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Niemiecką Republiką Demokratyczną

MOSKWA, 16.10. Agencja Tass dJ dyplomatycznych 2l Niemieoką Repu dziecki wyraził zgodę na t.ę nominosI, że rząd radziecki postanowH bliką Demokratyczną.
nację.
Rudolf Appelt był dotychozes zadokonać wymiany przedstawicielstw
Szefem miSjI dyplom~cznej Zw.
I
Radzieckiego przy rządzie Niemiec- stępcą kierownika wydziału handlu
kiej RepublikJ. Demokratycznej mia mIędzystrefowego i zagranicznego w
n iemieckiej komisji gospodarczej.
nowany został Georgl Puszkin.
przyjął

Mao-Tse-Tung

ambasadora ZSRR

BERLIN, 16.10. Na wnioSEk ministra spraw zagranicznych Dertingera prezydent Niemieckiej Republiki
Demokratycznej mIanował Rudolfa
Appelta szefem misji dyplomatycznej przy rządzie ZSRR. Rząd ra·

PEKIN, 16. 10. Ambasador Związ
ku Radzieckiego przy rządzie Ludowej .Republiki Chin, Roszczyn. zło
żył w dniu 16 października swe listy uwierzytelni aj'ące prezydentowi
Mao-Tse-Tung'owi.

Rekordowe

zadłużenie

w USA

zachodniej Europy
GENEWA,

16.10.

Sprawozdanie, liardów d()larów, to eksport zmmej. ką K '
ł si
.. 3 'Iia d' d 22 ._

o~rac()owane przez E nrGPeJ~
Gm..: S~y _ ę z M' mi r .ow " '. mi
sJą Gospodarczą ONZ stWlerdza., IZ llaroow dolarów. Ogolne za.dłuzenie
w drugim kwartale br. bilans płat- zachodniej Europy w stosunku do

niczy zachodniej Europy z resztą
świata wykazuje znaczne l alarmuJące pogorS'Lenie.
p czas gdy import z obszaru do
larowego do zachod. Europy WU'Ósl
z 3,5 miliardów dolarów do 3.'7 mi·

Uroczystości
z sR R

11m

ł!otlłDlft

We wszystkich klubach robotniczych i w świetlicach, w pałacach
kultury i na wyższych uczelniach
wygłaszane są referaty i prelekcje,
pvświęcGne życiu i twórczości ChopIna, po!ączone z wykonaniem jego
utworów.
Staraniem Związku Kompozytorów
Radz;eckich odbyła sę w sobotę w
MGskwie uroczysta akadem1a ku
czci Chopina, która zgromadziła naj
wybitn;ejszych przedst3wiciell świata muzycznego stolicy radzieckiej.
Dnia 17 bm. w wielkiej sali Konser,vatoriUIil Moskiewskiego odbed7Jie
sie al{ademia zorganizowana przez
komitet do spraw sztuki przy radzie
ministrów ZSRR.

LONDYN, 16. 10. Na końcowym
posiedzeniU konferenCji angielskiej
parti konserwatywnej' uchwalono sze
reg rezolucji, które dały uczestnikom
konferencji możność wyrażenia ich
reakcyjnego świat~pogląd?
.
Jedna z rezolUCJI oskarza robotmków angielskich o lenistwo. Inna
twierdzi, że partia konserwatywna
jest rzekomo partią szczerze ... demo-

"Lindbergh

· t kowska eIekt rowma
.
P10 rnała
plan trzyletni

wyko

Załoga elektroWIlli w Piotrkowie,
jako pierwsza na terenie Zjednoczenl a energetycznego okręgu łódzkiego
wylmnała przed kilku dniami 3-letn i plan produkcji.
· d 1 t
. 1947 ~ do
s ycznla
-.
W okr eSie o
12 bm elektrownia piotrkowska \vy_
produkowała ponad 25 milionów kilowatogodzin.
Największy wkład w wykonanie
pla nu trzyletniego wniosły brygady
l'emontowe elektrowni oraz członko
wie obsługi urządzel1 maszynowych.

dzono w gospo darce I
'·
esnel

LONDYN. 16.10. - W chwili, gdy
. brytyjskiego Komitetu
Pokoju przez umieszczony na samochodzie megafon zwrócili się do tłu·
mów londyńskich o składanie datków na fundusz pokoju - policja
londyńska zażądała natychmiastowe
go przerwania tej akcji. Policja powołała się na ustawę sprzed 150 lat,
która zabrania używania
"instru.
mentów mechanicznych w celu zbió_
rek pieniężnych na terenie Londy"
nu .
członkowie

Spożvwcv wYkonują
plany produkcji
przedterminowo

~

"10.000 do",oUJ
WARSZAWA, 16.10 - Akcja remont6w kapitalnych ze środków
FGM (Funduszu Gospodarki Mie~Z'kaniow e j) objęła 64 miasta wydzle
lóne i 270 powiatów. Remonty dokonywane są ob ~ cnie już w ponad
10000 domów , zamieszkałych prze 7

liardy 760.536 tys. zł. wobec l
p anowanych w ciągu całego roku gospodarczego 2.200 milionów ?l.

BERLIN, 16. 10. "Bestia Buchenwaldu", Ilza Koch , była kierowniczka obozu koncentracyjnego, zostanie
w poniedziałek zwolniona z więue
nia amerykań skiego.
Ilza Koch skazana została począt
kowo na dożywotnie więzienie. Wyrok ten był jednak zamien10ny na
cztery lata więzie nia przez byłego amerykańsld ego zarządcę wojskowego, gener ała Claya.

co:ne 11 by

--~----------------------------

HI

Grec,-i

Kopa~nie wykonują

plany

przed terminem

centracyjnym w Makronissi, zwaKATOWICE, 16.10. Masowy udział
nym .. Dachau imperializmu amerygórników
we współzawodnictwie
BUKARESZT, 16.10. (PAP). Radio kal1skiego w Grecji".
pracy powoduje stały wzrost wydOWolnej Grecji donosi, że tzw. "Rada koordynacyjna" rządu ateńskie
LONDYN. 16.10. - Z Aten donosi bycia węgla, d z i ęki czemu coraz nogo postanowiła założyć szereg no- agencja Reutera, że patriotka grec- we kopalnie priedtermlnowo wykowych obozów koncentracyjnych dla ka Talaghani, wdowa po zamordo·
demokratów greckich. Obozy te, wanym w Salonikach greckim przy. nUją plan trzyletni .
które według urzędowej nomenkla- wódcy komunistycznym, została poPo sukcesach kopalni "Karol",
tury mają na celu "reedukację" wtórnie skazana na śmierć przez "Matylda" i "Ignacy" załoga kopalwięźniów,
będą wzorowane na 0- ateński sąd wojSkOWY. Pierwszy wy
becnie już istn:ejącym obozie kan- rok śmierci nie był wykonany wobec nj .. Klimontow." .,Mortimer" osią_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ braku jednomyślności wśród sę- gnęła w dniu 13 bm. produkCję wę
dziów
gla kamiennego przewidzianą planem
Sprawa Talaghani ?dbi.ł.a się gło- trzyletnim UZYSkując tym samym'
śnym echem w OrgamzacJI Narodów
'
.
wolności
Zjednoczonych podczas debaty nad zaszczytne przodowmctwo w wykoBERLIN, 16.10. Jak donOSi z Dues. spra,?ą terroru faszystowskiego w naniu planu wśród kopalń Zagłębia
seldorfu agencja ADN, zbrodniarz
Dąbrowskiego.
wojenny Schacht, którego musiano GreCJI.
zatrzymać w areszcie
ochronnym
wobec burzliwych manifestacji prodzień
testacyjnych
ludności
pracującej
DuesseJdorfu, został w p i ątek wieHONORIS CAUSA."
soku z Jarzy n, robienia
ni e waż "nie
należy on
Paryż, 14.10 Faszystow
makaronu, Id e ł !ms. pie_
czorem wypuszczony na wolność I
do gl'Upy ważniejszych
.kl
dylttator
generał
czenia
pasztetów,
ciast
hitlerowców",
odjechał do Duisburgu.
Franco otrzyma w cza_
Itp.

Schacht na

I

Co

Zaw. Pr. Przemyw Łod:z.i otrzymał
szeregu fabryk spożywczych meldunki rad zakładowych, w których • d
robotnicy zawiadamiają o przedter- P.lIę
a K,śc
m.inowym wy~onaniu rocznych plaPRAGA. 16.10. (PAP) Czechoslo.
now produkCYJnych.
.
wacki~ Zg~omadzet,lle Naro~owe uW meldunkach swych robotmcy chwalIło JCdnomyslnle prOJekty upodkreślają, że do przedterminowej staw o utworzeniu specjalnego urzę
realizacji plan.ów przyczyniło s i ę du Il:0 spraw ko~clelnych J !' oświad
przede ~szystklm p~wsze~hne. wspól czenlach _ ~aterJaln~· ch. Pan~ll'V": ~.l
zawodructwo pracy l. racJonalizator- , rzecz Soscloła i organizacyj religIj'
stwo metod produkCJi,
nych.

'" a p r u w a z

ma mo2nych protektorów

Obecnie rozważany jest projekt,
aby zbrodniarka hitlerowska osądzo
na zo s tała przez trybunał zachodnioW czasie swych przedwojennych
pobytów w nazistowskim Reichu, niemiecki w Augsburgu,
Lind'bergh nawiązał serdeczne stosunki z licznymi gene rałam i Luf twaffe, jak również z samym Hitlerem. Jeden z tych ge nerałów Kurt
amerykańska pycha
Student organizuje obecnie spotkame spadochroniarzy, które rzekomn BERLIN, 16, 10. Obywatele brytyj
ma nosić charakter "wyłącznie toscy i francuscy w Niemczech będą
warzyski".
(Lindbergh, czyli "latający wariat" m ieli obecn ie prawo uczęszczania do
jak go kiedyś nazywała prasa ame- am erykańskich nocnych klubów jerykańska, nim poślubił córkę multdynie w towarzystwi e Amerykanów.
milionera Mellona - zasłynął przed
ostatnią wojną jako propagator goe- St awia to członków personelu okuringowskiej Luftwaffe oraz wódz pacy jnego brytyj'skiego i francuskie
ugrupowania faszystowskiego, zwal- go na równ<)j stopie z mieszkańcami
czającego Roosevelta. - Przyp. red.)
ich własnych kolonii.

H
b koncentracYJ-ne
kwartałów owe o ozy

L~ndyńska pOlicja
przeciw Komitetowi Poko'u

Zarząd Gl Zw.
słu Spożywczego

o "konieczności obniżki
cen" domaga się "normalnych warunków dla wolnej konkurencj i",
czyli innymi słowy gwarancji dla ni
czym nie skrępowanych zysków kapialistów. .
.
Przewodruczący partii konserwatywnej Wolton oświadczył, że konserwatyści będą popierać polityk q
"imperialną" i domagał się powrotu
Churchilla do władzy.

zjawił się znów w Niemczech

2 ml-II-ardy 760 mi-Ilono"w zł
Ciągu

7

JJestia Z Buchenwaldu·

jąc obłudnie

ariat" na ido" i

BERLIN, 16.10
Przed kilku
dniami przybył do zachodnich Niemiec amerykański lotnik, pułkownik
Cała prasa rad:mecka składa hołd
Charles
Lindbergh, który ma ~a
pamięci genialnego kompozytora pol
skiego, podkreślając, że twórczość miar WZIąĆ udział w zebraniu b.
Chopina stała się prawdziwym sztan członków nazJstowskich oddziałó\\'
darem pOlskiego ducha wOlnościowe spadochronowych. Wizyta ta jest
go.
żywo
komentowana w brytyjskiej
strefie okupacyjnej Niemiec.

Ogółem

Foto Arch. "Dz. Ł.'J
Fryderyka. Chopina

iii

Z konferencii ang. konserwatystów

Stanów Zjednoczonych zwiększyło kratyczną·
się o 150 milionów dolarów i osiąg.
Inna jeszcze rezolucja wspoprlnanęło rekordowy pO'l:iom 961 milionów
dolarów. Najwiębzymł dłużnikami
są W. Brytania, Zachodnie Niemcy
i Włochy,

zaoszczę
WARSZA WA, 16. 10. M inisterstwo
Leśnictwa dokonało ostatnio podsumowania wyników realizacji systemu oszczędnościowego we wszystkich działach gospodarki leśnej.
w
trzech
1948/49 r. zaoszczędzono we wszystkich działach gospodarki leśnej 2 mi
_______________

śmierci

setna rocznica

rObotnicq to lenie

chopinowskie

MOSKWA, 16. 10. Odbywające się
od dłuższego czasu w ZSRR masowe
Obchody jubileuszowe ku czci Chopina przekształciły się w manifestację braterstwa i serdecznej przyjaźni pOlSko-radzieckiej.

ludność robotniczą.

że

..

1'7. X 1949 -

Ustowy reguluiQce stosunki
zy Paaistwem

o'em

sie swej wizyty w Por.
tugalli tytuł doktora ho
norls causa Unlwersy:
tetu w Lizbonie.
l\IĄDRA

MASZYNKA

JIIoskwa, 16.10 - Fa.
bryki w Dniepropetrow
sku produlmJa masowo
unlwersalnp
maszyny
kuchenne. Maszyua t<I _
ka posiada około 60 rzę
ści wymiennych I mate
'łUŻYC<
do
naJr6Żnł"J.
<zvrh cel6w. a więc do
siekania ml ę ,a, mielp
ala ziarna, w~clskanla

ni e

DROBIAZG .•• BYŁ
TYLKO S Z EFEM
SZTA B U S A
Berlin. 16.10. Proku.

rator t l'y bunału d enazl
rl k acyJn2go
w Luene.
tmrgu
oś wi a d c zył,
le
ł)yły szet sztahu
hitle.
rowskiego S A. Sch epp .
mann, zostanit' l.dena zl
Cikowa ny .
Pro k ura t or
stwierd ził.
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ALUMINIUM

Budapeszt, 16.10. We.
gicrsk I
Instytut
DO .
świadczalny zaJmuje się
za(!'adnl eniem
budowy
aluminiowych mostów .
Jesz cze w tym roku lO
stani e Zbudowany pip.rw
szy taki most n dlugo .
ś Ci 15 metrów. In5t:vtul
o pracował takte
piany
bu dowy
ahlmlnlowy~h
wozów
tramwaiowYCh.
RU da p eszteń s ld

mie.lsltl zamów l/
a lu m1nll'w ych
szkolnych-

13rząd
Jll~ lOOfl
ławek

rzy
i·k·S Kk(esk piaCisłów
Polski
i
lSRRIHa
on
"~~til joż
h··
D I
• W'

a sze wynl

I

on ursu

W dniu wczorajszym podaliśmy
w skrócie wyniki IV Międzynaro
dowego Konkursu im. Fr. Chopina.
Konkurs przy niezwykle silnej
konkurencji międzynarodowej, gdy
o palmę pierwszeństwa walczyło
czterdzie6tu planistów z 13 krajów
europejskich i zamorskich, zakoń
czył się niczwyklym sukcesem ekip
polskiej i radzieckiej.
Dzisiaj podaj emy wykaz nagródłącznie z zamieszczonymi wczorajjaki zdołaliśmy co chwili obecnej
uzyskać.

oplnowsklego

pro!. Bakowej. Nastllpnle studiowa~
ła w konserwatorium moskIewskim.
w klasie prof. Igu.mnowa, a później
w klasie pro!. Feuera. WystępuJE'
•
k oncert ac h sym f
'
h
CZę5'.O w
omcznyc.
HALINA CZERNY.STEFAI'lSKA.
urodzona w r. 1922 w Krakowe. studia muzy=e odbywała początkowo
u swego ojca, pro!. St. Czernego.
następnie u prof. J. Turczyńskiego.
a od r. 1933 do chwili obecnej u prof.
Z. Drzewieckiego.
BARBARA HESSE-BUKOWSItA,
urodzona w r. 1930 w Łodzi. Studia
muzyc:zme odbywała w lwnserwatorium warszawskim pod kierunkiem
prof. Małgorzaty Trombimi_Kazuro
Koncertuje od 8 roku żyC'ia.
WALDĘMAR MACISZEWSKI, ur
w r. 1927 w Warszawie. Studiował

do normalnego toku zyclQ

LONDYN, 16.10. Agencja Beu.
. .
...
tera donosi z Hong-Kongu, że naw szkole mU;n'cz.neJ uno Kurp1nskle-.
."
go w Warszawie, a w czasie wojny tychmiast po wkroczemu chlDu prc-f. Z. Drzewieckiego w Warsza- skich wojsk ludowych do Kantowie. W r. 1948 kończy Państwową
W'
Szk oł ę M
. nu życie w mieście powróciło do
YZS'lą,
. uzy=ą z naJ.wyzszym oaznaczeUlem.
normalnego biegu.
JERZY MURAWLOW, lat 22. Stu.
.
.
•
~ia . muzyczne rozpoczął w 7 roku
WszystkIe sklepy 1 re.stauracJe
zycla. Do roku .1941 uczęszczał. do były w sobotę po południu ot warS"4k?ły mU~YC7ll1eJ ko~serwatonl;lm te. Fabryki i przedsiębiorstwa
lemngrad.zJdego w klaSIe pro!. L m - .
.
de. Po krótkim pobycie w Swierdłow wznowIły pracę natychrruast po
s!m studio,:"ał dalej w konserwa to- wycofaniu się oddziałów kuominnum moskiewskim. u prof. Neuha1;l- tan owskicb. RozpoczAto napras~. 1!zY,skał Ul. ml~Jsce na konkursl~
g
".
plarusto~ radZIeckich 'Ni 1945 roku. l wę mostu na rzece Perłowe], wyII na mllldzynarodowym konkurSie sadzonego w powietrze przez cow ramach kongresu młodzieży d e - . .
, . .
•
mokratycznej w Budapeszcie w 1949 faJące Się w p~splechu WOJska
roku.
kuomintangowskte.

Komunikacja tramwajowa. i au-

tobusow~ w Kantonie funkCJonuje

normalme.
--------------
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fa b ryk a
•
forteplanoW

Białoruska

•

Wielka

fabryka

fortepianów

w

mieście Borysaw w republice biało

ruskiej, zniszczona w czasię wojny,
wznowiła pracę Obecna. produkcja
jest dwa razy v,ryższa niż w r. 1940.
Drzewo suszone jest przy pomocy
prądu o wysoki~j częstotliwości, Ci'>
w ł wa znaczl1lie na przyśpieszenie
te~~a pracy.
. • ......
. Prod~k~ane w BorysOWle w< ,ep!aJ?-y 1 pIanina są .:wysyłane ~. Ukram~, Ural, do AZJl CentralneJ a na

Dwie plel'wsze nagrody im. prezydenta Czec-Z;YPoSlloIitej i Prezesa
Rady Mlnistl'ÓW po 1 milion zł kaź
da przyznano: BELI DAWIDOWICZ
(ZSRR) i Halinie CZERNY.S'l'EF AŃSIHEJ (POLSKA).
Sybenę·
Drugą
nagrodę
Komitetu Ministrów dla Spraw Kultury (800 tys
zł) otrzymała Barbara lIesse_Bukow
MASZYNA DO SIANIA DRZEW
ska (polsIta).
Trzem wybitnym profesorom Szko
Trzecią nagrodę Ministra Spraw
ły Specjalistów Rolnych w NowoZagrani=ychh (600 tys. zł) - Wal.
czerkasku k. Rostowa: sawrinowI.
dem ar Maciszewski (Polska).
CziŻOlWOWi i Sliusarewowi. udało się
Czwartą nagrodę MLnistra Kultu- Ił/Il-roze..,
)I
zbudować pierwszy siewnik do siary i Sztuki (550 tys. zł) - Jerzy
. , . ,
nia drzew, typu "STch8-1", jednoMurawlow (ZSRR).
rzędowy, przy którym siłę pociągoPiątą nagrodę Przewodniczącego
NOWY JORK, 16.10. - Dziennik "New York Daily Worker" wydał
Sędzia H~rrls ze stanu Indiana wą stanowią zwierzęta. Sieje on jeCRZZ (500 tys. zł) _ Władysław specjalny numer poświ~CQny wyrokowi sądu w sprawie przywódców pod~eśla, ze cały proces był pogwał dnoczenie dwa gatunki drzew oraz
Kędra (polska).
pratii komunistycznej Stanów Zjednoczonych.
ceme~ lZagwarantow~nych przez .ko? rośliny, stanowiące podszycie.
Szóstą nagrodę KomLtetu WykoPrzewodniczący
amerykań.slkiej ju: najpierw prześladuje się Partię stytu~Ję praw oskarzonych .. "Wma
Ta oryginalna maszyna pozwala
nawczego Roku Chopinowskiego (450 Partii Pracy Marcantonio pisze m. Komunistyczną, a następnie likwidu oskarzonych . została
st":'lerdzon~ wykonać w ciągu 4 - 5 godzin pratys. zł) - Ry~ard Bakst (Polska).
je się wszystkie demokratyczne par przez stronr,tlczych pr.zyslęgłych 1 cę która wymagała dotychczas 8 przez stronmczego sędZIego na pod 10' -'_:
S I'ódmą nagro d ę P r€'Zy d ent a m. in. na ten temat: "Wyrok zagraża tie polityczne i postępowe organiza- stawie
fałszywych zeznań świadków,
Ul"'.
sto Warszawy (400 tys. zł) - Euge- poważnie wolności wszystkich Ame- cje. Przysięgli na procesie przyw6d- d b
l' .
niusz Malinin (ZSRR).
!·ykanów. Stanowi on próbę przed- ców Partii Komunistycznej wyda!1 o ranych przez po ICJę.
MAGNETOFON ,,DNIEPR"
Ósmą nagrodę
Polskiego Rądia stawienia jako przestępstwa zasad- już swój wyrok, lecz teraz zbierają
Przywódcy !Związkowi Tideman I Zakłady mechaniczne w Kijowie
(350 tys. zł) - Zbigniew Szymono- niczego prawa narodu amerykańskie się prawdziwi przysięgli - reprezen Fisher stwierdzili, że wszyscy człon wykończyły ostatnio pierwszą seri~
wicz (Polska).
go - prawa do własnej opinii poli- ronci opinii całego narodu, który za kowie związków zawodowych powm "magnetofonów" marki "Dniepr". Ma
Dz:iewiątą
nagrodę
Państwowej tycznej i prawa
do zrzeszania się. wyrokuje
w obronie demO'kracji ni Iljednoczyć się w walce przeciwko gnetofon j'est aparatem Ul'lIiwersalOpery i Filharmonii w Warszawi~ Wyrok jest wyrazem faszyzacji kra- amerykańskiej".
"hitlerowskiemu wyrokowi, będące- nym, mającym zastosowanie w prze
(300 tys. z) - Tamara Gusiewa
'
mu wyrazem kampanii prześladowań myśle i służącym zarówno do reje(ZSRR).
amerykańskICh
działaczy postępo· strowania,
jak i do odtwarzania
Dziesiątą nagrodę Zw. Kompozyto_
Wł
wych".
dżwięków.
rów Polskich (250 tys. zł) - Wiktor
Przewodniczący organzlacji "Ame Metalowy pas namagnesowany
Mierianow (ZSRR>.
. . .
ryk ań ska Młodzież Postępowa" - przewija się z jednej szpulki na dru
Jedenastą nagrodę Instytutu ETyLinfield oświadczył, że młodzież gą z szybkością stałą. Pas 500-metro
deryka Chopina (200 tys. zł) - Re.
USA nigdy nie pogodZI się z tym ha- wej długoŚC:i wystarcza do jeonogogina Smendzianka (polska).
RZYM, 16.10. W parlamen01e włoskim toczy się deba.ta nad poUtYltą niebnym wyrokiem, który mógł za- dzinnego rejestrowanna dźwięków.
Dwunastą nagrodę Zw. Zaw. Pra- wewnętrzną rządu.
paść tylko w państwie policyjnym. Aparat pracuje na prądzie zrniencowników Kultury i Sztuki (150 tys. Poseł komunistyczny Berti, mówiąc pracujących, np.: we Włosz~ jest
nym.
zł) - Tadeusz Zmudziński (Polsita). o bandytyźmie na Sycylli podkreślił, c~tery miliony dzieci nie mogących
n!.~6~~ano nadto szereg dalszych że bandytyzm znajduje, poparcie sił się. uczyć, 13 tys. ~ziecl jnw~li~ów
zwycięstwo
międzynarodowych, ktore dążą do wOJennych, pozbaWlonych opiekI
_
.oderwania SycyJ.iti «*l Włoch. ZSRR
75 proc. funduszów, przeznaczo- nad eh6pą radzlechą
odsłonił te machinacje w czasie de- nych na opiekę społeczną, rząd udzie
WARSZA WA, 16. 10. W dniu 16 Wilhelm Z,iegenhirte (Polska) -..18
baty w ONZ a rząd włoskI tego nie la bezpośrednio tzw. "papieskiej ko- b~. o~byl się drug.!. dzień pols~o-ra- punktó~ i 4-krotny m.\.sU;z świata \~
laureałów
d
t
ł S
1ó
misji pomo.cy" która przy rozdziale dziecklch zawodów w strzelaruu my strz~laruu kulą - Kazumerz Zaleski
,'.
. śliwskich do rzutków, pomiędzy ekipą (Polska) - 77 punktów.
BELLA DAWIDOWICZ. lat 21. z ~men owa ... z:re~ .po!> W Z pr~~
demokraCJI, fun.duszow sto~.Je dyskrymi.nac.Ję Polskiiego Związku Łowieckiego a e- Poza konkursem odbyło się strzeurodziła się w Baku. W 6 roku życia WlCy chrześclJanskieJ
puli" polegające na
zaczęła uczyć się gry na fortepianie wybranych zostało do zgromadzenia polityczną. KomlsJa ta otrzymuJe 850 kipą Związku Myśliwych Armii Ra- lanie do tzw.
oddaniu jak ~jwięk~zej ilośCi S'1:rza
w szkole muzycznej przy konserwa- regionalnego SycylH dzięki poparciu milionów lirów, podczas gdy wszyst dzieckiej.
torium azerbejdżańskim, w klasie prze1J akcję terrorystyczną bandy- kie organizacje opieki społecznej w W ~t.~elaniu olimpijslclm do rzutków ł~w bez c~ybienia. przy czym za cIJ:u
tów. Ten fakt oraz częste zabójstwa kraju otrzymują zaledwie 300 milio z mIeJsca Pol~k.a uzyskała 4~4 punk- glm .chyblon~ strzałem zawodnik
.
.
.'
_
ty na 500 mozlrwych, a drużyna ra- zcstaJe wyel:llTI1llowany. W konkudZIałaczy zWlązkowych wYJaśnia, że nowo
.
dziecka 371 punktów.
rencji tej, po niesłychanie emocjoPrognoza pogody
obszarnicy przy pomocy bandytów
Skandal1czny jest fakt - oświad- Indywidualnie zwyciężył tl'zykrot- nujecej walce i czterokrotnej rozNa półn.-zachodzie Polskri. chmur- bronią swoich interesów feodalnych czyI a posłanka że odmówi«mo ny mistrz świlata w strzelaniu do rzu grywce, zwyciężył Konstanty Lysno lub mglisto z możliwośC'ią drobochronkom dla siero·t po b. partyzan tków Józef Kiszkurno (Polska), o- ltowski (Polska) przed Kawesznikonych opadów. Na pozostałym obszaPosłanka komunistyczna Floreami tach pomocy. udzielając równocześ- siągając 88 punktó.w.. na 10~ ~ożli- :~e~ (Z:SRR). Najleps~. ~a.w~ic::
rze rano mgły lub zamglenia, dniem ni omawiała sprawę pomocy społecz nie h' .
d' .
w;vch. Następne mIeJsca zaJęli. Ro- Jak. Klszkurno, Zaleski 1 1I1D.l. zo
zlecIom, pozo- man Feill (Polska) _ 85 punktów stali w tej' konkurencji wy~1im.ino.
.
oJneJ pomocy
jeszcze dość pogodnie. Temperatura maksymalna około 22 st. Wiatry neJ. Podała ona fakty, ŚWiadczące Ol stającym pod pieczą papieSikiej kO-IKlementiew (ZSRR) _ 81 punktów: wan:i.
słabe z kierunków południo·wych.
bezprzykładnej nędzy włoskich mas misji pomocy.
Kuzmienko (ZSRR) - 80 punktów,
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Przeklad

Wziął ją i przeszli do gabinetu.
W bibliotece, którą zdobiły teraz na szczęście trzy
wazony, kupione w zatoce I Juan przez Forestiera
w wilię jego ostatniego dnia. Te same książki stały.
Pod stolem gl'załka zmarłego czekała na nogi Du
Roy, który usiadłszy wziął obsadkę z kości słonio
wej, trochę pogryzioną na końcu zębami tamtego.
Ivlagdalena oparła się o kominek i, zapaliwszy papierosa, opowiedziała swoje wiadomości, potem
przedstawiła swoje zdanie i plan artykułu, o którym

myśla.ła.
Słuchał jej z uwagą, bazgrząc notatki; gdy skoń
czyła, prz€dstawił swoje zastrzeżenia, wrócił do sa-

mej sprawy. rozszerzył ją, rozwinął z kolei nie tyle
plan artylmln, ile plan kampanii przeciwko obecnemu ministrowi. Ten atak byłby początkiem. Żona
przestała p3.lić, do tego bowiem stopnia budziło się
w niej zainteresowanie, tak szero!w i dalelw patrzyła na sprawę śledząc myśli Jerzego.
Szeptab. od CZc9.SU do czasu: - Tak ... tak ... Bardzo
dobrze ... Świetni-e ... Bardzo słusznie ...
A gdy skończył z kolei mówić:
- Teraz piszmy - powiedziała.
Ale on mial zawsze trudności z rozpoczęciem artykułu i z wysiłkiem znajdował odpowiednie słowa.
Wtedy powoli zbliżyła się i, pochylając się nad jego
ramieniem, 7.a~zęła mu cichutko podpowiadać do
ucba zdania.
2DZlEN.'IK-Ł"OD2an Nr 286 (1550)

Od czasu do czasu wahała się i pytała:
- Czy właśnie to chciałeś powiedzieć?
- Tak, doskonale - odpowiadał.
Używała obraźliwych posunięć, jadowitych posunięć kobiety, aby zranić szefa gabinetu i mieszała
kpiny na temat jego twarzy z kpinami na temat jego
polityki, robiąc to w zabawny sposób, który rozśmie
szał i zaskakiwał jednocześnie słusznością obserwacji.
Du Roy od czasu do czasu dorzucał kilka wierszy,
które pogłębiały myśli i dodawały siły zasięgowi
ataku. Znał poza tym sztukę stosowania ukrytych
perfidii, którą posiadł, nadając ostrości swoim
"echom"; gdy fakt podawany przez Magdalenę jako
pewny wydawał mu się wątpliwy lub kompromitują
cy, celował w tym, aby zmusić do odgadnięcia go
i narzucenia z większą siłą, niż gdyby był potwierdzony.
Gdy skończyli artykuł, Jerzy deklamując odczytał
go głośno. Osądzili zgodnie, że jest cudowny, i uśmie
chali się, zachwyceni i zaskoczeni, jak gdyby objawili się sobie wzajemnie. Patrzyli sobie głęboko
w oczy, wzruszeni podziwem i rozczuleniem i pocało
wali się z uniesieniem, z na~ętną miłością, przelmzaną przez myśli ciałom.
Du Roy wziął lampę:
- A teraz, lulu, - powiedział z rozpłomienionym
spojrzeniem.
- Proszę iść naprzód, mistrzu, odpowiedziała,
ponieważ pan oświetla drogę.
Poszedł więc pierwszy, a ona szła za nim do ich
pokoju, łechcząc go w szyję koniuszkiem palca, mię
dzy kołnierzem i włosami, aby szedł prędzej, ponieważ bał się tej pi€szczoty.
Artykuł ukazał się z podpisem Jerzego Du Roy de
Cantel i narorił wiele hała.su. Poruszył Izbę Deputowanych. Ojciec Walter powinszował autorowi i po-

wierzył

mu redakcję polityczną "Życia Francji".
"Echa" wróciły do Boisrenarda.
Wtedy zaczęła się w dzienniku zręczna. i gwałtow
na kampania przeciw ministerstwu, które prowadziło sprawy zagraniczne. Ataki, zawsze zgrabne i poparte faktami, czasem ironiczna, czasem poważna,
nieraz rozśmieszająca, nieraz znów gwałtowna; uderzała z niezawodną pewnością oraz wytrwałością, która dziwiła wszystkich. Inne pisma cytowały bez
przerwy "Zycie Francji", umieszczały całe ustępy
i ludzie wpływowi informowali się, czy nie można by
urzędowo zamknąć ust temu nieznanemu i zawzię
temu nieprzyjacielowi.
Du Roy stawał się sławny W środowiskach politycznych. Czuł wzrastanie swego wpływu na podstawie tego, jak ściskano mu rękę przy powitaniu i jak
uchylano przed nim kapelusza. Zresztą jego własna
żona
napełniała go zdumieniem i podziwem przez
swą pomysłowość, zręczn0ść w zdobywaniu informacji i liczbę znajomości.
Każdorazowo, wracając do domu, znajdował w swoim salonie jakiego~ senatora, jakiegoś posła, urzęd
nika czy generała; goście ci traktowali Magdalenę
z poważną zażyłością, jak dawną przyjaciółkę. Gdzie
poznała tych wszystkich ludzi? W towarzystwie mówiła. Ale w jak.:. sposób potrafiła pozyskać ich zaufanie i ich sympatię? Nie rozumiał tego.
- Byłaby tęgim dyplomatą - myślał.
Często przychJ)(}ziła spóźniona na posiłki, zadyszana, zaczerwienioTla, drżąca, i, zanim nawet zdjęła
swoją woalkę, mówiła: - Miałam dzisiaj nielada ką
sek. Wyobraź sobie, że minister sprawiedliwości mianował dwóch urzędnik6w,
którzy byli członkami
mieszanych komisji. Sprawimy mu lanie, które dłu
go popamięta.
d. c. n.
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WAtl't/E TELEFONY:
AlleJ31U1 M O.
Pogotowie wypadkowe Pl.1.~
l'ogOlOW . Rl>lunkowe UbtlZp leC7.alr1l
PogolOWle Ratunkowe PCK
Slraa Pourna
)ll·ejskl Ośrodek lnfonnacJI
AOIl,~,,<la

budżetowa

Jutro mIja ostateczny termin

pl~l.e

dłożenia Radzie Państwa prellminarza budżetowego m . Łodzi na ro!!:

~33-6U

1950 N'
. l'
tł' .
.
leWie e Wlęc pozos a o JUz
czasu na ostateczne ustalenie pozyU7.1l cji dochodów i wydatków miasta. na
~
określenie kwot przeznaczonych na
159.l~ inwestycje z zachowaniem hierarchii
L Vi U r y (I' pte {
potrzeh.
D?,isiejszej noc'}' dyrurują apteki:
Z tą myślą zgromadzili SIę wczoBojal'ski-ego (DaszyiJSkiego 19), Cymera raj "ojCOwie miasta". by pomlmo
(Wólczanska 37), A,>teka Społeczna Nr 61 dnia świątecznego radzić nad preli.
(Piolrk·cwska 225), Niey.':arcwskiego (U,: minarzem budżetowym na rok 1950.
..
l' .
ZgIerska 146), Pawluktewlcza (No<,votkl I Z
Nr 12), TrawkowBk.iej
(ul. WO:iska Pol
apozna~!e
Się. Z
pre lmmar~em
skiego 56), Unie.szowskiej (ul. Dą'.lrowska trwało klIka godzin po czym poSlel" r H.l).
dzenie odroczono do dziś. W dniu oz!
'siejszym po raz ostatni zabiorą gło~
nad preliminarzem radni przed przE'
TJl;ATR PA~ST\'V, Im. ST. JAUAI,;ZA: kazaniem go do zatwierdzenia Ranie<;zynny.
dzie Państwa.
TEATR POWSZECł1~-Y: O godz. 19.15
Oprarowany przez władze samo•.lilub kawalerów".
,.
TEATR "OSA" (Traugutta l) o godz. rządowe admini.stracyjny budżet Zai 19,30 "Krawiec w zamku",
rządu Miejskiego na rok 1950 zamy
TEA~R.,KO l~m IHł MUZYUZNEJ ,,,LU~_ ka się kwotą 3.750.601 tys. zł. Na in1I01A: o godz
19.15 - "lłastUlk,
t·
ś·
d ć
.
z Tyrolu". Dochód przeznaczony na wes .ycJe za zamierza wy a m1aoctbudowę Warszawy.
sto 2.528 m il. zł.
TE.4.'rn LALEU "I'INUKIO" TPD Nowy budżet w porównaniu z buneczpll1Y·
. t b arZ
z rok U b"lezące g o Jeg
CYRli:
Nr l <Plac Leonarda) poCI Clyr. d'etem
DIN,DOSA, Ccdzienni-e o godz. 19,30 I
w sobotę o godz. 16 ! 19,30, w nie_
dziele o gOdz. 12. 16 I 19,30.
kroniki mllrcVlneJ
lOł.U

la4-1~

I

Teatrq

produktywny. Dzięki akcji
oszczędnościowej
i
racjonalizacji
pracy w przedsiębiorstwach i urzę
dziej

dach miejskich udało się przy skrom
nych nawet dochodach przeznaczyc
dość poważne kwoty na inwestycje
Największą kwotę, bo aż 472.900 tyS,
zł przeznacza się na urządzenie osie.
dli. Z sumy tej wyda się 110 mil. V
na rozbudowę osiedla M. Mireckiego. 70 mil. zł na ZOR na Balutach
i 104 mil. zł na domy mieszkaine
dla pracowników miej ski <±.
Również bardzo powaz.ną
na moźliwości ŁodzI ,

K'lermosz k .

kwot€'
bo a';

' k ej'
re dzlec

Oświatowcy lWa SpOŻYWCÓW
obradują UJ

Lodzi

Wczocaj
rozpoczął
w Łodzi
2-dniowe obrady Krajowy Zja zd
referentów KuU.Ośw. i kierowników
świetlk Zw.
Zaw. prac. Przem.
Spożywczego.
Na konferencję zjechało

kLllmset
delegatów z kraju. Biorą również
czynny udział w obradach licmi
dlJiałacze kult.ośw . 2l fabryk i inst.ytucj! przem. spożywczego w ŁodzI
NIEOSTROZNOSC PRZYCZYNĄ
Po referacie ideologicznym delePOZARU
gata CRZZ Sarneckiego, obszerny
,.ADRIA"
- "Tlmur
ceny biletów
po 50 ll 25jego
zł, dru!yna"
dozw. cd
Przy ul. PiotrkowslClej 221, w mie_ re f erat
sprawoz d awczy
wyg ł OSl'ł
lat 7
szkaniu Stefana Iioru!czyka. od nie- przedst. Zarządu Gl. Zw. Zaw. Prac.
"BAŁTYK" "Pieśń tajgi", go<lz. 16, wyłączonej
maszynlti elekt.rycznej Spożywczych Tomaszew~kl.
1B.W. 2.1., dow , od lat 14
BAJI{A - "Cztery serca" - godzina zapaliły si~ meble.
18, 2Q dozw. od Lat lO
przybyłe na miejsce W':ipadku 3 od
ODYNIA - Program aktualnoścI kraJ, działy straży pożarnej (,gień ugasił zagr, Nr 44" godz. 11, 12, 1.3, 16, .7 , 1y, Spłonęła część mebli w mieszka-.
ł.
18, 111, 20, 21.
nlu
organlzac~1

Z

I

AJ'RN

jak

p01sl<o-radzlecklel.
240.900 tys. zł zamierza przeznaczyć
Szczególnie dużą frekwencją ,..iemiasto na budowę nowych i remo~ł'
b
. . d
t
PZPB
ty na.wiel'7cul1i ui/c.
szy y Się ze rama 1 o czy y w
.
Na oświatę przewiduje prel1m;. Nr 8, PZPW Nr 39 oraz akademla
narz 274,250 tys. zł. Na rl'}zbuoowe zorgąnilOwana przez Koło Tere-nowe
przedszkoli - 37 mi! z! .
Dz;elnicy Śródmieśc;e-Prawa. (bl
Jak wynika z preliminarza na r07·
budowę, względnie wyposażenie pu'l.'
blicznych szkół podstawowych. rni&.
S ~ qhl
sta przewiduje wydać 220500 tys.
Wczoraj przed południem w ki~
zł. Największą kwotę, bo aż 79 mE
kunastu ounktach miasta pojaWiłY
zł otrzyma budująca się szkoła prz)siE: kioski z książkami. Większe dzie
ul. W6lczańskiej. Dalsze więks'~e po- ła. broszury i periodyk i cieszyly
zycje inwestycyjnych wydatków mI? się dużą popularnością. Przed k iu_
sta to: zdrowie publiczne - 115.1511
~knmi
gromadziło
się
szczególme
tys. zł i Opieka Społeczna - 109.63(',
dużo młod zieży kupującej ,";ydawnic
tys. zł ...
twa radzieck:e.
J, GOZDAWA
Kiermasz książki został zorganizowany w ramach ,.Miesiąca Pogłę
bienia Przyjażni Polsko - Radziec·
kiej", Ułatwi on niez.awodnie szerszym masom społeczeń.stwa zdobycie
po stosunkowo niewysokich cenach
W ożywLonej dyskusji nad pracą książek i wydawnictw o ZSRR. (b.'
referatów kult.-ośw. i świetlic zabie_
rało głos kilkudziesięciu delegatów.
Zwrócono uwagę na bardzo nierów.. I
A
ny poziom pracy kultura1no-oświa.
Pod tym hasłem przystąpu Wydz.
towej. O ~Ie w wię~szych ~iastach Oświaty Zarządu Miejskiego do 01.'·
świetlice l referencI kult.osw, pra- ganizowania wystaw książek
cują nieźle, to na prowincji praca!
b
kule1e.
. : Wystawy te będą czynne do 31 .•
Zwr6cono w dyskusji uwagę na \ m . P.owstaną one p::zede ,:"szystk!Jll
konieczność powolania do życia sa· Y' reJ6nowych wypozyczalmach kSlą.
morządów świetlicowych, rozszerze- zek
. l'1 o ś ci kół samol{SZtł'
ma
a cemowyc h \ Wystawy dl a d oros ł ych czynne o d
oraz ożywien ia w alki z analfabety- godz. 15 do 20 mieszczą się przy ul.
zmem. Ob)
Napi6rkowskiego 96. Prusa 15, Srebrzyńska 105, Sygnałowa 1, (Ruda
pwasb ·), 3L3e. glonów 10, Kątna 26 i RzgO
ka
Młodzież mil możność odwiedzić
ckiem wIzytę na Stacji Opieki nad wystawy. które zorganizowano dla
Matką i Dzieckiem nie znalazła już niej specjalnie przy ul. ul. Zeromw ogóle swojego wózka. Na reklama- skiego 105, W spólne j 5-7 , Inżynier.
c je u portiera oraz u kierownictw'l skiej 4, Armil Czerwonej 41, Lima.
StacJ'j odpowiadano, że personel tej no \"sk'.·e::o
25, R7.f!o""sk·,·ej·
16",
Wl'~ . . :;
_~ .,
u instytucJ'j nie ponosi odpowiedzialno len' slrieJ'
22.
~
ści za cudzą własność.
m
t
dl mł
"
Ta'l de postawienie sprawy nie jest
nyS awy
a
odZJezy czynne są
l'ednak na mieJ·scu. W systemie or· od godz. 11 do 16. (b..l
ganizacYj'nym
Instytucji
tej coś
szwankuj·e. Z je d ne]' strony 'bowiem
pomaga s:ę matkom z dziećmi. z dru
giej' zaś stwarza się w'nmki naraświetlic
żające je na poważną stratę. Trzeba
W
związku z dobiegającym końca
to zreformować. Na parterze należa·
R okiem Chopinowskim, Wydział Kul
łoby uruchom'ć , .przecho·Raln ię WÓZ
ków", lub do pilnowania ich up oważ turaJno·Ośw:atowy ORZ Z w Łodzi
nić portiera.
Takie wyjśc'e byłoby w porozum:eniu z Woj. Komitetem
najlepsze, gdyby jednak nie dało S':!; Obchodu Roku Chop:nowskiego organizuje szereg koncertów.
ono zastcsować.
należy
umieśc 'c
Pierwszy koncert chop:nowski na
przy wejściu napis: "Stac:a O piE:': , ,
n,ad Matką l' DZI'cckicm nl'e bl'erze od teren:e Łodzi odbyt się ostatnio w
pow'cczialności za rzeczy
pczosta- świetlicy Zw. Zaw. Samorządowców
- oddZiał l. Dalsze koncerty przewiane na tym terenie". (p)
widziane są w świetlicach P. Z.
P ończoszniczego
Nr 1 oraz
~
&"'1 . . . Przem.
Zakładów Metalowych A-22.

.....
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"Po'llnaiemy ZWI'qze" Rodz,'eck,'"

I

O WO- Zk ach d·
zIec·I.nny [ h

.,HEd~:Żyna",(<lI~o~~O~:,') 13:T:.u~0~w~e~~
lat 7
"MUZA" <lozw. od
"POLONIA"
18, 20.3U.

"Dni l noce", godz, 1~, 20
7
-lat "Pieśń
tajgi", godz. 15.30
dozw. od lat 14
PRZEDWIOśNIE - "lIarry Smith od
krywa Ameryko"; godz. 16. 18, 20;
dozw. od lat 12.
ROBOTNIK - "Stalowe serca"; godz.
16.30, 18.30, 23.3~, dozw. od lat 12
Mu Z yka I. -'łość"
godz •
RO "'A
.,~
-"
~I
lU. 20 doZ'W. od lat 'o
REKORD - "Wołga, Wołga" dla mładz.
godz. 16. "Ulica GranIczna" godz. J8
2il, dozw. od lat 12
". t .
ś··" dJ
ST VLO'Vl'
..młodzieży
,
- godz.
""""a
s·ę
mleJe
a
16, seanse norma 'ne
godz. 18, 20
.. ~wn:" - ,. "Przeczucle" godZ. 18, 20,
dozw. od lat 14
"TĘCZA" - "Pan Nowak", godz, 16.~0
18.30, 20.30. <lo,",w. cd lat 14
TATRY _ .. Kariera" _ godz. 16, 18,
M
30' dozw od lat 14
""".
.
Poranek godz. 9. 11
WŁóKNIARZ .. Potępieńcy" - godz.
16,30, 18,30, 20 30; dozw. od lat 16.
WISLA - Kino meczynne z pOWOdu
r emontu

WOt.r~~t2; d:~I.CZ;d ~:r~4.-

SMUTNE SK:UTKI BÓ.HU
Przy ul. NowaCZY11Skieg,) 13. po
wypiciu wi<>ksze]' ilOŚci wódki po'<
bili się dwaj
koledzy Marian Mielczarek (Łąkowa 4) i Franciszek Maj

Na podwórku domu przy ul. Piotr
kowskiej 113
widzi s,ię codziennie
kobl'eiy
.
z d z iec'ml' "l'to'
r e pr z Yb ywaJą
ta m do Sta c"
~d M a tk ą
II Op'ek'
l
l n,..
i D1Jieckiem. Instytucja ta mieśc i S!ę
w oficynie poprzecznej, na l. piętrz~ .
(Lodowa 27).
'" h '
d
d
.
Skutkiem "bitwy" było odwiez\e- ...,C ony wio ące o mej nie stanowią
,
dl a ma t e k przynoszących
nie MaJ'a pr'z ez karetkę pogotowia prob "emu
d'
' na t
' t
do szpitala św. Jana.
ZleCI. n a rę k
-u, g
orzeJ
omla,
przedstawia się sprawa dla tych
'b kt'
. ł
.
.
oso,
ore przyw:oz Y swoJe poc lechy w wóZ'kach.

Rud.-o

Z
PONIEDZIALEK, 17 PA DZIERNIKA
11.57 Sygnał czasu i Hejnał, 12.04 DZlen
nik popołudn. 12.2.3 Muzyka rozrywko
13.25 Program <ln'a, 13.30 Muz. obiad .
14.0~ Aud. ZNP. 14.15 Komunikaty, 14~0
"Chopln w pGezjl pGlsklej" - aud. sl._
muz. 14.45 Aktualności ł 0<lzk!e. 14.55 Kon
cert solistów. 15.30 ,,\V rocznicę śmierct
Fryderyka Chopina" _ aud. sLmuz. dla
d~iecl. 1".50 Muz. rozrywko 15.00 DziC:1mk połu-dn. 16.20 .. Krokodyl".'<" fragmen ;
pamiętr:,lka raodz:eckiego ucznia 1. ~otnL
ka. 16.3, Muz dla dziecI. 16.45 Repor .3Z z~
ŚWietlicy PZPB w Rudzte PabIan Ickie ,.

IiiOO:gł;t;;r ~~:~ia~~'kl~, "rns
I
II"

<;'~k~:s;;l~

godz. 15,
ZACHll)TA - "Zloty róg" - godz. 16.30; młoc1zleży - "Czy znac~e -swcją pracę".
18,30; 20.30; dozw . od lat 7. '
18.00 Repcrtaż "Z kraju i ze św iata".
118 .15 Uroczysta Akademia w Setną Rocz
DZIEUIII~1 00 I.A1 6 WSTĘ;P Oł) nicę Smierei Fryderyka ChCl'j)ina. 20.00
KIl't/A \\·ZIHlONIO)l'\'.
"Wszechnica Radiowa " kurs I. 21.UO
Muz. 21.05 Aud. histor. 21.20 Muz. 21.25
HoJd śpiewa:ków ,,~olskich
w rocz.nicę
śmierc.l ChCl'j)ina". 21.50 "Manifestacja w
O CZ Y
Grudniu" - fragm. opow. J. Brcszkie_
W sall (Piotr.kowska 1,%), c godz. 19 od wicza. 22.10 Muz. 22,15 Koncert Krako'Wczy t W. Łagows!<lego pt. "Asortyment sklej Orkiestry. Transmisja do Czecl1o_
przędzy w prawidłowym układzie nume \ słowacjI. 2-3.00 Ostatnie wia<l. 23.10 Pro_
rów z uwz.gl'ę-dn:eniem prz~dzy bawelnia gram na jutro. 23.15 Koncert Polskiej MU
nej o<lpacBcowej".
zyki Kameralnej. :>A.oo Zakon,cz. audycji.
- W sali (Nowol'kl 16\, o godz. 17 posle \Hymn.
<lz€n:e MRN.
- W Stołówce Literatów (Tr augutta 6) - W sali (Piotrkowska 53) , o gooz. 9 ze
o go<lz. 17 odczyt W. Słob-odn ik a pt. "Prze bramie gastronilmlków. członków Pcdstaw.
kłady z poezji radzieckiej".
Organizacji Partyjnej.
- W lokalu Własnym, o godz. 18 zebra - W sall dzielnicy Górnej Lewej, o
nie słuchaczów kursu samokszt.atceniowe!gCdz. 17 zebranie kierowników tereno_
go dzielnicy Górna Lewa PZPR.
wych kurs·ów partyjnych.

Zebrania

d yt

OGŁOSZENIE
Zarząd Miejski w Łodzi WY<lział Gospoda.r czy - ogl.a:sza prze_
targ na dostawę 800 gaśnic, typu: pianowe, plynowe, prOSZKowe
1 śniego\\'e.
Bliższe Informacje oraz podkła<iki kosztorY'sowe .otrzymać mo1na
w Wydziale G{)spodarezym. \I!. Legionów 10. trzeeie piętro, pu-

kój 349, w godz.:.nach od 9 do 13.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem: "Oferty na dosta_
wę gaśnic"
nal~ży
składać w te.rminie
do dnia 28 października
1949 r. do gOdziny lO, pod wyżej wskazanym adresem, gdzie rów_
nież w tym samym dniu o go-dz:l.nle 11 nastąpi otwarcIe ofert.
Wa<l ium przetargowe w wysokości 3% sumy .oferowanej należy
wpłaCić do Glów!lej Kasy Miejskie!, Lódź, ul. Roosevolta 15, a kw~t
wpłaty dołllczyć do Oferty.
' Zarz ąd Miejski ;>;astrze.ga sobie
prawo wyboru oferenta bez
wzg ' ędu na cenę a także prawo uznania, że przetarg nie <lał wy_
niku,
L>Xlż, dnia 13 październlka 194.9 r,
ZARZAD MIEJSKI W ŁODZI
Dr TEMPSKI sptcjallsta wene
I,EJ{AR7.E
ryczne, skórne, włosów, moczn_
Dr PIWECKI, wewnętrzne (płuca, płciowe. Piotrkowska Nr 1l4.
serce). Piotrkowska 33, 3-6,
Dr med. SlENKO - skórno.wene
specjallstE.· ryczne 13-14. 16-18. Kil:nsklego
D~ K UDREW1CZ
(k 4H)
wen!? yczne. SKórne 8-10. 1-1. Nr 132.
' k In)
P lolrko'vska 106
LECZNICA Sp.~ldzlelnla Lekarzy
Dr KACZOr:OWSKA skórne WE_ SpeCjalistów godz. 9-20 Porady
T,eryczn<:
kosmetyka lekarska zastrzyki, analizy. denlystyka _
17-19. Ba r.aursi<:iego 12
gabInet kosmetyczny. Piotrkcw _
(k In)
ska 3, telefon 216_48.
Dr SWJDECSliA . l.ONtCKA, cho
roby skórne. kosmetYka Ickal'ska, Dr LENCZEWSKI spe.::jallsta cho .
""szelkie zabIegi kosmetyczne- rób kobiecych akuszerl], Piot".
Pictrkowska 234, tej. 141-72.
kowsk1- 56 przyjmuje 8-0. 3-7
~--------
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Kobiety te zostawiaJ'ą boWlem
.
SWO
je wehikuly na klatce
schodowej
parteru, w pobliżu portierni. Moment ten wykorzystuje zaś jaka.~
s:zaika złodzieJ'ska, I't-o'ra wyczekuJ'e
•
odpowiedniego momentu, aby wózek
pozostawiony bez op;eki ukraść.
.
. ..
.
Tak WięC zdarzyło SIę lUZ k llkakrotnie, że matlka odbywszy z dz,ie-

I
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Wiele słyszy się narzekań na sk!e
<>y 1 sprzedawców, na nieodpowiednią obsługę i różnego rodzaju braki.
Obecnie Centrala Rzem ieśl n!cza w
Łodzi przystą.piła do organizowanill
h
'łd' l '
ł g
h
wzorcowyc Spo Zle ru us u owyc
Na początek będą to dwa zakłady:
krawiecki i fryzjerski . Wł.aśc'iciele
tych zakładów, oddając do dyspozycji lokale, wesz1<i do spółdzielni jako
członkowie-założyciele.
Statut spółdzielni rzem ieślniczych
przewidUje możliwość zatrudnienia
właścicieli zakładów, jako kierowni
k6w technicznych - fachowców danej branży. Na członków spółdzielm

POLSKA YMCA W

rmpocznie w

t e fh

d .,IW ..

październiku

Akcją

koncertową

objęty

został

1ównież

teren województwa. Do sze
mogą być przyjmowani rzemieślnicy regu miast powiatowych udadzą się
z Łodzi młodZI pianiści, słuchacze
wysokich kwalifikacjach.
Wyższej Szkoły Muzycznej oraz zeSpółdzii!lnie otrzymują od Centra- społy orkiestralne. M.. in. koncerty
li wydatną pomoc f.inansową i ma· odbędą się w Spale (dla wczasowIczów), S'eradzu, Kutnie, Karszniterialną· (",)
cacn (dla kolejarzy), W!eluniu ! Koń
Do m iast, w których koncerty
B I U R O O G t O S Z E Ń skich.
te już się odbyły, nali!żą - ZduI1.ska Wola, Opoczno i Tomaszów
SPOł.DZIELNI
Maz.
WYDA WN1CZO - OSWIATOWEJ
Na koncerty, które cieszą się nie
.,CZYTELNU'"
zWY'kłym
i
menotowanym powoprzYJ'muJ' e OG ł,JO S Z E N I A dzeniem tłumnie przybywa nie tylko
do całej PRASY POLSKIEJ. ludność miejscowa , lecz i okoliczna.

°

ŁODZI

br. kursy:

KSIĘGOWOSCI NlZSZEJ
KSIĘGOWOSCI WYŻSZEJ
z uw'''gIęrlnieniem najnowszego 3ednolltego
o bowi'łznjącego na rok 1950 dla przemysłu I

Chopina

do

wzftrcowe spńł'dzielcze
zakł,;\dy
rz mi,es·1nnirZe
wŁod Z·I
r
"
.
~

muzyką

l

planu kont
handlu
MASZYNOPISANIA
i lwrespondencjl handlowej w g. rannych I wieczornych.
KRESLEJ'l TECHNICZNYCH (maszynowych) niższy
KROJU j 'lrODELOWANIA
SZYCIA
Zap;sy i informaCje w sekretariacie Ogniska ul. Moniuszki 4a
codziennie w godzinach o<l 9-21.
(kl067)

(zn~

POTRZEBNY dobry podręczny do SI{RADZIONO metrytkę urodzenia
krawca na stałe, Piotrkowska :92. p2lcówk ę, 2 legit. Samopomcc 3'
Chłopskiej I książecvkę z Ubezple
POSZUKUJE się wyltwallflkowa. czalni Kowalski BOle,ław. Łódź
nej pielęgniarki <10 5_mies!ę-czneg~ Reymontów, ul. Konopna 13.
dziecka. Swladectwa konieczne.
Sklep ZGUBIONO książeczkę Ubezpie
W;adomość Piotrkowska 41
(10064<3) czalni SpOłecznej, Sobczak Kazi
';13 PSS.
(1030Sp
m!e-ra Połudn iowa 29 .
.RIIPNO • SPI:ZEDAl
ZGUBIONO pamiątkową bransc
SAl\>iOCHODY Auto-Union Ad!er lfitkę złotą, wOjenną z napisem
do rozbiórki sprzedam tanIo. OgJą Ucz-ciwego znalazcę prcszę odnieś ć
dać p iątek 21. 12-14 Zachodnia 20 za nagrodą· Więckowskiego &8-~ 3

ZA SREBRO. złoto w złom Ie pła . ZGUBIONO legitymację Ubezple
cimy ceny najwyższe .,WARYS" cLalnl Sp~łecznej, Bohdzielcnk o
Dr CZERNIELEWSKI
chorooy DYPLOMANT Pclitechnlki pOSZLI- Piotrkowska 55.
Ik871l Józef, Pio trkowska 20-27. 1l0307g)
pokoju subloka tor-skieg~.
.kóry l weneryczne. Piotrkow_ kuje
(k 22' Oferty pod "Dyplomant" do Dzien SREBRO katdej, post~ ~1 ilOŚCI SWIDER Pen sjonat Gum :ńskie!
ska 88.
nika Łódzkiego.
(l0411p) również zegarki kupuję. Pt'lChlll_ czynny cały rok. Centralne ogrze_
ł
(k727) wanie. Telefo·n Otwock 5178
Dr l'IEYKO_PORĘBSKI skór"e
ka 17
.. wenel yczne. 17- 19 Brleżna 6. - LEKTOR Uniwersytetu, kawaler,
,'OTOAUT.)MAT: - NARUTOWI.
szuka
pokoju
zupełnie
niekrępuja.
kupuję,
Telefon 158_1 9
10&)
każdej
postaci
SREBRO
Ik
cego. Zapłaci czynsz roczny, zwr6- solid na ocena. Linkowski. Plot~_ CZA 8 wykonuje 'lajtanleJ przepl_
ncr_ c; koszty remontu. Sub ,,4S" D'Z. k:owska 120 I 52, ,
Ck 8;,8) sowe lO je'l. legitymacyjne
k6;1)
Dr pmSKOW WIKTOR
wowe. wewnętrzne. 3-5, Pr6chni- t, 6d z.kl.
(l004l*')
(k2051
ka Nr 6.
F ,., ., fi) G n ,~ F ,ł,mEPTOMY",',
ODSTĄPIĘ
lokal przemysłowy, Grażyny
Nr :tO, m. 1 (Chojny).
do leg! tymacji I prace ama_
Dr HERDE&, sl<órne, weneryczne, magazyn 50 m kw .. śródmleśc!(,'.
torskle wyltOlluje szybko so_
3-6, Gdans'ka 46.
(k10605) zwrot remontu, tel. 112-51.
SPRZEDAM samochód 6-osobowy
lidni
e Gegionów l - front
=
.. Pac'kard". stan dobry. TeJ. 130_52
(k 2/)4)
LEKARZE DENTYŚCI
\v1"ASClCIEL przedsiębiorstwa (i"
ROZNIf
naty)
poszukuje pokoju subloka_
J,EI{ARZ dentysta BALIeKA
torskiego. Zgłoszenia tel 132_52.
laboratorium sztucznych z ębó w.
ZGUBIONO książe<::zkę wojskow~.
Mon iuszki 11. U Pietro Telefon
wyd. przez RKU Radzlejów na n1WYDAWCA
(kIl2l ZAMIENIĘ pokój kuchn!ę IV p. zwlsko
nr 151-15.
Balillski St.anlslaw, t,ódź. SpOfi.lZ w yd · U~ "'1>1\
na mniejsze parter. Wia<lomc&ć
l · l..i:'~1 nIk··.
(kl093) ~edakcJ8
Rzgowska 37.
Al.
l
Maja
20,
m
4l.
AdmmJStI"8.cJ8 : Lód:ł,
LOKAI.E
-PiOtrkoWRka
~6. lei
20~,()~ . ~1I7 _18.
ZGUBIO!lJO kartę rejestracyjną
PRZEMYSŁOWIEC
samotny po_ DYPLOMANCI malż et'tstwc bez. RKU t,ódź Sygulski Włady ~ław, .!IH 75: InIAI ~ I"l~kl 21 i . ~~: Uzlał
'portow~ 211» 95:
tJl .al )~łtJ'8zt'n
"ulmje komfortowego pokcjU , mo dzietne p~szukuje pOkcju na rok, Brzeska 21.
(100735) 12~_33
I '7. łał
PrenUnlPI'A1 18U· 74
żliwle nieumeblowanego, przy kul {l1brze zapłaci.
Oferty .. Słonecz_
"'I1{r18
r'I:p
rt>kr r ~()w
'wraca.
turalnej rodzinie z utrzymaniem ny", Piotrkowska 55 .. Prasa" .
ZAGUBIONO książ~zkę Związk;,t
t~r1nl n~
ogłoszeń
me
lub bez. C€'ł'Ja obojętna. Oferty
Zawo<lowego. Rogalski Leopo'd. la treM
o
I
e
r
7.
p
p
111
~/ji"OW
"
'l'(,\~C
l
219.ei
po d .. Chlorodont" lub tel.
I.~:!.r' ':(:'\~!!-.=!·It "e\' • K ~lin~klego 229.
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-
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Dr ROŹYCIH, spec;alista chorób
kobiecych
akuszeril. PrzYlmu 'e Dr ŁOZA ~)J.oroby skór ne. Sie n_
godz. 3-6 P iotrkowska 33 Ik 122) kiewicza 34 8-9
17-19. prócz
piątkó'N I sobót.
Dr LIBO Ą,LEKSANDER chorob)'
----lISZU. gdrdła, nosa
Daszynskie_ Dr LUKIEWICZ sp .~cjallsta skór_
gc Nr 6 8-10, 4-6. Tel. 101-50.
nych. wenerycznych 10-12. 5-7
Wólczanska 4
Ck 109'
Dr REICHER spec.lallsta wen!?ryczn e. skórne. płciowe czaburzt'_ Or JADWIGA ANI'OROWIrZ
POSZUKUJJ<; s'klepu na Ul. Plotr.!l'O,-"R7.F.JHll\ pcmc>cnica domow a. SKRADZIONO palcówkę, odcinek
roial. Piotrkowska 14. trzecla-sz ·.. skórne. weneryczne, kobiece 1-7. kowskiej lub w pobliżu. Tel. IBq_It Warunki doble.
PołUdniowa ~'i. zameldowania, Zaremba FrAncisz.
<1a wieczorem.
(k 121) Próchnika 8,
(k 105) 20t-48.
llO·J;;;;P) Dl, 17,
(kUOl) ka, FelSztyiiskiegc 14f8.

łłe(łakto,

""ATUI

'lft", .. ln\, "
~11(ltl\()

DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 286 (1550) 3

Marsze szlakiem zwycięstw

..ę

eUJ
tKS

Włókniarz zwgł:i~żgł

Hogendorf naj-lepszy na bOI·sku

Idąc W dniu wczorajszym na 5ta dion ŁKS, łodzianIe żądni byli nie
CyJko zwycięstwa swych pupilów, bo to jest normalny objaw kibIców
sportowych ale wymagali od swej drużyny srogiego rewanżu za klę
skę poznańSkI}.
Z drugiej strony goście zdawali so<bie jasno sprawę,
że w razie porażki nie Odegrają już żadnej roli w walce o tytuł mistI'Ła
Polski.
Zbieg właśnie tych okoliczności s~wodował, że stadion był przepeł
niony prawie do ostatniego miejsca, bowiem na boisku znalazło się około 25.000 widzów.
USMIECHNIĘTE MINY

łu. W czterech wypadkach nowa i
biała jak śnieg kula znalazła miejsce w siatce Golębiowskiego

byli zadowoleni z wyniku, a wybredni :mJ.awcy piłITl:arstwa
również nie mieli powodów do narzekań. Grano ostro. stamowczo wal
czono o. piłkę, lecz nie .brutalnie"
zaś arbiter zawodów sędZIa Krum.
hole z Katowic był na pwnkcie poszczególnych przewinień może chw1
lami zby,t dr<,:,biazgo:vy, ale tłumaczy go fakt, jz bał SIę, by zawodni.
cY. a zwłaszcza kandydaci do repreze~ta.cji po~ski~j na m;:cz z Czechanu me ~meśli kontu~l1.
•.
Tak WIęC sen gośCI pOZinansklch
o zaszczytnym tytule przeminął z
wiatrem. Ziszczenie jego może nastąpić dopiero ewentualnie w roku
przyszłym!
Oba zespoły nie wystąpiły w swych
najsilniejszych składach. U gości
br~ło n1ewylec.wnego jeszcze z kOD
tuzji Anioły, w ŁKS pauzował Patkolo, leczący swą chorą nogę z popmednich spotkań.
Łodtzjanie

CHAOS
Atak poznański grał wielce nieSkoordynowanie. Dalekie podall1:ia,
niecelnie przy tym
adresowane,
przyjmowali z reg\lly pomocnicy
ŁKS. Poza tym drużynę gości cecho
wała jedna i nie zawsze słusma
myśl: granie w każdej okazji Biała
sem, bez względu na to my :mJ.ajduje
się on w dogodnej sytuacji, czy t~ż
nie. Jako taki ład usiłował, lecz me
zawsze udolnie wprowadzić W kwin
tecie ofensywnym gOŚCi Czapczyk,
obaj SkrzydłOWi zawiedli. a raczej
precyzyjnie zablokowani przez obroń
ców gospodarzy - nie odegrali powaimiejszej roll.
.
PRZERWA ŁĄCZNOŚC
Poza tym, brak było łączności pomiędzy
atakiem ZZK a pomocą,
gdyż Tarka zupełnie cofnięty do tySKŁADY
lu musiał pracować za trzech, a truZZK: GOłębiowsk i ,
(Tomiak), dne 'miał zadanie. bo Janeczek - ta
Sobkowiak, Wojciechowski I, Słoma,
Tarka, Matuszal., Polka, Czapczyk,
Kołtuniak. Białas Wojciechowski II.

WOISZOWU

ŁKS:
Szczurzyński, (Styczyński),
Włodarczyk.
Łuc,
Rąc'l,ko,
Urban.

Pietrzak, Hogendorf, Baran, Jane.
czek, Łącz I{oźmińsk i .
Og6ł opinii w
recenzjach przed
Rozegrany, wobec 10 tys. wldz6w, mię
tym spotkaniem sugerOlWal. że wła dzynarodowy
mecz plp,śclarskl Warszaśnie w Łodzi walczyć będą dwa naj wa - Praga zakończył się zwycięstwem
bardziej bramkostrzelne ataki w kra reprezentacji Warszawy 12:4. Gospodarze
byli Woźn\aldem, Grzywo~
ju. Tak wynikało Z cyfr, które ilu- wzmocnieni
czem, Deblszem i Kołeczką.
struje tabela. ale nie stało się to na
Spotkanie stalo na niezłym poziomie
przy czym boitserzy polscy mieli wyraź
boisku.
ną
przewagę
techniczną
nad młodymi
Obok żelaznej defensywy z Tarką
prażanami
i Sobkowiakiem na czele, jaką do Mecz był przeglądem młodych sił, przed
tej pory legitymowała się drużyna wyjaZdem pięściarzy polskich do Fin_
Na ringu warszawskim najlepiej
poznańska. liczono, że atak z Bia- landii.
zaprezentowali się: WOZNIAK w wad~e
łasem i Czapczykiem na czele po- muszej i DEBlSZ w półśredniej. Woźniak
trafi często niepokoić w bramce wykazał dosltOnały refleks, szybkość !
SzczUl7.yńskiego A tymczasem trafi- kondycję. zarzucić mn można tylko. te
walczy zbyt defeusywnle I niezbyt opaliśmy na ~pecjalnie słaby dzień zenował wal!t'l w zwa=ciu. Debisz w pólśred
społu pO'Zll1ańskiego. Ciągle luki, ja- niej początkowo nie mógł sobie poradzlt
kie wytwarzały tyły ZZK. przez z walczącym w odwrotnej pozyc.n prz,,_
clwniklem. Później walczył lepiej, 7.aŚ w
które przedostawał się pod bramkę ostatniej
rundzie zdemolował silnego Cer
nadzwy<,zaj agresywny i szybki Ja- nego. DEBISZ ZAPREZENTOWAŁ BOKS
neczek, oraz lotny Hogendorf. były WYSOKIEJ KLASY i Zdaje się być pewnie do wybaczeni," dla reprezentan- nym kandydatem do reprezentacJI. Ło.
dzianin oprócz szybltoścl i błyskaVJlczn~j
tów drugiej naszej reprezentacji.
orientacji zalmponowal doskonałą konLnna kwestia. że wyjątkowo niepewnie
interweniował
bramkarz I
•
• •
Gołębiowski. tym nie mniej jego
ZWVClęZa
koledr.y z t.ria . obr?n.:n ego p~mo~zą _
p
remie; u 'je
gros odpowledzialnoscl za to, ze kllkanaście razy nic wkraczali roecydo
Mecze piłkarsJde o mistrzostwo
wanie w akcję, w chwili, gdy pod II IJigi poprawiły trochę sytuację
własną
bramką napastnik łódzki reprezentantów łódzltich.
strzelał lub podawał piłkę do s trzaWidzew na własnym boisku pokazal lwi pazur. Silna więc drużyna
1l
Chodakowa - Bzura przegrała
4:2 (2:0). Bramki dla Widze
MłEGZYStAW wczoraj
wa zdobyli: Marciniak 3 i Wiernik 1.
byli współwła§ciciele
Dla Bzury Cyganik 2. Również i PTC
"Wileńska S_ka FrYZjerów Damskich"
wzbogac.iło
swą
ubogą
skarbonkę
pracują obecnie
o 1 punkt. remisując z Ogniskiem
ANDRZEJA STRUGA 2
Siedlce 1:1 (1:1). Bramkę dla druży
tel. 142_93.
(k 90B)
ny pabianickiej zdobył Miller.

lIK

żywiołowa
_.- 1

Tysiące młodzieży maszerowały ru! mety
Wczoraj w całym kraju odbyły się w któr.ych. wzięł~ udział przede
Szlakiem Zwycięstw marsze jesIenne wszystkIm wIelotysIęczne rzesze mło

..

Poznań li: ł

dzieżY.
Również

ol

~: Ił

lawilIla wszędzie go było lt;piej wytrzymaj" spotkamle kondycyj
.t
d'
. bez nie a.le i tu spotl,ał wszystkich zaw6d.
p~::'J'uO
zawsze W ym mu me
- Gospodarze po przerwie wzmocnili tempo
plecznie strzelał .
i chwilamt niemHoslernie gnietli. Nie
pOllrafiono jednak w jeszcze wyższym
ŁATWA ZAGADKA
stosunJm wykorzystać zamieszania na
Dlaczego popularny "Mnich" zdo. tyłach gości.
był sobie miano najlepszego gracza
W pi?rwszej połowie zaraz. na początku
na boisku w dniu wczorajszym? gry, piłk:- "Le b~rdz~ chCiała słuchali
'.
.'
graczy, az w 7 mmUCJI\ Ląc .. głową prze
Był bardzo ruchlJwy I szybk1. PIłkę rzucił ją do h'odka pod bramkę przeciw
trzymał przy nodze, podawał da nil':". _gd~ie. niooc.zekiwanre wała:,ł Hię
środka a biegowo przewyższał o ca Kozmmskl l strzel.!
~boJ,
zdumIOnego
•
. .
.
.
GołębowslĆ'ego 010 SIatki. ZZK grał wypa
łą klasę wo~clechowskie%o I. Z Je- lIe.ml, jednal, piłka niecelnie podana na
go to zagran przy wspolpracy Ja- polu karnym trafia zawsze do rąk
neczka padły aż 3 bramki.
Szcztuzyńskiego.
.
Solowe raidy Jłogendorfa po skrzydle
przY1Iloszą w 24 minucie drugą bramkę
WIELKI DZIEŃ JANECZAKA
gospodarzom. Mj)l)łd<o scentrowana przez
Wyjątkowo dobry dzień miał rów- .,Mnicha" piłka łąduje na głowie J anccz
nież kierownik napadu ŁKS Ja- ka, skąd ostro strzeloua przedostaje się
w lewy r6g bramI,i ZZK. Raz po raz
neczek. Słabiej niż zwykle wypadł kt6ryś
z graczy pada na boisko, łecz
Baram. Zbyt długo pmytrzymuje kontuzje są nieg<roźne. Pod kouiec l po
piłki, nie oddając je nieobstawio- łowy Hogendorf trafiony stanie piłkI} w
nym partnerem, a na domiar złego żołą.dek kiU,a minut odpoczywa, a w tym
(40 minuta gry) po ładnej kom
pech prześladował go przy strza- okresie
binaejl Białas - Czapczyk, ten ostatni
łach. Bar!llIl w
trzech kapitalnych ostrym st1'lZlllem zmuszu Szczurzyńskfego
do kapitulacji>.
okazjach - fatalnie spudłował!
Po zmianie boisk gospodarze z ltulą
llacieraj~, a 7 ... łaszcza do roboty bierze
ZELAZNA UNIA DEFENSYWY
się Łącz. On Iii W 7 rnf.nucle wykorzystu
Często
niezdecydowanie grająca j3 precyzyjno pod~ie Janeczka I 5'trzela
3 bramkę dla swym barw. Zaraz po tym
linia pomocy ŁKS zdała tym razem
dwukrotnie ma okazję do podwyż
egzamin co najmniej na 4. W tej Baran
s"'-'nia wyniku, jednal, zamiast do bramki
linii wybijał się na' plan pierwszy strzela - w niebE.osa!
W 20 minucie gry - Janeczek błyska
spokojny i opanowany Urban.
Trio obronne gospodarzy również wiczuie WYPUSZCZa na skrzydło Hog"",
dorfa. Ostry bieg, zmylenie ciałem Tarki
stanęlo na poziomie, nie popełniając 6 pasiti strzał "Mnicha" ląduje w samym
żadnych jaskrawszych błędów, a Wło rogu bramki Gołębiowskiego. W minutę
darczyk. jak zwykle, zadziwił swą po tym Tarl<a wykopuje strzał Janeczka
z linii bramkowej na korner. Pod koniec
ambicją i nieustępliwością.
spotkania tempo słabnie i wynik nic
GRA ...
ulega już zmianie. minIO że ŁKS Jn3
l,V pi:erwszej pOłowic leltką
przewagę. jeszc7.e
co najmniej ku temu dwie
miały "czerwone kosznIe" , a tempo nie ok""'je.
było ospale. "'ydawało się, że Kolejarze
ZB. SKB.

rozgromiło Prugę

12: 4

przez t.k.o. w 3 rundzie z Rademacherem (PI.
W ciężkiej - Szymura (W) wygrał nJe
dycją. Grzywocz w w. koguciej zaprezeu p,,~konywująco z Cypro (PI.
Walki W riugu prowadził Itpt. N"uding
tował doskonałą technikę I brak ciosu .
Ponadto nie może wyzbyć się przykrej pnnktowali: Kabrt leSRI, Pasturczak IW.I
maniery przytrzymywania przeciwnika. GoJańskl (ŁÓdŹ).
Kolczyński w średulej raz jeszcze wyka
zał olbrzymIą rutyne I mimo, że był po
wolniejszy od młodego Vy>tlacila, walkę
swą, właśnie dzię:'i rutynie, zdecydowa.
nie wygrał.
W CięŻkiej Cypro mimo, że był cież
szy od SzymuTY przewyższał go szybl<08 Łodzi
cią. Walkę swą wygrał Polak tylko dzię
Rozegrane w sali YMCA indywidualn~
ki zrywowi w 3 rundzie. Wesołowski w mistrzostwa Ledzl w szermierce przynlo
piórkoweJ l>ył najslabszym punl,tem re- sly następujące rezultaty:
prezentacji Warszawy. Polak dysponnje je
w szpadzIe zwyciężył kpt Fogt z war.
dynIe silnym ciosem z lewej, ma jed_ szawskiej
Legii przed KrzywiCkim (B'lnak duże braki W wyszkoleniu technicz- dowlani
Kraków) i mjr. Laskowskim
nym. IComuda w lekkIej trafił na pr7.e_ (Legia - - Warszawa).
ciw.,ilta o długim zasięgu ramion, mają
We florecIe mistrzostwo LO<lzi zdobyJ
cym doskonale wyczucie dystansn. Lo.
renc doskonale utrzymał Komudę na dy- DaJwłowskl (ZZK Lódź) przed Wortma_
stans I wyprzedzał go w ciosach. ICol~cz nem (AZS - Wrocław) I Przeźdzleckim
ko w półciężkiej przez dwie ruudy był (Budowlani - Kraków>.
równym przeciwnikiem wicemistrza Eu_ SZABLA:
ropy Rademachera. Czechosłowak szelIł Pierwsze miejsce inż. Suski (AZS Wro
zbyt odkryty, a ataki jego był~' chaotycz- cław), Drugie - kpt. Fakt (Legia Warne.
Trzecie - WÓjciCki WKS Legia
Reprezantację Pragi stanowiła drużyna
ATK. Młodzt pięściarze czechosłowaccy (Warszawa).
walczą bardzo bojowo, dysponUjąc siL
nym cIosem I na ogÓł dobrą koudycją.
Z
Wszystkim pięściarzom za wyjątkiem Ra
demachera. brak wyszkolenia techniczne- (Opole) 6 : 6 (2 : l)
go. NajslInie.lszym punktem drużyuy h~ł
wi~emist1'Z Europy Rademacher.
Obok W meczu o mistrzostwo Ligi szczynlego dobrze wypadli Lorenc I Cerny. piorniaka, rozegranym J'ako przedw wadze muszej Woźniak (W), p6 bar.
dzo żywej walce wypunktował zdecydo- mecz spotkania ŁKS - ZZK, ŁKS
wanie Doericha (PI.
zremisował z Budowlanymi (Opole)
w koguciej - Grzywocz (WI wygrał 6'6 (2 :1). M ecz b y ł na dz wycza). ,
Zdecydowanie na punkty z Jungem (p) . '
cleplórltowej - Wesołowsltl (W) zwyclę~ kawy i gOŚCie do ostatniej chwilI
żył niezn~cznle na pnnl,ty. Aldorfa (PI. prowadzili różnicą
jednej bramki.
w lekkIej - Komuda (W) przegrał na Wyrównanie dla ŁKS padło dosłow_
punkty z Lorencem (P).
..
. .
.
W półśredniej - Deblsz (WI, po naj- lue w ostatmeJ sekundZIe gry. Naładniejsz~j walce dnia, wypunktował zde l~zy przy tym nadmienić, że sędz1a
cydowarue. Cernego.
.
me uznał poprzednio dwu zupełnie
w średDle! - Koiczyński (WI ZWYClę'j
.
tył na punkty Vytlaciia (P).
praWIdłowo
strzelonych
bramek
półciężkiej Kołeczko (WI przegrał przez gospodarzy.

Debisz w rewelacYinei formie
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W dancingu Jocltey zabawiał się X-27 n.'
swój &posób, pil Whisky z Jimy Klsl~ką I tan
czył bugl_wugi z Agatą Gong. Wśrod stuku
I hałasu jazzu, któremu towarzyszyły okrzy
Id rozochoconych tanc:Jrzy, X.Z7 usłyszał nagie piszczący głos I takle oto słowa: - Aga_
plt wie wszystko ....
Nikt nie zwracał uwagi na ten oltrzyk, bo
, DZIENNIK ŁODZKI Nr 286 (1550,-

Mistrzostwo szerm:ercze

sz~wa).

tKS remisu[e

DO CZI"T flNIA

Ałe.

X-27 przystanął

wśr6d

jących.

Sensacie ligowe
Wisla

sięga

po mistrzostwD

Wczorajsze

wyniki ligowe przy.
rezultaty:
Wisła AKS 3:0 (1:0)
Legia - Polonia (B) 5:1 (3:0)
Ruch - Cracovia 2:2 (0:0)
Szombierki - Połonia (W) 1:1 (O:il)
Warta - Lechia 4:1 (1:1)
ŁIiS ZZK 4:1 (2:1)
Krakowska Wisła po sukcesie
nad AKS wydaje się być niezbyt
zagrożona w walce o tytuł mistrzow
ski. Jej konkurenci Cracovia i ZZK
utracili puIllity. Jeżeli chodm o spadek z LigI do definitywnie opuszcza
polską extra klasę Lechia z Gdańs
ka. Wydaje się również że przesą
dzony jest na niekorzyść los Polonii
bytomskiej, gdyż wątpliwym się wy
daje, by mogła ona w ostatnkh dwu
mecz<l.ch zdobyć '4 punkty podczas
gdy Legia musiałaby oba pozostałe
mecze przegra~.
A oto tabelka puIllitacyjna:
l) Wisła
20 29:11 49:19
2) Cracovia
20 27:13 38:27
3, ZZK
20 25:15 52:35
4) POlonia (W) 20 25:15 40:2."
5) ŁKS
20 20:20 48:4~
6) AKS
20 20:20 34:49
7) Warta
20 19:21 33:3~
8) Szombierki
20 19:21 3~:41
,9) Ruch
20 16:24 39:47
10, Legia
20 16:24 31:40
11) Polonia (B)
20 13:27 27:42
20 11:29 ZG:56
12) Lechia.
ŁKS awansował z 6 na 5 miejsce
wyprzedzając AKS lepszym stosunkiem bramele Łodzianie bodaj po
raz pierwszy w tym roku mają na
swym koncie korzystny stosunek
bramek. W najbliższą niedzIelę ŁKS
wyjeżdża do Bytomia, gdzie spotka
się z miejscową Polonią.
__________________
.niosły następujące

~

RDPON1K
POMOCN1CZr

BudowlanymI

KONKURSU SPORTOWEGO

I

,

HI"S L '

X-27 rozejrzał sIę jeszcze raz, ale nikogo
ogÓlnego hałasu
pOdejrzanego nie było w pobliżu. Gdy jed.
nak znowu usłyszeli: -A-ga-pit wIe wszy_
w tańcu, rozglądał się
na wszystkie strony, wreszcie, blady jal'
sUw! - X-27 I Jim Kishka zerwali się z krze
.el I rzucili się na młodzieńca, kt6ry wła.
Itreda, przywołał swoich kompanów do sto.
lika. Ledwie zasiedli, znowu rozległ się Ó'"
"Ile minął w tańcn Ich stół.
głos, ale tym razem szeptem, jak gdyby ;;(l.
wszczęJa się już bójka.
A l dwóch wykl_
lllodzlJ spod st()lika: - Agaplt wie wszystko.
Cllbltll. Yf. Druk, NI: , Si!, Wril,.i;iw. !lCzj'.~elnill," L6d~. l1l, iiwirkl Nr J
był to jeden z wielu
dancingu.

i Łódź żyła pod znaktem
tej masowej imprezy.
We wszystldch więc zakątkach
województwa, jak również i w wielu
punktach miasta Łodzi młodzież, a
obok nIej i starsi entuzjaści sportu
maszerowali w zwartych szeregach,
zwiększając tempo przed metą, aby
Ilzyskać jak najlepsze wyniki.
Według częściOWych i
niezupeł.
nych danych z terenu miasta Łodzi.
w dzisiejszych marszach jesiennych
startowało ogółem 19.335 osób w
tym 13.326 mężczyzn i 5.009 ltObiet.
Według pionów: Związki zawodowe reprezentowało 3.443 mężczyzu
i 968 ltobiet, WKS Legię - 492 męż
czyzn. AZS tylko 184 mężczyzn i 47
kobiet, natomiast szkOły 9,207 męż
czyzn i 3.994 kobiet.
Jeżcli chodzi o teren wojewód'l,twa
(poza miastem), nałeży spodziewać
się tam liczby ponad 40 tys. staMu_

dajłów (jak się tacy
nawet po francnsku
zwląl,
którzy czyhają na moment, kiedy
goście zaczynają przesadzali w łamaniu sobie nawzajem "eber, chwyciło Ich. W ciągu
kllkn .ekund X_27 i Jlm Kishka znal~źli się
na świeżym powietrzu, słyS2'.f' w locie przez

drzwi z

głębi

sali: -

Agapit wie wszystko
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