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Z tajników polityki Trumana

Na zasadzie zarządzenia amerykań·
skiego zarządu wojskowego w Niem·
czech, w.prowadzony z·ostał nowy sys·
tem sądownictwa wojskowego w stre·
fie amerykańskie).
R·ozkaz ten, którego główną cechą
jest wprowadzenie p.rawa apelacji,
mętnie stwierdza, że nowy syste.m prawny będzłe prawie identyczny z syste·
mem, praktykowanym w Sianach Zje·
dnoczo.nych. Z obecne) pierwszej wer·
sjl nie mo~na jeszcze nk konkretnego
wywnioskować. Niemieccy ·i amerykań
scy ek·spercł stwierdzają jednak, że
prawo apelacji przyznane będzie tak·
że oskarżonym, sądzonym przez wo)·
skowy trybunał w Norymberdze, przy
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Ei S8DhOW8J na indeksie. -Jak uśmiercono b. pracownika Roosevelta
w ubiegłym tygodniu członkowie Ko·
mitetu do Badania Dzlałałnos<:i Antyameryłc:ańskle) osrrzegli gen. Dwighta Ef·
senhowera, że mvże m\eć ,,poważne
~\ot>oty" Jeżeli nie przestanie wrszy.
dzać an\'1fCl~'liec:kieJ i antykomunfstycznej nagonki.
Doł<tór Arthur Coleman ustąpfl z uni·
wersytetu Kolumbijsk·lego, którego El·

~e=:~::at~~:.d~:~to:m·o:r;l=~=J~
ZSRR subsvd1ow w wysokosci mmona
dolarów„ •

stw~1erdo;ir,0"7z·'eods~~.:.!!zetnole EiJSCeo~emhO-:~~
WHllA

jest „wytworem wyobraźni". Kom11et od
parł na to, że ,,komunistyczne plenią·
dze" ofiarowane 'IOS\a1'f Uniwersytetowi, celem 1a\oi~nia katedry slawisty·
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.
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KOFespondencJO z

Nowego Jorku

I

waną służbą publiczną i popierał roose- Wallace oskarża, że White jest „ofiarą

prawników są słuszne, to wszyscy ske
zanl zbrodniarze wojenni złożą apeła·
cję, czyniąc prawdziwą komedię z pro·
cesu norymberskiego.
Całe zastępy niemiec·kich genera-

~ó;~~~~.k~~.f!t:~:~~:::,~~· ZGv;,~r:i:
strasse -

wszyscy oni będą apelować,

dając tym prawnik·om ameryikańskim za
trudnienie na dłużej, aniżeli będzie
trwała okupacja amerykańska.

on po Komitetu Badania Działalności Anty-,
i był am~rykańskiej, .który n!e .tylko ~hwycił
współautorem układów gospodarczych Whttea w krzyzowy ogten pytan, lecz
Ja1k donosi gazeta „Neues Deutschrównież nie dał oskarżonemu chwili
w Bretton Woods.
land", w ciągu najbliższych 2 tygodni
W specjalnym oświadczeniu, Henry wytchnienia".

velłowski

„New Deal".

Podzielał

Przeprowadzka Clay 'a

glądy wielkiego prezydenta USA

s·

tra1·k wzakładach atomowych ;~=~1~~fes~~e a~aj~~sż~f~/:.ze :r~~~~n~

Berlina do Norymbergi.
4 urz~y do spraw cywilnych, ·wyclioia I kultury oraz urząd iinfo ~macji WY
wan
ChCą kOft\YftUOWaĆ
łłimO
jechały już do Norymbergi.
Donoszą z Nowego Jorku, że przeszło 3.000 robotników budowlanych, naObecnie przygotowuje się tam pomie
leżących do związku zawodowego AFP (Amerykańs ka Federacja Pracy) w dniu
18 sierpnia nie stawiło się do pracy przy budowie laboratoriów energii ato· szczen ia dla jeszcze 4 urzędów oraz ne
rezydencję służbową dla gen. Clay'a ·i
mowe) w los-Alamos (stan New~Mexlco).
W dniu 18 sierpnia pełniący obowiązkii przewodniczącego komłsijl dla we· jego zastępcy.
wnętrzne) ltontrolł nad energią atomową Pike skierował do przewodniczącego
AFP Greena depeszę, w której zwraca uwagę, że "powstała sytuacja nie może
długo trwać, nie WY!1ądzając poważnego uszczerbku amerykańskiemu prograświa~
mowi ~ ProdukcJi broni atomowe)".
Pika wezwał Greena do wykorzystania swego wpływu, by :zmusić rot>ot·
ZNIŻKA CEN W ZSRR.
n\ków do powrotu do pracy.
Po raz czwar'ty w roku bieżącY1'l
ceny
spółdzielnie radzieckie obniżyły
mięsa, 'drobiu, konserw, masła, miodu,
owoców i Innych produktów żywnościo
•

0ac:skU robot [! iCJ nie

pracy
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Jasnym Jest,

że prowoł<acje

te

mają

na celu rozpoczecle ataku na bohatera
wojennego s1. Zjednoczonych, lctóry nie
clt~o pop\etae podżegania do wojny I
ma odwage otwarcie wypowł~iec
swo}e t.danłe.

•

•

•

Amerykanska opinia publiczna żywo
komentuje nagły zgon 56-\etniego zasłu
żonego wyiszego urzędnika państwo
wego, Harry Whitea, który za czasów
Roosevelta sprawował urząd wlceminł·
stra finansów. Ten ostatni zmarł nagle na atak serca.
Powszechnie uważa się, ie śmferć
Whitea nastąpi·ła na skutek silnego napięcia nerwowego, spowodowanego bez
Jltosnymf i trwającymi w nieskończo
ność badaniami przed Komitetem.
White wyróżniał się swą nłezmordo-

Izrael go-dzi

n~

Depesze ze

Ta"iec do

upadłego

wycłi.

Obroty liandlu społdzielczego są obec
nie dwa razy większe, aniżeli od chwili
zakończenia wojny. W roku bieżącym
przewidziane jest, iż kooperatywy radzieckie otworzą ponad 1.000 nowych
sklepów w wielu miastach i wsiach.
MOSl{WA ROZBUDOWUJE SIĘ.
Władze radzieckie, które obiecały, ie
w roku bieżącym nastąpi poważne
wzmożenie budownictwa mieszkaniowe
go, skrupulatnie wypełniają tę obietni-

się

cę.

propozycje Bernadotte'a

W samej Moskwie połozono funda·
menty pod dwadzieścia cztery wielkie
gmachy. Ponadto prowadzone są obec
nie roboty przy budowie 500 domów
mieszkalnych. W stolicy bowiem naj·
większy nacisk położony został na bu·
downlctwo mieszkaniowe.

„YI.~"! Y~r\c Herald Tl"ib1,me„ donos·J z
Te·f-A'Ąvu, ze rząd Izraela zgodził się
~a prz'f~je

ostatniej propozycji

roz-

JefT!CY ~Z w Palestynie - cofnięcia
wo1 sk z~liQwsk ich i arabskich o kilo·

metr w głąb terenu od wszystkich zaJmowa~ych O't:lecn ie pozycji. Władze ży
dowskle. zaslneg~y się jedna•k przed
wycofaniem oeldnałów z tych punktów
z któr~ch odstąp\eon!e oznaczałoby utra~
tę waznych pozyc:\1 strategicmych.
Arabowie nie ud7:ielifi Jeszcze odpowiedzi na propo zyc1ę 'aernadotte'a.

Ze snor i u

Kolejarze

ANDRE MARIE SKACZE W RYTM MARSZA(LLA).

górą

Zakończenie igrzysk

z. z.

Incydenty

Wobec wzrostu spekulacji na czarwe Z~ąz}tow Zaw~owych zakońc1.y\y się nym _rynku, policja berlińs•ka prz.eprow ogolneJ punktacJ1 zwycięstwem zw. za.- wadZJla obławę na spe.kula·r'\tów na P!awodowego „kolejarzy" 190 pkt. (za 'l,\\J'cię cu P.oczdamskim, przez który przebiega
~two w poszczególnych konkurencjach granica sektorów amerykańsk i ego i raig1;lsk przyznawano 16 p.) dalsze miejsca dzieck iego. Przybyła na Plac niewie lka
::~::„ 2) „metalow~y" ~8~! 3) „s..-ir::orzą- gru~a poli.cjantów została obrzucona
Yó ~64 ~. 4) „nyędzj~i.1zko1~cy 161, kam1emam1, przy czym jednego policjan
f;)
I ta musiano odwieźć do szpita·la . Policja
„g rrucy, ,161, 6) „włokniarze 137.
U!oczys~osc. zako~czenia igrzysk odby-1 była zmuszona wystrzelić k1ilka1krotnie
la się w medzielę _meczor~m na stadionie na po:trach, po ozym dopiero tłum speW. P . w WarszaMe. Zwycięzcom wręczono kulantow wycofał się na część placu na'
.
nagrody. .
1ezącą
do se•ktoru amerykańskiego,
Pi enysze. ogólnopolskie igrzyska sporto·

ii BerTinf!

skąd w dalszym ciągu zasypywano poli-

cjantów kamieniami.
Równocześnie pewna grupa napaała
na centralne b iuro ber lińskiej kooperatywy spożywczej , znajdującej się na ulicy Stressemana. W budynku wybito ok
na oraz zerwano pla·katy I szyldy.
Przybyła na miejsce policja wojskowa ! sekt?rów anglosaskich ,nie inter""'.eniowa·ła, P.<?rządek przywrocoino do-·
p1ero. po ?kCJI wezwanY,ch radzieckich
~·
patroli WOJSk:owych.

NOWA AUDIENCJA U MIN. MOŁO·
TOWA.
Po sobotniej naradzie przedstawicieli
Francji, Anglii i Stanów Zjednoczonych w ambasadzie brytyjskiej konty·
nuowano rozmowy w ciągu dnia wczorajszego w ambasadzie USA. Wreszcie
uzgodniono wszystkie kwestie sporne i
wysłannicy państw zachodnich zwrócili
się do ministra Mołotowa z prośbą o no
"
"
wą audiencję.
- ·-

.·

-
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DEWALUACJA LIRA. -:~~~. W rzymskich kołach politycznych i
gospodarczych coraz częściej powtarza·
ją się pogłoski o przygotowywanej
przez rząd włoski dewaluacji lira, któ·
ra ma nastąpić jesienią br.
W dewaluacji tej są szczególnie załn
teresowani Amerykanie, dla których
powstają wielkie perspektywy zakupu
za bezcen zarówno przedsiębiorstw prze
mysłowych, jak i nabycia pakietów
akcji różnych towarzl'stw akcyjnycll. ,
.
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zawody na Luh11·
nku • - p·1I Ot .t._. bram ka. u .
na eskadra • - Pierwszy skok z szy„owca
g

ug1erzo- I ~n~~c:::i ~()<1 ;~~i~~ 0~~~~-:ć·z!;~~r;~w~t~~1~
jest bardzo
0 trndny do zwalcv.enia.

ale nie-

s~ą
energi_~. cierjl\iwość i. wytrwałość. aby
n·e d ·Jnuśc1c rlo tego, by s ię zmarnował . Od
.s.p~rt ~otniczy cieszy się w naszym się „na plecy". Pilot i obserwator od- I
Szybowiec długo, wirował w prze- tego_ zależy czy . sic11:sci~ je j i dzieci zostanie
m1.esc1e_ wielką popularnością. Każdy b 11. d l
d ..
.
rozbite. Proszę s i ę zwr6cić do Poradni Przeciw
mogł s
t
k
.
Y
a szą po roz na pieszo.
stworzach.
Jego smukła, żółtego kolo- alk?holowP) przy ul. 11-g'.l Listopada 76. Im;ty
ię 0 ym prze onac wczoraj na
*
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ru sywei{a p1ę nie o 13·aa &tę na te tywnych
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lotn1s
rezullatów j dużo' osób został·o już
T
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Nad lotniskiem krąży kilka samolo- niebieskiego firmamentu. Wtem oder- wylecz0nych. Poza tym prOs'Z.~ noświ.,,,...ić mę·•UZ o
samego rana zarówno na ,,J·e- iów. Gło. śn.o.rozle_ga się warkot potęż„~
w. al się odeń .maleńk,i punkcik., który zowi w:<)cej czasu w okresie \eczenia
okadynkach" Jak i tramwaJ ach pod1nieJ·zuiąc mu serdecznos·· 1· d0 b ' J · 1 '
·
.eh
zdąz·aJ·ą
h
k.
I
hl'
nych
s1ln1kow
i
charakterystyczn~:
1 Jak strzała leciał w doł. Nagle Jak gdy.
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pragme
Ski ,
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.
się on leczyc, tym bardziej powinna Pani de1
ka panował 1• 0 •
tł k
w:ist nącyc 1 powietrzr> line . Wtem by zatrzymał się w swym· pędzie a tuż pomóc mu. Walka, która Pan i ą czeka nie 1·est
,
. ·1 • g1owy w .
'
ł
.
. n e pisany o •
wszyscy zwroc1,1
mnym k".1e- nad nim wykwitł biały obłok spadoatwa, ale n ! em~iei jesteśmy prczekonan'i, · że
Lotnicy nie mogl1 marzyć o piękniej- ' runku. Wyciągnęły sie szyje bo na h
k" k
. .
na pewno urla s:ę Pani męża wylf>czy·'.', 'eśli
sz_ej _pogod_zie. Na n. iebie nie było pra-11 wysokości około 10!)0 ~etrów ,11k
ł c ronu. Za il -anascie sekund ukazał tylko okaże P<ini silę wo\i i stanowczość.'
•
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• •
a.za a 1 się drngi~ Skoc~ek wolno o adał na zie* ... *
wie zadn~J chn;mrk1, od południa pow ie su~ hczna eskadra. Ktlkadztes 1 ąt n1edu , .
•
t
P
.
I ZROZPACZONA MARYLA 7.. POZNANIA:
wał lekki _„zefirek". Ws.paniała I?ogo~a iyc~ ~nnkcików \~o!no przelah~j~ nad mię. \~reszcie do knął stopami mura-,. Tak już ie~t'. że człowięk bardzo <:-zęsto p!>·
oraz spodziewane atrakc]e sprawiły ze lotn1sk1em. Kom us z publicznoscl wyr I wy lotniska.
czyn a ~wazac zn prawdę rzeczy, w ki.6re sam
już w godz·nach
oł d i
h I t ! k 1 ł ·
.
chce w1er'l.yć . Wydaje się nam. że podobny
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P uk.lnkowtY~ 0 nis 0 wa a się uwaga.
Był
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wypadek zachodzi w Pani sytuacji. Ponieważ
1
było Obł ezoneO przez·ś .1 u ys1eczną
· ł a es Irnd:rn! U nic
· h bo wca w Ło d z•.·
· Pani· zakochana, zdaje się
· Pani, że jej :zna
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Jamy
Jes
„n
ze
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',sz1ffa ow ,
orzy
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.
mu inne życie, że otaczają
l11dzi
h są przec!ez zagorzałymi zwolennikami
Ml.al słusznosc ow widz, bowiem eska
w dniu dzisiejszym nastąpi dokończe .
.
d
,. . Al go . • e „cz.y a
lotnictwa!
dra ta składała się z około trzydziestu... .
Jący. n_a. iegóo Puszę .~P· e powinna _Pani zro
* * •
bocianów.
nie zawodów I ogłoszenie wyników. zum !ec ze . w an ~ie jest dzieckiem, lecz do·
1
*
•
Oczywiście, triumfować
bądą
piloci, rosłym męzczyzną, ze na pewno wie sam d~
Słowo „bramka" słyszy się nie tylko
*
którzy wykażą najwięcej umiejętności skonale czego chce i jakie są jego uc1Zucla
w piłkarstwie. Znają je również lotni- Niezaradny „Kukurużnik" dobrze dał technicznych, orientacji, itp. cech, wy- w stosunku do Pani f otoczenia: Musi Pani
cy. W ramach prób sprawności prze- s5ę Niemcom we znaki podczas ostat- maganych od dobrego lotnika. Nie na- odróżnić sw'lje własne pragnienia i chęci opie
widziane były właśnie loty nad „bram- 'niej wojny. Ale poza zadaniami bojo- leży jednak zapominać, że do zwyci„- kowania się nim z ,,matczyną troskliwo~cią",
ką". Polegały one na tym, że każdy wymi równie~ dobrze wywiązuje się
" od jego s.:anowiska w tej sprawie. Popełnia
samolot miał do rozbiegu 100-metrową on z innej roli. Wczoraj np. spełniał stwa tego czy innego pilota w znacz- Pani prawdop'ldobnie błąd preypisując mu ce
przestrzeń, na której powinien się funkcje opiekuna, który „za rączkę" . nym stopniu przyczynia się również je- chy, których y.rcale nie posiada j stąd pochowznieść w górę. Na krańcu tego pola (czytaj: na lince) prowadził ' swego \\."y- go maszyna.
.
dzą ~e ':iągłe Pani rozczarowania o'J do jego
rozciągnięto na wysokości 1 metra bia- chowanka szerokoskrzydły
szybo-· z
, . 1. . . . .
. humoró\\· i nastroju Poza tym sąd;-;im~r. że zna
łą taśmę, ponad którą trzeba było prze- wiec. Obydwie maszyny wysoko unio . ~cwno~cią dzislaJ ntc zabraknie cie się z.a mało i za krótko przebywaliście cie
lecieć.·
sły się w pow:ietrze. Wtedy „Kukuruż- widzow, ktorzy będą chcieli śledzić koń Sl)bą, aby wyciągać na tej podstaw'ie takie
I
. "ł t owarzysza.
I cowy e t ap zawo d'uw.
(kł).
.
. Pani pisze. Radzimy Pani ser
Nie było to specjalnie trudne zada- ; m"k" opusc1
wnioski,
o jakich
nie, niemniej _ n'ie każdy pilot je wydecznle nie angażowa6 się zbytnio, gdyż może
k
ł
T k
to mieć późnie1 dla Pani bardzo nieprzyjemne
1
k')nsekwencje.
*
*
chwili z boku
s1lme3szy w5atr.
. "
Maszyna przec~yliła. się. na le. WC sk~zyMUZYKALNY: Państwowa Wyżsąa Szkrla
dło, dotknęła nim z1em1 - 1 połozyła
•
• •
Muzyczna mieści się w Łodzi przy- ul. Al.
I· mieJS
C
~pozycza Dl8C
Sląze
l·g-0 Maja 6. Tam może Pan uzy,;ka: wszelkie
OGŁOSZENIE
„ „ .:1
!nfonnacje.
Zarząd Miejski w L'Jdzi v.atrudni kilkunaFrekwencja w Miejskiej Bibliotece ukowych, z których każdy może korzy•
s~u pracowników umysłowych na stanowiska: Publ:icznej oraz w miejskich wypoży- stać.
'W\.'\..'K.\. 'M.<:)"a"S'K\.'l!. -z. ~"Q l KKOWA:
u intereferentów. sekretarzy, maszynistek.
czalniach książek stale wzrasta, co jest
Miejskie wypożyczalnie książek dla resuJący-:h was sprawach możecie d'lwie<hieć
Dla stanowisk referentów l sekre'. arzy wy- dowodem, że zwi.ększa się zaintcresowa- dorosłych W Łodzi liczyły W styczniu się najlepiej pisząc do Państwowego Centrum
magane: wykształcenie średnie (matura), dla nie książką w najszerszych warstwach rb. 13.891 książek, obecnie mają ich Wychowania Morsk'l~o w Gdyni, Al. Wyzwo
maszynistek: niższe (szkoła powszechna) i
ł
, t
16.163. Wypożyczalnie książek dla dzie lenia 3. Lit1townle niestety nie oopowiadamy.
biegła znajomość maszynopisania.
spo eczcns wa.
ci i młodzieży mfały na dzień 1 stycznia
•
*
*
Uposażenie według D".lrm przewidzianych dla
Wzrost ' ten w porównaniu z rokiem rb. 13.010 'ksążekź obecnie - 16.300.
KRYSIA z ŁODZI: Gdy dłonie pocą się,
pracowników samorządowych.
1-.<
· k stąze
· · k dl a dobrze jest przecierać je po urny :iu 01ez
uu1egłym wynosi ok o ł o 25 procent.
arov1mo wypozycza1nie
Oferty wraz rz: życiorysem należy kierować:
Jednocześnie wzrasta księgozbiór. dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży kilka razy dziennie - wódką zmieszaną z taPiotrkowska 104 - Wydział Personalny
Mie]·ska Biblioteka Publiczna w Łodzi :ą bezpłatne. Ka~dy bez wyj~tku m?-1 niną w następującej proporcji: 1 gram ~aniny
Kancelaria (pokój nr 225).
ze z nich korzystac, uzupełnlaJąc zasob na 100 gramów wódki lub czystej wody k'lloń
Łódź, dnia 18 sierpnia 1948 r'Jku.
lJczy w chwili obecnej już 34.159 roz- wiadomości i korzystając z ciekawej skiej. Wskazane jest równ·ież mo':Zyć dłonie
ZARZĄD MIEJSKI w ŁODZI maitych książek, czasopism i dzieł na- wartości lektury!
8978g
(t)
w lekkim roztwor<ze nadmanganianu potasu.
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ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DRUGI
Rozumiem! spojrzał na nią
Marek Bierula - rozumiem wszystko! Ale nie możesz prze- OSTATNIA PRZEMIANA HEINZA
cież odchodząc stąd pozostawić list,
SOBOTY.
który wpaść może w niepożądane ręKiedy Oberlejtnant Sobota wrócił
ce... i 'zgubić Heinza Sobotę.
do domu i nie zastał Wieśki, był zasko- Racja, racja! - ·zawołała Wieśka czony i przerażony.
I zwiesiła głowę.
Gubił s!ię w domysłach. Ueieczka czy
- Nie trap się! uśmiechnął się fiprowadzenie?
nieznacznie stary robotnik - ułatwię ci
- Raczej aresztowano ją, bo nie wie
spotkanie z Heinzem Sobotą i podzię- rzę, żeby Wieśka odeszła nie zostakujesz mu osobiście za jego opiekę. wiwszy mi bodaj paru słów wyjaśnie
A teraz chodźmy!
nial Wielkimi krokami chodził po po.koDziesięć minut potem · patrol tajnej ju , który wydał mu się teraz nieznoś
policji, krążącej po m~eście w poszuki- nie smutny i pusty.
waniu niebezpiecznej kelnerki z danNagle zadzwoniono. Inuticja powiecing-baru „Erika", minął wóz z wę- działa mu, że może za chwilę już znajglem. Na koźle siedziało dwóch męż- dzie odpow1edź na gnębiące go pytanie.
czyzn, z tyłu zaś na worku jakaś zaKiedy otworzył drzwi, do przedposn\olona, zabrudzona dziewczyna.
koju wszedł niemłody mężczyzna w
Obaj gestapowcy spojrzeli bez więk- ubraniu węglarza. Heinz spojrzał na
szego zainteresowania na mijający ich niego pytająco, a nieznajomy rozgląd
wóz. I nigdy nie dowiedzieli się, że nąwszy się szybko zapytał po cichu:
młoda węglarka, poprawiająca właśnie
- Czy jest pan sam?
chustkę na głowie
bvła wsoólniczką
- Tak jest! Jestem sam! Czego pan
Stefana Wirka.
. $Obie życzy?
!

-

uważnie mądry

panu pozdrowienia od niemniej ostrzegam pana, że musi pan
być konsekwentny i upierać się twardo
przy tym, że, aczkolwiek znał pan Gor
Heinz porwał go za rękę.
- Co s'ię z nlą stało? Gdzie teraz kowską, nie widział pan jej wcale od
pamiętnego wieczora ...
jest?
- Rozumiem!
- Jest w bezpiecznym miejscu!... A
- Gestapo nie posiada żadnych domusiała stąd uciekać,
bo za dwie godziny przyjdzie do pańskiego mieszka- wodów pańskiej winy, a operuje tylko nia gestapo i przeprowadzi ścisłą rewi- domysłam1, niechże się pan więc stazję, ktoś bowiem doniósł,
że ukry\va wia ostro, albowiem tego rodzaju taktyka daje zawsze najlepsze rezultaty...
pan Wieśkę Gorkowf'.ką!
- Ach, rozumiem! Czy mógłby mi Zresztą (a powiem to panu w zaufaniu)
pan pow'iedzieć, kto zrobił doniesienie? wśród gestapowców, przeprowa::lzają
cych rewizję, będzie jeden z naszych,
- spoważniał młody oficer.
- Nie mam zamiaru robić z tego który nie pozwoli, ażeby stała &'ię panu
tajemnicy! Zresztą chciałbym, żeby krzywda ...
- Jak on wygląda?
pan wiedz.'i.ał, co ma sądzić o swoich
- Pozna go pan po tym, że będzie
najbliższych
przyjacielach; zeznanie
najbarliiziej gorliwy i będzie robił naj·
złożyła panna Mona Strobel!
- A! - Heinz Sobota przygryzł \0ęcej zamieszania! - uśm:ec~mąl się
wargi - Powinienem domyślić się te- przybysz.
- Dziękuję panu za jego informacje!
go od razu! Podobna denuncjacja jest
- rzekł poważnie Heinz Sobota - Zawłaśnie w stylu panny Strobel!
Chwila milczenia i nieznajomy na- stosuję się do pańskich wskazówek.
wiązuje znowu do poprzedniego tema- Nikt mi nie dowiedzie, że "'.lrzechowywałem Wieśkę! A teraz mam do pana
tu.
- Panna Strobel przyszła osobiście prośbę: niech mi pan powie, gdzie znaj
do majora Friedenstaba i podzieliła się duje się teraz Wieśka?
z nim swoimi podejrzeniami.
- Powiedziałem ~uż panu, że jest w
- Ach, podła! Jak mogłem kL'chać bezpiecznym miejscu! Przez parę dni
się kiedyś w takiej
kobiecie! - pomy- przytrzymamy ją w ;',idzi. a potem
~lał z najwyższym
niesmakiem He:inz przemycimy ją do Ge:ieralnej GuberSobota, pcdczas gdy Bierula przy&tęptt nii.
je do sedna sprawy.
- Czy mógłbym ją zobaczyć i pożeg
- Polecono przeprowadzić u pana nać się z nią? Pan rozumie, przeżyliś
gruntowną rewizję.
Rewizja ta będzie my razem tyle osobliwych chwil bezcelowa, bo nie wykryje ona w pań rzekł cicho Oberleitnant Sobota.
skim mieszkaniu niczeeo oodeirzanego,
n. c. n.J I

, Wieśki Gorkowsk:iej.
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WICEK: - O pieska w negliżu! Ktoś
SOBEK·. - ..!l.J :a! rrzez nich nie mo· · po
·
·
·I zisz,
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WICEK: - N o wie
Wiciuniu,
,,.. WACEK: - Co zrobić,
zwędz'.ił spodnie!...
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WACEK: - Tego jeszcze
I
portki
te
Zabieram
re\x.ranż!
dzie
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WICEK: - Nie pancerz tylko ze- będą ja~ i;owe... .
pracy.
do
pójdę
czym
W
to
im
Nic
WAC· ·t - J uz n~ za d ~y m p mu n e niech się trochę pomartwią!
WICEK: - , Jakoś zaradzimy .. ,
~ ,,,_:
schn:ięta żywica, ale jeśli ci przeszka- .
n:»lllllllLL •
nie zaszkodzi..„
_____ _ . _ ,
<.:?;kawki,
Jak u.ragnę________________________
sl<>dę!
·
~-~_-;,_
dza, to wyp_1erzemy.
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Obchody dożynkowe

rozpoczęły się

wczoraj

I

Wczoraj rozpoczęły się obchody dozynkowe, które chłopi zgodnie z tradyci_ą ur~ąd~ają rokrocznie po zakończemu zbtorow.
w tym roku' doży~ki będą s!ę. odbytwały w niedzielę, dnia 5 wrzesnta.
Dożvnki z udziałem delegacji robotniczych są manifestac~ą umo~nienia. s~
juszu chlopsko-robotn1czego 1 przyJazni z krajaini demokracji ludowej.
Obchody dożynkowe, urządzane w
Cłniu 5 września, połączone będą z obchodem rocznicy dek1·etu o reformie
(k)
rolnej.

''

„._

mokrat i'' wo_pał c

Na liafa in spekc·1· a na droJ?ach

łódzkich. -

Kto i po co

rai· za miasto 1 - Ochrona Skarbowa... nie chroni ·wozów

A więc - doskonale! Zakaz naduży-1
, Kontynuując nasze wędrówki „Przez
województwo łódzkie", wybraliśmy się wania samochodów służbowych przewczoraj samochodem w stronę Pabia- mówił nareszcie do rozumu rozmaitym
nic. Zwiedziliśmy kilka miejscowości, dygnital"Zom i dyrektorom, którzy doaby pod wieczór :ruszyć w powrotną tąd chętnie korzystali z urzędowych
drogę do Łodzi.
„demokratek", aby przy ich pomocy
Już jadąc w tamtą stronę zwróciliś przenieść się wraz z rodzinami na łono
my uwa~ę na bardzo charakterystycz- natury.
ny szczegół: nęcąca gładkim asfaltem
Czy jednak wszyscy stosują się do
szosa w kierunku Pabianic, po której za tego zarządzeni.a Premiera?„.
zwyczaj uwija się tyle samothodów,
Podjeżdżamy do punktu kontrolnego
była wczoraj mimo dnia niedzielnego w Rudzie Pabianickiej. Przed samochoo nabywaniu miejsc sypialnvch
dziwnie pusta. Minęliśmy zaledwie kil dem , wyrasta sylwetka
milicjanta.
r z dniem 25 bm. a więc w nadchodzą kanaście maszyn, przy czym jak wskanasza zaMaszyna
hamulców.
Zgrzyt
cą środę wchodz·ą w życ!e nowe przezywała litera „H" były to wozy pry- trzymuje
posłuszna wzniesieniu
się,
·Ili"-Y dolyc:z.ące zatna'.:vian'ia i nabywa- watne.
ręki.
nia miejsc sypialnych w wagonach
.....- - - - - - - - - --------------~-------„Orbisu".,

Nowe przepisy

Plerwszenstwo do otrzymania mfejsc
ł prawo zakupu biletów na 3 dni przed
jedyprzysługuje
odejściem pociągu
nie: przedstawicielom władz naczelnych i posłom na Sejm, pracownikom
legitymują
państw·owym i oficerom,
cym się delegacją służbową lub rozka·
zem wyjazdu.
Wszyscy inni będą mogli nabyć miej
sca sypialne w dniu poprzedzającym
dzień odejścia pociągu. Przed tym terminem „Orbiso,w!i" wolno przyjmować
jedynie zamówienia, które będą honorowane w kolejności ich przyjęcia. (t)

Cuchnący

rów

obok Dworca Kaliskiego
IJd

jednego z naszych

Czytelników

otrZ'jmaliśmy list, w którym skarży się
on, ż~ przy Dworcu Kaliskim, obok mo
stu ko\~1owego, znajduje się głębok:i. i
duży ró\V wypełniony cuchnącą wodą.
Trująca Vloń rozchodzi się w znacznyr:-!

promien:iu.
Oprócz tego, wymieniony rów stańo
wi wygodne siedlisko dla owadów
wszelkiego rodzaju.
Przytaczając ptiwyższy list, apelujemy do władz miejskłch, aby jak najprędzej ze względów zdrowotnych i rezasypać
poleciły
prezentacyjnych
wspomniany rów i zlikwidowały w ten
(b)
sposób źródło zarazków.

30 ~lecie istnienia
OSP w Chocianowicach
W nadchodzącą niedzielę. Ochotnicza
w Choc'ianowicach obStraż Pużarna

chodzi 30- l~cie swej działalności. W
będą w
ZWiązku z tym zoranizowane
tym dniu specjalne uroczystości. Po
mszy polowej ~astąp:i dekoracja człon
ków OSP za wysługę lat, po czym odbędzie się zabawa taneczna oraz przed
stawienie, urządzone przez .zespół artys
(t)
tyczny OSP w Chocianowicach„

jechał \VC zo- ·

Lepszą l

tan" sza odz1·ez•

- Poproszę dokumenty ••.
Milicjant zabiera papiery i znika w
budce. Po kilku chwilach wychodzi w
towarzystwie cywila. Ten oddaje nam
dokmnenty i uprzejmie uchyla kapelusza. W redakcji czeka nas dużo pracy,
ale nie możemy się oprzeć pokusie, aby
nie zamienić z „cywilem" kilku słów.
Jakby nie było jest to niecodzienny
~
gość na punkcie kontrolnym!
_ Jestem inspektorem samochodowym przy Prezydium Rady Ministrów
_przedstawia się „cywil", który wzbudził nasze zainteresowanie. - D<>konałem dzisiaj nagłej inspekcji, aby się
przekonać jak tu u was w ł,odzi pr~e
strzegane jest i·ozporządzenie Premte-

110

·:!!', I
ra„.
A wiec - doskonale! Mamy okazję
„na gorąco" i „z pierwszej ręki" usły„
.
szeć interesujące nas informacje.
esień
będziemy mołl'łi nabyć
- Rano byłem na Lublinku. Zasta·
~
W _związku z nadchodzącym ,sezo- wygórowane ceny od 1000 do 1500 zł. łem tam kilka samochodów służbo
nem jesiennym aktaulna staje się spra za metr.
wych, które nie przybyły bynajmniej
wa uzupełnienia naszej garderoby. Pań ' W dużvm wyborz~ zmagazynowano w celach służbowych.
.
~twowa Centrala Tekstylna twierdz~ ~e akże :i.nr{e „ciepłe'' artykuły sezonowe,
Inspektor komunikuje nam, źe nieprzygotowana do zaopatrzeni jak b~;je, flanele, sukna itp. o zawar- które wozy przybyły z bardzo odleJest
swych odbiorców - detalistów w dosta- tości od 30 do 100 proc. wełny.
głych miejscowości. M. in. na Lublinteczne ilości towarów sezonowych. W
z
Swetry męskie kosztować będą od ku napotkał państwowy samochód
pierwszym rzqdzie towary te otrzyma·
służbowej. W czo
delegacji
bez
Poznania
ją placówki detaliczne handlu uspołecz 440 do 1456 zł., pullowery od 656 do rajsze imprezy lotnicze były bezwzględ
2257 zł., pończochy bawełniane - 81
nionego.
nie moż
para, t. zw. patentki - 139 zł., inne nie warte obejrzenia, ale czy
zł.
wiadomością
pocieszającą
Bardzo
pocią
Łodzi
do
było przyjechać
na
jest, że nie zabraknie watoliny. P:ierw- gatunki pońc7i'och w cenie od- 255 do giem? ...
sza transza około 3.000 metrów została 510 zł.
- Na pu·nkcie, kon'frolnym w Rudzie
już przeznaczona do detalicznych skleDo sezonu jesiennego przygotowują zatrzymałem w ciągu jednej godziny 11
pów Centrali oraz Powszechnych Do- się także intensywnie Powszechne Do- samochodów służbowych. Należą one
mów Towarowy eh po cenie detalicznej my Towarowe i sklepy prywatne. War- do rozmaitych central pl'Zemysłowych,
310 zł. mtr. Następne partie, w miarę sztaty konfekcyjne pracują pełną parą. jeden był własnością Teatru Polskiego,
napływu, otdymają spółdzielnie oraz Zawarta ostatn:io umowa między Cen- jeden - tu rozmówca nasz uśmiecha
sklepy prywatne.
tralą Spółdzielni Pracy a PDT gwaran się należy do Okręgowego InspektoNależy więc oczekiwać spadku cen tuje
lepszą, niż dotychczas jakość ratu Ochi·ony Skarbowej„.
Maszynę
watoliny u sprzeda wców targowisko- okryć, artykułów dziewiarskich f kon- prowadził szofer, poza nim w wozie
wych. Dotąd za watolinę pob:i.erane są fekcji, sprzedawanych w PDT.
(k)
znajdowało się trzech jego znajomych.
szofer tłumaczył się, że przyjechał po
inspektora z BOS-n, ale potem widziałem go, jak kluczył po szosie ..•
A więc i Ochrona Skarbowa nledosta
tecznic chroni wozy służbowe?„.
spożywcze uprawiarą
Gdy inspektor udziela nam dalszych
Cały szereg sklepów spożywczych w
Wódkę sprzedaje się tyLl{o „zaufa- wyjaśnień, milicjant zatrzymuje znowu
Łodzi uprawia nielegalny wyszynk al- nym" i to
' jakąś maszynę. Czytamy: „Państwowe
z zachowaniem wszelkich.
koholu. Te zamaskowane knajpy są po- środków ostrożności, a konsumcja od- Fabryki Konfekcyjne w Łodzi, ośrndek
r- szkodliwe. bywa się na miejscu w pom:ieszczeniu nr. 6 w Pabianicach''. Kontrolka pradwójnie niebezpieczne
cy samochodu nie wypełniona..•
Cżęsto w nich, poza wyrobami Państwo
przylegającym do sklepiku, a nieraz i
wego Monopolu Spirytusowego, można
Czas nagli. Musimy wracać do młabimber, a poza w samym sklepie.
nabyć także trujący
sta. Inspektor wyjaśnia jeszcze, że we
,
,
tym przez to, że wymykają się spod
stwierdzenia
Władze administracyjne naszego mfa ·wszystkich wypadkach
wszelklej kontroli nie płacą oczywiście sta postanowiły przystąpić do Iikwida- uchybień spisuje odpowiednie raporty,
podatków na rzecz skarbu Państwa.
cji zakonsptrowanych knajp. Na m:i.a- które w drodze służbowej przekazuje
Ząkonspirowane knajpy w sklepach sto wyruszą specjalne k!;lmisje
lotne, do Prez3'.~ium. Rady l\'lini~tró:V:. •
znajdują się przeważnie które przeprowadzą
spożywczych
Zdołal1sn;iy Je~zcze dow1edz1ec się, :le
odpowiednie Iusw pobliżu większych zakładów pracy, tracje. Za znalezienie wódki w sklepie w tych dniach Inspektor R~man K}z~y
gdzie nierzadko robotnicy przepijają
z Warszawy dokona noweJ nagłe] 1n.
.
większość wypłaty natychmiast po jej spozywczym wymierzane będą surowe spekcji. Powiedział nam nawet kiedy,
otrzymaniu, a także można je spotkać kary aż do zamknięcia sklepu włącz-\ al~ terminu - oczywiście - nie zdra.:. •
.w pobliżu postoju dorożek :i taksówek. nie.
(o)
<lmm_v...
(s) ._,,

a

na ,.

knaJpy
zamaskowane
wyszynk alkoholu I
SklepHd
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Skład Łodzi

•

re~1ezentacJ 1 Jiieosła..,ii

przeciwkD

W nadchodzący czwartek odbędzie się mecz
reprezentacji Zw. Zaw. Jugosławii z repr~en·
tacją Łodzi. Do meczu tego kapitan związko
wy powoła najprawdopodobn iej repre~entację
Łod2i w składzie następującym:
SZCZURZYŃSKI

WŁODAR-

(IWMA'tł)

P.T.C.

przegrało

pierwszy mecz

CZYK, ŁUO II - SZALIŃSKI, URBAN, SOŁ
Chyba takich tłumów, jak wczoraj, nie włTYSZEWSKI - HOGENDORF, BARAN, JANE działy jeszcze Pabianice na meczu p•ł_l<ar~kim.
CZEK ,ŁĄCZ, PATKOLO, przy czym ten ostał Grało PTC swój pierwszy mecz finałowy
llif zagra tylko pierwszą część meci;u i ustąpi o w ejście do klasy państwowej z gdc1ńską
miejsca MARCINIAKOWI lub jednemu z Lechlią. Zainteresowanie byiło olbrzymie młodszych skrzydłowych.
~to żył p-0śpieszył na boisko, żywiąc w ukryciu nadi;leję na nowy sukces swych pupilków.
TARN OW - KRAK OW 2: 1
Stafo się inaczej - PTC przegrało, ale Jeśli
'101Znał ktoś powie że s,_prawiło zawód, omyli się gruKraków wystawił drugi garnitur
nieznacznej porażki, o której zadecydował bo. Pabianiczanlt! dali z siebie wszystko: ma·
rzut karny podyktowany za nastrzeloo<l 1 ~kę ksimum ofiaimości, ambicii i umiejętności. Nie
pOd koniec spotkania. Bramkę dl.i Tamowa stety, tych ostatnich było i;byt mato na to,
u~yskał Wiśniewski, wyrównał Gierg•cl. Zwr żeby pokonać przeciw:nika.
Finał to nie przelewki. bo tutaj znalazły
cięska bramka z rzutu karnego uadl:1 ze stna
się najleps7.e druż}"lly polskiet A~klasy i dołu Roika II
piero na tle takich przeciwntków występują
w calej okazałości braki pabianiczan. Przede
WISŁA 4:3
ORLĘTA Wisła wystl}Piła bez Gracza I Flanka, poza
tym w l>ikładzle ligowym i nieco zlekceważyła
przeciwnika. Drużyna Orląt grała niebywale
ofiarnie i ambitnie, odnosząc zasiużone mvy-

Lepsze motory Olimpii

clęstwo.

ŁKS

I B -

72~etyd0W( ły 0 ZWVC

BZURA 10:0

„ostwie

Atleci Lodzi
mistrzostwa

dwa przedstawfenia o godz. 16,30 i 20
•
„Musisz być moją",

Rl)sanna siedmiu księżyców"

BALTYK ·:._ „Lekkomyślna siostra"

BAJKA - „OSl!atnia szansa''
GDYNIA - „Program Aktualności Krajowych i Zagranicznych"' Nr 26"
HEL - „Koble:a sama"
MUZA - „Ok')liamości łagodzące''
POLONIA - „Zielone lata"
PRZEDWIOSNIE - „Dragonwyck,"
ROBOTNIK - „Kwiat miłości"
ROMA - „Monsieur La Souris''
REKORD - „Belita tańcey·•
STYLOWY - Tajemnica nocy wigilijnej
SWIT - ,Konwój"
,.Zaklęta narzeczona.
TĘCZA TATRY - Miasto „Bezprawia" (w ogrodtle)
WISLA - ,,Zielone lata"
„Miasto Bezprawia"
WŁÓKNIARZ ZACHĘTA

-

-

„Lekkomyślna

„W pogoni za

Za~ się nadspodziewamle dobnie, bo w I

Grabski doszedł do strzału I ulokował
P łkę w siatce. Później "1!ergicznle atakowa.a
Lechia, lecz do strzału nie dochodziła. Bram·
kę swą uzyskała dopiero w 29 min. przez Roga<:za. Piłka zmyliła bramkarza. W 32 mln.
G.ozdzik podwyższył do 2:1. Do przerwy PT(',
nie wykorzystało swej przewagi,

~ifn.

w_,,.drugłeJ POiowie Lechia całkowicie opa·
byt Matczak (Olim.). Należy zaznaczyć, że nowaJa sytuację. W 10 min. rzut kamy bram
w tym biegu Krakowiak jechał bez hamulców. karz Lechii, Pokorski. zamienia na bramkę.
Strzał był możliwy do obrony. Dalsze dwie
LIC'L·n l zwolennicy wyścigów motocyklowych, bramki uiiyskał z ładnych akcji Goździk. Pny
którzy wczoraj z zainteresowaniem obserwo- stanie 5:1 PTC ostnąsnęr0 się z przewagi
wali ich przebieg, mają jednak maleńką proś I dzięki Kurowskiemu popraw1ło wynik na
bę do orga111izat0Tów: ay naprawd~ takle za· 5:2. Sędziiawał Nowak z Opola.
wody nie mogą rozpoozynać się punktualnleł
Przecież wczoraj notowano półgod:i.dnne opóż·

nleale.

będą się 0 godz. 17.30 na ~lettonym

ton.e.

Będme

Kandydaci do A klasy
Dwa

m~cze

AKWIZYTORZY

pi·karsk e w niedzielę

W niedzielę odbędą .się dwa ostatnie spotkania drużyn piłkarskich Iumdydatów dó klasy A, a mianowicie ZZK (Kolusz.ld) - Ne•p tun
Zryw,
(Końskie) '-lraz PKS 7Jdob~le tę
Jeśli ZZK wygra w n•led;zielę
samą ilość punktów oo Włókniarz., który 1u-:e
zakończył rorzgrywki. Wówczas zaidz.ie konlecz
spotkania ZZK - WłóRność dodałk.'>wego
niarz które Zlildecyduje o awansie jednej z
tych drużyn. ·

zdolni rutynowani
POSZUKIWANI NATYCHMIAST
Zgłosić się

1 ----

Warunki d')bre
Biuro Reklam I
PRASA''
Piot'rkowska 55

mężem"

5205

I

MZK przy ul. Tramwajowej 6, gdzie w tym
że dniu o godzinie 12 nastąpi komisyjne
otwarcie ofert.

Jednoczeftnie z ofertą należy dostarczyć do
Magazynu MZK przy ul. Tramwajowej 6
próbny kożuch, który po zaopatrzeniu w
wzór, według
plombę będzie służył jako
którego' dokonany zostanie odbiór.
Wadium przetargowe w wysokości 2 proc.
oferowanej sumy należy wpłacić do Kasy
Miejskich Zakładów Komun!kacyjnych w
Ł 1dzi przy ul. Tramwajowej 6, a kwit wpła
ty dołączyć do oferty,
Dyrekcja Miejskich Zakładów Komunika·
cyjnych zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu na cenę. powierzenie do
stawy kilku oferentom, jak również unie·
ważnienia przetargu bez podania powodów.
~ódź,

dnia 14 sierpnia 1948 roku.
Miejskie Zakłady Komunikacyjne
w Lodzi
8855k

•

;

Og)Oszeft

OGI:. O S ZE. NIE
Dyrekcja Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Łodzi ogłasza przetarg nieograni·
czony na dostawę kożuchów ze skór bara·
nich wyprawy dębowej, a mianowicie:
350 si;tuk krótkich z kołnierzem stojącym
o wymiarach: długość od 75 do 95 cm, szero
kość w pi,ersi od 120 ·do 150 cm.
50 sztuk długich z wysokim kołnierzem wy
kładanym o wymiarach: długość od 120 do
135 cm szerokość w piersi od 120 do 150 cm .
· Szcze'gółowe informacje otrzymać można
w Magazynie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6,
codziennie od godziny 8 do 14.
Oferty w zalakowanych kopertach bez żad
nych waków firmowych z napisem: „Ofer·
ta na dostawę kożuchów" należy składać
do dnia 26 sierpnia rb. w \Vydziale Zakupów

ciekawsze audycie

Nac:ielnv:

W ataku nie dQpisa.ł Stuslo na środku I W
drugieJ połowie gry z pewnym powodiieniem
zastąpił go Miller. Ale taka zmiana osłabiła
defensywę I atak Lechii miał ułatwione udanie. PTC musi jeszcze wiele popracować n1.-d
sobą. 1 wierzymy, znaiąc ambicJe tej drużyny,
że niebawem podciągnie się. Niech tylko weź·
mle wzór od swego wczorajszego przeciwnika,
bo od niego może nauczyć się wiele.

startu:ą

siostra"

12.00 Dziennik południ0wy, 12.25 Utwory
wiolonczelowe kompozytorów rosyjskich, 13.00
Kncert rozrywk')wy, 13.45 ·Robeil. Schumann
II audycja z cyklu Kompozytor tygodnia, 15."30
Dz'iew~ynki i · Katarzyna, audycja słowno·mu
zyczna, 16.00 Dziennik popołudni0wy, 16.20
Poznaj swój kraj, 16.30 Ulubione melodie,
17.00 Kaprys Marianny, słuchowisko, 17.45
Gramy w sza-:hy, 18.00 Mówi Wystawa Ziem
Odzyskanych, 18.05 Koncert, 18.45 Jak zostałem p'sar.z em, fel'iet')n, l 9 .oo Muzyka lekka.
19.30 Emancypantki, 45 odc. pow. Bolesława
Prusa 19 45 Koncer1. symfoniczny 21.00 Dzien
nik ~ec~orny, 22.00 Muzyka ta~eczna, 23.00
Ostatnie wiadomości.
Redaktor

ft'!!ICb .
W ŹUZIOWJCh \'łJŚC. 6"

Łodzi
w
kolarze
Czescydwukrotnie
na torze w Helenow!e

Program radiowy na wtorek

D-028532

decydujące

to mecz kolarski Czesi - Polacy o ba:r
dzG urmmałconym programie. Mecz ten rm·
grywilJly będzie na punkty. Progril!Dl meczu
obejmuje wyścig na 400 mtr. pojedyńczy na
czas, wYścig dystansowy na 20 okrążeń toru
z czterema finiszami, wyścig sprinterowsJd,
wyścig australijski I wreszcie wyścig druży
nowy. POUl tym odbędą się wyścigi młodzi
ków wyścig haindicapowy i inne.
W drużynie czeskie! wystąpi między innymi
znany już w Łodzi z zeszłorocznego pobytu
Stepanek. Drużyna Łodzi zasilona będzie jedynie przez Kupczaka (Kraków). Zap'1vredź
Pierwszy start Czechów w Łodzi nastąpi we wtorkowych wyścigów Wllbudziia wielkie powtorek. dn. 24 bm. w Helenowie. Zawody od- ruszenie wśrÓd licznych mlJośnlków kolarc1twa.

KI N A

WOLNOSć

0
u~~~~k~~
;r;n~~~~~b:eus!r~:~e
(Grudz1·ądz) tak
o powodzeniu samej akcji.

W nadprogrJlmOwym wyścigu KOŁECZEK I

Od dłużnego c::z:asu ŁOZKol. czynił starania
o sprowadzenie do Łodzi kołarzy czeskich, ale
przyJarzd Ich był niepewny. Dopiero WC'Z-O!ra;j na
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
deszła do Łodzi t8'legraficzna wiadomość że
Piotrkowska 243.
o godzinie 19,15 wszelkie sprawy związane z przyjazdem 'cz.e·
Dziś i dni naMępnych
chów, a ~lęc :z;e1Z1Wolenle, pasz.porty, wizy itp.
„CNOilIWA ZUZANNA"'
są zatatWlone f że Czesi zjawią się w Łodzi
najpó:iJnlej w pnielłzlałek,
TEATR POWSZECHNY
ChOdrzl tutaj o kolarzy torowców. Czesi bę·
Dziś o 19.30 sztuka G. Zapolskiej „ŻABUSIA"
w Łodzi w Helenoz gościnnym występem I. Górskiej w roli ty- dą dwukrotnie startowali
wie. a trzeci ich start przewidziany jest w l{.a
tułowej.
liszu, ~lędnie we Wrocławiu, który niedaw·
Sztuka będzie grana jeszcze kilka dni no
dorobił się toru kolarskiego.

ADRIA -

2:5 (1:2)

PTC nadrabiał-O swe braki ja.Ie mogło ambllepSlle ale technika,
clą i rywali-zowało 0
start, dobra gra głową WTesz~le pew'.en &tył
gry przeciwnika, to zbyt w~kie atuty żeby
nie zaważyły na końOOWym wyniku za~odów
·
Gra PTC Jest jeszcze zbyt surowa, mało osilł
f~ililla i trąCl _prymityw~. lneba bezwzględ
nte popracowac nad techniką I O\lanować sam
sySllem .flTY bo to Jest podstawa s.uk~sów.
Zbyt razące blędy popełnia dzisiaj j~e defensywa, ażeby m<>żna mleć vretensje do 'blram
kana za przepuszczone piłłd. Inna kwestia, te
Bartoszek nie gneszył pe·wnośdą chwytu
pitkj i przynajmniej dwie bramki mógł O'bronić. Pomocnicy PTC przyswoili M>bie grę
obrońców I ich podania do ataku przYPO!n\nają raczej wykopy. Napad, nie mając wypraco-

pokonał Krakowiaka w czasie 1.43, a tl7.edm

Dokqd dziś pójdziemy

Dziś

I
I

3 wyścig: KOŁECZEK I 1.44 Krakowiak
I Str~wskl.
4 wyśc.g: KRAKOWIAK 1.52 Zwloińsld De·
blsz.
5 wyścig: MUCHA t.52,4 Koreczek II, Strzał
kowskl.
6 wyścig NAJDROWSKI (Olim.) 1.45 Kole·
czek I
7 wyścig: KOŁECZEK I 1.47,2 Zwoliński
(Olim.). Mucha uległ wypadkowi na szczęście
niegroźnemu i biegu nie ukończył.
8 wyścig: KRAKOWIAK 1.47,4 Najdrowski
(Olim.) Kołeczek II.
9 wyścig STRZAŁKOWSKI 1.50,2 Debisz i
·
Zawada( który jechał zamiast Muchy.

W ramach drużynowych mistrzostw Polski
ligi żużlowej odbyły się wczoraj w Łodzi wyś
wie z B:wrą odnosząc łatwe zwycięstwo 10,0. cigi, w których udział wzięły trzy klnby:
TRAMWAJARZE I
(Grudziądz),
Był to mecz propagandowy. Bramki uzysi.:ali: OLIMPIA
PATKOLO. KULON i WARCHULSKI - po 3 DKS (Łódź). W ogólnej punktacji pierwsze
miejsce zaJęła ekipa OLIMPIA, uzysknj•łC w
oraz BILARIUSZ.
sumie 20 punkłów Na drugim miejscn j, st
KS TRAMWAJARZ 17· pkt., a trzecim DKS16 pkt.
Odbyło się dziewięć biegów, z CZ<!90 niemal
połowę wygrali motorzyści OLIMPII. W skład
okręgu
wa:c1ą o
tel drużyny wch<>dzili NAJDROWSKI, ZWOŁódzkl _0kTęgowy Związek ~tletycmy. urzą· LIŃSKI i STRZAłlKOWSKI. Ten osti!ilni b.ył
drza w druach 24 i 26 indywidualne mistrz?- najs1abszym. Na ogół pozioł!Jll'jazdy drużyn był
stw.a •okręgowe w zapasach i podnoszeniu 1 dość wyrównamy ! zwycięstwo swe goście
c~~zarow. Zawody odbędą się w lokalu Gwar- zawdzięczają m1>'ie nie tyle umiejętnościom,
ile lepszym maszynom. Najciekawiej wypadł
d 11, Stalina nr. 17.
Do 2 awodów Zffłoslły się cztery kluby tj. t.J:zeci ·wyścig, w którym KOŁECZEK I w
pięknym stylu pokonał KRAKOWIAKA, uzyŁKS, Gwardia, Wl-Ma i Boruta-Zgierz.
Zawody zaczynają się punktualnie 0 god.z. s~jąc. najlepszy cz.as dnia 1.4~. Na. ogól wy19-'tej. Ważenie zawodników wyznaczono na n~k! nie są na'?wy_czajne, widzlellsmy prze·
clez na t~zę łódzkim dużo lepsze rezultaty.
godz. 18-tą.
Oto wyniki:
1. wyścig: ZWOLIŃSKI (Olim.) 1.54 Kołe
czek II.
2 wyścig: NAJDROWSKI (OJłm.) 1.46 Mu·
cha.
LETNI TEATR „OSA" Zachodnia 43 tel 140-09
Dziś " godzinie 19 min. 30 punktualnie ko·
media muzyczna R. Senackiego pt. „ROZKOSZNA DZIEWCZYNA".
PiłkMze ŁKS I B graU wczoraj w 0Lo:-ko-

TEATR LETNI „BAGATELA" Piotrkowska 94.

finałowy

wszystkim technika. Nie ulega nalmniejszej
wątpliwości, że Lechia była o klasę lepsza
technic:mie. co miało decydujące znac'. ·n -e na
tak nierównym terenie jakim Jest boisko PKS.
piłka była zawsze pod kontrolą gdiiń<;.1,c7.dn
dobrze obm yślane.
podani~ celne. zagrania
Lechia ma w1_>ojony pewien system gry, rozumiie go i um i ejętnie stosuje. Pokawwo grała
prawa strona ataku, Kokot Il - Goźdiik, ten
ostatni ajleps.zy technik I strzelec drużyny.
Dobrze wspó~pra<:0wały wszystkie linie. Początkowo, 9dy atak przeciwnika jeszcze się
nie rozkręclł, PTC miało coś do p<>wi~di1mia,
lecz w drugiej części zawodów krótka, przy·
ziemna gra Lechii i .błyskawiczne oddarwanie
~łk; całkowicie dezorganizowały system obron
ny PTC. Wtedy posypały się bramki.
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PREMIERA!
Swletna komedia muzyCZ111a
Produkcji amerykańskiej

LEKKOMYŚLNA SIOSTRA
W rolach
Reżper:

głównych:

KA THRYN GRĄYSON
SIMMY DURANTE
HENRY KOSTER
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