Gangsterskie
metody
Od dłuższego cIBsu, co 1cłłka dni, u
kazują się na S7.ipattacłl pr&Sy wlado·
mości o wykryciu takiej, c:zy łnne) a·
fery SlJ>legowskiej, w którą :zamiesza
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We Frankfurcie odbyła się tonfa.re ncja gubernatorów wojskowych trzech ka, że gen. Clay faktycznie planował

11ref ucbodnlch. Przedmio1em narad je st sytuacja w Berlinie I inne :zagadnie· zbrojną prowokację przeciwko Z wiąz·
kowi Radzieckiemu.
nla.
„Na początku berlińskiego kryzysu,
Komun11cat nlemlec.kl gła1/, te sesja ptzynłego parlamentu trzech stref
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'(BC h o d n c h Niem ee o
jednak jest, że Waszyngton pozwolił przedstawiciele amerykańskiego MSZ i
mu na zachowanie inicjatywy w formu ministerstwa wojny stwierdzili, że ra·
dziecka blokada Berlina mogłaby być
łowaniu tej polityki''.
Koła waszyngtońskie uważają, że skutecznie p~zełamana przet: uruchowezwanie Summer Welles'a do usunię- ~ienle uzbro.Joneg~ ~ocląg~ z za~hod~
cia gen. Clay'a zostało bezpośrednio mch stref do Berlma - pisze Middle
sprowokowane kampanią prasową, ja· ton.
Funkcjon.a~\usze D:par_tamentu Sta.ką rozpoczął ten ostatni w Berlinie,
, pragnąc usprawiedliwić swą politykę. nu w Be~l1me e~ergtc~me za~rzeczylt,
Pokazową sztuką w tej kampanii był jako6y mieli jak1kolw1ek zwi~~ek z
wywiad z korespondentem ,,New Yorki tym planem, który tylko ?zlęk1 \eh inTimes", Middleton'em, z którego wyni- terwencji nie został zrealizowany.
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podsekretarz stanu USA Summer Welles, pisujący na lamach „New
York Herald Tribune" wzywa do odwołanla gen. Lucius'a Clay'a ze stanowlska zarządcy wojskowego Niemiec.
Summe-r Welles nrzuca Clay'owi, że
za dużo „politykował'' i doprowadził
do naprężenia stosunków ze Związkiem
Radzieckim, a nawet z Francją.
„Jest rzeczą wiadomą - pisze Wel·
les -że gen. Clay prowadził niezależną
działalność, która kształtowała naszą
politykę w Niemczech. Ważniejszym

ni są obywatele Stanów Zjednoc:zo·
nych. Amerykańskie koła reakcyjne
coraz chętniej 1 coraz częściej posłu·
gu)ą się wywiadem, jako narzędziem
machlnaojl ł 1lntryg politycznych, zar6
wno w swym własnym kraju, ja1< I po·
za jego granicami.
w pierwszym okresie po wojnie ka
pltalilstycz.nl mąciciele pokoju próbo·
wali wciągnąć do tej roboty s~legow
sklej reakcję w każdym 1 WYIWOIO·
nych krajów- Mikołajczyków, Na·
gych, Petkowów. Widząc jednakże
swe niepowodzenia spowodowane
natychmiastową akcją ludu, poc:zęłl
się Imać coraz. bardziej zbrodniczych
gangsterskich m&tod.

Yo~:s:i~:;.?rH~~!~kno~~t9!f:tyr~~::.

c:zął w swoim czasie serię artykułów,

w k16rych demaskuje działalność wy·
wiadu Stanów Zjednoczonych I oś·

że w skład współpracownl·
władcza,
ków ambasad amerykańskich wcho·
i

dzą szpiedzy z utworzonego n e

d

a·
Organu Wywladow·
wno„Centralnenn
:Jc:zego".
Mało tego. lmperiallścl USA nie :za·
wahall się nawet zaangażować do te)
:zbrodniczej roboty specjalistów ge·
stapo. Na jednej :z konferencji poświę
conych metodom pracy w tej organi·
zacji obecni bylii gen. Clay 1... S?ef odro
dzonego pod opieką amerykańską wy
wiadu niemieckiego - gen. Guderian
w towarzystwie :znanych nam 1 czasów
wojny oprawców gen. Haklera I płk.
Skor:zennego.
Wiadomo również, ie Jeden 1 na)·
bardziej .reakcyjnych polityłc6w ame·

w' upadek tranka ;~~~ń:~~~:~ :z~~~!~s~~:~zzw:i~~~n~
.
Zno w

aszyngtonu. - . Reynaud na rozkaz
WJ•erny wykonawca dyrektyw zza oceanu
w paryskich kołach poliityanycti w dal.s.zym ciągu krllią uporczywe po·
głostł, że mfnle'fer finansów Reynaud we wrześniu uda &lfł do Stanów I)edno
_
.
~.:it,ią
a onych.
,,Humanl1e" podkreśla, te podróż ta młekl etę w ramach polłtyld nąe:tu,
_
Inspirowane I I kierowanej z Białego Domu.
Reynaud - stwierdza pismo - złoży prawdopodobnie w Waszyngtonie
9J>rawozdanie z przebiegu „m81'$halli:zacjl Francji", oraz otrzyma nowe łnstrukc/e w sprawie dalsze) polityki walutowej l'lądu francuskiego.
w kuluarach Zgromadzenia Narodowego podkreśla &·lę, te w najblłższym
cz:asle należy oczekłwa~ nowej dewaluac)I franka.
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stworzenia specjałnej organizacji, któ·
rej zadaniem miała być walka 1 ru·
chem postępowym na całym świecie,
a· w uc:zeg6łnoścl działalność dywer
syjna J wywiadowcza w kr.ajach de·
mokracjl ludowej. Słynna komisja dla
badań ddałałnośd antyameryłcańsklej
nie jest niczym łnnym, Jak etapozytu·
rą wywiadu, caHcowlcle po~onądkowaną rozkazom I łądanłom 4 monopo
,·
llst6w USA.
Zamachy, łnscenlzowane . procesy,
mordy l dywersja - oto Jedyna broń
jaka pozostała bezsiilnej realccjl w
walce z ludem I demokrac)ą. Metody
te stały się częścią ISkladową całe}
polityki arnerykań'5t11ch łmperlallstów.
Łudzą się oni, że terrorem ł prowo·
kacją uda się Im osiągnąć swe 1brod·
nlcze cele. Jak byllśmy jednak tego
świadkami, afery szplegowwle agen·
tów amerykańskich zostały wyk1ryte I
unieszkodliwione dzlęld czu}noścł I

pozwala osiągnąć przedwojenną produkcję :F:~~h0~'."!l:~:';'a. :=r~=~

·kraja~i·....- - - - - Wza;emne korzyści współpracy z Polską. - Stosunki z innymi obsługujących
Ze SP Ort U
cmithosłowac\d Związek Pnemysłowc 6w opublikował obecnie sprawoOlanle m I dzl, aniżeli na rynkach,
Polscy motocykl·1s" c·1
rok ~9'11, sporządzone w okresie kryzysu lutowego. Dane za.warte w sprawozdaniu 112 i 24 milionów ludzi, jak to miałoby
gdy
Polsce i
. J'
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ca1kowieie
zdobyli Wielką Nagrodę Maratonu
Sprawozd;inie stwierdza, że pq;emysło wi czechosłowa.ckiemu udało się końcem by między obydwoma panstwami nie
są

niły

\l~t.armłe, gdyż

międzycms

strukturę przemysłu i

~ozs~rzone

upaństwowienia

zwiększyły produkcję,
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Czechosłowacji

Jak donoszą z Jeleniej Góry, Międzyna.
Wiedniu z·ostał podpisany układ rodowy Maraton Motocyklowy zakDńazył
· I Ozeohos ł o- się wielkim s.tk~esem motocyklistów pol.
wielkiemu wysiłkowi handlowy m1ę_dzy
W~iki te zost,a.ły osiągnięte dzięki
poz10m przedwolenny.
Austr.1ą
klasy pracującej
czechosłowackiej
1 planowej gospodarce.
wacją, regulujący wym11an~ towarową skich. Narodowa drużyna Polski w skła•
Doradca gospodarczy prezydenta wie dostaw dóbr podstawowych 1 Cze-- między tymi krajami Llml1 wymiany okre dzii.e: Brun, Jankowski, Dąbrowski i '1..y~
ślony został na 2,2 ·miliarda koron cze-s· rrurski zdobyła
G?ttwa)da, Z. Frejka, w artykule opu- chosłowacjl do Polski.
WIELKĄ NAGRODĘ MARATONU
kich, etyli 440 milionów 1zylin96w. CzeNowy układ przewiduje dostawy
przez „Rude Pravo"
bli~owanyn;i
chosłowacj~ będzie eksportować do zwycię7„a.jąc zespół Czeckosłowacji w. skła
POLSKIEGO WĘGLA, CYNKU
stWJ.~rdza, ze poł~czenle struktur.y eko·
Austrii: cukier, drożdże, węgieł, glinki cizie: Dusił, Bednar, Nowotny i Stamsłav,
I żYWNOSCI
nom1cznej Polski 1 CzechosłowacJI urno
Za.wo~ . ~ho6ło".i'a.cld Kajzer ode·
żll~ podwyższenie wymiany towaro- w zamian za towary czechosłowackie. ogniotrwałe, s:zkło, rury, op.ony, części
rowerowe samochody różne maszyny, brał w umemu za.wodników CSR nagrodę
d p k:
Ek
weJ do warto~cł
1
1
10
1 1 wyn es e
Prezydenta R. P. Bolesława Bieruta dla
b
b t 1<' t l
proc. h 'k 1. '
sport o os
c emt ~ ia, wyr~ Y e s '( ne, 0 UW1e. wszystkich zawodników ~chosłowackich,
MILIARDA DOLAROW ROCZNIE. czechosłowackiego eksportu.
Austr;a ~atomi~st będzie w zeml 19 n którzy ukoń~l~ wyścig be~ :punktów kar
Odnośnie odbytej ostatnio drugiej se W dalszym ciągu Frejka stwierdził
d ' wysyłac rózne n:unerały, sodę, celulozę, nych. W imieruu zawodnikow J?Olskiclt
k . h
b d ,
•
h
·
SJi • czec os1owacko - ~ol~k1~j Rad~ ze w o Y woch raJac przepro~a za wyroby tekstylne, sita!, wyroby walco- nagrodę prezydenta CzechosłowacJi Gott~społ~racy Gospodarcz~J, .Fre3ka oznaJ się ~ szerok' ska~ę koncentrac~ę su· wane, maszyny, łożyska kulkowe, In· walda odebrał Dąbrowski..
Maraton ukończyło 71 zawodników, w
nul, ze plan?wany p1ęc1oletDJ u~ład rowc~w I . srodkow produkc~Jnych. strumenty optyczine, precyzyjne narzę·
ha_ndJowy, ktory podpisany. zostanie w Trwa.Ją takze rozm~wy w sprawie pro- dzla, towary elektrotechniczne I cheml· ~ym 59 Czechosłowaików, 10 .Polaków
i 2 Holendrów. :ą<;>lendrey zdobyli 1 złoty
przyszłym roku, przewiduJe wymianę dukcJi pewnych częsci maszyn w Polsce kalia Ponadto przerwiduJ·e si~ wym·a1
medal - (Van R1Jssel) oraz 1 srebrny .
"
·
kut
on
Wyt
J''
• · o d 700 d o 800 m1·- i· Cze chosłow
towarową ":ar t osc1
1
nę towarową artykułów nie um1eszczo- (Thomassen) Polacy - 3 złote medale worz . e ar Y
ac •
.
(Dąbrowski, .Jan}rnwski i Paluch), 1 srebr
Jio.n6w dol~row. Ukła~ ten ~party ~- ły podz1elo~e zostaną pomiędzy oby- nych na listach kontyngentów.
Pozytywne maczenie tej umowy pole ny - C~ynnrski), 3 brązowe - (Ui;ba•
.
dzie na s~1sle artykułow, ktore maJą dwom~ kraJamł.
Fre3ka stwierdza na zakończenie. ze go n~ tvm, że wreszcie uregulowane zo ruak, R_usme_k i Kupczyk) oraz 3 plakiety
być wynuenlane między Polską, a Cze
~~rcz~me)MMM - (Werne.r, Markow-:
SĄ MNIEJ-I stały wzaiemne stosunki handlowe i po-I zkia.uki
chosłowacją. Pkład przedłuża również KOSZTY PRODUKCJI
zdobyła
„ OJdun . CzechosłowacJa
s
.
•
'
j .
z
· d ·
·
h 23
b
lityczne obu sąs1aduJącvch ·z e sobą 9 m d r zł t h 26
S E
na d a 1sze 18 m i estęcy pop1zc nio zawar
brązo,
sre rnyc ·
we 1 a;laki~{o~ '
ta umowe od 1947 r. do 1952 r. w spra- na unku obsłwrnfacym 36 milinnów Iulnaństw,
1941 !-'· P~J.Sć z gospodarki „kierowanej" na gospodarkę ,,planową". Może się on
spo~1ewac, ze T. końcem 1948 r. osiągnie w najważniejszych dziedzinach produkcji.

istniała współpraca gospodarcza.
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any na kole·ach

IJ
NIEZDECYDOWANA: Bez względu na Pa·
ni plany .zamążpójścia powinna Pani s-koń
az.yć studia. Swiadomość niezależności da jej
pełną satysfakcję i zadowolenie, a opróez te·
go może się również okazać, że zawód, którngo się Pani nauczyła przy da się jej w przy
szłości. Na dalsze pytania Pani odpowiadamy
kolejno. P'.> skońceonyrn posil'ku nadeży rów
nież podziękować dJrugiej osobie za towany
Sitwo. Kobieta nie musi w!lawać ze swego
miejsca, g<ly wi1a się z me;i.<:zyzną. Jeżeli
spieszymy się nie mamy ob'.lw\ązku odpzowadizenia krewnych do domu.

Pocia.gi zwif!ksza szybkość.-Wygodniejsze rozkłady jazdy.
- Przewozy towarowe wzrosną w dwójnasób

'"' Donieśliśmy już pokrótce
o donic·
gych zmianac~ jakie wprowadzone zostaną na naszych kolejach. Pociągi bę
dą jeździły szybciej, a nowe rozkłady
jazdy w jak najszerszym
stopniu
uwzględnią potrzeby ludności.
Zanim to jednak nastąpi, zanim wej
ozie w życie zimowy rozkład jazdy,
przed PKP stoi jeszcze inne pilniejsze
zadanie: wykonanie przewozów jesiennych.
W okresie jesiennym przewozy towa
rowe na naszych kolejach są o 20 proc.
większe niż normalnie w ciągu całego
roku. Wzrost ten wywołany jest zarówno przewozami artykułów rolnych
do miast, jak i nierównomiernym tęt
nem ż~rcia gospodarczego, wzmagają·
cym się z końcem roku budżetowego,
gdy wszystkie inwestycje muszą być za
kończone.
Poważny

wzrost szczytu przewozów
w okresie jesiennym powoduje znaczne
zwiększenie wydatków. Dlatego też Ministerstwo Komunikacji, pragnąc wpro
wadzić oszczędności w taborze i personelu, zwróciło się do wszystkich resor
\ów gospodarki państwowej, by w miarę możliwości przyspieszyły swoje prze
wozy gospodarcze.
J es to najzupełniej możliwe do wykonania, gdyż PKP dysponuje obecnie
poważną rezerwą 20 tysięcy wagonów
towarowych i odpowiednimi rezerwami
parowozów.
Sprawy te były omawiane szeroko
na pierwszym wspólnym zjeździe na·
czelników służb kolejowych, który od·był się ostatnio we Wrocławiu i w którym udz!ał wzięli także przedstawiciele
Mnisterstwa Komunikacji I partii politycznych.
Na zjeździe wskazano, ~e za kilka
lat przewozy towarowe w kraju wzros
ną w dwójnasób, za§ ruch pasażerski
~lększy się o 70 procent.
.,..-,..--.......... -·.
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SKUPU~
wełnf

owcz'ł w katde.1 ilo~ci
„MERYNOS KRAJOWY''
Z.Odt, Rzgowska ł

Oczywiście jednak rozbudowa urzą·
dzeń kolejowych i taboru i angażowa-

powołana

do życia w dniu 10. 6. br.
a na
terenie
poszczególnych
nie nowego personelu PKP nie może D.O.K.P. odpowiednie Komisje dyrekpostępować w tej samej proporcji - po cyjne usprawnienia.
chłon•ęłoby to miliardowe sumy. Należy Zadaniem K.U.K. oraz podległych mu
więc wzmóc wysiłki w
usprawnieniu , Komisji dyrekcyjnych będzie opraco·
obrotu i lepiej wykorzystać tabor.
wanie projektów zwiększania przelotW tej dziedzinie mamy już pewne do ności. lin!i, korzystniejsz~g~ u~ładu roz
datnie ~niki. Możliwość jednak dal· ~ł~dow Jazdy. ?raz p~dme~1en1e. szyhkoszej pop~awy przebiegów i usprawnie- set I~and}oweJ 1 tec~1mc~neJ po~1ągow z.e
nia obrotu istn·eja i winnv być wyko-ij zwrocentem szczegolneJ uwagi na na3rzystane p~zez ;łuż.bę mecl~·ani~zną i ru ~bardziej .obciążone odci~ki ~olejowe. ~
chową. Również wszelkie inwestycje t . KomI~Ja ~rz:prowa~z1 ~akze. obse~a
na węzłach bocznicach torach wyła- C'Je za,udn1em~ poc1ągow I skasu1e
dunkowych' itp. muszą 'być przeprowa- ewenh~alne p_oc1ągi zbyt słabo wykoro/
dzone przez służbę drogową pod kątem ~tan~ Jako nierentowne, a następme
usprawnienia i zwiększenia szybkości. o~dz1e dbała o os.zczędne ~k:irzystame taboru, obsh1g1 i obnizema koszZagadnienia te opracowywać będzie tów handlowych oraz o usprawnienie
stopniowo Komisja Usprawnienia Ko-1 przewozów węgla zarówno masowych
lejowego w Ministerstwie Komunika· jak i do użytku wewnętrznego PKP.
cji,

• * *
WANDA

NIESZCZĘSLIWA

Z PAilANIC:
Powinna Pani bezwzględnie skomu.t1i'\tować
się ze swoim mężem 1 '.>powied'Z.ieć to ww.yst
ko, co napisała Pani do nas w liście . Po11\~
powanie Pani je!.': zupełnie słuszne j bard'Z.o
nas cieszy, że doszła Pani do tego wniosku.
D')b-ro dziecka wymaga, abyście byli razem
i dlatego 11:wrócenie się pierwszej do jej ma?Ż?nka z prośbą by powrócił do domu w ni·
czym nie powinno dotknąć Pani ambicji. Prrzy
puszczamy, że mąż Pdni l'Ównież. tęskni do
Was, a że jest porządnym człowiekiem, o
czym świadczy jego postępowanie ie e;e
wszystki-:h przyjętych na siebie obowią7lk6w.
wywiązuje się należycie, na pewno nie trudno będzie go namówić do t690 kr0<ku. Ży
czymy Pani jak najszybszeg') spełnienia jej
pragnień.

a
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MARYSKA K. Z KĘPNA: W odpowiedzi na
drugie pytanie nase:ego konkursu należy wziąć
pod uwagi: tylk0 zwierzęta, Jc.~ óre znajduj:'\ się
w łódzkim ogrodeie zoologicznym. Wicek 1 Vo(a
cek bardzo dziękują e:a pozdrowienia, ale niestety nie wyjeżdżają oni poza Łódź, gdyż 1ą

Na koloniach
P
dzieci

zajęci pracą.

·czują się doskonałe

• ••

STUDENT: W interesującej Pana spraw\e po
winien się Pan zwrócić do Kuratorium Okr~gu
Szkolnego w Łod'Zi, gdzie m')ze Pan otrzyma~
konkretną odpowied!. • •
MATURZYSTKA: Szkoła Dziennikarska znaj
duje się w Łodzi prq ul. Narutowicze. 56, a ae
kretariat szkoły znajduje slę przy ul. Plmrk<>w
skiej 133. Kandyda-::i przyjmowani są po dużej
maturze.

Powszechna Spółdzielnia Spożyw-1 Na sali tuż przy wejściu wisi spis
ców zorganizowała wzorem ubiegłego „mieszkanek" tego baraku, a obok naroku kolonię letnią dla dzieci swych zwisk jakieś znaki w formie plusów i
członków. Osiedle to znajduje się w minusów. Jak nas obiaśnił kierownik
pobliżu Łodzi w ośrodku letniskowym kolonii to są odznaczenia za „pracę spe
Ustronie i posiada bardzo malowniczą łeczną", która uprzyjemnia wszystkim
okolicę.
pobyt na koloniach. A więc ,,plus" doWyboru dzieci na kolonię dokonują staje .si~ za pracę przy upiększa~u - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
samodzielnie Komitety Sklepowe zło· trawntkow, za pomoc w porządkowaniu
PZZPJ - G. ŁODZ - POŁNOC
· 1·td . oczr,
w Łodzi, Porudnłowa 67
żone z 5 osób według rozdzielnika, któ- sa l i • za dob re sprawo'Yani e s1~
ry np. w tym roku przewidywał możli- wiście, _Ja~ przek?nal1śmy się „pl.u~y
ogłaszają sprzedaż
wość wyjazdu jednego dziecka na każ- przewazaJą .u dz1e~czynek, choc1az i
dych 125 członków Spółdzielni. Komi- chłopcy maJą. swoic_h ,Prymu_s6w.
"{'
6
tety te typują dzieci na pobyt na koloAle wr~CaJą dz~ec1. . R~zno?arwn~
mark! Opel Blit-r., nośność 2,5 ton
niach spośród najaktywniejszych I naj- czereda (dziewczynki w meb1esk1ch spo
w drodze publicznej llcyta<:11.
bardzieJ· potrzebuJ·ących pomocy.
denkach, chłopcy w czerwonych) prz_ySpre:edaż odbędzie s\ę dn\a t wrzetnła
·
ś i
b
h Il
rb. przy uł. Południowe! 50 - Wyd%1ał
W roku bieżącym korzystało z kolo- bli.za stę ze P ewem, 8 Y za c w ę
Bnergety.ki l Ruchu.
.
zniknąć
w
umywalni
(ręce
mu.si
myć
•
nil ł ącznIe 681 dzieci z czego na obec- k "d
ed jed
) J
kil·
SamocMd można obeJne6 w g11
nym ~lerpniowym turnusie przebywa
az ~ prz
. zen1em •
eszcze
TJt.alnt 1 b P"Y ul. Poł'UdnioweJ 50 w
. . t
ją
I j cu ka mtnut a juz olbrzymia sala jadalna
godzinac'h 8-16, gdzle
podane rówIch 242 . D z1ec1
o reymu
na m e s
b
.
d · .
h ło
nież cen
oławcze.
5189k
pościel, bieliznę pościelową,
ręczniki, r~z rzm1ewa gwarem
z1ec1ęcyc
g : '-~;;.;;.....;;.;;;;.;t....;.;.....,~;.;,;,,;;~--------mydło, nakrycia stołowe oraz kostuimy s ww.
_,.,
bi ·d ·d I
t
I
,
h
·
d
cz.me o a u z ewczę a pop sysportowe, w kt oryc ~w czasie pogo Y
POLSKA YMCA W ŁODZI OR.GANIZU.
ł
· ta·
i 1d
· kt •
stale n powietrzu.
wa Y Siię ncam u owymt, ore wyP rzebywaJ·ą
ZUJE
WYCIECZKĘ NA WYSTA Wł
. .
a
.
. konały naprawdę doskona e, a chłopcy
ZIEM ODZYSKANYCH
Przyjezdz~my do Ustr~nia i::a. go?zl. w międzyczasie pomagali im śpiewem.
1
Koło
Gospodarzy
11ols.klej YMCA w Ło
nę i;>rz~d 0?1adem. ~ ~eJ ch'-;71h dz1e~
·Natychmiast po posiłku w myśl regu
dzi organizuje dla s-z.erokkb mas społe
znaJduJ~ .stę w pobltsk1m leste, gdz~e laminu kolonijnego wszystkie dzieci
czeństwa łódzkiego wydeczlrEl n4 Wy•
wykwalifikowane
wyc.howawczyme ul'i.ały się do swych sal sypialnych i
stawę ziem Od"Zyskanycb we Wrocławiu.
prowadzą pogadnkl, gry I zabawy.
w chwili, jak z żalem opuszczaliśmy ko
Wycieczka 'Przewidziana jest na 3 dnl,
w czasie od 9 do 11 września br.
Czyste I widne baraki sypialne z na- lonię panowała „głucha godzina ciszy".
Sz«egół<>wycb .f.nforma<:j'I. udziela I za
der starannie uporządkowanymi łóżkaJesteśmy przekonani, że wspomniepisy d<> dnia 31 bm. przyjmuje Koło Gomi świadczą o tym, że w tej części ko· nia atmosfery, w jakiej dzieci przebys:p-0darzy YMCA - Łódź, Moniuszki -ł&
<Yldz!ennJe w godz. 18 - 20 w pokoj:u
lonii zamieszkują dziewczęta. I rzeczy- wają tu przez cztery tygodnie, długo
Koła.
wiście nie omyliliśmy się.
zostanie im w pamięci.

I

f SAMOCHUOU moia1owsn9

a,

I

8760k

Codzienna nowelka „Expressu"

Uliczny Don
Juan
I

Ożeniłem się

przed miesiącem i tak
jednak złożyło, że nie miałem do tej
pory możności przedstawić mojej żony
Zofii swemu przyjacielowi Romkowi.
Romek był chłopakiem bardzo koleżeńskim i miłym, chociaż na ogół nie
posiadał u starszych pań zbyt dobrej
opinii. Zato młodsze damy szeptały z
uznaniem o jego sercowych sukcesach...
Chciałem go zobaczyć koniecznie,
ażeby opowiedzieć mu
o przygodzie,
jaka onegdaj zdarzyła się na ulicy mojej żonie.
Sposób w Jaki Zośka odpaliła bezczel
nego natręta, był narawdę nadzwyczaj
ny. Uważałem, że powinien się o tym
dowiedzieć właśnie Romek, który bardzo często pozwala sobie na podobne
zaloty.
Mijając Plac Wolności spotkałem
Romka, wychodzącego właśnie ze „Simu".
Co za zbieg okolicznosci! Widząc w
tym palec Opatrzności zatrzymałem
niepoprawnello donżuana 1 zaczałem
się

Tak, lecz tona moja nie zawiera' goil się codziennie.. Jut cnociażby dla
tego wolę jego. Spodnie ma pap strasz..o
chce robić, pozwala przeto bełkotać m1o nie pogniecione, pana płaszcz poc~odzi
dzieńcowi tych kilka
niezrozumiałych od taniego krawca. Buciki pańskie są
wyrazów, które się zazwyczaj ma w staromodne f nosi pan krawat koloru
nie bez wewnętrznej dumy i podniece- użyciu przy tego rodzaju okolicznoś- tęczy, w którym wygląda pan okropnia:
ciach. Potem jak ten biedak wyjąkał nie. Na Boga, dlaczego pan nie kupi
- Moja żona jest naprawdę rozkosZ'- już tych kilka frazesów, żona przerwa- sobie porządnego kołnierzyka?
Czy
ną osóbką!
la mu nagle:
przypuszcza pan, że w takim stroju, w
- Wiem o tym! - o.świadczył Ro- Niech mi pan przede wszystkim jakim pan teraz jest, może się pan pO"'
mek.
powie,
jaka przykra okoliczność zmu· dobać jakiejkolwiek kobiecie? Nigdy,
Byłem zdumiony, bo przeclet nie
tak ohydnego Musi się pan zająć trochę swoją osob4t,
przedstawiłem mu jeszcze swojej żony. sza pana do noszenia
jeżeli pan chce grać rolę Don Juana.
krawata!!"
- Czy ją znaszJ - spytałem.
żegnam pana! I zostawiła go na środku
- Nie! Niestety, nie miałem jeszcze
- Ależ to interesujące! Więc napraw ulicy.
tego zaszczytu!
Jesteś
najgorszym dę tak mu powiedziała? - przerwał mi
- Barazo łaanlel :Cecz twoje opo"
Otello wśród białoskórych. Lecz opo- nagle przyjaciel Romek, który w tej wiadanie nie jest zupełnie r:godne z
wiadałeś mi o niej tak często ...
chwili stał się bardzo U'Nażny.
prawdą - przerwał mi Roman.
- A więc słuchaj, jaki świetny ka- Jakto? Czy i ty je także znasz? - Tak jest! Tak mu powiedziała!
wał zrobiła moja żona! Ona jest bardzo
zdziwiłem się.
Naturalnie
tamten
zdetonował
się
na·
ładna ...
tychmiast, a moja żona ciągnęła dalej:
- Nie ona jego zosfawiła, lecz on si~
- Wiem o tym."
sam
ulotnił!..;
., - t - Skąd ty ją znasz?
„Nie rozumiem pańskiej logiki! KręSkąd
ty
wlesz
o
tym?
-;
.t-...
- Ja jej w ogóle nie znam. Lecz ty ci się pan po ulicy i chce ~odbijać sermi tak często opowiadałeś .. ,
_
- Skąd? ... No, rozumiesz, mam prte
. ca niewieście, ale po to, żeby zostać
- A więc wczoraj spotyka jakiegoś łowcą przygód, trzeba mieć przede cież w tej dziedzinie malutkie doświad•
młodego człowieka, istną małpę, która wszystkim urodę i odpowiedni wygląd czenie - odparł trochę mętnie.
ją mocno kokietuje, idzie za nią i za- zewnętrzny! Czy przed wyjściem z do
Przyjrzałem mu się uważniej i, zro-i
czepia ją.
lmu przejrzał się. pan w lustrze? Dla· zurniałem. To Romek był właśnict
- Co tY. mówisz! ....... krzykn.§ł Ro- czego na Boga, nie pójdzie pan do fry- tym, który wczorai zaczepił moja ~
man,.
- ,. zjera?. Pan jest nieaolonyl Maż mój n~I
-

Z'najomoścl na ulicy! Skandalu też

niej

~·
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--SOBEK: - Oho! Co za wspaniały/ SOBEK: - A po
szczupak! Zaraz go usynowię!... :Już na lekką drzemkę.„
WACEK: - Ręka
jest mój! .. „
_YV ACE~: - A to złodziej1 Ale nie ką sl'.?rawie~liwościl
mu się · nalezy„„
uda mu się ten kawal!

SOBEK: WICEK: - I pan z połowu? No, no,
pracy zasłużyłem
ku! Złodzieje!
że się pan tak fatygował!
·
SOBEK: - A tak! Strasznie się zma szczupaka!
moja jest teraz ręale fajną sztukę złowiłem! ·WACEK: chałem,
co
Każdemu dam,
WICEK: Istnego wieloryba!
•

Ojej! Co to jest?„. Ratun
Bandyci! Skradziono mi
_.
Zamieniłem na but... 1" Dobrześ zrobił!

I

...-..i--.........„ ......„„

..............................„„„mllll.........„ ......„ ......„„............„ ...„ ...„„„...
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,, Triumfy -triumfują .

No moim ekranie

Byłem

-

1
'

w- kiniel

Gdy 1!na}oma, z którq umówJ/em się na
„pól czamej" do kuwiarnl z-Od1JWoniJa, że, nie
wpadłem w czarną raz
1tety, nie ma czasu pacz J postanowiłfml .Mć do kina- Ażeby za§
nie by~ zupełnie pozbawionym towarzystwa,
k!órzy chętnie
poprosiłem dwóch kolegów,
lfodzili się dotrzymać ml kroku.
Wybór padł na reprezentacyjne kii110 „Po·
lo-nia". Wybraliśmy się na osta~nl seans, na
Ponieważ ogonek przed kasą.
godzinę 9-tą.
jak zwykle był solidny, uradziliśmy, :te blle- . Mimo, iż w spr.zedaży z~aj~ują s!~ mi~jsce. Ok.azuje się bowiem, że na' tunki, wyrabian~ są w większości :?'. 3U"
ty dla wszystkich wykupi Olek, odznaczający liczne gatunki papierosów, lWla częsc kazdą pracu3ącą osobę przypada w Ło- rowcow zagranicznych.
aię m. ln. najwyższym wzrostem J najszerszy- palaczy _ łódzkich Jeżeli chodzi o papierosy droższe jak to wykazuje dzi na miesiąc 240 papierosów, a więc 8
mi barami.
w tłoku. Ale większość palaczy
ujdą
po
zaś
Ponieważ
dziennie.
papierosów
odmiejscowego
statystyka
ciekawa
Jakoż po chwili ujrzeliśmy g-0, gdy przecl·
zaopatruje się tylko i łowę pracujących stanowią kobiety, nie może sobie na nie pozwolić, zwłasz
1Jcal się w naszą slr.onę pl'zez ciżbę ludzką. działu P.M.T. trzymając wysoko nad gł-Owq uiyska.ne 1 tru- wyłącznie w „Triumfy''.
Na ogólną wśród których jest niewiele palaczek, cza przy tak dużym zapotrzebowaniu.
dem trzy bilety. Zaopatrzone były w cztery ilość 59 milionów papierosów, które wy łatwo obliczyć, że każdy palacz zaspa- Dlatego też nolens volens muszą się
„15:te
· liczby: 15 - 5, 6, 1. Zrozumleliśmy,
co tu mówić
ci - to numer rzędu, a następne Itry cyfry paliła Łódż w ubiegłym . miesiącu, przy kaja swój nałóg I, - 20 papierosami zadowalać tańszymi i .
- to kolej1ne numery krzeseł.
pada aż 57 milionów „Triumfów", a dziennie. W innych miastach 'stosunek - znacznie gorszymi „Triumfami".
Knesla 5 J a były wolne, na alódmym iaś, reszt~ tj. zal; dwie 2 mi:!ony Skargi palaczy-nie ustają. Popularne
~a ga: ten jest znacznie mniejszy.
~ naszemu bezgranicznemu zdumieniu ujrze.
1
1
Papierosy „Triumf" fabrykowane są papierosy są duszące, pełno jest .w nich
„Zefir
„Nysa •
tun_kl „„Hel •
liśmy zażyłego jegomościa, ktdry ze 11/olcklm
w.t:a(em 4poźywal lryS'y.
z surowców krajowych przy bardzo mi badylów, papieros częsfo gaśnie przy
,.Sfinks •
'Wywiązała alę między namJ następu/qca
Miasto nasze pod względem ilości wy nimalnej domieszce urowców zagrani- paleniu, a dym z niego jest szary, mdły.
·
rozmowa:
My: - PrzeprCMZamy bardU>, ale ery pan palonych papierosów zajmuje pierwsze cznych, natomiast pozostałe droższe ga Dużo-- do życzenia pozostawia też wyko
•it przypad.k.lem nie pomylil' To nasze miej·
nanie „Triumfów". Nadal często dobiQ

Kiedy zatriumfuią palacze? - Papierosy są nadal kiepskie" - PMT
zapowiada radykalną poprawę. ~ Łódź wypala najwięcej papierosów

11

ace.„
Ob. łu/qcy Jryay: Io moje mieface.„
My: -

znaczyła

Ob.

15.••

t.

Nle, nJe pomy/Jłem 1/ę,

Ale przec1e:t ka.s/eJ'ka wyra:tnJe na·
na biletach 5, 6 J 11.„
A mnie, proszę sprawdzić, 1 1
J.: -

W Łodzitegobrakujeza octu
Przydziały

artykułu są

W ta·kfim razie mC1JlTly rację. Przecie:!
pierwsza liczba oznacza rząd, a druga krzesl_o!... Poo powinien usiąść w siódmym .rzę
dzie na piętnastym krześle ..•
Ob. ż. 1. był jednak niewzruszony. Wychodził wid~znie z założenia, że kto pierwszy,
My: -

Jednym z najbardziej poszukiwanych obecnie artykułów jest ocet. Pa·
nie domu, jak zwykle o tej porze, przysporządzania najrozmaitstąpiły do
szych marynatów, niestety jednak, mu
ten lepszy, zupełnie tak samo /ak przy zafmo szą ograniczać dQ minimum zapasy na
waniu mieszkań, ·kiedy mimo, ii Intruz nie
ma racj.l, trzeba odwoływnć się do spe::fril- zimę, gdyż octu przeważnie brakuje w
sklepach.
--nych Instancji ,aby go usunąć.
Rozejrzeliśmy się więc za ,,spocjalnq Jns~an
Zwróciliśmy się więc o wyjaśnienia
c}q"' w osobie biletera.
do PCH, która jest jedynym dystrybuKJ/ka rzędów przed nami stal mę:tczyzna w
lrednlm wieku, trzyma/cie bilety J porównując torem tego artykułu na rynku łódzkim.
}t c namalowanym! na krzes/.ach numerami.
Normalne zapotrzebowanie Łodzi na
P-0dszedlem doń §mlalo.
ocet - jak nam wyjaśniono - wynosi
- Proszę pana, nie mam gdzie usiqść!„.
40 tysięcy litrów miesięcznie. W sierp
- A cóż to mnie obchodzi? - odparł tam- niu i wrześniu jest ono znacznie więk·
ten, llie przestając pa.yglądać się· numer?m
Sze. Dla Łodzi przeznacza się jednak
na krzeislach.
20 tysięcy litrów, 'mimo stazaledwie
Oburzy\ mnie ten Jawny nietakt. biletera i
i interwencji.
monitów
łych
s IIudem hqmujqc się rzekłem:
-

Przeciei pan tu slo.J po to :tebym ja miał

gdzie siedzie~!„.

'

-

Pan się myli, nie jestem bileterem ..•
A kim?
Dyrektorem.„

-

To tym bardzief wi.nien pan dbać ó po-

Na miesiąc sierpień otrzymaliśmy 27

i pół tysiąca !:itrów, po staraniach w
Warszawie Centrala Przemysłu Fermentacyjnego przyznała nam dodatko·
wo w ramach „akcji interwencyjnej"

małe!

jeszcze 5.000 litrów, które
tych dniach.

nadejdą

w

Jak więc z tego wynika, „głód · octo·
wy" nie będzie zaspokojony, jeśli konwydatnie
tyngenty octu nie będą
zwiększone i wiele gospodyń będzie mu
siało zrezygnować z marynatów na zi·
mę.

W dodatku zdarzają się wypadki pobierania za- ocet wyższych cen. Aby za·
pobiec nadużyciom, wydano spe'cjalne
zarządzenie i ustalone nowe ceny detaliczne octu. Ocet z esencji lub spirytusowy 6 proc. kosztuje 75 zł. litr, 40 zł.
pół litra, ocet winny - 190 zł. i 100 zł.
Octu nie wolno sprzedawać z butelkami, za które można jedynie pobierać
kaucję w wysokości 19 zł. za litrową ~
13 zł. az pół litrową butelkę. Doliczanie kosztów butelki do ceny octu je.s t
zabronione, a ceny muszą być wyszcze
(s)
góln:iane na etykietach.

. rządek w swym kinie ...

Jestem dyrektorem, ale fabryki f ~am
nie mogę zająć swego miejsca, bo zajął je
kto§ inny„.
Zrozumiawszy pomyłkę rozejrzałem się za
Zaczepi/em jeszcze
autentycznym bileterem.
kilku pa.nów, ale żaden s nlch nie był tym,
którego szukałem. Jak niepy11zny wróciłem
na miejsce. Ob. t. i. dalej sie<izinl na moim
krze!le.
Dopiero gdy już §wiat/o zgasło I ludzie po
czę/i lukać na mn~e. żebym im ·n.ie znslaniał,
z mr.oku wyłoniła się jakaś sylwetka I odpro·
rzifdu krzeseł,
wadziła mnie do pierwszego
nie s/uclwjąc wcale moich wyjaśnień.
Filmem nie lnteresowa/em się już zupel!ile.
Przez dwie godziny 10zmyślalem nad tym,
dlaczego w kinach łódzkich panują lak dziwne. zwyczaje. Dlaczego Judzie zajmują , nie te
miejsca, które im wyznaczono l dlaczego liile
lerzy nie odróżn.iajql'się niczym od szarego
tłumu publiczności. Bo jeśli upokarznjący fest
n.a przykład , specjalny munaur, . to czy nie
motn11 ln'I, u licha. włożyć na rękawv cho~

.bv Al!Afe.k'

(.o.c:h. l

Brali, brali-a co dalej?

Za

skradzioną

powędrowali

przedze

do obozu pracy

Na ,terenie oddziału 3 Zjedn. Zakła
dów Przem. Pończoszniczego w Łodzi
wykryte zostały przez Delegaturę Komisji Specjalnej poważne wykroczenia,
których dopuścili się trzej nieuczciwi
pracownicy tejże fabryki.
Nazwiska ich brzmią: Eugeniusz Zaj
del (Gdańska 23), Jan Grabowski (No;..
wotki 107), Zygmunt Ochrym {11-go
Listopada 121).

przędzy, naraził firmę na. poważne stra
ty materialne powodując duże manco.
Pozostali dwaj przywłaszczyli sobie

natomiast około 200 kg. przędzy, którą sprzedali na czarnym rynku za bar
dzo znaczną sumę pieniędzy, gdyż przę
dza jako towar reglamentowany notowana. jest bardzo wysoko na. rynku.
„Interes" jednak się nie opłacił. Gra
bowskiego i Ochryma skierowano do
obozu pracy przymusowej na okrt>s 9
Pierwszy z nich, nie dozorując nale- miesięcy każdego, zaś Zaidla ,_ na 2
.Wcie POWierzonej mu do przetworzenla miesla.J:&.(i)

gają zarzuty, że poszczególne
są albo zbytnio nabite, albo
napchane że tytoń się z nich
w pudełkach.

Niejednokrotnie zwracaliśmy na to
apele nasze były gło·
na puszczy. Jak dotąd
jakość papierosów nie uległa żadnej po
prawie, raczej jeśli zaszły zmiany - tot
na gorsze.
Obecnie PMT zapowiada._ radykalną
Papierosy mają być lepsze,
poprawę.
produkcja ich ma być dostosowana do
gustów i potrzeb palaczy i to już w naj
bliższym czasie.
W fabrykach wyrobów tytoniowycn
instaluje się obecnie nowe maszyny po
chodzenia czeskiego I angielskiego. Na
plantacjach przeprowadzono odpowied
nie inwestycje. Zainst'alowano elektry
czne suszarnie, dokonano selekcji na sion, eliminując gorsze gatunki, udzie·
łono plantatorom fachowych ""'.Skazówek, podniesiono też jakość bibułki pa
pierosowej.
Biorąc więc pod uwagę podniesienie
poziomu uprawy na plantacjach tyto·
niu, dość dobrze zapowiadające się zbio
ry oraz poczynione inwestycje możemy
obietnice
przypuszczać, że tym razem
PMT zostaną wykonane i jakość papierosów rzeczywiście ulegnie poprawie.
Oby to nastąpiło jak najszybciej!
(·ski-)
uwagę, niestety
sem wołającego

Inwestycje inwalidów
Bursa d:a akademik6w i uczn'ów

Przy ul. Narutowicza 114 trwają pra
ce przy wykańczaniu kilkupiętrowego
budynku, wznoszonego przez Zarząd
Okr. Związku Inwalidów Wojennych. W bundynku tym powstanie bursa
dla akademików - inwalidów oraz dla
uczącej się młodzieży szkolnej, dzieci
inwalidów.
Pomieszczerua Zw. Inwalid6w bęaą oddane do użYtku na wiosM nagcgQdzJ
· ~{kl /
ceao ro u. ,

•
I

·

papierosy
ta!; luźno
wysypuje

•

/
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,,Mieszkania służbowe''

Nie · b~dzie Już wyKroczeń i nadużyć na tym tle. - Normy
zaludnienia WSZtldzie mają być jednakowe

laf< się dowiadujemy, Już w najbliźszyrn czasie uregulowana zostanie nareszcie. sprawa t. 7JW, „lokali słuilbo,wych" tj. mieszkań pr'zy;cf%ielanych p.racownlkom przez łnstytucje w wybudowanych łub zajętych przez nie domach.
Dotychczasowe przepłsy regulujące
tę sprawę okazały się w wysokim sto.pniu nieżyciowe I umożliwiały naj1rozima~
łtsie uchybienia I nadużycia.
Miesl!kania słuZbowe nie podlegają
ogótnym przepi,som o publlaneJ gospo
darce lokalami. W ten sposób miejS1kie
władze kWateNnkowe nie ,mają dr.
nich dostępu ł nie mogą r·oz1aczać nad
ntmi odpowlednieJ
kontroli, celem
stwierdze nla, ezy przes1rze,g ane · są w
nich obowłąz1ujące no,rmy załudnlenla.
Na tym tle niejednokrotnie Już noto„... w Ło·""11"-1•
Wa„v
POWAŻNE WYKROCZENIA.
Polegają one na tym, że mlesz1kanla
IW domach vlydzilelonych są . niedostałe·
cz·nie zagęszcz,one. Nie rzadko łołcale
kilkupolrojowe zaJ:mowały i zajmują na
dal r"Ocf%iny małe, a były też już i takie
fakty, że w 3"f>o1<ojowych IOlkalaoh p·rze
bywały pojedyńcze osoby,
Tyimczasem sytuacja na oddnku mle
ntanlowym jes1 clęż'1ca I c.zęSito ~darze,
się, że podaas gdy Jedni pracownic\'
daneij łrnsłytucji mieszkają w luksusie,
kole'CIIy łch muszą się gnieździć po kił
ka osób w jednej Izbie.
Dotychczasowe przeptsy normujące
1

1

obowiąz'ków, lecz wskutek konlecrno- przedstawiclele

Z!8

Mgła opadła /
samoloty już kursują
Wskutek gęstej mgły, jaka nawienasz kraj w końcu ubiegłego tY'"
godnia, wstrzymana została w sobotfł
komunikacja lotn:icza aż do odwołania.
~mknięto lotniska w Łodzi, Gdańsku,
Krakowie i Wrocławiu. W ten
sób,
jeżeli chodzi o nasze mfasto, w sobotę
samoloty nie kursowały ani do Wrocła·
wla, ani do WarszaW'.f i Gdańska„
Wcżoraj warunki atmosferyczne po•
prawiły s.\ęao tego stopnia, ie na wszy
stkich liniach wznowiona zos\ała nor
malna komunikacja powietrzna.
(k)
dziła

Państwowe) Komisji
zredukowania personctlu, czy tei o- Lokalowej oraz Mmisterstwa Odbudo·
kirojenia budżetu ttp.
wy, celem opracowania projektu noNic dziwnego więc, ile pracownicy, wych przepisów w te) dziledzi.nie.
którym 1i'nstyt·ucja nie daje, bo nie mo·
Komisja o'rze,knie, jakie ioikale mieże dać żadnych mieszkań zastępczych, szkalne uwa'Żane są za służbowe, klenie opuszczają mienkań służbowych, dy Instytucja będzie mogła żądać opróż
odwołując się do wszelkich Instancji.
nlenia mieszkania - słu:iibowegQ, jakle
Często dochodiii na tym tle do prze- władze 1 w Jakim trybie będą iałatwiały
wlekłych sporów I w· rezuHacie wytwo- te sprawy ltd.
rzyła s,ię taka absurdalna sytuacja, że w
Sp!onęly zabudewania gospodars\te · ,
wielu wydz1iełonych domach lwlą część
Przypuszczać należy, że nowe prz.i~.pl
miesztcań zajmuJą w obecnej chwili pra sy dokonają iasadniczego podziału.
Wczoraj, w " godzinnch wieczornycn,
c·owinicy naj.roz:maitszych łnstytucji, a że za mieszkanie służbowe uważane centrala Straży Ogniowej w Łodzi--po·
mimo to zajmowane przez nich lokale będą tylko łokale w domach, z którymi wiadomiona została o groźnym poża·
nie podpadają pod ogMne przepisy związane są czynności służbowe dane- rze, który· wybuchł we wsi Górna Gra•
nika.·A więc lokalem· służbo- bina, położonej o trzy kilometry za No
0 public.me) gos·podarce lokalami I lco- go pracow1
rzystają ze specjal1nych przywilejów!
wym będzie mieszkanie dozorcy domo wosolną.
· Nic dzriw,n ego więc, że centra1lne wła wego, S>trażnika fabrycz,n ego, dyrektora
w płomieniach: stanęły zabudowa"
dze U"'...."ały , •Z
.1 •
fabrvłcł
ltd. Wszelkie zaś łnne mieszka- nia gospodarskie i dom mieszkalny na•
·'
· STAN TAKI NIE MOŻE DALEJ ISTNIEC. nła potraktowane będą tak samo, jak Io leżący do Józefa Patory.
Już % dniem 1 wrzesnia rb. przestają o- kale mlenkalne l w innych domach,
bowiązywać wsielkie przepisy 0 „I olea- podpadających pod ogólne przepisy J
Dzięki energicznej akcj:i straży budy
Jach służbowch" na razie w odniesieniu pod ogólną kontrolę.
nek mieszkalny udało się uratować, na
do prac,owni1ków instytucji państwoTak byłoby najlepieJ. Takie rozgrani- tomiast dwie szopy wraz z nagromadzo
wych.
czen,i e położyłoby nareszcie kres na- nymi zbiorami z pola i stodoła sponęły
Jednocześnie powołana rostała mle- duży,cio.m, unormowałoby pa,Jącą kwe- doszczętnie. "
Siana komisja, w skład której wchodzą stlę t. zw. „mieukań służbowych"! (o)
Przyczyny pożaru nie ustalono.
----------------------~--...;;._ _..;_;......._ _..;;.......;....;;,..;_ _ _ _ _ _ _.;......:..ii
ści

G rozny
'
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pozar

m

Szarla,tan przed
„Homeopata".

S~d em

Radzikowski vel Rathmann osadzony

został

na Sikawie

sprawę mieszkań słlribowych budzą
JESZCZE INNE ZASTRZEŻENIA.
Pisaliśmy n1e~awno o szarl~tanfe
sprowadzić. . . . _
.
. ' - A recepty? ..•
Pracownik otrzymujący mles•anle Gustawie Radzikowskim, ktory nie· - Przecie! właścłwe nazwłsko oskar
Sędzia pokazuje mu/plik recept, jego
słuźbowe w domu zatrudniającej go In· prawnie wykonywał praktykę l~karską żo:iego brzmi Rathmann! mówi, sę- ręką wypełnionych, pod którymi wids1ytucJ1 . staje się niejako niewolnikiem o~az sporządzał i s~rzedawał ~relegal- dzta.
nieje podpis: „doktór" Radzikowski.
tego lokalu. Z chwlfą rozwiązania umo- nie lekarstwa. Łupił skórę z naiwny~~·
'l'ak, ale okupant zmusił mnie„. Przyznaje się, że je podpisywał, ale
wy o pracę pracownik traci jednocze- którzy u pokątnego „lekarza·cudotwor- - Do czego zmusił? Do zmiany na- ueK.omo nie w•ecrz.i.ał, a'.lt n(e \)OS!t'J~

:-1

śnie

prawo do zajmowanego mieszka~
nia, kitóre zgodnie 1 dotychczasowymi
przepisami winien opuścić w ciągu naJbliżsiych kliku tygodni. Pr.zepłsy te wy·
dane zostały w roku 1933, kiedy trud·
niej było o pracę a łatwiej o mieszkanie. Dzh;iaJ Jest na odwrót, Praca czeka
na każdego a otriymanle mieukania
Jest problemem wręcz nlerozwląza.lnym.
Dlatego też pracownicy zajmujący
miemania służ-bowe z chwilą utraty
pracy :zinajdują się
•
W SYTUACJI NIEMAL BEZ WYlSCl,A.
Jeszcze Większa krzyw~a ctz,l e)e się Im
wówczas, gdy 1wołnienle z pracy nie
nastąipUo w.skutek źle wy1«0nyWanyełt

za-\

Słońce topiło resztki śniegu i
pachniało nagle wiosną.
Na ogromnym placu musztry podoficerowie ćwiczylli rekrutów.
Nie były to już te rosłe, zwaliste
chłopy, które kiedyś tryumfalnym mar
szem wkraczały w ulice zdobyteJ·
Warszawy i defilowały zwycięsko pod
Łukiem Tryumfalnym w Paryżu.

Kwiat niemieckiego wojska zginął
na bezbrzeżnych równinach Ukrainy,
wśród gór krymskich, pod murami Sta
lingradu.
Rekrut, który uzupełn:i.ał
teraz olbrzymie wyrwy, jakie J)brobiła
.wojna w szeregach 'a rmii był to już
żołnierz trzeciej kategorii.
Heinz Sobota, spoglądając na tych
przygarbionych biuralistów, starych
:wieśniaków i anemicznych wyrostków,
z których sformować miał nowy sztur·
mowy batalion, nieznacznie trzepnął
palcami.
- z taKą armią nie wiele ]uż dokale 'Adolf Hitler! --:- przypomniała_ ro .
5i,!; jegQ Jtierwsza komnan,i~Jlil ~~ó-teJ

cy" szukali ratunku.
Jak już podaliśmy - „dr. Radzikowski" został skazany przez Sąd Staro·
ścińsld na 60.000 zł. grzywny.
Wczoraj sprawa znalazła się w In·
stancji odwoławczej w Sądzie Okręgo·
wym, dokąd Radzikowski - ostatnio
osadzony w obozie na Sikawie - został
sp:rowadzQny pod eskortą.
Już przy sprawdzeniu. personalia
p_rzez sędziego Salma, oskarżony plącze
s1ę, w odpowiedziach.
Tak, podpisał volkslistę. Nie starał
się o rehabilitację, gdyż syn, przebywający w Niemczech, miał go do siebie

zwiska Rathmann na Radzikowski czy na to prawa ...
odwr otnie? Na pewno oskarżony o to
Przy sprawdzeniu l\sty świadków
się starał!
og6\n~ poruszenie wywołało zjawienie
Oskarżony milczy. Na pytanie, dla· się zamiast Jerzego Uznańskiego czego zajmował się nielegalną prakty- ojca świadka.
ką, składa ~eznanle, w którym głupota
- Syn mój nie przyjdzie,
gdyt
walczy o lepsze z bezczelnością.
umarł ...
- Ja się nie przyznaję. Tu są świadOkazuje się. że Jerzy Uznański, leki, że. chor.e mieli od dok~orów mówio· ezony przez szarlatana zmarł„.
ne, ze i_ue ma dla nich ratunku.
Budząca najżywsze zainteresowanie
I stale ro:i.ałem tylko tych chorych. .
sprawa Radzikowskiego vel Rathman- Więc oskarżony był tym cudotwór na, volk1!deutscha, żerującego na na·
cą? - pyta sędzia.
iwności nieszczęśliwych cho~h, zosta
- Niech wysoki Sąd zbada, same ła odroczona, celem zbadania do<latkokaleki byli. Ja jestem numeopata.
wych świadków.
(mp)

dzinie, nie zastanawiając się nigdy nad
jej ewentualnym zakończeniem.
236 )
Teraz po raz pierwszy może porny~
ślał realnie: co dalej? Jak się ma skończyt: to, co się zaczęło tak osobliwie i
tak pięknie?
Tamta historia z Moną Strobe1 ml·
nęła bezpowrotnie. Dzi§ Po tych paru
tygodniach Heinz jasno zdał Sobie sprawę, że chociaż wiele łączyło go z Moną,
nigdy nie kochał jej tak mocno, jak
Wieśkę.
_
czele przed paroma laty maszerował
- A jeśli tak, ta nasza znajomość nie
przez Łódź.
może pozostać tylko przemijającą przy
Bez zainteresowania spoglądał na sze godą - zastanawiał się coraz poważ·
regi trochę karykaturalnych żołnierzy- niej - Złączył nas dziwny przypadek,
Mw, człapiących w błocie i przerabia· · czy przeznaczenie i na zawsze już pojących niezdarnie chwyty karabinem. zostaniemy razem!
z·
ł .
. ł
g ek
Powściągliwy, raczej nieśmiały z na·
1ewną i spoJrza na ze ar
.
·
d b
·
· d ł
.
„
tury
i mało z o ywczy, m~ opowia a
--:- Za ~odztnę poJdę d~ dom.u.1 -:- nigdy Wieśce o swoich uczuciach, ale
pomyślał. 1 nagle u:przyto~~ł sobie, ze teraz obiecał sobie, że wróciwszy do
odkąd m1 ;szka u n:ego 1W,1eska, to s~o~ domu, rozmówi się z nią poważnie.
wo „dom . _ma ter~z. dla mego zgoła m
_ Jej sytuacja jest teraz bardzo kło
ny sens ntz ~awn1eJ. .
. potliwa _ zamyślił się podczas gdy
- A i życie moje znalazło r6wniez ostro padały komendy podoficerów,
zupełnie nową treść! - zastanowił się rozbijających znowu ćwiczebną kompa
i podczas kiedy człapiąc ciężko buciska- nię _ Szuka ją gestapo i policja. Na
mi przemasżerował obok niego pluton razie bedę ją ukrywał u siebie w mlesz
rekrutów, zamarz;Yła mu się spo_k?jna, kaniu, ·a kiedy sprawa trochę przy·
łagodna twarz Wieśki GorkowskieJ„.
cichnie, odwiozę ją do domu, do nas do
Był żołnierzem. Na _froncie, w. obli- Prus Wschodnich. Mój ojciec jest czło
czu śmierci, nauczył się żyć z dnia na wiekiem zacnym i uczciwym. Powiem
dzień i nie układać planów na przy- mu całą prawdę, a on z całą pewnością
szłość. RóWież i jego dotychczasowy zaopiekuje się Wieśką. A potem, kiedy
stosunek do Wieśki miał charakter wo wojna się skończy, pobierzemy się: i bę
j~n~;j przyg~dy, _k~órej pię~no zrywa ?zi~my ~li s~częśliwie :w_1.sśrro6ad 1l~', i
_!l~ :lik Jlłatki I _kwiatu szodzlne DO rt.a.• JezlQll mmai !llplon.eJ...:.Qjg~
1

\

Uśmiechnął się sam
zmęczony pielgrzym,

do siebie, jak
który doszedł

wresicie do kresu swojej wędrówki.
- I będziemy żyli szczęśliwie! - po
wtórzył sobie i nagle drgnął bo tut
obok niego wrzasnął ordynarnie feldfebel:
- A ty rekruckśl pało! - Pokazywa·
łem ci już sto razy, jak się robi „do nogi broń", a ty wciąż jeszcze trzymasz
karabin w garści, jak by to były widły
od gnoju!
.
.
Zbudzony ze swoich tdylllcznych ma
rzeń Oberlejtnant rozgląda się po pla•
cu musztry i nigdy jeszcze .widok tycll
kilkuset podrygujących podskakują"'
cych, padających na ziemię i ~rywają"'
cych się znowu na równe nog~ postaci.
nie wydał mu się tak bezsensowny, jak
teraz.
Niecierpliwe raz jeszc:te spojrzał n~
zegarek.
_._
..
Ledwie doczekał się KC)nca ćwicze~
Przyjął potem od oberfeldfebla raport,
kazał mu odprowadzić kompanię do ko:
szar, a sam wymknął slę do miasta• .
Jadąc tramwajem zauważył na ja~
k5.mś rogu kwiaciarnię.
Za wielkimi szybami kolorowlły słtt
czerwone azalję, fijołki alpejskie, cie.o ·
plarnlane róże.
.
I
- Nigdy jeszcze nie ofiarowałe~
Wieśce kwiatów!
_
,
Niemal w biegu wyskoczył i wpadł
do kwiaciarni.
Niemiecka sprzeaawceyni spojrzat"
z.alofllie na elen~~Q Qfi,cera. . t~
C lttJ A

--..__m.

.
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Dwa obozy lekkoatletów

Po Iska na Olimpiadzie
Na 56 pdstw mamy 26-te mf e'sce

W klasyfikacji uczestników XIV Olimpiady
w Londynie Polska zajęła 26-te miejsce. Wśród
66-ciu pa.ństw ja.kle wzięły udział w Igrzy5kach, w ogólnej klasyfikacji Polska, mając
10 punlttów i jeden brązowY medal, wyprzedziła BRAZYLIĘ, PANAMĘ, PERU, INDIE,
IRAK. HISZPANIĘ, KUBĘ, PORTUGALIĘ,
CEJLON, TRINIDAD, PORTO RICO, IRLAN
DIĘ, CHILE, FILIPINY l SYRIĘ.
W klasyfikac.il bok'!erskieJ, a więc w sporcie, w którym Polska zdnbyb, dzięki An!kie
wiczowl, brązowy medal, pierwsze mleJsce
za.jęły WŁOCHY, 2) ARGENTYNA, 3) POŁ.
AFRYKA, 4) WĘGRY, 5) STANY ZJEDNOczoNE, 6) WIELI~A BRYTANIA, 7) CZECHOSŁOWACJA, 8) POLSKA, 9> IRL~NDIA 10) BELGIA FRANCJA, HISZPANIA,
PORTO kico.
KOREA
1

przygotują reprezentację

na Igrzyska Bałkańskie

Dwa obozy Preni·ngowe, jeden dla za na pPdstawie wy·kazanej formy i uzyska
wodników, drugi dla zawodniczek ma- nych wyników powołani będą do reją przygotować naszych lekkoatletów ,prezentacyjnych kadr.
Do poszczególnych konkurencji prze
do godnego wystąpienia na Igrzyskach
widziani zostaM następujący zawodnicy:
Bałkańskich.
100 mtr. - Stawczyk, Kiszka, Rutkow
Obóz treningowo • wyszkoleniowy k'11 L' k'1
żeński zorganiizowano w Akademii Wy s 200IPS •
mtr. - Lipski, Stawczyk• Rutkowchowania Fizycznego w Warszawie, na
tomiast obóz męski - w Olsztynie. Po- ski, Danowski.
Mach, Statkiewicz, Buhl,
400 mtr. wołano na obozy te szereg zawodniz których wyłoni Grzanka.
ków i zawodniczek
ł
.
,
„
'
.
.
.
.
800 mtr. - Statkiewicz, Wide , Nosię w kaz.deJ konkurencji po dwoch .1 w
1
ten sposob, stworzona będz le druzyna wak, Widerski, Korban.
---1.500 mtr. - Widersk'ł, Kwapień, Boreprezentacy}na.
ł
„
Poza tym w obozach tych weźmie u- czar.
I
s._ooo mtr. - Kiel·as, Bonleck1, Kwa\"ł"gra~a iri•żvna s'atkówki 6'1lska dz~ał wielu młodych, obiecujących ade
w wars 7,awle odll;ył się turnld miast w ; ptow sportu lekkoatletyczinego, którzy p1en, Boczar.

••
TUf018J m1as

efatkówkę

l .

przes tamtejszy ·

zorganizowany

zakonspal rowane wys· c,. g,.

t~~:::;I t~;;~~i;,,;~~;~~~~~.a I
·~~jn:
BmLSI{A,
I
WROCŁAWIA, TARNOWA,
POZ\\ tym dwie di'użyny źeńs ie WARSZA-

w:u:nt~~~~ał

2 dni. Ostatecznie I-sze miej

.

Impreza

z~.

Za!lodowych nie sp_elni·

la swe1 roll propagandowe1

zaj~ła. reprt-zentarja GDAŃSKA,

wygry.
wając 'li WARSZA WĄ 3:1, z BIELSKIEM 3:0,
tegorocznych
Zapoczątkowaniem
WROCŁAWIEM 3:1 I TARNOWEM 3:1. Drn·
Sportowych
lgrzys·k
gie miej!'lte zaJel:! WARSZAWA, m.ala,c ledy-1 Ogólnopolskich
zawody
nie porażkę z GDAŃSKIEM, a. tnecie miej- . Związków Zawodowych były
z 2-ma. zw-yc\ęstwaml. Na kolarskie odbyte w Łodzi w ub. niedzie
llCC VRO(lL4łV .
orrół poziom był d1Jść. wysoki, Najlepiej spl- lę.
sała ~/ę druży~a. GDA111SKA.. Mecz drużyn \ Impreza ta pomyślana była jako dwu
sce

I

i;~~~A;3'~~nczył się zwyc1ęstwem zespołu) dniowa, ~ organizację ]e] powierzono
ośrodkowi spoftowemu w He·lenowle.
•
Ale niesprzyjająca pogoda pokrzyżowa
ł
•
iłl
Iła nieco plany Organi-zatOrÓW. W SObO\ t~ padał bez przef'ł".y u~ewny deszcz,
gru11ie
w
mistrza
Już marny
1
rne było mowy o jeździe na torze I
·
W Rado~\u odbył się J~dyny mecz o wejście trzeba było zawody odwołać. Całkowi
do llgl p1łkarsklel pomiędzy Radomiakiem ty program wykonano W ciągu n· dziaJe
r. Polonią (Swidnica). Mem tn wykazał, te li
Polon\a ule może marzyli o lidze, przegpła ' '
.Ale o tych nnlanadl nie w1e1e kto
bowiem to spotkanie gładko w stosunku 0:4
(0:1). Poważnym atutem Radomia.ka który po Wiedział, gdyż organizatorzy nie uwatrafił wygrać w 11--ej połowie, była. dobra. żal! za właściwe powiadomić o nich
kondycja tej drużyny. Polonia zepchnięta na prasę a pr,;ez nią 1 publiczność.
Niektórzy zwolennky kolaflStwa odsw~ połowę boiska, mogła się tylko bronić.
Bra~ki dla Radomiaka uzyskali: Gniewek wi~dzi\i Helenów w niedzielę już o godz1inie 10-ej i zastali bramy toru zam- d~1e, Czahor 11 ~ Forszytek po. Jednej.
Dz1ękl temu z~y~1ęstwu Rac~omiak. znalazł knięte, Inni przybyli 0 godz. 16-ej
0
„ · • · p
się na I-szym m1eJscu w sweJ grupie, wy- to ażeb st · d 'ć ·
Wt~r Z·I , z.e s.po:zm1h Się ~o
. .Y
'.
f prz~d7.ając Ostrowię lepszym stosunkiem bra.
mek. Do zakończenia rozgrywek pozostał tu- najmniej O dwie godziny. Rozumie się,
taj jeszcze rewanżowy mecz Polonia - Rado· że Jak jedni, tak 1 drudzy machnęli ręką
garść (dosło
miak. Drużynie i:adomskiej wystarczy wynik I uezygnowali. Rezultat remisowy, a w najgorszym wypadku nawet wnie) widzów na trybunach ł pustki w
Propagandowo impreza nie
niezna~z!'a porażka, ażeby utrzymać pierw- kasach.

k p • :O
4
Rauoml•• - o otua
m

sze mleJsce w tabeli.
1) Radomiak
, 'l.\ Ostrowia
! 11) Gwardia
' 4) \>olonia

L

7

6
6
5

7
4

a

15: 6
17:13
10:16
5:12

Dręg·ie
Zwoilńsk 1!,
Skok wzwyż wicz, Paprocki.
Kiszika, Pawłows.t<ł,
Skok w dal Stawczyk.
Trójskok - Hoffman, Wai1nberg, Krzyżanowski, Starybrad.
Tyczka - Morończyk, Mucha, Majcfie
rczy'I<, Frost.
Kula - Łomowskl, Prywer, Krzyżanow
ski, Praski.
Dysk - Łomowski, Pr.a·s'kt,"C>Weize•
,.r!
rek.
„
Oszczep - Gburczyik, Jarzyńskt
~ozvbek, Masłowsiki, Kocot
Młot 10-ciobóJ - Adamczyk, Gierutto, Kuź
micki.
Spośród wymfe'l'llonycn biegaczy krótkodystansowców wyłoniony będzie
poza tym skład sztafet 4 ra·zy 1 OO, 4 razy 400 i olimpijsk'ieJ. Konkurencja rzutu granatem obsadzona będz,ie zawodnikami ze „Służby Polsce„.
Do konkurencji żeńskich· przewldzta•
no:
Moder6'Mla, Hajducka,
100 mtr. -

Ale organizatorzy wyścigów kolarskich nie tylko w tym WY'padku nie stanęli na wysokości zadania. Zapomniano
o zorganizowaniu punktu sanlitarnego,
a takle niedbalstwo jest już karygodne.
W wyścigach torowych o wypadek nie
trudno i zawodnicy muszą , mleć zapewpomoc lekarnatychmiastową
nioną
ską. W ub. niedzielę poważnemu wy- Słomczewska.
400 mtr. - Brockówna, Mftan, Gęool.f
padkowi uległ! Glinka (Huta Batory, Cho
rzów) oraz Grynklewkz (ZZK Warsza- sówna.
wa}. Gtinkę na noszach odniesiono do
800 mtr. - Cleśln:ówna, Bułtaint<a l,
pobllsłdego opitala, gdzie stwierdzo- Wasilewska, Bułi:an1kll li.
no złamanie oboJozyka 4 Mople1kowaSkok w dal - Nowal<ow!, Kilooer6w
no się 'nim, a Gryn1<lewlcrowl nie miał na, Gburk6wna, legu1to, Gębolis6wina.kto na mleJscu nałożyć opatrunków.
Rączews:ka, PankówSkok wzwyż A szikoda, wielka szikoda, fe organi- na, Mitan.
zatorzy nie stainęll na wysokości zadaBO m. p. pł. - Mi'tan, Gościinla1<6'M'la,
nia. Zwolennicy kolansł!wa stracill wie- Pes·k6'W1!1a.
le, bowiem zawody wypadły interesuFlakowlcz, Wajs-Ma,rcinkieKula podkreślić, wicz, B'fegulanka.
jąco. Wystarczy chociażby
·taką niespodziankę, jak sensacyjna poDysk - Wajs-Marcinldewlcz, Dobrzań
rażka mistrza Polsld Kupczaka, łub osią
Konikówna.
ska,
gnięcie doskonałego WY'nlku przez Ga-'- Sinoraeit<a, Stadiowiczów
Oszczep
brycha (nowy rekord Polski). Wszystko
na.
to odbyło się bez udz·i·ału publicuioścf.
Ja K widzimy, wybór pa<:lł na klika zawodniczek I zawodników Łodzi. Na liś
cie majdujemy naZ1Wiska Prywera, Mo·
de·równy, SłomczewskłeJ, 'NowakoweJ,
Peskówny I Wajs • Marcłnkiewtcz.

do Ylroc aw:a

P. T. C. powinno grać w Łodzi

Stadion ŁKS lepiej nadaje s!ę do spotk~ń rnałowych
Igrzyska Związi1<6w Zawodowych, ro IŁódź może Jej dać znacznie więcej, niż
Pabianice I na pewno nie
święto

sportowe polskiego
w zwi~zku z Wystawą Ziem Odzyskanych, świata pracy. Wszystiko podąży w nad
A:utomobilklub t'alski urz~~za. zjazd wszyst· 1 chodzącą niedrielę do Wa.rszawy i tylkich z~zeszonych a11t?mob1lJ.stow da Wrocła- ko nieliczne imprezy, dla których uczy.
db d
k
.
.
wla. ZJazd ten pomyslany jest fako Ogólnoę ą Się poza .tym.
polski Zjazd Plakietawy ze startem dnia nio~o wyjąte.' 0
Liga pauzuje, ale potoczą się roz21 bm.
Automobilklub we Wrocławiu urządza. z grywki O w:jśde do ligi. ~alend~rzyk
tej okazji szereg imprez gportowych a uczest ty.eh spotkan przewl~uje, między innynikom zjazdu pla.kietoweg 11 umożllwl zwie· m1, 11_1ecz PT~ z gda~s~ą Lechią, k16ry
.
dzenl.e Wystawy Ziem Oclznkanych. Ponie- ma SI~ od~yc w .Pab~anicach.
Poniewaz w n1edz1e_lę pau~uje _W1•aż zachodzi koniec:r.ność wcuśnlejszego za
mówienia kwater, wszyscy kierowcy łódzcy, d_zew'. odpoczywa tez ŁKS. 1 bo1s.ka
któn:y pragną wziąć udział w ziei11zie pia.kie łodzkie są wolne, nasuwa się pytanie:
tO>l'Ym, winni niezwłocznie zgłosić się <Jo se- czy nie lepiej będz;ie, jeśli PTC zdecykretariatu Automobilklubu Łodzi, mieszczące duje się rozegrać te zawody na szer·
ro się przy ul. Kilińskiego 61, tel. 212-81 w szej arenie, to znaczy przenieść je do
todz. 13-20. Tylko w tym wypadku mogą li- Łodzi? Czasu jest jeszcze jzisiaj na to
tiyć na. zarezerwt1o..wanie dla siebie lnvater. dość, ażeby powiadomić 0 zmian:e miej
sca spotkania drużynę przeciwnika, wła
opłatą dze piłkarskie i sędziego.
PTC jako mistrz Łodzi spisało się
·
li ~ 'I
dzielnie i wyszlo obronną ręką ze spot
~~żesz dZ • Ś ~eiść O~ mecz
Dzls1aJ o gorlz. 18-eJ na stadionie „Zjedno- ikań e\\minacyjnych, kwalifikując się do
czonyc~" . prz~ ul. I~ilińsldego, odbędzie się finału. Teraz rozgrywa swą wielką grę.
rnecz p11J~1 ~oznej mH;clzy Reprezentacją zw. Na pewno spotkan :e PTC _ Lechia poWł?kniarzy a Reprezentacją Zw. Zaw.J ciągnie w Łodzi wielu zwolenników pił
„. karstwa, którzy żywo interesują się IoSpozywcow.
.W.lite» na mecz za dobroJl·olna oJ>łata. .li '=.i.Sami druż~nY. .pabianickiej. A orzecież
Ski

z dobrou•o•n2

Za':.

Rzeźniczek.

1

5

z·,'\ 'd p' ~ k.·' eIOW, .

. Aq~omoht.~.ubu Po

spełniła sweJ roll, a stało się to wyłą
cznie z w.i.ny organizatorów.

10.000 mtr. - Kielas, Półtora.k, Wię-
cek, Wierkiewłcz, Osie.kr.
Boniecki,
3 kłm. z przeszkodami Biernat, Kielas.
110 m. p. pł. - Adamczyk, Gierutto,
Skalbania, Duniecki, Pawłowski.
Puzio, Gąssowsk.I;
400 m. p. pł. -

wielkie

malutkie

Turnie1· siatkówki

Gwardii woJ. ł6dzkfego
obdarzy mistrza o- wyłonił mfslrza
W Sieradzu odbyły się rozgrywki w Plłltę
W krytycmych
siatkową o tytuł mistrza województwa łódz·
chwilach do wytrwania.

mniejszą sympatią

zs

kręgu, zagrzewając go

kiego ZS Gwardia.. W turnieju tym tytuł mi

Prze;n·osząc me-cz Z Lechia do Łodz1i strza województwa oraz przechodnł puchar,
PTC nie ma nic do stracenia ~ bardzo ufundowany przez Zarząd Wojewódzki zs
wiele do zyskania. Stadion' stoi pusty Gwardia, zdobyła drużyna Szkoły Oficerskiej
i nie wyobrażamy sobie, ażeby właś- Polit.-Wychow. MO. w Łodzi. Drużyna ta za
ciciele nie chcieli go odstąpić. Minimal kwalifikowała się do daISzycb rozgrywek o
I·
ne koszty prz.ejazdu drużyny z Pabianic tytuł mistrza Polskl na rok Has.
do Łodzi opłacą się PTC wielokrotnie,
bo przecież taki mecz pociągnie tysią·
Od dnia 16 do 31 Sierpnia 1948 r·:>ku
ce widzów, nie mniej niż mecz ligowy.
trwać będą
.
. .
z Ap 1 s y
Dobrz~ byłoby r6w~1ez, azeby prz.ed r
do L'lceum Przemywłu Gumowego
Mk W?Llnym spo~karnem PTC rozegral Gimnazjum Przemysł<>wego
ł~ w srodę.' lub czw~rtek n:iecz . - trełaibrykt „GENTLEMAN"
rnng na ~01s~u Ł~S i o~yvo1ło s~~ z tew Łodrzi ul. Sędziowslra e -10
r~nei:n nie~zielne1 ba~ali1. Zn~lezc prze
c1wn1ka tez chyba .nie bę?z1~ _trudno,
Wszyscy uczniowie I uczennice otriybo. ,n,:i taką konc.epcję ~ow1nn1 s1~ zgo- ,
mują stypendia ł korzystają bezpłatnie
d~1c ŁKS, l~b 'f'/iJ:Jzew, zeby P.omo~ ~m
b1t~y~ pab1anic ano!11 w reahzacj1 1c~ I ze stołówki szkolnej Egzaminy wstępne
roz·p0c-z:ną się t września br. o godz.
n~1s1.T11elsz~c~ marzen - awansu do li15·ej. Zgłoszenia przyjmuje kancelaria
g1 p1łkarsk1eJ.
18
16
· (Dojazd tramdo
cod"Ziennie od
Z niecierpliwością wyczet<ujemy, jak
5
i ll) •
wajem Nr
projekt nasz będzie przyjet:v przez za-

r--------------·

;intereso.warw.~~ ·

-...,_ "---"=~-~-

8850g
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Wydział Gospo·
Zarząd Miejski w Z,odr.i darczy - ogłasza przetarg nieograniczony na
uszycie z powierzonego materiału i wszystkich
dodatków:
1) 500 par spodni sukiennyC'h według nume·
rów konfekcyjnych,
2) 150 sztuk szlafrok6w dla chorych,
3) dla miejskich Zakfad6w Opiekuńczych
z powierzonego materiału z dodaniem do·
datk~w według numerów konfekcyjnych:
200 płaszczy dzie<_:innych
130 ubranek chłopięcych
90 par spodni
100 sukienek dla dorosłych
130 sukienek dla dziecL
Oferty pisemne odpowie.de.jace tredci formn·
Jarzy 0°fertowych,' należy shlada~ w Wydziale
GoRpodarczym przy ul. Legionów lO, III piętro,
pokój nr 1D do dnia. 20 sierpnia. 1948 roku do
godz. 9, w kopertach należycie zamkniętych i
zalakowanvrh, br7 znn kilw firmowv1•h, orlr]7}p]

Szef wychodzi do miasta 1 zostawia w blu·
rze praktykoota. Przed wyjściem poucza go,
by przy jął wszelkie zlecenia.
Po pewnym czasie wraca J pyta:
- No jak, był tu kto ze zleceniem,„.
- Owszem, przyszli dwaj Judzie, wydali
ml polecenie: „Ręce do góry/" J zabrali ze sobą całą kasę„.

*

Pan Bąbelek był 'u pewnych państwa z wf.
zytq. Wła.§cJciel mie8zkania pokazuje mu z dumq swój nowy dwulampowy aparat radiowy.
pyta poo
- Czy ()11 dobrze odbiera?„. Bąbelek.

- Jeszcze jaki - odpowJada gospodarz. Na tym aparacie słyszałem nawet Amerykę„.
- Co lei pan mów.i?„. - dziwi się Bąbeleli.
- Na dwulampowym aparacie? Kiedy?„.
Gdy mieszkałem w Nowym Jorku„.
Koncert. Popisuje

*

się

hiszpańska

śpiewacz

ka, wykonując piękne pieśni w .!wym rodowi· IJ',',lll.11'11111111111111111111111
tym języku. Jakiś pan siedzi w pierwszym
rzędzie i rzewnie placze.
- Czemu pan płacze? - zapytuje go sle·
dzący obok obywatel. - Czy pan fast Hi szpa· 0 MAJEWSKI
• ~ho ror
nem f rozumie co ona śpiewa?„.
odpowiada zagadnięty, oclercrjąc ny kobi~ce, wewnętr?Nie oczy chusteczką. - NJe jestem Hiszpanem, ty/ ~ei \e ~~: ów 1- 3 -1.
82~1k
De. ROZYCKI
ko profesorem śpiewu„.

h!iarze

1·

1

1 2

. r.

•

• specJa-

Matka nie mofe .!Oble dać rody z Plotru- , li~ta ch?rób kobi~cych,
; u~zeu1 powrócił ..
1Jem. Zdenerwowana woła wreszcle:
JeżeU się natychmi&>t, smarkaczu, nie : izy ~muie 2 - 6, Piotr
uspokoisz, to zawezwę milicjanta do cleble!„. rnw.ka 33 - tel. 166 - 29 ·
---~
odpowiada synek.- Dobrze, dobrze.:. Zawalaj m.iUcjanta, proszę bardzo.„ To mu Dr LENCZEWSKI, chopowiem, że nasza służąca od miesiąca nie jest roby kob1e~e. akuszena, powróci~ p~zyjmujeszcze zameldowana!

-I

WWW.L

0. _
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Dokqd dziś pójdziemy
LETNI TEATR ,,OSA" Zachodnia 43 tel 140-09
Dziś o godzinie 19 min. 30 punktualnie ko\'lledia muzyczna R_ Benackiego pt. „ROZKOSZNA DZIEWCZYNA".
\"EATR LETNI ,.BAGATELA" Piotrkowska 94
Dziś I codziennie o godz. 20-e! najweselsza
'k.omedia sezonu P t · " MUSISZ Byc MO JĄ''
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Piotrkowska 243.
Dziś I dni nas!.ępnych o godzinie 19,15
„CNOTLIW A ZUZANNA"

I

•

TEATR POWSZECHNY
Dziś o 19.30 sztuka G. Zapolskiej „ŻABUSIA"
z goś-:1nnym wystpem I. Górskiej w roll tr
tulowej.
l

!'

OGŁOSZENIE

KIN A

Je 3 - 7, S1enk1ewkza
8294k
51,
Dr JERZY TETE~ g1neko.log . powróc1ł. P 1:zy1m.uie 4 - 6 Kolróq Anśr.1us.zk1 36
drzeial tel. 165-46.
_ _ _ _ _ _ _8_7_7_1k
Dr MIRSKI - akuszeria, choroby kobieceprzeprowadq;il się na
Piotrkowską 14. tele8604k
f')n 257-23
Dr. POPKOWSKI akuszeria, choroby kobiece, przyjmuje Leg'onów 17 tel. 14S-15.
8707
Dr med. SIENKO Ksawery, specjalista: skór
no-weneryczne. Kiliń
skiego 132, 13-14 8795k
16-18.
Dr CZERNIELEWSKlchoroby 11kórn-0- wena
rycme. Piotrkowska 88
8783k
godz. 3- 7.
Dr KOWALSKI Anatol
spec.jalista skórno-weneryczne 2-7. Piotr8562g
>cowska 175
DOKTOR GLAZER, skórno - weneryczne
5-8, Andre.eja 28.
8327k
Dr PROCHACKI spe~J 11
!ista skórne, wenerycz
ne 12-2i 4-6, Legio8340k
nów_ 17.
Dr VOGEL. specjalista
chorób kob!ecych, aku
szerla. Narutowicza 4.
7148k
tel. 260-92
Dr KOWALSKI MIECZYSŁAW, specjalista
skórno - weneryczne
1 Maja 3, 8-10. 4-7
8279-k

nie na katdą. robot~ s napi~em: „Oferta na
uszycie 500 par spodni" ,,Oferta na uszycie
l 50 sztuk szlafroków'', Ofert.a na uszycie kon
fckcji dla Zakładów Opiekuńczych".
Otwarcie ofert na~tąpi w tym samym dniu
o godzinie 10.
infornrncje oraz formularze
Szczegółowe
ofertowe otrzymać mo:i:na w Wydziale Gospo·
darczym przy ul. Legionów 10, III piętro, po·
kój nr 19, w godzinach od 9 do 13.
Zarząd Miejski zastrzega sobie pre.wo wybo·
ru ofert bez względu ne. ce-nę, prawo częścio·
wego powierzenie. wykonania roboty lub unie·
ważnienia przetargu bez podania powodu.
Wadium przetargowe zgodnie s przeph•ami
obowiązującymi w 'wysoko8ei 8 proc od oferowa
nych eum dla każcl;-j, o~ei:ty na.leży wpłaci~ do
Głównej K~sy MteJskrn.J przy ul. Roosevelta
nr 15, e. kwit wpłaty doł~1·zy6 do oferty.
Lódt, dnia 13 sierpnia 1948 roku
ZA TIZĄ n 1\fIB.TRKT W LODZI
8787
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sorzenaż
.

.SREBRO w. kazdej postact. kupuJe M. Welner I S-ka, Łódź. P!ot~
k0wska 112. tel. 120-66
ELEKTRYCZNE przyrzą
p')miarov:e k~?U Je Laboratorium, L po8781k
wa 23_.__
olei6t a
PENICYLINA
potrzebna 2.500,00 je
dnostek. Zgłoszenia P a
bianice, Wojenna 39
88!0g
~aberski.
NAJKORZYSTNIEJ ku
pisz-sprzedasz-zam!e
pierścionek
nisz
obrączkę, zegarek w
sklepie: 11-qo Listopa
, 612Yk
da 3.
SPORTOWY SPRZJ,fT
Piłki, siatki, kostiumy
sportowe, duży wybór I
ceny umiark<:>wane Jan Pujdak I S-ka,
Łódź, Piotrkowska 83
SPRZEDAM motocyk I
125 w dobrym stanie
Nawrot 86 godz. 16·19
8853g

?Y

-

pomoc I ZGUBIONO kslążecz·
d0mowa. Kamienna 16 kę Ubezpieczalnł na
8876k nazwisk.o Filip Władym. 50.
8878
POTRZEBNA pomo; do sław.
mowa Sródmiejska 30 ZAGUBIONO kartę re
jestracyjną RKU -Kut
m. 2 do mechanika
domowa ~ no Ieg1tymację Zw.
POMOC
Zaw., kartę urlopową
umiejętnością g()~Owa·
n!a potrzebna. Zwirki Stelm~slak Zygmunt Po
8865g
3 m. 8.
889011 znańska 29.
POMOCNICA domowa ZGUBIONO palcówkę
poszukuje pracy. Kiliń i kartę RKU Skiernie
wfce na na~isk') Ko·
skiego 67 m. 15.
Jóief. Wieś
złowskl
POTRZEBNA uczciwa
Nery gm. Nowoso-lna.
pom<:>c domowa. Rzgow
8875g
ska 140 m. 1
8892g
ZGUBIONO kart.ę reje
6tracyjną RKU - KraCo to za zwierzę ___ ___
KURSY SAMOCHODO śnik 1 karr.ę rozipomaw
WE Gerharda, Kościu- czą. Sama Piotr. wieś
szki 68, zapisy na no- Dąbrówka gm. Pot')k
wy kttrs dla amatorów pow. Kraśnik
8877g
i motocykli-stów.
kartę
8805g SKRADZIONO
Czy widzieliście je w Zoo
MASZYNOPISANIA,
Sltlemiewó.ce
RKU
korespondencji
c-zeladnipol- książeczkę
sklej, nauka po,prawn e a;a Dziuda Antoni wieś
go pisania, obcej, ste - Drzewiec gm. SlUJple.
nografii, księgowości
8858 g.
Kursy Centralnego Zw, ZGUBIONO kartę okoźu· 1ARTYSTYCZNA repe:ra
Stenografów ł Maszy- dzieżową i kartę repa- PRACOWNIA
zakopiańskich, cja ubiorów, podnos::e
nistek Rzeo;ypospolitej triacyjną. Sł.ub.ile Jan chów
Polskiej. Zapiey: Kiliń .!'T owotki 54.
8880g oraz błamy baranko- nie oczek. Jadwiga Szo
we, pnyjmuje 'Zam6· lin-0wa. - Piotrkowska
8630g
skiego 50
8326k
w.lenla J rt!IPencJe. 30.
ImoJU męskiego, dam
1kie90. Kur1y Instytu- PRZEMYSŁOWIEC -po· Łódź, J&ra~ -' w po PRZYBŁĄKAŁ 11fi; ple11
lB&natdyn\ - MQatęż
tu PrHtn. Rzem. Zapl- szukuje p<>koju 11ublo- dwónu na. pra.wo.
8882g Dll. 9 m. 1 m Marysin.
88411t katarskiego & u.tywal·
•Y Jaxacza 14.
8882g
kuclmi. DzwoKROJU, modelowania, noHI\
nić od 16 -17 telefon. P.R.ZYBŁ.t\KAŁ tł~ wllk
nyda ubrafl damskich, 103·55.
Odebnć Kil.A.WIEC pnyjmujB
' 8841t i Uliwanlee.
dzieci~ch, blelttniar- KJlYNICA L& Pola · motna
Pojnlene 29 poprawki • reperacje.
goned.antwa, ~-~· paa,__/'• ......>...,.,,_fta . m. .1· (Julianów).
1twa,
P1dtnowat& 59 popne
CZlla oficyna. .Wo1de·
88
wyucnJI\ kursy ln1ty1
70q chows'k.L
888.4k
utrr:yme.nlem
s
pokoje
tutu Pn:emysłowo-RzePróchnl- 100 on.z hotelowo, !tel. - - - - - - - - - - - - - - · - - - mieśln!cze.go,
8678k
8802 g 113.
ka 25.
JERZY LESZCZ~SKI
Samoch!.>do- POKÓJ 2·060bowy p>SZKOŁA
Teatrze Kameralnym
w
wo Motocykl-0waJrzyj uuk.iwany. Cena do
dziś w saill Teatru Kamera\neg? g<lk16
Od
co·
193-24
Tel.
wnowy
a
St
muje r:api6y. Ł6
będzie przez dziesięć dni Enaik.omity arty&ta
885 2g wennłe od 9 do 15.
lina 7
niezapomn1rucyr
1-'zczyńsk\
SAMOTNA poóZUku- polski. Jerzy
KURsYAd:ministracyJ
~a
Cześnik w ZemŚ'.:le Fred!ry, knowany
no· Hanctlowe. Piotr - je lli~ellgentneg? pana 111.ta temu na 1cen!e Tedl'..ru Wojska P<>\lslde·
oferty
sublokatora
na
ą
kowska 125, przyjmuj
go. Tym razem Udź ogląda~ będzłe Les'Zczyt\
'Zapisy od 26 sierpnia. pod ,,Samotna" 8846g 5Jrłego w p?p.isowei roli Majora w pełni hudwupo·
MIESZKANIE
8874
moru I eentymen<tu komedii J. Koraenl>O'W'S'lde
lcojowe, wygody, ogró
la!!ubione dokument V dek. Wrzesrez, 1:amie· go .,PANNA MĘŻATKA", Ił ~ 16 t.

I POTRZEBNA

Kupon r 5

, .Jtauu

-

SPRZEDAM Ziindapip
200 na chodzie. T. Ku
sideł Lódź, Armil Czer
wonej 11. Tel. 208-'12
8868g
SPRZEDAM plac na
Stokach wiadomość Piramowicza Ił, Wltkow
B886b
ekL
-MOTOCYKL 500 BSA
stan dobry - do IPI'%•
dania, ul. Piotrk.OW11ka
112. Anl~oni Urbański

-

lokale

-

,._, ...,.,.,....,.„

ADRIA - ,,Rosanna .siedmiu lteię!y.ców"
,,Syn·-lWle"
BAŁTYK BAJKA - „Przygody Nasredlna"
(Wa~tat ślusarski).
GDYNIA - Kmo nieczynne. Na cias re·
8872g
montu program Aktualności przeniesiono
!trawie
-DZIURKARKA
do kina „HEL"
do
eka ,Singera" HEL - „Program aktualności kraj. l zagr.
Piotrk.<Jw·
sprzedania.
Nr. 25.
ska 59·30, popn:eczna
HEL - „Kobie~a sama''
B885k
oficyna.
MUZA - „800 lecie Moskwy"POLONIA - „w pogoni za mętem"
Zaof ·aro wanie oracv
PRZEDWIO$NIE - „Dragonwyck,"
ROBOTNIK - „Miłość na lekarstwll''
młoda
POTRZEBNA
- ROMA „Monsieur La Souris"
niania do l letniego
REKORD - „Belita tańcrcy"
dziecka od zaraz Naru
STYLOWY - Tajemnica nocy wig'UijneJ
łowi-na 32·30 Kac godz ZGUBIONO
podobne lub
ni~ na
OGŁOSZENIE
książec-z
$WIT - ,Konwój''
8847g kę wojskO'W'ą, le.gity - mniejsze, Łódź „Pra·
15-19.
Zarz\d Miejski w Loilzi - Wydział Gospo„Zaklęta narzeczona.
TĘCZA SZWACZKI na stebnó-- mację tramwajową ż6ł sa"
PiotrikO'Wska 55 darczy ogle.11za przetarg nłeogr&niczony na
TATRY - Miasto „Bez.prawia" (w ogrodzie)
8881j do11tawę1
lamowani.a tą, akt Śllubny 1 kart ę „Gdańsk'':
do
wkę
„Bolero''
WISŁA damskiej bielimy po· odzletowl\. Stasz.-:zyń- SŁONECZNY
pokOj
1.000 utok szezotelt do 1zorowanla 4o kija,
„Miasto Bezprawia"·
'I WŁÓKNIARZ trzebne. Zgłaszać się ski M1eazysław. K'ili ń I kuchnia
Radogoszm
1.000 sztuk nezotek do 11zorowa.nla ręcznych.
Kino nieceynne 'Z powodu re
ZACHĘT A Al. 1 Maja 48 m. 45
8866g 'I prz~taneł,
skieg:o 153
1:amienię
Oferty pisemne, odpowiadające treAci form11
montu.
„
pomoc ZAGUBIONO kartę r e na pod·".>bne w JUil.iano Jarza ofertowego, nalety 1kłada6 w Wydsia.le
Dr KUDREWICZ spe- 'poffiEBNA
i' Wolność - „ - Kn'Xk·atr..."
weneryczne- domowa 6·go Sierpnia jestracyjną RKU Pa - wie. Zgierska 175 m. 1 Gospodarczym przy nl. Legionów 10, i l l pł~
cjalista
884Bg bianice Misiak Hen - MIESZKANIE 2 poko- tro, pokój nr 19, do dnia. 20 sierpnia 1948 rokn
skórne, 8-10, 4 - 1. 4 m. 8.
Teatr Kameralny Domu żołnierza
POTRZEBNY Tv)!Doc· ryk, Cieszyńska 19
Piotrkowska 106.
je Gdańsk -Wrze9Z-:Z do godziny 9, vr kopertach należycie zamknię·
t'
8277-k
ul. Daszyńskiego 34
8893 g e.amienię na Łódź of tych i zalakowanych, bez znaków firmowyoll,
ruik natychmia~ Za·.
Dr WOŁKOWYSKI 8849g z napisem: „Oferta na dostawf szczotek" (r.a
Piotr ZAGUBIONO książecz „Gdańsk"
Zd1lński
Od dziś tylm 10 dni
kład
8859 kę wojskową
choroby kawska 89
specjalność
codziennie o godz. 19.15
RK
łącz.y6 wzór do oferty).
I skóry i wenerycrne, POTRZEBNE wykwali Włodawa legitymacj~ hóżne
JERZY LESZCZYŃSKI
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu
wznowił przyjęcia 4-6
w k')medii J. Korzeniowskiego
V/schodnia 65 . (Piotr- fikowane szwaczki ~a za Nissę-Odrę, tram WYTWORNIA żaluzji o godz. 10.
PANNA MĘŻATKA
Szczegółowe informacje ora11 formularze ofer
Zgtoszema wajową żółtą, odznak drewnianych do okien
8520g pyjamy.
kowska 46).
w wykonaniu artystów teatrów
Dr FALKOWSKI chi~. Nakła~istopada 31 Grunwaldu. Polak Jó drzwi i wystaw oraz towe otrzyma6 mo.tna w Wydziale Go11podar·
krakowskich
zef, Sanocka 15. 8844 g w!l'Zel1\de reperacje B. czym przy ul. Legionów nr 10, m piętro, po.kój
rurg-urolog specjalista POTRZEBNA kobieta
Kasa az:ynna od 11 do 13 I od 15.
I ZGUBIONO legityma Królikowski, Łódź ul. nr 19, w godzina.eh od 9 do 13.
czysta
dziecka
do
pęcher'Za, dróq
nerek,
5179k
Tel. 123-02.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wybowynagrodze cję tramwajową nie Kilińskiean 21 L 8817
moczowych. Piotrkow- zdrowa
się ru ofert bez względu na 11enę lub unlewainl•
ska 159, od 3-5 tele- nie dobre. Piotrkowsk. a bieską na nazwisko Ro PRZYBŁĄKAŁA
szewska Maria. 8879 g s'llka (wyżeł). Odebrać nia przetargu bez podania powodu.
72R4 k 109-1 O lewa oficyna
fon 105-16
Wadium przetargowe !:godnie z przepieaml
DR SZYKIER Piotrkow POTRZEBNA pracowni\ ZGUBIONO książecz· za wynagrod'leniem. LI
ska 275, tel. 169·90. ca dom".lwa od zaraz. kę Ubezipieozalni, kar powa 20 m. 24. Za· obowią.znją.cymi w wyąoko~ci Ił proc. od ofero8871g wanej 1umy nalety wpłacid do Głównej Kasy
Specjalista ~horób we· Zawadzka 30 m. 2 tę rejestracyjną RKU remba.
damskie Miejskiej przy ul. Roosevelta nr 115, & iwit
. 12.00 Dziennik południowy. 13.00 Koncert roe wnętrznych. Przyjmu· IJOdz. 17-20.
8869;i Łódź legitymację tram KAPELUSZE
rywko":'?{, 13,45 Franciszek Liszt. „Kompozytor je 4-6.
8887k POTRZEBNA pomoc do wajową niebieską, Zw męskie duży wYbÓr '?O wpłaty dołączy6 do oferty.
l.ód~, dnia 13 sierpnia 1948 rok-.
Piotrkow
tygodnia'. 15.30 Następny postÓJ, 15.50 Muzy·
mowa umiejąca goto· Zawodowego Szczygliń leca sklep
ZARZĄD MIEJSKI w ŁODZI
8854'k 8786k
ka lekka. 16,00 Dziennik pop0łudniowy. 16,30
Żuław- ska 190.
wać. Aleja 1·go Maja 4 6ki Henryk,
z twórczości Feliksa NowowieJskiego 17,uO 1! - - - - - - - - - . (sklep).
8864g
8873g 6kieg') 15.
Junacy żeglują na morzu. 17,20 Melodie filmo LECZ. ZĘBOW or~z
SPO:&YWOOW W
POWSZECHNA
we i operetkowe. 18.00 Mówi Wystawa Ziem nowoczesna pracownia
FABRYKA KIONOTECHNICZNA
zawiadamia
Odzyskanych. 18.15 Audycja dla wojska. 18,4.S eębów sztucznych
poszukuje:
P. T. Odbiorców, źe z dniem 1 sie,rpnia 1948 r. prio:ez sie4 swoich
Nowe książki. 19.00 Muzyka lekka. 19,30 Piotrkowska 8. 8278k
1) SLUSARZY precyzyjnych
Ak ":iZP.rl<3
magazynów sprzedaje hurtowo
Eman.~ypantki. . 19.45 Węgry prz~mawiają do I
Polski. 20.15 Ciekawostki J1terack1e. 20.30 Au- 1
2) TOKARZY
PSZENNE, JĘCZMIENNE I KUKURYDZIĄNJD
ŻYTNIE,
OTRĘBY
dycja Chopinowska. 21.Cit'J Dziennik wieczorny. I AKUSZERKA Łagow3) USTAWIACZY na automaty
22.00 Muzyka taneczna 22.~5 Program lokalny. ska Irena przyjmuje
Za.m6wienia. przyjmuje Ref. Zbo!owo-Mły1!sld.
Zgłoszenia M. Nowotki 41 Biuro Pracv.
23,00 Ostatnie wiadomości, 23,10 Muzyka ta- 1 Zachodnia 52 telefon
8896-k
P.S.S. w Łodzi, Piotrkowska. 81, tel 182-80
8747k
151 ·76.
~na.
8891g ~--- ------------~--·
Wydawca ·•,
Adres Re-Oakcj! I Admmtstracjil Łódź, aL Piotrkowska 102a. Tel.: 137·47. Działu Ogtoeień: Piotrkowska SS, tel.1 111-50.
Re<iaktor Naczelnv: E. KRON:IEWlCZ
\
ll.USTROWA~I"
,.JlXPRESS
,
•
·
112-60.
Naczelny
Re<iaktor
Telefooy RedakcJi: Kronika - 129·13, Sport -.. 131-41.
-~,,.
_
D - 030234
, • Prenum. m.le.slęcin.a U. 120. - Zamawiać i wplacaec 1Colportd1 Łódł. 2.w:!.rkł 17_ JULO. Nr. VIJ - 133~ „

f

1

I

'"1••..t"

I

Prcgr2m radiowy na

srodę
ciekawsze audycie
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