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NOWY JORK (PAP), ,.W przemo-

"WieniumoimVciświęcUe,m naj\vlę~ej

l11iejsca 6,prawom i:l:emie,c:kiltl1,pon:~
waż one na,jibardzi,eiolbcho'4zą naród
IIJols.ld" .:- bśw:a,clciyl nazajtitrz pJ
swym przemówieniu na Iple!llannci Sf'S
jl ge.neraluego zgroma,dzen:a Ol\l
miDisier "6'Praw za,grankZI;y-:.:h
Zygmunt Modzelew\Ski - nOWOIj):--

a

t

agresji .

Wywiad z ministrem spraw .zag·raniczny ch
Modzelewskim po przełnówieniu na plenum ON Z Harcerze
er~.1·z-

wSlpDT:p.racy. które wzmoc!nilyby au.o I h się wąskimi, interelSami
rytet Organizacji Narodó\v ZJe'UlW- mem".
czo.nych" - ośw:8JdczyJl minister 112.wiązując do końco\vej cz·ęści mON ••
w której wskazał. przedstawk eio,-rl

młodziet ~o~ ~o<tzipracuje

przy

l'o~otach

Nowomiejskiej gdzie ma p(}wstac sze-

(fot, J,. Płażawski~

·MIN. MASARYK." NA. ZGR. OM. A
... D. lENIU ONZ

1

sk~::;~ęl;l~;~es~~~;~~~;°;d\~~~lal:
:,na lr~~O'~~:
wa.żam, że dobrze stalo się. i'ż i "U· ro~J~d~~mZJ~~~~~~o6~~
r~<lJd~owanie się ~{)\bowj~zau.iom.
~ł O
L'y;..

JL

ziemnych przy ul.
roki pas skwerów.

y

o'kru''C'I-' e. .n·.'.siw'
. al ecki.I'
....'I'C"'.h '·n·· .-1 e' m'

h'J!ny Orgal!1iżacji Narodów. Zjedllo- IfnkaJącym z umow ml~dzy(l'lr()',lo,
cZ<llIych cały świat dowiedzialsię o wych a (:ie jedl!1ólStronne inier!)rcU.'.
' .
stanowis'lwPollSrki w s;p,rawieodoll-cie ,ig:vakenie tycih u~Ó!W, 2). ouj;ezwłaszcza
d,o.wy Europy, a mianowircie \) ty:ll, ralll1e~le we wszysHGkch waznydl
~
.
"
",,'"
,
że nie mnzemy z,gOld'zićsię na da:Iic dla slt(}S.u,n:kó.'w. m. ię.dZ}'illarOdOW. jC!:t
NOWY. JORK, 21,9, (PAP) _. Przemawiając na sobotnim gene. , - - - - - - - - - - : - - - - p 'erw.s z eństwa odbudowie .-łiemis!<: decyzjach na Of1gan i zacji, Nato1ów raJnym zgromadzeniU o:Nz - c~hosło~ackii minister spraw zagranicz•
przed odbudowa k'rajówzdszcz()- Zjedno,czollyclh i rUZ!ga1duian:e len z nych Masaryk powLedzfal m.in. na, temat. okmcieństwniemieckich
uy·ah przez mjazd łl,itIewwSki.
ONZ, 3) rozważanie: spraw, zlna!'11~- w kraj-a:ch okupowanych: ,,0 okrucieiistwach tych nie może 'mieć poj~. ,I
,.J •
Nie możemy zlgodzić się, a!by, a- jący<;hs:ę przed ,ONZ \przy maKS,- cia ten; kto nie był w tych krajach.Widzialemowoce pobytu Niemców przemysłowo
Oull
g,resor byl vremiowany.z wytaLn,::11 :mum obiektywizmu.
.
"
,. w części Związku Radzieckiego w czasię wojny, .apodcza.sostatni-ej 'WARSZĄ.WA, 21.9, (API) _ Je~
pQlkrzywdzefliem ofi,ar' .a,gresji"
Przecho:dzącdo rea;k~ii .ą·P:ł1l1 ~\";:: wizyty w Warszawie przekonałem s1(!"żeaby uwierzyć cO z nią Niemcy szcze w bieżącym roku otrzyma
W ten sposób mi,uister podkreśU towei na mowe.'prze.dsLawl'clel~ ,Po, zrobili -:... trzeba odwiedzić to miasto",
' .'
',Polska z iDlIcjatywy Departamentu
ra.z jeszcze centralny punkltswej n10- ski - miulster MottzeIews'ki osw,~j-.
Za.Znac2;'ając dalej,że<CzechosłdWacja jako są;siad Nlierniec od ty.:. Kadr Min, Przemysłu i Handlu zuwy, wygloszo,nei ,przed v'rze;d,staw - ciy~kores,po[ndedowi PAP:
.
siąca lat wie dobrze o IJJiebezpieczeństwie., nietniecki~. - minJsteT po- pehli-e u nas dotychczas nieznfu'!ą,
óe'lami55 oawdóww ~ie,d'zilbie ONZ
".odgłosy'. reakcji .na st.anorw,,,ko wiedział: "Je.ste~my bardzozaniepokojen~' gdy słyszymy
oddawaniu u$!zelnię admi:njstracyjną o typie alka:
W Plus,hitlig!\<ieadows
pod' NJwy"ttl rządu pOlsikiego. j,a.kie dotarły do ue- cięŻ!kliego przemysłu ntemleckiegoz Po\vr.otemw ręce' prywatnych, prze- demickim. Będzie nią. Akademia Ad
JOf;kiem.
~
legaclii polskiej -:-świadczą o. tJm. mysłowców niemieckich.
'.
"."
.
,
,
ministracjli Przemy)"łowej w Łodz:, z
,,Dałem wyraz Uic·z'U.ciomnarodn że stalllowit:lko to zlna,j,di1ie zrOlUill'0,Nasz na:oo. pamięta. zbyt ~obrz.e .rezul~at napływu ,ka'P1tał6w Z'a_ centralą przy uJ. Bo,cznej 5.
pol&kiego w 6to,sunku . do Orgctr,r lilie. tl proste'go człowieka i 'U ~ycb chodmch, do N1emI,ee po p:erwszeJ wojn~: śWJa:toweJ.
. Zada.mem tej nowej uczelni będzie
:zacji Narodów Zjed!llOcz()(~'Ych kun" WSZYIStkkih" którzy w reg~.l()<wa~nu . ' Wlelk~ ~z~śc n~ego naro~u P~lęt~~le?'lcy, Mautlhaus~~, Tere- ksztaJcemekierowników i personelu
IkretYZlU,j ąc rnetOidy międzymamdowei ~JPtA'\V '~fędżYlll1r(){do'\Vy,qh nIe ki~rl!- SIna i OŚWI1ęclmla, które ~łamajlł obeenae NIemcy Goet~.ego •
8.dmiń.i8tracyjnego dla fabryh: i m -
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P!rZ,emOWlen~'U na kOln~~esle w Nwerv
śląsko ..Dąbrowskim 1233 kg"1ł. w . NOwY JORK, 21.~. (PAP) - <:e POŚw:.ęCl~ on naJpię~leJszą część Dllez.uczcz~na'Y'.clągu sesJi pr~ez wYiPowi1edzi9.ł się p~zeCl!wko odrod~~
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• • ciszy oraz ptzemÓWreJlilaml delega- ludamlca.łego śv:'!'a.~a.. . ' .
ze, Fr~cJa ni~ zapo~inigldy tego wYSoC:0 Olcbezpleczne dla pOKonł w
. ymo\ya tych cyfr ~st~Jesję t6w Polski, Jugosławii, Czechosłowa-. Sądzę, ze POWlllnlśmy JednomyAI- W.elklego Amerykanma.
EuropIe.
WIększa Jeszcze w zesta.WIemu:po- cji .' B~ałorusi '. i Grecji podkreślają.,
ró~awcz~m oZ • cyframi \innych pokoju
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BYŁA
kraJow europeJskIch.
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. Według 'znanego angif'lskiego
dziennika "Tliblme"
wydajność
d?ie~a . d~a. całej z~łogi ~ak pod
Zl~ą, J~k l na P?Wlerzc~ullPrzedstaWIa SIę w maJU br. Jak następuje: Polska 1200 kg,W. B:rytania 1080 kg, Holandia. 976' kg,
brytyjska strefa okupacyjn~ Nie·
tniec 890 kg,. fr~ncuska strefa o·
łrupacyjna NIemIec 842 kg, Fran ę
cja 602 kg Belgia 592 kg.

o
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W WARSZAWIE
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" W litnie:niu' P.olski . minister Modzelewski . oświadczył na p~·enum:
..' . . , . . .
.ł
~
.1'.
VI irmenLu PolskI' 1 .. wszystkich
tych,ktÓI'zy cierpieli i ·cie1'\Pi~. pra.
.
.
..,
.
·gnę dołącz~ się do tych, którzy ucz
"ł"
··ł
ct1d na sesji pamięć Florello la' CO egospO eczens wa
na 'rzecz o u. owy
o ICy
Guardii.Było towi,eHtie serce i był
'..
.. .
. . . . .
..
to wielki umysł. .
~ARSZA'YA,21.~ (PAP? -:-/Pradze prze~ własną SIedzibą pr~,pracy. !dłodzrez. Z~M-u,
TtzR,
Jako. dyTelttor' generalny UN~A Juz od go?ziny 7-eJ rano WIelkie ul. ~ar.goweJ, skąd. s~mo~hoqa~ ZMI? n:-e d~ł~ s~ę lm przesclgną~!~
rozum.iał on potrze1>ę
pokOJowej grupy ludZI maszerowały'ze szpad- udalI. s~ęna pla<::. Kra~ińsklch l mNIebIeskIe l białe koszule - blawspółpracy. wszystki-c h narodów.
lami, kilofami, łopatami
wyzna- ne mIeJsca pracy..,
łe krawaty znaczyły miejsca pra,
WydajnoŚć dzien~a ~lazałogi"
czone mi;jscapracy..
.'Yśród, inwalidów widzimy lu?zicy; w któryc~ grl~Z, najszybciej
pod ziemią przedstaWia SIę' W maju
Lu~nosc. poqstołeCŻIla mlaste' C1ętk~ o~aleczon~ch. przE:.z wOJnęzm,kał. 500 :nles~ancow ~t';70c~a,
jak następuje: Polska 1682, Hoczek l WSI tłumnie przybyła do ~z no~ 1 rąk,. kt?rzyw nnaręmo- ktorzy przYjechalI na 10 Clęzarowlandia 1586, W. B~ytania 1440,
PRAGA. 21. 9. (PAP). W wynika miast, wiodąc, ze sobą setki wo~ ZliWOŚCl s~ą.raJą.slę.dopomócwpra kach pracowało
obok członków
brytyjska strefa okupacyjna Nie- da:lsze'l!o ~ledztwaw .zwiazku z. wy- ~~, użytych następnie do .wywo- cy •. Tak;.Ja~ dZlelme.walczyli,takZwiązkuDą~rowszczaków, K?mimice 1160 k~, f~anCllska strefa 0- kryci,ems'Zlewko rozgafęzi<lnei organi zema gruzu.
.
.
..
sam? dZle~me pracuJą przy odbu- tet.porozumleWaW?~Y· stronn~ctw
'L.~pacyjna Nleml~ 1130 kg, Fran- za,eH wvwroto~1e,j. nsta,lono srłów-Czło;lk-owie stoł:c~ego ~omIte- dow~e stohc~.
"
pol~tyc~ych zmoblllzował tYSIące
cJa 959.kg, BelgIa 862 li:g. ,;.
' .. oh ofl2'anizatorów iki:erowni\ków tu Zw~ąz~u .I~'Yahdow WOjennych . O J?o~z. 9, ry~ek Starego Miasta ochotItikow.
Ale n~e 1k•o pod względem wy- :v: k,c'i
zebrah SIę JUZ o godz. 7 rano na J~st Juzzapełm?ny ~rowieml~dzl _ _ _ _ _ _ _....._ _ _""""'_ _
dajn OŚCI gornIka Polsliastoi na tel] . a l.
kun. 'To." koleJ~r~ l pracownICy
pierwszym miejscu. Równi~ż przy
miejscy ładują·.· cegły, gruz, żela~mb~~~d\11
porównaniu produkCji obecnej z
'odroczył'
stwo do przygotowanych 100 sa.
u .. G~~U.;i,
produkcją przedwojenną POIskao~.
Inochodów ciężarowych. BezprierLONDYN. 21. 9, (API), Rząd brysiągnęła pierwsz~ńs~o. ~takcyw,! krąży teu'korowódsamocho- tyj ski ,i rza,d szwedzki PGstanolwity
fry dotyczące, tej dZIedZInY za 0,..
dow.
podl1ie'ść swoie poselstwa w Lo:rl!dy..
kres czerwca br. prZeds~a,wiająs~ę SWO)
Deszcze nie przerywa· normalnej nie i Sztokholmie do ra.ng'i ambasa"ci
w poszczególnych krajach nastęBERLIN. 21.9. . (API) Pr;lv'Nódca wy do dro~i.
. ' ,., rz'oz pracy,
pująco: w polsce 90%:. wW. Bry- nLeini:e'oki,el socj,a1hlemokracii Ku:t, Sch1l1naCJh.er bvl- za,~rosz·onvp . Jo Odwrotnie, przynosi orzeźwienie Młodzież 31)D ~tyck
tanU 880/0' we FrancJ~. 8...80/0' W Schwmaohei musiał odroczyć swój ameryh'iańska federaCJe \J!~~Y. o - tak potrzebne pr.zYPl;ą,cy. •. .
0
Belgii 8~%, W H~Iandn 45 / 0,.• w~ WYi.a'Zd de> '. A.me. ryki" ~dvż ni.e
WZ;,~."c.ia;.ud. zla!u. w konf:.,re.~cll ..~.~., ~ N,a, ul._ Mi.od.owej.'rów.nież 'Yl'e BATAWIA, 21.9. (API) Re,publifrancuskiej strefIe okupaCYJnej mar WPore WIZY wla,zdowe.l.
,ga'l1lza·Cll. ktora odib~c Sle
'.',
kańska a"':e'l1.cia Antara donosi. że na:
.~.
Sa,mo,lo,t. kto'r''','"''n' m' ja~' się' udać do p,'erwszvch .dnia·oh ,. orzyszłego· m!e- praca.Tuo.dgruzowują iporząd"'NIemIec 72ofD'.W ~$.YJS_,l~;st!e= Stano.'wZjed'noc~briyoh,1 byt już g'oto~ Slaca w Sa,n FranCISCO.
kują pałac Paca pracownicy ~ni- poczatku Hs{'opada zbi.erze się w Ma'"
fie okupaCYJneJ ~~emtec 31;0. mle
sterstwa Zdrowia i centralnej skład di<le'n we w&chodniei częśc,i Jawy
produkCjI w latach 1985
.•
ko'nrr,erencia
a.z.fatvckie-i.
-ZS8..
bl'k . anych'
I~
dziany 'jestna siedzibę' minister~ licz? op'! I 0:w
"pr~ez
'.
.
•
' .... .
stwazd~owia.
.bu.ne wYnIdka, zletpoIskl C.
WYd.atn. y,udziaLwpracy·p:rzyj.:
PR' .A·GA. 21,9., (API) CZ'e'chosln"""Dl~Sląg1:,1ął 'Y wao a a po za n
....
..
'
" , '
muje młodzież . warszawska.
~
vv"'
czemu dZIałan wOJeJ1!1y~h. r.ekord RZYM, 21.9.'(API) - zgodnie. ~. t!ludoweJ polltyce rządu de GaspeMieSzkańc6w licżnycl1, dzielnic cia pfzeq:hodzi od dluższe~o czasu
pod względem wydaJD.osCl l pro- z apoWliedz ią partii so-cjalistyczneJ : n.
.,
. . . . , . . zbudziła dziś rano. pobudka har~ ka~astrofaJna susze. Trwaj a"c e od
dukcji. Jeżeli s~ę7JW~ży, Ż! ~oko· komunistycznej. od!J.lyły .się~ wcz~raJ ~emonstl"ll;cJ; które w d Wl~~źZ:eŚ~~ cerska: 'Harcerze'iharcerk!roze- kilku tv,!;odni upały wYsruszy!v zuu
nał tego w krajU n3JbardZleJmo- 'w całych Włoszech wlelkle~lece m.la'St przec:ąonęły się . o. ko 'n . śmi'ani z wesołą piosenką na u·Delllie role unliemoiliwiia,ją.c PTZV'stą.ie dotkniętym wojną, mamy peł- protestacyjne sImerowane' przeCIwko Wleczora mIały przebieg spo J Y·
. .,. ·.·ki t ,.. ~.:
l', d
,~;.. prawo do dmny.
--,
wysok1mkosztom utrzymania! an. staeh,z or, es raml,l:ipleszy 1 o p.i:eniifi do orki! pod o~imił1v.
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WE WROCŁAWIU ODBYŁA SIĘ WIELKA MANIFESTACJA
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i mv.
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kómutliści

fr<illc,usc:v.

tilamY'

wielka ' role do ode!!:rau!a w tlej wa:lc.e. w któtei I"ranc,ia stanow! punkt
sŁrate\(([,cztlY.
sz,cz-e'gólni-e waż,ny.
Pran.cla demokratYczna to Z\vy,ciestwo demoluacii' w całeJ EurtlP h'! •
.Francia reakcvina. to Doraż]«l tla eatvm ś\v:eci,e, Za,pe,wn:am was., nśw;ad
czyI mÓ\\7lca, te l'łr.aJlcja nigdv nie
bodzie fOi1tJo·czta mi~;H!;;:Vilc,rc.dowe:;:o
imper!a!iZ'lllH. Ltl,d ftanct1sk nigdy n:e
luca we wS!JJ6~nYm fronci~ Ż .mas ami be,dzl'e sługa doLara. Nie pozwoIim,Y
ludowymi Francji.
'. ni\zdv na to. iak c.hcą te~o tianow:'e
StV!! demOlk'racHna wschodzj,o jest imperialiŚCi amer:,katiscy, .bv odhu:,
wi,e\łkirtl. p'Owal~nvm czynnJ.ki1em w dowano Nkmc:v z~ni~nl
nie los,t.a1H\
wa,Ioe międzv Tleakcia a demOhacjąj ndht~dowalle kraje. KlOt€ padty ofIara
w skali międ'Z:v'uarodoweL Również ich agresji.

przyjaźni polsko~francuski ej
'

i Jedno§ci klo§ robotniczf(Jch,
21.9 ·(PAP)~ ~l głosił wicernarszałek sej~uu i sekre,-I
ta'fz KC PPR Roman Zamhrowsk:.
p·a czym witaHv blJrz!iwymi ok;Jaska1lI~ nal~l:~ś~. l~otl1un:sty'c::ne.i r>artii
fmncusl\:JeJ I .lel przvwod'c6w- :;:a-

v,vROCLAW,

Dnia 21 bm. przybył drogą powierzilą z "Vars~awy do Wroeławia, bawiący w Polsce Jacą,ues,
Dudos w towarzystwie
Etienne
Fajon
• . .
.
Z ralll1ema centralnego kOlmtetu Polskiej Partii Robotniczej to-

braf goło,,, JacQ'ues DucJos.
lV1ówca przelmzał na wSltę·pi.e ludowi polskiemu l zi'etil: Wroda ws:ki e i
s'erdeczne' poz.drolwl'enie od komuni:

ECHA MOWY

że

przemawiał
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tralnego PPR Roman Zambrow
5 la:t temu
w telj saski

przyjaźn,i pol~ko - fran!?uski:ei. Ó•. Dll~
dos stwj'erdZJł. ż'e na.J1erosza wIęzią.
raczaCa oba nal"odv sa powra'ca>ia'cy
z Fr~ncjj Polaev. którzy. pracuJa tiU
lIa bemlach O~i.zvskallvdh oraz de'111<O
kratyczna Po;lonia frallcus'ka masze'TU

z koń-

, .

-

,

_

poło'

z·.CIIe tem' ukres

7.hlii<uilloH siC'
Wit~i w:o:Cio;:Z~~o~~~~~;t!Jj~= 11~16S:dC Ś~~~7:~;~gl~~.ana pod M(1skw~
podł
usłysz~ł. loWtotn~.
wódzkiej rady narodowej Sadl'alw azel!\: Radzteckl pod wodza w:el: WOJ'
amerykańskich
mez, ln~zyzllał, lZ pr~emow~e:lle Wy
kula, wicewojewoda wJ.'ocławski ke5!:o Stalina przeciwstawił s:c lla-:
. '
'.
.'
sZyllslnego było naJbard310J gDdBarchacz wojewoda śląsko-dąbro. waJ!;} hi't'l:e.rowsk i1e.i i ura.towaJ 111dz- I MOSKWA, 21.9 (PAP). Wszy~
Prasa rad~ecka st.wlerdza, że nym uwagi na sesji, jakkolwiek
wski gen. Zawadzki i, dowódca kość. Walczy! hó)1atersko naród 0o,1-1 skie dzienniki rad2ieckie zamiesz- mowa ta z~wlerała szeroką igrun starHł si,ę ---- jak piszą "Izw:esti a "
DOW, śląsk gen. broni _, Pi):- ski. wa,!'cz'Y'f i me ,?oddaf sie na.rÓJ czają d::dś obszerne sprawozdani~ towną anah~ obecnej sytuacji mię -~ osłab1c wagę oskarżeń przeciwpławslti.
fr~ncu.,S,.k~.• '<l.';'ClilOZ YI;s,.m,v raz.,'em i. ra~j z sesji ONZ...' podltreŚlając. ogrom-' d~Yl1arodoweJ, .że WYk.a~ał.a. dobij:: 1(0 podżegacwm wojennym. .
ron~;
był
'tez'
konsul
f"'ancuski
zem
o~Jl.es,lsm.v ~\\ VC1~stwO. bo ~a, ne wrażenie J·ak:ie w1i'Watła: oneg- llle kto pOllOSl OdpowlOdzlalnosc' Prasa radziec'ra zwraca dale~ u·
Obe y .;;
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•
rody u·e C'lwa 1 nl',zdv n;e z'echca z v c .
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we Wrocław:u p. Monge. Szczegół- w nilewoli
'
, daJsza wIelka mowa WICem1tllstra ~a po .waza le z~sa
l
ue lwa \vagę~ ze .John Foster Dtllles, wo·
nie serdecznie witała gości franPrzvpo<tt1i;naia·c na~e,pnie tra,dy,cje Wyszyńskiego.
ONZ, ze .~on~ret1lle zdemaskowa!a bec Za1~zutów wysuniętych przeciw
cusldch delegacja polskich górni-!
tych pohtyko:w,. ltt6rz;y wywołuJą koniemu przez Wyszyflskiego czuł
ków z W3 łbrzycha,--reem; grantów
psychozę 'No~enną w szeregU kra- się zmuszony do opublil{oWallia w
z' :r:'rancj~, .wrę?zając pp. Ducl?~
jów. a przede wszystkilll w USA. prasie amerykańskiej· 1)świadcze~
FaJon wlązanln czerwonych raz z '
! "Izwiestiaf< wskazują,
że prze- nla, w któl'ym -- jak pisze "Prawtrójkolorowymi szarfami. Wśród
mówienie Wyszyilskiego wysłucha- da" - usiłował się usprawiedliwić
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z ust kongresrnonoSellero. gdy
ennych zysków monopolistów

cyfry , . ,

j

1111
••
ilewyczerpane
mOZ"III_IWOSCI

lPO rOZUmienia
, " ",

whvató~ na ?ześć

d" . . d

. . ..

aml Zje ooczanron

Z,

przybylych, oraz
na~o
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na czesc sOJUSZU polsko-francu- ! NOWY JORK, 21.9. (f' ~\P.,
Orgamza:cja ta, maJą,ca
,waczne nym napIęcIem. 1 ze mlal'ą tego,
sk:e~o. pp. Duc!os i. Fajon opuścili "Unit.ed,World Fedel'd:,list":- jedna wpływ~ w li:ołach i~telektu-alńych ,1 jak dalece WYSZyilSki trafił w sed10t11lsko, udając SIę do gmachu l li naJw:t:kszych orgaiuz 'l(;YJ amery-I' na wyz.szych uczelmach am!St'ykall- no, był oI{rzyk obecnego na O'alewoje~ódzkieg? k~mitetu Polskiej 11t8:ński~Ch, pr~p. al5ując~d1, l~..aS~!l,; n~_ SkiCh,. ~WiadC. zyła, że. ~.tany Z5;;:,dntL rU I~ongresmana Sellel'a, który sIu
Partll RobotmczeJ. .
dU. śWlatoweóo OgłO~ha. w3.~wan.~ ,oo.lczone n.Ie prze.pro. wadz.. lły
za,an.?ch ch.aJąc przytaczanych przez WyWROCŁAW. 21.9. (PAP), W zw:ą !~zą,dU USA, aby "zrezy~ował. y,' ną' lt?nsult.acyj ze ZWliązllnem ~adzlec- szyńskiego zawrotnych cyfr wojenz.ku z pobytem \\' Wrocta w"u w:'ce zenia do uzyskania dec) l. f.i WJęk~i.lo, lufu i ze nie wyczerpa.no m02'Jiwośct. . h
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w sposób gołosłoWllY".
Prasa wskazuje również na to,
że minister Bidault uchylił się od
komentowania przemówienia Wy-

szyńsldcgo.

Komentując przebieg dyskusji
ogólnej prasa podkreśla nuty :riie~
zadqwolenia! które dwięczały w

przemówieniabh
ptzedstawiciele
Chi'· • F'l' .
d·
. n l l lpll1 Z POW!) u merozstrzygnięcia przez ONZ problemu
samorządu dla ludności

lleJ·.

koloniał-

Prasa radziecka .stwier.dza, że
konkretne wnioski delegacji ra. • d.zieckiej, przewidujące zakaz pro-

36 zespołów
wobec kryzysu gOSPodarczego .w \ W. BrytanII kt!andy• w~jel1nej, wywarłygłębo- wsoli YMCA
'
WASZYNGToN, 21.9. (PAP) , - bowlliła. dodatkowO' na cele okupacYj .. wrazeme na uczps!nI~ach (:l~.

.

Komisja. kredytowa: senatu

.

.,

a.hlel'Y~' 'Ile 500mflidn6w dols,t()W',

j,eteli W. SJl, oraz

pl'~yta~,za, os,wlad~zenla

kańBkiego zatą.d.ała.; by mts:tet'stwo Br:\Ttrulianle bę~lew Slt:a:nie, poda- 5ze!a w.' s~er,e~\:1.del~g~?Ji,~~""
skarbu złożyło jej sTIt'a.wozda.nie na łać swym óhowią~kompphdsi:etiia ~W1ązku'z 'mowl;t Wyszylll"lk1(~go,
temat kryzysu gospodarczego WieI- ciężarów, z\viązanych z administrac_
Prawda" i Izwiestia'" cytują
kiej Brytanii. ,Przewodnkzą.cy. komi. ją zj~dnoczony(;'hstref olmp~cyj:ny~h sł~~a ministr~ Mod.zelewskico-Q
sji senator Bndges za-ltomun:l-eował w Ntemczech. Royall oznaJmH, . ze kt'
.... _. d,,· ł'
P
•.. b.'
o tym po 3 godzinnej konferencji z rZM amerykaflskl pragnIe, by W:el, ~:ry ~O\~le Z1a. "rzel~lO'ylenIe
pr,ze.dstaWic!etemminister.stwa woj- ka Brytania ponosiła nadal połOWę \~~szy~sklegQ było z\1peł~lle Jasne.
ny Kenneth Roay Royail'eru i. pod- tych kos:2JtóW, jednoakte r.zą,d brytyj- Po~tawlło on? z~gadl!leU1a, wrm~sekretarzem stanu do spmw terenów ski jut zwrócił się o ~wolnienie ze gające rówme JasneJ odpoWledza,
k
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Wszystkie kraje chcą pokoJ'u•
Na
posiedzeniu tym
stwlierdzono,
~e swą. ry yczttą. sy uację dolarowI\..
armia 8.merykańs:ka będzie potr!tle.
'
Kto stwarza atmosferęprzygotowań do wojny
- ten jest przeCiwllikiem
pokoju".

I. G.' Far,ben
W I·aborator.·um
O ab "JAC
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Przy przepe!tl1:o11ej widOl\Vł:i Y. M.
C. A. turnie,j o'tworzy./ przed'staw~,d
zarżądu bKS p. Że:mełko i PO ucz;Cte
niu pamięci ś. p, Załę(S:kie'g'() !'ni!p~"

-c,zęly Się ro~:gry\Viki.
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niełlie zas!ug'lI'ie także

tt5,ka i!);",ka"
Delegat Syrii Elhuri nazwał rzy ŁKS w sklaod.z:e Bant!. ł.uć H !
f bry k
przemówienie Wyszyńskiego wspa- tą,cz. która lakkohv:iek zostarta wyNORYMBERCA
tP~P),
Gaz koncernu. S.~wierdzlł on ponadto, ze niałym,a przedstawiciel Libanu, e;i:l11il]lOWam~ ipnez YMC!\ w:v.}tn~la;
uzyskany do mordowal1la ludzi w do pro?-ukCJl tego gazu (cyklonu) Malik oświadczył
że Wyszynski się l,iui j e,l(1i e dobrą grą

a

Białą linię.

Niech bźdy żwawo
Z was pomyka
W walce o pucbar,
,.CzyłeJnika'l .

WET

~

ow.. n z o z, ,

. .

Oświęcim:u. sprepal'owax:y zosiał, w o~az . ~ego zastosowaniu wi,edział swym przemówie~iem oddał wielDo da:6zycłl spcltI~a(l, które {o, !bęoł
laboratormm l.G. Farbe' -,ośwlad rowmez ,,1.G. Farben Bllna Wet'ke"
'.
d'l s:ę \V lladdlO'Clzącą SODO·tę w
czył oskarżony .Schniezler zeznając w oświęcimiu - Otto Ambros.
ką usługę seSJI ONZ.
.
. YMC;A zakwaliHkowało się' lf. ~~es"
podczas pro~esu kierowników tego
:
.'
Delegat brytyjski Mac Neil rów- 'f. r :( \\.

l

' - Czy ... c,<y nie mógŁbyś pojechać także? Jesteś tak

kę swą z jej dłoni, czuje znowu, że go palec boli 1 ze
odezwała się wreszcie Gruziińska.
krwawi. Kotytan leży cicho, i niez.liczone drzwi nume- Ja? .. Nie, do Pragi nie mogę jechać. Nie mam r6w.gubi.ą si.ę w j'ego perspektywie; Na progach oczernią
pieniędzy. ~iuszę się wpierw o nie wystarać_
buty z opuszczonymi uszam1. Windą· zsuwa się na d6ł,
- Ja cI je dam - rzekła kobieta szybko, a równie a lIla trzecim piętrze bCegnie ktoś, niechcąc ,się spóźnić na
prędko odpowiedział Gaigern:
pociąg. W klatce schodowej otworzono jedno z mlecz- Nie jestem gigolo .... -:- 1 nagle rZUJCają się sobie nyc4 okien, i dym cYlgar z wczorajszego wieczoru wpły
w .obj.ęda, pch\:!l:,ęci wzajemnie wielką siłą, łączącą ich wa napodw6rze. Na swych bokserskich miękkich podeszwa,ch skrada się Gaigern po dywanie z ananasami: i oAutoryzowany przekład i wiążącą właśnie w tej chwili, gdy mają się rożejść.
- Dzięki! - mówią równocześnie - dzięki: ci, dzieki! twier~ własny swój' pokój Nr 69 podrobionym k1uc4iem.
Powieść
ZOFII PETERSOWEJ
i ppwtarzają te słowa po niemiecku, rosyjisku i francus- Właściwy pozostał jako alibi na desce z kluczami u por_
ku, ~kadą je i szepcą, jąkają ze szlochem i -z unieSi:.eniem! tiera.
, - Tak!' - 04parł Gaigem .. ZSipomnlał już o perłach
Gruzińska
po
~ąipiel~
poddała się chętnie mas.u~jącytn
- Dzięku. 'merci, bolslzoje spasibo l danke !
,naj.zupęłniej, a nawet pamięć o Olch gasła w jego umyśle.
rękom
~ll\Sette.
Czuje
się
elastyczną, s11:lą iczyn.ną Susette ode!brała ~mczasem z rąk obrażonego nuMia~ tylko świadomość związania się z tą kobietą i nama też niepOhamowaną chę~' zatańczyć i po prostu ła.k
merowego tacę z herbatą·
glące pragnienie, by stać się· dla niej d~brym bezgra/nll,. Zegarek na biurku wskazywał si6dmą dwadzieścia nie wystątpić. Przeświadczona jest, że będzie teraz miaeznie, bez zastrzeżeń dobrym. Okręca'lbezradJnie na palosieIl1 (tamten, na stoliczku nocnym, staną'I z wyczerpa- ła powodzenl:e (w Wiedniu ma się je za.wsze). wyczU'w~
cu pierścień z herbem :Gaigernów, wyrytym w l~pis laje w o~.gach, rękach i w karku,wtył odrzuconym i w unia), prędzej, prędzej,lpTędzej - tytkał z wyrzutem.
'auli.
'
stach, kt6re bezustannie składają si'ę do t}śmiechll. 'Obie--...!... Weź - wyrzekł, podając jej jak mały chłopak,
....;, A wię;c zobaczymy się we Wiedniu? - spytała' ra się i wybiega z pokoju, chyża jak bą!k, podc.inany ba- .
niezgra:bntle pi erscionfJk, - żebyś o mnie nie zfł!Pomniała. z wilgotnymi oczami Gruzińska .:- za trzy dni? Pr~y-' tem., Z olhrzymią ene.rg,ia roz;pocz}'1na poranne ~fnteresy.
<
•
- Więc nie zoba!czę cię więcąj! -:- pomyślała Gruziil- jedziesz za mną? A potem uciekniemy do m<flll'e, do Tre- k ł'"
OC1Slę z Meyerheimem, bierze się. do codziennych walk,
mezzo,
tam
będzie
nam
dobrze,
a:ch
jak
przecudnie
nam
toczących
się
w
trupie
ora'z
do
cierpliwych
prac
nad
P(_
ska, i w gorących łzach roz.plytnęła się przed nią piękna
b~dzie! Zrob-ię sobie sześć tygodni wakacji, albo mOże menoffem i Wittem.
.
twa1'Z mężczyzny. Była to jedna,k z tych myśli, których
osiem i będz:emy żyli, ach sluchaj, ;t1ic innego robić. nie
O dziesiątej jeden z chłopc6w przynosi wiazanke r6ż.
nie należy WY'poW1i,adać. Czekała więc w mikzenfu.
, , - Pozwól mi zostać przy sobie! Będę dobry dla cie- będziemy, tylko żyć, żyć i pozostawimy za sobą wszy~ "Dowidzenia, usta moje kocha,ne!~' --'- czyta "na ~ałYl11
bie! - myślał Gaigern-, lecz z uporem mQcno zadsnął stko - cały ten nonsens codzienności, zupełnie zglupie- skrawku pap:,eru, wyrwanym z hotelowego arklt-sza lis..
jemy z prózni,actwa j szczęścia! A potem pOjedz(esz. ze towego .• Gruzlńs~a całU!.ie herbowy pierścień Gai.ge.rnów.
usta i r6wnież nie jWyrzeld ani słowa.
'
- Su'Sette, zaraz nadejdzie - powliedziała ,szybko mną dlO Ameryki PołudnioWeJj! Czy znasz-Rio? Ja ... ach,
- Porte Bonneud - szepce doń, jak do po\viernilta.
nie,
dósyć,
dosyć,
już
czas!
ldi
już.
idzie,
Qzię1P!
Teraz
posiada
znowu
coś,
co
jejpl'zynosi
szc2~ście.
_
Gruzińska.
' .
- Najdalej za tydzień! - odpowiada Ga';gern.Michał ma rację - myśE -)·oddafn perły na biedn~
_ Czy jedziesz do Wiednia? - spytał.
Gruzińska prędko nadaje jeszcze sobie tOin wielko- dZi;eci.
,
"
_ Najpierw do Pragi na trzy dni, a pOtem na dwa
świ
a
1:<?Wej
I
damy.
Już
s.usette'
ściska
w
rękach
odzianych
w
7.'aCf'wwane
tygodnie do Wiednia. Zamies,zkam w Btiistolu - dodała.
- A uważaj, żebyś się przedostał do twego pokoju, niciane ręka,wiezki neseserek, a służący zabiera 11PZOZapanowała cisza-i tylko zega1'ki tYikały. Przed hotelem
.
buczały syreny aut. Oddychali oboje głęboko POtgr.zebl)~ nie kompromitując mnie zanadto! - mó\\rL mówi oh1ie- stały bagaz,
raJąc f!Odwój<t1e drzwi. Ga'iaefin wY:S':lwaJąc bez sło,wa r~~'
(D, c. n,)•
. wym zapachem w pokoju.

VICKI BAUM
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We- wSZystkIch ośrodka{!h przt::z we rumaki". Jeśli ktoś z kol<l!t'ZY zaor'
które prowadzi trasa kolarska wy,ś- muje się filMeiisfyką będzie ~-

' .

I.

maj'ą oczywiśGrłe

"

I\

pra·_I.

Ofiarował również nagraclę mi.rrllster Rabanowski.
Nie mniejszy ruch panuje w Kral,owie, zbierającym nagrody dla

na punkta-ch etapo- cztowych.

Odbyły się we Wyocławiu ogóL łódzki Grzelak odpadł IN pÓłfinal e ,\ &portowych,
prezentujących
się wych w Bytomiu, CzęstochOfV'lie, Łónopolsltie Igrzyska Sportowe
W biegu aUStralij.Skim: 1) Weso- wspaniale pod. względem fizycznym dzi i Warszawie ora?; \V miejscu .star
. co\vnikóvr Przemysłu Konfckcyjne- łowski WI'. 3,.12.2. 2) Parzybut Wr., i etyki sportowej. Kluby sportowe tu Krakowie.
go, zorganizowane przez Zarząd il) Ferlikowski.
'
11 d1\lżyny odzieżowców pozwalają I Zaint~resowaJ!lie wyścigiem jest 0-'
C!łówny Zw .. ~aw., Prac. Pr:u;;lY!.1 W biegu drużynowym Łódź - rokować optymistycz..lJe nadzieje.
gro-inne. Świadczą () tyl~ obfi~ie płyKoni. - OdzIez z sle~zlbą w l.J~XJ.ZL IWl'OCłaW na 20, okrąże11 toru zwy- Dlatego ,też trud organizatorów· z l1ące nagrody. W stohcy. il:nerwsz~
przy w:rd~tny1'l1: udZIale mleJsco· ciężył Wrocław w składzie: Janicki, przewodniczącym Zarządu Głównc_ nagrodę w postaci sr!3~rne'J papIeros
\vych Właaz ZWIązku. .
. JanIk, Jankowski. Tryllkos.
go ob. ManelU,sekretarzem ob. Kru_ ni,cy ufundował premIer. Jozef Cy-

W.airszawy. Wśród ofi:a.rodawców 2J[laii
dują się wOJ. Pasemkiewioz, dowód.. ,
ca DOK gen. Prus-Więcko.wski i pre;!.
'miasta Wolas. Piękne nagrody prz-E!zna:czył "Dziennik Polski" i ,,Prz&'
Igrzyska. zgr~madzIły zavliyd11l-:Na mąrginesie dodać naieży, że czkowskim. ob. Laubem z Łodzi o· l'aJnklew:tcz. Nagx:odę WIC€iPre:~l€ra k r ó j " . '
.
~ówz. ,OSl:od}ww Kot;ifekcYJn:rch zawody
osiągftęły
niewątpliwie raz Kitą, Krawczyńskim i inny1.11i z Gomułtki stano"VI row~r, m1imster W Częstochowie obok nagród ..Z'y;"
Jak: ~odz! ~ahsz.' 'poznan, Łoml1lca, swój cei. Odkryto wiele .talentóv; Wrocławia, opłacił się sowiciel
Radkie·wicz ofiarował az dwa .jtalo cia. Częstoehowskiego" i "Dzi~
JaroCl11. SWlebodzlCe. \Vrocław, 0_
,
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wSTod ui\vodn1KOW krYJe Slę Wielu
otoria".
kandydatów na wybitnych sportow
Łódź i Katowice (organizM:O'r7..Y
ców, Takin~' ~ikjem pozwalaj.'lMecz bokserski m.iędzy ŁKS amie techniCfl11ym. Pawlak nie potraWaga średnia. Olejnik (!Ł~S) wy- punktu eta:powego w Bytomiu) ·nie
~ym l'okowac ~PlY~}.styczne nadzle· Zrywem wyjaśnił w dużej' mierze fil Wy,pro'wadz.ić kilku Siarczystych grał oez żadnych zastrzezen z Ta- powstają w tyle. Na kolarzy C2lE!Ilrar.
Jf7.!b Yłr c~a~ oSJągm~ly PTz~z Do~o.~ sytuację w bóksie łód~dm. Dwa te ciosów, a Grzybowski Iiiepotrzebnie borkiem (Zryw). Walka ta dosta['czy ją w wyśdgu prasy "Czy:teJmka"
C1l1.COv, sln€",o, 'Y, pl zedbleg. pano\v' czołowe kluby wystąpIły ze znany- stanvł 'się przyjmować system wa,lki la nam dużo emoi:ji. Olejn:iik po zdo- wspaniałe nagrody.
\
na 100m Dorocmkowski przyhył, do 'mi zawodnikami. mobillzują'c nawet Pawlę.ka. Wynik nie krzywdzi niko- byciu przewagi w pierwszed rundzie . W Wa:rszawie trwają przygotowCl-!
ety
:n::z. 1~asem 11,02 s~k., na dr,u_\ zawodników, ktÓrzy już daw:uo zapo go z zawodników.
wakzYł w drugiej' spokojnie, ale w nia nie tylko do wyścigu etapoweg~
gIm nll~Jscu "~ l?~'zedblegach ,l.lpla- wiadaU wycoLanie się z czvn,nego
Waga lekka. Boniko~vgki (ŁKS) trzeciej n1iał b,ardzo' dobry finisz.:r a ale i do wyścigu "Wieczoru" dla m~
so;val ::;l"ę CW~Jc\~ll1ski z Jarocil1a Zł żyda ~pQ,riowego. Mamy tuta(na \py zremisował z Krawczykll~m (Zryw). borek nie miał L.byt wiele do POW I 2- claniarzy. ProtektoX'at nad tym wyczasem}1,07, ~elc .
,
..
ś11 Kłod,a,sa. Tru,dno chyba było li- Była to jedna z najciekaws.zych walk dzenia w walce z Olejnikiem.
ścigicm objął wicepremier GomWkL
W p . . zedb.e",ach pan ~lH bO. n;l,\.r. czyć na zdobycie przez Kłodasa pun tego dnia. Boniko,wski ,trafił na twar
W wadze półcięZkiej Żylis (ŁKS)
dobry czas ~,4 uzyskała Ma~Y5l<1lmW Idów w walce z Niewadziłem.
dego przeciwnika, ktory wakzył z w pierwsz'ij rundzie trafił celnie w
W Łodzi wyścig odbywae się -bQna z, Jarocma. oraz Paszkowna -':L"
. l' lewej po:zycji. BoniJ{~\Vs!ki nie umi.ał żołądek Łys.zkowskiernu ocln03Z'1C dzie na etapie "Częstochow~kim"O
~Nrocław - 8,(j;
W punkt.acj'l o.g~ ne] . zw. Y'Clę~y l
oś' h rą;;.
l
't
KO
n",gr.o.de, "Dziem~ika ŁÓ:dZkl,'·e:cto". i .,
b k'
ŁKS 12'4 ZWYCIęstwo Jest wylmrzY's,tać dług CI SWOl'C:
zWyClE?S. wo p~rz,ez.. '. . .
....
'"
W skoku w dal pań pierwsze miej O' ;"erzy
. ce " .
' : "
.' Krawczy'k walczył agresy,wme i bar
W wadze clęzkle)' Nl€Wadzlł (ŁK:::;) cały szereg nagcr:ód ó,fiarowanych
scę zajęł,a Paszkówna. Wrocław 476" prz,ekolnywuJą : .NIe mnIeJ, Jednak
dzo
ambitnie."
Wym,'k
remisowy
j)?stpoJ.ronał
przez
TKO
,w
trze.
ciej
runprzez
poszczególne firn1y hwdilowe.
da,l~j: ..Heincó, ',\lna" Kalisz 4:218 <::m'~I' trzeba zaz~a:cz.y. c,. ze zaw.o.dmcy Zr.y'-_
ł
CleśJakówna POZnal} 417 cm, Szef. WU poczyml1 .:znaczne pos.tęp~. Prze siprAAVied1iwy. '
.
Iazie Klo dasa. Ca.łk wm l1leipot rze)Wysta.wa nagród mieśdć się bęc.
ke. Wrocła\y 412 cm. Pawłowska de wszystkim ~wTa!camy l~wagę na
Waga półśrednia. Wieczorek (ŁKS) nie NiewadzH "bawił się" z Kłoda- dzie w księgarni "Czytelnvka" przy
412.
.
,.,
Krawczyka, ktory dał sobIe dosko- zdobył punkty watlwwe,rem. 'W s,p:}t semoszc.zędzając go przez cały c.zas, uL Piotrkowskiej 96.
Bi~g 1500 m.:
nale; radę .z Bonikowskim, a \vy,?-ik {{'aniu towarzyskim z Beską odnIósł, Publiczności było około 5 'tYSIęCY
" czy17a WIeI
zdecydo·n"'''''e
"'rwy·cięs,two. W trze,~;.f-',··I' !,·w'l·dzo'w. W ring·u. sęd.ziował 'p. Hu1), BaszczYI'lski. -:., Kc.tlisz
4:~7.• ~ r~mIS.o.,W_y Jest
. dla
'.' Kra
, . v i l : • .•
, .v,,"U
....,
.~ ml11.. 2) CwoJdzll1s1n _ JarÓCll\ k.im sukcesem sportowym.
rundzie gong wYJI'a'tował Beskę przed I be.:t. P~nkty obllcza~~: Landau, Gorzegraną
przez
KO.
ł
12.nski
1
Lewa:ndovvs,h,l.
4:42 min., 3) Generovi'lCz - Kalisz
OlejniJk Wraca ~roli do z.eszło- P
. 4:42,!l min.·
rocznej'.forrny. Cz.arnecki nie miał do
25 b. m. na starcie W,ścigu
Pchnięcie kulą (kcIblet) :
brego dnia. Niewadzlł oszczędzał Klo
1) Kaczmarkówna ~Jarócin 8,15 dasa bo na dobrą sprawę po;'\vinien
dookoła Polski
m .• 2) Cieślikówna Poznań 8,00' był siPo,tkanie to zak.ończyć ju!Ż w
m., 3) JaŚkiewic2',ówna-:Kalis2. 7.91 pierwszej ru,nd:zie.Bardzo dóbT~e wy
W'Warszawie odbył się wczoraj by gracze Widzewa Pl?, przerwie
Do wyścigu kolarS!ki~go domtr.
padł ZyHs, który pokonał w plery;- drugi mecz Wid2ewa w rozgryw- nie 012adli z sił, to kto wie czy
okoła
Polski zorganizowanego
Skok w dal (kobiety):
szej rundzie przez KO Łys~koWS~le- kach finałowych drużyn "A" kla- spotkanie to nie skończyłoby się
przez SP. Wyd...Czytelnik" z~IQ
1) Paszk:ówna Wrocław 4,7l' go.
sowYCh o w'ejście do' Ligi graczy wielką sen~acją sportową, Nieste-' siło się ogółem 58'. zawodników
m., 2) HańcóWl1a --- Kalis;i4,28 m.,
Stasiak nie 'wysilał się Żibytl1io w Widzewa.
'
ty, po zmianje stron Legia grała z' całej Polski.,
3) Cfeślikówna ,o-;Po~n~.ń' 4.17 m. walce z Gomulakiem. Bokser Zl"yWU
Widzew w War,.szawie walczył 'Z znacznie' lepieJ' i potrafiła zdobyć
Sk<;>k w dal (llięz~zyźni): .
czy!ni wyraźne pos:tępy, ale daleki
Nal więcej zawodników zdu,l) Ł:rczak :-. Kallsz 6.06 !b.. , 2) jest jesz!cze do zwyciężenia rutyno- Legią. Ogólnie przyp.us.zcz.an?, że '\ dwie następne br~mld,. któ~e zdeszonych zostało - z "Varsżawy,
GlZ~lskl - Łodz 6,04 m .. 3) Hanc-- wanego S'tasiaka. '
Widz.ew po sromotneJ porazce _ z cydowały o ZWYClęstwIe p1łkarzy
Śląska i -Łodzi.
K~sz 5,8;k~' . . . dz
Ptzehieg walk w poszczególnych Ruchem i tym razem przegra ka- warszawskich 3 :1.
.
Wyścig r02lPocznLe się 35 bUl.
eez pl Yl nozneJ mIę ".y repre_
, .h b ł
,t u'ąc'" .
tastrofalnie z Legią.
Uważamy, że Widzm,v mimo prze
(cl;wartc,k) startem z' Krak()~a.
zentacją'· Łodzj i Kalisza żakończył waga,c
y nas, ęP.: J .
. W
się zwycięstwem. ŁodZi 2:1 ,<.1. :1.).
. Waga musza. StasLak ,(L.KB) poko·
Piłkarze Widzewa grali jednak granego meczu uzyskał w .. arsza
Zawodnicy do Łodzi przyjadą
vi gobo,tę okołogooz.16.;.te) da
Odb~ły się również mecze siaL har na pUinltty po mało Ciek~wej' wal hardzo ambitIllei ku wi~~iej l!ie~- w~'ebard3o z,aszczytn::·"WI;Vn1
Kto
kówki:
.
ce GomulQlka (Zryw). S1:asIak szedł spodziance zgromadzoneJ pubhcz- Wle czy LegIa potraflzwycIęstwo
mętę m!iesżcz~ą się w Heleoo·,
Łódź '- Wrocław 2:0 (15:6, 15,7), na wymi.aJnę ciosów. Gomulak :nie po ności warszawskiej,
'U'zyskalido to powtórzyć w meczu rewanźo
wie.
Jarocin - Kalisz ?:o ,(1-5:5.15:8), siad;;t ĘaTdy. Walczy j€dnaJk bard,ZO przerwy wynilJ remisowy 1 :1, Gdy wym w Łodzi ..
Natomiast w niedzielę 28 bm.
Skok wzwyż (kObIety): ,J
lłmbltn1e.
.
.
'
wystartują 'o godz. 8-e·i
r.anO z
1) Paszk6wna Wrocław 143
Waga ko~uoia. Poll1ielaty (ŁKS)
LodzJ do Warszawy. Start mte~·
cm., 2) CieślikóWl'Ul - Poznań 125 przegrał na punlk,ty z Czameokiln
cM się będzie przy gmachu' Rocrn... 3) Ktlimcz~kówna - Kalisz (Zryw). Popiela,ty od ~<s;f;at,niej wal-I
.
.
.
dakcH .,Dz,icunika Lódzkieg()",
115 cm,'
.
ki znacz:nie się potPrawił,a,le nie dys
.
ł
przy ul. Piotrkowskiej 96.
Bie~ 3000 Dl. (mężczyźni):'
poouje jesz,eze do·syć silnym c1'ol)We~€r - J~rocin 10J2~ min., sem .. Wal!\:ę wygr~ł na punkty Czal'
W meczu lekkoatletY'ctrt't"m AZS- fiKS skoczyl 1.55 rutr. \V kul· Ficc
2t, Kars~1 - ~.,dZ 10,38 '. ~m., 3) n~n, kJ~.ory zwyc:ę~,t\Vo to przypła- IiKS _ .ŁKS Z \V"Y cięiyt . W ogólne.ll (liK~) p.e. hnal 13,07 mtr prz'e~ OstaWlateck,i - Łod:z 10,47..4 mpl: .
clł pę·kntęc1em kosel nosoweJ.
,p'unkta,cJ.i ŁKs 147 pkt prze.d AZS 1211 r}Owle~em OiKS). 12.29 n~tr. Zawody
~ZU~ oszczepem. (męzczyzn1).
Waga piórkowa. Pawlak (ŁKS) pkt i l:I'KS 119 pkt.
I
.
przy hcznvm udZlale1Jubllc~,ności by'
G'. ) 1 ~.an.c -. . ~al1sz 47,.02 m" 2) z,remiso,\vał z. Grzybowskim (Zryw).' v.lV ramach z.a\\'odów odbyło .SH~ !v orzenrowa,clz.one ~pra,vme.
d l~e ~ l Ś- . Łb· ódz. 41,9'9 ~ .. 3) Gl'U- Spo'tkanie to stało na ni.skim pozio- kilka k~nkurencii' juniorów i kobiet.
'
.
'C
e
.' ';le. odzlce 4~,4,l m.
ZaWOdU!l'CV wvkazaH dobra form~,.
e. wski. Sosnawskl.
~.
anco\vl1a. - Ka,Jsz 23,3.0 111..
Wdowcz.vk. Jara'cz
i Kur,pesa.
"
.
~
"
Sk~k. ~~WYZ pąnow:(hz~lskl
\Vvniki !tee,hni'czne orzedstawn 1<\ _
. _
-; ~odz '" 1,::>7 m" ,II m. Łuczak -Mecz bOlI\:sers.ki o drużynowe jTIl- s;e nasitepuiClcO:
lWUCI'IJZ'
:r::alISZ ~ 1,a2,5m.. ITI,! m. Hans - Ka110 m przez płotki _ Mąći<aszczvk fi
r., ~u
a:."
•
"J
l1sz 1,::>2,.5 m., Mrowka - Wrocław strzoĘ:,~wo boksecr:-sikie Lo:dzi między (tKS) 17.1·sck .. BaM (AZS) 1'8.4 sek.
Mecz Piłkarsk. i o weiśde do. klasy ł.. czternastej bramki. Dlacz.CJro nie
1,43 m.
. .
Tęczą a IKAPE zakończył się zd~- 100 mtr. - lamczewski (AZS) 19.9 patłstwoW'ci między ŁKS a PKS z.e l' strz:elali Łu'cz czv Ba.raln·(
Dysk ~anow:.
,rydowarnym ZWYcięSIt.wem. Tęczy 13:3. sOJsnOWSki. (HKS) 11 s,elc 400 m.tr. ~~. Szozed;n.a . za1ko,ńCZY. ł s'e driuz§!:Q.ca- r ,.Br~1T!'ki pCl!dłv w uasteo:uJacei ko-.
I, m.} ,~~ - K.~~:sz .36,JO m., ~I.I W wadze muszej Bednarek (T) po W,dmvczyk JIiKS) 54,8 sek .. Ll'PO\\ ('YI~n ZW:yclęstwem ŁKS 13:2, Zasa- le,lnos~J.
'm. faroons ~. - Kc1llS,Z 33,00 m. I,I '.
SaI c "
.
ski (AZS) 50.5, 1.500 mtr. - Kurpesa iJrnczo bl'orąc, na tym Jile'CZU mÓl.d
l rTIln. Baran.
m. Mgło::,skl .-:. POZh::J.t1 . aO,G7 m., konał
11 ZY~~Skle~~.
(ŁKS) 4.25.~ min.. W6icik. (I]KS) pa~ć wY1l'i:k\,'beda cv re~ordem strze-! 10 m!n. Jam';.c~ek
IV m.WIerzbICkl - V,roclaw 48,23 . W wad~~ .ko:gUCleJ Mila (T) 'Wy- 429.2, Sztateta4xlOO _ AZS 41.2 ~'I !(myc1~ Koal,:. Prz~poml,na:my, że r~18 111:11, Ła:cz.
m.
..'
gra.ł z Szallnsk1-m,
przed tlKS 47.3 sek .. t...iKS 47.6 s~l\. kor,dzlstka Jest- WIsla, ,ktora uoŁrafl20 mm. Barrun.
W wadze piórkowej Guz.()wski IT) Sdafeta olimpijska _ nISs 3.43 mro" la' s:trze,lić drużyhie Ogniska2l J,!;oal1.
24 mjn. Luhik.
W meczl1: pIłkI WOdnej pomiędzy
reprezentacJą, ZZ,pPKonr. Od z, a
, . 1, , .
ŁKS 3:49,8 min .. HKS ty I AZS, Skok 1i.. Nls~a ~to.StUnkowo stawka meczu.
i5 mJ:n. HOl,giendort
AZS_em wygrał AZS w stosunku Ipokonał KlcmoWlc.za.
w WYZ - POlkorowskl (tKS) .1.65
Jak rowmez ·fatalna P05wda nie wpły
37 mm. ŁąCZ.
4:1 (1:1).'
.
W wadze lekki-ej' Mazur (T) 6trzy Sos'Uowslki (HKS) 1.60 ni. Skole w dal tięIy zae:hecaiaoo na piitkarzy ŁKS. t 40 miln. Janeczek.
'lt~inał 100 m panów: I m. ŁUCzak mał punkty walko\Ve~em.
-- Jara-czewski (AZS) 6.48 m., Poko-I którzy PO przerw1'c grali '7.nac,zn:e
Do przerwy uł-r,zymyw,at się ~
-Kalisz ,11,2 s" II ltl.. DorociIlkow_
W wadz.e półśredniej Ostrowski rawski 6.26 ~tr. Rzut d}~~kie'l1~' ,./ ~orzej i s,pe9ialni'e nie wysi·lali ~ię, nik. 8:1. Po zmia:nie stl'ons'h-:ze1,cad
ski - W:rocłf;lw 11.3 sek .. III m. Pil (T) zremisował z Sohczakiem' .
. Owcza'!'ek ŁK~ 39,70 m. MaclaSZczyk z~lby zasy,pac bramkarza S:r.:'czecma 1mlJ:
chałka - Łódź 11,6 sek.. IV m,
"~.,
.. .
' .. ("~ J4.77 m. PchnieciC:, kula -' P!"VWPl' SiarCzystym ogoni!em st,rzalów,.
10 milIt Pegz,a z kalm~gn,
1Rk
Gwojdzll i - Jarocin 12sek. W w~dze srednieJ Trzęsowskl ,1) (ŁKS) 14.19 111, Owczarek (ŁKS)
O zwy,cięstwie ŁKS zdecyd<owafy
?l m:n. Sidor.
200 ni. panów: I m.Makowezyk wygrał przez poddanie się Ręcza.
12.14 m. Rzut QSZCZl~pem - Oan!car~ iU,ż p:erwS'z,e minuty mecz'U .. w któ- ,29 mi,n. Bei~za nie 'w:vkorzYM:ał d1'll
- Kalisz 25 sek .. , II m. Wróble\vski. W wadze półciężkiej Skrobil.'and.a czyk II OiKS) 45.96 mtr. Ł'ozowsk, r~dh Baran i laneczele zdobvwa.iac ~~';I%W kameigo.
konał w III runclżie pTzez KO (AZS) 43.67 mtr.
.
P:'er\Vszelwale przechylili szale ZWY
30 mi'n. Ja,ne,c~ek.
- Wrocław 2/5,1 sek., I: TI m. Ger€- (T)
rowicz - Kalisz 25,3se:k.. rVm.
~o,
.
WśrM jUl1torów 100 mtr wy,gra!, c1est.wa ~a strone ŁKS. Wie,1,ka szko
34 m.tn. Wajd.a_ Ć
Kaczmarel:c - Wrocław. 26,8 sek,
StaSIaka.
. . '
Tulec;ki, (ŁKS) 12.2 sek. ptzed Ko ,~a. ~e Plsarski w hramce vlekce.wa37 mlll1. La'cz.
Finał ''100 m.: T 111; P;uchalka ~ . W wadze cięż:kIelJ ~askół.a (T) z,clo- zt.ows.Jnm (I-IK::,) 12,4 sek. , 1000 m zyt Ieden s~rzal i puści,1 V! 24 mmu42,mm. Baran.
.
Łódź 56!8.sek ., III m. Macherczyk_ był punkty walk.owerem. ' . ,
wY~rar S.a,bala. (fiKS) 2.57 tmn.nrz~d cles1trzat bl,tv przez. Lub:ka.
' . ) Krolem strzelców zo-sta,ł WIęC BI!r.
Kalisz '5S.:1 s.ek., III m.~usin' _ " ,
d' :vai p Siero zew': Kowąlski:P1 mKS) 2,59.6, W S'ztafe.c~c
.Sz~mda równi'ei. ż·e e'.ll:z,elkutorem ran. ~,tórv wc'wra'i ~dohyt '?Ztet"7
Łódź.1 min.
~ rmgu sę ZIO~
•
s
4x]OO fiKS pokoll.a.f ŁK.S. w. eZ,asle dl uv;,.elf{O S~I:zarLi kan1C2'O bvt PBg-Z~, Iw,a'le l g,ral ha/rdzo ~Iekme. UliczVII!
Bieg 5 tysięcyme!rów: Ir m. Ru- SkI.
49.2 sek, W Z\vyz Ma,cl'e,),ew!ł~{j z ZmalllOwahismy oknie GO zdnhvoa na l}QlC'Zątkt~ slezo,~~ p:lka~kt.e~o. Po
sin - Łódź 19,25 mm.. II m. Dra.
trzy .br:am~r strze!l:h J~l.nłe:czelk J Ła'~.
łecki -. Łódź 19,22,8 m.in" n t m,\
__ .,- __ ..._.____
_~____
.----..----_________
a p~ le{~,ne]: Hotg,e.rudo.rt. SldiO'f ,i ~
Pachoch1&ki - Łódź 19.28 min.
S~dzlowat, b~r~z.o d'obrze o. TIW,..;
Ogólna runl~tacja lekk<:atlety('zna
LekI. z Odanska.
.
przedstawia slęJ?-astęl,~~)Ją(}o: l~ ,m,
(~_',~
zdobył Kalisz .. aJ1W o~ purl{,o~.
-.- .
Wisła
Na . (lrugim mIeJSCU. \.lp!asowgł SIę
...'ł
Wrocła\'v. 'ZC'Albywając 143 punkty.
W mecza,a'h olłkarskklh O wejŚQYe '
?_cie miejsce zajęła Łódź, mając 92
do Ugj UZYSkall0 wc~orad nasteJ>lI.tia-.
punkty i 4,-te m., P?znań - 14~ pkt. .
oe wvniki:
.
Z/łwody kolarsl).:le odbył,Y Się na..
~
Wisła - P o , l o n i a 2 : 1
torze w poświętnym z ud~la~em Wl \
KKS {PoznJ-Skra ,(Częst.) 11:2
cemistrza Polski ~ JonIeklego K.
~-' ,-~-;-;.:::::
PoJon'a (Św!tdn.)--Po,wnJ,a
c

I

,J.

•

""

I

58 kolarzy stanie

'egla Warszawa-WidzIw Bódź (3:1) U:1)

I
I

J:;

I

Jar·aczews
'
k·l (AZ 5)
uzys ka 109 na.100 m.
I

~:UI~,~~~kIem. (~oblel'~Y):'

Tęcza ._ IKAPE' 13:3

Grad'branlA'k po'd'
czas deszezu

zwłaszcza,

tM'S

PKS Szc"ecl'n 13"2 Baran str""'Lela

gOGle

m'l

Ir------

j

p

' I ·Polonl'o

n:

"Sieć",

zavl~~dnL.

I ~:'~_'-. '~.~.~.::-~,-~,~.';:;; ~~~.

K. S.
Janika orazi
•.
•.
ków łódzkich z Grzf'13k ern St. 'na
-~
czele.
'i
;"
.
--------.. --.- ...- ..... -. -. ---. -..------,-."-.,---Triumfow81 wicernisth Polski Kruplia cho6 ma skrOln:ną, po:staf-.,Zaraz wskoczę już do wody,
Janicki,
który n[\ ?:aciętp,; "'alce
po- '.l'ł.·ag·nąłby
"
.,
.._A
BY od wagI'
. da ć . d O'WO dl·
,H'
konał w· f1nale Jan,i1{a,
Zawodnik
pływa,kleni ZOSl>lloUO

(Warszawa) 24

Crac~X;o<m) Pomorzan;,n

Lecz opuszcza go odwaga,

Choć mu Dyzio dopomaga...

"lrocJJów _ Orz,e,f
TeCf:a .-:.. OaJ~bamia
tKS _ PKS (Szczecin)
r ,e.,..i,
.....c. \H1·d.z'e'"
_ , (\\;al·<:.z,)
~.
IV
"
DZiENNIR

ł-lmZKI

r;~

4:2
3:1
13:2

~..,:.....
t

Nr 260 (310) I

POHIEDZ\AUK

22

złotych zaoszczędzili ~:~:~rium

Póllliliona

DZIS:
l\Iauryeego i .~.
słowo Zielimira
·JUTRO:

Kościuszki. Tydzień

naszemu miastu uczniowie. gimn. im.

łopotq

z

i kilofem

Kurczak był świetny, kruchy,
tluściutld; nędl. podniebienie swym
apetycznym .wyglądem. Gdyby
jedMk' pan ŁakomskLwiedział,. ja

. Młodzież I Miejskiego Gi~jum wać boisko szkolne; a zimą .wziąć do 'imp~ez' O chał'akte~ze ~ecznym,
WRZfSrrl~
Teldi
im. T. Ko,ŚoCiusz:kt -w Łodżi' spędz5Ja ,udział w ą!kcji. odśn.ie,żarua . mia,sta. j'est celowe ipożyte,cz.ne..'
'.
słowo Bogusława
'lbie.gły tydzień ba1'<ho pracoIwide.
W· tym dniu st~ną dó ptacy in1791 Urouził się w Rewin!rton sławnyllJD.. Oto z własnej iniCjatywy prosiła wla
INNE SZKOŁYPOJDĄ ZA TYMne szkoły średnie wszelkich, typów.
!ie~~~aS~~:Todnik i fi'zyk - Micha.. .dze, szkolne aby poz.woliły jej poPRZYKŁADEM
,Kolejno pra'cować będz.ie cała m{()1814 Początelc :ii:ongresu Wiedeńskiego.
święcić. tydzień ,pr3!cy porzqdikowa.Do młodzieży przemówił kurator dzież nie. tylko' Łodzi, alei;wojew6dz
1862 Prezydent Stanów
Zjednocwnych niam:tas.ta~
Okręgu Szkolnego Baculerwski~ dzię- ,twa. Nie będzie to ze stratą dIanauAbraham Lincoln' ogłas,za zniesienie
całkowilie niewolnictwa na d'lJień 1. 1.
Od wniosku do rea,JizaiCii drvga kując jej za wniesiony trud. Uez.nio- ki, a zatoz pożytkiem dla zdrowia
1863.
\
'
była, krótka i. w. ubiegłyponiedzi-a- wie gimn. im. KOściuszki ,dOW,iedli; ~i charakteru młodzieżyo'razd,la sp.)1866 Urodził się znaloomity pisarz angLeL
.
ski Herbem Wells.
lek 350 uczniów gimiI'J2.z]um prze- że angaźowanieucz~cej się młQdzieży lłeczeńSltwa.'·V. 'O.
1876 Urodził srę IW Paryżu poli:ty1k fl'8lI1. m3Jszerowa,ło. ulicami Łodzi, udając
cuski - Andre Tardieu.
się na miejsca pracy, wyznaczone im
1961
Ignacy przez
Miejski.
g
'" ''.·.5··'
,W.
.,'. ·1'[
, 19%9 Sprowadzenie do Polsiki oz
PaTYm klasy skierowano naw. Podmiej'ską
prochów Joachima Lelewela, zmarłe. (Chojn~), gdzie Wyd~ał Plantacji,
.. ' '., '.
'. _ . .~..'.'.' . ';'. .; ~ . . . _ .' •
'.

~:~~~f)\~~l:~~e:~!~~~):rz

'6
J'
Najmłods.ze'· ·.e'n''. . ,.a·.- ·.r·".

Zarząd'

• z·

'z,·.e'

~;:29Jdi~:t~k~t~1:?d!:~11:1: :~~$~~:~1~~V~d:po:~~~ prom~woł .W~ ~od~~:186:;oflcer0w.:,~OleJor~~:
KRO. N I K A

WAż!lB TELEFON'!

::t

~o:t

~:~~je

Pognt. lekarakie PCK

b ... Pou;rna

.

=:::: tt1:
_ tel.

'

. . ",

117=11 KTÓRA KLASA ,ZROBI

tel.

•

'DY20VRY APTEK:
Dzisiejszej nocy dyżurują apteki: Cyme_
ra (Wólczańska im. BOjarski,ego (Daszyńskiego 19),
Unieszowskiego (Dąbrowska
Nr 24 b). Epsztajna (Piotrkowska 225),
Tmwkowskiej (Brzezińska 56), pawlulne.
~=Sk~Nf~f.tki 12), Niewiarowskiej (ul.

:W~ĘC~?

Duszącego. się p. Łakomsldego

odwiezionQ , pośpiesznie do leka.,.za'la.nl.e
... s.trzez
en~a. . }~.
e,lik. •. .koIe'll.'l'ctwO.
leg~ .. s.~.k. . a. [.bU rza;:W: ~za:sie gdy. 'ohirurg Bzyk.a,go. _..Ja;klm
nal1o:dow:e
. Jest

'. prace
.IPfZY?rZebl,jail\~,u.
1. '.W
. a . łtera
·.1. . . .s. 'ekr~.
~a. ~. za. ,.g. 'OIQI!1yla'
,e!l. e..r.l.Jll. -.!g
.. r->
. Iniej~e:
W:SiC1hodniej
do ul.
WOJska PolskIego,
ZZlK
' -. '..• po,sqa.
Cleś1bka·.
s~ę
. - tel. :5S._ rÓWlIlież n~ Bałutach:'
'..
; w-czoraji,n.a',plaou 9-g0 ~aia,\urocz'y-

niebacziri~'e, pr,zełkniętą kostką·

gruzami pla1cu. przy . ,W olbecnosci, WICemI[:l;sltra ,obro!lY ,1l11~11.}~rOlS~ęW1CZ. s:łlwle,rd~a,ląc,
ul. Pómoooe1i na· Balutach.· LiC!.eaJiś-ina-rotdow,ej. gen. Ja,rot)z'ewicza." d~e- ,5łlwżlh1,e .0oorol1y'KcYlei '.- przypada w
ci wzięli naWsiebie . zadanie ..ną~trud- .ga,ta. miini,Sttra'" kOltnu.1iikazH-':-,dyr: udzi<l.I~· ,zasz,c.zY~:ei:o~OW.ied. Zlall1e

makl'a!tyc'lJllej.

JCom. Afiejak. M. O.

sil się ~agle gwałtownie maleńką,

Na. próżno towarzyszący mu
kolęd~y.' na, przemiany·· i co· sil' tlukli.:gow .ple,cy. Kostka utkwilil'"
le gard/etnie myślała ustąpić.

.. ' .

cę :na pokrytym

kazdr:ada czyha w tym niewinnym na pozór dziecięciu kury. wy
rzekłby się drobiu po' wszyslkie
czasy.
- Bo .cito, . gdy spożył z. zapałem
zaledwie połowę potrawy, zakrztu

Z . "kolei.prżemru",dali.dYl;"Waher, w-aJitarzędzia;' ~ieszczęsnypacjertt
spoglądał nań zrozpaczonymi, bIB.
nYKolel. ~romow,al1l,:'Pr~.,eld'~.tawl:0je-i,:k,omel1idan,t !Szkoty, PoliJt.-Wyoh. ,
galnymioczym. a;
l
Je Wl5zysrjjJ{ -ch d'YI,relklc:iikolejO'wy~h ',p.Dk. BiitJkieiW ic'z.. , , .
"" ' .
·
Wres'~ie·
nadeszło
wyzwolenie.
calejPo1ski, IUlkonczyli ku-rs"\,,,,~;żko"Uroczy,stość· ' ~a,ko'~cionoidefi1ad'-l.
KilkuzręczpY111i ttichainile]tar,-'
leOfilcerów.Poli.t.~Wydh.w',Ł04L
.'
_
,(o~)
Po raporcie' il1aIOOżeństJ\Vie.' od!pta::-.,
wydobyf la,talną kootkę·
.
,
k
tik Ł'
,

stalP~o~OOiac,OIf!,cer~'Stu;ŻlbY:OChr:ó~,wiće:WOlje~Qlaa, ~~,cner",~os,etCie~ttk

Roopoczęłasię 'pr,'aca~' Nitko~o >'.'Z&sadni:czo nie zmuszano do roboty,a~
le dobry przyklald nauczydelstwa i
rywaliza(!']'a międz,y klasami 'spowódowały,. że opieszałych', nie' było.
WIOl1ym przez .g, rpl .awry,nO\Vl,..
BEZPŁĄTN,E
Pierwszego d:t;lia wywieziono. 16 eza, ,wicerrniln. Jaros,zewiocz'promow.1lpRZyrtIUSOWE 'sZCZEPIENIE
wozówgFJ.lZU wciągu5'gd-'dzin; aw 69 lP,oÓIPo,ruczni\ków i 117 C!horąży~h.
PRZECIW OSPIE'" '
sobotę w ciągu 2 godzin - . 27 wo- Prymus :~ur~mBu.zoń' otr~y'~at w,' po- ' zarząd MiejskI - Wydział\Zd~o'Wia. przy_
zów.
.
,
<darUl1klU szablę, 19 wyr0l4'll1-0f.'YCJ1 - pomina;ze IW, dniu CI . ~~śnia.'rb.rożpo
Wyniki pracy młodzieży mogą ,.za- u'pomi;nlki W lPos,ta,ci z,elgarlków,a 5 c~ęło >,:ię.drugie szC!z,ePl<emeoch:romlep~e
;;""ponorwać.
c ' hOJ·..... a1ch "zdJ·.ętd
- naigrody kLsiążkciwe. Wśród :PfO- Cl'W OSPI~•.•" kt?l'6 trwać 1?ęd:7;l'e.dQ dma
L.....
u
~ll.
'..l . •
'.
B'd "d Ł' lS_go pazdzlerlllka rb.. .
,', ,
wierz.chnią· wali'Slhwę ziemi na, pasie mO'WainY"ll1z.na,Ju:t1IJ,e SIę
wa!"
u- p I t ś en' nie. lllit€.slZ<~ się' '
szerokości 4. 11'ietrów; głębOlkoś-ci. 0.25 ',czyń!s,ki. Oid'UHt.cz.ony k'fzyżem, .1 Vi r·
u:~( ~nk~zpzi~ ul. Piotr~()W\Sld~j .113
m. i dhgoŚCl.· 65 'm. i nadrugimpp.,,:,t:utiMłlHari" za ohronę weste11Piatte.
II
. ; , dx: Ptóchnlka ł1
5
D
"
.• '. "
III .
.. .• ' Zgl«'Ski~j~l30 '
sie szerolK.oś.ci 3m.,głębokdŚcL'O.2
'O' lP.romowanY'Cih,przemOWllwr.::eIV
.. ,'" S~pitt:a.lnej. ~2.
m. i dlugąś.ci248 m., R9i.pl,ainWiWa:p.o
V
. . . . Sr.ei~l'Zy'~kl.e.J.:75
251 m. sześc. 'ziemi, przewieziono ta':'
VI '..
;; SanOOkie~.36.! '
czikami 12
sześc.,' uzbie:rano· ·ok.
~ ~~=1ll12rfJ

.---.1le Jestem winien panu· doktorowi?";';'· zapytał p. Łakomsl~.i,
odśflpnąwszy po przykrym przejŚGiu~: .. '
.
. -:-Oh,--dtobiazg
odparlweso/oflókt6r -zadoWolę' się ~CBI
kowide.polową· tejst1my, ,ld6r4
bylln; .'pan gotów za.pl~ić,l,dy
ko.§ć 'tkwiła jeszcze w ~1dm

>

Na,

'v.

DATB
p. (Cegielniana 24) • g~. 19-<ej "Burza".
TEATR TUB - meczynny.
TEATR KAMEBALNY DOM1J IOl..
NJERZA (Przejazd 34) - o godz. 19,15

Olwarcie
· wystawy
· v1if

m;
•• ~~~~:ct.~ 3 ~z;Z~~~'p=~ej rozebrą.no ~.~ spółdzielczej. w Helenowie
,i;noTmiierzd'I··~YRk.OhN~I·te~;:~o!f;!UG
~
d b
l O' ,
,
", f d
.. ' .
'. .
.. ' .
.n.

7 m. sz~c. I1lurow un a'MmJSKA GALE lA SZTUK PLASTY. . mentowych. Oczys.zczono i Uł&OM
(lZNYCH W ŁODZ , w parkU S1enk~e'WL 3500 ~.ukc,e.gieł. W~.d,.()bYto
.· 2. 2\. dlren,~,Y,.
~ (ul. Sienki!erwio2Ja 44) od 21-30. IX.
~ą.~. Wystawa z za;kresiU życia. i pracy 'P!:zy ul.'Ws,choidnle] odrzucono 108
dlziilCka. w przedszkolu. ~ys'tawa otwar- m. sześc. g'rUW. Rozebrano, ,116't:U.
ta od g. 10-13 i od 15-18; w niedaielę
'.e
d
t'
d byto 6000
be.!: przerwy.
szesC. ~u:n amen OW,WYO
.....
. cegieł, wywieziono 175m. sześc. g~zU.
.

-o Y'to

o godz. 16,30 i 19,3i

I
"

=

",,,,,''Ió!IIIlIJl

~:i1 :.~:~k ~~~~:tidisoria'"
B~ŁTYK GDYNIA -

.. Mściwy jastrząb".
.,Dni szcz~cia".

HEL.-- •• .Jadzia....

MUZA (ul. Pabianieka 173) - .. Dziewczę.
ta z baletu".
POLONIA
- "UI1Wis Gavroche"

,.

w Parku. He

N~p'/::-<fwsIde'~o Złodzl-e'J- Z

Janczy.k'3., przecięcia wstęg'i,dOkonał nachJw.ty~zteńI?O d(ykOMtni'!l,~ze1?~enia. kradłosi~ dwÓch . mę*czyz:n. Korzy. dn"
"
MRN' ' . '~'"
.
Zaznaozyc. nalezy •. te rOd7a~"l' O'pl:ekU. -+ft .'.. ' ...... '
.•
al '.:1 .._ '
•
przewo 1CZąCy
' . An:cłl'zeJak~.
nowie. WiIl1Di n1eigłoSzeriia. d;z~rei d? S'reZlel:>"IIi:łJąCZ lidgO,ze C ~y UAJllU pogXą;IDllY
WystawapotrvvaidopTzyszłej nie. pi~ilda'będąka~~,.;d~O'dZJ'l"'~ill'iiStr~ był 'we śme,zro1dzliej'e skradli Więkdzieli włącznie' (jk)'
. . cYJne.grzywną.do ól.wu.-~złotych'luQ are-- sząil6Ść. gardembY'i b1Ż'U!terię. OI'1!Z
.

. .

JUM~~~ąJ:;;O~!:'

31 ,tys., ził;

sztemdo 14"dm. -

•

rady . orrgaWz.
~cjl,ii.'::'
.
.'

zło'żył kuratorowi raport z' doikonazgł. asza~ąc
.
neg:o dz'eł
l ,a,
J'~nocześnie
.,
PRZEDWIOSNIE "Konik Garbusek". W 'imieniu kOilegów c!hęć wY!'ÓiWnaROBOTNIK - "Cienie Przeszłości". .
nia straCOlIlego czasu p1"ZeZ :inłensy-

n

W A,
~~.
!:.OSKAJ
uvn.

KOWalskiego.
'

ł

~

'1'

"O''J(,.',.,.'D'"O'...'(,'D'

ROMA - .. śluby kawalers'kie".
. .
..,1_
REKORD - ,,:!\![łodOŚć Tomasza Edi:Sona". wnle)iSZą nal.łiA.ę·
:ProdUkcja:'
. .
Reiyse.r::
S.TYLOW~ - "Wesoły sublo'kator".
Pnysłuchujemy się, CO mówią o
,,MOSFILM"
TATIANA L UKASZEWICZ
aWIT - "Przygody
pta,cy młodzieży:
,
..
,
TĘCZA - Jlieczynne.
. . '
. .
.,'.
'-.,
.. EkJ~loat~'Cj?-:"FILM "POLS,ItI"
TATRY - ,,5 Zuchów".
Dyr. WOŹlliakowskl:: Młodzież siPeł
BhleŁy bezpłatne' ipa:sse:pa,rtO).ltwa.ine,odczwartku2S września•. - (442 Pr)
WOLNOSC - "Złote Wrota".
niła swoje zadanie w całej pełni'I---~=::=~~~~~~~~~~~~~~~~;;~;;'-!-';;;';;';~_..l
WŁóKNIARZ - "Statek - pułapka";
Nauczyciele świecili uczniom .przykła
......................" .........."'......................................................................................................'-.....~
WISLA :- .. w cieniu podejrzenia".
demo Nasza '''''"''''''reza
eik~e""'1ó1"I"1eritalZACQTA - "Nadzieja".
...~".t-'
~~ .. ., •••
OŚWIATOWY (ul. Piotrkow.s'ka 243) na udała się.
,Syn PUł~. - Woda żywi lub zabija..
Ob. Jaroszewski Z Wydz. Planta-

Nasredd'ina".

I

"".r',le

młodzieży jest bezwrzg'lędny.·

na 5 lat ,więzienia. (Bi)

i

O
święta

Doktor GLAZEB s,kórno wenerycz5-:-:--8., Andrzeja 28.
, (172 P)

Q6

Amor z

łuku

Puszcza

strzały,

Chcąc,·

"

Po O!l11ów1,eilliu nad aMualniej$ Zyc11
12.06 Wiadom. połudn. 12.10 Przegl. pra_
sy stołecz. 12.15 Pieśni ludowe w wyk. spraw ol1gan i za,c'yijnych.
Wllliosek
H. WaTPechowSki-ej, 12.30 Aud. dla. wsi.
~arządu, OIkręgowego, zetbral1i. :ud1\va
1~40 "Słuchamy muzyki i pieśni ze śla
sika".
13.00"Z miikrofonem po kraju. llliofiarować l1a rzec,z o:dloudowv
13.20 Koncert rozrywkowy. 14.00 Kronilka Warszawy 25 tys. zł:.·
.
i komun'ibty. 14.05 "W 3-cią, roc2lnicę
Z kwolty t,ej 10 tys. z1. !przekazał' o
śm:i:erci MariaJna Rapackiego" pOS.. W.
Nałęcz. 14.15 Koncerl z pł. 14.30 PrZerwa. na od1oudowę PoJi,te,chuiki Warszn;15.00 Muz. ta:neczna. z pl. 15.20 "Jak to na skjej,pozo,stale 15 1ys. zł. na 01gó;ny
:MiaIzoWszu" aud. sl._muz. dla dzieci.
(b.)
15.40 Recital 'Wiolonczelowy T. Kuchar- fundusz od·budo>wy.
skiego. 16.00 Dzimmik. 16.20 Recital fo'rtepialIlowy Z. Szymonowicza. 16.40 Radio.
wy ktaJleriid. kultur.-histor. 16.50 Pog, spor_i
towa. 1'1.00 Muzy!k:a operetkowa.
17.35
SkrzyIJJka ogólna, 17.45 Aud. dlla młodzi-e-.
zY. 18.00 Re~iial śpiewaczy J. Gorzechow_
• sltiej, przy fortep. Prof. K. Bacewicz.18.20
Reportaż z P.Z.P.E. Nr 5 w Lodzi. 18.30
Koncert ży~ń. 19,00 .. 3 zaga.dni-eń świl3ita pracy", 19.10 "u naszych przyjaciół",
19.30. "Wa.n:w;awa w pieśni wczoraj i dziś.".
20.00 Przegl. kulturalny.
20.15 Y.uzy'ka
;polska. 21.00. Dzienni'k, 21.30 Muzyka ta.
Wie
pan, 'J'a "'kłan:.:tała- tytko. ,
neczna. z płyt. 21.55 "Nawałri-ca" l. Er~n•.
_ '" . •..
burga w przekł.J. Preger6wny. 22.10 W~1a- !raz w ZyClU.
dom. spori. 22.15 Wi'ee-zorna aud. l'ozryw - t - Niech pani doda J' es"''''''''e ten raz
kowa. 23~OO Omat. 'wiad. c1zj p nn;-]m. 23.20 t b d' d
...- ,
Prog!. lok. na jutro.
O ~ Zle
wa.
. 0 ' ·

' .

'

__ .._' ____(271~)

Dr K®nEWICZ ZYGMUNT spe·'

ejll.llsta~horób wenerycznych.
nych,pQwrócił. Piotrkowska

trafiały.

przyjmuj,e 7-10 1 3-,-'1.
.)1'

Dziewczę łnku

Nie ma, ale
Piłką

.106,

Allat.)lKOWALSKI -skórno3":"'7· Piotrkowska. 26.
:-(168 P)

.Dr . KOWALCZYK chorOby sk6rweneryczne. źeromsldego 41, 2-:-6.
,
(6182 p)

trafi

DoskO!llale. ,

Dt' PIWECKI Piotrkowt"lka 35 . ' ,.

wewnętrzne -ordynuje 8-6•
. (104fR)

Dr ~IET,BASZKrnWlm spec;al1,
'lta chor6b uszu. nOM.' gardła 3-4,
Sienkiewicta 73.
(178 P)

.l

nr PIESKOW - nerwowe. wewnę
trzne,' elektrowstrząsy. 3-5. Z'l_
wadil:ka 6. .
(175 1;')

·bdakeja:I,AdmłDi.traeJ~:.' l.,6tłł;,Piotrko~ks

lI6.. tfil. ·l23.81f It'!3-~.
RedaktornaczelbYl)rzyj~nje. eodżienn1e 0(1· e;odz. 1s.:-t4. tel. 20718 :

O~TtlHlm' _ 3pe(ljalism.weneryczne. skórne. płciowe (zaburienia).Potlldniowa 26. ~od'Z. 7-8
rs.no; ~5.
(167 P)

ąst~llcaredakt~ra,we wtorki" . pł,tkł Od ·1s-,.1f., '. tel. l~:
lekretan ." redikQ!i co~iennie· od. 10.::...12. _ te(. 209 02;· kierownik· dstam

' . ' m1ejsldego 'Od 10--;12. tel~ ~"95.,
'. .
~eda.kej.·" rokopJsóW' . nie' ZWl'a4:&. . Za tre~(! I termlnl· ol'łoueta
, ,.
'niebierze'· odpoWie~iall1ołel.-' ': , .
. " ...
,

skór

(166 P)

I{eneryc~ńe.

.

Dl'

I

1----R'a ch u·.ne'k

PROCHACKJ, specjalista, skór
weneryczne.
Legionów 17.

Dr
~dECZYSŁAW
KOWALSKI
choroby''> 'weneryczne, s~órne., Al.
l Maja.'B. 8-10 i 4-7.
(169 P)

by w !Ie}'(le

Wprost

Zot

Humor

Dr'

12-1. 3'"'-6.

w sa1f Za'rzą.diU' ,WOIjiewódzkier,o
To warzy.stwa Przyjació'ł torf.'! ~tza w
Łodzi, Qldlbył się wczo'raj .wo-i~wódz
jk~ ZJja~d !pQIWia<ŁowY<C[1 p,re'zes5w T.P.

PRZYJACIEL

J:TETER, Ginekologia-'-poło
36, 4 - 6.

lle,

TPl no odbudowę Worslo\Y,

na

Dr

żnictwo. KościuSlzki

nn-

PO]l,'"IEDZIAŁEK. 22 WRZESNIA.

.

: i.sKAJlZE

(Rys. z ;,Daily Mail'!).

Miasto

godz. 18.00, 20.30 •. W nieo god-z. 16.00. 18.30, 21.00. zaoszczędziło na tym około pół miKina: Stylowy, Polonia o godz. 17.00, liona 'ziłOltych.
19.00. 21.00,. wniedz. o 15.00,
Przedstawiciel 'koła rodziców: Nie
Kina.; Tęcza, Roma, Bajka, Robotnik.
Adria - pocz. o 15,30. 18,00, 20,30; nie- mamy nic pr~iwko podobnym
'dziele o 13,00.
prez.om. Praca fizycma je'Śt dla mlo
Kino Gdynia, Przedwiośnie, Swit - po.
d2lieży elemenJtem wycho'\v:awczYID,
czątek O 16,30, 18,30. 20,30; w niedziele
.0 14,30.
.
a w pOlWiązatniu z ceJ.em społecznym
Kino Tatry O god-z. 16. 18.30, 21. VI njedz daj'e świetne rezultaty. Młodzież ma
13.30.
Kino Włókniarz: poce:ą.tek o godz. 15,30, zamia,rwłasnymi siłami przebuoo17,45, 20;30; w niedziele H_ta..
Kino Muza

d'
k
. Ol'aznymSi atzał MClJtusiaka

(6226 p)

Kina: Hel, Wisła. o godzinie 17. ,cały tydzień nie miMem ani jedJne19. 21 - w niedziele i święta o godz. 15. go zClJtargu, CZY9dmorWY pra<cy.
Kino: Bałtyk - w dm powszednie o
Drogomistrz Malinowski z Wydz.
godz. 16.00, 18.30. 21.00 - niedz. o 13.30.
Kina: Wolność. Rekord. w niedzielę o Kom1lllli:kacji: POiŻy1tek z pracy. ted
dzielę

. '

w

f .... ~b·

prze-

POCZ4TKI SEANSóW:.
ścignęli WY'kiWalifiikOlW,arnych robotni
Kino: ZaChęta - o godz. 17.00, 19,00,
21,00. w niedziele t święta o godz. 16,30. ków.· Byli karni i po'słusz.ni. ITz~

t:4.30.

•

on Pr.zed· Sądem Okręgowym w
mi.' Sąd Po rozpatrzeniu spr:wtY w

Do celu'

ofiarnością S'V'J'9ją

.

Wkrótce .j«ien ze złodziei został
ujęty. \ Okazał 'się nim niejaki M8Jtn"ak
W d mu
. wczoraJ'szym
. ' stanął,
,Sil

' Il.R,DT,Ił:.

K. SMORcZIKOW.
D .;.
N

$~~kl,·~"gtOOi1~"1liGielmtt~Ch':'

i'l .:

DZI9 ~EM'lEKA!

NOWY FlLHRADZIECJKI "

główn.'.;ycl1.:

'

·~lt~~~1~~i::~j~:ą~O~

. Według powieści: V~ HUGO

Wrolac.h.

,I

,,~
s~,;,w.:~aśc;ieielki .. mi~a. Na
w~~~::w~z,:ni~it(): alall1P W,y~g,lIi .

' . ul. i"ioti-kWósk8; i 67 . . .

. ..'.., n a . , /~~::~=!:':,;':::~,;,:~~; :.15,$f;~::~,~,,,I,,;.,.>~;,.·

,.

.W, ~ym .m,omencieobudzilł"

<KinoPÓEON:IA" .,"

J

. ni. Piotrkowska. 67

CZniOWSildchna. teil'e!llle ..gl.mn....
a ~.Ju.ml·

cj'i: Chropcy

kam-Ien.-aml

P

~:;,~~~~ •. .~~,
Przewodniciący.
'".

ha-ICIl

,'O

W S9\)o,tę odby,l() , się .ofl~e.

~ac.. ,P

... '

I '

. X, . ". . " .. ' Pabi-aink1ti~j ~.
.
SZCZepIenIa dokonywanesą,cod!zlle'1lme, w
.
lenó,w, 'o.,tw.a.rta...•zQst.ał,a W.ystawa W,.y. d 111_· j-,P••oWlS,zed:,nie, W 'g<l:d.z..i.n.,a.c,h, o,.d, --ej. do , W: nocY- Z 28. n.. ' a 29 czerwca., br.. do
t J
t wvrczo
,$o
ś'Cl;' S ~.łdZll~l'czeJ. P..0 WS t,§'l?o: 19Spra;~dzanie"czy
ml·"'s-.1~a"'l·a
Hel.o;
... y ""'l''';''-:eU"~
W
9.spasię.pr.~yjęła, 0C!-.... Lo!tI... l U ' .
. .... u
.lVJI:;tłU 'WV"",,~ .
nym przemoWl~mu pr.ezesa PSS "ywa Sl:~LW tych. samych l()11<,alachlgdl:1z1- ŁęC:2:N'CY,Pil;'ZY ul. Sikorskiego 16, mW'dnltł wczoraJ'Szym

JAK WYKWALiFIKOWANI "}l,0":
,
.
BoTNICY" . ~,
'.
.tygronlqwycQ:

IX

j

g€ł tdle.

!DZIAł.. .OGŁ()SZE-&: Piotrlto~h· 96.

.'

W'nU"lWl41o<tre -2ói~. Ił sa wyrllz.z~by -2').-, 1lI.'M~..
pGl!Zl1kt~ 'PIUY' --1O:~\ zł ,....zaW)'l'az.(na'mn~e'10,..rrQ6w).

. W tekście.·.· aUJneraeb"ft1 tecznyełl I .rUedllielnteh·1łO proc•. c1rO.e1;
lit •. c h u ~e g" e z ek'.,Or\\','t: P. K O. Od·(fzla.' ' . Lotł!itNr vn:~,

W!'d.":ea~ SPdUliijL . ~'. ~,,,rN;1{JŻA •• cZ~jn.~·r , .
-:, ' . ~. f

'

.

.

Odhiłe .. dnkan' S•. : . " . ..~lałk'·~r , -

,.....I~ I.,

"

.'

.

166~29,

..

.

(5773)

. D;-r1J'~f~'VJ(jZ.

spec,iaU"ta ~k6r _ .
:n)"Ch. W\}ue1'ycznych, 8-10', ~6 "-:-'
. W61czańSkg,4.
(~936)

za

OGl..OSz.E~· DBOn~: ,;bSObtst~ ;p~wańtil~l'łBtn", Bl;.~,.

J-r:o:yjmuje

2-6.'T-egionówiJ. telef()l1

czynny Od .~~ •. 8-1ą• .l--P:ull-ktY,przyjmowania ogłoszen:.· Pl., NłepecSle.
~ł()Ś. ei Jhal/l;), /skl.epY.·•.• Cł
.. y.
~...•tel.nik.a··.Piotr.kOWSka.. 62 I PiotrkO.'Wska 96.
CENY.' OGŁOS.ZE8:. &a.',. hl·.i.,hmetr szpalt.'· ZB. tekstem do . too.m.m, ...,
d •. 35.- .zac.' launszpal~,. Od 101 :do 200 mm - zł. 4.5.'-:z& l mm
szpalty, powy!eJ' 200. rJiiD" tt: 60,l mm. szpalt,. W tekSeiedo 1110
~ zł. 50,:--, za Tmm'~iVllty. ód fOl do ~.)I}mt.n ~ zl •. 60.-" za. l mm
szpalty. póVi'7tej200 mld ;':':;zł.10.-! za l.mm szpalty. NEKR()LOGI:

«10'50 mm zł.'30.:... 'za'l)ńh'iszpaltY;. od 61 40 l00.mm - zł~;~.~~:'"
. 1 mm 'gp&lt,.;.od.lOl 'dcJ;J~O. mm -, zł• .!30.~ 'ZII III~ szpalty•.pO~j
150'mm .zł; 85~- za 1~ szpalty.!
.
.'
.
,'

D6tYCKl.. sp'ecjali$til. cbor6h

kobiecych; akuszerii.'

Inptetro. tel. 12333 t 123-14.

~.ł~'~~,R:lF()ENrY~lT
LECZ~.,

"

.

ZlilBnW. PracoWilia . J;ebóW'

'sztu'cznyeh"Piotrkowska S. TeJe.
fon,264_~.

(177 P)

. Lekitrz-~iomatol0g JuUrJSZ MARKIEWlCZ~ .Andrzeja 40, tel. 180-6'7.
Laborato'ril.n'o z,ębóW 'lztuC'znYch.
(1)3Sg p)

. J.EKAnŻ·-denh'st,il Zofia BALIOKAwrócil\1. M:oniusżk:i 11. II p.
Tel. 151-1~
(204 P)

D-Ol8518

