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Twarda walka
prowadzi do

zwycięstwa

Sukcesy Markosa w zach. Macedonii
Rozgłośnia Wolnej Grecji donosi, że
jednostki greck·iej armi1i demokratycznej zajęły ważine wzgórza w rejonie
P~mon w zachodniej Macedoniii. W wyniku gwałtownych walk, które trwa·ły
przeszłio 24 godz.iny, oddziaty demoKra
tyczne .zdobvi!tv umocnione oozycf e ar-

. Donoszą z Londynu, że strajk rooot·
n 1ków portowych w Belfaście (północna
I:landia) zakończył się pełnym zwymii monarchistycznej na wzgórzach Kuly cięstwem robotników.
1 Platy.
Żądania robotników portowycn zoJednostk'l drugiej dywizji! wojsk ateń- stał~ przyjęte dopi.ero wówczas, gdy
skich, które przy. były z odsieczą zosta·j stra1k rozszerzył się na wszystkie nie·
ły rozbite I musiały się wycofać' w lcie- mal .d?ki w Belfaście, paraliżując caJ...
.
kow1c1e ruch portowy i wstrzymujA(I
2 "
runku mJe/scowo~cl Tr:landa Eillli•
-, doatawv ż.vwnoścl dL:i; armiL
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JERZY BARTMAN Z CZĘSTOCHOWY:
Proszę się ZW'I'6cić be?Jpośrednlo do organ!.·
:z:acji Służby Polsce. Adres S. P. jest Mstę

UNIWERSYTET W PRADZE
który iniedawoo obchodził 600 lat swego Istnienia.

(odz} Pnnri

nych, jędrnych słowach?
p1sać?
Paweł otarł pot z czoła.

nowelka ,,Expressu"

Depesza
Stary konduktor tramw~j?wy, Igna· J s~ego ojca, nale.żalo

wię~

wysłać do

pujący:

Co mu na·

Łódź,

ul. Curie

dziesiąty blankiet,
umiał zredagować

Skłodowskiej

28.

a wciąż jeszcze nie
odpowiedniej depe·

szy.

Gryzł koniec pióra, zniszczył dwa
- A może napisać ,,Stało idę nteblankiety, zmarnował pół godziny.
szczęście, przyjeżdżaj" Nie! Brat pomyśli, że może ktoś złami nogę

albo za

cy Lewiński, u.marł spokOJme.
mego depeszę, azeby przyJechał na po
- Napiszę tak: „Przyjeżdżaj, albo- chorował ... 1 Tak nie można!„. Trzeba
wiem ?ici~c na~z u~arł, a pogrzeb inaczej ale jak?
W życiu wiodło mu się różnie: gorzej grzeb.
się pOJutrze '.
'
i lepiej, ale śmierć miał dobrą, bo nie
- Będę musiał pójść na pocztę! - odbędzie
- Tak nap'isfiłby półanalfabeta, lf·
Nagle uczuł, że kto§ szerpnął go za
umierał samotnie. Przy łożu jego czu pomyślał poeta i wybiegł na ulicę.
terat jednak powinien sformować depe poły płaszcza. Obejrzał_ się i zobaczył
wał syn, Paweł. A najstraszniejsze z~
wszystkieg0 jest umierać w samotności
i opuszczeniu.
Było to z początkiem ltstopada, kiedy wiatr roznosi po ulicach ostatnie
liście,
a z zachmurzonego nieba nie·
wiadomo czy spadnie deszcz, czy pierw
sze płaty białego śniegu.
Paweł stanął przy oknie i zamyślił
się.

Był literatem i poetą. Nieraz pisał o

śmierci

w

słowach

mocnych i patetycznych, jednakże śmierć ojca uczyniła
na nim tak silne wrażenie, że nie mógł
spokojnie zebrać myśli.
Przytknął czoło do zimnej szyby 1
apatycznym wzrokiem spoglądał . na
przechodniów, spacerujących po ulicy.
Wreszcie otrząsnął się ze swojej- posępnej medytacji.
_ Tak _ szepnął zdecydowanym
głosem _ trzeba zająć się pogrzebem!
Ich dość liczna do niedawna rodzina
przerzedziła się w czasie wojny tak ka·
tastrofaln1e, że prócz Pawła pozostał
przy życiu jeszcze tylko jeg0 brat, Jó·
zef, który był majstrem w Szklarskiej
porębie.

.J'ózef

,

był

bardzo

orzywiązany

do

Na ulicy wiał zimny wiatr. Pa\\•eł
koln:ierz palta i przyśpieszył
kroku.
Wpadłszy do urzędu pocztowego poprosił o blankiet, wyjął pióro i, sta·
nąwszy przy oknie, zamyślił się.
- Wlęc co robić? Ach, tak wysłać
telegram do Józka! Lecz co napisać i
jak?
Spojr~ał na czysty _blankiet.
- Jak to napisać? ..,.... przesunął ręką
po 'czole .
On, literat, poeta, wirtuoz słowa i
stylu, pisał zawsze gładko i płynnie,
odnajdując bez trudu odpowiednie my·
~li i słowa, ale w tej chwili, stojąc przy
okn!e nie wiedział w jaki sposób na·
p'isać do brata teleg1~m. zawiadamia~
jący go o śmierci ojca.
· d
·
Czyżby cierpienie 1 z eprymowan1e
odebrało mu zdolność myślenia?
- Zacznę chyba „Drogi bracie" zdecydował się, ale zaraz potem zmienił zam;ar.
- Poco „Drogi bracie"? Można się
obejść bez tego. Tu chodzi o sens. Ale
jak to wyrazić? W jaki sposób powie·
dzieć to wszystkQ w kilku emocinnalpodniósł

szę inaczej, bardziej poetycznie.„ · Ale woznego.

jak?

-: Ho, ?o! -

ł
•
rz~k wozny. -

znamy ,

Wydało mu się, że czuje znowu za- t~ktch, k~orzy ~o~zinarni. st?Ją ~a p~cz

pach lekarstw, a przed oczyma stanęło
mu białe łóżko w uszach zaś zadźwi"'·
,
"'
czały słowa lekarza:
_ Zrobić ostatni zastrzyk!...
Potęga tamtego obrazu, mocna i tragiczna, porwała .go znowu i wzruszyła.
- Tak, tak!... Ojciec umarł.„ A Jó·
zek o tym nie wie!-.. Trzeba mu wysłać
depeszę·:· depeszę!„. - strzępią się je·
go mrśll·
. .
.wozny pocztowy spog~ąda P?deJrzlt·
~1~ na P?stępne.go oso~n1ka. ktory całą
)uz . g?dztnę st?I pomiędzy . oknem .a
stoltktem do pisan:a, poeta Jednak nie
dostrzega tego sp0 J;rzen5.a.
.
- Trzeba wvsłac depeszę... Ale 1ak
·
· ć?
w
· s~ys tk
• n
1ą. nap1c:;a . . „
o sk onczo
e . ··
1
Nte ... Tak nte mozna„.. Zaraz, zaraz.„
A może tak: „Kochany, twój ojciec
umarł!" Ale dlaczego „twój"„. Tak sa·
mo jest on przecież i moim ojcem i
w ogóle po ·co to „Kochany?" Nie wol·
n 0 m! się rozczulać!... Trzeba być męż·

-,„

cte. cz.eka1ąc, az się z~obt śctsk 1 wyc1ą
gaJą interesantom p1en5ądze z kiesze-

.,
nt..„

co

. d en.·..
?
p
.
pan za Je
rosz~ stę wy·

legitymow.ićr„. Gdzie jest mlltcja?
Jest już. i milicjant. Przegląda papie·
ry Pawła 1 salutuje.

- Wszystko w porządku, lecz dla·
czego stoi pan tutaj dwie godziny?
- Rozumie pal{\... Ojciec umarł„.
Chcę napisać depeszę do brata, żeby
przyjechał na pogrzeb a nie wiem jak
- ze skargą w głosie powiada poeta.
- To dziwne!„. Pan, sławny literat
nie potrafi sklecić takiego prostego
zdan:ia? - potrząsa głową milicjant. J
• k'
· ·
·. łb
a na pans
1m mleJscu nap1sa ym
tak:
ł

-

S ucham pana.„ Niech mi pan po·
może ...
Milicjant wyją! słynnemu poecie pi6ro z ręki.
- Myślę. że najlepiej będzie napisać
c zyzną...
to krótko i calk~ em po prostu·
Paweł oparł się o ścianę. v.r urzędziP
I napisał na blankiecie:
zapaliły sie iuż lam1w. Paweł zniszczyt . „Ojciec nie żyje, pogrzeb w sobote",

ł
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PRZYGODY WICKA i

LITERAT: - Wygrałem na loterii i dostaliem spadek po ciotce! Wobec tego
kup!ę auto!·
WACEK: Morowy pomysł! Będzie
nas pan woził do pracy!

SPRZEDAWCA: - Ach, panie, co tot LITERAT: Ratunku, bo jadę!. .. Cos
WACEK: - Okropność! Wolę nie my•
za auto! Wprost żywa istota!. .. Dziwię nacisnąłem i potrącHem przy wsiada- śleć, jak to się skończy!...
się, że jeszcze nie mówi! A jakle przy- niu, i auto ruszyło!. ..
WICEK: - Zawsze mu wróżyłem, że
tul:ie i wygodne!... Proszę, niech oan
WACEK: - Po co pan naciska1! ...
daleko zajedzie, ale w tych warunkach
wejdzie...
'NICEK: - Po co pan trąrnłl. ..
- to wątpliwe!

d ro.z•y z .n·q I•

Le~!~:u;:i~dlu!~~k~likoo.i
r~:::::!Z: ig~ro~c:~
tek dla zdrowia.

I
wa

koPrzechodząc ulicą Piotrkowską, spytałem

Stale kon t ro Ie s kle p,ow zapob.1egną n1euzas
·
adn1•0 .
•
d
•
neJ gospo arczo zwyzce cen

Do p. &burka Łódzki . świat pracy podejmuje
·spod nr. 177-57

Toteż niewymownie
ucieszyłem 'tiię, przeczytawszy, iż kioski w Warszawie, prowadzą
ce latem sprzedaż wód mineralnych, stolowych i leczniczych, czynne będą całą zimę
f że można w nich będzie dostać gorące mle

sympatycznej sprzedawczyni z takiego kiosku, czy i u nas przygotowują tę inowację.
Powiedziała, że nie wie, ale podała mi numer telefonu
niejakiego p. Lachmana
(177-57), który w Łodzi prowadzi wszystkie
·
·
kl os k 1. z wo dami· mi nera lnymil 1eczniczymi.
Połączyłem się więc z tym numerem. Odezwał się jakiś bas.
- Czy jest pan Lachman?
-NieNie
ma! zapy t ać k.1edy wroc1,
. . gdy uzdążyłem
słyszałem trzask odkładanej słuchawki.
Bardzo mnie to zabolało, bo jak już wyżej
zaznaczyłem, ogromnie lubię gorące mleko.
A poza tym lubię, żeby ludzie grzecznie odpowiadali.
'
Więc łączę się jeszcze raz I pytam basa:
- Czy pan nie umie grzeczniej odpowiadać? Nie, nie umiem! - ryknął wściekle bas
I znowu cisnął słuchawkę na widełki.
O, Gburku, spod numeru 177-57! Nie wiem,
kim jesteś, jak wyglądasz i gdzie mieszkasz.
Pozwól
jednak, że tą drogą powiem kilka
słów, co o Tobie myślę.
· Pogoda w tym roku nie bardzo dopisała, to
prawda. Upalnych dni było mało, ludziska
nie
pocili się i interes „nie poszedł". Wody
mineralne,
stołowe
i lecznicze nie miały
zbyt wielkiego powodzenia. Zresztą 10 złotych za miniaturową szklaneczkę - to Jednak drogo. Więc nawet kiedy było ciepło na
dworze, ludzie gasili pragnienie przeważnie
t. zw. „aqua de pompa", czyli po prostu wodą
spod pompy.
Ale czy dlatego ja i inni interesanci, którzy
Was się
zwracają. muszą cierpieć?
Czy do
dlatego,
że zawiodła aura i ludzie, musisz, o Gburku. być taki opryskliwy?
Fe, nieładnie! W życiu zawsze trzeba być
grzecznym. A tym bardziej już przez telefon,
kiedy nie wiesz, kto się do Ciebie zwraca.
Bo cóżby to było. gdybym to nie ja dzwonił,
ale jakiś dobry duch, który chciałby Ci. o
Gburku, nomóc i zesłać takie upi>ły, że ludziska
mdleliby z gorąca i woda lałaby się
strumieniami?
Popraw się, Gburku, spod nr. 177-57! (och.)

Od soboty

tramwa'e

ktnsu=ą zmienioną trasą

ę

~

...

\V gmachu OKZZ odbyła się wczoraj wielka konferencja świata
.
.
pracy w sprawie podjęcia energicznej walki z nieuzasadnioną gospodar·
czo drożyzną i wszelkimi próbami anarchizowania życia na tym odcinku.
. .
.
Okręgowa KomisJa Związków Zawoi aj poświęcała dotąd temu zaaadnieniu.
"'
dowych w Łodzi, jak stwierdzili wczo- "'Rola jej ograniczała się głównie
do
raj jej przedstawiciele, zbyt mało uwa- delegowania członków związków zawo·

Przq.:: ._
•la „
•-rq.1•-a
n ...
„
,.. llfatq.1•-.......
„-..

pa n.kar e I. p k uIanc.I
~

ft

I;.

powadrowal
J do M1"lenc1·na za chowan"1e cu"ru
~
I\
pamiętają

długie

kolejki, jakie tworzyły się w ubiegłym
cukier.
Podziemie gospodarcze
i ich wierni satelici spekulanci rozpuszczali bzdurne pogłoski o mającym nastąpić braku cukru, wywołali panikę a sami ... skrzętnie gromadzili ten artyk u ł co d zienneJ
.
. po t rze b y, a b Y go po t em z zarobkiem sprzedać na pasku.
Dnia 16 września na miasto wyruszyło 200 „trójek" społecznych, które
przeprowadziły rewizje w mieszkaniach osób, podejrzanych o tę wybitnie
aspołeczną i szkodliwą robotę.
\V wyniku rewizji znaleziono znaczne zapasy cukru, zapałek, mydła, soli
ftp. poukrywane w prywatnych mieszkaniach i rozmaitych zakamarkach.
Kilkanaście osób zostało aresztowany eh.
Obecnie komplet orzekający Ifomisji Specjalnej w Warszawie wydał już
pierw.;;ze trzy wyroki, dotyczące spekulantów z Łodzi.
.STANISŁAW SOBCZAK, wlaścidel fabryki cukrów i czekolady przy
I
SI
. k a ł Y przy u I · Pio
. t r k ows k"lej 161, który zmagaz:vnou · ' . erad z k"le]. 1• zamiesz
wał w swym mieszkaniu znaczne ilości cukru - został skierowany do Milen·
cina na okres 3 miesięcy.
STEFANIĘ n:OREI{, która zgromadziła w swym mieszkaniu przy ul. Piotr
k
k
ows iej 282 duży zapas· cukru i pudełek zapałek - skierowano do
obozu pracy na 2 miesiące.
Również 2 ~iesi~ce posiedzi tam ELŻBIETA LIŚKIEWICZ, zamieszkała
przy ul. Pohdniowej 18. która szerzyłapopłoch i schowała u siebie w mieszkaniu większy zapas cukru.
I cóż? Cukru oczywiście jest pod dostatkiem i na pewno go nie zabraknie.
A t~, że na kilka miesięcy zabraknie panikarzy i spekulantów _ niechaj
będ~Ie .ostrzeżeniem dla nich i dla inny<·h, że nie należy wprowadzać z;.mętu
do zycia gospodarczego!
(k)
Wszyscy

zapewne

miesiącu przed sklepami,

sprzedającymi

Mieszkania dla robotników

Od nadchodzącej soboty dnia 30 bm. -m•e
nlona zostaje trasa poszczególnych lin:1
tramwajowych w Łodzi.
wybudują również Związk~
WOdOWe W Łodzi
Tramwaje linii „t" kul""ować będą ulicaDonieśliśmy
już
o
szeroko
zakrojomi: Str7kowską, Wojska Pols·kiego, Franci'
uzyskane w ten sposób sumy podjęte
szka.fulką, Kilińskiego, Narutowicz."\,
Piotr- nej akcji budowlanej ZOR·u, który za· będzie budownictwo mieszkań robotnikowską,
Pl. Niepodległości, Pabianicką do mierza w przyszłym roku przystąp'ć
kolei obw-0dowej - i z powrotem.
do budowy nowych osiedli robotni· czych.
W przeci~ieńst~ie d? spółdzielni .b~
Tramwaje li'nii „10" - osiedle Mirecxie- czych w północnej dzieln:icy miasta
prywatnej rn1
go, 11-go Vstopada, Pl. Wolności, pJ, ·-···-·v- Niezależnie od tego, jak się dowiadu down1czo-m1eszkan1owe1
· t
· k ·
. mi.esz ama . wybu~owam•
ska, Marsz. Stalina, Armij Czerwonej, 'Vi- jemy, podjęta będzie w Łodzi jeszcze CJa ywy ,
dzew i z powrotem.
jedna równoległa akcja budowy m;es7 p;zez s.nołd7leln1ę, robotnrrzą nie będą
. Tamwaje linii' „14" - Widzew, Amii Ozer kań robotniczych.
" anowi!~ wl::isnosci .lr'':atoró".V• lecz
PoszrzceolnY<'h oddz1ałow zwia7ków za
wonej, Marsz. Stalina, Piotrkowska, PI. R~y
Przystępują
d
tego
wszystkie
związ
0
monta, Pl. Niepodległości I z powrotem.
wodo~vych: R.obotnicy bę~ą tylko .użyf
Tramwaje linii „16" - Hi'po~eczna, Li~a- ki zawodowe w naszym mieście. Na kown1kam1 t.1- loka torami, opłaraJący·
nowskiego, Zgierska, Pl. Wolności, Nowotki , teren5e Łodzi stworzona zostanie Po· mj
czynsz według ustalonej wyso·
Kilińskiego, Napiórkowskiego, Pl, Re··mon- wszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa
kości.
ta, Pl. Niepodleg~-0ści, Pabia.'licka, kolej ob- przy Okręgowej Komisji Związków Za
Dnia 3-go listopada rb. odbędz1e sif
wodowa i z powro+em.
wodowych, a członkami Je] będą po~ebranie
organ izacyine mającej poTra.mwaje linii' „B" -- PI. W1>l!Y'~~' Piotr szczególne zarządy oddziałów zwią7
wstać
spółdzielni
. na którym ustali sie
kowska, Marsz. Stalina, Armii Czerwonej ków zawodowych. Każdy oddział wy·
Szpitalna i z powrote,..
~t)
*kupi odoowiednią ilość udziałów. j za <;zczeg?łnwy plan pracy, wysoko~t
·wkładow. wvtvczne na przvs7.lnś~ ltl

Za

-1

dowych do t. zw. trójek społecznych
•
podczas podejmowanych przez Kom1sję Specjalną akcji kontrolnych.
Jak w.ykazala ·ednak praktyka, ak·
1
c1.·a przeciwko spekulantom musi mieć

znacznie szersze ramy. Trzeba do niej
wciągnąć nie tylko cały aktyw związ·
kowy, ale jak najliczniejsze rzesze robotników i tylko wówczas akcja ta mo
Że mieć pełne powodzenie.
Obecnie, w związku z likwidowaniem systemu zaopatrzenia kartkowe·
go i przechodzeniem na system sprzedaży wolnorynkowej,
wyłania się ko·

nieczność

PODJĘCIA JAK NAJSZERSZEJ

AKCJI,
gdyi odlam nieuczciwego kupiectwa
niewątpliwie
będzie chciał skorzystać z
.
okazji, aby dokonać zamachu na kieszenie ludzi pracy·
Trzeba więc zwi1ększyć czujność,
trzeba systematycznie przeprowadzać
akcje kontrolne zarówno w sklepach
detalicznych, jak i hurtowych, a by nie
I
·
·
<opuścić do prób podbijania een, czy
też chowania artykułów pierwszej potrzeby.
Postanowiono, z··.e w te)· wielkie1· ak·
( ji <;połecznej łódzki Ś\\'iat pracy weźmie czynny udział. Kontrole będą się
odbywały systematycznie, przy czym
dl
I
· ·
a u atwtł'nla pracy przy poszczegól·
nyrh zakładach przemysłowych powstaną !:pedalne komitety do walki z
drożyzna. onarte o aktyw związkowy i
radv zakładowe.
Przedstawicie] Komisji Specjalnej
prok. Bohdan wyjaśnił szczegółowo na
n:vm polega rola trójek społecznych i
jakie sa ich ()howiązki i zadania.
Przede wszystkim kontrolerzy spoler7ni maia sprawdzać, czy w sklepach
;;ą Cf'nniki. następnie czy na wszystkicb
r.rtvkuła<'h t17awniona jest cena sprierla7na, czy kupry nie pobierają wyż
<zvch ren . rz:v nie chówają towaru,
;'hv sprzedać go no wyższych cenach I
'~·reszcie - czy właśriciPle sklepów po
... ia tła ja faktury i rachuTJki na towar•
Jednocześnie kontrolerzv społeczni
winni się interesować źródłami na6ycia
towaru t. zn. czv pochodzi 0
i
.
. n z „p erw
szej reki". czy te7 7.0stał nabyty przez
pośredników drogą t. zw. handlu ła6cus?.lrnwego, podwyższającego znacznie
renv
obradach wczorajszych wzięli
udział członkowie prezydiów wszy-.tkirh zwi~7ków zawodowych, działają
<'ych na terrnie ł~odzi oraz funkdo·
nariu„ze 7wi~7kowi. w wypowiedziach
'WY<'h wyrazili g·otowość przystąpienia
i~, t~j .nkdi społecznej, mającej ochro111c swrat pnu.•y przed wyzyskiem ze
s t ronv soe k u )an t'ow i 1i chwiarzy.
(o)

W
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,,Pre
Modzelewski

rozdzielał
biedotę wiejską. -

m a aw!!!~h~:h~~ ~=~:!
•

·''

•
krewny

m jątki

m i znaiomym, krzywdzą·c
go na ~ 5 lat w· zien· a

Sąd skazał

Senne zazwyczaj Brzeziny przedstawia ly wczoraj ni-ecodzienny widok.
Tłumy mieszkańców ściągały do kina „Bajka '', w którym toczył si.ę pr<>ces przeciwko osławionemu komisarzow i ziemskiemu Modzelewsk iemu.
Sprawę tę rozpatrywał Wojskowy jomy jego - 'Yitold Horosze:v1cz, obSąd Rejonowy pad przewodnic twem darzon.y z . „ł~sk1''. Modzel~ws~1eg? bezpłk. Ochnio.
prawnie m~Jątk1em, .pon1emteck1m
Janusz Modzelewsk l odpowiadał za wtedy g~y .Jedno~zesn1e zabte.g.ał o kadzfałalnoś~ antypaństwową przez sabo· wałek z1em1 żołnierz zdemob1l1zowany,
towanle Dekretu o Reformie Rolnej. Florian Pawełko.
Mliast dbać 0 właścicieli gospodarstw
Na sali wielk~e po~szenie, gdy płk.
karłowatych ł o bezrolnych, o repa- Ochnio odczytuJe t7n list..
•
trlantów i ~ołnlerzy zdemobilJzo wa·
- Proszę ~ądu, Jemu si~ nie naleza·
nych
Modzelewsk i faworyzował ło - odpOWiada bezczelnie Modzelew·
swych przyjaciół, którzy rządzili na ~ki. - On jest kawalerem i kowalem.

majątkach. podlegających wywłaszcze
niu. W tym celu oszukańczo nie zgła
szal do Wojewódzk iego Urzędu Ziem-

ski.ego Ich· Istotnego obszaru.
Na wstępie oskarżony przyznaje się
Jedynie do pobrania łapówek na łączną
sumę 27.000 złotych, „ratami". Wyp'ie·
ra się wszystkich pozostałych zarzutów,
zasłaniając się dobrą wiarą, łatwowier

nością oraz tym, ' że zaufał znajomym

„na słowo".
W ten sposób „zaufał" szwagrowi,
gdy chodziło o zatajenie obszaru majątku Wiesiołów własność jego teś
ciowej - Leokadii Trebert, by ustrzec
go od "W-ywłaszczenia. „Zaufał" przyja
ciotom, gdy chodziło o majątki Biesie·
kierz, Grodzisk,
Glinnik, Cesarska.
„Uwierzył" im, że obszary poszczególnych majątków nie przekraczają 50 ha.
Co do Wiesiołowa - zaznaje - do·
wiedział się później, że został wprowadzony w błąd, nie ehclał jednak robić
przykrości rodzinie ..• ·
- A więc w pierwszym rzędzie był
dla was ważniejszy interes rodziny, a
nie Refornzy Rolnej? - pyta prokura·
tor Auster. - Baliście się rodziny?
- Tak jest·.. Nie chciałem, żeby rodzina żony miała do mnie żal przez
przez całe życie ...
Pomiarów, padanycli przez „przyjaciół" Modzelewsk i jak oświadcz11. nie sprawdzał.
Próżno szuka czegokolwie k na uspra
Wiedliwienie, dlaczeg 0 ziemię z mająt
ków poniemiecki ch, jak np. w Kamieniu, Janowie i Komorowie przydzielił
nieuprawni onym do tego „dobrym zna
jomym", kosztem bezrolnych.
- Czy ta łobuzeria czepia się jeszcze
mego Janowa? - pvta g0 w liście zna·

Delegac ·a

A żonie Horoszewic za

rozparcelow anG

majątek i zabrano go, więc jej się należało.

- Kto ma większe praw<• do ziemi
-· rozparcelow any obszarnik, czy ztieinobilizowa ny żołnierz? - pyta proku·
rator.
Przewód sądowy w całej rozciągło
ści potwierdz'lł zarzuty,
objęte aktem
oskarżenia.

podjęcie

budow lanym
współzawodnictwa pracy

Do Łodzi powróciła wczoraj delega- wskazując, iż niektórzy prze<!sioęblorcy
cja, która brała udział w obradach wal prywatni w pogoni za zyskiem lekcenego zjazdu Zw. Zawodoweg o Robot- ważą życie ludzkie, co pociągnęło za
ników i Pracownikó w Przemysłu Bu- sobą nie jedną ofiarę.
dowlanego w War~zawie. Robotników
Kilku mówców zabierało głos w spra
budowlanyc h Łodzi reprezentowało 10 wie martwego sezonu w budownictw ie,
delegatóV1r z przewodniczącym oddziału a delegat Łodzi Bijak zaapelował, aby
Kozhwskim na czele, roboini~{ÓW bu- związek wpłynął na kwestię należyte·
dowlanych woj. łódzk1ego - również tego i wczesnego zaplanowan ia sezonu
10-osobowa delegacja z przewodniczą- budowlaneg o. W okresie zimy powincym okręgu - Morawskim .
ny być prowadzone roboty wykończeN a zjeźdz:ie poruszono szereg nader niowe wnętrz budynków a także akcji'!
istotnych spraw, żywo interesujących rozbiórkowa , co pozwoli zatrudnić du·
ogół robotników i pracownikó w, zatrud ! ży procent robotników
budowlanyc h,
nionych w przemyśle budowlanym .
którzy normalnie tracą zajęcia z chwi·
Obsżerną dyskusję wywotała sprawa lą rozpoczęcia się pierwszych mrozów·
współzawodnictwa pracy w przemyśle
Niektórzy przedsiębiorcy budowlan1,
budowlanym . Głos zabierało 30 mów- korzystając z tego że robotnicy zatrud
ców. Wskazywal i oni, że zarobk; robot niani są jedynie w ciągu 8 miesięcy
ników budowlanyc h poważnle wzros· sezonu, pozbawiają swych pracowniną, jeśli upowszechn iona będzie praca ków urlopów, co jest niezgodne z ohosysłemem trójkowym·
wiązującym5.
przepisami i krzywdzące
Dużo uwagi poświęcono również Epra robotników budowlanyc h. I ta spnwa
wie bezpieczeństwa na budowlach, była szeroko ornaWi.ana ne zjefdzie. (x)

I

października

przeżywszy

1948 r. po krótkich lecz
lat 17
•. t p.

KIE LA

,;Zlodzieiki wI rtuszllu'

grasując

yz
sz
e
zar
ob
ki
zapew ni robotn ikom

Dnia 26

konferencję międzyna11?dowego l;>mra
pracy delegacja polskich wł.6kn1arzy
w celu nawiązania bezpośredniego kon
taktu z włókniarzami całego świata
oraz wymiany poglądów dotyczących
wszelkiego rodzaju zagadnień włókien·
niczych.
Z ramienia Zarządu Głównego Zwhiz
ku Zaw. Włókniarzy wyjechał do Genewy
prezes Burski,
z ramienia
C.Z.P.Wł naczelnik wydz'iału socjal·
nego Andruszkiew icz.
(k)

Prokurator Auster zażądał najwyż· wpadły w ręce władz'
szegn wymiaru kary.
w aięce Wll.adz wpadła osławiona .dtł
Sąd skazał Modzelewsk iego na 15 lat dziejka w fartuszku" Zorl1a OLaplińska,
któwięzienia oraz konfiskatę mienia.
(p) ra okradała bezczelni'e swyelb ehlebodalwe6w

•

w Bogu

włókniarzy

ciężkich

cierpieniach

zasnęła

WIESŁAWA

uczennica 4-ej klasy XXI-go Gimnazjum i Liceum.
Wyprowadze nie drollich nam zwłok z domu żałoby przy ul. Pabianickiej 9'7 na cmentarz w Rudzie nastąpi w piątek o rodz. U-ej.
Pogrążeni w głębokim smutku
RODZICE I RODZENSTW O
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na terenie Łodzi.
•
Aresdowa.no orównleł Ka.zlm1ewię Silarzyi\
ską, która przed kilku doła.ml okra.dla B4lr
narda Ni'ezl>orałę, :zabieraj~e mu :z młft!l'tln
nlia. pieniądze, ZnaJez:lono piv;y nieJ '5.0ot

złotych.

Okradła skrzy,aczkę

niewdzięczna wychow anica
Znana skrzypaczk a Bronisława Rot·
stadt, zamieszkała przy ul. Mostowej
30, przyjęła na wychowani e 16-letnlą
Anielę Krawczyk.
Onegdaj, korzystając z tego, te jej
opiekunka przebywa w szpitalu, nie·
wdzieczna dziewczvna skradła z n1ieszkania· cztery walizy z garderobą i usf·
!owała zbiec z miasta.
Młodocianą złodziejkę
aresztowano
na dworcu i pt'zekazano Sądowi dla
Nieletnich. Skradzione rzeczy ~wrócono właścicielce.
(i)

Zmian nazwisk

tylko do 31 grudn ia rb
Nie wszyscy wiedzą, że term/n skła
dania podań o zmianę nazwiska i hnienia przez osoby, które podczas osta~
niej wojny przybrały pseudonimy woj
~;kowe, konspiracy jne 1 osłaniające mija z dniem 31 grudnia rb.
Osoby, które nie zechcą zmieni~ nazwisk lub imion, obowiązane są we
właściwym starostwie grodzldm złożyć
oświadczenie o powrocie
do dawnych
~azwisk względnie imion oraz do udowodnienia swej tożsamości.
Kto tego nie wypełn5. i po upływie
terminu nadal będzie używał przybranych nazwisk - może się narazić na
kary.
(k)

oego, o ile nie okupi się olbrzymią suNarzeczony Ewy Bonn i porostaM męż
mu wyznaczyła banda szanta- czyźni twierdzHi, że Ewa Bonn sama użystów.
plainowała ten cafy spisek i wciągnęła
Pan X, aczkolwiek jego kariera pali- ich do swych planów. Podczas rozpratycz.na był1a poważnie zagrożona, nie u- wy r-ozegra.fio się dużo momentów draląkł się groźb. Oddał sprawę w ręce matycznych. Łęcz znał doskonale przem~odego wówczas kryminalisty, Łęcza. wrotność k·Obiet, nie mniej nie mógł! nie
Ten namiętny i pełen zapału początku- odczuć akcentów szczerości w ghosie
jący prokurator w krótkim czasie zlikwi- oskarżonej.
dawał gniazdo sza.ntażystów. Oskarżono · Niestety, zeznan.ia wszystkich os·karEwę Bonn, że razem ze swym narzecze- żonych pokrywały się ze sobą. Ewę
nym i jego kolegami zorganizowaił.a tę Bonn zasądzono wraz z iinnymi. Sprawę
występną akcję. Wdarła się podstępem zatuszowan o; ogół nie dowiedział się
do domu pana X, by zebrać jak najwię- nigdy, jakie to plamy miał na sumieniu
cej szczegółów kompromitujących zna- wielki pan X.
nego polityka.
Ewa Bonn była już rok w więzie;niu,
Rozprawa odbyła się przy drzwiach gdy zdarzył s·ię pewien wypadek. w pezamkniętych. Winnych skazano na długo wnej sprawie
sądowej
powołano· na
letnie wi21ienie, kar·iera pana X nie by- świadka jednego z uczestników bandy
ła więcej zagrożona.
Sprawiedliwości szantażystów. Łęcz pamiętał go doskostało się zadość i prokurator Łęcz zy- nale, był to najwięcej
nieśmiały chło
skał w osobie pa·na X dozgonnego przy p~k, który przeważnie milczał na rozpra
jaciela, a w sferach sądowych opinię w1e.
niezwykle zdolnego kryminalisty.
Po sprawie, w której zeznawał, Łęcz
Ale mimo to nie był zadowolony ze wezw.a 1ł go do swego gabi1netu i przyswego sukcesu. Nie dawało mu spoko- pommawszy mu sprawę Ewy Bonn, przy
ju przypuszcze nie, że Ewa Bonn mogła puścił szturm do niego. Chłopak, którebyć w tej całej sprawie naprawdę nie- mu da:ho się już we znaki jednoroczne
winna. Broniła się na rozprawie z całym więzienie, przyznał się, że na rozprazapałem, przekonywała, że nie sądziła wie wszyscy kłamali. Ewa Bonn nic tu
nigdy, by jej plotki, jak nazywała, mia- nie z,awiniła, za wyjątkiem tego, że nieły być wyzyskane na tak ohydny szan- które tajemnice domu pana X powierzy
taż. Kochała swego narzeczone go i mia- łia niebacznie swemu narzeczonem u. o
ła do niego cał 1kowite zaufanie. Nie mo bandzie szantażystów nic nie wiedziagł.a przecież wiedzieć, że udawał mi- ła. NarzeGony jej od samego początłość, by wyzyskać jej przyjaźń z domem ku założenia ich bandy namawiał Ich
pana X. Tak, jak wszystkie zakochane by w razie wsypy zezna~ali że to
kobiety, uważała wybranego mel.czy- była inicjatorką ca~ego spi~ku. Dowome za ti.deał
• dził, że to zmniejszy Ich kare„
(D.c.n.)

13} mą, jaką

Pewnego dnia przed więzieniem dla
kobiet stanęło auto. Wysiadł> z niego pro
kurator Łęcz i skieirował się ku drzwiom
budynku. Otwierały się przed nim okratówane, ciężkie drzwi licznyich korytarzy i przejść. Znano go tu bardzo dobrze. Dziś zapowiedział swą wizytę dyrektorce więzienia. Czeka.fa go w swoim gabinecie. Ewa Bonn, dyrektorka wię
zienia, kobieta w której życiu prokurator Łęcz odegrc>ł nie małą rolę.
Ile razy wchodzi'ł w te mroczne korytarz"e, zawsze musia,l zastanawiać się
nad tymi dziwnymi wydarzeniam i, które
z Ewy Bonn, mfode j kobiety, uczyniły

Icy, ta

niezachęcająca placówka, czekało właśnie na taką, jak ona.
A przecież, gdyby nie dziwne zrzą-

dzenie losu, w którym

swoją rolę, byłaby dziś
zamężfl<}

kobietą,

Łęcz

odegrał

najzwyklejszą

otoczoną

gromadką

dziies;Y1 krzątającą się, jak inne, po
~m maifym gospodarstw ie
Minęło już dużo czasu, nie wiele ty!ko osób pamiętało, że obecna dyrekt·orka więzienia była kiedyś w tym gma.chu
jedną z przestępczyń, jedną z tych szarych kobiet, spłacających dług sprawiedliwości.

Była to sprawa, która nie dosta:ha się
surową, poważną dy>rektorkę więzienia. nigdy na :hamy dzie·nników. Prowadrono
Był to jedyny wyrzut, jedyny cierń tkwią ją w ścisłej tajemnicy. Zamieszana była

1

cy w jego sumien iu. Wszystko, co uczynil dla Ewy Bonn nie by~·o w stanie zrównoważyć jego b~ędu sprzed lat dziesięciu. Mówiła, że jest najzupełniej za·
dowalona ze swego losu, że praca w
więzleniu daje jej poczucie dobrze wype:nianego obowiązku. Dopiero teraz
czuje się wartościowym czł-onkiem społeczeństwa. Jest pewna, że jej praca
daje duże rezultaty. Ze to miejsce pra-

•

w to osoba pewnego znanego pol.ityka
i przywódcy jednej z czołowych part·ii
politycznych. Ewa Bonn zaprzyjaźniona z
córką owego pa·na, nazwijmy go X, postarała się wkręcić do jego domu, zyskać zaufanie wszystkich, stać się prawie powiernicą domowników. Przyszedł
moment, że pan X stal S·ię ofiarą szantażu. Grożono mu opublikowan iem sensacyjnvch wiadomości z jego żvoia riodzin

one
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Cracovia - Wisła po raz 92-gi

r~.zpatrzy zatarg ŁOZB-ŁKS
Decyzja ŁKS o wycotanlu drużyny plę
ściarskiej z ml·strzostw drużlrnowych Lo
dzil romlosła się s.zerokim echem po
kraju. Cho-ciaż ŁKS wycofując się z mi~trzostw zaniechał złożenia protestu do
zarządu Polskiego Zw1ązku Bokserskie·
go, tym niemniej naczelne władze postaoowil) SK.Iegól10wo z·ainteresować
Wkraczamy w końcowe stadium rozsię zatargiem I tern, na jakim on pow· grywek ligowych, które ostatecznie zastał.
decydują o losach tytułu mistrza i spadW związku I tym mpadła decyzja wy ku z ligi. Już przez to samo spotkania
delegowania do Loc:lzj specjalnej ko- stają się bardziej ciekawe, tym b:irmisji, która na miejscu rozpatrzy sprawę dziej, że najbl-iższa niedziela może narn
i zebrany materiał przewiezie do War- wyjaśnić wiele wątpliwości, które ma
STJawy, gdzie już zarząd PZB poweźmie każdy zwolennik sportu pił•karskieg·a,
decyzję.
studiując tabelę.
·
Komisja przybędz.1e do Łodzi w skła·
Na pierwszy plao11 zoawodów nied~leldzie trzyosobowym.
nych wysuwa się mea: krakowski Cracovia - Wisła. Rywal·izacja tych klubów
ł
IJ.•
ma już swą historię, trwa bowiem 42 !e0
I TlftG
I ta. Na przestrzeni niemal pół wieku )9siatkó~tid o ;?UChH Pm. Załęsk·ego
denastki pH1karskie tych najstarszy..::h
Od szeregu tygodni trwają rozgrywki klubów w Polsce walczyły o lepsze r.ie
w pike siatkowej systemem trójkowym
o puchar 1iim.
p.
1•
go, z.nanego i zasłużonego sportowca
Łodz.i, zamordowanego przez Niemców
w okresie okupacji.
Wc2.oraj odbyły i;ię w Zabrzu zawody le'kkoTurniej te•n rozgrywany jest rokrocz- atletyczne z udziałiim zawodników radzieckich.

Kto będzie leaderem tabeli~ - ŁKS - Polonia
w ·warszawie i Widzew - Garbarnia w Lodzi

p 'ff•;na Y •
ś.

fY

Władys'.iawa Załęskie

I

os· ta tn wys t

ą

I

tylko na gruncie krakowskim, lecz, przo pierwszych latacti istnienia Jigi - 1łJ27
dując innym, konkurowa 1ły
zawsze o i 1928 by:a mistrzem Polski. Trzeb:.i przy
miano najlepszego ze-społu w Polsce.
tym zaznaczyć, że w 1927 roku CracoW tych zmaganiach więcej n:częścla via, jako klub, który pozostał wiemy
mi 1ała CracoViia. Kroniki tego klubu nJtu- PZPN, do l.igi nie należa'ła.
ją na 91 rozegranych spotkań, 37 zwyTym raze-m więcej szans przypisuje
cięstw, 35 porażek ·i 19 meczów z wyn!- się Wiśle, ale kto wie, jak to będz:e w
kiem nie.rozstrzygniętym. Wista n:it•'J- niedzielę, bowiem w takich spotkaniach
miast może poszczycić się lepszym s!o- nie tylko umiejętności decydują. Sz3rise
sunkiem bramek 150:140, co świadczy, Wisły wzrosły zwł.aszcza w na.,;zej ::>piże odnoszone przez nią zwycięstwa by- nii, byliśmy bowiem naocznymi śvV!:1dka
ły bardziej przekonyv1ujące cyrr-owo.
mi słabej gry ataku Cracovii w so'Jtk3W rozgrywkach o mistrzostwo :igi Cra niu z ŁKS. Ale i Wisła, grając w Poz:iac-ov.ia również jest górą, trzy razy bo· niu, też spisała się nie tęgo i łylk:J w:el
wiem zdobyiia tytuł mistrza - N 1930, I kieJ dozie szczęścia zawdzitrL7,3ła swe
1932 i 1937 ro-ku. Wisła tylko w dwóch zWy'cięstwo nad Wartą.
,
Dla jednej jak i drugiej strt1riy mecz
niedtielny jest
wietk!ej wa·
gi. Zwycięska Cracovia umocni swą pozycję leadera w tabeli i pozbęcfz~H się
cie dyskiem Dumbadze wręczyła Polce Dobrzań groźnego ryWala, wygrana Wisly WYS'.Jskicj swój złoty medal, który otrzymała za po- nie ją na pierwsze miejsce, bę::!zie ·bohicie rekordu światowego, a mistrz ZSRR w sko wiem ona miała, przy równej liO~Ci pun
ku o tyczce Ozolin podarował dwie tyczki mis- 1 t •
I
k b
..,.LOronczyk owi.
·
K ow, epszy stosune
ramek.
trzow1· po 1sk .i .J-''
Wyniki pozostałych konkurencji przedstawia
Drugim niezwykle ciekawie zapow:a
ją. ~ię następujl}CO:
d.~jącym. się. spotkaniem będzie próba
800 m. mężczyzn: 1) Pugaczewski (ZSRR) SFf Polorni warszawskiej z ŁKS.
1:59,4 min., e) Ku§mirek (Polska) 2:03,2 min.,
Sukcesy nad Cracov'ą 1• Ruchem zwr6
3) Wrebli6.ski (Polska) 2:04,2 min.
c"iJ...· pows
h
'
t
' LY
zec ną uwagę na ę parę pm~
Skok wzwyż kobiet:
1)
(ZSRR) clwnik6
d f ŁKS nIe j est ła t we,
153,5 cm, 2) Penera. (Polska) Geneker
142 5 em, 3) PanW. a an e
1
kówna. (Polska) 140 em.
ale przy Większym wysiłku możliwe do
Rzut dyskiem kobiet: 1) Dumbadze (ZSRR) wył<onania, bowiem, jak głosi opinia,
49,71 m, 2) Toczenowa (ZSRR) 42;l.1 m, 3) Do sukces swój Polonla ma do zawdzięczehrzańska (Polska) 35,57 m.
nia raczej wyjątkowo słabej grze dru3.000 m.: 1) Kazancew (ZSRR) 8:50,2 min., · ny 'I k' J
k ·
2) K. i
(P 1 k ) 9 03 1 ·
3) J
k
zy
s ąs ie. ·. St aw kt ą b t ego
spot ania
ic as
os a
: ' mm.,
._urza (Pol 1· st 6 t
1·
sku) 9:08 min.
e R - e miejsce W a e 1.
Skok w dal kobiet: 1) Wasiliewa (ZSRR)
eszta spotkań nie będzie ·miała 11a
5, 37 m, 2 ) Czudzina. (ZSRR) 5134 m, 3 ) Nowa.ko razie przynajmniej
większego znacza.'
wa. (Polska.) 5,04 m.
nia dla układu tabeli, bowiem ZZK, graOszczeJ." kobiet: 1) Czudziµa. (ZSRR) 44,20 m, jąc u siebie z Polonią (Bytom), powi·
2)Anokinn. (ZSRR) 37,57, 3) Stachowicz (Pols nien Wygrać, nie Wiele też szans mo·;na

p sportowcowzsRR
I

Start rekordzistów świata i mistrzów ZSRR wy

•

me.
wołał na śląsku olbrzymie zainteresowanie.
N a st.a d.iome
· ze b rało się
W
· ok oło 30 .ooo w1·d zów.
dotychczasowych
,,•ozgrywkach
przeprowadzanych W dwóch grupach
Bieg 100 m. z powodu złego stanu bieżni roze
ze względu na dużą ilość drużyn biorą- grano w dwu seriach na. czas. Pierwszy przedcych w nich udział, wy1lonieni zosta/.i j'Uż bieg wygrał Karakułow przed Kiszką., drugi-Sa

p6łfionaliśoi. Rozgrywki półfinałowe od·

b~da. tlę

w

nadchodzącą

sobotę

dnia

30... bm. O godz. 18.30, nafomi&St ffna'ły
nas1ępnego dnia, W nlediielę 31 bm.
9 godz. 17. Póllfinał!Qwe ~ fi.nałowe spot-

kania odbędą się w sali YMCA.
Do półfinału z.akwaHfikowali sio w
...
gruptfe I: AZS I, li I IV, KS Pocztowiec
oraz TUR I i Il. W drugiej grupie w półfinałach spotkają się: I gimn. Miejskie I,
HKS l 1j li, XX drużyina harcerska oraz
ŁKS li i Ili.

Pryv1~tny

bankiecik

„kosz:tuie" 6 m. dyskwalifikacii
Zahij'cjonowa.ny przez .Tandudę i W.iśniewl-<
skiego po meczu Polslta - Finla,ndia, prywatny bankiet, zakończył się dla obu reprezen
tantów smutnie. Ponieważ stwierdzono, ze
Wiśniewski i Janduda zdrowo sobie n.a tej
bibce podchmielili, zarząd PZPN nie zaiwahaił się wymierzyć i'm należytej kary. Dysk>-raliflkaoja 6 nries4ęoZ1Da wsbila zatwierdzona dla każdego z nich.
Może ten wymiar kary odzwyw.,ai Ja.ndudę ~ Wiśniewskiego na. przy&iołość od urzą·
rlzanla po mec-mich międzypaństwowych te-go rodzaju eskapa.d, o iole zn,a.jdą się kiedyś
w Teprezent.acji, a dla innych piłka.rzy bę
d'llle p.n~~rcgą, że po zakończonych :zawodach droga z boiska nie koniecznie mu~!l pro
wadzić do knajpy.

Precz z

karencją!

Zniesiono nieiyciowy przepis
Karencja, ta istna zmora piłkarstwa._ polskiego, przed wprowadzeniem której na. próżno prze
strzegaliśmy, a która dosłownie dusiła. rozwój
sportu piłkarskiego, przestała. wreszcie obowią
zywać.

Nareszcie przekonano się, te przepis o ka.ren
cji jest zgoła. nieżyciowy. Niemal wszystkie okręgi zrozumiały to i w rozpisanym referendum
wypowiedziały się za zniesieniem, tego absurdalnego przepir,u, Jedynie Rzeszów i Przemyśl
domagały sl.ę utrzymania karencji, chyba tylko
dlatego, żo nie odgrywają poważniejszej roli w
polskiej piłce nożnej.
Karencja zniesiona - to prawda, ale nie zna
czy to, ażeby piłkarze mogli łatwo, gdy im się
tylko podoba, zmieniać barwy klubowe. Obowią
zywać będą. nadal te same przepisy,
zniesiono
tylko bezsensowne ich obostrzenia.. Gracz zawsze może otrzymać z klubu zwolnienie, lub skre
ślenie. W wypadku skreślenia. zawodnik pauzować musi 12 miesięcy.
Na. konferencji preze~ów OZPN przedstaw1o
no szereg projektów organizacyjnych, które za.
mierza wprowi>.dzić PZPN. Przede wszystkiem
więc utrzymać okres przerwy zimowej obowią.
znj'łcej piłkarzy od 15 grudnia. do 15 lutego i od
15 lipca do 1 sierpnia oraz ograniczyć ilość gier
zawodnikom do dwóch na tydzień, względnie do
sześciu w ciągu miesią.ca. PZPN projektuje wre
Rzcie viysłanie trenerów polskich na. przeszkolenie za. e:rani ce

wyjątkowo

nadze przed Gołownikinem i Stawczykiem.
Ostateczna. klasyfikacja. biegu na 100 m.: 1)
Banadze (ZSRR) 10,8 sek.1 2) Ka.ra.kułow
(ZSRR) lO,l> sek., l!) Kiszka - l0, 9 eek., 4 )
Stawezylc - l1 sek., 5 ) Golowkin (ZSRR) ll,l
se~ biegu 100 m. kobiet zwyciężyła w pieTWszym. przedbiegu Duchowicz (ZSRR) przed Blinow~ (ZSRR), w drugim Piwowarówna. przed
p·t
k
1
rzan ą..
·
Klasyfikacja. ogólna 1) Duehowicz (ZSRR)
12,6 sek., 2) Blinowa. (ZSRR) 12,8 sek., 3) Broc
kówna. (Polska.) 13,2, 4) Piwowa.równa. (Pols·
ka.) 13,9 aek.
W rzucie młotem zwyci~żył bezkonkurencyjny Kanaki (ZSRR) 53,70 m.
Niespodzia.nkl} była porażka. .Andrejewej z To
ozenową. w pchnięciu kulą.. Toczenowa osirrnnęła ka) 37,17.
„
doskonały rezultat 14,16 m. Polka Bregulaka
Skok wzwyż mężczyzn:
1) Ilia.5ow (ZSRR) przypisać Rymerowi w r,tec.zy z Ruchem,
ustanowiła. rekorcl ślą.ska. wynikiem 12,55 m.
190 em, 2) Dregiewicz (Polska) 174,5 cm, 3) który ba•cz.nie mus·l strzec się, żeby nie
w czasie zawodów rekordzistka ~wiata. w r:m Zwoliński (Polska) 171,5 cm.
wyprzedził go AKS,
bowiem druży'la

z

W Zakopanen1

Wielki

ośrodek.

dla zawodników

narciarski

państw słowiańskich

W dniach 22 lutego - 3 'marca odbędą
się w Zakopanem międzynarodowe zawody
narcia-rskie o mistrzostwo Polski. W zawodach tych we7.lllą udział narciane Olechosło
wacji, Węgier, BulgariL byc' może r6wnież
i innych państw jeszcze.
Zakopane wybrant' zastało również jako
miejsce m5~dzym,a.rodowej konferenc1l narcłarskiej, gdyż ma ono wszelkie dane ażeby
stać się ośrodkiem narciarstwa państiw .dowiańskich i bał!<ański'ch.
program
międzynarodowych
zawodów
obejmuje. bieg na 18 klm. . kombi.nację nor-

i

bałkańskich

we@lcą, bieg na 30 kLm. bieg szotafetoWY
4x10 klm, w klasyfikacji państwowej, slalom, zjazd, konkurs skoków otiwa.rtych, kom
binację alpejS\ką męską i żeńską, slalom gi
gant (specjalny), bieg kobiet na 8 kim i za
wody juniorów na które złożą się skoki z
kombinacją norweską.

Czesi zapewnili, że pnyślą do Zakopa.nP.·

go najsi~nieJszą i bardzo Jic:z:ną reprezentację swego kraju.
Również Bl1Jgaria.
dalia
oMetnicę

wysłania

Iwody
rozgryWane
widualnej,
a nie

ekipy 12.-osobo·weJ, Zaindy

Jedyny mecz

będą w kookurencji
zespołOwej.

w boksie Wiókniarz-Concordia

Na
żużlu i w terenie
ed n kowo do brzy mot orzysc KS. Tramwajarza
j

„

CJ

Spóźniony stosunkowo 4ermin dococm.ego
raidu mc.tocyklowego dokoła Łodzi z-0rg:.mizowany przez sekcję mot-Or<nvą K. S, '.l';:-am
wajane s.pri!IW'ił, że w imprezie tej, w poTów
naniu z latam~ ubie!TłYmi wzięła udział sto·
sundmwo iDiellczna V.aść klubów. ~Pi'f;Z'o'..n
łc1waine b)1ły .Ł~DZKI H:,M., .R~SURSA,
OM.TUR (p11ukow), YMCA Łodz, Boruta.
zgd.-erska oraz sekcja motcrowa KS. Tram

waj:~·~- klubów aikończyła Już se-ron
toteż mezygnowala z udziału.
Wyniki raidu są nastęJłuJące:
w KATEGORII DO 250 cm. pierwsrre m!ej;
sce zajął JABŁOŃSKKl TADUESZ (Tra.nwajraze )na DKW 250 Drugie miejsce Bury
Antoni1 (Tramwajarze) . na DKW. 250 i trzecie m~ejsce. Janowski Stanisław ((Tramwaja
rze) rownez na DKW, 250.
W KATEGORII do 350 cm, Pierwsze .niej
sce BRZEZIŃSKI ROMAN (Resursa) na
Ardi. Drugie miejsce Sum1'ńs~ Zygm_uni~
(TramiW.) na DKW., a. ~cie ICoronsk•
Aleksander lTramw.} na Jawu

ch"Jrzowska powinna zdobyć punkty na
Legiti.
.
W spotkaniu Tarnovia - Warta raczej
zespół Poznania jest faworytem, chociaż
zawody odbędą się w Tarnowie.
Wreszcie Garbarnia powinna w Łodti
wydrzeć Widzewowi tak potrzebne jej
pun,kty, zaasekurują · ją one bowiem na
dłuższy czas przed nieprzyjemną konkure.ncją zespor6w, okupujących obecnie lokaty zagrożone spadkiem. Chyba,
żehy outseiderzy tabeli, walcząc o zacrożoi y swój byt w lidze, sprawią niespodziankę, wtedy sprawy mogą się
in Jcze j ułoż:vć.

W n~edzielę odbędzie się dalszy mecz o
mistnostwo plęśdfarskie Łod1.i,
w którym przeciwnikiem Włókniarza będzie
zespół pi'o!rkows.Idej Concordii, Mecz zapowiada
ciekawie, b&wiem Concordia
zdcbyla, się cstatnio na pokonanie ZryWu,
8 więc Włóknli:.rz również nle powinien być
zbyt pewien sukcesu.
Zawody ŁKS - Zryw, które w 'kalendarzyku wyznaczono na niedz~lę, w związ\m
z wYCcfan.iem się ŁKS do skutku nie doj1łą.
a.
drużynowe

i

ICATEGORIA DO 500 cm. I) KACZOR
MIECZYSŁAW (YMCA) na DKW. 2) Majczyk Adam ('I'ramw.) na Victcrii i 3) Kamin
ski Józef (Tramw.) na. Triumph.
w KATEGORII MOTOCYT LI z PRZYCZEPKAMI. n KOWALCZYK
MIECZYSŁAW (ŁKM) na Zundappie terenhwym 2)
Królikowski Antoni (Tramw) na DKW 3)•
Dztęglelewe•ld Zygmun~ (OM:i'UR PliotrltóW);

!

się dość

Ro„-'lftln
.,.g._. I e nag ro, d

Jankowski Ma,rian (Boruta).
urządza
. Ze z~anycb motorzystów 1!dZ;1a1·· w raidtie ~ W tegorccz!lym sezonie moforzyści
DKS
nle wuął KOŁECZEK. gdyz; Jak wiadomo, f (Łódi) zdob I" i' .ed
na ost~tnich wyścJ.'gach żużl-0w.ych mir.l wy l nie RuchJi~; ~~cJa ;:ą ~~~odia i Odzn~cze
pa.dek l doz.nał złamanJa oboJ.czvka, nafa- wodnikami szereg imprez l~~ny::~1 J7a
m!arl MORGA STANISŁAW, dobry ra.ido.- wych J"ak r·„~• . . - . __,
_,
• h ra•to.
- d o b re j re ptzyni'o~ły
o„.„ez
wiec,
na slrut
- e k wyp adk u w t ererue
iin wil IDlru.7.V'IlaT(luOWYC
· uI.
ó
' k ó1
lokaty nie uzyska.I. •
Uroczyst~ rozdani: e 7~ 0~~~yc';' w
r.
1948
Puchar ~rzcchod~1, nagroda dla trzykl'<!t- nagród zawodnikom sekcja mato!lyltlowa ten_ego zwycię~y ralldu, zdob3•1i • 1!'otorzys~ go klubu urządza w niedzielę dn. '1 lis~opa
KS. T1-amwa;racrze. Sukces ten sw•-dczy, Jz cl.- we własn:vm l<'kalu klubowym pn
1
~lub posiada. nie tylko_ dob!ą drużynę zu- Ki!ińs.kieg 0 -145, które dokonane zostanie~
zlowców ale uprawia rowniez turys.tvlu~ tere obecności wszystki'ch czJ„nków sek.cjJ. JeJ
nowlł,
sympatyków i zaoroszonych uości

I 41
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Ml~DZY ŻYCIEM A ŚMIERCIĄ

Nr

!98

Przygody dwóch bohaterskicb lotników polskich

(49

I

Tymczas·em Krzycki! stropiony nag~
Wezwawszy pomoc, Ma.ry w reakcji
Zooiepo·kojma d~uższą nieobecnoś-1 Nagle spostrzegł.a go pochylonego
.kią swego partnera, Mary postanowiła nad sie·dzeniem auta. Podeszła bliżej ·i po tak strasznym k·ilkusekundowym na- wybuchem Mary, nie wledzliał przez
go poszukać. Spytaljla się w hollu, czy w&wczas ujrza•ła swego brata cał·ego pręże'rliu, zupełl'li·e straciła głlowę i we- chwilę co począć. Mia8l zamiar pobiec
go widzieli. Ktoś przypomniał s·ob·ie, że we krwi. Nie zastanawiając s·ię nad ni- stłia do garderoby, zalewając się łzami. za panną Evans, f<Jiedy za olm rozległa

polski porucz;nik wyszedł na ulicę. Pain- czym wbieg~a z krzykiem do ~okalu, za.a Ga·rderobiana wzięła z Je·] rąk torebkę, się syrena policyjne ł dwóch poticja·npałla za słiuchawkę 1i automa~ycmie na-1 po czym dowiedziawszy sdę adresu, od tów podeszło z rewolwerami wymie-rzona Eva.ns podążyła za nim.
nymi w jego pierś.
wiozłia ją do domu.
·
kręciła numer policji!.

Humor-to zdrowie!...

Dr ŁOZA specjalista:
włosów, skórne wene·
ryczne 1-2, 5-7 Sien
9578k
kel- ldewicZa 34

I

POTRZEBNY

KRAWIEC
WYKWALIFIKOWANY

dnik

\ MiuTars>ka 3&,

G<>§ć wchodzi do kawlarnJ, przywołuje
.Ml
do obstalunkowej roboty
--------nern i powiada:
gi
POSZUKIWANY
DENTYSCI
- Panie star.szy, dla mnie jak zwykle: blal'I
11:1
Spółdzielnia Krawiecka
_ __
ll-LE_c_z_--z-Ę_B_O_W
kawa bez babki!
„Dom Modelowy-", Piotrkowska 38 fr. I
oraz
odpowJada kei·
Przepraszam bardzo now0C2esna pracownia
ner - ale babki akurat zabrakło.„ Czy może zębów sztua.ny<h _ KAPELUSZE damskie NAPRAWIA bez śia·
Phtrkowska 8. 1063lłk męskie duży wybór po d•.:. uszkodzoną gardebyć biala kawa bez kremówek?...

p.::

»«

GABINET dentystvcz·
ny Maksymiliana Preqlera ze Lwowa. Spenowoczesna
cjalność
protetyka zębów r.r111ń
10731k
ska 26a
LEKARZ • DENTYSTA
Zofia Balicka. Labara>«
torlum sztuczny1;h zęoów. Moniuszki 11. li
Nauczyciel wyjaśnia dzlecJom w szkole:
- Opowiem wam dzisiaj o Newtonie. Wie- p„ tel. 151-15.
10804k
cie pewnie, że Newton odkrył prawo przyciqgania zleml ... A czy wiecie w fa.kl sposób o d · • - - - - - - - - AKUSZERKI
krył to prawo?... Oto, spacerując po ogrodzie,
spodło :i drzewa na zie·
zauważył, te jabłko
mię... Stąd wysnuł wniosek, te ziemia przycJq- AKUSZERKA Łagow
lika Irena pn:y1muje
Ot
edml0 1
tle"
J •
_... _,
o, co znaczy spo
Y···
ga wszys Ie prz
strzegawczo§ć. No, powiedz, Plotrus.lu, czego Zach.l'U.lJ.la 52 te e1on
10690g
1!11-76
n.a.s ucsy ten przykład,,.,
„
- Ten pr~kład uc.zy ncs, je gdyby Newton
siedział w klaale, a nie &p<J.cerowal po ogro- Kupno • Spriedaż
dzie, Io by nic mądrego nJe wymyl!Jł/ - od· MEBLE wszelkiego M
dzaju sprzedaje Stopow.lad<! Plotru~ jednym tchem.
larnia Krasickiego s
><
przy Rzgowskiej przyMaly chłop.lee rwraca slę do of.oo:
- TatU8iu, co to z.n.aczy geniwz flnaJl.llowy1 stanek Piaseczna
11415g
Ojciec zamyAl11 się 1 odparł:
- Widzisz, nwje dziecko, geniusz finansowy ~KUPUJĘ wełnę owto jest taki mąż, który potrafi zarobić więcej, CZ"! w katdej ilości.
Płacimy dobre ceny
niż jego żona potrafi wydać...
- - - - - - - - - - -•.------•l(boczna Llmanowsldegoi Rybna 17.
10998
OGŁOSZENIA

Pani Genowefa przyjmuje plastunkę do swe·
go dziecka.
- No, dobrze ... A czy panJ umie slę obcho·
dzić z dzieckiem? ...
- Dlaczego nie; proszę pani?.„ - dziw! się
piastunka. - Przecież ja sama przez długi czas
byłam dzieckiem ..•

DROBNE

::;Z""E"'G'""'A::-:R=-K=l,-7.ł....,,..oto--s-r-e-

LECZNICA: Spół~ie~- bro, kamienie kupuje
Dr KUDREWICZ spe- nia Lekarzy SpecJali- „Omega" Piotrkowska
stów Porady, zastrzy- 4 poleca·· gwarantowa
p·10t
weneryczne- k" d ty tyk
cja11sta
r- ne wyroby złote 10756k
a.
skórne, e - 10, 4 - 6 1' en s
3
l0 709'k SPRZEDAM okazyjnie
kow!rka ·
Piotrkowska 106.
10642k OR. VOGEL, specjali- maszynę do szycia puD~r-K~O~W=A~L~S~K~I~A~n-a-- :ta chorób kobiecych, dełek szlicówkę, pedał
tol specjalistil skórno· akuszeria. Narutowi- d~ukarsko • sztancowy
piłkę (laubzega). Teleweneryczne 2-7 Piotr cza 4., tel. 260-92
10969k fon 166-85 Łódź.
108280
kowsli:a 175
l1 5 lSk
specjali
Of KOWALSKI MJE Dr SIENKO
WEŁNĘ w
skórno • wene- SKUPUJĘ
CZYSŁAW specjalista sta
·
ł
k żd · ·1 ś ·
'
skórno - weneryczne ryczne 13-14, 16-18 a e1 1 o c1, P acimy
·
·
.ń k
ceny ,, p o·
naJwyZSze
· i s ieg.., 132.
1 Maja 3, 8-9, 4-7 Kil
10906k morskie Run-0", Łódź,
10R46k
· k 3 (
N
=--~,,,...,.,=~=,.,---w po
Dr LENCZEWSKI. cbo- Dr. POPKOWSKl aku· owormeJS a
11490k
roby kobiece, alrnsze- ~1eria, choroby kobie- dwórzu)
rla, przyjmuje 3 - ? ce, przyjmuje. teqio- MEBLE, sprzedaż
kupno. Zamówienia Sienkiewicza 51, tel . nów 17 tel. 145-15.
P ~oukow10897k zamiany 106451<
181-47
Dr MIRSKI - akusze- OOl{TÓR ZAURMAN ska Nr 275 (sklep Ga
lar I Blernack.l te.11kó
t
rla, c-borobv kobiece10160k
.pec1a1is a. 6 rne. we fon 145-13
8-10 "'1
Piotrkowska 14. tele• .,_k SREBRO (złom, mone
aeryczne
fon 257·23
10774 ity) stale kupujemy.
1063'?k Nawr?t 8
DOKTOR REICHER _ Dr PROCHACKl specl11 Sklep zegarmlstrzowWięckowskiego
!pecjalista! wenery-:z- lista skórne, weneryc-z ski.
ne, skórne, płdowe ne '2-21 4--6. teQil).. (dawn. Sródmiejska\ 6
10972
1073 3k
lzaburzenial. Południo- nów 17
1064lk Dr PIESKOW - ner- KAPELUSZE dams!cie,
wa 26.• 2-7
Dr TADEUSZ CHĘ- wowe. wewnętrme, e- męskie w wielkim wy
CINSKI choroby skór lektrowstrząsy, S - &I borze (hurt - detal)
10730k poleca „lVLdnru" Głóno-wl"nervM:ne. Piotr· Zawadzka 6
l1 3lllg
HEYKO-PORĘB · wna 3o.
Dr
kowska 157, 4-8
karakułowe
wenerv- FUTRO
10125 SKI skórne
_D_R_R...,<>'"'z=-v-C-Kl-.-sp_e_c-ja czne 17-19.' Brzeżna . A sprz~dam w dobrym
10729k stanie na ~ysoką _o:.o
lista chorób kob!ecych tel 158·19.
bę. Strzelcow Kamow
Przyjmuje DOKTOR GLAZER. - ~kich 18 m. 2 . ll577k
akuszerii.
2 - 6, Plotrkowska 33 skórno - wenervczne MEBLE g?towe I na
Szafy
zamówienie.
10A47k 5-8, Andr-z.eja 28
od
10708k czterodrzwiowe
=D-r~B:-A:-L""I""'c=K,_,....,.A-„..,...h-o-ro-trzydrzwiowe
by skórno-wenerycz- Dr BORECKI choroby 32000,
Sienkiew'"za 52 żołądka, kiszek wą- od 28000 łóżka od
ne.
Piotrkowsk1a
troby. Narutowieza 35. 15000,
tel. 132-75, 4-6.
l070'.ik 31 w podwórzu. 9'3fl2k
10633k tel. 206-99.

LEKARZE

I

Redaktor Naczelny: E. KRONIEWIUZ
Fre.nll1ll... miesięczna zł. 120. - .Zamawiaó i
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leca sklep Piotrkows robę. Tkalnia sztucz11544k ns> Frankowskiej, t.>:·ód
ka 223.
1155l.?
KOŻUSZKI zakopiań- rr."ejska 23
Sk'l- garwolińskie po· ZA~AMIĘTAJ FOTOleca firma B. Nagibor AUTOMAT Narutowi
Nowomiejska 2 (sklep cza 8, najtańsze, v1jw podwórzu). 10929k szybsze zdjęcia le"I·
10936k
NAJKORZYSTNIEJ ku tymacyjne
na
WZGLĘDU
pisz-sprzędasz-zamle BEZ
pierścinnek, dług')ŚĆ, gatunek włonisz obrączkę, zegarek w sów Trwała OndulaAmerykańskimi
sklepie: 11-go Listopa· cja
gwarantują
10759k płynami
da 3.
MEBLE wszelkiego ro- ,. Wileńscy Fryzj~rzy"
k
10847
dzaju, ga.rderoby od Z"11wadzka 11
placu
37 OOO zł., łóżka oo POSZUKUJĘ
18.000 •tolikl radiowe okoli~e·. Ma...-in II,
~
"
od 3.000 poleca Me- III. Pl. Wolności 6-4.
11627k
chaniczna Wytwómla
- GARAZ na &am'.)Ch6d
Mebli M1azczak
Główna 22. Tel. 116-17 o&obowy w ir6dmie·
107112k 6cdu potnebny zaru
KUPNO -spr~dat apa telefooowa6 214·3<!.
11610g
ratów radiowych oraz
wszelki sprzęt. Gdań- ZAGINĄŁ pies wyżeł
z brodą dnia 22.X mle
ska 17 Ks!ężniak.
gryt.'JoD.em,
10710k sz.any z
SREBRO w każdej po ogon krótki, lewy b<>k
staC! kupuje M. Wel- biały nakrapiany, praProszę
ner I S-ka, Łódź, Piotr wy brązowy.
kowska 112, tel. 120-66 od[Jrowadtlć za wvna·
10704k grodzeniem ul. 6-go
OKAZJA! Sprzedam Sierp°:ia Nr 34 (Ro-115 07g
maszynę dziewiarską gowski).
lfię
8-80 cm Wiadom-0ść PRZYBŁĄKAŁ
ul. Sienkiewicza 91-5. pies ostrowłOLSY biały
11597g z czamym z obrożą.
KROTKOFALOWKA Towarzystwo Opieki
iskiernik?· n'.'-d Zwierzętami lekarska,
wa, w bardzo dobrym P1otrkow&ka 49 telell609g
stanie do sprzedania. fon 277 · 50 ·
.
Dowborczyków 4 m. 1
11racv
1160()g
MAGIEL ręczna w do MASzyNJSTKA - z
brvrn stanie do spI"'l.e praktyką
poszukuje
• J „. Wiadom-0ść: Ki
dania.
posady. Oferty pod
lińskiego 17-22.
„R. W." „Prasa" Piotr
11602g kowska
11621g
55.
-------.c
z POWODU choroby 51)rzedam budkę, pa- DWAJ studenci poszu
umysło
kują pracy
pierosy! owoce, słody- wej_ Zg)ł.oszenia wy81
czerpujące kierować
cze Zgierska
u 5o3g do Administracji pod
116illg
SAMOCHOD osobowy „2".
na chodzie sprzedam
okazyjnie. Wiadomość !a9f1arowanie nracy
Gdańska 46 u dO'Zorcy - - - - - - - - 11605k WYCHOWAWCZl:NI
KUPIĘ gospodarstwo d'l dwojga dzied 3-6
do 2 ha z budynkami lat potrzebna. Prócb115'7fik
okolica Lućmier.z, Łę- nika 25·18
czyca, Ozor~ów, Al~k POTRZEBNA pom.:>c
sa.ndTów, Piątek, B1e- domowa Kopcińsk~e
1a~, Sob?ta, l~a kJ go 57 m. 1 (dawnteJ
leiowa Koluszki. Ofer Zagajnillrnwa). 115::-ig
t!_~.ta~źpo~a~~t~~; POTRZEBNA'• go;:podzieci.
Pawlicka sia lubiąca
cza 30 m
~ Bandurskiego 12-25.
·
11598g
GOSPOSIA umieh~a
RÓŻNE
potrzel:l!1a.
PIANINA, fortepiany, gotować
Gdańska
stroi, reperuje, pole· Zgłoszenia
11607k
ru]e, przewozi, ocenia . 31 m. 28.
zamienia Firma Czaj· POTRZEBNA pomoc
kowski, Piotrkowska domowa, lubiąca dz1e
ckJJ. Al. 1-go Maja 3,
86-3 tel. 103-75
116' ~o
11630,e m. 2.

.„-

Poszul<••"n e

4
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Dokqd

dziś

pójdziemy

P~WOWY

TEATR WOJSKA POLSKIEGO
116~2g
w Łodzi. al. Jaracza !1
POTRZEBNA pomoc
wybitnego
Dziś o godzinie 19.15 komedia
domowa. Re!erencje pisarza czeskiego Jana Drdy pt, „lpuzld
Al. 1-g'.> Maja 14-3.
z diabłem".
11624g
PARSTWOWY TEATR POWSZECHNY
POMOC domowa z go
Dziś o godz. 19.15 „NADZIEJ A"
potrzebna
bwaniem
TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNlERZA
Żwirki 3 m. 8. 11595g
al. Dauy6skłego 3ł.
Dziś teatr nieczynny. W najbiższych dniach
NAUKA
premiera sztuki Terence łbttigana ,,Kadet
KURSY szycia, krO)U, Winslow"
modelowania IJJstytu·
Teatr "SYRENA„ Traagatła t
tu Przemysłowo -RzeDziś o god-z. 19,30 „PANI PREZESOWA„
mieślniczego, kierowKasa czynna cały dzień od godz. 10 :rano.
nictwo Anny Karb.:>·
Slenldewicza, Tel. 272-70.
wiak,
10789g TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ .LUTNIA„
89.
Piotrkowska 2'3.
półr'lCzne
.ROCZNE,
Dziś i codziennie o godzin.le 19 min. 11
kU?"sy kroju, szycia,
modelowania, S mie· „Piękna. Helena" opera komiczna w 3-Cb.
sięcz.ne kroju, modelo- akta.eh (5 odsłonach) muzyka J. Offenba„
wania Instytutu Prze- cha. Ud2Jał .biel'28 60 oaób. Chór, balet.
- Rzemieśl statyści, orkiestra. ·
mysłowo
niczego. Zapisy, Łódf,
TBATB „OSA„ (Sil& slmowa)
11399g
Stalina '1,
P.aehochda łl. W. lłł-OI
.TŁUMACZ przysięgły
Codńennie o 19,30„ w ni~ele i łwi~ta o
angielskiego, rosyj9kle 111 1 19.SO komedia muzy~• R. Stok:& pt.
go, fran~tieg~ nie- „PEPINA".
mieckiego, łacińskiego.
Od dzlj łwW pnq otrQmuJ• le ps1M.
Narutowicza 84 telefon znWd,
9803g
276-18
aYBlt Nr I, PL. NIEPODLE<Jł.0101
Kierowców
KURSY
Nowy atrakcyjny prcgram w r>n; powszeSamochodowych Zw. dnie godz, 19.30 eobota god%
Ul,30 19,30.
TransportowCów. Mdi niedziela godz 12.00, 15,30 i 19,30.
Andrzeja 6, przyjmują
FOGG I WIECH W ŁODZI
zapisy na kun Sa"lloJedni z najpopularniejszych ludzi w Polchodowo - mot'>Cyklo·
FOGG
MIEczysŁAW
11093g sce: piosenkarz
wy.
.
i autor felietonów humorystycznych WIECH
ZAGUBIONO
wystąpią razem w sobotę 30 bm. o godz. 20-ej
13 i od
w sali Filharmonii. Bilety od 10
ksiąZkę
ZGUBIONO
6-6251
UbezpieC?Jal.ni Sep~ki 16-ej.
Franciszek, Rzgowska
11593g
98.
ZGUBIONO książkę
ADRIA' - „Podrzwtek". Program na dwa
tożsamości konia Nr.
dni 25-26
127584 Koprek Roza,.Narzeczona 2 TU'I"kmenll"
BAŁTY'".<{ li.a wieś Wes':1ła nr. 8
BAJKA - „Sluby kaWlBlers.kie"
gm .Zajączków pow.
GDYNIA - Pr...gram aktua1 ~„, Kra!. 1
11594g
Opoczno.
Zagr. Nr. 35" .
ZGUBIONO kartę re·
,,Podrzutek". Program na dwa
HEL RKU jestracyjną
dni 27 - 28.
Skierniewice Kna9ltie
MUZA - ,, Wyspa bezimienna"
wicz Franciszek wieś
POLONIA - „As wywiadu" Pr.-.>gram r.e
Ra
pow.
Kazimierzów
dwa dni 27 - 2'3.
wa Mazowiecka.
„Klatka słowi<:za."
PRZEDWIOSNIE 11596g
ROBOTNIK - „Przeczucie"
decyzję
ZGUBIONO
REKORD - „Ullca złoczyńców"
na mieszkanie. Cjań
ROMA - „Tajemnica wywiadu"
11599g
ska 77a m. 3.
STYLOWY - Na morskim 5zliaku"
SKRADZIONO leg1t.
SWIT - „Piętnastoletni kapitan"
akademicką leg. B, P.
„1-i;:o Maja 1948 roku w Mo·
TĘCZA Barba·
Zajączkowska
skwie" Białoruś w tańcu i pieśni
ra, Senatorska 2-3
TATRY - „Akt-0rkoa"
11604g
„Narzeczona z Turkmeni!"
WISŁA ,.Przygoda na waka;WŁÓKNIARZ ZGUBIONO kartę recj ach".
RKU jestracyjną
legit. n,;i
Łódź pow.
WOLNOSC - „As wywiadu"
,.Ostatni Mohikanin"
tramwaje podmiejskie
ZACHĘTA -

116061

I

Adres Redakcji i Administracji: Lódź, ul. .Piotrkowska 102a, 'fel. 137-47,
~wirki 17, P..K..U • .Nr. Vll - 13:n

:wpłacać: Kolportaż: Lód~.

czela-

.iaaWieok:l

KI N A

•----------------Zaw. i Służa
Zw. Czapliński
Jan.pol- •roUBIONO
sce
kartę ZGUBIONO leg. PPR
116llg RKU Wieluń Chałup- Nr. 336764 n.a nazwi·
ZGUBIONO Kartę re· ka Stefan w. przywo- sk') Stańczyk Właiy
jestracyjną handl·?Wą ry gm. Czastary P'lW. s·ław Zgierz. 11616g
i dowód osobisty na Wieluń.
11620g ZGUBIONO kartę re·
nazwisko Mieczysław ZGUBIONO książe<:z- jestracyjną RKU Hia·
Lipiński, Kraków, Kor kę z Ubexpieczalni na dom. Ziemka Jan, 11612g nazwisko Wagner I·e- Łódź, Gdańska 6.
deckiego 9.
ZGUBIONO legityma· na.
110?3g
11617g
cję PPR na nazwisko ZGUBIONO złotą bran ZGUBIONO kartę reKosmalska Maria w soletkę łańcuszkJwą jestracyjną RKU i do
116!49. Ła~kawegoZgierzu.
znal<>.lcę wód osobisty na na·
ZGUBIONO leg_ 1~p.a. upresza się o zwroi zwisko Moskal Jó7.ef,
Nr. 336708 na nazwi- za
Adamczewice,
wynagrodzeniem. wieś
sko Tomas Marian gm_ Klimontów.
tel. 130-07 Hoffma"'.1.
116ifif'
7."'"rz.
• 11628g
lltHllg
Działu Ogłoszeń: ł'1ot.rkowska
D - 030~9

Wydawca
55, tel. 111-50.
-EXP.RESS Il..USTRUWANY."''

