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71 delegatów Polski

Jeszcze jeden etap w organizowaniu
wielkiego Kongresu w Obronie Pokoju
mamy za sobą. W Warszawie ogłoszono
pełną listę polskich delegatów na Kongres
Paryski, zawierającą 71 nazwi">k. Skład
naszej delegacji jest wyrazem tych wielkich przemian. 3akie zaszły w Polsce W
trakcie i po zakoi'lczeniu wojn:v a zarazem
wskazuje na P-OWszechność akcji obrony
pokoju.
Na 71 naZ\visk, blisko dwie trzecie bo
aż 41, stanowią nazwiska przedstawicieli
11
świata pracy fizycznej i umysłowej, reprezentuje naukę, a 19 - literaturę, sztu
kę i prasę.
Jeśli chodzi o wachlarz polityczny, to
obok nazwiska znanego działacza PZPR
Nr. 99 (1111) znajdziemy nazwisko pisarza lub publicysty katolickiego, obok członka Stro~1i-
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ctwR Demokratycz~ego reprezentować będzie Polskę chłop z PSL. Gdy zaś zechcemy zanalizować skład delegacji pod innym
jesz~ze kątem widzenja, to zwrócimy uwa
gę, że w składzie poczesne miejsce zajmują przedstawicielki ruchu kobiecego
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Francja

i P~!~ds::;:~ci~!1~~~1~ie::i·skiej nie jest
ę Q pierwsze S rzypce
Ił erowcy grać
:~~~~~=it;~~ju s;!~d~~rsk?ni ::og~u!z;
podporządkowała się całko·wicie dyktatowi amerykańskiemu
zastąpią szefów stki~, którzy nie chcą '\'idzieć swojej zie-

Rząd amerykański, korzystaj~c z okazji pobytu
marshallowskich, wyreżyserował „konferencję w
Ogłoszony komunikat stwierdza, że uczestnicy

w Waszyngtonie dalegatów państw
sprawie Niemiec".
konferencji doszli do „całkowite

go porozumienia".
Dziennik paryski „Hum,anite" ujmuje wyniki układu waszyngtońskiego w nanastępujących punktach:
t) Powstać ma reakcyjne państwo zach-Od- nikiem w koalicji montowanej 11mez USA i
nlo - niemieckie, w jaskrawej sprzeezności z zawrzeć umowę dwustronną ze Stana.mi Zjeukładami międzysojuszniczymi. Hitlerowcy dnocz1mymi w ramach pła.nu Marshalla.
5) Według doniesien' z Waszyngtonu, trzy
będ<>„ graH w tym państwie pierwsze skrzypce. Nowy ten twór będzie miał charakter fe- zachodnie mocarstwa okupacyJ'ne maj""' two
deralny, co będ:llie sprzyjało ten1encjom szo rzyć piechotę niemiecką. co grozi odrodzerniem niemieckiego militaryzmu.
winistycz:nym.
6) Do lipca br. nastąpi zespolenie francu2) W dziedzinie stosunków gospooarczych
przyszłe państwo zachodnio - niemieckoie o- skiej strefy okupacyjnej z Bizonią. Władze
trzymać ma szeroką autonomię, co poo;woli francuskie nie będą wówczas mogły podl!jmu na udział w walce o poobój rynków świa mować żadnej decyzji bez zgody Anglosa·
towych. Należy podkreślić, że 9 listopada ub. , sów.
roku magnaci Zagłębia Ruhry objęli kontro- I 7) Wysocy komisarze cywilni - a.meryI
lę nad trusta.mi niemieckimi.
3> Zgodnie z układem, zawartym pop~ed-:

~~) ~:i~:??.:t.:~:~:·:u ·M:::::'.'

l

ka.ński, bryty.iski l francuski
W()jskowych, tw()rząc „najwyższy organ kontrolny".
8) Wys()ki komisa.rz amerykański ma za.pewniony przeważający głos w tej instytucji
ze względu na to, że Stany Zjednoczone dona OO.budowę
sta.rczają najwięcej śrooków
Niemiec. Decyzje mają zapadać przeważnie
zwykłą większością głosów. W sprawach „wa
żnych" istnieje „veto zawieszające" na okres
30· dni, a· dla spraw
k
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Zresztą rząd francuski, nie będąc niezależnym, nie może sprzeoiwić się skutecznie decyz..jom anglo - amerykańskim.
W konkluzji .,Humanite" stwierdza, że re1akcja niemiecka ma.że obchodzić dzień 8
kwietnia jako zwycięstwo OO.niesione tanlrn
kosztem.

Mosley•owi wolno

Ro bo tn ,·kom wdn,· u1Ma1· a-n,· eI. ~~~j~~lhla~e?~~;:re::o~a~;~~~eoe;ą s~~:~;
miliony

zakonczenle
boi się
Soc,· alistyczny"
• pochodów
.
,minister
.
Zjazdu K msomolu "'
dnJIU SWJęta robotnJCzegO
W
-'~ obrady XI zi..„
,....
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Delegacja Londyńskiej Rady Związków Zawodowych udała się onegdaj do
·
• dał
h Ch t
t
· i t
· k'
uroczy.
a od n.tego
u er Ede i mzą
stość wręczenia Komsomołowi Orderu Lenina, angiels tego mtn s ra spraw wewnę rznyc
uchylenia zakazu zorganizowania demonstracji plerwswmajowej.
przyznanego z okazjl 30-lecia WLKZM.
Jak donosi agencja Press Associat~, Chuter Ede odm6włł zadośćuczynieUroczystość uświetnił swoją obecnoścl11 prze
.
wodnlczący Prezydium Rady Najwytszej ZSRR nia żądaniom delegacji.
Sekretarz komitetu wykonawczego Londyńskiej Rady Związków Zawodo
- Mikołaj Szwernik, który w serdecznym prze
mówieniu wezwał komsomolców do dalszego po wych Jacobs oświadczył przedstawicielom prasy: „Doszliśmy do bardzo opła·
glęb'ania wiedzy marksistowsko - leninowskiej
i dalszej pracy nad budową komunizmu w ZSRR kanej sytuacji, jeżelł labourzystowski minister spraw wewnętrznych zabrania
Wśród ogromnego entuzjazmu Zjazd uchwalił zorganizowania tradycyjnej i hisoorycznej demonstracji, która odbywała się
corocznie od roku 1890".
tekst listu do Generalissimusa Stalina
Jak donosi agencja Press Associated, londyński komitet Konfederacji
Związków Robotników Przemysłu Okrętowego i Maszynowego, reprezentują·
EYi
cy 39 związków. uchwalił rezolucję protestującą przeciwko zakazowi deprzvznała 191 nagród stal!nowskich monstracji pierwszomajowej.
......,.....,.
9 kwietnia ogłoszono w Moskwie uchwałę Ra ..._....._,.....,.
dy Ministrów ZSR.R. mocą której odznaczonych
zostało nagrodą stalinowską 191 wybitnych prac
naukowych, wynala7Jków I propozycji racjonalizatorskich, opracowanych w roku 1948.
13 nagród stalioowskich I stopnia, kaida w
wysokości 200 tysięcy rubli, oraz 19 nagród Jl
stopnia - kaida po 100 tysięcy rubli, przyznano za prace naukowe, 8 nagród I stopnia, kaida
w wysokości 150 tysięcy rubli - za wynalazki
oraz 40 nagród Il stopnia, kaida po 100 tysię
cy rubli i 111 nagród m-go stopnia, kat.da po
50 tysięcy rubli - za ulepszenia techniczne
Uchwała stwierdza, że masy pracujące z
W stolicy odbyła · się narada prezydium
i propozycje racjonalizatorskie.
Centralnego Komitetu Współzawodnictwa entuzjazmem podjęły wezwania Krajowej
Narady Oszczędnościowej do przedtermiPracy.
Po referatach sekretarza KCZZ Jó:l:j!fa nowego wykonania planu i realizacji zaKofinana i przewodniczącego Komitetu dań oszczędnościowych. Dowodem tego są
obrady Kongresu Paryskiego Współzawodnictwa Pracy przy KCZZ żu- liczne konkretne zobowiązania produkcyjNa posiedzeniu komitetu organizacyjnego chowicza i po obszernej dyskusji, prezy- ne i oszczędnościowe, oraz ogarniający coSwiatowego Kongresu w Obronie Pokoju posta dium Centralnego Komitetu Współzawod- raz szersze masy związkowców ruch współ
nowiono, ze względu na powięksi.ającą się nictwa Pracy podjęło uchwałę, która za- zawodnictwa pracy.
wciąi falę zgłosze11, przedłużyć prace Kongresu wiera wytyczne dla Komitetów WspółzaPrezydium Centralnego Komitetu Współ
o jeden dzieli. W ten sposób Kongres będz!e s'ę wodnictwa Pracy przy z~rządach głów- zawodnictwa stwierdza w uchwale braki
odbywał od 20 do 25 kwietnia br.
nych Zw. Zaw. i wskazuje sposoby usu-1 w organizacyjnym ujęciu wsp6łzawodni•
ctwa przez Komitety.
Na Krajowe.I Naradzie Obrońców Pokoju w nięcia dotychczasowych niedoma,.gań.
Warszawie wybrano 71 delegatów na Kongres
Paryski.

du Komsomołu.
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Głos

ZSRR

włoskich
W komisji politycznej ONZ toczyła się
dyskusja nad sprawą kolonii włoskich. Jako pierwszy mówca zabrał głos delegat
radziecki Gromyko, stwierdzając, że rozproponowane
wiązania tego problemu,
przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, są nie do przyjęcia.
Delegat radziecki zarzucił trzem mocarstwom zachodnim, że naruszają postanowieqia traktatu pokojowego, dotyczące
kolonii. Ignor11iJ>. one prn::t111"tv + mtejszych ludów
0

pokoju przeciwko zdra-

Obrona poko'· stał.1> się bowiem walką
o najelementarniejsze prawa narodów, o
wol;tość, niepodległość i suwerenność.
Obrona pokoju to walka o bezpieczeństwo
każdego narodu, o swobodny rozwóJ" oparty o współpracę między narodami. I to
właśnie decyduje o powszechności tej walki, o so)idarności zorganizowanych mas
obrońców pokoju na świecie przeciwko
podżegaczom wojennym, przeciwko knowaniom imperialistów, ubranych w szaty
rt
k
1
osmopo yzmu.
71 delegatów polskich na Kongres Paryski ma świadomość, że jesteśmy częścią,
polską częścią 550-milionowych rzesz zorganizowanej a;·mii pokoju, skupionej dokoła potężnego Związku Radzieckiego,
krajów demokracji ludowej i klasy robotniczej w państwach kapitalistycznych.
,......._... .......
........._..
~.....,..

......................

ulepszać
i
oparciu o

uchwały
pracy w
Krajowej Narady Oszczędnościo,vej

Od 20 do 25 kwietnia

w sprawie b. kolonii

obrońców

dŻieckim rządom.

...........................................

organizować

współzawodnictwo

• •

mi „ozdobionej" lejami po podskach czy
bombach lotniczych.
Sprawa pokoju nie jest tylko sprawą poIity)s:ów i nie jesl; tylko sprawą intelektualistów. Jest ona w równym stopniu
bliska robotnikowi, chłopu czy inteligentowi i mobilizuje ich ws;.;.ystkich do tej
wielkiej, ~spaniałej akcji pokrzyżowania
niecnych planów grup imperialistycznych,
h spo d znak u
·
grup po d'zegaczy wo3ennyc
atlantyckiego. U n::is w państwach lud.owych walka w obronie pokoju jest zharmonizowana z polityką r:ząrlową, podczas
gdy W krajach imperialistycznych i zmarshallizowanych - robotnik, chłop, inteligent musi organizować się i dzia,łać wbrew
stanowisku posłusznych i usłużnych wasali anglo-amerykańskiego imperiali7.mu.
Innymi słowy, w państwach ludowych
jest to akcja narodowa i państwowa, a w

,rn•iko' w francusk•ich
go
tys.
20
Ponad
tk b
J • h d
k
• I

Współzawodnictwa winny się
Komitetów
odbyć w dniach od 2 do 22 maja br.
Uchwała wzywa Komitety Główne do
zwołania w późniejszych terminach narad racjonalizatorów i wynalazców, oraz
począ
nakłada obowiązek otoczenia racjonalizarządu
torów i wynalazców szczególną opieką.
Prezydium Centralnego Komitetu Współ
cy górników, a wielu zostało zabitych.
Władze francuskie za1.]liast tego, by polep- zawodnictwa P~cy powołało ponadto koszyć stan bezpieczeństwa pracy, aresztują misję dla zbadania wszystkich regulamidelegatów robotniczych, domagającycil się nów współzawodnictwa pracy.
W zakończeni.u uchwały prezydium westworzenia odpowiednich warunków prazwało wszystkie Komitety Współzawodnicy w kopalniach.
Federacja życzy rannym robotnikom jak ctwa do podejmowania zobowiązań 1-manajszybszego powrotu do zdrowia i zapo- jowych, oraz do zobrazowania osiągnięć
wiada wzmożenie walki o bezpieczeństwo i wyników współzawodnictwa Di'acy w po: ~bodach 1-szo maiowvch.
pracy.

Od ntOS O rany W opa n1ac
- Cyniczna polityka
W związku ze zwiększającą się ustawicznie liczbą nieszczęśliwych wypadkó\V w
kopalniach francuskich - federacja związ
ków zawodowych górników ogłosiła komunikat, w którym oświadcza, ,że winę za to
ponosi rząd.
W komunikacie podkreśla się, że od początku roku bieżącego w kopalniach francuskich na skutek złego stąnu bezpieczeń
"bv::a nracv odniosło rany Donad 20 tysie-.

Aby usunąć możliwie najszybciej istnieniedomagania, prezydium postanawia
m. in.:
Zorganizowanie do końca kwietnia br.
plenarnych posiedzeń wszystkich Głów
nych Ko~itetów Współzawodnictwa Pracy, w celu przeanalizowania możliwości
przedterminowego wykonania planów pro
dukcyjnych i oszczędnościowych, omówie
nia dotychczasowego stanu współzawodni
ctwa pracy i opracowania planów narad
branżowych. i obsługi fabrycznych Komitetów Współzawodnictwa.
Narady branżowe aktywu zakład~wycl'i

jące

O
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Młodzi

technicy ZSRR

autorami wielu pomysłów racjonalizatorskich.· Donios·
łe wynalazki przyspieszą wykonanie planu 5-letniego
ziioiny przez niego nóż do strugark!i na· 1 sunku do mateniallu Nilclito1row -iestruglziwany wstał p~e~ k«>lektyw fabrycmy wał od rauJ warstwę dochodzącą do 40
milimetrów głębokości.
„cudownym nożem".
Rokrocznie setki ł tyis·iące podobnych
Młody nowator prncuje w moskiewskiej fabryce samochodów i pqdcza.s de wyna.lazk6w, będących wys1iłkiem rze·tel
rnonstrac)i noweg·o WY'nalaz1ku wykonał neJ pracy i dobrej woli wie·lu młodych
w przec·tągu .30 m1inut ~ra~ę, na. którą pracown·ików przemysłu majduje szeroki"e zastosowanie w ·y„ju prsktyc"Znym.
norma przew1dyvvał1a 5 1 poł godizmy„
,
z "". ,
•
Do tej pory praktyka wy·kazyWała, ze 1
maksymalna głębokość jednornzowego I to J~st Jednym z czynni~ow, ~tore stanadęcia na struganym meta.lu wynosIB:a wi?Ją .ogromny przemysł ~~1ąz:ku, R_a1O do 13 milimetrów. Przy zastosowainiu dzieck~ego na pierws~m m:eJ~U wsrod
odpow:edniego pochylenla noży w sto- iinnych narodów świiata.

Ws·zyscy fudzie pracy Zwiąiz1ku Radz1iecikiiego -· górnicy, hutnicy, roboitnicy pnzemY'SlllJ wł&kieooiczego, rolnicy i
t. d. podjęli się trudn~go leciz llCl!S.ImY'ł·
nego 2'Cldaini:·a. PostanowMil oni wykonać
p·owojermy plain pięcioletni w pr;zieoią·
gu CZ'teirech lat.
W zwią.z1ku z tym postainowielfliem ma
sy pracujące ZSRR dążą do opainowainia
nowej, doskonalszej techniki, prowadzą
cej do pomy·.ś lnego oslągnięcia zamierzo:iego celu.
W tej walce o ilość i jakość produikcji
prym wi.eóz'.e młodz1leż ramecka. Kom

~~(a,r~~1z~r~~~,e ~~~~;;e~ęw~~~;,i
~~Tf
wpro'1i'1adzeniie nowych wyna1lm:ików f u
1

le~s,z1eń 1.1spra1Wltlić me1oody pT'Odukcyjno w fabrykach i W3rsz~a1ach.

Uc"ymy oc~emnialych zawodu
.
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a onczono JUZ pierwszy e ap przesz o enia zawodowego

Naprz; jednym z takiich zasadnkzych
. .
. . .
,
.
.
ulepszen wprorwad~onych porzez m~odeNa terenie Łodzi zakonczono JUZ pierw biamcach, dał wyraz radości, jaką niewi
go tokarza leniingradzkiej fabryik·i „P<leume:ityk" - W:i·kto•ra K.oimairowa, }&st spo szy etap przeszkolenia przemysłowego domy odczuwa, . mając przeświadczenie,
ociemnialych oraz ciężej poszkodowąnych że dzięki swej pracy staje się aktywną
&ób przśypieszonego frez.O\ViClltl!ia.
NO"ł!~ ta. r;ieto~ ,3 pozwa1la ~a ;;nacz~e inwalidów wojennych i pracy. Kursy, któ jednostką społeczeństwa, a. nie jego cię
w zuzyc1u ~ozy re trwały od połowy stycznia rb., ukof1- żarem. Niewidomi już po kilku dniach
oszczę..... inoscq. za:row~o
pracy w swych zakładach radzą sobie do
p~zy ma·s:-ynie, Jaik 1 S·a rnego obra.b1ane 1 czył-0 ponad 70 osób.
w związku z tym odb.yła się wczoraj w skonale wyrabiają przewidzianą dla nich
go, mateoału. Pole~a ona n~ tym, ze wy
na.,aizica Wip~''· typ no~a o Sii )ecjal· Urzędzie Wojewódzkim uroczystość, w norrr.- a nawet dorównują zdrowym pra
nym ksllłiai to!ie, ktore t·o noze w zetkn:ę- której poza kursistami wzięli udział co·wnikom.
h
c'u z pi~a 1szczyzną frezowanego meta·l u p:zedstawicie.le Mi~isterstwa P~a~y. i OpieDobre wyniki pierwszego kursu zac ęk1 SpołeczneJ, które było lnlCJatorem
iWnii'Zą kąt ro·z.warty.
Przy dawnych metodach obróbki o- kursów przedstawiciele WRN, samorządu, ciły organizatorów do szerszego rozwinię
strza noży, wchodzące pod ostrym ką- zakładów przemysłowych i organizacji cia akcji przysposobienia przemysłowego
Niebawem rozpocznie się
ociemniałych.
tern w obrabiainy meta·!, pozostawiały społecznych.
po sobie chropowaitą powierz.chnię, a . Ociemniali kursiśc~ otrzymali już z~ję- w Łodzi drugi podobny kurs, na który
część metalu zamieni.oną w cz ais ie fre•zo c~e w .różn:".ch. ga.łęziach P.rzemysłu ł?dz· zgłosiło się już ponad 180 niewidomych.
instruktorzytego
Niezależnie od
wa.nia na proszek przylegała do noży, ~1ego i pob1an~ck1ego. M._ in. zatrudmo.no
ich w pr~em:ysle bawełruanym, wełma· specjaliści wyjadą w teren, by tam propowodując ich szybkie zużyde.
Dzieki nowemu sposobowi powieirzch nym, . papiern~czym, metalowym, elektro- wadzić przeszkolenie. Kursy takie odbędą się m. in. w Tomaszowie, Skierniewinia frezowanego metailu staje się bar- technicznym itd.
w imieniu swych kole- cach, Kutnie, Zgierzu, Ozorkowie i inPrzemawiając
dz:iej głaid!<a, a wiórki meta·lowe zestru gów, ociemniały inwalida Bogusław Pry- nych micistach województwa łódzkie(ks)
gi·Nane pod większym kątem nie two- ca, zatrudniony w fabryce żarówek w Pa go.
rzą py·iu ntefa,!owego, co tym samym po
weeee
N
zwala na df\1ższe i ekonomicmiejsze RM+Wff*'Mf*
wykorzystainie noży.
Poza tym mRlody komsomolec uzbroił
powierzchnie tnące tych noży w spetla"1e gatunki słC!Jti wo!f.ramoweJ, co po
numer tygodnjka
iwa!a na zwiększen1i e szybkośoi obroto
• bezpłatny dodatek p. t.
wej frezerki i rozgrzainy do wyższej tern
przynosi
perntury metal łat'Wl!ej Jcs·t odd7Jlel1ić od

I

I
I
I

I
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obrabranej części.
Drugim prz~"kładem wyko.rzyistaoia te
chniki jest wyinalaizek innego komsomol
ca Jeoego Nlk:torowa, który doczekał
s ię nawet ta•kiego zaszczytu, że wynale
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~ zawiera;ący szereg fachowych porad o pielęgnacji niemowląt
Mil

Zk
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Cod'1.iFnna nowe/ha „F.x11ressu"

Wazon starej ciotki
Architekt Zdębski po wielu stara·
niach otrzymał wreszcie w dawnym,
rozparcelowanym pom; ędzy parę ro·
dzin, pałacyku przemysłowca mteszka·
nie, zrożone z dwóch naprawdę pięk
nych pokoi. Zwłaszcza drugi, w którym znajdował s:ę pseudo-antyczny
kominek, przysparzał pani Zdębsk:ej,
malarce w :ele
młodej, utalentowanej
go też ze smakiem
radości, urządziła
i dobrym gustem.
Może jakiś miesiąc potem przyjechaał do ich domu stara ciotka m~·esZkająca
na prowincji.
- Moje d:ifeci - rzekła na wstępie
- dowiedziałam się, że dostaliście no·
we m :eszkanie! Widzę, że urządziliście
Pozwólcie jed·
się naprawdę ładnie.
nak, że i ja przyczynię się do upiększe
nia waszego gniazdka.
To mówiąc, uśmiechnęła się tajemnf.1czo i zeczęła rozpakowywać · w(elki pa·
kunek, który przydźwigąła z s9bą.
Kiedy wreszcie opadły z niego liczne
papiery i· stare gazety, Jan i Magdalena
znieruchomieli, a z ust :eh wyrwał się
cichy okrzyk„.
Nie był to jednak okrzyk radości, ale
raczej cichej grotzy, albowiem wazon,
jaki w tej chwili ujrzeli, był tak ordyna(t'n::e tandetny, tak jaskrawo wymalo
wa.ny, że zakochani w piQknie architekt
,
i jego żona, malarka, stTuchlelL

>>KOBIETA<<

- Wazon ten był chlubą mojego saloniku, ale dość już nacieszyłam się jego widokiem swoje stare oczy, teraz
niech raduje wasze!„. Będzi:emy tylko
musieli ustalić, gdzie go postawić„. O,
już wiem! Tu, na kominku! To jest jak
gdyby honorowe miejsce i na tle zielonego marmuru prezentować się on bę
urcczo - dowodziła
dzie naprawdę
ciotka, ustawiając wazon na kominku,
Magdalena zaś ślubowała sobie w du·
szy, że mi1nutę potem, kiedy ciotka
razbije tę glinianą
opuści mieszkanf..e,
banalność na tysiąc części!
Niestety jednak mąż nie zgodził się
na to.
- Ty wit>sz, że lubię moją ciotkę nie
tylko dlatego, że k!:edyś tam odziedziczę po nieJ jej prowincjon:ilną habendę. To jest trochę śmieszne, ale to miła
stara pani, której nie chciałbym obrazić! A ciotka czułaby s'ę bardzo dot.imię
ta, gdyby przyjechawszy kiedy do nas
znowu, nf..e zastała ofiarowanego nam
wazonu na swoim miejscu.
- Więc co począć? - jęknęła Magda
Jena - przecież nie pozwolisz, żeby ta
okropność, którą sporządził jaikiiifi stary
garncarz w czasie ostrego ataku „delirium tremens" zatruwała nam życie!
- Na wszystko j'~st rada - zastano·
ciotka nie często
wł się architekt odwiedza nas i z reguły jesteśmy uprze

w

dzeni o jej · wizytacłi. A zatem zrobimy
tak: ten wazon wyniesiemy na strych,
a ile razy ciotlka będzie miała do nas
przyjechać, zniestemy go na dół i ustawimy zno·wu na kominku!
- Swietna myśl - klasnęła w ręce
malarka, po czym małżonkowie z zacho
waniem wszelkich ostrożności wynieśli
fatalne naczynie na strych.
Potem się zroł:fia jesień, ciotka choro
w zimie
wała trochę na reumatyzm,
znowu nie lubiła ona podróżować, tak
że w odwiedziny do swojego siostrzeń·
ca wybrała się dopiero na wiosnę.
No i jak tam wazon? Czy c:teszycie
byŁo jej pierwszym
się nim dalej? zapytaniem.
Wazon (ponieważ małżonkowie byli
uprzedzeni o przybyciu ciotki) stał zno
wu na honorowym m[ejscu na marmurowym kominku, Magdalena zaś roztkliwiala się z obłudną czul:ością.
- Ach, droga ciociu! Ten warz.on jest
przyczyną naszej całej radości! Gdyby
nam teraz ciocia chciała go odebrać,
nie oddalf.byśmy go za żadną cenę, tak
bardzo przywiązaliśmy się do niego!
- Swiadczy to o waszym dobrym
smaku! - zawyrokowała z uznaniem
ciotka - żeby jednak wazon ten wyefektowniej, przywfogląd?.ł jeszcze
złam coś, co go jeszcze ozdobi.
Tu wśród dramatycznego milczenia
młodych małżonków wyjęła z papierowej torby bukiet papierowych, obrzy·
dliwie zielono-czerwonych róż i włoży·
ła je do wazonu.„
Jeszcze par,ę razy odwiedzlla tego ro

n
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Zgadzamy
NIESZCZĘSLIWY z KUTNA:
się zupełnie z jego stanowiskiem i uważamy,
że shtsw:ie poddał Pan krytyce swoje postępowanie. Nie należało w żadnym wypad-

ku pisać listu tej treści do osoby, o której
Pan wiedział, że nie zawiedzie ona pańskie
gt) zaufania. W ten sposób, powodowany z••
która jest
zdrością, uraził Pan uczucia tej,
Mu oddaną i v.rierną przyjaciółką i na pe~·
no nie spodziewała się takich zarzutów. Bar
dzo możliwe, że właśnie pański list spowodował u niej pewien uraz psychiczny i stąd
jej zdecydowana niechęć do nawiązania ':ta
nowo przyjacielskich stosunków między Wa
ml. Musi Pan cierpliwie przeczekać ten okres, stii.rając się jednocześnie naprawić mim:Jwolnie wyrządzoną Jej krzywdę. Mamy
nadzieję, że nie będzie to zbyt trudne dla
Niego, gdy jak się domyślamy kocha Pan
Jej dobra.
swoją majomą 1 pragnie tylko
Pozdrawiamy Pana serdecznie 1 prosimy napisać jeszcze do nas.

*

*

*

*

*

*

ST i\LA CZYTELNICZKA Z LODZI: Moie
spóbuje Pan' in ter weniować ia pośrednictwem
Zw iązk u Zawodowego, do którego Pani należy,
lub Rady Zakładowej swego zakładu pra~y.
Mog łaby Leż Pani przedstawić tę S?rawę w Ko
misji .Mieszkaniowej Al. Kościuszki I.
ZAINTE!lESOWANA S.: Nie możemy Pani
111ic w tej sprawie pomóc, ponieważ n:e podała
nam Pani nazwiska, ani innych bl'ższych danych. Trudno w takim wypadku interweniowa~
mając za podstawę jedynie list podpisany anonimowo. Może napisze Pani raz jeszcze to sa·
mo z podan'cm swojego nazwiska i adresu.

*

*

DETEKTYW NR 1.: * W sprawie tej
zwrócić się do odpowiedndch władz.

*

prosz~

*

*

KALEKA Z UL. D!lEWNOWSKIEJ: N'epotr2e~
bn'e Pan rozpacza. Proszę w spraw'e tej 111r6
c'ć się do swojego Związku Zawodowego I tam
zażądać interwencji. Zupełnie słuszn'e Pan zauważył, że każdy człowiek może m'eć drogę po•
wrotu do normalnego pozytywnego życia, o ile
rzeczywiście raz na zawsze zerwał z dawnymi
błędami. Proszę W'ęc nie rozp.arzać, ale po m~s
ku starać się prec'wdzialać nieprzychylnej atmo
sferze jaka się wokół Pana wytworzyla.

•

•

*

JANKA Z CHOJEN: Jeżeli syn Pani jest
prawo
człowiekiem pracy posiada tym samym
do jednoizbowego mieszkania. N!e może być
więe usunięty z zajmowanego pokoju. Pani na
tomiast jako mężatka nie posiada prawa do o-·
sobnego mieszkan'a, ponieważ obowiązana jest
Pani mieszkać wraz z mężem w zajmowanym
przez was wspólnie lokalu. O własne mieszka
nie może się Pan\ ubiegać z chwilą przeprowa
dzen:a rozwodu. W tym V{ypadku orzeczenie
wladz; kwateru~kowych jest aktualne.

*

•

~

ZMARTWIONY RYSZARD: Uczucia miłoścl
tak samo jak i przy jaźni nie zdobywa się pięk
nymi słówkami, an'. ładnym ubiorem. Jeżeli
dziewczyna, którą Pan kocha nie odwzajemnia
się Panu, powinien Pa·n starać się zrozumieć co
jest powodem jej obojętnośc:. Proszę okazywa~
więcej zainteresowania Jej życiem prywatnym;
rozmawiać szczerze i po koleżeńsku na tematy
codziennych waszych spraw. Kto wie, czy w
t~akcie tych rozmów nie od kry je Pan źródła jej
n ! echęd czy obojętności w stosunku do Pana.

ku młodą parę, a wazon za każdym ra•
zem (w porę m'.esiony, ze strychuj
znajdował się na swoim miejscu na ko•
mi;nku. Ale pewnego razu pani ciotka
przyjechała zupełnie niespodzianie. Widocznie jednak opatrzność czuwała nad
Magdaleną, bo zobaczyła przypadkowo,
jak d'.otka wysiadała z dorożki... Nie tra
cąc zimnej krwi pomknęła na strych,
lecz biegnąc przez
przyniosła wazon,
salonik poślizgnęła się. . I oto z cennec
go upominka ciotki Matyldy zostały
tylko skorupy„.
Małżonkowie wita}'. też panią Matyldę z grobowymi minami. Magdalena
zaś nieledwie ze łzami w oczach opowie
działa, że właśnie przed chwilą, śC': ec
rając z wazonu kurz, strąciła go na zie
mię.

A myśmy tak bardzo przywiązali
dodał z obłudną rozpa·
czą Jan.
- Nie martwcie s!'.ę, moje drog'e
dzieci! - odpowiedziała na to ciotka.
Matylda z tajemniczym uśmiechem mam w domu drugi taki sam wazon,
więc skorośd..e się tak do tamtego przy
wiązali, odstąpię go wam! Ale, poniec
waż, gdyby i ten się stłukł, nie mogli·
byście już go zastąpić innym, najpew•
niej będzie, jeśli wmurujecie go w
płytę kominka! Ja mam t.u znajomego
karrieniarza tego samego, który zbu~
dował grobowiec dla mego świętej pamięci małżonka, więc też osobiście do•
pilnuję, ażeby wazon tezi wmurował
wam tak jak tr~eba ...
-

się do niego! -

- !t:
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WACK A

niebywałego!
coś
To
SOBEK: SOBEK: - Wątpię, czy pan otworzy,
WACEK: - Slyszalem o pana kło
Jak s+ę ma pecha, to na
kasę!
pan
otworzył
Szpilką
najakch
A
całego! N~e dosyć, że poplamiła mi się pocie, a że przy ·niedzieli nie znajdzie bo to kasa amerykańska!
Głupstwo! Ale, sądząc
FERDEK: potrzeba?
smolą bieli:ma, to jeszcze zatrzasnąłem pan ślusarza, to przyprowadzam kole- rzędzi panu
zamknąć
należałoby.„
zawartości,
po
tylPoproszę
Żadnych!
FERDEK:
spra
takich
w
specjalistą
jest
który
gę,
kasę, a klucz od niej został wewnątrz ...
właściciela!
jej
ko o szpileczk~ ...
w ach.

SOBEK: -

w·I at r s"' n.1eg .1 deszcz

'Bez „kalafior ków'' Hwiecie ri - plecień·•••

miną
dorośli
często
łódzka Wielkiejnocy
Młodzieżświęta

dają

wyraz swej

a

nawet

„świątecznej"

radości

~~~;zpo:~~~z:i,~:zą~~~~:~:;i:jk:ii~~~:i~~n~

petrad (tzw. żabek) itp.
w związku z tym.prezydent ~asta wydał zakaz urządzania tego rodzaJU rozry-

Za~az do.tycz.y zar~wno s~rzelania
we~.
kalichloricum Jak i brom pa_lneJ.

z

Qd dnia dzisiejszego począwszy do
19-go kwietnia włącznie, wszystkie apteki, składy materiałów aptecznych i farb,
drogerie itp. obowiązywać będzie specjalne rozporządzenie o zakazie sprzedaży
chloranu potasu.
Winni przekroczenia tego rozporządzenia
mogą być ukarani grzywną do 25 tys. zło
tych lub 14-dnioł" ym aresztem. Za naruszenie przepisów przez nieletnich odpowiadać będą rodzice lub opiekunowie.
(bk)

'

k

ł

•

•

ważne
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Trzej robotnicy

• * •
m. odbędzie
b.
13
W dniu

się w.e wsi
Bendzelin pow. brzezińskiego uroczyste
radiofonizacyjnego,
punktu
otwarcie
zmontowanego w ramach c~ynu I-Majo(W)
wego przez łódzką młodzież Z.M.P.

Chcesz

Zwróć się

album~

do „Expressu" !

Doskonały album z przygodami Wicka l Wac
ka cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Osta
tnio w związku ze zMiżającymi się św·ętaml
W .elkiejnocy popyt nań wzmógł się znacznie.
Każdy ojciec, każda matka pragną bowiem nabyć dla swego dziecka na święta ten niekoszto
wny a tak m·ły upominek.
Jeszcze sprzed~wcy
Ponieważ nie wszyscy
urczni zdążyli się zaopatrzyć w odpowiednie ilo
redakcja „Expressu Ilustrowaneści albumu nabycie
go" postanov/la umożliwić każdemu
Poczynają~
kslażeczki.
ł;,k bardzo pożącłanej
r.d poniedz.alku. dnia· 11 bm. w lokalu administracji „E"(prcssu" pr7y ul. Pio•rkowskicj 102a
codlliennie od godz. 8-ej rano do 8-ej wieczór
moina będzie nabywać album w każdej 'loścł
egzemplarzy.
Czyteln"cy zamieJscowi mogą otrzymać album drogą pocztową. W tym celu należy prze
nasz 3.dres („ Express l~ustrowany".
słać na
sumę 120 złotych a
Łódź, Piotrkowska 102a)
po paru dniach album na'.!eJ<lzle na po'.lany adres
W sprzedaży urcznej oraz w administracji
„Expressu" album kosztuje I OO złotych.
. Korzvsta icie wiec z okaz Iii

R b

k d •
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Wichura wyrządziła w całym kraju po
szkody. W wielu powiatach powyrywała słupy telefoniczne i drzewa.
Na terenie Łodzi ofiarą szalejącego wiatru padło kilka płotów na przedmieś
Ciach. Wskutek fatalnych warunków at,-.osferycznych wstrzymane zostały wczo
raj roboty miejskie na wszystkich oc!cinkach. Komunikacja samolotow 1 nie udbywała się. z Łodzi wystartowały rano
tylko dwa samoloty do Gdańska i W arszawy które nie mogły onegdaj opuścić
Lublinka z powodu silnego wiatru.
Panie domu są wprost niepocieszone
Cała praca poszła na marne. Wymyte sta
rannie na święta szyby znowu pokryły
się warstwą kurzu zmieszanego z deszczem. · Teraz trzeba będzie zaczynać od

I znowu kapryśna pani Aura spłatała
nam psi figiel. Po ciepłych, iście wiosen
nych dniach, w których temperatura dochodziła już do 23 stopni, nagle zerwała

Czyn 1 Majowy

TekstylMłodzież
nej przystąpiła do radiofonizacji wsi
Skrzyńsko w pow. opocz~ńskim. ~o _zakończeniu kursu szkoleniowego, 1ak1 w
tej chwili czynny jest na terenie koła
Z.M.P. już w dniu 23 maja w:vied:>:ie specjalna ekipa radiofonizacyjna ~ teren ...
W dniu 30 b.m. na uroczyste] akademu,
jaka odbędzie się we wsi Skrzyńsk? ludność tamtejsza otrzyma w prezencie 100
głośników zakupionych z własnych funduszów koła Z.M.P. Prócz tego w dniu
tym wyjadą do Skrzyńska ruchome sklepy Centrali Tekst. z materiał.ami w•ókien
niczymi.

•

o oty
ra1u powazne sz o . y. wyrzqdz1ły w ca ym
mie1•skie W lodzi zamarły na wszystki ch odcinkac h

się potężna wichura, a przez cały kraj
przeszły silne burze śniegowo-deszczowe.
Przechodnie wtulają głowy w padniesione kołnierze palt, chroniąc się przed
dotkliwym ziąbem. W Łodzi o godzinie
10-ej rano termometry wskazywały wczo
raj minus jeden stopień. Najcieplej było
w Przemyślu i Tarnowie (po 6 stopni po'"-yżej zera), zaś na Kaspl'owym Wierchu
notowano wczoraj minus 12 stopni.
Raptowną zmianę pogody spowodowały
Radio dla wsi
masy wilgotnego powietrza, wiejące z
PZPGJ nr. 1 na wezwanie Państw. Za- północy i zachodu.
kładów Wyrobów Drzew. Przem. Włók.
w ramach czynu 1-Majowe!Yo zobowiązały
się własnymi środkami i siłami , z~adiofo
łódzcy
nizować jedną wieś, a jednoczesrue wezwały do tej samej akcji PZPJG nr. 8.

• * •
Z.M.P. przy Centrali

•

.

rali
w.yg
Fórtuna

pół

zapukała

Fortuna coraz częściej
łaskawym uśmiechem
dzi. I jak każda dobra
rych drzwi zapukać.

obdarza

swym

·1

mieszkańców Ło-

bogini wie, do któ
Najlepszy dowód,
że; podczas ostatniego ciągnienia Lote.r:i:
Państwowej jedna z głównych wygranych
w postaci pół miliona złotych padła na
los, kupiony przez robotników łódzkich.
Pół miliona padło na numer 75.151, któ
rego szczęśliwymi nabywcami okazali się
trzej pracownicy fizyczni P.Z.P.B. nr. 2:
Jasiński, Dąbrowski i Raczyński.
Pierwszy z nich nabył połówkę losu,

miliona

gdzie

należy

pozostali - po ćwiartce. A że obecnie z
wygranych nie potrąca się żadnych kwot
- Jasiński otrzyma na czysto imponującą sumkę ćwierć miliona złotych, a dwaj
jego towarzysze pracy po 125 tysięcy.
Dla ludzi żyjących z uczciwej pracy
rak _ są to sumy poważne. Toteż radość
b"
t
. lk
h . t
tk' h t
·
~~ ar
.~z~c ~es. _wie a;
w~z~s . ic
dzieJ, ze zbh.zaJą. się swię~a WielkieJ.nocy,
a. powszechn.ie wiado~o, ze W ok.re~ie takim wydatki rosną Jak na drozdżach a
(s)
zbyt wiele pieniędzy nikt nie ma!

n:wa a kto wie, czy w~.:itr-swawolnik
znów nie zaatakuje okien?
Wydrutowane i wyfroterowane podło
gi przedstawiają godny pożałowania widok. Domownicy nanieśli bowiem sporo
błota, a fitanki tylko patrzeć jak poczernL · ~, gdyż piece przeraźliwie dymią, a
przecież nie można przebywać podczas ta
kiego ziąbu w nieu!Jalonym mieszkaniu!
Zainteresowaliśmy się, czy nagłe zmia
ny w aurze nie wyrządziły szkód również
w z. ·ewach i sadach. Obawy nasze oka
:li
zały się jednak na szczęście pip·~,.. idzie o drzewa owocowe, pączki jeszcze
nie rozwinęły się, toteż ani śnieg ani lek
ki przymrozek nie mogły im zaszkodzi~.
Drzewa i zasiewy zachowuja kamienną
aury.
obojętność wobec tego szaleństwa
Zresztą ogrodnicy prz~;gotowani sa na tego rodzaju niespodzianki. -q„wało. 7P
kilka. stopni mrozu przypadało na 12, 13
i 14 maja, kiedy jak wiadomo jest trzech
ogrodn.ików: Pankracego, Serw::icecro i Bo
nifacego. Według zapewnień iio~wiadczo
nych mistrzów sadowniczych po tych
dniach nie należy już oczekiwać żadnych
niespodzianek. A do tego czasu? Przecież za kilka dni mamy ś,:ięta WiE:lkiejnocy, święta wiosny i budzącej się c.:, ży
cia natury, a każdy chciałby je powitać
przynajmniej przy 20 stopniach ciepła!
Nie należy się jednak zbytnio przejmować. Pogoda jak każda rzecz żeńskie
go rod~aju jest zmien!l~· T~też. tak samo
nagle Jak przyszła śmezyca i wiatr mogą
znowu nadejść ciepłe wiosenne dni. A do
kwietnia nie można mieć żadnej pre\ tencji. Przecież stara ~adka ludowa mówi
T

wyraźnie że

przeplata

plecień.

„kwiecień

trochę

zimy,

trochę

wciąż

lata!'

(o)

W ostatniej chwili

zin
rod
14
acia
aku
Ew
24. - Fatalne skutki
domu przy ul.

z

Składowej

przedwo jennego partactw a

hud~wlan ego

W ubiegłą środę zaczął się walić sufit. · i;yczn'ym przykładem rabunkowej gospodachu trzeba było wyrąbać. Obecnie
woda leje się wprost do mieszkania, przez
ogromne dziury w dachu wieje ' zimny
wiatr, resztki sufitu wygięły się w pałąk,
grożąc każdej chwili zawaleniem.
14 rodzin żyje jak na wulkanie. Nikt
nie chce wejść do mieszkania. Wolą spać
w korytarzu. Toteż w malutkich klitkach
zostały tylko zniszczone meble i tłumoki
bielizny. O zgotowaniu ciepłej strawy od
kilku dni mowy nie ma.
W takich to warunkach mieszkało 14
rodzin w domu przy ul. Składowej 24,
gdzie z polecenia Prezydenta miasta zaCzęść

Władze zajęły się ewakuowanymi. Cztedarki, partackiego i szkodliwego budow- ry rodziny przewieziono jeszcze wczoraj
nictwa, zupełnego nieliczenia się z bez- po południu do innych lokali zastępczych,
lokatorów. Budując ten pozostałych n:;tomiast lokatorów zakwatepieczeństwem
dom, przedwojenny właściciel miał tylko ruje się \1. ciągu dnia dzisiejszego i ponie(kł))
~eden cel: uzyskać jak najwięcej miesz- działku.
kań.
Toteż na drugim piętrze ustawił ściany
opierające się na sufitach mieszkań pierw-

szego piętra i uzyskał w ten sposób 14 nor
o wymiarach około 2 na 3 i pół metra, Ponieważ jest to poddasze, sufity tych nor
są pochyłe i przy oknie wysokie tylko na
l metr.
Skutki tego przestępstwa budowlanego
rządzono natychmiastową ewakuację czę- są dopiero teraz widoczne. Nie pomogą już
ści lokatorów. Każda chwila jest droga 1 żadne inwestycje. Przegniłe belki w subo każdej chwili cały dach może runąć, ficie wygięły się, a pod ciężarem ścian
grzebiąc pod sobą lakatorów drugiego pię- tych nor uginają się też sufity na pierwszym piętrze. Dom musi ~~YĆ bezwzględtra.
Dom przy ulicy Składowe; 24 iest kia- nie zburzony.
(

(

Mimo niedziel i
sklepy

są dziś

otwarte

Od, w Niedzielę Palmową sklepy oraz wsze!
kie miejsca sprzedaży mogą być otwarte od
godz. 1-ei po południu do 6·ej wieczór. Ludz 'e
pracy będą więc rnie;i dość czasu, aby poczyn'ć odpowiednie zakupy w związku ze zbli·
żającymi się świętami Wielkiejnocy.
Od jutra do Wielk·iego Piątku handel będz:e
siię odbywał o dwie go<lzi·ny dłużej, a w i ęc do
21-e j. zaś w Wiełk& Sobot~

-

do godz. 6-ej

•
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Świateczne

Przewr6t w dziedzinie mody

z

•

chciałabyś mieć tę śliczną, gran~tową. su~ienkę z dużymi, nakładanymi

Czy

kieszeniami tkanymi w ogromne maki?
....... Albo tę leciutką jak mgiełka, szarosr..-;·zysią narzutkę z modnym wywinię
tym kołnierzem Słowackiego?
Ostrożnie dotykamy palcami elastycznej tkaniny. Jest inna, niż dotychcŻas
oglądane na wystawach i w sklepach.
I przy tym niezwykle tania.
Czy to nylon?
Naczelny dyrektor Biura Wzorów i Mody CZPWł. śmieje się zadowolony.
- Tak, to nylon, najwspanialszy polski
„nylon", uprawiany na naszych wioskach.
Czy naprawdę nie poznajecie lnu? Najoryginalniejszego, naszego polskiego lnu,
dotychczas tak niedocenianego w produkcji włókienniczej?
Zdumiewające. Tkaniny dziane z surowca lnianego są wspaniałe. Mocne, elastyczne, leciutkie i powiewne. Jakżeż śli
cznie wyglądać będą nasze elegantki w
dwukolorowych letnich garsonkach, ozdobionych kwiatami z lnu, przybranych Inia
nymi, modnymi, szerokimi paskami, z Inia
nymi torebkami w ręku, w lnianych, kolor~wych skarpetkach, lub ażurowych, cieniutkich pończoszkach?
Biuro Wzorów i Mody CZPWł., celem
wprowadzenia do produkcji przemysłu ły
kowego nowych wzorów, opartx.ch na
twórczości rodzimej, przekazało w swoim
czasie szk@lnictwu zawodo.wemu artykuły produkcji lnianej, oraz przędzę. W szkołach tych wykonano cały szereg najpięk
niejszych, rewelacyjnych modeli konfekcyjnych z surowca rodzimego, które będą
zademonstrowane na Międzynarodowych
Targach Poznańskich.
Modele te nie są oderwane od życia.
Przystosowano je do
Wręcz przeciwnie.
potrzeb szerokich mas, oraz dla produkcji
seryjnej, co nie dyskwalifikuje wcale ich
es~tyki i elegancji.
Specjalnie oryginalne będą tkaniny lniane, dziane jak: wzorzyste, kolorowe sukienki, ubranka dziecięce, blezerki damskie i męskie, galanteria damska, rękawi
czki, parasolki, a nawet i cieniutkie, ela.
styczne pończoszki.
A pantofelki? Na korku czy drzewie, o
modnych fasonach, wykonane wierzchem
z tkaniny lnianej-dzianej na pewno spotkają się z zachwytem 'naszych pań. Specjalnie elegancko wyglądają t. zw. „rzymskie sandałki" , wyjątkowo praktyczne na
wieś i na plażę.
Innowacją sezonu będą też komplety let
nie, damskie, całkowicie wykonane z dzianiny lnianej, a składające się z sukienki,
płaszczyka, spódniczki, bluzki, czapeczki,

aar4trnki !. .•

Kupiłem mojej żonie na Imieniny olbrzy

m1 globus.

Tak bardzo interesuje si~ geografl~?

-

śwlata~ie, ale ma w~ecz:e :retensje do

torebki, pantofelków, oraz drobnej galanterii, a kosztujące łącznie w sumie nie
wiele drożej, niż jedna wełniana czy jedwnhna sukienka!
Pierwszy pokaz nowych modeli dzianych
z surowca lnianego odbędzie się dziś, o
godz. 12-ej w jedynej w Polsce wzorcowej dziewiarni przy ul. Piotrkowskiej 220.
Pomyślmy, j~kież miłe perspektywy dla

.

wyjeżdżających na wczasY, otwiera tania
sprzedaż garderoby wykonanej z surowca
rodzimego. Z pewnością, ze względu na
niską cenę , oraz estetyczny wygląd, a także odporność lnu na czynniki zewnętrzne,

-

.

No, jak te tam pani stary? „.
Niedobr.te z nim...

ruszać.
- Paraliż?„

~'t wcale

Nie mote
•

-

. .

z. U.?

goslawlonym stanie.
W pewn~j chwili jedna powiada do drugiej:
- M usz~ si~ pani przy:mać, te spodl'Ji~W3111
si~ wkrótce dziecka.
Na to druga z oburzeniem:
- A co panl myśli, te mnie osa ukąsiła?

dwóch parków

łllllłlłlłlllłlłlllllllllllłłllłllłlllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllll

i zapomog dla n:ez& możne młodz eży szkolnej

Dokqd dziś pójdziemy

Na ostatnim posiedzeniu Kolegium Za- m.iejska wykupi dom przy ul. Lutomierskiej 13. Budynek ten zostanie zburzony,
miejscu trzeba poszerzyć
gdyż w tym
trzono i uchwalono wniosek w sprawie ulicę, tak, by cnła dzielnica Lutomierzwolnienia od podatku widowiskowego ska - Stodolniana otrzymała nowoczesny
wszelkich imprez, jakie urządzone będą wygląd.
Postanowiono także powiększyć tereny
w Łodzi w związku z obchodem „Roku
parku. 1 Maja i parku Julianowskiego
chopinowskiego" dla świata pracy.
Na wniosek wydziału oświaty postano- oraz rozbudować tereny Zakładu Oczyszwiono przyznać nową serię zapomóg i sty czania Miasta. Odpowiednie nieruchomopendiów dla niezamożnej młodzieży łódz ści ulegną wywłaszczeniu.
Kolegium przedyskutowało projektowa
kich szkół średnich n.a pierwsze półrocze
ne statuty organizacyjn-e szergu wydzia1949 r.
W związku z remontem szpitali po- łów i przedsiębiorstw miejskich, zaś w
stanowiono zakupić dla niektórych z nich związku z upaństwowieniem „Grand Hotelu", hotel „Savoy" i „Polonia", Kolenowy inwentarz.
Wydział gospodarczy wystąpił z wnios gium postanowiło wystąpić do władz cen
kiem o nabycie na rzecz miasta szeregu tralnych o przekazanie tych trzech hoteli
(a)
nieruchomości i placów. M. in. gmina na własność miastu.

' 'AŃSTWOWY

rządu Miejskiego w Łodzi załatwiono sze
reg interesujących spraw. M. in. i·ozpa-

•

Miłość, zazdrość I...
zaprowadziły ją

do

Dz!~

\'\:l.J~l(Ą

l'Cll.~l<rnr.o

TEATR .• MEl.ODRAM"

ul. Traugmta 18 (Gmach OKZZ)

prze<lstaw'ttn;a •
Dziś o godz. 16 i 19.15 dwa
komedii „ZI.t;:C PANA POIRIER".
PARSTWOWl' rEATR POWSZEC11Nt'
Państwowy Teatr Powszechny w Lodzi ul. 11
Listopada 21. „Dwa Teatry".
TEA Tił KA~R A.I NY OOMTl tOł,NIERZA

ul.

Daszyńskiego

34.

Dziś

dwa przedstawien'.a o godz. 16 i 19,15
sztuki Stewuta „GWIAZDA STEVENSONA".
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ ,,LUTNIA."
Dziś i codziennie o godz. 19.15 ,.BARON CY
GANSKI" oper,tka w 3-ch aktach (4 odslonsch)

zemsta

Teatr „OSA „ Traugutta 1.
Codz.iennie o 19.30, w niedziele i święta. o 16
i 19.30 far~& M. Słomczyńskiego i Z. Wiehlera
pt. „RYCERZ SZALONY" z A. Dymszą..

więzienia

fabryki, gdzie pracuje jej mąż. Czeka
cierpliwie. Gdy wyszedł, nawiązuje z
nim rozmowę i bierze go pod rękę. Znłe
nacka wyciąga butelkę z kwasem solnym,
rozbija ją o głowę męża. Żrący płyn oble
wa mu oko. Pogotowie. Szpital. Pikała
traci wzrok w lewym oku na zawsze.
Na rozprawie oskarżona przyznaje się
do winy, wyjaśniając, iż uczyniła to pod
gdyż mąż nie
wpływem wzburzenia,
chriał do niej wrócić. V( sprawie zarzutu przywłaszczenia pieniędzy daje wykrętne odpowiedzi.
Komplet sędziowski skazał Władysławę
Pikałę na 3 lata więzienia, zasądzając jed
nocześnie powództwo cywilne. Na zarzą
d?:enie przewodniczącego oskarżona została 7.aaresztowana n11 sall sądowej. (p)

TEATR

o god'Z. 19.15 komedi& pt. „PIES OGRO

DNII(A".

Młoda , 24-letnia kobieta, starannie ubra \ kradzieży Pikulina udaje się pod gmach

na, o zaondulowanych włosach i pieczołowicie wymanicurowanych rękach zajęła
miejsce na ławie oskarżonych. Przystojny,
młody mężczyzna w ciemnych okularach
występuje z powództwem cywilnym o
symboliczną złotówkę za trwałe kalectwo, ból fizyczny i moralny oraz zmniejOboje szoną zdolność zarobkowania.
do niedawna szczęśliwi małżonkowie występują przed Sądem Okręgowym jako
dwie wrogie strony.
Szczęście małżeńskie trwało krótko. Po
niespełna 9 miesiącach Władysław Pikała
z powodu częstych niesnasek porzucił swą
żonę Władysławę i zamieszkał u matki.
Opuszczona małżonka odwiedza świekrę
i podczas jej nieobecności zabiera z kieszeni płaszcza 50 tys. zł. Po dokonaniu

.,;

Spotkały si~ dwie niewiasty na ulicy.

- E, gdi:ie tam! - odpowiada pierwsu obr a
konfekcja dziana z surowca lnianego spotka się z entuzjastycznym przyjęciem ze fonym głosem - Kryminał...
...
strony jak najszerszych mas naszego świadwie panie, co do kt6
siedzą
ale!
w
ławce
Na
(w)
1ta p.racy!
rych nie ma bdnych wątpliwości, te s• w bło

Co uchu;alilo 11.oleqiunJ

Powiększenie

całego

Pan Bąbelek znany z poglądów filoroficz·
nych, odzywa si~:
- W tyciu katdego mężczyzny Istnieją dwa
okre~y, w których nie może zrozumieć ktJble.
ty. Przed małżeństwem - I podczas malłeń·
stwa.

Sukienki, blezerki, rękawiczka, pantofle, a nawet„. poń
czoszki będziemy produkowali z rodzimego surowca
-
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Tea.tl.' Kukiełek R. T. P. O. nl. Nawrot 'Z7.
Codziennie prócz poniedziałków godz, 9
„PINOKIO''. W niedzielę i «więta godz. 12
,,HISTORIA C.Al...A O NIEBIESKICH MIG.
D.Al..ACH''·

reatr Lalek „ARLEKIN" ul Piotrkowek& 150
Codziennie prócz ponied1.iał\tów o godz. 17·tej
.DWA MICRALY i

śW1AT

UWĄHA

CALY" -

Ft-anta.

flZIF:CI!

Tea.tr Lałek „FA.RAMUSZKA • • czvn ny nie.
dziele i święta o 12 i 14. Sala Pol~ka '1:riicA W programie .,STACH ł
Moniuszki 4a.
'STRA CH", Tadeu~~a Kra~ze-inkiego .
CYRK Nr 2

:odziennie o godz. I 9. 15. Soboty 2 przedst2w;enia - Niedziele 3 prze<lstawlen;a. Wi,\kie
widowisko atrakcji.

I

jeszcze przed s,obą dużo życia, dużo
przygód i dużo ewentualności. Ja już
idę w stronę, która jest zmierzchem . By
opiekowaram
łam dla ciebie dobra l
się tobą. Nie wyipominam ci 1'o wszystko,
a·le mam do ciebie jedną prośbę.
- Spełnię każdą!
- Nie odbijaj mi Norberta, t>o czy
nie roz·umiesz tego? kocham gol
To ostatnie słowo padło tak niespo51 ) dziewan1ie, że Krystyna Wieruszówna
. Tak, taikl Właśqiwie wszyS'tko jes1 dla . jes-teś może pod jeg-o VVlpływem i bo- szeroko otwar-ha oczy ze zdumie1nia, Gre
n;l ej tajemnicze, a·Je najwięcej człowiek, isz s1ię, ażeby się w niim nie za·kochać? nowa zaś, ująwszy jej rękę w swoją, m6
•.
A może już się w nim kochaisz, tylko ta- wiła dale i.:
o którym w tej chwili rozmawia,ją.
- Tak iest, kocham gol I to własn1e
- Ja, kieś przeczucie powiada mi, że isz to sama orzed sobą?
- Nie, nie! - zaprzeczyła energicz- ' było m.oją tajem~icą, którą z różnyic~
nie powinnam jech.:;ić z nim razem! _
powtarza Krystyna p&:Jgłosem, podcz·as me, ale opanowa1na zazwycza·j Greno- pow?'?o':"' ~kry~aria:m ~r~ed. wszy~tk1m1.
W~aisc1w1e 1 to?1e„rowmez. nie powinnam
gdy twa·rz Greflowej chmurnieje mrn.z wa staje s•ię coraz bardziej nerw<;>wa.
Podchodzi do lustra machinalnie spo była o tym mowrc, ale nie mogram z.abarrdz:iej.
_ Boisz S'ię, że Norbert mógłby nad gląda na swoje odbicie, a potem tra- m~lczeć:. P~zn~łam .ci.ę na tyle, że :ozun:1em, 1~ nie. jest~s rntry~antką, am koużyć twojego zaufania? _ pyt a ze ścią- chę matowym g1osem oiągn i e dalej:
1
- Ostrzegam cię, żebyś przyipad-, k1etką, ze ni~ uslłowa?cias zdobyć Nor,
gniętymi brwiami.
kiem nie zakocha.ta się w Norbercie Gor berta. Me kiedy przedwczoraj razem
_ Tak, właśnie tego się boję\
_ Więc jedna'k podświadom'fe ,.WY· wicziu! Jest eleganck1i, przystojny, aile siedzi~liśmy tu, w tym sar:iyin: pokoj~,
cmwasz, że inte,resuje się tobą, j'ąko to nie je15't mężCZY'zina mogący dać szczę z?uwazy~am ~ pew:nej chw 1ll: ze. w krot
kobietą, czy ta,k? _ Gre,nowa baida ~ą śoie ta1kiej rnrodej dziewczy1n1ie jak tyl kim spojrzeniu, jak_rrn obr~uo1ł cię Nor\ Choćby więc usi+owa~ usid1'ić cię, nie beirt, było c.oo tak~ego,. Iz uczu'łiam n~da.Jej.
1
_ Nie, nie I Powiedziaaam przecież• da1j mu się oczarować, bo możesz być gie słr?ch,. ze„ moze. Z 1a rnteresował si 1ę
t~ą ~1ęceJ, niz nailezaro. I dl~·tego P?·
Już pani, że był zawsze w stosunku do potem nieszczęśl,iwa.
mnie zawsze poprawny, że nie pozwo- \ Spojrzała znowu w lustro. Przez chwi wr~działam Ci t~raz prawdę, azebyś wie
1 ja1k gdyby porównywała swoją dojrza dz,1ała, czego się trzymać.
lił sobie . nigdy na żadną poufa~ość.
Ucisk jej ręk1i sta1je s1lę jeszcze gorętpiękność kończącego się lata z wioś_ Bądź przez chwilę szczera i
a glllos )ej dirży w nagłym wzburzeszy,
już
całkiem
i
Wierusz<Ywny
urodą
iną
ni
też...
czy
wiedz, czy bo-isz się jego,
niu.
ma' ·owym g·łosern dokończyła:
bie samej?
- Jedz1iecie sami, oin i ty. W podróży
Jesteś może nie ta1ka eleganoka
_ Nie rozumiem pani.
s~e zdarzYĆ nieledno. ooos.ze cie
może
z
s
Ma,
rnfrodsza.
wiele
o
to
za
aile
ja,
k
ja1
nie
czy_
iir1aczej:
to
W1iec zdefiniuję
l -

o tym, co c~ w
tej chwiM powiedziałam. Kocham gol
Kocham go tak mocno, jak mocno korowmiejąca,
chać tylko umie kobieta
że może ta w'l'aśinie miłość jest już jej
więc, ażebyś pamięt<iła

ostatnią!

Krystyna zaskoczooa jej gwałltownoI dopiero
po dobrej chwili odpowiada po cicoo:
- Nigdy niie usifowa·l am się z;b1'iiżyć
do pana Gorwicza, a teiraz po tym, co
S'ię dowiedziałam, będę s1ię od niego
~rzymać jeszcze bairdziej z da·leka. Nie
b~dę .stawalł-a i?'o.mi~~Y n'im a panią 0.
biecuię to parn swięc1el
-:-- Wierzę cil -:-- rzekła powa~nie Ga
b!11ela ~renowa 1 na krótką chwilę przy
.
.
. .
cisnęła ją ~o serca.
Potem nie powracały JUZ więcej do
tego ten;a1u, ale rozmawially o sprawach zw1ąza1 nych z wyjazdem Krystyny.
Pół godz.iny później zjawi~. s·ię w bu·
duarze Norbe'ft Gorwicz..
Był ubrany w elegainckoi srnry gami~u1r podrói!riy, a w ręce trzymał śliiczny,
.
żółty neseser.
- No i jak, spa1kowaina jes1 pani? zapytał wesoło, przywitawszy się z da
mami.
- Jeszcze niel O pierwszej pojadę
do domu na obiad, wtedy spakuję się.
- Owszem, możesz o pierwszej po·
jechać do domu, ale obiad zjemy tu u
mn1ie, we ~r6jkęl - zaprotestowała Gre
nowa. - Pociąg odjeżdża przed czwar
ta. wiec mamy jeszcze siooro c:zasul
ścią, n·ie śmie jej przerwać
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Scena i ekran

wielką manifestacją łwiata
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pracy

i;~@~i~~~ . \VIĘro ~-go MAJA
triumfu z1ednoczone1 klasy rohotnicze1·. •- Walka·o pokóy· '
roboty
wykonanie planu ' pogłębienie so1uszu
o przedterminowe
V
•
•
nlCZO•ChlopsktegO - OtO hasła fegOrOCZDeii1 manif eStaCJ• i

wszyscy kin-Oma.ni z niecierpliwością bilansem
na.kże
oaieklwaU osła.wlanego pierwowzoru dla tych f

dwu realistyoznych filmów, który był u~ny w 1947 r. na Międzyna;rodowym Festivalu w Wenecji za najlepszy film na świecie,
jaki wyprodukowano po wojnie.
„Rzym, miasto otwa.rte" przemawia do
każdego widza. swą niesłychaną be,7lPośrednio
śclą. Kaidy problem Jest Pl'_'.L~dstawion~ pro
::ie~ st~~~tfum~~· Jó:; :!:::en!!!~ :;~":!
zumiany przez miliony ludzi. Ludzi którzy
tak jak Franczesko „walczą 0 prawdę i 0 to
co przyjść musi" i tak jak ksiądz Piotr, który wierzy w zwycięstwo sprawiedliwości 51>0
zt
lee-mej i w triumf tej ~łaśnłe prawdy lud
pokrz~da:onych i. gnęb1onyc~.
Tresc filmu obeJmuji; wycmek walki podzlemła. antyfaszystowskiego z oprawcami hitlero-vskiml. Podziemie to, to właśnie wioska klasa. robotnicza pod przewodem padli
komunistycznej. I mimo, że gestaipowcy triumfu.1ą chwilowo nad bohaterskimi obrońca
mi qjczyzny, zostaje jednak ml.odzież, która
symbollC7'._llym gwi~em za.t?ewma ska_zanego
n~ śmierc księdza, ze będzie walczyc dalej
• az do zwycięstwa.
„Rzym, miasto otwarte" daje nam pO'lllać
warunki, w których tyła włoska klasa robot
nicza w #zasie ctkupaeji niemieckiej. Ihiś nie
wiele sie zmieniło od tamtego caasu. I talt
ja,k przed tym, Wieczne Mia.sto pozostaje sym
l>olicznie otwarte _!lla przem.ocy i ucis~u ..Tyl
ko, ze gestapowcow zastą.pili Amery:tame i
1"h sługus! - kaJ!itali~ci ~łoscy, zgrupowademokracji.
chrzescijanskieJ
w partii
ni Aldo
w roli ks. Piot;ra dał prawFabrizl
dziwy majstersztyk gry aktorskiej. Nie ustępowała .mu Anna Mangani, której kobieta

:i,~i~~~3mć,p~:st:~k!m1f1:r~~l~
~~~~~=r:~~zt1::'
płatwione w.danie forka włosk~ miała
1

irr;i.ła samą

Fa.dy

siebie z młodszych lat. Reszta ob
i nawet najmniejsza epizo-

doskonała

dyczna rola. wykonam' jest bez

zarj~~"

Dyr. Ginsbert

I

inne,
Już tylko trzy tygodnie dzielą nas od chu rozmaite pakty atlantyckie i
wielkiego święta klasy robotniczej. Prasa przypominające w swym założeniu i treprzynosi coraz to nowe wiadomości o zo- ści hitlerowskie umowy, siły pokoju sta-1
bowią~aniach załóg fabrycznr~?· które nowią niezwalczoną zaporę dla ich wojenI wzmozoną pracą chcą podkreslic i upa- nych planów.
Najwymowniejszym tego dowodem jest
'I miętni~ ten Wielki Dzień.
To, ze po raz pierwszy w historii poi- wielka mobilizacja mas wokół Paryskiego
1' skiej klasy robotniczeJ' wystąpi ona pod Swiatowego Kongresu Pokoju, do którego
jednym sztandarem zwarta i potężna, jak akces zgłosiło setki milionów ludzi z wszynigdy dotąd, podkreśla jeszcze bar.dziej stkich zakatków świata.
Potencjał tych niezliczonych szarych
znaczenie tegorocznego Święta Pracy. Dla.
.
•
.
.
, tego tez. mamfestac3a 1-szo MaJOW~ będzie obywateli, wypowiadających się przeciwp~zewy~sz~ła„ wszystko to, co. !rl~dykol- ko wojnie i stojących niewzruszenie po
stronie Związku Radzieckiego i krajów
wiek w1dziehsmy w naszym miescie.
Zdajemy sobie doskonale sprawę, że demokratycznych jest olbrzymi i przy od1-szy !\faja 1949 r. obchodzimy w okresie, powił~dniej mobilizacji i zorganizowa~iu
kiedy obóz pokoju i demokracji ze Związ- są one zdolne do zupełnego pokrzyżowakiem Radzi.eckim 1Da czele, ogarnia co- nia planów fabrykantów broni i kapita• • po'łkul'
d rugieJ
1· t,
ł
I d , •
t
.
. 1:
~a~ ? szer~ze rzesze ~ nosc1 na ca .Ym 1s ow z
swi~c1~, staJąc do wał!rl '! brutalnym im- I ~olsk~ Ludowa, .dzią~i sweJ z~ecydo~apermhzmem amerykanskim. Klasa robot- neJ pohtyce pokoJOWeJ, oparieJ na SOJUnicza, narody kolonialne, ludy Chin, Viet- szu z ZSRR i państwami demokracji lun.amu, Korei bronią zdecydowanie swych dowej, stanoHi dziś mocne ogniwo łańcucha pokoju skuwającego siły imperiali1naw.
Mimo histerii wojennej rozpętywanej stycznej a"'resji
Jeśli ch~dzi ~ naszą politykę wewnętrzprzez kapitalistów i podżegaczy ze Stanów
· cIo1rnnane zos t a· 1· -go Ma.ia
. . ze s t ra• ną to w d mu
. d noczonyc h , kt,orzy orgamzuJą
ZJe

I

I
I

I

Poprawa na rynku

Ł6dź

Wręzniow Po11tycznyc
związku z Tygodniem Międzynaro-

~~;:~~y~~li.tas:~~~!~!~c~::~~~~~~~o~~=

W Łodzi po raz pierwsz.Y w uroczysiościach weźmie udział również Wojsko Polskie, które w ten ~posób zamanifestuje
swą nie;;--_erwalną więź z klasą robotni-

cz~. Poza tym przewid7.iany jest masowy

udział młodzieży szkolnej i fabrycznej,
· d ne3·
· w Je
· się
· zna3'd zie
I•t,ora w poc h od zie
z.wartej kolumnie.
Doświadczenie lat ubiegłych wykazało,

1,1aj_br:rd~iekj skracać

właś- :;:~~:c~ą s~:a:oc~~~\~:;::esi~~0 k!~
lun:inach 16:to lub 24-ro osobowych.
Na zakończenie zebrania ob. Dworakowski zaproponował wybranie śc~~i8go komitetu złożonego z 13 osób, celem dokładne
go opracowania programu Święta 1-go Ma
ja w Łodzi. Do komitetu tego wes~:
pięciu sekretarzy KŁ PZPR: Dworakowski, Duniak, Żebrowski, Grudziński i Uzdański, przedstawiciel OKZZ ob. Widawski, ze Zw. Włókniarzy ob. Kubiak, przedstawiciel wojska płk. Batkiewicz, dyr.
Wende, delegaci z ZSCh, Ligi Kobiet,
ZMP i przedstawiciel KW PZPR.
Oprócz tego powołano cztery komisje:
organizacyjną, Czynu Majowego, propagandową i finansową, które rozpracują
poszczególne zagadnienia, leżące w ich
(b)
kompetencjach.

musi byc czysta I

objęte będą

się

wszystkie domy, place, targowiska i dworce kolejowe

I

Jak co roku o tej porze - Łódź zabie- / mocy nie pomoże ani ZOM, ani Zarząd
ra się obecnie do wiosennych porządków. Nieruchomości. A tylnczasem sytuacja na
Czas już najwyższy, bo miasto specjalną wielu posesjach jest tego rodzaju, że jeśli
czystością nie grzeszy.„ W fatalnym, an- nie przeprowadzi się doraźnie akcji oczytysanitarnym stanie znajdują się domy, szczania - Łodzi grozi epidemia.
Sprawie tej poświęcona byla wczorajulice, targowiska itp. Zaśmiecone są biletami i odpadkami tramwaje. Społecze1'1- sza konferencja w Zarządzie Miejskim, na
stwo, niestety, nie wiele dba o czystość. której zapadła decyzja o zorganizowaniu
O usunięcie brudów nie bardzo ~bają w Łodzi „miesiąca czystości". W obradach
również administratorzy i dozorcy domów, udział wzięli przedstawiciele wydziałów
p~min:o. ż;_ głównie na .nich_ spad~ odpo- admi.nist:.acyjnego, zdrowia, plantacji" kow1edzialnosc za porządki, zas bez ich po- mumkacJI, oraz ZOM-u, Zarządu N1eru-

_

_

Skora na wozie

wla s·c1c1· eIka - po"'U wozem''
1111

JU w Paryzu - odbędzie się dz1s1aJ o godzinie 10-tej (wg. nowego czasu) w sali
nieleoałny
CRDK przy. ul. Pi~trkows~iej 24~ wielk~e
e
zgromadzeme mamfestacyJne. N1ewątphwie wezmą w nim udział jak najliczniejDnia 18-go grudnia ub. r. funkcjonariusze rzesze lud.10ści naszego miasta.
sze M. O. w Łodzi zatrzymali na jednej
z ulic wóz, na którym znajdowało się
pięć worków z surowymi skórami bydlęcymi, pokrytych dla niepoznaki słomą.
Wczoraj wieczorem wybuchł pożar w llI re· Woźnica Tadeusz Korbiel z Będzelina,
Lom'zle tramwajowej w Chocianowicach pod
pow. Brzeziny wskazał na idącą obok wodzią, gdzie w magazynach technicznych zapa.
kobietę, jako właścicielkę skór, wyjazu
lilo s'ę czyściwo. Oo akcji wy jechały 4 oddzia
śniając, że przewozi je na jej polecenie,
ły straży pod dowództwem pik. Kalinowskiego.
Kobietą była Jadwiga Kasprzyk, zamieobchodze·
Przyczyną pożaru było n'eostrożne
szkała w Woli Zagrodzkiej pow. kone~kienie slę z ogniem.
go. Sprawę przekazano delegaturze Komi*
*
Specjalnej. Kasprzykowa przyznała się
sji
*
Na stacji przetaczania krwi przy ul. Arm·I
Ludowej niejaki Domański Stanisław (Gorzelna do handlu surowymi skórami, które wy12) zażył w celach samobójczych nieznanej tru woziła z Łodzi na teren powiatu koneckiecizny. W stanie nieprzytomnym przewieziono go i tam sprzedawała.
J~k . zeznała. 1>kór.)'., Z!}~ezione na ~que
ll'O do szpitala Ubezpleczalr>'

Za

Z notatnika reportera

szkołę.

porządki
e
Wiosenn
jui 15-go bm. - Akcjq
rozpoczynajq

PMS

zaoszczędzi 6 milionów zł.
Załoga robotnicza łódzkiego PMS-u zadeklarowała na jednym z ostatnich zebrań, iż do końca bieżącego roku da pań
stwu około 6 milionów zł oszczędności.
Postanowiono przede wszystkim zmniej
szyć o 100 proc„ w stosunku do roku ub„
t. zw. zaniki spirytusowe, które powstają
przez rozlew spirytusu z magazynów na
poszczególne oddziały. Niezależnie od tego poważne oszczędności uzyska się przez
staranniejszą pracę przy pakowaniu. Na
etykietach i stłuczkach załoga zaoszczędzi
(w)
przeszło 32 proc.
•
•
• ,

w

I

Na rynku mięsnym w Łodzi nastąpiła I nie ludności w mięso i artykuły mięsne.
W tygodniu przedświątecznym zwięk
znaczna poprawa, co jest z jednej strony
wynikiem dobrze przebiegającej akcji szona zostaje ilość dni mięsnych. Poza
„H", a z drugiej rez.ultatem usilnych sta- czwartkiem, piątkiem 'i sobotą w mięso
rań miejscowych władz i partii, które można się będzie zaopatrywać również w
postanowiły należycie zaopatrzyć ludność środę, dnia 13 bm.
Sklepy rzeźnicze sprzedawać będą w ciąpracującą na święta w tałi potrzebny argu tych czterech dni zwiększone ilości
tykuł.
Jak nas informują, obecna sytuacja jest mięsa. Ludzie pracy, członkowie zw. zabardziej niż zadowalająca. Zwiększono wy wodowego za okazaniem legitymacji
bitnie dostawy mięsa, wędlin a szczegól- związko"!'ej otrzymają jednorazowo po 3
nie tak bardzo popularnych artykułów w
okresie świątecznym jak, szynki, baleron, kg mięsa, lub wyrobów mięsnych.
Wszyscy pozostali zaś, którzy nie okażą
schab, kiełbasa biała itp.
W związku z tym władze wydały odpo- legitymacji związkowej, otrzymają jednowiednie zarządzenie, mające na celu jak razowo w sklepie po półtora kg mięsa lub
(o)
najlepsze i jak najsprawniejsze zaopatrze- wyrobów mięsnych.

morządowe

b.

Dzień ten, który stanowi bilans triumfu
zjednoczonej klasy robotniczej - mówi
prelegent - obchodzić h r1lziemy pod hasłem walki o pokój, walki o przedterminowe wykonanie 3-lctniego planu gospodarczego, o zlikwidowanie analfabetyzmu
o upowszechnienie nauki i demokratyczną

jak
przeJa i samegozarówno czas przeroow1en,
marszu pochodu. Z tych więc względów
wszystkie referaty wygłoszone przed ma-

Po 3 kg. jednorazowo otrzyma każdy
CiCieJ legitymacji związkowej

mvsłu.

Dzas. manifestacia
h
.
• .,

mięsnym

.'

być wiceprezydentem lod.zi
Prezydium Zarządu Miejskiego w Łodzi
jak wiadomo, zdekompletowane
zostało,
w związku z ustąpieniem wiceprezydenta
Duniaka, który przeszedł na stano\•:isko
II sekretarza KM PZPR oraz ostatnio z po
wodu nominacji prezydenta Eu~eniusza
Stawi11skiego na ministra lekkiego prze-

Łódzki

społecznych z ogólnym programem uroczystości Święta Pracy na terenie Łodzi.

Szynka schab baleron źe należy

ma

'wobec nawału prac, jakie władze saprezymają na warsztacie,
dium magistratu postanowiło wystąpić do
Miejskiej Rady Narodowej z wnioskiem,
aby do czasu wyboru nowego prezydenta
Łodzi i obsadzenia wakującego stanowiska wiceprezydenta, powierzyć pełnienie
funcii wiceprezvdenta miasta obecnemu
dyrektorowi Zarzadu Miejskiego w Łodzi,
:rn~r. Adamowi Ginsbertowi.

nie podsumowanie zwycięstw i zdobyczy
politycznych, gospodarczych, socjalnych
i kulturalnych, jakie polska klasa robotnicza osiągnęła w ubiegłym okresie.
Na konferencji, zwołanej celem zorganizowania Komitetu l-szo Majowego w
Łodzi, 1 sekretarz KŁ. PZPR ob. Dworakowski zapoznał obecnych przedstawicieli
partii politycznych zw. Zaw. i organizacji

' '

proceder pobyt w Milencinie
I kupiła od Stanislawa

Stasińskiego

rzeź

nika łódzkieio z ul. Sójki 6 oraz od Adama Janowskiego, zamieszkałego w Łodzi
przy ul. Franciszkańskiej 101.
Dalsze dochodzenie wykazało, że Kasprzykow.a od dawna zajmowa',;. się tym
zabronionym procederem, a wo ź nica Korbiel mimo, iż wiedział, że skóry pochodzą
z nieleganego źródła - przewoził je każdorazowo do stacji kolejowej w Wyknie.
W rezultacie wszystko znalazło się na
właściwym miejscu: skóry powędrowały
do Centrali Przemysłu Skórzanego, a
czwórka szkodników - do obozu pracy
przymusowej. Kasprzakowa na 18 miesię
cy, Stasiński na 12, Janows!~i na 5 a Kor- ~-·>.
biel - Jlą 2 wiesiąc~..

chomości i Milicji Obywatelskiej. Obecni
byli też starostowie grodzcy.
W wyniku obrad opracowano dokładny
plan uporządkowania mias.ta, który obej-

mie posesje we wszystkich dzielnicach,
ulice i place, targowiska, dworce kolejowe i tramwaje. „Miesiąc czystości" rozpocznie się 15 bm. Akcją ogólną pokieruje
oddział sanitarny wydziału zdrowia, który wespół z innymi urzędami i instytucjami przy aktywnej pomocy MO czuwać bę
dzie nad przestrzeganiem przepisów sanitarno-porządkowych przez ludność. Przeprowadzone będą liczne lustracje, celem
skontrolowania, czy wydane zarządzenia
są wykonywane.
Zarząd

Nieruchomości

dołoży

starań,

aby w okresie akcji administratorzy mogli więcej czasu poświęcać sprawom gospodars'-.im na powierzonych ich opiece
posesjach. Słusznie wskazano, że wielu administratorów zajmuje się prawie wyłącz-·
nie sprawami kancelaryjnymi i poborem
komornego , zaniedbując całkowicie domy.
W tramwajach umieści się śmietniczki
na bilety, zainstaluje się też popielniczki
w ostatnich wagonach dla palących.
Skontrolowane będą targowiska miejskie i zwrócona zostapie uwaga na to, aby
handel produktami odbywał się w higie,
nicznych warunkach.
Dla handlu nabiałem wydzielone będą
specjalne miejsca i ustawione przenośne
stoiska-stragany.
Rozplakatowane na mieście hasła nawoływać będą ludność do -P.1'.Z.§Strzeaania czy{c) J
stości.

•
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mistrzów mamy w boksie

Azia budzi sięL. 'Nowych
~..

,
·

1'\'Ot',.-

07

•

Poziomem finałowych walk Lódź poszczycić się nie może

_..___

.~ ~

W hall Wimy odbyły się walki finałowe ln
dywidua,Jnych mistrzostw okręgu w boksie.
Publi~ooć, której
zebrało się stosunkowo
najmniej, wychodziła w sali w minorowych
nastrojach. Nie było się z czego cieszyć, bo
finałowe wa.Ikt stały na ogół na słabym poziomie.
.
Mistrzostwa wyłoniły naJlepszegi) zawodnika w wszystkich wagacli s wyjątkiem pól
średniej, g_
d zle l'O'Legraino dopiero póMdna!y.
Najcieka-ą walką wdeciroru było spotka
nie w wadze lekkiej między Kr~zykiem
(Zryw) a Maciejczykiem (C<mcordia). Piotrkowianin miał ciężką drogę do finału. Poko
na.I kolejno dwóch b. g'l'O'Źnyoh pn.eełwnłków
a w~ora,j również potwierdził swą wy:!:szość. Młody ten chłopioo doszedł już po usilnym treningu do wielkiej formy. Maciejczyk, jak wszyscy bokserzy Concordii jest
wytrzymały na ciosy. Pmez trzy rundy był w
ataku, mimo iż silnie krwawił. Po pierwszej

rund7Jie rozgryza Krawczyka I rzuca go do 7
na deski. Publiczność nagrodziła młodego
mistrza gromkimi oklaskami.
W wadze muszej Kamiński, który bez wal
kl dostał się do finału, po b. wyrównanej
wa.lee wygrał na punkty z Różyckim (ŁKS
Wł.). Obaj zawodnicy waJ.~yli niezbyt czysto. Celował w tym Kamiński. Walka na ogól nieciekawa. W wadze koguciej tytuł mlstna zdobył Oza.mecld (Zryw), bijąc w decy
dującej wa.lee Maitecldego (ŁKS Wł.) przez
poddanie się tegm w li-ej rundzie, kiedy to
po serii ciosów Ma.~ki odpoczywał na macie
do 7 I poddał się.
W wadze piórkowej młody Zlvierzchowskł
(DKS Aleksandrów) nie miał wielkich szans
w walce z Marcinkowskim (ŁKS Wł.). „Mar
cin" już w pierwszej rundzie dał mu się tak
we znaki, iż Zwierzchowski poddał się.
W wadze półśredniej w spotkaITTlach półfinałowych padły następujące wyniki: Olejnik

(ŁKS Wl.) pokonał

po ładnej

walce dobrze
Tomickiego (ConCOTdla),
oraz Masiarek (Concordia.) zwyciężył przez
t. k. o. R3'tyńskiego (Bawełna). Za.wodnik Ba
wełny dożnał pęknięcia łuku brwiowego na
początku pienvszego starcia.
W wadze średniej Trzęsowsld (ŁKS Wł.)
7illobył tytuł mistrza
Łod:ni
zwyciężając w
wa.lee flnalowe.f młodego P.:.OOkowsk~go (0·
gniwo). Trzęsowsld wykrył wszystkie bra.kl
przeciwnika choć sam wypadł nie nadzwyczajnie. Walkę Jedmik wygra.I d:dęld lepsze•
mu obyciu ringowemu.
W wadu,e półciężkiej d-.ło do masa®ry.
Wo.tnowski - Kubasiewicz; (ŁKS Wł.), obaj
znani są z mocnych ciosów, n.fe więc d'llłw
nego lż pięści Ich wczorad nie próżnowały.
Wa.lka była dramatycma. W I runcblłe Kubasiewlez odpoc'T.ął na macie do 8 i wydawało
się że pl'Zepadł. Jednak pneszedl do natuefa.
._
eiw•w•......,,..,.., ww.„,...,~
Wojnowski w III rund-z;le otrzymuje na.pomnienie za biele głową, jednak zwyciężył,
gdyż był ba,rdzlej agresywny.
W ciężkiej spotka.U słę sta,ny majomł Nie
wad7iił (Zryw) I Jaskuła (ŁKS Wł.). W I-ej
Do grupy -n ajlepszych PZPN W'7 brał 4 łodzian
rundmłe szybsiey Jaskuła uprzedza Nlewadzl
PZPN ustalił kadrę reprezentacyjną piłka ler (PTC), Parpan (Cracovia).
rzy, obedmującą 40 zawodników, w tym 4
Napastnicy: Mamoń (Wisła), Kokot II (Le la. W drngim Bta.rclu walka dę w,vról'!rn?ła,
bramkarzy, 6 obrońców, 12 pomooni'ków i 18 chia), Kuczyński (Tarnovia), Grac~ (Wisła), tt"zooia MIDda upłynęła pod makiem udziela
napastników.
Różankoi.vslti II (Cracovia),
Bll4"a.n (ŁKS), nia napomnień sęcWiego ringowego. kt~e ko
Lista powołanych do kadry pilkarzy przed Anioła (ZZK), Krasówka (Szombierki), Goź- le.Ino otneymują Niewadrnłł 2 ł Jaskuła 1.
Zwyciężył lepiej U!fPO!robfon:r Jaskuła.
stawia się następująco:
dzik (L~hia), Łąm; (ŁKS), Nowak (Garbar(B. T.)
Bramka.rze: Jurowicz (Wisła), Skiromny nia), Kohut (Wisła), Muskała (AKS), Cieślik
(Legia), Janik (AKS), Rybicki (Cracovia).
(Ruch), Radoń (Cracovia), Pa.tkolo (ŁKS),
Obrońcy: Gędłek (Cracovia), Sznnyd (Polo- Mordarski (Legia), Wiśniewski (Polonia ByDziś
nia Bytom), Sobkowiak (ZZK), Janduda tom).
(AKS), Flanek (Wisła), Ba.rwiń~ki (Tarnovia).
Skład kadry może ulegać :z.mianom. Kapi- uroczyście rozpoczynaią sezon
Pomocnicy: Suszczyk (Ruch), Jabłoński I tan sportowy PZPN dokonywać będzie sikreW Ozorkowie nastąpi oficjalne otW&l'cle
(Cracovia), Słoma (ZZK), Jabłoński II (Cra-1 śleń z listy, w wypadku stałego spadku for- sezonu kolarskiego.
Program zwlązainych z
covia}, Skrzypniak (Warta), Gajdzik (AKS), my zawodnika lub przekroczeń przez niego
Legutko (Wisła), Brzozowski (Polonia War- dyscypliny sportowej, zarówno na boisku, tym uroczystości przewiduje zbiórkę zawod
ników o godz. 10 przy kościele ewangiellcszawa), Tarka (ZZK), Bartyla (Ruch). Mil- jak i poza boiskiem.
kim, o godz, 11-ej - defiladę, o godz. 12-ej
- wyścig na 25 klm. dla kartkowiczów na
trasie Ozorków - Łęczyca - Ozorków i na
15 kim. clla posiadaczy rowerów turystycznych. Zbiórkę kolairzy w~naC7JOJ1o na placu
jawne punktowanie zdradzi nieuków sędziowskich
parkingowym przy ul. Daszyńskiego o godz.
Na łamach prasy sp<>rtowej mów podjęto Jednym z na.jważniejszych był wniosek o 8 ra.no wg. eza.su letniego. Należy przypusz·
czać, ze impreza ta wzbudzi duże 'llllinteresprawę wprowadzenia jawnego sędziowania wprowadzeniu jawnego sędziowania.
w boksie. Tym razem głos za.brał jeden z wy
Wnioski te, jak dotychczas, spocz.ywają w sowanle na prowincji i przyczyni się wielce
bitniejszych sędziów bokserskich, p . Łauke spokoju w jakiejś teczce agend PZB„ który, do spopularyzowania ta.m sportu kolarskiego.
drey, który, wskazując na wszystkie słabe P<> przeprowad7,ce do 'l\7a.rszawy, nie znalazł
strony dotychczasowych metod sędziowainia, dość czasu, ażeby pchnąć naipnód i rozwiią
przełaj
okrywanych tajemnicą karl punktowych, do zać tak żywotną sprawę dla boksu polskiemaga się wprowadzenia jawnego punktowa- go. A tymczasem na naszych ringa.eh w dal- o mistrzostwo L. O. Z. L. A.
nia.
ilYID ciągu dzieją się różne cudeńka, bo nieW dniu dzisiejszym odbędą się biegł na
Zasadniczo, sędzia Łaiukedrey w swym wy doszkoleni sędziowie bezkarnie grasują przy przełaj o mistrzostwo ŁOZLA dla za.wodnistąpieniu nie przyta.cza. nowych momentów, stoldka.ch punktowych. Cieka.we, te zwolen- ków ł za.wodniC'l.ek. Start I. meb bl.et:6w na
gdyż sprawq. jawnego sędziowania zajmowała nfoy utnymania tajemnicy sędzlowa.nła nie boisku TUR w Parku Lud<mrym. Dla zawosię specjalna „komfśJa pięciu" (o czym swe- potrafią pn:ytoczyć an1 Jednero powamle.i- dniczek trasa biegu wyniesie około 1500 intr.,
go czasu wyczerpująco don-osill§my), która o- szego argumentu w obronie 11we.J teoz:r, gdy a dla zawodnUtów około 5 kim. Lista zgło·
pracowała 8'.TJCzegółowy plan szkolenia kadr tymczasem obóz pruclwny ma fch aż nadto. szeil. została już
za.mkmęta I organłmtorzy
sędziowskich I postulaty jej miały być przed
A jednak boks polski nie mote się J~ nie będą przyjmowali dodatkowyoh zgłoszeft
łożone walnemu zgromadzeniu do akceptacji. doczekać radykalnej 7)1Dla.ny,
na starcie. Ogółem zgłosiło się 50 biegaczy
(30 zawodników i 20 kobiet). Stan o godz.
10-ej.

r"-"'J~_!/1P'
--._~V'~~
~ "1'l

_i.

Gdy porucznik oprzytomniał z omdlenia, spowodowanego nieoczekiwanym upad
kiem stwierdził, że znajduje się w wysokim czterometrowym dole wykopanym
przez Vietnalllczyków, jako pułapka na
tygrysy. Krzycki bezradnie rozglądał się
dookoła„.

Kadra

I

piłkarzy

się zapowiadającego

ustalona

kolarze

Nagle usłyszał podejrzany szelest kroków. Już chciał zawołać, gdy przez nagromadzone gałęzie wpadło do dołu jakieś
potężne cielsko. Lotnik znieruchomiał
s~ybko zerwał się na nogi i sięgnął do
pochwy rewolweru.

Dość

tel ta,iemnicy I

Biegi na

Tymczasem z ziemi gramolił się niezgrabnie wspaniały tygrys. Stanął na ła
pach, otrząsnął głowę po silnym upadku i
wyprężył się cały. W tej chwili dostrzegł
naprzeciwko siebie stojącego człowieka.
Z gardła wydobył się niesamowity pomruk, który powoli przechodził w ryk„.

W Kaliszu

Odznaka

przyczyni

walczą

10 bm. rozegrany zostanie w Kaliszu towa
rzysk! n;iecz bokserski, ~iędzy P_a~a~a~em
i Wło~marzem. WrocłaWlan.ie. wyJeżdz&Ją ~
składzie: wap musza Cza.Jkowski (SaWlc
ki), kogucia _ Faska, piórkowa _ Kucharski, lekka I - Popowski, lekka II - Sztolc,
półśrednia Kaczor, średnia - PQlaflczyk,
111ółoiężka - Krupiński.

I

ZAKŁADY

WYTWORCZE
TRANSFORMATOROW i URZĄDZEŃ
TERMOTECHNICZNYCH
w Łodzi, ul. Kopernika 5f
ZATRUDNIĄ

OD ZARAZ:

1. rutynowanego

KSIĘGOWEGO

•

BILANSISTĘ

2. dwóch samodzielnych
WYCH

KSIĘGO

3. dwie STENO - MASZYNISTKI
4. jednego URZĘDNIKA ADMINISTRACYJNEGO
5. KIEROWNIKA sekcji kosztów
własnych i kalkulacji wynikowej
6. dwóch KSIĘGOWYCH KOSZTOWCOW
7. KIEROWNIKA rachuby materiałowej

8. samodzielnego REFERENTA
ZAOPATRZENIA.
.lgłoszenia prosimy
ra Personalriego.

kierować

do Biu
552-k

Czytajcie „Express Ilustrowany"

sję

sprawności

do upowszechnienia sportu

W GUKF odbyła się konferencja prasowa
na temat odznaki sprawności fizycznej.
o odznakę będą mogli ubiegać się chłopcy
i dziewczęta już od 11 roku życia.
. . .
.
. Odz.naka. d_z1eli s:ę na trzy klasy, obe:muJące młodZlez w wieku: III klasy - 11 - 14
lat, II: 15 - 19 lat, I: ponaq 20. Ponadto w
każdej klasie są 4 stopnie (J'dznaka żelazna,
ZAKŁADY

brązowa,

srebrna i złota), przy czym w kat
dym stopniu można zdobyć odznakę zwykłą lub wybitnej sprawności.
Wprowadzenie odznaki będzie miało donio
sle znaczenie zarówno dla upowszechnienia
sportu, jak i wyrobienia wszechstronności u
zawodników, którzy na ogól do tej pory poświęcali się prawie
v.ryłącznie tylko jednej
dziedzinie sportu.

WYTWORCZE APARATOW TELEFONICZNYCH

zatrudnią

Wydział

Państwowy

Dziś

Teatr Wojska Polskiego
doskonała komedia
Lope de Vegi
OGRODNIKA"

i codziennie
hiszpańska

„PIES
Teatr

„MELODRAM" (Traugutta 18)
i codziennie o godz. 19.15 komedia francuska E. Augier i J. Sandeau 0
„ZIĘĆ PANA POIRIER"
f,:;

Dziś

OGŁOSZENIA
LEKARZE
Dr KOŁSUT ZOFIA,
!horoby kobiece, aku·
szeria. Łódź, Piotrkow
ska 70 tel. 212.22 go·
dzina 3-5.
489g
Dr BILIŃSKI - cho.
roby serca - wznowił
przyjęcia 11-14 Legio
nów 3.

DROBNE

Kupno •

Sprzedaż

MEBLE - sprzedaż,
zamoWJenia,
zamiany
- Lódź, Pioflrkowska
275, tel. 145-13.
85k
- ---- SPRZEDAM maszynę
do kręcenia lodów, mo
tocykl BMW 350 Nowo
miejska 11. Cnkierni11.
236

Wrocławski Okręgowy Związek Bokserski po
szukuje trenera bokserskiego dla prac szkolen"o
wych w okręgu. O stanowisko to ubiegać się
mogą kandydaci o wysokich kwalifikacjach, mo
gący się wykazać
rezultatami dotychczasowej
pracy. Stanowisko to jest do objęcia od I czerw
ca rb. Zgłoszenia należy kierować do Wrocł· w
skiego OZB. ul. Asnyka 21.

CENTRALA KRAJOWYCH
SUROWCOW WŁOKIENN1czycH
w Łodzi, ul. Poludniowa 49
poszukuje:

Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnion"

w Łodzi, ul. Skrzywana nr 9
natychmiast:
1) INŻYNIERA - ELEKTRYKA - INSTRUKTORA
2) INŻYNIERA obeznanego z konstrukcją kondensatorów
3) TECHNIKA obeznanego z prasowaniem bakielltu
4) 3-ch TECHNIKÓW - KONSTRUKTOROW MECHANIKO W
5) 3-ch INŻYNIEROW - MECHANIKOW
6) 3-ch TECHNIKOW - MECHANIKOW
7) 2 MASZYNISTKI - KORESPONDENTKI
8) SLUSARZY NARZĘDZIOWYCH.
Zgłoszenia z podaniem i życiorysem przyjmuje
Person al ny.
564-k

Wrocław szuka
dobrego trenera bokserskiego

KROJU, ~zycia ubrań.
damskich, dziecięcych,
Melitniarstwa,
gorseciarstwa kursy IPR,
Próchnika 25.
540k

ZAGUBIONO
ZAGTJBIONO
doku·
ment Prokuratury Są·
du Okrę;roweg-'> 11·Hi18
Eryka Wildemann.
Zgłoszenia osobiste w Dziale Perso245
naLnym.
566-k
ZAGUBIONO książkę
wojskową. na nazwisko
SPRZEDAM maszynę POTltZEBNA krojczy· ~icni~ld Tomasz, że
swetTOwą. 6x80 Kiliń ni na męską. i damską romRldego 40.
24-t
skiego 1P m. 25
2.J3 bieliznę
trykot071'ą. - - - - - - - - sMlGU:-3oWKl w każ Klimczak, Piotrkowska
.LOKALE
l9~1g
dej ilości naJtańsze w 26.
PRZEDSIĘBIOR
Wytwórni Chemicznej MONTERóW ELEK„BIEL" Czę•torhowa TRYCZNYCH z duią STWO budowlano poArmii Ludowej 6 •ele· 9ra J..tyką. przy jmiem~' szukuje pokoi dla swofon 2i!-::i8.
506g „Knto'111,' ', Ł<ldź -Rn· ich pracowników. 7.irło
TAPCZANY otomany ·'"• Rnd~1·.a •3, • clefon szenia prosim~' skłachć
56511. w sekretariac.ie przed·
kozetki, fotele, krzesła 103-60.
robota ~olidua. Poleca POTRZFJBNA gosposia siębiorstwa ul. Piotr·
Prze:l.chiecki, Kiliń 'Jde z referencjami. Piotr· kawska 50 m. 6 luo
telefon 190-78.
568k
o ~ 163.
~J3 kawska 101 m. 4.
ZaZAMIENIE
mieszka·
MECHANICZNA WY- chariasz.
241
TWóRNIA :Mebli :Misz POMOC do dzierka po nie 2 pokojowe z ku·
rza k, Lódź, Sienkiewi· trzebna ~arun)1.i uo· chnią we Wrocławiu
cza 68, sklep, Stalina bre. Gdańska 3il m. Ja. na 11odobne w Lodzi.
Sienkiewicza 37·17.
22, poleca meble ws7.el POTRZEBNA
pomoc
kiego rodz'l.ju. · Stoły nica domown z gotowa
ROŻNE
rozs•wa ne od 14,000 zł. niem.
Tizgow~ka
27.
Stol iki rndiowe od - Prneowr1ia krt'.) 2 1 u~zy
KRAWIEC przyjr.uje
3.500.
541 k
wszelkie naprawk\ ·i re
NAUKA
prac'ł
peracje. Wojoiecho-w·
KURSY kroju, szycia,
POTRZEBNA
pomoc modelowania przyjmu· ski Piotrkowska 59 po·
domowa Roosevelta 16 ją zapisy. Poludniowa przeczna oficyna. 538k
20 -60.
533k Piotrkowska 4.
m. 6.
54łl!
EKONOl\ilSTÓW - HANDLOWCOW
TECHNIKA BUDOWLANEGO
BIEGŁE MASZYNISTKI

I

ZEGARKI, złoto, sre·
bro, kamienie, kupno_
sprzeda7., „Omega" Piotrkowska 4
546u
KREDENSY kuchenne
nowe sprzeda stolarz.
Nawrot 54 m. 4. 19211!
-SPRZEDAM
domek
murowa.ny 5-cio pokojo
wy z placem 2 1/2 mor
gi. Łyszkowice pow.
r,owicz. Wia<lomoM Łódź l·go :Maj:.i. 8-2].
LAKIERY: olejny bez
barwny, kopalowy, as
faltowy (czarny)
sykatywę,
tynkturę
do
hrązn polecai Wytwór
nia Clłemicznn „in.TRON" Lódź Poh1dnio
wa 78 tel. 138-lD. 567k
KAPELUSZE dam$kie,
męskie duż_v wyb6r po, leca sklep Piotrkowska
223.
1G8.
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