popełn·ieinie
zbrodni wojennych. Jest to pierwszy
wypa dek skazania na karę śmierci niemieck·ich zbrodnia1rzy wojennych przez
-sądy belaiiskie.
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sobie głowy zarówno swoim kuzynem i tym innym znajomym. Jest Pani młodą
dz i ewczyną, która ma je,2cze dużo czasu do
się racze}
zamążpójścia. Powinna Pani eająć
nauką, a nie kłopotać się o sprawy, które nia
mają zasadniczego znaczenia.
zawracać

z

ratana miodzie - c . ego

tole obr dw

.n m

iata r y wspól·
rs aw . . e
.
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I1a1e'ty sąd'ti~
!woiego di1eck11, ttak ostrn, :ia.k to Pan\ robi.
ska kuchn ia. Po siłki bowiem, ze wzg:ę- Wy chowując syna przez przes.zto dwadziek.ia.
du na S?CZllplość sali, wydawane są par lal, pri?zwyczaila 6ię Pani do myśl.i, że wa
tiami i uczestnicy Kongresu którym bar w~<ystktch sprawach do-tyczącyc\~ ie.(lo os·oby
miała Pani głos decydujący. Jeśli wu~~. w tej
•
• •
.'
•
•
_,
1 .,
o smaKUJE! nasze jedzeme. niechętnie chwili istnieje między wami nieporoi\lJD:ie.nl•
r...
1
opuszczają jadalnię, aby ustąpić miej· 1c0 do jego małżeństwa, to prawdopod')bt\ie by
• ło ono.spow?dawane tym, że i w wyborze kan
sca czekającym kolegom.
Dużym powodzeniem cieszą się też I dyd.<J.k1 na .iego _rrzysz~ą towaiw:ys~ę życt~
ZNIECHJJ.CONA MA'I~A: Nie

Od kilku dni trwa w Warszawie M i1~- nego gwaru wymieniają między sobą
d7ynorodowa Konfernncja Młodz ie ży znaczki orpa1fzacji mlodzieżow:ch.
Zdawałoby się, że to zb:orow:s'<o
Pracującej.
·
h d ynamiki i tempera1
1 d
•
Delegaci' reprezentują cY 50 mr·1·1onow
m.o yc 11, pe,nyc
ml:'\tfzieży z 44 państw opow:acia.Ją o mentu ludzi z 44 państw, ludzi mówiąirciu tej młodzieży, w swoim kraju i o cych kilkudz·es'ęc;oma językami stworzy w czasie prywatnych rozmów nie·
jej nadziejach na przyszłość.
1
I mimo, że dzielą ich granice, dzi elą słychaną ka~o1onię język:>wą, która na- stoły korespo~~en~yjne. Zajęte są ~Ul-; ~~~;~a P~~~1 t~~~~o;,:cjed~=~etr:~~e~m~~l:
1
ł~h l~dy i mor.za, dz ieli ich róż_n:ca ?,;- tura r1·e utrudni ba·rdzo porozumien·e. le, ale tu taj m«t nie czeka w koler:e, Iły i nie zawsze to, co dla Judzi w Pani wieku
1
z1o~ow ma_terialnr~~' (bo czyz '.flO··:"a 1 hrnczasem już po pisrws2ym dniu ob- gdyż młodzież 1 brak.u miejsca opiera jest o~powiednie I~b to, ~o_jej się podoba, roo
P?r.ow.nywac wa.r~n~1 np ..r:ilodz,?zY :;;i- I rad wsz~ scy rozmawiali ze sobą, iak pocz!ćwki na plecach swych towarzy-1 ze byc odpo:-v1ed.nie dla ie~ E;i'.n~ . Sama puyz~aie Pa111, ze me i:ia ~am w1~.c do z~mueeg1e1sk1e j z młodz1ezą lndH, choc jeclna gdyby znali się już od dawna i tluma- SJ.Y 11a parapecie . okiennym. ' lub. W'>rost
n1a Jego narzeczone.i procz braku intellgencJf
• .
·~ : .
k ·
• I
h · d
· ·
1 '
oruga .zyją w ram~c Je ,neg.o ?YS 8~ 1 cz~, ·torych funkcje pełnią junacy z pra na. „c,ame. Tu tez usa.dow1ła się „F1!a-1 i tzw. ogłady towarzyskiej. Ale czy to nzeczymu) to jednak w tej wspolne1 n1edo' 1: CUJących w Wa rszawie brygad S. P. telrst~ ka''. Albumy ze znaczkami ria wiście ma oz:asadnicze znaczenie? Twierdzi Pani
że ie;;t. przekonana, i.rsyn Pani będzie niesprzedaż przechodzą z rąk do rąk.
młod zież pracującą całego świat'.l łuczf skarżą się na„. bez,robi:>de.
_ ludowe..• _ to wszystko co ::>o- s·zc~ęshwy, a _czy Fam moze mu zagwa~ant?jeden wspólny cel. A celem tym j st. Młodzi goście zdążyli się już zor:ento ;;zczęsc1e? Uwazamy bezwzglądnie, Zi!
wac
•
..
· · , ~hmczy~,
· zu- trafi. po"."1edz1ec
· potrze b UJą
· · · ·1 nie
towac· w m1esoe
••
waika O pok o'J' .1 S'"'raw1·e„l·
jeśli kocha 011 prawdziwie swą przyszłą żonę
ale' ~przeu .-wosc spo e·
I"'
dawczyni go rozumie. Wyciąga serię ak- i ta odwzajemnia mu się również tym uczuczną, walka o równe pr~wo do życ}a, pełnie pomocy tłumaczy.
bez względu na kolor skory, wyznama, 1I Okazało się, że n~jwięce j kłopotu tualnych znaczków Polski ; za chwilę ciem, to nie ma Pani ~rav:a staw'.1ć mu na. priia
szko~z1e. Wręc~ przec1w~e, pow1_nn~ ~ani P?sprawia organizat.oro-m Kongresu ... poi· ,,interes" będzie ubity...
czy pochodzenie.
Już dzi~ na podsta~~e dotrchczas~-l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~nac ti~ pomoc s~ow1w po~1es1enru poz10
mu umysłowego jego narzeczonej, samej zająć
·
·
b d ł
··
s'ię usunięciem sposlrzeżony ::h braków w jej
.„.-~
wego przeo1egu O ra , atwo 1ast I
wychowaniu i być dla niei matką. w ten ty!
stvv:erdz ć, jaka jest przepaść między,.

l

~~~~~~~i:7 d:::::;:~fi lu~:~;:; :o;~~~: i ł<
żeniem młodzieży znajdującej się pod ·

f.

,

I
pan:>wan!em imperialistycznym.
Z jednej strony - otwarta droga do
awansu sp::;lcczns30 w każdej dz ecłzi
nie poprzez pracę i uzdolnienia, : d~ Jgiej zaś, brak pewności jutra, br'.l< pe~
spektyw i ciągła obawa przed b8z1o:Jcciem i głodem.
Młodzież wszysN<ich krajów n~ śl./e
cie prz&konała się naocznie .:> róinlcy,
między beznadziejną niewolą g·:>spodar
czą, w jaką pogrąża coraz bardziej kraJe Europy zachodniej plan pomocy, a
twórczym rozmachem krajów demokratycznych, które zniszczone przez str'.lszliwą wojnę nie poddały się wł1dzy trustów, lecz własnymi siłami odDu~jowu
Ją swoje miasta i wsie.
Cena, jaką młodzież całego św . ata
zaf:'łaciła za zrozumienie, po które.] stro
nie jest jej przyszłość, spraw·ła wł:iś
nie, że młodzież ta stanęła do aktywnej Delegacja
współpracy z wszystkimi siłami, pracują~ymi na rzecz pokoju. Wynikie'.11 ;ej
v.spółpracy jest trwająca obe::~:e Kci:i-1
ferencja Warszawska, gdzie uchwa:,)ny
zcstanie konkretny program ujQty w !or
mie Karty Praw Młodzieży Pra:ując'?j.
Poważni

»«

.

i skup:eni w czasi 8 obrad
uczestnicy delegacyj, natychm~::ist po
wyj'ściu z sali konferencyjnej „zmieniaj~' swoje twa~e i wś~d ~żnojęzycz-

tnio. Zbliża się nowy rok szkolny i na pewno
w nowej szkole znajdzies·z sobie odpowiednich
kolegów i. koleżanki. Zresz-tą zmiana szkoły
nie konieczcie musi pociągnąć za &<Jbą zerwanie wszystkich popl'll:ednich znajomości. D1ię
kujemy ci za pozdrowienia 1 życzymy powo
dzenia w nauce.

"'

sądźmy

Jeśli sp~e-

• • •

czechosłowacka

na sali obrad

Międzynarodowego

Kongresu

dz i eży Pracu jąc ej.

r
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Mło-

ZAKOCHANA ZOSIA Z PIOTRKOWA: -

Pani, że po kilku· miesiącach zMj<>
znajomy jej nie zwraca na nią więcej
uwagi i unika spotkania., o które pr.osiła go
Pani już wiele raoz:y. Droga Pani Zosiu! Nieste·ty nie mamy żadnego wpływu na uc-z.ucia
' ' '
ludzkie. Bardzo często spoityk.amy na swej drodze człowieka który podoba się nam bardzo, W
który wykazuje całkowitą obojętność w stosun
ku do naszej osoby. Jest Pani młodą k0bietą
i ni.e należy przejmować się e:bytnio pierw5zym 6W')im niepowodzeniem. Jak c-zyr.amy w
go~ Jej liście, znajomy Panj postąpił z.upełnie Iojał
-. I ni~ i nie może Pani mieć o to do niego ż.adSkarży si.ę

mości,

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~·~~~~~~~~~~~~~~ ny~pre~ruji.

zbyt

Stara pani Karczowa była trochę zdzi·
wiona, kied•y Wiktor Przasnysi<i, jej są·
siad .z przec1wka, zjawił się u niej w
mieszkaniu i oświadczył, ze da jej pięć·
set złotych, jeśli pozwoli mu :spQdZ.! \: go·
dzinę w jej pokoju.
- Chciałbym stąd obserwować, co się
dzieje w moim mieszkaniu - powiedział
nie patrząc jej w oczy.
Jak już powiedzieliśmy, Karczowa
znała Wiktora i wiedziała, że zajmuje
on ładne mieszkanie i że z zawodu jest
mzynierem. Zgodziła się więc na jego·
propozycję i. narzuciwszy na siebie znisz
czony płaszcz, W)szła z pokoju'.
Kiedy Wiktor pozostał sam stanął przy
oknie i spojrzał przed siebie.
Mimo woli dotknął kieszeni, w której
znajdował się anonimowy list przysłany
rn u dziś rano.
W liście tym jakiś nieznany informa·
tor, który podał się za „Przyjacie!a", do·
nosił że jego żona, Erna, ma amanta, że
przyjmuje go w godzinach przed'Połuck
niowych, gdy Wiktor pracuje w biurze.
Oto dlaczego inżynier nie poszedł dziś
d0 biura, ale stojąc teraz przy oknie w
mieszkaniu starej Ka-rczowej, obserwuje
-- --swoie mieszkanie.
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ZMARTWIONA NARZECZONA:

oiwy roclrziny mogą mieć wpływ na Pani st~
sunek do narzeczonego, to niewątpliwie nie
kocha go Pani dQstatecroie. Pr<JSr:ę Wllęc Msta
nowić 6ię poważnie, przed Z'TObienAem kroku,
który może zaważyć na całym )8) ;n~!ym>
ryc.\u. l;<'ie zaw'leramy mali.enstwa ,,na próbę"
względnie „na złość przyjaciólce''. J-~ Pan! do
a<>bie
r;dawać
rosłą kobietą i powinna Pani
Dla.ego te:&
sprawę z.e ·swego postępowania.
jes'Zcze raz podkreślamy, że należy się dobrze
zastanow'ić 1 dop4ero powzdąć ostatec:i:n~ decy~

(odzienna nowelka ,,Expressu"

ie

~~. si~~~ó~i~~%l~k~d~f~z~~Ćc:eo~:~~:i~~~;
mienie i serce.
•••
STOKROTKA: Proszę nie martwić się zby-

fJ

r

pochopn~e ...

Na razie nie zauważył nic podejrzanego tak, że stopniowo odzyskiwał spokój.
Widocznie informacje zawprte w cfnonimie były nieprawdziwe, bo gdyby ktoś
znajd·ował się teraz w jego mieszkaniu,
on zauważył by go przez oknol
Nagle przed d·omem, zatrzymała się
taksówka. Wysiadł z niej młody, elegancki mężczyzna.
- Może to ten? - zatrząsł się Wik·
tor.
U płynęło jeszcze kilka minut. Wiktor
nie opuszczał swego posterunku.
Nagle krew uderzyła mu do głowy.
Ujrzał w oknie swego mieszkania mło·
dego mężczyznę, który przyjechał tak·
sówką. Po chwili ukazała się również Erna.
- To ten łotr! ·- syknął Wiktor przez
A ja tak Ernie wierzyłem!
ęby. Wyci ągną ł z kieszeni rewolwer. Chciał
już pój ść d'o domu, ale w ostatniej chwili
zc;trzymał się. Będzie jeszcze obserwo·
wał, zdobędzie Konkretne dowody!
Erna i jej gość stali przy oknie zaledwie parę minut. Później zniknęli mu
z oczu.. Prawd'opodobnie poszli do po·
kcju sypialnego Em)~· którego okna wychodziły na oorlwórza

Wiktor ujrzał administratora domu.
Wiktor nie mógł ich już więcej widzieć
- Dzień dobry panu, panie in~ynierze!
ze s\\'ego punktu obserwacyjnego, spodziewał się jednak, że wrócą jeszcze do - powitał gtr.
Wiktor spojrzał na niego błędnym wzro
jad alni. Czekał więc.
Mijały minuty, które wydały mu się kiem.
- Czy pan źle się czuje? Kiepsko pan
wiecznością.
panie inżynierze! - powied·ział
wygląda,
dyskret·
zapukał
ktoś
mieszkania
Do
nie. Wiktor otworzył drzwi. To była administrator, podając mu rękę.
- Czy ten pan jest jeszcze w paf1skim
pani Karczowa.
- Już god'zina! - powiedziała. - Wró mieszkaniu?
- Jaki pan? - krzyknął Wiktor.
ciłam więc.
Wiktor ·spoglądał na nią na wpół przy- Adwokat Dorsk.1 chce wynająć
tomnym wzrokiem.
mieszkanie nad panskim, na drugim pię·
- Doorze. Pójd'ę już! - szepnął - trze. Tamto mieszkanie jest bard'Zo za·
Pójdę... Dziękuję parni ...
niedbane, wi~c posłałem go, by obejr7J3ł.
Po paru chwilach znajdował się już pańskie. Pewno jeszcze jest u państwa.
przed drzwiami swego mieszkania. Miał Chcę się z nim rozmówić.
w kieszeni klucz i nie potrzebował dzwo
Wiktor otarł z czoła zimny pot: więc
nić.
to był ten mężczyzna, którego on wicnial
Ale w ostatniej chwili zawahał się. Ko· przez okno - mężczyzna, przez którego
chał Erne do szaleństwa, nigdy nie wy· omal nie stał się zbrodniarzem„
obrażał sobie, że mogłaby go zdradzić.
Otworzył szybko drzwi zauważył, ie
Teraz nie mógł już mieć żadnych wąt~
stoi w przedpokoju z Erną. Wła
adwokat
pliwości. Za chwilę.. gdy otworzy drzwi
śnie żegnał się z nią, przepraszając za
skollczy się wszystko.
Ogarnął go przestrach. Wyd'awato mu najście.
- Jak to nigdy nie trzeba wyciągać '
.
się, że stacza się w przepaść .. :
- Byłoby lepiej , gdybym o niczym me zbyt pochopnie wniosków z niektórych na
wiedział - wyszeptał zbielałymi war:\a· szych spostrzeżeń! - pomyślał Wiktor.
mi. - Teraz już wszysti o przepadło. A żona spojrzała na niego ze zdziwie·
niem, bo nie rozumiała dlaczego wita ją
- Ona musi zapłacić za zdradę!
tak serdecznie i gwałtownie ... jak gdyby
klucz.
kieszeni
z
ął
Wyj
W tym momencie otworzyły sie drzwi powrócił do dornu oo bard'Zo dłu,e:iej DO~
dróżY ..J
iąsiednieuo mieszkania,
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WICEK: __. No, szczęście, ie jui ta:
SĄSIAD: - Przyszedłem prosić o poWACEK: - Czy nie mógłby ten. rad'iO-\ ZONA: - Ty stary opoju! Leb ci wałnoc minęła! Ciężka była jak wszy'scy
.
życzenie młotka...
kiem rozhvanię!...
ciszej flirtować?
WICEK: - O trzeciej w nocy? I pew- diabli!
MĄZ : -:--- Milcz, bo zatłukę!...
WICEK: - Racja! Już blisko północ,
WACEK: - Bo trzynastego i w piątek!
no będzie pan stukał, co? •
WACEK: - Co to za wrzask?
a jutro trza rano wstać...
·
A teraz czas do pracy!
Tro.szenieczkę.-·
SĄSIAD: WICEK: - Małżeńska rozmowa!
. WACEK: - Może zamknąć okno?...
'drań

„ ....„ ............„ ......„„„............„ „...............„„„„„„.1...1„..........„„„lml!I„„„.

„ ...„ ...............„ „...

llllllio.._................

Bez

ograniczeń

będz femy

cllodzili do kina

za biletami ulgowymi
Jak się dowiadujemy, sprawa ulgowych
biletów d'O kin, dookoła - której uczyniło
się już tyle hałasu, zostanie załatwiona
już w najbliższym czasie.
Dotychczasowe· systetll.Y sprzedaży uł
gowych bilet6w mają być zaniecham! jako nieżyciowe. Kina będą sprzedawały
po 2 bilety ulgowe jedynie za okazaniem
legitymacji związkowej - nie będzie
Już taloników ani biletów ze z góry oznaczonym kinem, dniem i seansem. Kied'y kto zechce będzie mógł po zniżonej
cenie udać się do kina.
Naieży sobie tylk9 życzyć, aby Zarząd Kin ja}< · naiI>tęd.ze\ ·'l.qn:owad'l.ił tę
ie wszech miar pożądaną zmianę. Jui
~ość było okresu „prób"! (s) r

Przed

akcją siewną

· ' -Póltera miliarda

złotych

kredytu

Zaspokoimy apetyt!

tysi~cy .kilogramów mięsa · jedzie samochodami d.o
kolejek .przed zakładami rzeźnickimi
Łodzi. - .Nie bedzie
"

20·0

Kupcy - hurtownicy usprawiedHw!aSytuacja na ryn'ku mięsnym uległa J1.1ż} sa óraz nad spos.obami dostatecznego
li się, że chłopi podwyżiszyli cenę źyN„
pewnej poprawie, jakkolw~ ek · jeszcze zaopatrzenia rynku.
Na istniejące trudrrości :złożyło się ca, wobec czego kupcy wstr:zymall się
w_ d~l~zym ciąg~ prz~ ~akladaimi_ rze_,ź~1~· lc.rm1 tworzą. s~ę ~oleJIC.I. Wczor,?J bvrn kilka przyczyn. Trudności i bra.l<'i na ryn od dokonywania zakupów, licząc się ~
·
JUZ. o tyle lepie], ~e wędliny I kiełbasy ku m ięsnym wYStępują corocznie w omot.na było dostac, 7J!'łas.:zcza w ~z!- kresie żniw. W roku bieżącym przyora- tym, że · nie będą mogli sprzedać m1ę~ch !annych, I>~ zadnyeh trudności. ły o.ne >Szczególnie ostrą form'ę. Po dłu- sa I )ego wyrobów po wyiiszych niż nor
gotrwałych deszćzach oostąpiła k:oncen matnie cenach.
W 1 ęce1 tez było mięsa.
Prezydent Staw.ińs11di ora.i; przeClsiaw
W z.wiap;"K.u z istnie1jącymi trud'llośc.Jta- tracja ·robót w polach i w związku ,z
mi na ,tyftl odcinku &!była s-ię wczoraj itvm rolnicy wstnzyrnaJli się od dostaw ciei OKZZ.; przewodnicząCY, Kormsji spe:
cjaloej Maoej wsłcazałi na nledoclągnlę
w Zarządzie. Miej'Slldm specjalna kor:ife~ żywca.
cia J braki o.11gani%acy'·n e w taooatryo1
przede
a
W dodat1<u Centrala Mięsna,
renq~, ~ której udział .wzięli: PrezydofJ!
/
hurtow:11ków
Staw_m~1, prz~słaWlciele Otcręg~"!ej wszys~klm 9 kupc6w Ko~J1 Z!'1ązlc~w Za~dowych, K.omrsp nie stanęli na wysokości zadania. Nie waniu miasta w potrzebny artykuł. Bra..
SpecłałneJ, ReJ~WeJ Centra.'1 Aprowi~ postarano się w porę 0 rezerwy 1nter- kl te muszą być jak najszybciej llS'OOlę-o
z.acy1}n;J ••c~raf'i •M1ęs~ej, Powszech: wencyijne, nie przygotowano octpow1e- te, na rynku mięsnym sylłUacja llVSł u~
~·J, S'P?łduełru Spożywcow, Cechu R.t.ez dnlch zapasów mięsa na okres rob61 . lee natychmiastowej poprawie - 111ię-;
polnych. Spowodowało to raptowne sa Jest pod dostauciem, pogłowie ?Wię
mkow .1td.
•
ZastanaWlia.no s~ę nad prżyczynaml, zmniejszenie się podaży podczas gdy
ltsza się, nie ma więc powodów, abt luktóre spowodciwąły chwi:lawy brak mię popyt pozostawał bez Dnfa.n.
dność ogrania.ała się w zakupach.

rozpocznie się jesienna akcja siewna. Na akcję tę przewi<lziano
su.półtora mmarda złotych kredytów.
my tej rolnicy na ziemiach dawnych o.trzymają 395 miliortów zł kredytu krótkoterminowego - na kupno nasion i orKredyt udzielony będzie pri'ede
kę.
~szystkim drobnym i średnim rolnikom
:W wysokości od 20 da 40 tysięcy złotych
·
·
.
na, jedno gospodarstwo.
•
Dla rolników na Ziemiach Odzyskanych przewid"Ziano 225 milionów zł kreskupywał
Cłytu, zaś na kupno nawozów sztucznych
razem-posiedzą W
przewidziany jest w sezonie jesiennym Stemplował,
350
wysokości
w
kredyt
krótkoterminowyInteres poszedł. Przybysż skuPYwał
„Powiedziały jaskółki, że niedobre są
.
milionów zł.
mówi stare i mąd're przysło- mięso z potajemnego \lbojtt, ·a Olczyk
spółki'' wie. Zasada ta często znajduje potwier- stemplował je pieczęcią, którą kaidora.dzenie w życiu. Zwłaszcza gdy. spółki zowo po pracy zabier1ł z Rzeźpi. Tak
spreparowane mięso szło do zakładu Przy
są nieuczciwe, oparte na os71ustwie.
bysza, który je ~przedawał klienteli i zaLodzi
w
zamieszkały
·
Przybysz
Jan
łódzkie
cierał ręce. z za?owolenia, że f?rsiaczKi
sprzedawał
12
Pogonowskiego
ul.
przy
'Ncwraj przybył do 'Łodzi genera!:iy
seikretarz Zwią~ku z·awodowego Włók w swym zakład•zie rzeźndckim mięso z płyną do kieszeni, a co m!"j'\vażnaejsze -że wszystko jest w porządku." - niarzy w Szwajcarii p. Lang w towarzy- nielegalnego uboju. Przybysz chciał być
się,
dowiedziała
Specjalna
Komisja
Ale
wiePonieważ
porządku".
„w
jednak
stwie fotoaiperatora. P. Lang jes.t jedno
mięsa że nie wszystko było w porządku. Ze
cześn~e re<:iaktorem pisma zw'ąZ<OW€ dział, że nie wolno sprzedawać
pieczęć znikała z Rzeźni na całą noc, że
postaMiejskiej
.
Rzeźni
pieczęci
bez
g0, wychocllącego w ZurychJ.
Celem jego przyjazdu do Po:ski jest nowil wystarać się o pieczęć. W tym Przybysz, że Olczyk...
chęć zaipomania s1ię z waru;-ikarni o·a- celu zawarł znajomość z pracownikiem Obaj konkurenci Rzeźni Miejskiej zocy robotników i pracown i1ków polsk·\ :h, Rzeźni Franciszkiem Olczykiem (Kiliń- stali ukarani. Skierowano tch do oho'c raz z osiągnięciami związków z:iwodo skiego 96), który pracował - jako „stem- zu pracy przymusowej na okres 9 miesięcy. (s)
wych .. Gość odwiedza jltŻ szereg miast, plarz".
a m. in. Wars zawę, s\<ąd KCZZ deiego:wała go do Łod11i.
W dniu wczorajszym S?.wajcar zwie
"dzil boilsko i Za·kłady Przemysłu Baweł
nianego nr. 1, żłobeik, kol.onię letn i ą w
źeby
Wiśniowej Górze, dzi·s1iaj uda się do na
. •
~
.
· s~ępnych zakładów przem ysłowych. (i)
Od kHku dni łodziaoie zai!fltrygowani obeoon~ rozpoczęły się_ p~ace na !'°gu
są robotami przeprowadzany.mi w na- Andn&Ja Struga ł Gdansk1ej, . gdzie o
fronton
rożnym lakalu przy zbiegu Piotrkowskiej kHka metrów cof'l'llięty będz·ie
i 6-go Sierpnia, gdzie mieści się jadło budynku fabrycznego, a ta·k·źe •na ul.
dajnia PSS.
lr~ugutta p~zed .grnaehem !MCA. I t1:1• W niach 14 i J5 sierpnia br. odbędą
Lokal został u1sunięty, a wewnątrz u- ta1 , wąsika 1ezt,;ln1a zyska k·1lka metrów
·
k • ·
• i
Chodnit w tym s.z ero kosc
się na lotnisku wojskowym . w Lublinku wijają się robotnicy.
, co zna orrnc1e LPSpraw111
.
.
krajowe zawody aeroklubów z całego miejscu będzie poszerzo·ny. PoW$tanie ruc h pieszy.
.
. .
.
kra ju.
tu t. rw. podcień. Frontowa .ściana jadło
Po;a tym P°?~ 1 enie · mają Jesizcze poOkręgowa Komisja Związków Zawo- dajni będzie cofnięta o ·CZ11ery metry w
dowych wzywa świat .pracy Łodzi do głąb i · publiczność będzie miała więceij wstac, ale to JUz w przyszłym ro1<u na
.wzięcia udziału w uroczystości.
miejsca przy przechodzeniu przez ten rogu Piotrkowsłdej ł Daszyńskiego,
. gdv.ie z•n ajduje się Dom Towarowy i jeBilety można nabyć w · Okręgowej Ko- ruchliwy punkt miasta.
misji Związków Zawodowvch. Wydz.
Podobne podcienie LJ1rządizone zosta szcze na kilku innych skrzyżowaniach
-ii}..
Kult.-Ośw. w cenie 20 :tl
na ieszc.ze w ~illcu pll'111ktach miasta. Już Piotrtcowskie.1Niedług~

z

.
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nielegalne mit:SO, drugi Je
·Jeden
a

Gość

ze Szwajcarii

zwiedza fabryki

Obozie pracy

w to·l::u

obrad

powztięto pewne :idlwa

ły, nnlerzające do lepszego :zaopatne..

zakładów rzeźniddch. Po ko!lferen-;
c11 zapewniono nas, że łuż naJ5ttższs

nia

dri

przyniosą .radYl<alną irnianę. Każ„

dy bęchle
nej hoścl.

mógł nabyć mięsa

Już wczoraj

w

d~wol~

wyd~hały tło

WarS7.awy samochody, kfóre sprowadzą
dziś do miasta, do RejonQwej Cemrati
Aprowł:zacyjnej około 200 tysięcy kiło-;
gramów towaru, w tym: 88.450 kg. bocz~
ku I słoniny, 90.000 kg. rątiankł i 22. 31 0
kg. konserw mięsnych.
,
Cafy 1en towair rzucony oędzle na ~y...
nek Jeszcze w tym tygodniki. N:e w.i~„
domo tylko, czy. na kartki, czy też ::Id
sprtedaży wolnorynkowej.
w ·każdym bądź razie możem..,, tiyó
pewnii, że mięsa n<ie zabraknie!
.
•
_

J

(s-ki),

1· D te. Mot::lk!!:·~ięz~!':any
n'
I
.
D d:I • [. o
b
y
.
Sk Ie P
'r
_ . 'I "'I
przechodnie mieli Wiacej miejsca

Zawodv···lotnicze

14 i 15 bm. na Lublinku

Wczoraj przed

Sądem .· Ok:ręgowym'

odp_owiąct~ł Marian RóżyC:ki,_ os~arionY,
o meumys!ne spowodowame smiercf An„
toniny Ghachulskiej
·
Różycki prowadził motocykl ulicl! No-.
Nie zdołał go zahamować
womiejską.
chwili, gdy Chachulska wysiadłszy z
tramwa3·u, usiłowała przebiec 1·ez-"-"
uutę.
Została on
a ud erzona mo t ocy kl em w ·
'
.
następstwie czego upadła i uderzyła gło.;
wą w słup betonowy. Smierć nast ił
ąp a
,
natychm' t
tas ·
Sąd uznał mieszaną winę denatki i motocyklisty. Różycki został skazany na 1;
rok wlezienia. (mil

w
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,,Lekarze

są · qlupie! ••• ''

ar tan kpi·z wszystkich I

Bezczelny oszust znowu igra z ' życiem ludzkinl i wyłudza pieniądze. - Jak długo jeszcze Radzikows i btądz1e na wolności?

Każdy p·amlęta na pewno
afery 71 •
letniego szarlatana Gustawa Radzikowskiego, który podając się :za doktora „leczył" lucłzi przy p.o mocy .•. lupy i apa
ratu galwanizacyjnego.'
·
Radzilko\Yski, volksdeutsch, zamteszkały przy ul. Targowej 41,
miał dużą
„pra.ktykę". Ogłupiali ludzie lic:znie się
zgłaszali de> jego „gabinetu„, wpłaca
jąc mu bez szemrania poważne sumy za
:zabiegi, po których stan ich. zdrowia jeszcze bardziej się pogarszał.
Za be.z prawne wyko.n ywanie praktv·
ki lekarskiej władze starośclńs·kie ukarały szarla tana
gri:ywną · 60.000 zło
tych z zamianą na aresrt w razie nieścią
gal1 nośd. Niezadowol·ony z tego wyrofrn
pseudo-lekan: odwołał się do Sądu O·
kręgowego. Rozprawa apelacyjna wyznac~ona została na dzień 16 bm.
Korzystając z LJOI·ostawienia gp na
wolności bezczelny
aferiysta nie zaprzestał swej przestępczej działalności.
Poniewai obawiał się -inowu popa~ć w
koliz,ję z wład.zam-i, zmienił miejsce za·
miesz,kanla, przeipr.owadrnjąc się na ul.
Kamienną 2.
Dla zwykłych śmiertelni·
ków zmia·na mieszkania jest dzisiaj zadaniem wręa niewykonatny1
m, dla „cu.
dotwórcy71 nie ma jednak nic trudnego:
Radzikowski przeprowad~ił się I
DALEJ POCZĄŁ KONTYNUOWAC SWÓJ
NIELEGALNY PROCEDER.
,
Umiejętnie
zorganizowana reklama
zrobiła swoje. Gadka o lekarzu - cuflo·
twórcy, we·n tylowana po maglach i jarma.rkach, napędziła mu corcn nowych
pacjentów, których s:tarlatan do.kłactnie
obdzierał ze skóry.
Sława o nim dotarła nawet do Pabla·
nic. Któregoś dnia Radzikoiwskiego we·
xwano na ul. lfresową 24, do łoża ciężko
chorego majstra tkackiego Józefa Szku
dlarka.
Szlrudlarek miał raka żołądka i po o·
peracji dwaj lekarze on:ekli„ ii stan
chorego je$t beznadziejny. Gdy Rami·
kowski usłyszał o tym, odezwał slę: '
- LEKARZE SĄ GLUPIE. WIEM, ZE TO
- '-RAK, ALE JA GO ŚPALĘ I ZGALWANIZU·
JĘ! .•• WŁASNĄ GŁOWĄ GWARANTUJĘ,
ŻE WYLECZĘ CHOREGO„.
la wrzytę „doktór" policl'fł sobie 2
1

..

tysiące złotych.

Ale, że apetyt przycho·
dzi w miarę Jedzenia, za następną poli·
~zył jui sob e 3.000 złotych, potem 5.
ty_sięcy ltd. Wys· okość tio1
norariym WUCI·
stała w postępie arytmety<:.z1nym.
Szarlatan mówił tak przel<onywująco,
~e rocldn~1ertelnie chorego bęz za·
strzeżeń postanowiła skor'zystać z jego
pomocy. Rozpoczęła się „kuracja''. W
ruch posz.ła lupa, aparat galwanizacyj·
ny i lekC1rstwa, które Radzikqwski preparował z...
WYWARU KOSCI,
I ZIOŁ!

zn.

Któregoś dnia ouust zażądał czyste·
go spi:rytusu. Domownicy byli przekona
ni, że płyn ten potrzebny jest w celach
leczniczych. Jakież jednak był·o ich Idu
mienie, gdy z·obaczyli przez szparę w
drzwiach, że sędziwy „doktór" pokrzepia się zdrowo alkoholem w k1uchni!
Potem znowu Rad:tikowski zażądał do
rarów, oświadczając, że dla os·t atecz·
nego u,z drowienia Sz!kudlar•ka po~rzebne
są specyfiki, które można tylł<o ~a de·
wizy sp1r•owadz1ić do kraju.
Tymczasem stan zdrowia chorego po

się gwałtownie pogarszać.
Szku·
dlarek słabł i nikł w oczach z każdym
dniem. Gdy rodzi11a jego zw·rócila na to
uwagę, ,,doktór" ode·zwał się cy11ic1nie:
- JEST DOBRZE, BĘDZIE. JESZCZE LE·
PIEJ. l)OPóKI ŻYJE RADZIKOWSKI, BĘ·
DZIE ŻYŁ SZKUDLAREJO ..•
Na drugi dz1ień po tej „diagnozie" nie
si~zęś l'iwa ofiara praktyk siarlatal1skich
zakończyła swe życie w męczarniach.
Lekairze, którzy przybyli na miejsce o.ś·
wiadc,:zyli, że 1,kuracj.a" Rad7'.kowskiego
była przy&pieszenlem końca.
- I cóż dalej? - zapyta na pewno
każdy z was, czytelnicy. Co się sta·
ło z bezczelnym afenystą? Czy poniósł
zasł!!.i:„::.in ą ka·rę .za swe niecne praktyki?
„Doktór" Rad:!ij(owski przebywa nadal na wo~itQści, Za kilka tygodni znowu
odpowie za ,,be11prawne wyl<0nywanie
praktyk·i". Może d 0 tego czasu jeszcze
kogos uśmierci, może znowu wyłudzi od
kogoś n.ai·wneno
kilkadziesiąt tysięcy
iłoty'h i trzeci raz
zimjeni mieszkanie.
Kfi.o wie? •••
?as,ta~Cl,wiajqce w tyim wszy·stkim jest
{edno: czemu sza~latana karze się ty!1

Ciepło będzie wmi

szkaniach

Opalu jest pod dostatkiem i .nre zabrakn·e

Wprawdzie dni są jeszcze cieple, ale
nie ulega wątpliwości, że jesień już za
pasem. Wkraczamy więc w okres zao·
patrywania się w rozmaite artykuły
pierwszej potrzeby na okres jesiennych
i zimowych miesięcy.
Do najbardziej koniecznych należy o·
pal. W tym roku znikną wszelkie trud·
ności na tym odcinku, nie będzie ju ż pa·
ska na czarne diamenty''. Jak bowiem
wiadom~ na terenie całego kraju ustalono jed~olitą 'cenę węgla, który można
nabywać w dowolnym składzie bez żadnych ograniczeń.
.
Wed'ług informacji OKZZ i Centrali
Węglowej - opału jest w to~zi tyle,
że kaidy może nabywać go l!e tylko z~chce. Składy hurtowe boczntcowe, kto·
rych Jest ·w Lodzi około 300, sprzedaj~
w~5iel po 3.20Ó zł od jednej tony wzwyz

ko
za b e z p r a w n e wyk·onywanie_
praktyki lekarskiej? C'lemu nie pociąg
nie go się do o.Cfpowiedzia\no~ci za prze
stępstwa daleko p.oważniejSize za ja·
wne osz1,1stwo, za narażaniie na szwank
życia ludz,k iego, za okłamywanie \\Khi,
za wp1rowadzanie ich w błąd, za igranie

z ich

życiem?

Radzikowski m u ś i po·nleść zasłuż~
Radzikowski, bezczelny oszust
który w żywe oczy kpi z 11.tdzio i prawa
m u s i być unieszk,odliwiony! I to Jak'
najszybcie)!
(o)
ną karę!

Zespół- świetlicowy

dziewtarzy

łódzkich

Wrocławia i legn~cy
Dziś w nocy wyjeżdża z lodzi · 160•
osobowa wyciecźka aktywu świetlico
wego pracowników przemysłu dziewiar"'
skiego.

wyjecha1 do

Wycieczka udaje się do Wrodawia f
Legnicy. W sldad jej wchodzą członko•
wie zespołów świetlicowych dziewiar-zy.
Jest to w chwili obecnej największy ze•
spół świetlicowy w Polsce. Wraz z nimi wyjeżd·ża także 50-osobowa orkie•
stra dziewiarzy oraz osoby, które wy•
grały pobyty w wycieczce na zabawie z
,,Wickiem i Wackiem".
Wycieczka weźmie także udział w poświęceniu sztandaru Zw. Zaw. Dziewia-1
rzy Ziem OdzysRan)1ch. (i)

Z lodzi do Rzymu

kursuie .bez11o~redni wagon sniałny

7.. un1~m ~ m-.:,·qmla r . uTucnomrn~~-,
zost:::l bezpośredni wagołl sypialny 1-ej
i 2-ej' klasy na trasie Warszat.Va - Ko- ,
luszk\ - Wiedeń - Wenecja - Bolonia
- Florencja - Rzym trzy razy tigo1
daiowo: w poniedziałki, środ'Y i piątki.
Odjazd z Łodzi godz. 23.05, przyjazd
Koluszki 23.50, odjazd' 1.28, przyja'Zd Wie
1
miast~ pr_od~kt?w zywnoscio:-vyc~. R~z d eń HUS, odjazd 20.00, przyjazd Wene·
poczm~ się 1es1enna kampanii: z1e_m~a cja 14.55, odjazd 18.30, przyjazd Bolo..r
przyjazd do\
cz_ana t ~racz~na. J;ll.atego t~~ pospiech nia 22.15, fldjazd 23.05
Rzymu 6. IO.
!ezy w imeres1e sameJ ll.ldnosc1! (k)
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Wirek zemdlał t.zy razy, aile nie\ Zaraz potem w rękach chirurgów bły.,,,
sły skalpele i zaczęła się operacja.
major Kurowski korzystając z tej przerwy,
~eśli trzeba będzie, żywcem zedrzemy z pojechał służbowym autem na ulicę Anniego pasy, ale dowiemy się prawdy!.„ stadta.
A ja]; z tą kelnerką? Czy złapano ją?
Wykorzystał słowa jakie wypowied'ział
- Na · razie nie.!
do niego półprzytomny major Frie<len·
Ze spieczonych ust rannego gestapow stab i z miejsca uderzył w energiczny
ca buchnął strum~eti przekleństw
ton.
- Niedorajd'Yl Partacze! $winie wam
- Stawiam się tutaj w imieniu majo='
pa3ć, a .nie służyć w SJestapo!. .. Ja was ra Friedenstaba, który powierzył mi nad
wszystkich zdegraduję!... Powysyłam zór nad tą całą sprawą! - ostro starł się
was na front!
z d'yżurnym oficerem, kt.óry nie chciał
. Wpa?ają 1,ekar~e ~ ~or_yw~j1 szalone· wpuścić go de.: pokoju w którym przego męza, ktmy p1em się 1 wsc1eka.
słucłiiwano W-irka
. ~aapliko_w~no mu zastrzyk jeden i dru
Kul'owski ledwi~ go poznał.
g1 1 przew1ez1ono na salę operacyjną.
N'
T
k h -t b
E "k "
Frled'enstab ma już na twarzy maskę.
. _ieszczęs iwy uc mis rz aru " rt a
1
'Już dttsi go ckliwa woń narkozy, a on v.: s;ał na wykręconych w · tył ręk:ich.
wciąż jeszcze wykrzykuje.
Ctęzko. ranny w r~m1ę, przeszedłsz~ pod
_ Każ was zdziesiątkować!... Każę cz?s p_1erws~ego sledztwa wręcz me do
was...
ę
op1sama_ katusze, d'ogorywa! s~y-bko.
- Twarda sztuka! zauważył z uzna·
Był, meprzyton:my: a .Po smeJ J~go twa
niem pułkownik-chirurg.
rzy spływały WJelk1m1 kroplami pot ~
- Zacięty gestapowiec! - pomyślał krew.
Je~o asystent. młody lekarz·wiedeńczvk.
- Tylko. że żadna świeta Weronika

g~ z"mą

J po 3.500 ~ł poniże~ jed~ej tony. W skła
dach detahc.znych (1est 1.ch w Łodzi ok?Io 60) węgiel do JedneJ tony kosztuje
4.00~ złoty~b.
•
Nie ~a zad.ny.eh obaw,. aby węgla zabr.akio 1 ~ z,irr.11e. Bę.dz.1e n~p.ływal do
mia~ta w 1losciacb. na1zupe!me1 wystarcz aJą.cycb.„ . ale kom~c~nym do. tego w~:
runkiem _Jest aby J~z obecnie ludnosc
przystąpiła do zalutpow.
_
Idzie bowiem o to, aby bo~znice kolejowe nie uległy „zakorkowaniu'', co m?·
że nastąpić w razie nie wykupywania
w~gla w .obe~n~j porze. Poza .tym na·
lezy pam1ętac,. ze wagony kolejowe potrzebne będą meba~em d? p,rzewozu do

I

powiedział ani jed•nego słowa!
- Przekleństwo! - syknął

czął

nie wytrze mu chustą twarzy! - pomy· nie fałszywym kierunku( Ten człowiek
ś!ał wstrząśnięty do głębi Kurowski.
nie może umrzeć! Zdjąć mi go natych-4
- Czy powiędział coś? - spytał siląc miast i doprowadzić do przytomności!
się na spokój obu inkwizytorów.
Widocznie Kurtz ma do tego pełne pra
- Nic ... prawie. że nic.„ Ale wisząc wa, skoro jest taki ważny. Obaj zdyscy„
tak w malignie szepnął przeii chwilą „pul plinowanl gestapowcy podporz~dkowują
kowniku nie wydam nikogo!" Czy ro- się momentalnie jego komend'Zie.
zumiecie co znaczą te słowa? Stefan
- Przynieść natychmiast wody! - te-i
Wirek jest członkiem podziemnej organ!- raz Kurowski chwycił już w ręce pełną
zacji wojskowej! Jakiej? O tyrnnieba· inicjatywę.
wem d•owlemy się również!
Sam wlewa nieprzytomnemu w usta:
Mózg Kurowskiego pracuje z podwój- łyk wody.
ną · intensywnością. Co robić, żeby ra·
Powieki Wirka zadrgały. Jeszcze m()-1
tować nieszczęśllwego towarzysz.a?
A ment, a otworzył oczy.
jeśli wszystko jest już stracone, to jak
Nie poznał od razu swego towarzysza:
przynajmniej skrócić jego męki?
brpni, ale po tym spojrzał na niego tak,
Podszedł do bezwładnie wisZ'ącego i żf! Kurowski zrozumiał, że Wirek wrócił
spojrzał mu w oczy. Ale Wirek nie po· już do przytomności.
znał go: a skrwawiona głowa jego zwisała bezwładnie.
- Przerwać śledztwo na d'wie godzioo1
_ Jeśli takim systemem chcecie wy· ny! zanieść go do ciemnicy niech odpocz-4
d•usić z niego prawdę, zajedziecie nieda· nie: a potem weźmiemy się znów do
leko - rzekł twardo l rozkazująco.
niego! Nim zdechnie, musi powiedzieć
- Polecono nam zastosować jak naj- pra~d·ę! - kómenderował Kurtzi.
dalej idące represje!
Pól god'Ziny po tym po<l pozorem, ż&
- Ale nie kazano wam zamordować chciałby zobaezyć ,,czy ten pies przy"'
go, to zaś co liZYnicie, jes! po prostu mar padko~o nie odwalił kity" Kurowski
derstwem: idiotycznym bezsensownym zszedł do ciemnicy ..
mord•erstwem. Jeśli Wirek umrze, wraz
Znalazłszy się tam, starannie zamJ<•
z nim zginie jedyny człowiek, który mógł nął za sobą drzwi i zaświecił światło.
by nam powiedzieć coś więcej o zbrodni
Wirek poznał go natychmiast i uśmiecn
w „Dancing-barze Erika".
nął się blado.
~ Przyszliście -po to, aby prawić narp
- Przyjacielu!.. - szepnął przezWY"'
morały? - . żachnął się starszy zbir, 'ale ciężając z trudem skurcz rozbitych'
Kuro ·iski natarł na niego ostro.
szczęk.
•
- Przyszedłem tutaj z polecenla ma- Adamie! - Kurtz-Kurowski uczu, \
jora Fri<lenstaba aby dopilnować śledz· ie coi dławi l!O w a::irdt„ ·
. .J
twa i stwierdzam. :ie ldtie ono w iupeł- J
(d. e. nJ
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·tatn I dni
polskich bokserów
Polska J)rołes uie.

limpiady

Antkiewicz walc2y o 3 miejsce
Sukces Sobika w szabli

~

WczoraJ odbyły się półfinały pięścia- I gó;y, w iołądei<, szczękę ale znów o· 1 mura 1 często przypominała zapasy. Sę· 1decyzją punktowych jest wprost zasko·
skie, do których jak wiadomn, zakwali- twartą rękawicą. Otrzymuje ostrzeże· dzi.<> stale rozdzielał walczących. Argen czony. Sędzia Zapłatka poparł protest
fil<owała się trójka polskich bokserów: nie. Następuje gwałtowna wymiana cio tynczyk Chia unikał zwarć, stale przy· swym autorytetem całych 100 kilogra•
Chych1a, Antkiewicz, Szymura. Niestety, sów. Inicjatywę ma .Polak, lecz dość trzymywał i zwisał na ramieniu Polaka, mów i zgłosił swę ustąpienie z komisji
dzień wczorajszy riie był pomyślny. Ant· chaotycznie. Koreaf1czyk teżmu się do· szarpał się, jednym sfowem walczył sędziowskiej. Jaki będzie wynik prote•
kiewicz stoczył dwie wa\ki, z których brał do skóry i podbił Antkiewiczowi o· skandalicznie za co otrzymał ostrzeżenie. stu - nie wiadomo.
PORAżl(A ANTKIEWIC A
jedną wygrał, ale drugą przegrał. Chy- czy; T<;> wszy~tko na co móQ'ł s~ę zdo· Szy~ura.' mimo wrczerpania. szedł na· .
Z
chła, po dość ''yrównanej walce , prze· bvc krotkoręk1 bokser. Pada cios po przod, h1ł od dołu 1 z gory, a dwa razy
W półfinale wagi piórkowej Antkie•
Przeciwnik
g-rał na pu'Aty, a Szymurę uznano też za ciosie Polaka, Koreańczyk slabnie, tra· trafił potężnie w szczękę.
Hony silnie w szczękę, nie ·ma już siły wyraźnie tracił siły i w ostatnim 1110· wicz tram na Włocha formenti. Nieste·
pokonanego.
Znów uderzenie otwartą mencie przypar_ty do lin zainkasował do· ty, Włoch okazał się lepszy, chociaż
skontrować.
C.HYCHŁA WYELIMINOWANY
pierwszą rundę nieznacznie wygrał Po·
Chych/a z rękawicą i znów sędiia ostrzega Antkie- brą serię.
Pierwszą wa\kę stoczył
lak. W .drugim starciu formenti zna·
LEPSZY PRZEGRAŁ
Włochem Dotavio. Wałka miała prze· wicza. Na zakończen;e Antkiewicz ła·
W sumie Szymura był lepszy i stanow- laz.ł słabe strony w prymitywnej technice
b:cg niem.1! wyrównany, gdyż Wioch o- duje silną serię. Gong. Wygrał na punkt)ol
czo na. zwycięstwo zasłużył. Ale sędzio· Polaka i celnym prostym zwalił g-o z nóg.
kaz·at się pierwszorz ędnym pięsciarzem Anlkiewicz.
wie byli innego zdania i dali zwyci~stwo Antkiewicz, klęcząc, odpoczywał do 6·ciu.
SKANDALICZ~JA DECYZJA
o lepszej nieco techn;ce. Szybkością i ru-1
O ile można się było jeszcze pogodzić Arge~tyń.czykowi. . !ego_ . ~ierowni~two W prz.erwi~ Włoch był .ta.k świeży, że na• .
chliw?ści.ą C~ychla dor.ównywał swemu
przeciwnikowi, lecz ten górował nad nim t z przegraną Chychły, o tyle przegrana polskie me m1·gło JUZ pusctc płazem I za· wet me usiadł w narozmku. Antkiewicz
zdradzał zmęc7.enie.
Poraź· I Szymury zasługuje na miano skandalu. łożyło protest.
większym obyciem rinllowym.
W cstatiiim starciu Antkiewicz z miej·
AM
SZT
MOWI
CO
poprzezbytnio
się
ka. Chychły była. tak nieznaczna, że nie· Sz~mura ~yładowa.ł
Sztam uważa, że Szymura zrerniso- sca ruszył do ataku, chcąc nadrobić to,
ktorzy n~zywaJą ją problematyczną. d~1ego dnia, zw~c1ęstwo nad czarnym
Chychła, siłą rzeczy, odpadł od dalszych m~strzem ~orto R1~0 koszto:wato go z.byt wał drugą rundę, a w pierwszej i trze· co stracił, ale szedł zbyt szeroko i znów
wiele wys1.łku, totez wc~ora1 w~lczył J~k- ciej miał przewagę i lepszą końcówkę, Włoch miał okazję władować kilka pro·
.
walk.
b~ ospale 1 często chybiał. Ale 1 przeciw· a poza tym Argentyńczyk otrzymał o- stych. Antkiewicz z dziką zaci~tośclą
KOR.EA~CZYI( 9BERWAL LANIE
strzeżenie, a · to też coś znaczy. Zapy- parł naprzód, zapominając 0 kryciu . Bar·
.
• Antk!ew1cz w .P•erwszej walce dnia n1k me był lepszy.
W~lka była c1.ekawa , ~bfitował.a w u- tany o zdanie sędzia ringowy Wloch, dziej przytomnie walczył formentl. Na•
"':c~ora1szego z~1~rzy\ się z niższym od
s1eb1e, krępym 1 s1ln)'m Koreańczykiem, staw1czne zwarcia, do ktorych dązył Szy który prowadził tę walkę, oświadczył, że stępuje silna wymiana ciosów, na której
lepiej wychodzi Wioch.
Sou Bon~ N~ng. Krotko.ręki Kore~ńczyk
ą
dysponuje niezwykle s1lhym ciosem ,
ZNÓW NIECZYSTE CIOSY
Ją
już .vrzez to samo był niebezpieczny.
Antkiewicz bije otwartą rękawką I
Pierwsze starcie dało minimalną przeotrzymuje napomnienie. Walka jest już
i11_.dzlł""lfllli'11wym
w.a1n~.p'ęścia~7.()Wi Korei, \ec.7. w drugiej
przegrana. Mimo rozpaczliwe ataki p 0 •
IYI
11
._i
J llCI
\t: U
\'J
rundzie Antk1ewiC7 doszedł do głosu. Wal
cię-.ikiemu wypadkowi kierowca węgierski. któ. laka, który nie rezygnuje, jeszcze c;ytu(Specjalna korespondencja „Expressu U.")
czyi przytomnie, chociaż atakował dość

I

I

Dobrze. . d I 0 dzI.anI.e
Mar"lton"1e Hotocyklowvm

:::~: ~/~f~~z~ieci~~e~i~ł~;~k~~;~~k~j~,0 ~~f.
~~;."~~!tr;znan~~~ ~~c~~eoś~c~~~f~~ wA~7k~~: ~~~~I~~~i~~r~~i~!fx~t:;;:k~!i ~~~~~~:~s~:1:k::::::::~
z w ARSZA- kaJąc i'th. A w ostatniej chwili Polak
0

dał przeciwnikowi okazji pos\u. w Imieniu Prezydenta Republiki CSR. minister odniósł Jedynie CIESZKOWSKI
7.e~a się zabójczą prawą. Raz tylko k.')Dlunikaeji, witając serdecmie wszystkich za WY.

w cz nie

i nie dosięgnął szczęki.
Antkiewicz nie może oduczyć się bicia
d A
Jl
k .
t
ot
run ę ntkiewicz
war ą rę awicą.
rozsfrzygnął na swą korzyść ale była
'
to minimalna przewaga.
OTWARTA RJ;:KA WICA
Trzecia runda jest decydu i·<>.ca. Antkie·
.
'"IO: rzuca się do ataku , bi.ie z dołu i z
wyso~o

Kupczak w Helenowie

startuie w Igrzyskach Sp.ortowych Z.Z.
_w dniach 14 i 15 bm. odbędą się w Heleno
Wle zawody kolarskie, które wchodzą. w skład
IGRZ YSK SPORTOWYCH ZW. ZAWODOWYCH w PolsC"e.
Udział w !Ytn wyścigach wezmą, wszyscy l<o
lane -:- zw1;1.zkowcy . z całegn kraju. Program
za woclnw ?he Jmll.lP. h1t>9 druży11owy na 4000 m
mtr z dwocb st•ntnw, oraz próbę szybkości na
1000 mh.
W

zaworl&th tych 11lrz1my między lnnynn

Drugi etap zapowiada się równie ciężko, bowiem trasa prowadzi w w1ększo0ścl przez teren
górzysty. Różnica poziomu jest przy tym tak
wielka, podjazdy tak strome. że na jednym ze
szczytów organizatorzy przygotowali oddziały
wojsk.owe dla ewentualnego wpychania maszyn pod górę.
Trzeba przyznać. że. pomimo ci~kłej trasy
i długich etapów, Polacy spisują się znakomicie. Chociaż maszyny mają p.'ldlejsze i nie spo
sób je równać ;i; nowiuteńldmi prosto spod
stempla maszynami zagranicznymi dotrzymują
kroku ich kierowcom. Jeśli drugi etap minie
r.ówn!e 52.częśliwie, jak pierwszy, to możemy
Ilczyc na sukcesy.
Z zawodników łódzkich Indywidualnie do·
brze jadą: JANICKI 3 pkt. karne, WERNER 9
pkt. BIERNACKI 13 pkt. (wszys.cy z ŁKS) MOR
GA (Tramwajarz) 15 pkt. DURAJ fEnergetyka)
16 pkt. KOPERNIAK !ŁKS) 18 pkt. SARNA
(DKS) 24 pkt. SUMIRSKI (Tramwajarz) 31
pkt. KOŁECZEK (Tramw.) 36 pkt. i • MAJCIK
71 pkt.

dnia odbył się
start do I etapu Mara.tonu. Trasa prowadziła
przeważnie przez drogi terenowe i okolice gór
skie, a dług.ość jej obJiczano na 432 klm.
w wyścigu tym roz.grywane są konkurencje
zes.połowe międzynarodowe 0 trzy nagrody.
Pierwsza - to Wielka Nagroda Maratonu, o
którą ubiegają. się teamy CZECHOSŁOWACJI, WŁOCH. HOLANDIJ i POLSKI. W tel to
konkurencji_ po pierwszym etapie teamy POLSKI, CZECHOSŁOW A.CJJ 1 WŁOCH mają. po
O punktów karnych, natomiast HOLENDRZY
„zarnbili" już 200 punktów karnych. O NAGRODĘ KARKONOSZY ubiegają. się zespoły
a o NAGRODĘ
CZECHOSŁOWACJI tylko
TATR -teamy klubowe, między innymi zespoty łódzkie: DICS, KS TRAMWAJARZ i ŁKS,
Najlepszy~ !! łódzkich okazał się team ŁKS,
mając w I etapie tylko 30 pkt. karnych. Nil dru
gim miejscu znaleźli się KS, TRAMWAJARZ
285 pkt. na tnecim zaś DKS .. tracąc jednego
7.awwnika TRZCIŃSKIEGO. który Już odpadł
1 MARA TONU. W tym pierwszym etapie uległ

spa l nań cios, lecz był wymierzony zbyt wodników

i gości. Następneqo

wości.

O TRZECIE LUB CZWARTE MIEJSCE
Antkiewicz wałczyć będzie dzisiaj, o
ile, rozumie się, będzie się czuł na siłach,
(ma bowiem podbite oczy) o trzecie
miejsce w turnieju. Jeśli wygra, zdobę·
dzie brązowy medal.
POWROT

oo ' KRAJU

Wczoraj pierwsza partia polskich spor·
towców odleciała już z Londynu. Pierw•
si w powrotną podróż udali się lekkoatlel"
ci, Nawrocka, Bazarnik i Kasperczak.
Dzisiaj odlatują: szermierze i bokserzy,
tak iż nikt z polski.e h zawodników nie
będzie na zakof1czeniu Igrzysk Olimpij•
skich.
W turnieju indywidualnym szablistów
wyeliminowani zostali z Polaków Banaś
I Za · k. Do półfinału zakwalifikował
się, jako trzeci, w swej grupie Sobik.
Dz!~iaj odbędz.ie się finałowy mecz pił
po- karski Jugosławia - Szwecja.

Slaby ·atak Widzewa
(Chorzów) 3:2 (2:0)

Kra
mlstna Polslu, KUPCZAKA, MUSIAŁA
k.owa (Zw. Ptiem. Skónanego) NAPIEiAŁĘ
SIEM!ŃSI~EGO, KAPIAKA Z W-wy, elitę kol~
ny fodz~ 1 <:h, C.OiNEGO i DOLNEGO SLĄS
Pom"lc pracowała dość dobrze, nieźle też
Chyba nikt nle spo<lz.iewa się cudu i każdy
KA: Ogote ~ w ówu<111iowych zawodach tych
wezmt„ u dn dł 80 lliljwybitniejszy<:h kolarzy łodzlan1n jest przeświadczony, że w wyniku mi czynała sobie Para obrońców. Konarski potrafił

przyczyną

przegranej z AKS

strzo11tw ligowych drużyna \Vidzewa będzie
szeregi ekstra-klasy piłkarsklej, toteż przegrane tej drużyny w wyższym
lub niższym stosunku nfe maią znaczenia chod'li o samą grę.
łódź ~ vsyła na;lepze siatkarki
Chcemy ażeby Widzew swój roczny pobyt
_w_tumicfu miast w s iatkówkę bierze udział w lidze wykorzystał. żeby po prostu nauczył
ł...i>di, "ląc; du Warszawy swoj zespół reprezeu sir. grać. Mecze z silniejszymi przeciwnikami
lil;CYJny siatkowki kobi ecej. Po ostatnich tre- dalą. przecież spory zasób wiedzy I są doskl)na
n'ngarh oc;lal,..no osta,teczn y sk\ad rlruiyny. , lą_ s~kolą. Ale w drużynie ~idz~wa ja~oś tych
Z HKS:KACZMAPCZ'\ICOWA. KU~IAl<ÓWNA m1n1malnych nawel postępow nie widzimy. Za
Hlł.CZERÓWNA. ZAKRZEWSKA, SOLARZÓW wodnicy, którzy daw11iej byli podporą. druży
NA. Z YM~A: PAPROTOWNA, BŁA.2:YŃSKA ny, .dzisial okazują się jej najsłabszymi punk
ta.m 1•
.
t ,.DAN.IC4: ·
Kuleje rwłaszcza atak. W te,j linii nic się
WymtPnlQJJe 1awodnlczki odbędą dzisiaj o
Vod7, 18-~.j w HELENOWIE ostatni \rnning nie klei. Przyczyna prosta _ nie ma kicrownl
P~erl wy1a1dem , ldóry nastąpi w sobotę 0 go. ka. Dawniej r"lę tą dość d()brze spełniał Cicho
cki, któr.v dzisiaj jest cieniem samego siebie.
di:nle .t4 i <lworcd ŁÓDŻ·FABRYCZNA.
Turi;iiej miast odbędzie de w WARSZAWIE Niby pracowity, biega dużo, stara się, ale prze
Ila boisku AZS .w ~A~KU PADEREWSKIEGO. ~ież na wczoraiszym mec1u z AKS byliśmy
Łóoz gra w n1ed~1elę o godz. IO-ej z LUBLJ- swladkami tego, że właśnie na nim utyka-la
NEM.: a po p'>łudniu o godz. 17 z WARSZAWĄ. cała gra. Nikt inny, jak tylko on ją. paraiiżoTu~niej fen będzie je~nocześnie przeglądem wal. ani jednego dobr~g'.> . podan!a i cała ma
U!D · elętnol:ci nasz:vch siatkarek przed ustale- sa straconych piłek. Nie wiele lepiej grat Fornie.ni o~tatec1_!1ego składu P01 l\KI na rr-12zv- nalczyk. a Okupiński też nie zadowolił. Więc
.li:to tu mógł Powuniej zaarozić bramce AKSł
SKA BAŁKANSKIE W SOFJJ
JIOhktf'h.

Turniej miast

ładuje dwa ciosy od dołu, ale to już
wszystko. Przegrana nie ulega wątpli•

musiała .opuścić

niemal zupełnie uniesa:kodllwić Spodzieję, a
Stempel dobrze tnymał w szachu Chotewc;.
Większe natomiast pole do popisu miał Bara.ń
ski.
AKS wygrał zasłużenie ł na tle słabeg_o
przeciwnika wypadł na ogół dobrze, ale miellś
my tylko pierwsze 15 minut !Tl'Y ciekawej i na
pewnym poziomie. Obie strony zdobywały się
na dobrze obmyślane i dość płynnie przeprowd
dzane akcje, była nawet „koronkowa robO'ła"
j s.trzały na ~ra~kę. Później jal<by ktOś ręką.
odJ~ :: ł?dziame zaczęJI grać 0 klasę g.orzej
i dziwie się tylko wypada dlaczego przegrali
w tak niskim stosunku.
.
Pierw~zą bramkę ~~-0.był Muskała w ~ł. mln,
a w dw~e mlnuty poz.mej Upta~ przepusc11 falałnie plikę po ~trza1e Baranskleqo. Dwa rar:v
słupek ratuje Widzew przed utratą dalszych
bramek I Jest 2 :0 do pauzy.
Po przerwie nie byto widać poprawy. w 25
min. Muskała zaryzykował daleki strzał I Uptas mając zakryte pole widzenia, przepuścił pił
kę po raz trzeci. A.KS wygra! 3:0 (2:0). Sędzio.
wał żmudzińsk.i z Pomorz:a.. Wi1ł7ńw ~ tv·

I

sięcy,

Kto zdotędzie nagrodę

dla najiepszego Polaka na

Olim~hdzie

Ambanda P.olska w Londynie postan<>wlła
ufundować nagrodę dla Polaka, który ujmie
najlepsze miejsce w Igrzyskach Olimpijskich.
Jak dotychczas kandyrlatami są: Wajsówna
i Lomowskl. Kto wie czy nie zostaną oni zdy.
stansowani przez naszych pięściarzy.

Ukarani

piłkarze

Tęl°enie brutalnej 2rv

na boiskach

Znów spadły kary na grac1y ligowych. W'f.
dać, Iz władze piłkarskie p.')stanowiły tępló
zdecydowanie przejawy ~rutalnej gry I niespor
towego zachowania się na boiskach.
Tym razem dostato się zawodnikom Wis<)y
I Legii. CISOWSKI z Wisły otrzymał dyskwaJifikac)ę na 6 miesięcy, a W ASKO z LllfJi; na
dwa tygodnie.
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Sodowa wodat...

WODA SODOWA - HI Hl HI - HI
Szoferzy lubią sJę p~echwalać. WlaA.nle zecuda O llWOich
i d<iJej

~~y~ch~zech

N1·e1"etn·1e dz1· ewc'zt:ta
w szponach chciwej volksdeustchki

prawJć

- M_<>j.a maszyina pędzi tak s.zybJOO, te drze
wa, obok których przejeżdżam, two.rzq zwart
ści<Jllę„. - powi.ada pierwszy.

Phi, to nic _ mówi drugl. - ' Wszyscy
alrzymują, że mój samochód strasmie warczy, ale ja nf.c nie słyszę, bo j-0dę t.ak szybko,
te hałas zostaje w tyle za mną...
- To wszystko n.ite nie ZI!(llCzy wobec moodzywa się · tmecJ szofer. _
jej maszyny Pędzę z t<llk zawrotną szybk,oAciią, że kiedy
okrążcnm pfac, to widzę numer włCliS11lego s.amochodu, pnyczepfony z tyłu auta!„.
-

Zona b. prezesa Związku Zachodniego na Sląsku - Alma Romanowska pod
19 4O r. vol k slistę:
• ł
zarzutu
p1sa a w
tego haniebnego czynu odpowiadała
wczoraj Romanowska przed Sąd'em 0-

z

kręgowym.

Oskarżona tłumaczyła się na rozprawje, że podpisała volkslistę pod wpływem
strachu, bała się bowiem represji ze stro
ny .Niemców w związku z piastowanym
Pani Ziuta /est ~e;nic~. Rozmaite bywajq stanowiskiem męża w Związku Zachodbaletnice. Pall!.i Ziuta jest n,i eMczególnie wo!- nim •
W świetle przewodu · sądowego wyszło
.na. _Nic wiięc dziwnego, że rz<IdJro kiedy otro:yjednak na jaw, że Romanowska po pod.
mu1e engagement.
pisaniu volkslisty zaczęła traktować \\;rO
Któregoś dni'a spotyka fq znc.foma l pyta:
SerwUB, Ziutka!„. Jak ot slę powodzi? ...
'· Nieszczególnie.„ _ wzdycha pani Ziut- go i wyzywająco Polaków, utrzymywała
ka. - J~ż od pól roku siedzę z zaJożo 11 ymi przyjazne stosunki z Niemcami, urzą·
dzała dla nich często libacje, wykorzysty·
.n ogam i„.
wała swoje prawa volksdeutschki nawet
* * "'
.
Rzeoz. dzieje_ się .w Z<Jkladzie dla .umysłowo' w stosunku do trzynastu nieletnich dziew
h
t d •
I k' h
chory;ch. Dwa1 pac1encJ siedzq w c1enJ.sitej alei o.g.rodiu. Je8 t ·n>0c. Jeden z warktitów wyjmll cząt po.s. 1c , za r~ nk1ony.c kjpr.zymupso·
rawtec ej W a·
je z kieszenJ latarkę elektryc2lllą t pusz::za wr w Jej pracowni
bianicach, które beżczelnie wyzyskiwała.
SIWop śwJatl.a w górę.

- i.fdrap s<ię po tern na 8Clll1I szozyt .•• - pro
panuje kole.dze.
Te.n wydyma pogardliwie W'afgf.
Albom ja głupi? ... Wejdę na górę, a ty
zgasisz latarkę i co? Spadnę na . ziem:ę 1 rozbiję sobie łeb!„.

AdaDJ

Nf eludzki gospodarz
ciężko kobietę
46-letnia Józef a Karbowska (11 Listopada 46) pasła wczoraj krowy, które w
pewnej chwili weszły na pobliskie pastwisko. Oburzyło to 'właściciela pastwi·
ska, który chwycił potężny kij i dotkli'wie nim poturbował bezbronną kobietę. Karbowska odniosła tkzne obraże
nia, tak że musiano zaweiwać lekarza
pogotowia miejskiego. ··

Potarbowd

Zieliriski
.

SKŁADNICA ZŁOMU

l.ÓDŻ, UL. KILIŃSKIEGO 28, TEL. 204-45

Sl-6upuje zlona żelazną

* * *
bawił kilka tygocLnil

w Między
Pan Bąbelek
z<WojOJch. Po powrocie do domu żona robi. mu
wymówki:
~ Ja.k to„. Ni<e ml nle przywlozleśf.„
Nie.„
,1 - Och!„. - wzdycha małżonka. - To znaczy, że mnie ;uz nie koclmsz„. Zawsze r11zywozileś mi preze(lty z urfoipu.„
ale
odpoWriada pan Bąbelek Tak ·tym razem bylem ci wierny„.

Prokurator Biernacki· wnosił o przyukaranie zdrajczyni, która - jako osoba inteligentna przez podpisanie
hańbiącego cyrografu, służyła gorszą
cym przykładem dla mniej uświadomio·
nych jednostek.
Sąd skaza{ Romanowską . na 2 lata 'Mę
zienia. (p)
kład'ne

11111111111111111111\1\lllllllTI

.
UJ 1'nżdei

ilOJCI

OG:EOjZENJA DROBNE

llllllllllRlllUllU\\\llllllll

Kupon Nr 2
Co to za

zwierzę------

PIANINA stroi, remontuje, poleruje. WarszLECZ. ZĘBOW oraz tat. Aleje Kościuszki - - - - - - - - 8608g
11-15.
nowoczesna pracownia PRZYBŁĄKAŁ się pies SZKOŁA SamochodoMoto~yklowa
wo
11:ębów sztucznych
biało-brązowy spaniol przyjmuje zarpisy. Łódź
Piotrkowska 8. 8278k Reja 7 m. !.
8710g Wól~Mka 27. 8588g

Nauka

Oentvści

Dr KOWALSKI MIECzy widzieliście je w Zoo
CZYSŁAW, specjalista
skórno • weneryczne
l Maja 3, 8-10. 4-7.
8279-k
*
*
Znacie wszyscy pana Sobka. I wiecie n.a p~ Dr
TADEUSZ CHĘ Ku~no
sprzedaż PRZYBŁĄKAŁ się pies NOWOCZESNEGO kro
wilk. Strz. Kani-0wskich
w.ao, że nie lubi pracować. Wczoraj spotyka CIŃSKI choroby skórju męsikiego i damskie
/
go Majomy i pyta:
no-weneryczne. Piotr- KREM prtZeciw piegom 77 (u dozorcy). · 8726g go uazą kursy Instytupa·n powie, · czy to . pana nie kowska 157, 3-6 7274k ,.,Atom" --,.wszędzie do ZAGINĄŁ pies żółty
Niech
8699 k bokser z białą krawa:t tu Przemysł.owo- Rze
męczy, że pan ustawicznie nic nie robi?
Dr KUDREWICZ spe- nabycia.
Zapi'.sy
uczcił
ką. Odprowa;dzićza wy mfośl:nicrzego.
wytwór
MYDLARNIA.i
weneryqnecjalista
- Oczywiście, że męczy„.
przyjmuje Seikretariatt.
Swięto
nagrodzeniem.
chona
chemicwa
nia
Wszystkim miesmańcom w~oski oiimpijskłeJ
1.
4
8-10,
skórne,
- I co pan wtedy robi?„.
godz.
Łódź, Stalina 7,
clrz~, do od'Stąplienia. krzyska 6 m. 10.
l bywailco.m na bo\skiii:h treniingowycll rzu<:ał
Piotrkowska 106.
8722g silę w oczy ia,k t, że rekordzista ś-<.viata w rznde
Co robię?„. Ano, nic - odpocww·1m ....
B737g 10 - 14.
8277-k Oferty pod „B" „Pra.sa"
55. 8701k POSZUKUJJ) i;pa'dko1llł<>4...m. W-qg'<= N"""-..U..., b"'f~ WTca:is>.t.._ ~ Dr. ROZYCKI, 1>pecja- Pi.otTkowska
Jeszeze w czasie trwania Igrzysk
gnębiOllly.
lista chorób kobiecych, SREBRO w każdej po- 1:1ierców Qi.emniewskie Zagubione dokumenty Nemeth chodził :i: opusZCLOna, <głową, unikaląc
stac1 kupuje M. Wel- go Józefa, wlaścldela
j akuszerii powrócił. - ner
i S-ka, Łódź, Piotr p06esji Paulińska 8 w ZAGUBIONO tymcraso towarzystwa kolegów. Powód1 żona jego oe7.e
P1zy1muje 2 - 6, Piotr
kil.wała w Buda'Pewde naroddn dziecka.
· TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ ,,LUTNIA" kowska 33, tel. 166-29. kowska 112, tel. 1~~7~ Częstochowie. Lokator, we zaświ<tdlcz.enle wyNa szcr.ęście Nemeth otnym~ w samą pm:ę
87!5k dane przez M. O. Cie
Bogucki.
8280k
Piotrkowska 243. ·
. męskie POSIADAM prawo pro śla.k Mieczysław Wi- oczeldwillly telegram 1 zasmucona jego mina
KAPELU~ZE
nero godzirue 19,15 Dr PIESKOW Dziś I dni następnych
8712g zD<JWU się roziJaśnłla. Zona jego U?Od-niła słod
ddk.
wowe, wewnętrzne, e- i damskie .duzy wy- , w-adzenia nawi jalnł ndką cón!C"Zikę. Dluw>ść: 56 cm. Nieco rozczaropr.z.ydziały, l<>kal.
d,
P10trkowska
sklep
bór,
„CNOTLIWA ZUZANNA"
3 - 5
letrowstrząsy,
ZGUBIONO książecz wany ojciec mruczał pod nosem: ,,Rzucę mło 
847~k P'.>sZ'Ukuję W6pólni'ka z
190
Ubezpie-::zalni Spo tem sto razy dalej niż wynosi wzrost tego rokę
8287k
DOMU ŻOŁNIERZA Zawadzka 6
TEATR KAMERALNY
Dr LENCZEWSKI, cho- MAGIEL do sprz~~an'.a gotówką. Oferty „Pil- łecmej na nazwisko baczka!"
B716g
dobry stan Kopcmsk1e ne".
ul. Daszyńskiego 34.
roby kobiece, akusze- go 91 m. 31a.
Wita.siak Wik1oria.
A Jakde Imię wymyślił szcz-ę..4\iwy oJdec d·l a
8708g
8718g sw.ojej córecziki. Namyślcie się dQkłoldnie! Zga
Dziś i codzi•ennie ó godz. 19,15 sztuka Max ria, powrócił, przyjmuMercede1>
SAMOCHÓD
well Andersona „JOANNA Z LOTARYNGII" je 3 - 7, Sienkiewicza Benz 4 (czwórka) 4-ro
ZGUBIONO kartę rOll dliście1 Olimpia.
8294k
51,
z Ireną , Eichlerówną w roli tyt;ui.owej.
drzwi-0·wa p-:> general
nazwipoznawczą na
Dr PROCHACKI specia
do POSZUKUJEMY ener- sko Łygan Jan. Podrze
rem<l'Ilcie,
nym
LETNI TEATR ,,OSA" Zachodnia 43 tel 140-09 lista skórne, wenerycz siprzedania. Tel. 171-13 giminych akwizytorów
8720
czna 14.
Dziś 'l godzinie 19 min. 30 punktualnie ko- ne 12-2; 4-6, Legio8721g branży
papierniczej
8340k
17.
nów
legitySKRADZIONO
media muzyczna R. Senackiego pt. „ROZKOTranqut
SPRZEDAM radio Su- „Spólnota" Dr KOWALSKI Anatol per ul. Pomorska 155 ta 4.
SZNA DZIEWCZYNA".
· 8683g mację >trnmwaj·ową żół
spec_ialista skórno-we- m. 5. od godrz. 16-ej. PkACOWNIA bielizny tą i legitym·ację Zw.
Osi'Il_k a
TEATR LETNI ,.BAGATELA" Piotrkowska 94 neryczne 2-7. P\tltr8728g poszukuje wykwalifiko Zaw'.>dowych.
8562g
tt.owska 175
Mariaruia. Biegafrsk:e-1
DO SPRZEDANIA ma- wanej krojczyni Łódź,
Dziś I codziennie o godz. 20-ef najweselsza
8723g'
go 9.
Dr MIRSKI - akuszes,anecz'kowa ul. Zawadzka 9 m. 17.
komedia sezonu pt. „MUS1SZ BYC MOJĄ" ria, choroby kob!ece- szJITua
8706k ZGUBIONO kartę rej€
8x70 i przyjmuje masię na
przeprowadiził
1>zyny do remontu. Ki POMOC domowa mło stracyjną
RKU-Łódż
TEATR POWSZECHNY
telePiotrkowską 14.
lińskiego 205. Ślusarnia d,a czys~a potrzebna pow. pakówkę. Wyso„ŻABUSIA"
Zapolskiej
8604k
Dziś o 19.30 sztuka G.
f')n 257-23
8730g referencje. Gdańska 76 ta Józef. Wieś Nowoz gośdnnym występem Ir. Górskiej w roli ty DOKTOR c;;LAZER, 8709g solna pow. łódzki.
·
MASZYNA dziewiar- m. U.
tulowej. ·
~kórno • weneryczne
8724g
ska, swetrowa Bx80 na POTRZEBNA wykwaH5-8, Andr11:eja 28
chodzie, do spnedania fikowana pomoc domo
8327k Wiadomość:
ZGUBIONO kartę reBałuty, wa. Zgłoszenia ZachoDr MAJEWSKI, -choro- Spacerowa 8 m 13.
871 lg jestracyjną RKU
dnia 34 m. 10.
Łódź pow. Krakowiak
bv kobiece. wewnętrz
87349 POTRZEBNA jeg: star- Michał. Wieś Nowos')]
1.
ne. Legionów 13 ADRIA - ·„życie Emila Zoli"
osobowv
SAMOCHOD
pomoc domowa na ul Zgierska. 8725g
s'la
8281k
Tel. 216-82.
„Tajemnica nocy wigilijnej"
BAŁTYK Chevrolet r':>k 1942. do d ziecka Aleje 1-go
POPKOWSKI, aku Spwedam tei. 175-95 Maja. 54. Ow":x:arnia.
DR.
ZGUBIONO legHymaBAJKA - „Przygody Nasredina''
szeria .- chorobv ko. 8714g cję służbową Na<J:odo8736g
SJDYNI A - Km.o nieczynne. Na czas re· biece. przyjmuje Legio
POTRZEBNE wykwali- wego Banku Polskiego
montu proqram Aktualności przerues·• ono nów 17 tel. 145-15.
Różne
Maityny.
fikowane szwaozki na Miśtalskiej
do kina „HEL"
8707
.
87319
s~ę
Zgłaszać
spodnie.
zagr.
i
kraj.
aktualności
Che
LABORATORIUM
HEL - „Program
u1111111111111111111111 111111111111111111111111111ni111111111111111111111nrnm11111111111 111m11~11111111111m1111If.llllll
terczern
Nr. 25.
miczno -Fa:rmaccutycz- „Alfa'' Piotrkowska 80. \
81 17
STARSZY felczer Ga- ne z kompletnym urzą - - - - - HEL - „Kobieita sama"
- _..g
Czytajcie
pomoc
• poszukuje POTRZEBNA
luba, długoletni prak- dzeniem
MUZA - „Rosanna siedmiu ksi~yców"
tyk szitala skórno-we- WSfJÓlnika. Ofertv pod domowa. Zachodnia 34 WYNAJMĘ siklep (pól
POLONIA - „W pogoni za mężem''
Piotr- fro!ll~ (prac'YWilia gorse sklenu) na PiCJl!:rkowGłliwna .,1900" „Prasa"
nervC1Zneq').
PRZEDWIOŚNIE - „Zagubione dni''
8700k tów) od 16-19-ej
18-20. 8597g I kow~ka 55. •
62-76.
skiej. ZN'~-o;Pnia Ra- 1111111111· 1i11h 1 .; 11111 1 111111 ,1 n111111u111111111111111111111111111111111111111111;1111111:11,1111111111 .11111111ff~llillll~11
8727g dwańska 59 m. 13.
ROBOTNIK - „Miłość na lekarstw.0"
8670g
ROMA - „Kop-::iuszek"
POTRZEBNA od zaraz
PZZPP nr 2 w Lodzi, ul. Nowotki 163
umiejąca
pa!Ilien.ka
REKORD - „Młodość Maksyma"
poszukują:
małżeń-stwo
STARSZE
szyć na interłaku. Ofer
ciekawsze ąudycje
·
1. wykwalifikowanych pnwowni·
STYLOWY - „Mofa Miła"
ty pod „lnterlok'' „Pra poszukuje pokoju ndeków na maszyny okrągłe,
krępującego. Nowó.ki
Z przyczyn techni<::znych rozgłośni,a Wars-za- sa" Piri<trkowska 55.
śWlT - „Kwiat mi~ośd"
2. kotoniarzy
8719g
wa I r<Jzpoczyna program o godz. 15,30.
TĘCZA - „Dragonwyck'' '
8729g 33-1
3. pasowaczhi
15.30 Słuchowis·ko dla dzieci. 16.00 Dziennik
TATRY - „As wywiadu'' (w ogrodzie)
SAMODZIELNA praco STUDENT III-go r0ku
4. cerowaczki
pCJiJołudnkJ<wy. · 16.45 Przy sobocie po robopoko
5. oraz 2-ch majstrów na maszy
„Bolero"
WISŁA cie, 18.05 Melodie świata, 18,40 Aud. rozryw wni<:a d9mowa z goto- prawa poszukuje
sublokators'ki.ego.
ny okrągłe·
WŁÓKNIARZ - „Okoliczności łagodzące".
kowa. 20.10 Wieczór Mickiewiczowski. 21.00 waniem potraebna na- ju
śródmiej Oferty pod „GW"
Zgłoszenia przyjmuje Wydział PerKino niec11:ynne z powodu re Dziennik Wieczorny. 22,00 Kon<::e:rt krak. ork. tychmfast.
ZACHĘT A Piotrkowska
8702k
sonalny.
P.R. 22.40 K')munikat z Olimpiady. 23.00 Os~a ska 1 (sklep) Plewik. „Pr·a sa"
mon tu.
8732g
8733 55.
wiadomości. 23,10 Muqka tanec=a.
tnie
WOLNOśC - „Tajemnica nocy wigilijnej''
Wydawca
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