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PRAGA, 30.10. Agencja prasowa
CTK . donCSJi, że Episkopat rzymskokatOlICki rozesłał do księży w Cze-

nieRlieckicll

cho.s.łowacji

~kó~iI[,

zawierający

cmernika br. Powołując się na po.
wyższe uchwały,
episkopat zaleca
księżom, aby przyjmowali uposaźe
nla państwowe w myśl nawej ustawy ltościełnej i złOżYli wymagan_
przez ustawę przysięgę wiemiJŚel
wobec państwa.

tresc uchwał, Jakle zapadły na kanWARSZAWA, 30,10. Cały postępowy miat kulturalny składa hołd
Część artystyczną akademi!l roz- ferencji . biskupów w dllliu 21 paźpamięci. wielkiego humanisty, poety i myślielela
Johanna Wolfganga poczęła 'Osnuta na dramacie GoetheGoethego, w 200 rocznicę jego urodzin. Stoll.ca Polskd uczciła pa.mięć go uwertura Beethovena ,,Egmont"
twórcy "Fausta" na uroczystej akademii,
zorganizowanej staraniem w wykonaniu orkiestry państwowej
Związku Literatów POlsw.ch w dniu 29 bm.
w Państwowym Teatrze Filharmonii Wal'S1Jawskiej. Utwory
wielkieg'O poety w przekładzie MicPolskd.m.
kiewicza, Staffa i Zegadlowicza, jak DJÓUi'ą "upcg brVtqj§C'4l
Na akademię przyby1ń m. !n.: - szych synów narodu niemieckiego, r6wnież wyjątki z listów A. E. 0- . LONDYN, 30.10. Tutejsze koła go- twarzania brytyjSkich artykuł6w
C7ł0nkowie Sejmu, Rady Państwa 1 największych jego myślicieli. Po raz dyńca. opisujące witlytę Mickiewicza Spodarcze stwierdzają, że dewalua- eksp0rtowych, między innymi guma.
Rządu oraz cZłonkowie przybyłej' pierwsi!:Y w swych dziejach naród i Odyńca u Goetheg'O w Weimarze cja funta nie tylko obniży, lecz r6w- metale kolorowe i bawełna. Wskaź
do Warszawy ndemieckiej delegacj'i niemieckIi wyłonił władzę ludową, recytowali artyśCi Państw. Teatru. nież zada ciężki cios brytYjsh.-iemu nik cen w handlu hurtowym podkulturalnej: minister oświaty Paul której misją historyczną jest usu- Polskiego.
: handlowi, a tym samym całej bry- niósł się od momentu dewaluaCji' o
Wendei, znakomici pisarze Johan- nąć raz na. zawsze tragiczne rozdwo
Na zakończenie orkiestra Filhar-j tyjskiej g0spodarce. Zawodzą nadzie 66,9 punkt6w.
nes Becher i Arnold Zweig, wy- jenie pomiędzy przodującą, humani monii odegrał~ po raz pi~rwszy w je wielkiego e!~sportu do Stanów ~je
Z sytuacji korzystają jedynie pro.
bitny kompozytor Hans Eisler d. je- styczną myślą wielkiich pisa.rzy nie- Pol~ce symforuę Hansa Elsler.a ku dnoczonych l przypł~ dolru:ow. duccn,ci amerykańscy, nabywający
den z kierowników "Związku Kult. mieckich, a polityczno - spOłeczną CZCI Goethego..Obecr:ego na salt kom Na ~ku~ek dewaluacJi podr?za~y obecme taniej surowce i przez to
pozytora pubhc2ll1Ośc wywoływała, przeciętme o 17-30 proc. naJwaz-, kanlWnJjący slmtecznie z Anglikami
dla demokratycznego odrodzenia postawą narodu.
niejsze surowce, potrzebne do wy•
Niemiec" - Hans Gysi.
Na zakonczenie części ofiCjalnej darząc żywymi oklaskami.
Uroczystość zagail prezes Związ- akademii zabrał głos członek delegaku Literatów Polskich Leon Krucz- cH niemieckiej, znakomity pisarz Jokowslti.
hannes R. Becher, który powiedział
Zabiera głos ob. Ostap Dłuski, ID. in.:
kierownik wyd2liału zagranicznego
"Chodzi. nam o to. abyśmy my
KC PZPR, mówiąc o Goethem, jako Niemcy, czerpiąc doświadczenie z ~
f!C
o szermierzu llliemieckiej myśH po- naszej przeszłości, zrazu mieli na jak""
0=
stępowej która dzisiaj dopiero od- straszUwe cierpienia skazyWaliśmy
nalazła drOgę do szerokich mas lu- naród polski. Niemiec, kierujący się WASZYNGTON, 30.10. - JOHANES STEEL, ZNANY AMERY- zaO'ranicznej administracJ'i Truma
du niemieckiego.
dobrą wolą, musi bezwarunkowo KAŃSKI I{OMENTATOR RADIOWY POWIEDZIAŁ W SWOIM Ina"c .J"
'"
M6wca przypomina m. dn., że 200- p~y:mać narodowi !,olsldem~ że U.. OSTATNIM SPItAWOZDA ·lU. CO 'NASTĘPUJE:
:
C ... ZI, ~ opamu~ta~le Sll~ reak
lecie urodzin Goethego, jedneg~ z Ula Odry i Nysy Jest gramcą pocYJncJ CZęSCl społeczcnstwa amenajwiększych poet6w i myślicieli koju".
.
.
"Eur?pa Zachodnia znajduje si~ działywania skorumpowanej pra- rykall'ikicgo, które musi zrozuświata, Zbiegło się z przelomowYUl
B h
dlcreśhł następme
że
t di
kł d
In
<,
wydarzeniem w dziejach narcdu nie
ec er ~ : ,
. . ..
w s a um roz a u mora ego 1 sy .
•
m:'eć, że keło historii nieubłaO'anie
grupy SZOWlmstoW mermeckich w społecznego".
"Nie mam tutaj na myśli jedy t
.
. d"
..
mieckicgo, z powstaniem Niemiec- zachodniej strefie okupacyjnej są
nie przeciwstawiania'
rt
cczy SIę naprzo •
kiej Republlki Demokratycznej. Po tak samo wrogami Związku Radziec
"Europa Wschodnia stoi u proSię po I ycc
raz pierwszy w historii tego narodu kiego i Polski, jak wrogami narodu gu wielkiego społecznego i moral
powstl!.l w oparciU o masy ludowe, niemieckiego. Z tymi szumowinami
.
o najbarlbiej postępowe warstwy spo neofaszystowskimi prowadzą walkę nego odrodzerua".
leczeństwa niemieckiego, pod wo- ucreiwi Niemcy. Mówca wyraźa prze
"Fakty te wcześniej czy późdzą klasy robotniczej,
rząd demo- konanie, że pIany wojenne wrog6w
kratycznyj pokojowy. Rząd ten po- ludzkości rozbiją się o wolę pokoju niej będą musiały być uznane
cenę
stawił sobie
zadanie wcielić w najlepszych syn6w wszystkich na- przez tych Amerykanów, którzy
RZYM,
30.10.
Ambasador
monopo
dalszej .,pomocy" gospodarczej dla
zycie dążenia i tęsknoty najlep- rodów.
oślepieni są obecnie na skutek od
li amerykańSkich i ich pełnomocnik Tita. Stwierdził on także, iż rozmoP?dczas pertraktacji z Titem, ban- wy te miały miejsce "z inicjatywy
kier włoski Castiglione, P0wr6cił do Jugosłowian" i że były one "bardzo
Mediolanu po kilkudniowej wizycie pomyślne".
w Belgradzie.
Zgodnie z oświadczeniem Castiglil')
W wywiadzie z reporterem radia ne - rozpoczęte rokowania konty_
,:"eneckiego, CaS'tiglione V)świadczył, nuowane będą w listopadzie.
.
ze odbywał pertraktacje w sprawie
rzędnicy Departamentu Stanu. są
tak zaniepokojeni tą nową falą scep
jak informują z doNOWY JORK, 30.10. W spoleczeń niu przez USA monopolu na bombę tycyŻmu, że
stwie amerykańskim tak wyraźnie Momową, lecz także Plan Marshalla brze poinformowanego źródła - to.
które do Kielhie; Brfl.lloniii
zaczyna występować sceptycy= co i Pakt Atlantycki, podobnie jak i warzystw!>m reklamo,:"ym,
do pożytecZlIlości Planu Marshalla, wszystkie inne instrumenty, służące zgodzą Się propagow~c I'llan MarLONDYN, 30.10. Robotnicy brytyj_
są sha~!a zost3:n ą postaWIone do dyspo.
Jedna z takich br0szurek zatytu.
że administrator ECA, Parul Hoff- agresywnym celom wojennym,
ZYCł1 powazne fundusze oraz korzy- scy zasypywani są ostatnio profa- łowana ,.Zdrowy rozsądek" i stanoman, zmuszony był użyć wszelkich zwyldym oszustwem,
szystowskim!
broszurkami
z
Afryki
Według krążących wiadomości,
stac one będą z ulg pOdatkowych.
wiąca próbkę
antykomunistycznej
wpływów, aby skłonić amerykańskie
i antykomunistycznYmi u10tkami z prasy USA, rozdawana była bezpła
towarzystwa reklamowe do użycia
USA.
tnie podczas zebrania rob0tników
prasy i radia, w celu przekonania
brytyjskich 'IV Midlands.
społeczeństwa amerykańskiego o ko
Jakkolwiek minister Cripps t:nówi
Treść tego wydawnictwa jest tak
nieczności dalszego utrzymania tego
dużo o konieczności ograniczania im
uboga, że nie ma potrzeby zajmov.:a.ć
planu w mocy.
portu żywMści, to jednak nie wyda się
Schiller
na
indeksie
Niemczech
Zachodnich
tego rodzaju szmatą. K0sztuje
Oświadczenie radzieckie w spraBERLIN, 30.10. Dramat Schillera dzaju: "Chcemy być wolni!", lub je się, aby stosowano jakiekołwiek ona jednak 5 centów w Stanach Zje_
wie bomby atomowej, oraz propozywobec importu zatruwa.- dnoczonych i stanOWi niewątpliwie
cje pokojowe ministra Wyszyńskie •. Wilhelm Tell", którego nie wolno ,,Pragruemy być zjednoczonym naro restrykcje
jącej umysły brytyjskich obywateli import dolarowy - oczywiście w ra
było wystawiać w Niemczech hitle- dem braci!"
go. wywarły tak głębokie wrażenie rowskich,
ZlD.ajduje
na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ trucizny.
mach Planu Marshalla.
na ludności amerykańskiej, że :zaczy
na ona obecnie zdawać sobie sprawę indekgie w Niemczech zachodnich.
]Z tego, że nie tylko mit o posiadaTeatr w Dortmundzie, kt6ry przy-
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Papież pobłogosławił ...
RZYM, 30.10. Papież Pius XII powczoraj generała USA
Hue!mera, głównodowodzącego ame
rykańsldcb sił zbrojnych w Europie.
lttóry zło;';ył wizytę w Watykanie.
błogosławił

Dell1fllontuż

zakładów Bayera

BERLIN, 30.10. Zakłady farmaceu
tyczne Bayera w Leverkusen są, obecnie demontowane w interesie brytyjskich konkurentów = jak to
stwierdził wczoraj przewodni.czący
tamtejszej rady zakładowej.
Cala prasa brytyjska dostarczyła
dowodów świadczących wymownie
o tym, że' wspomn[ana akcja demon-I
taż0wa prowadzona jest pod kątem
widzenia interesów konkurencji bry
tyjskiej.

również

gotowywał się do wystawienia tej

sztuki, otrzymał ostrzeżenie z Rady
Miejskiej, że nie dostanie odnośnego zezwolenia.
Pow'>dem, który zadecydował o za
kazie wystawienia tego wspaniałego
dramatu Fryderyka Schillera jest 0bawa władz zachodnio-niemieckich
przed niekt6rymi zawartymi w nim
niebezpiecznymi" zwrotami w ro-
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W niedzielę, 30 bm. Prezydent
R. P. w obecności cUonka Rady
Państwa, przewodniczącego CRZZ
ob. A. Zawadzkiego przyjął w Belwederze delegaCję, wybraną przez
krajową naradę kobiecego aktywu
wiejskiego.
Po przedstawieniu ob. Prezydentowi przYjętych przez naradę zobowiązań, członk.inie delegacji w blisko 2-godzinnej rozmoV\>de opowiadały Pierwszemu Obywatelowi Rze
czypospolitej o warunkach życia i
pracy kobiet wiejskich o ich trudnościach i osiągnięciach. Ob. Prezydent ze szczególnym za.interesowaniem wysłuchał informacj'i o udziale kobiet w życiu społecznym wsi,
o ich działalności w kołach gospodyń wi-ejskkh, o ich pracy na stanowiskach w samorządzie i sp6łdzielc7JOści..
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LATAJĄCE

DEWIZY
Berlin, 30.10. Rewizja
dokonana
Da lotnisku
monachijskIm w StOSUD
ku do pewnego Ame_
rykanina
- pozwoliła
stwierdzić, l:!; w chustce
którą mial owiniętą do
koła ciała, znajdowalo
.Ię 25 tysięcy westma_
rek I 40 tysięcy dola.
rów. Towarzyszka jego,
Włos?ka, usiłowała

wleźć
tysięey

niesie •••

Idedy bezdomni, zamle
szkujący
zastępcze ba.
raki, wystąpili przeciw
ko pracownikom miej_
skm' którzy starali się
Ich stamtąd usunąć. W
pewnej chwili w tłum
protestujących wjecha_
ły

ciężarówki,
wypeł_
nione żandarmerią, ra_
niąc 10 osób, z tego jed
ną bardzo poważnie.

pr~e

BURZA NAD

nielegalnlll 105
westmarek. Are
.ztowanle pary CUd7.G_
, Iemców naprowadziło
na ślad
dużej
afery
!>rzemytniczej, w któ_
"ą wmieszani są tv cha.
'akterze
zleceniodaw_
ów wyżsi
oficerowie

Guatemela, 30.10.
4.000 o s ó b
zna lazło
śmierć wskutek
burzy
tropikalnej, Ictóra na_

ZAMIESZKI
W TURCJI
Sofia, 30.10. Dziennik
"Son Posta" donosI, że
w Stambule miały mieJ
sce poważne zamieszki,

Waszyngton, 30.10. Dr
Ed",in Nourse, prezy_
dent GospOdarczego Ko
mltetn Doradc7.cgo po_
dał się do dymisjI. Po_
wodem d~'mJs.li są r61._
nice zdań
między p.

-lPrykańscy.

Nourse a prez. Truma_
nem w sprawie załata_
nia olbr7.ymiego def!.
cytu bUdżetowego USA
WŁOSI

"GŁOSUJĄ.....

Rzym, 30.10. Subskryp
cja na rozwój pisma o_
głoszona p rzez dziennik
komunistyczny
.. Uni_
ta" przyniosła oltOlo 300
milionów lirów.

GUATEMALĄ

wiedziła

JAK

Guatemalę.·
ZAŁATAC?

DIAMENTY...
Antwerpia, 30.10.
Antwerpii odkryto

W

mię
dzynarodową aferę prze
mytniczą. Banda prze.
mytnil<ów
przesyłała
stąd do Niemiec (przez

Luksemburg) diamenty,
które po
oszlifowaniu
Wracały przez
zieloną
granicę do Belgii. Obro
ty bandY wyra7.a1'l .I~
Imponllj'lcą sumą dzIe_
siątków tysi~y
kara_
tów.

10.00 robotników
_

_

łódzkich

Wielkie uroczysf

WIelki koncert w "Wimie"

.

IC I

.. na IJ"rainle i Blolorusii

przed po......k.e... It'Iodq Bqto..,~k'el
.Ponad 10 tysięc~ robotn!ków ł?dzl mitetów dzielnicowych PZPR, kół
kich oddało 'Y ~ruu 30 paz~lermka fabrycznych i oddziałów zwlr;z!tów
br. hoł~ paltllęCI bohate~sklej bojo. zawo~owych oraz liczne rzesze bezwnic~ki. o pra;wa robotnl~e,. postę~ partYJnych.
l socJalizm, Dlestru~z~n~J d~ałaczkl
Nad głowami zebranyoh powiewa.
Kl~ Wlady BytomskieJ, która zgi- ło setki okrytych krepą sztandarów.
nęła z ł'ą,k sanacyjnych siepaczy, Obok pomnika skupiła się rodzina i
spalona żywcem 2 listopada 1938 r. najbliżsl współpracownicy bohaterP~ed ufundowanym ze składek ro ki.
W głębokim Skupieniu wysIu.
bOtDlCzy~h pomnikiem bohaterki, na chali
zgromacl7Jenl
przemówień
cmentarzu komunalnym w Łodzi ze. przedstawicieli łódzkiego komitetu
brały się tłumy robotników, delega- PZPR ob. red. Uzdańskiego i prezyłów organizacji fabrycznych i ko. denta miasta ob. M. Mlnora, którzy
zobl'M'OWll.1i
walkę.
prowadzoną,
przez KPP o prawa robotnicze l wy
zwolenie z uclsltu kapitalistycznego.
W ha1j. sporOOwej Wimy, w ramach Miesiąca Pogłębienia Przyja7.
Jedną z nieustraszonych bojowni.
ni Polsko _ Raclzlieckiej, odbył się c~ek o te ideały ~yła przą,?k~ fabrywielki koncert pieŚni i tańca, 01- ki Blrnbauma I WilczynsklegO brzymią halę wypełniły po brzegi Włada Byto~~ka.
,
tłumy łodzian , sluchacze szkół ofiPrze~stawlclel~a ~arządu Głownecerskich, rodziny wojskowych i mlo gl!. ZWiązku .Włokruarz~ ob. Marta
clzlież szlmlna, razem około 8 tys. lu FIJałk0!Vska l p~edst~wlcielka Zarz.
dZi. Bogaty program koncertu wy_ Grodzkiego Ligi Kobiet ob. Fhtoropełn:iły występy artystycznego ZJe- wa złożyły hołd pa.mięci Wł. Byłom.
społu warszawskiego Domu Wojska sklej w imieniu setek tysięcy związPolskiego. Do produkCji artystycz- kowc6w polskich l członkiń najw:ię·

,

Miń- rządzono

MOSKWA, 30.10. Z Kijowa i
wielkie koncerty z udzlaska donoszą, że w lO-lecie zjedn0- łem najwybitniejszych sil artystyczzginęłaś, zwyciężYły. Wrzesleil 1939 czenia zachodnich obwodów Ukrai- nych Moskwy. Kijowa i Mińska.
roku nie powtórzy się, gdyż oparUś- ny i Białorusi z ich macierzą - odRównocześnie prasa donosi o no~y .się moono o potężne pa~iwo 50. bywa,ją się v:e wszystkich m iastach w~chl)siągnięciach produkcyjnych!
cJal1zmu - Związek RadZleeki, do Ukramy i BIałorusi tlr'.>czyste ak a- ktorymi masy pracujące UlcraJny l
którego miłość wszczepiałaś nam w demie i zebrania. W pałacach k ultu Białorusi witają znamienną datę w
mrocznych czasach walid 'I fasZYZ-1 ry, klubach robotniczych i kołchozo- historii tych dwóch republik,
mem!"
wych w świetlicach żołnierskich u'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - . - - - - Ił
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Uroczystośt Jubileuszowa
łódzkiej PSTP
ze sfer robotniczych stali się otrl plo
..,
,
nierami współpracy robotników fiUr~stoś01 z okazji "O-le~ pra Pomimo niedZ!eli ,m aszyny .były zycznych z inteligencją techniczną
cy Panstw. . Szkoły . Techniczn~ w ru~hu, ~y .ZWledzaJ ący mogli zo- nad usprawnieniem produkcji, W
P:zemYsłoW~J w.Łodzi stały. Slę b,a cz,Yc w J a~u~h warunkach ksz~ł- ckresie międzYWOjennym olbrzym ia
\\,a~lką .m~esta~~ą na rzecz te:J ~ ~1 SIę m~odZl.cz. przyszli kierowrrucy ich większość walczyła ramię przy
sluzoneJ, . 1~St~UCJ1. Wf! w~~raJs~eJ l .o~ganl.zatorzy p!'acy przemysłu rumieniu z robotnikami oprzebudo
aka~e~1 JubileuszoweJ WZl1ę~ m. 1~, włoklienruczego.
wę ustroju IU'aju, o zniesienie ustro
udzi ał . prezes M~N And.rzeJak, W1Łódzka PSTP zamyka 3D-letni 0- ;;'11 ucisku i niesprawiedlhVQśc! spocep:-ezyden.t ~dzi .BuPJskl, dele-Ikres swej pracy poważnym dorob- łecznej, Dziś, w okresie rozbudowy
gacr orgaru~cJ~ polityczny~ i zawo k iem. Z moców tej uczelni wyszło przemysłu stoją oni w pierwszym
dowych, liczm prof.esarCJWlI.e Poli- około 2 tysięcy techni1tów specjali- szeregu bojowników o Polskę Socja
techn:lkd ! UL, przodownl.cy pracy, stów włókienników. Re~tuj ąc się listyczną.
(jb)
dyrektorzy centralnych zarządów
przemysłów i dyrektorzy fabryk Wł
"
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premII
ubezpieczeniowych
F d
O
d
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rzeczenia: ..Towarzyszko Włado! Ide in. szef Kancelarii Rady Państwa
S ł
~
Na pderwszą część lroncerlu zło- ały, o które walczyłd l za kt6re - min. Mijal, mln.. 6tawlilsld, Dyr. ze
po ecznego un uszu szczę no:.c owego
żyło się szereg pieśni polskl1ch i raDepartamentu Szkolno Zawodowego
W najbllblzym numer:Je ,,Monito- I przesyłać do właściwych terenowo
dzieckich, które wykonał dosk~nały
FalkowsId, Rektor P. Ł. Achmato- ra Polskleg<)" ogłoszone zostanie ze- Oddziałów PKO w miastach wojegłosowo, 50-osob~ chór woJskoWlicz, gen. sekll'. Gt Zw. Włólm!la- l'lUld.zenie Ministra Skarbu w lIpra- w6dzk:ich.
WY. Poszczególne pleśni zadedyko.
'
rzy Aniołkiewics oraz wielu b. wy,
wane były wzorowym i prrodują- W Zachodnich Niemczech kł~dowc6w i absolwentów IIzlroły, wie wypłat premii ube2pleczeni.o- i ,~----------cym elewom Oficerskiej Szkoły PoBERLIN, 30. la. (TELEPRESS) - zaJ~ujących. ~ś kJierowndcze 5ta- wych na wypadek śmierci, 8padkozłoz·
litycznej, którzy wyróżnili się pod "Miru ster" spraw wewnętrznych za nowuska w zyou gO!podarczym Pol biercom uczest:n:lków Społecznego
15
względem wyszkolenia i wyrobienia chodnio-niemieckiego mM'ionetkowe skiAk d-'"
Funduszu OszczędnościowegQ zmar- od'-'ryto W Sa'(sonii
społeczno - politycznego.
M. in,
d dr H'
d ł d
a ""mu przewodniczył absol-).".
n
Q
ch6r wykonał następuJ'ące """śni - g'! drzą u
f·aktelntweman!l., .po Fa d o went PSTP d......kltor Centr Z,,-- 1"ch ,.. 1949 r.
BERLIN 30 1 0ł
W Sangern
~
Wla orno
u orzenIa" e e- d T > - _ J' dJ·~ G l t
: -....
Prawo do otrzymania premii przy
,.
Miliony rąk, Pieśń pokoju, Pieśń o l'alnego Ur.zędu do Spraw KrymInal u ..... =IU. e W. a an eI'yJnego ausen w Saksonii, w nowej Niemiec
mR:Qdz!i.eży komsomolskiej, Maa"S2l I nych" , którego zadaniem ma być CichO,CId: Dyre~ lłZkoły .dm:. Ja- sługuje uprawn!onym .padkobierkorpusu, Oka i in. Występy chóru ,.ściganie elementów n'ie.demokratycz l'Złlbinskl nakreślił ~ historycz- com _ mał:ronka, d7!!ec:I. i rodzice kiej Republice D emok!ratycznej , odprzeplatano produkcjami baletowy- nych". Zarówno !l.azwa jak ~ zamie- ny PSTP, a 6?solwent Jabl~iewłcz zmadego. Dalsi spadkobiercy będą kryte zosta!y bogate złoża rudy mie
mi. Zebrani nagrodzili burzą oklas- rzona d 'z!'ał a l no ść nowe g o urzę du po lomówił w dłuzszym
l..
dziane,l, pr.zypuszczalnie naJ'Wlększe
b l
óreferaCIe
d odrb
mUSIeli
udowodruć swe prawa spad.
ków popisy doskonałego baletu mie zwalają sądzić, iż ma 10 być kombi- ans . pracy . a So went w na
o- kowe.
z istniejących w Europie Śro dkowej.
szanego. w którym wystąpiła grupa nacja hltlerowskiego Gestapo i ame dzemem 1 rozbudową przemysłu
.
. '
dzli.ewcząt w
strojach ludowych. rykańskiego FBI czyli, iż służyć on Polski Ludowej. W imieniu władz
Premie wypłacać będzie Pocztowa
Nowe, wyposazone w :lajnowocześ
Partnerami ich byli młodzieńcy w ma celom prześr'adowania or ganiza- i społ~czeństwa .ŁodzI życzył. szkole Kasa Oszczędmlści na podstawIe niejszy sprzęt, Ikopalnie miedzi roz..
mundurach wojsk lądowych, mary- cji i elementów postępowych na ob dalsz~J . owocneJ. p~cy Wlceprez. zgłoszeń. które należy składać lub poczną produkcję w roku 1951.
narki i lotnictwa. Z produkcji bale- s.zarze Niemiec Zachodnich. O głosz e BugaJsio. Z rarmerua CUSZ przetowych publiczności najbardziej po- !1le Heinemanna poprzedzone było mawiał d)/['. mż. Aleehniewicz, w
dobały się - wiązanka tańców ludo licznymi wiiLytami zachodnio-niemiec imiendu WP płk Ginalski. Dziewych oraz widowisko wokalno-mu- kich urzędników bezpieczeństwa w k an Wydriału Włókiennńczego P. Ł,
zyczne pt, "Przyjaźń" , obrazujące Stanach Zjednoczonych, mającym1 omówił zasl,ugi ki~rowni~a szko- UJ placówko c h »/HotozlJgtU({
braterstwo broni żołnierza polskiie- na celu przestudiowanie metod ame ły w orgamzowaruu wydziału wl6go i radzieckiego.
rykańskich.
l~~czego na PoliJtechnice ŁódzDyrekcja naczelna "Motozbytu" prawnieni są pracownicy, zrzeszeni
kie], a d)/['. Cerutr. Zarz. Przem. Ba- poleciła podległym s'obie PlaCÓWkorni w Zw. Zaw, jak również mało i
'łzawodn,'CIW n
w~anego~.. I{l~mek po~eśm terenowym, ~Y niezwłocznie p >zpo- średnIorolni 'chłopi, należący do
"
6
waelkie zadarue Jakie spełndl:f I peł- czę1y sprzedaz ratalną rowerow :re- ZSCh.
~
d
-.
lltią
absolwenci PSPT w odbudowie paracyjnych (niemieckich ), Do kupCena roweru wynosI 18,500 (na 8
,O
O ręfJu
i rozbudowie przemysłu w16kienni- na na raty tych rowerów - podob- rat po 1800 zł, 4.100 zł, przy odbiorze
W akcji pozyskiwania nowych
We wspoo.awod:niatW1l:e między c~~o, Po przemówieni.u p.rzedsta- nie jak rowerów kraj0wych - u- roweru).
"
prenumeratorów
prasy robotniczo- placówkami pocztowymi za obydwa w;~e}a Rady Pedagogl~eJ, prof.
chłopskiej' w ramach wspólzawod~ te czasopisma pierwsze trzy miej- Cl~slika ~b~ał. głos uczen W1'!icki , Ze sportu
lltictwa pracy osiągnęli najlepsze sca zaj ęły : Bolesławiec, Braszewice ktory w lID.leru.~ . kolegów dziękowylllik:i w m-cu wrześniu br. nastę- i Lututów.
~ał dyrektorown l wykładowcom za P1I '
III' n
pujący listonosze wiejscy.
Za powyższe wyniki przyznano in Ich trud,
~ U ~
i
Za "Gromadę":
dywidualne i zespołowe premie pie Z okazji 30-lecia szkoły 8 absolwen
HELSINKI, 30.10. - Jako drugi mecz w Finlandii rozegrali pieśeiarze polscy
1. Szczepan Lipigórski z urzędu niężne w wysokości od 3472 zł. do tów naJbardziej zasłużonych w pra spotkanie towarzystkle w Laperanta, odnosząc zwycięstwo 12:4: Polacy wal _
poczt. Zychlin - 516 punktów ,
7740 zł,
cy nad rozbudową przemYSłu otrzy czyll lepiej, anlżell w HelsinkaCh I l;:ondycyjnle byli lepSi od Fln6w. Wyniki te świadczą o USilnej 1 mało wyróżni enie. Dypl0Il!Y dostaWYNIKI:
W półśredniej: Cllychla poltonal na
2. J. Maksym owJ.cz z urzędu pocztowego B olesławiec - 432 pkt.,
gorliwej pracy listonoszów wiej- li; Iiróli1towskl, Wrzesińsk l , DębSki, w muszej: Woźniak pokonał na pun_ punkty Malenlma, Wysoka przewaga
3. J, Kaczmarek z urzędu poczt. sklch w Okręgu Łódzkim w k ierun Bułaj, Grzegorzewsld, Balasiński, kty Grunmana. mając przez wszystkie ChY"hły przez wszystkie trzy rundy.
Bolesławiec _ 384 pkt
ku :roZP,OwszechIllieIllia czytelnictwa Degierski i Jerzykowskl.
trzy run dy wysoką przewagę,
W średniej
Cebulal, przegrał przez
•
d
kr t
j
l' d
P
l d .. d
kt
'nż J
w kogu ciej: Grzywocz uległ na pun_ t,~,o pod koniec 3 rund!, z ~lnem Su<?_
Za "Chłopską Drogę ':
prasy emo a yczne na w s, a Je
o a ta emll, yre OT l , arzę- kty Hytonenowi. Wynik ten krzywdZ.i n;.menem na skutek rozc::~cla wku brwlO
1. Franciszek Kluza z urzędu po- nocześnie stanowią godny wzór do biiński oprowadzał licznie zgroma- Polaka , który był lepszy w 2 i 3 rundzie. w~o'PÓłclę~kiej FlIslkowskl ZW~ clężyl
cztowego Burzelltin - 583 punkty, naśladownictwa przez rzeszę listo- dzonych przedstawicieli władz 1 spo w piórkowej Panke zwyciężył na pun Torkera
<l k
lli'k j
,
2. Stanisław Wachnik z urzędu noszów w iejskich. - Jest to rów- leczeństwa po pracowniach szkoły kty TUikalnena.
- nlka w l;~~~zle~s wa I ac ę przec,w_
nież dowodem, że dobre wyniki pr a PQkazując
wspandale
urządzone
w I<!kkiej . Deblsz z'."'ycl11~ yl na pun_ W c'c;;'.k~ej Szymura pOk onał na pun.
pocztowego Rozprza - 536 pkt.,
3 H Dobrowolski z urzędu pocz- cy są nagradzane
przędzalnJie
tkalnlie
farbiarnie i kty Tammell.'\.a , DebJSz nl;lal wysoką kty Wahlstroma. Fin był w 1 rundzie na
.'
.
494 kt
.
I ' I n'i
,
przewagę w pierwszej 1 drugiej rundzie, deskach, a w 3 nl!1dzie gong ratuje go
towego Dmerun p.
wy wncza . e.
trzecia była wyrównana,
od nokautu,
dową część zespołu.
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u pani nóg, aby wypowiedzieć te dwa słowa, patrząc widział... Ukłonię się pani... Powiem pani: "Kocham
na pani uwielbianą twarz.
panią", i odejdę .
Zostawiła mu swoją rękę i odpowiedziała dysząc:
Wahała się zrozpaczona. A ponieważ kareta pod- Nie, nie mogę, nie chcę. Niech pan pomyśli, co jeżdżała pod drzwi jej pałacyku, szepnęła bardzo
'
będą mówili, niech pan pomyśli o mojej służbie, szybko:
o 'moich córkach. Nie, nie, to jest niemożliwe...
- Więc dobrze, przyjdę do 'l'r6jcy Świętej'») jutro
("BEL • AMIII)
On mówił dalej:
o pół do czwartej.
Potem, wysiadłszy, krzyknęła do woźnicy:
- Nie mogę żyć, nie widząc pani. Niech to będzie
Przeklad Anieli Mikuckiej
- Proszę odwieźć pana Du Roy do domu
......................." '..................................." '........ ...............................,..............., ................ .... ....'W
w pani domu lub gdzie indziej, muszę panią widzieć,
Gdy wrócił, żona go zapytała:
- Odprowadzę panią - powiedział.
choćby przez jedną minutę codziennie, aby dotknąć
- Gdzieś ty był?
Odmówiła. Nalegał :
pani ręki, aby odetchnąć powietrzem poruszonym
Odpowiedział niskim glosem:
- Dlaczego pani nie chce? Zrani mnie tym pani pani suknią, aby podziwiać łinię pani ciała i pani
dotkliwie. Niech mi pani nie pozwoli wierzyć, że mi piękne, wielkie oczy, które doprowadzają mnie do sza- Byłem w urzędzie telegraficznym, gdyż mUSIałem wysłać pilną depes7.ę. '
pani nie wybaczyła. Pani widzi, jaki jestem spokojny. leństwa.
Zbliżyła się pani de Marelle :
- Pan nie może tak zostawić swoich gości - odSłuchała, drżąc, tej banalnej muzyki miłości i beł
powiedziała.
Pan mnie odprowadzi, Kochaneczku, pan wie,
kotała:
że przychodzę na obiad tak daleko tylko pod tym
Uśmiechnął się:
- Nie ... nie ... to jest niemożliwe. Niech pan bę warunkiem?
- Bah! Będę nieobecny przez dwadzieścia minut.
Nikt nawet nie zauważy tego. Jeśli mi pani odmówi, dzie cicho!
Potem zwracając się do Magdaleny:
Mówił do niej szeptem, do ucha, rOZUIIlle]ąc, że
- Nie jesteś zazdrosna?
urazi mnie pani aż do głębi serca.
trzeba. ją zdobywać powoli, ją, tę prostą kobietę, że
Pani Du Roy odpowiedziała powoli:
- Więc dobrze, zgadzam się - szepnęła.
Ale skoro tylko znaleźli się w powozie, chwycił jej trzeba doprowadzić ją do decyzji, aby zgodziła się
- Nie, nie za bardzo.
na spotkanie najpierw tam, gdzie ona będzie chciała,
ręce i całując je namiętnie, mówił:
Goście wychodzili. Pani Laroche-MathIeu wyglą
- Kocham panią, kocham panią. Niech mi pani a potem tam, gdzie on będzie chciał:
dała jak mała służąca z prowincji. Była córką re- Niech pani słucha... Trzeba... zobaczę panią ... jenta, wyszła za Laroche'a, gdy był dopiero mierpozwoli powiedzieć to. Nie dotknę pani. Chcę tylko
będę czekał przed pani drzwiami... jak biedak ... Jeśli nym adwokatem. Pani Rissolin, stara i pretensjonalpowtarzać, że panią kocham.
- Och... po tym co mi pan przyrzekł... To źle ... pani nie zejdzie, pójdę na górę ... Ale zobaczę panią ... na, przypominała dawną alruszerlrę, której źródłem
wbaczę panią ... jutro.
to źle - bąkała.
edukacji była wypożyczalnia powieści. Vice-hrabina
- Nie, nie, niech pan nie przychodzi - powta- de Porcemur patrzała na nie z góry. Jej .,biała łap
Zdawało się, że robi wielki wysiłek, aby się opanorzała. Nie przyjmę pana. Niech pan pomyśli o moich ka" dotykała z odrazą, ich pospolitych rąI~.
wać, potem mówił dalej powściągliwym tonem:
- Proszę spojrzeć, pani widzi, jak panuję nad so- córkach.
- A więc niech pani powie, gdzie mogę panią
bą , A jednak ... ale proszę pozwolić powiedzieć mi tyl*) Kościół W Paryżu.
ko ... Kocham panią ... I powtarzać to codziennie ... tak, spotka ć ... na ulicy ... wszystko jedno gdzie ... o goproszę pozwolić mi przyjść i uklęknąć na pięć minut dzinie, o której pani zechce... bylebym tyłko panią
(c.d.n.)

Goy de Maupassant

~

2 DZIENNIK ŁOnZKI Nr 300 (1564)

( 105)

~

~

I
I

KALENDARZYK

P3d..al8k

PAŹDZlERHIKA

IOgólnokrajowa
n
rada
gospodarczego

DZIS:
Anłonlna

II.

'dziewiarskiego aktywu

JUTRO:
Wnystklcl1

S\Vi~tych

W Łodzi odbyła się trzecia ogóln1J.
krajowa narada aktywu gospodar.
czego przemysłu dziewiarskiego w
Polsce. W naradzie poświęconej 0WMNE TELEFONY I
mówieniu na,jważniejsz.ych proble.
Komenda MIejSka M. O.
":'3.80 mów, związanych
z wykonaniem
PogotowIe wypadkowe PCK.
lo..U planów
produkcyjnych, sprawom
Porotow. llAtUllko•• Ubezpleeulnl 184.1& wzrostu zatrudnienia
wykonywaPogotowie Ratunkowo PCK
U7.U.
'
Strat Pot.&rna
.
•
j nlem baz akordowych, jakością pro.
łI.leJald Ośrodek InformacjI
159.1ł dukcji, szkoleniem zaw.odowym 0raz ruchami wspóll:zawodnictwa 1
racjonalizacji pracy, wzięli udział
Dyłury aptek
dyrektorzy CZPDz:lew., dyrekborzy
~ejlllle, llGe7 d1'łanJj. aptokl:
Chądzyńska
(PIotrkowska lł1S), Glu· naczelni i techniczni przedsiębiorstw
thowskJ.
(Narutowicza
6) .
KowalSkI przedstawiciele Zarrz:. Głównego Zw.
(Rzgowsk~
147).
MalczewskI
(WIęc. Zaw. Prac. Przem. Włókienniczego,
kowsklego 21). Sanlclta (Karolewska 48), przewodniczący rad zakładowych. ;
Stoklowsld (Limanowskiego 80). Barto.
sekretarze podstawowych organiza.
a?;ek (Napi6rkowsklego m.
cji partyjnych PZPR.

KRONIKA

Teatrq

ta nie jest doskonała i winna hvć I Rady Zakładowe nie potrafiły w
znueniona.
Odnosi się to przede dostatecznym stopniu uświadomić
wszystkim do tych punktów. które rlJbotników o konieczności zachowa
w sposób jeszcze nie dostateczny rlJ7.. nia dyscypliny pracy, nieopuszczania
wiązały kwestiĄ poprawy warunków pracy bez rzeczywiście ważnych po..
bytu i pracy robotników. Nie zwró. wodów itp. Kwestia właściwego po.
cono w zakła-dach pracy dostatecz. stawienia przed załogą zag~dnienia
nej uwagi na kwestie baz akord n strat płynących zarówno dla przewych , które w wielu wypadkach mysiu, jak i dla r?botników z powo
ustalone zostaqy mechaniczn.ie. hp.z du Iilłanej dyscyplmy pracy musi
uwzględnienia stanu technicznego stać się bojowym zadaniem pracy
maszyn czy ich wieku. Tego rodzaju Rad Zakładowych. grup 7JWiązko.
ustosunkowanie się dyrekcji, rad za. ~!ch jak i pods~awo:v!ch organiza.
kładowych, a przede wszystkim kI).. CJl PZPR - stw;ierdzili jednogł1Jśnie
misji norm mogło przynieść, a czę. wszyscy uczestmcy narady. Przykla
ści.owo nawet przynio9ło znacznfl dy dobrze pracujących rad zakła.s1lkody i przemysłowi i zatrudni.o- dowych PZPDziew. w Krakowie,
nym przy tych maszynach ludziom, PZPDziew. Nr 1 w ł.odzi i innych
zniechęcając ich do wykonywanei wykazuj'ą, że I['ady zakładowe mają
pracy.
.
wiele w tej dziedzinie do zd.aałania.

to' dz" -woiennych ni-e

Z ukosa
Święto umarłych
Znów nadchodzi dzień smutny
dla każdego. Któż z :m~s nie ma na
cmentarzu kogoś bliskiego.
Zapalamy w Dzień Zaduszny
światła na grobach i ozdabjamy je
kw' t
. ] t t d' , .....w.iAt"j
la aml.
es o zlen ,.,.....••:~-.
dla naszych odeszłych brtłCt ,
sióstr.
Pomyślmy tego dnia o rniHoa
•
• ___"
nach ~robów polskich rozsIcz....r .....
po całym świecie, pomyślmy, ...
najbliższe rodziny częstokroo nł,
iedzą "'dzie ma]'ą złożyć
wił
w
'.8
.,
.
zankę }esJennych kwratow, bo me
wiedzą gdzie jest mogiła zmarłego '
O· d-.... · ·
.
", __ t..
.16'
z łHJt8]ąC nasze scvuy, %J zmy
więc parę kwiatków na smutnych
opuszczonych, zarosłych zielskiem
obcych mogiłach, bo leży w nich
na ~ ktoś drogi ozyjemu§ flet

sw.,

Wielogodzinna narada wykazała. =---=------------------.:.~-------TEATR PA~STW. lm. ST. .JARACM: iż mimo poważnych osiągnięć na
wszystkich odcinkach pracy przemy
- o godz. 19,15 - "MaJ:{t\ Stuart"
sIu dziewiarskiego istnieją równie?
TEATR POWSZECHNY NiJeczynny.
liczne braki w pracy zarówno apaTEATR ,,oSA"~A Trauptta l, tel. %'1%.70 ratu administracyjnego, techniczne. potępia podżegaczy
O godz. 19,1S\l "WaTWa wu TaJmp". go jak i zwią7Jk>Jwego oraz partyj.
00.
.
Sobotnie, pl~name :posledzen1e DRN.
Uchwalony został wniosek,
Może gds~ kto4 na _Ql:Im
DATD KOMEDII MUZYCZNEJ "LtJT· nego.
NU" - 2lieesyumy.
Do uajwUDledszydl os1,,·gn1~Ć ... 02:ieln:l.cowej Rady Narodowej Ł6d~ dotyczący
pozbawienia mandaJtu śwJecie 6aptJ1i łwiatellcD pauJ,tJI
DATD LALEK "PINOKlO" TPD
liczyć na1eły: atałe, .yatematycme Południe pośw:ięcone było om6wie- tych radnych, którzy trzykrotnie nie
A ł ldm '''robIe ~
NiIecQ'1m1.
wykonywanie planów produkcvl. mu zagadn1en1a walk1 o pok6j OIl"aZ będą obeC1ld bez uspraw11edH'WieMa na}
m
po.s
.8
, łP"V
DATD LALE)[ "ABT,'BK!N" nych zarówno pod ~ędem ili)ś. - w
drugiej części lokalnym na posiedzeniu URN względnie bę- członka msze} rodzmy?
Nbeesynny.
clowym jak 1 wartościowym, przez sprawmn Rudy Pabdan.1Jcld.ej.
dą absentować się w pracach spoNłe wolno nam 6aponrł_ •
DArD nDOW81U - alenJll.ll7.
Po referatach i wypowjed2'l!ach łecznych.
tych kt6rzy bezhnkmnłe .. ,..
CYRK 'Nr l (Plae Leonard" pod 4,... olb:rzym1ą większość rulłóg fabrye7,
Przedmdobem dyskusji był row- aJ' r ! '
oddttH j-1..
DIN.DONA - o &'OdS. 1&,30 o.&etnle nycll. atałą poprawę wydajni)ści pra- na temat wa1:kd o pokój, radni uprzecl.\tawienłe 1 I:IIJJlknLecie ~u. ey jak !I jakości produkowanych
chwaIJll rezolucję, potępiającą pod_ nież projekt regulamdnu wyborcze- w czy 1 %a nIaIS
TVO.,. , .
war6w. Rezultatem tych poważnycb żegaczy wo)·ennych.
go do komitetów blokowych.
(p)
(BRS:)
Osią~Ilięć jest przedter:ninowe wykI)
przewod.ndc:ząey DRN _ Jagurzew
n.arue ptanu prod';Jkc:rJn.eg~ w !rb.
ski w sprawozdan;lu z działalności
ADRIA - ,,.Mlodst Iq", e41:ny bIIet6w po c:ągu zaledW1e dZleW1ęc'lu ~ pół m • poszczególnych komisji zobrazował
50 i 25 zł., godz. 16, 18, 20, don'. od
S'lęcy.
dotychczasowe osiągnięcia DRN w
lat H.
Tym niemniej istIllieją poważne dziedzinie poprawy stanu sanJitar.
u'otUlić pracę
BAŁTYK dla nauki", JOdlI. 18,
braki w pracy. Jak stwierdzili w nego, przyd.zialu lokali, remont6w,
18,30. 21.; doww. od lat U.
- Pogotowie? Prosz~ naJtyehmdrurt a zobaczymy, jak mieszkańcy ŁoctI4
.
BAJKA - .. Zwariowane Joilalako" - 10. swych kończącyeh obrady pr7.em6- szkolenda analfabetów
wieniach dyr. nacz. CZPDzńew. ob.
.
przyjechać do wypad.'ku..
komplikują pracę Pogotowia.
dzlna lS, 20; dOZ'W. od lat '7.
W wolnych wnioskach ~sza?-~
ODYNIA - .. Pl'IlA'ram Alr.łuablo'cl Kraj. Lewandowski oraz przedstawiciel
_ Na~sko ch()l['ego
wiek:.
I tak, w wypadkach cięższych . ~choml.end~ Jadł~ałm pleć, dokładny adres... •
i Zagrano Nr 46" - gOda. 11, 12, 13, Zarządu Głównego Zw. Włókniarzy sp~a~
chorowań zamiast wzywać karetk,
16, 17, 18, 19, 20, 21.
ob. Nowakowski, ani dyrekcje. ani s~~dZle1czeJ w Rudzie Pablamcudać się można do
ambulatorium
HEL (.dla młodz.) ..Młodzi Id," - godz. rady zakładowe a nawet niektóre kiieJ, dalej postulat, aby autobusy
- A po co wam to potrzebne? Tu Pogotowia (Gdańska 83), która jest
16,30; 18,80; 20,30; dozw. od lat 7.
organizacje podstawowe nie zainte· PKS
~odzinach ~otu z. pr~cy przecież chodzi o życie, a wy pyta· czynna przez całą dobę.
MUZA - "Kwiat miłości"; gO<lZ. 18, 30; resowały się w ciągu 9 miesięcy rcbotnik?w dochodziły. d? d2iel?icy cie o takie drobi.azgi.
Poza tym :nie wszyscy wiedzą o
dozw. Od 1a.t 16.
celem praktycznego zastosowania u· Kurczalm.
Padł :ówwez proJe~t,
POOONIA - ,,:l:yclie dla nauki"; A'~.
Takie, lub podobne rozmowy ma- tym, że ubezpieczeni, którzy potrze_
mowy
zbiorowej,
jej
brakami,
mimo.
aby
dwa
~arI?
.p?f~brykanckle
15,30; 18; 20,30; do2IW .. od lat 14.
ją często miejSce między
osobami bUją pomocy lekarskiej w dom.u Rudz·
PBZEDWIOSNIE - "Dnł i noce"; god'z. iż zarówno Zarząd GłÓWny Zw. y.rłó (~r~y ul. Pab1aruclcieJ l
wzywającymi pogotowie ratunkowe jeśli wezwą lekarza rejonowego do
kniarzy, jak i dyrekcja CZPDnew k:i.~J) zostały oddane do uzytku pu·
16, 18, 20; dozw. od lat 7.
gocill. 13 - otrzymają tę pomoc jea jego persQnelem. Nic dziWlIlego ROBOTNIK "WDlez. doły; gOd~ uważa, iż w wielu punktach umowa blicznego.
Szcze tego samego dnia.
Wnios~ te zostały oddane do rolo komuś bU,skiemu coś się ~talo, je15,30; 18; 20.30; dozw. od la.t 14.
Ubezpieczalnia Społeczna posiada
steśmy zdenerwowani,
a tu w po·
patrzenia poszczególnym komisjom gotowiu jeszcze marudzą. Jest to dla tych celów pewną ilość samocho
IN>MA - "Zakazane piosenld"; godz. 18,
20; dozw. od lat 12.
jednak podejście błędne. Obsługa dów i lekarzy do dyspozyoji, (w)
REKORD _ "W§r6d ludEI" dla ~odz.
PONIEDZIAŁEK, Sl PA2DZlEBNIKA
pogo,t owia musi wiedzieć dokładnie
godz. 16; "Dni zdrady" - godz. 18,
11.57 Sygn. CZ!ll!u; 12.04 Dziennik 1po4 łoo';
do jakiego wypadku jedzie, musi
20; dozw. od lat 14.
' 13,25 Progr. dnia; 13,30 Muz. ob. ;
STYLOWY _
Pietuastolełal bpffan"./ Aud. ZNP; 14,20 "Artyści radzieC'cy sce·
wać dokładnie dane, które ułatwią
godz 16 dla"młodzJle:ty· godz 182Ó .ny i estrady" - audycja sł ..muz. Vf opr.
..... k i m:ił Ś'~... dO'KW od iat 10 B. BUBinkiewieza ; 14,&5 Muz. radZIecka;
Wkrótce Łódź przystąpi do budo. przybycie na miejsce wYlPac1ku i płacimy
, .....uzy a
o,.
. 16 35 Aud dla świetlic dzilec.: "Hallo mło
.
DKltur
st przyspieszą udzielenie pomocy. W w zwjąa::Jru z llkwldacj/ł okienka kaso"
sw!'!: - "Swiat się AmiejO"; g~ 18, d;i fizycy" _ pog. 15.55 Aud. SKRK; wy p1erwszego omu u
y.
a·
20, dO'1lw. od lat 10.
16,00 Dzienn.1k popoł.; 16,20 Akt. łódzkie; nie on przy ul. Skorupki 17/19 w ciągu ostatnich 3 miesi ęcy na sku. rwego, kt6re PMiyjmowalo wpłaty z tytułu
TĘCZA - ",Spootkanle Dad 4b."; godz. 16,26 "W~czny zaj4c" - bajka. baszo murach dawnej fabryki
Richtera. tek I1Iiedokładnych informaoji Po· opłat telefonJcznych abonamentowych 1
16,30' 18,30; 20,80; da&w. od lat 14. kirka S. Micha.lkowa w przelU. M. Korty; Obszerny gmach zostanie gruntow- gotowie wyjeżdżało napróimo 128 kredytowanych w Rejonowym Urzędzie
TATRY'- Nikt nic nie ~". godzina 16.40 Muz. dla dzieci; 16,50 Rep. R . Chlo nie przebudowany. Dom Kultury o- razy!
Telefoniczno_ Telegraficznym, ul. Daszyi\
16 18 :ió. dozw od lat 14'
dzi:ńsltiego "Niciarnia" wykonała roc'ZIl~ trzyma szereg sal, które dostępne
Od dn. 1 listopada rb . następuje skliegO 38, wszelkie wpłaty Ilalety doko_
, "
'
.
"
plan produkcji"; 17,00 Muz. rozrywkowa,
WŁÓKNIARZ - "SpotkAme nad Łab. ; 17 45 Aud. dla śwJetllc młodzież . ;
18,00 będą dla wielu instytucji. a zwłasz... w Łod1li callrowite przejęcie Pogonywać wyłllcznie na konto Rejonowego
• 16.30, 18.30, 20.30; ?~ZW;, od la.t 14.
"Z krajU i ze świata" ; 18,15 Muz. lud.; cza dla świetlic robotniczych, które
Ratunkowego przez PCK. Urzędu T elefoniczno _ Telegraficznego
WOLNOść - "Pot.ęplelley ; godz. 16, 18,-10 "Wszechnica Ra.dlowa" kurs. 1.- będą tutaj mogły urządzać swoje towia
Obecnie
wszystkie
wypadki
wyma.
18, 20; d(11;W. od lat 16.
wykład z Wklu :
"p~yroda nieozywlO.
t
f
w Loool w PKO Nr VII-3020 w którym
ZACHĘTA _
Ha.rry Smith odkrywa na"; 19,00 Aud. dla WSI; 19.15 GJacom~ imprezy. Dom spełni poza ym un- gające pomocy pogotowia należy kolwiek urzedzie poczt._telekom.
Amerykf,l" ~ godz. 16.30, 18,30, 20,30; Puccim.i : ,.. TOSkca"od- ~~~aD;;e~S:~~e ' kCję pomieszczenia wystawowego na zgłasza ć telefonicznie pod numery
R ejonowy Urzlld Telef._Telegraf. do
d ozw. od lat 14.
W przerwIe o . g z. ,
T
". 21 55 dużą skalę. Projekty, które już są 134-15, 117·11 i 104-44.
rachunków
płatn~h w listopadzie do!ll_
WISŁA - KiJno nieczynne 11 powodu re. ~orn.Yk?~47 ~ed~'m~~YsporfuC80LÓdzkle. opracowywane, przewidują m. in.
Jest jedm.ak l'Zeczą koni.eczną. by czy, obok blanklet6w nadawczych, r6w_
montu.
gO~~' :"" ~aud." w oprac. red. L. Szum.l~w. powiązanie z.ab~dowa~ Domu K~l.
sklego' 2213 Omów. progr. lok. na Jut. tury ze znaJdUJącą S1ę w pobl1zu pogotowie było wzywane tylko do nie:!; specja.lne Z81windomienie o spo.sobte
ro; 22)5 Konc. rozr. Trasm. do Czecho. nową halą sportową, która również Wypadków wymagających jego po- dokonywania wpłat od l listopada 1949 r.
słowacji; 23,00 Ost. w~ad.; ~,10 pr°nlgr.\ spełniać będzie w przyszłości rolę mocy. Wystarczy tylko powiedzieć, Blan.kiety PKO dołączane bod4 zaWS'Ze
DZIECIO:'II 00 LAT e WSTl!iP 00 na. jutro' 23 15 P CzaJkowskI: Symfo a.
że 50%
w€:21Wań jest niewłaściwych, do kaMego raChunku.
KINA WZBRONIONY.
Nr 5 e..nioll op. 64.
terenu wystawowego.

Połu

DRN

·m

m.

I:

1('.0

Od 1 listopada tylko jedno pogotowie

,,s,..

Musi..,,, ,..,

v:

?l.

. . ; . . _ . . . ; ._ _ _ _. . . ;_ _ _ _'1"(- -

Radio

'P'lerwSzy Do mKultury

Za telefon

przez PKO

I

I

LAMPKI NAGROBKOWE "BAZARII
l.OD.t, nI. SIENKIEWICZA Nr 67. -

Abażurki,

"nkze, lampki od 180

zł. tuti!D..

Telefon 151.99.
(k 1106>

I

I
Likwidator firmy "Fabryka Wyrobów Jedwab
nych "SOIEVER" spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością" w Łodzi, ul. 11 Listopada Nr 102,
zgodnie z art. 268 Kodeksu Handlowego, wzywa
wierzycieli powyższej firmy do zgłaszania swo~
ich wierzytelności W ciągu trzech miesięcy.
Bernard J. Fajner, Likwidator.

UAB. OENTYS'U'<YLN 1/
LEKARZ dentysta BALICKA
Dr HEYKO.PORĘBSKI skórr,e laboratorium Bztucznych zębów,
weneryczne, 17-1'9, Brzdn. 6. - Moniuszki 11. II Pietro. Telefon
(k1121
Telefon 158.19.
(k lOG) nr 151.15.

LEKARZJII

KUPNO l 8PRZEDM
PIESKOW WIKTOR - ner.
wowe. weWUlętrzne. 3-6, Pr6chnl. RADIOODBIORNIK z oc.:.klem,
.(k2051 stan dobry
ka Nr 6.
&prze<l.am, Daszyń_
(11067 p)
skiego 16-23.
Dr GLAZER, specjaUsta - sk6r.
ne, weneryczne, S-ą. Andrzeja 28, WOZEK dziecinny głęboki nowo.
C'Ze6UY kupdę. Narutowicza 41-B.
Tel. 104.02.
(11080 p)
Dr med. SlENKO - sk6rno.wene.
ryczne 13-14. 16-18. Kilińskiego OGRODNICY
posiadam
przy
Nr 132.
(k ł47) tramwaju, 8 morgów wynawożonej ogrodniczej ziemi,
inspekta
Dr LIBO ALEKSANDER choroby na miejscu. Czekam na pr<Jpozy.
u!;.zu, gardła, nosa. Daszyński~. cje. Telefon 181-04 lub 182.15.
go Nr 6, 8-10, 4--6. Tel. 101·50.
pisania
MASZYNY do lIC'Zenie.,
Dr KACZOROWSKA sk6rne, we. wypMiedaje "Suprema", Południo.
we.
1.
Tel.
264.11.
neryczne,
kosmetyka lekarska,
l7-1V. Banourskiego 12.
PLAC Warszawie &pTZooam, zs_
Narutowicza
plac Łodzi.
Dr TEMPSKI specJalisJ.a wene. mienię
(11092 p)
ryczne, skórne, włosów, mocza. 30--4, telefon 183.36.
płci owe. PIotrkowska Nr lU.
KALORYFERY 8 sztuk po 21 te.
ber oraz piec sprzedam. Naruto.
(11093 p)
Dr ROZYCKI, specjaUsta chorób wlc:z.a 30-4~
.. _.
kobiecych. akuszerII. Przyjmuje
godz. 3-6, piotrkowska 33. (k 122) SPRZEDAM pJ.an lna marki "Fied.
ler". ZgłoSQ;cnla kierować pod Nr.
Dr JADWIGA ANFOROWICZ - 11101 do Dziennika Łódzkiego.
kobiece
1-7.
skórne, weneryczne,
Próchnika 8.
Ik 105): PŁAC~ za SREBRO n~j.wyższe ~e
>ny. Sk ep "Gwarancja' Próchnlk2
LECZNICA Sp.~łdzielnla Lekarzy' 17.
(k 132:)
Specjallstów, godz. 9-20. Porady,
zastrzyk!. analizy, dentystyka - OSTRZENIE żyletek, LInkowski,
(k 1812)
gabinet kosmetyczny. Piotrkow. Piotrkowska 120 j SQ.
ska 3. telefon 216.48.
(k 128) ZAOFIAROWANIE PRAC"

(K. 1829)

n:r

---

-

kon_
POTRZEBNA samodzielna pomoc_ 70 ZŁ godz. francuskiego,
nica domowa. Referencje "Sklep wersac ja, rutynowana, Strz. Ka.
(10914 p)
niowskich 5-2.
Szkolny", NarutowIcza 44.
DMUCHACZY do ozdób choinko.
N A OKA
wych na dObrych warunkach za.
trud.nlJą natychmiast:
Szklarskie KURSY Administracyjno Handlo_
Zakłady Wybrzeża., Gdynia świę_ we, Piotrkowska 125 obecnie WóL
flt 1533) czańska 23, róg Legionów przyj.
tOjańska 130.
na Kursy AdmilllL
mują zapisy
TECHNIK WŁÓKIENNICZY na stracyjno Handlowe,
codziennie
stanowisko kierownika technicz. godzina 17~19 .
(11065 p)
nego możliwie znajomością kro.
sien ręcznych potrzebny od zaraz.
Warunki do omówienia Spółdziel ZAPISY na trzym i esięczny kurs
modelowania, robót na
nia Chałupniczo Tkacka "Ksawe. kroju,
przyjmuje IPR. PIotr.
rowianka", KSBwerów poczJ.a Pa. druJ.ach
24-7. godziny 10-12,
biani<:e.
(k 1761) kowslt8
(k 1579)
16-18.
POWIATOWY Zwiazek Samorzą.
dowy W Łodzi , ul. pIotrkowska KROJU, modelowan ia, szyCia naL
nr 90 przyjmie od zaraz technika nowszą metodą wyuczają kursy
budowlanego . Podania wraz z ży. Polskiej YMCA. zapisy przyjmu.
clorysem należy składać w Refe. je Sekretariat Ogn iska , ul. Monlu_
szki 4a, codziennie w godz. 9-21.
racie Budowlanym.
POTRZEBNY chlopiec do zakładu
malarskiego, możliwie praktyka.
(11100 p)
Piotrkowska 83.
DOMOWA do gosP~.
Wiejskiego potrzebna,
z dzieckiem. Wiadomość
Nawrot 13 (sklep włókienniczy).
POl\IOfl
darstwa

może być

-

POTRZEBNA pomocnica domowa
lunlejąca gotować. Zamenhofa 34
(11076 p)
m.7.
Dr LENCZEWSKI specjallsta cho.
POSZUKJW ANIE ('RAC1'
r ób kobiecych ~kuszerU. Piotr. POTRZEBNA ksiągowa I sekre_
kowska 56 przyjmuje 8-9, &-7.
tarka Gimnazjum Przemysłu Kon STENOTYPISTKA, młcxia z wy_
kszta lce nle!Yl licealnym,
pIszą c a
,
serwowego. ul. Nowotki 4S.
70 sł ów na minutę poszuku je PO'
Dr LOZ,' Lh oroby skórne.
sady.
Ofe
r
ty
pOd
,,70"
"Dzien_
17-19, prócz POMOCNICA domowa potrzebna.
8-9,
kiewlcza 44
nik Łódzki".
(lQ63 p)
Waflamia, Piotrkowska 112.
pl.1I tk6w 1 sob6t.

slen·l·

IZ

BRI"CZESI"

OGŁOSZENIE

zwni:m

kupisz -

obejrzyj

u

WOJCIECHOWSKIEGO
PIOTRliOWSliA 59
poprzeczna ofiCyna.
ODDAM

dozorstwo

kuchn i ą
wzamian
kuchnią, PIotrkowska

i

z pokojem
za pokój z
141, m. 7.

-

A G U B I O N O

DAMSKI ZLOTY ZEGAREK
29. 10. 1949, godz. 11-1, odci.
nek Piotrkowska 87 - Legio.
nów. Jest to jedyma p&młttka
po straoonej matce. - Ł&6ka·
wego _nalazcę proszę o zwrot
za b. wysokim wynag-rodzeniem
Okońska Danutn. P. lV. S. P.,
Ł6di, Aleja Kościuszki Nr 21.

SAMOTNA poszukuje ładnego po_ ZGUBIONO legitymację szkOln,
koju sublokatorskiego. Punkt obo nr 4'1ll nazwISko Stera Andrzej.
jętny. Adresy "Prasa". Piotr.
kowska 55 pod "Dobrze zapłac ę ' . ZGUBIONO przepustkę służboWll
Widze wsklej Manufaktury Nr 5.
ZAMIENIĘ dwa pokoje z kuch_ Kacperska Maria.
(10516 i)
nią na mniejsze. Oferty pod "El.
ORMO,
ZGUBIONO legitymację
wlra" do "Dz. Łódzkiego.
Mlszczak Zygmunt, Wiosenna 8,
ZAMIENIĘ 3 pokOje kuchnia wy. Łód ź.
(10014 p)
gody Włocławek na podobne Łód ź
Wiadomość tel. 165_30.
(k 1754) SKRADZIONO odcinki wymeldó_
wanJ.a z Łodzi. Nazwisko Kmieclk
R02:Nl!:
Jan , Anna, Grażyna I Bożenna.
ZGUBIONO legItymację Zw. Zaw. t7NIEWAZNIAM
skradzione w
Nazwisko DaWi.dowa c i ągu 3 m i esięcy 3 stemple. Skład
Nr 203il5.
Stanis ława,
zam. W Aleksandro. Mat. p;śm. i Książek.
Danuta
wie ul. Wojsita Polskiego 14.
OIocka Łódź. SJ.a1ina 47, tel. 170.33

ZGUBIONO książeczkę Ubezpie. POSZUKIWANY mały magiel elek
Wieezorek tryczny do domowego użytkU. czaI ni na nazwisko
Jan, wieś Borowo.
Telefon 144· 37.
10508 II)
POSZUKUJĘ wspólnika lub wspól
kartę
rejestracyjną
ZGUBIONO
nlczkl fachowca w bi eliźn i arstwie RKU - Kutno, Kaz!mierczak Wla
lub innej propozycji. Zgłoszenia dyslaw, Łódź. Wawelska 3.
pod " Dobre miejsce" do Dziennl_
(10856 p)
ka Łódzkiego".
ZGUBIONO leglt. Zw. Zaw. na na..
zwisko Łazuchiewlcz Stanisław.
legitymację Ubezpie.
ZGUnIONO
KURSY Stowarzyszenia S ~ enogra_ czai ni Społ e cz nej, nazw.l5ko Gu.
legit. szkolną na na_
zg ł os zenia
f6w. Piotrkowska 83,
mulewska Czesława., l..6dź, Adwo- ZGUBIONO
ko r e"p..,ndencję,
zwlsko KIelner Rachela.
na księgowość .
fk 1741) kacka 2. m. 12.
maszynopisanie.
ZGUBIONO kartę rejestracjI woj
WYDAWCA:
LOn.AI.E
skowej RKU Łódź
miasto. Spółdz. Wyd .•Ośwlat. "Czytel:n!.k".
Mendel Goldberg Ul'. 4.8. 1917.
Redakc'ja
i Administracja: l..6d:i:,
WEZMĘ
dzierżawę domek z
W
PIotrkowska 96. tel. 217.82. 209.02,
ogródkiem. Tel. 179_08.
ZGUBIONO l e gitymację tramwa_ 204.75; Dział Miejski 207.18. Dział
jową na m ies. listopad. Nazwisl::o Sportowy 208.95;
DzIał Ogłoszeń
emerytka Dorobek Halina.
SAMOTNA
wdowa
(11086 p) 123.33; Dzial Prenumerat 180_74.
przyjmie
sublokatora stud enta .
Redakcja
rękopisów nie zwraca.,
Lipowa 23. m. 1.
ZGUBIONO legit. Zw. Zaw. CZPB za treść i terminy ogłoszeń nie
- Łódź , nazwisko Urbaniak Fran_ bierz e
odpowLedzialności
(10512 s)
Z ł\MIEJSIĘ komfortowe m leszka_ ciszek.
Redalltor naczl'lny:
nie G<iaf1sk na Łódź. Oferty pod
RKU Lód!.
ka r tę
..G<iańsk ·' . PiotrkOWSka 55 " Pra. ZGUBIONO
ANATOL ~IIKUŁKO
sa".
(k 1755) Bednarel~ Ja n, ur. 24.6.27 .
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DZIENNII{ ŁODZIU Nr 300 (1564) ::

tKS

Włókniarz -

Gwardia (Od.) 9: 1

Olejni. pohonal

IUlari~hieqo

piły

w osłabionych składach. W zespole
Gwarali zabrakło Antkiewlcu, Krtl~y
( Fl!slkowskiego, a w zespole ł6dzkJm
Deblsz.a l Marclnkowsklego.
Spo\.ka;nle
nie było zbyt ciekawe.
Wyniki w poszczegól,nych wagach bYły
następujące . Na pierwszym mJi!jwu za.
wodnicy łódzcy.
w. musza (pierwsza): Ró1yckl przegr,,!
z Graczyklem. Lodzianln źle roxwhązał
walkę taktycznie. Graczyk wykazał lep.
szą technU~ę, lecz wy'grał przez dyskwa.
lifJkację przeCiwnika,
w. musza (druga): KarKIer %remisował
z l\Ilkolajczewsklm. Byia to jedna z naj.
jące momenty. Toczył się według u- inte~igentny 1ti~ro~ napadu oraz ciekawszych walk. VI pierwszej rundzie
tartego szablonu. Wyszkoleni tech. Parzycky -/mebezp!eczny strzelec. Obaj walczyli ostrożnie. Dopiero w dru..
nicznie g'Jspodarze podając od nóżBramki padły w następujących o· j(iej Mikołajczewskl zaczął rozkręcać się,
Kargier na każdy atak gdańszczanina.
ki do nÓŻki, atakowah całą piątką, kclicznościach: Po zmianie boisk w a(OdpOWiadał
serią ciosów. W trzeciej run.
tocząc zacięte ()Ojedynki z naszą o- 2 1: .nucie n:ie~roźnj" strzał ~zymnń. dZle Mikolajcrewski otrzymuje napom.
broną. Nieliczne wypa'ly polskiego skiego trafh w nog·~ Suszczyka. pił nlenie. Walka kończy się wynikiem renapadu k'Jńczył] i'rię , n:;m do akcji ka d'Jstaje się na~b~cgaj~cemu ?re.i. miSOwym.
w. kogucla Mateckl pokonal na r>un.
przystępowali obrOliry pl·;tec.wnjka, sowi i t~n spok~Jme skieroWlIJe Ją kty Pecka l. Matecki wygrał d:l.ięk1
Towarzyski mecz bokserski rozegrany
między Gwardią z Gdańska a LKS Włók
nlarzem zakończył się nJeznacznym zwy
c1ęstwem ŁKS 9:7. Oble drużyny wystą-

SIabo 9rOl lPo.!!i~jei Jedenastki

Zasłużone zwycięstwo Czechosłowacji nad Polskq 2:0

(Nasz korespondent Wiesław K telefonu'le z Witkowie)
•

Jesteśmy już przyzwyczajeni do mitywizmem, kt6ry ujawnili nasi na
~espodzianek, które sprawiają nasi pastnicy.
pIłkarze. I tym razem przekreslili
Na szczęście pamiętają tu lepsze

oni przewidywania najbardziej re- mecze tych samych zawodnik6w,
sobie
(ale me w~zystkich pr:oroków często pytanie: _ jakim splJsobem
P!ZYP. re~.) l w momenCl~, gdy o~i- Cieślik czy Mordarskl, Swicarz czy
Czechosłowacy gralI momentami
ma oczek~wała od Polakow ZWyCH~. Patkolo mogli tak gWilltownie obni- ładnie, ale ze starą manierą wHastwa, ~a nasza przegrał!ł!.
. żyć loty.
czania piłki do bramki.
Bar~eJ Je~ak '?d po~ażl{I,. n:e
Mecz nie należał d'J rzędu c:eka-/ Z 11-ki wybija!ł się u nich Marlrojed~eJ przeClez, W powojennej ~- wych choć zdarzały się emocjonu- w {J'?mocy Teg?lhof na środku storu rmędzypanstwowych spotkan,
'
,
przykra jest sama jej forma.
To nie była równa walka, skorl)
Polacy przez 90 minut zdołali tylko
raz poważnie zatrudnić bramka,r za.
Praktycznie napad polski nie 1st- (Nasz korespondent telefonuje z Poznania)
nom'Jw~nych pror.oków sportowych dlatego widownia zadawała

I

Czechosłowacja

'JB" kapituluje przed Polskq

lńat
Pięciu członk6w

MImo, U drutyna Polska ..B" w me_
tej f.i>!"Illacji ni. czu • Czechosłowacją "B" rozstrzYKnęła
czym nie przypominało swego nie- w Pozna.nlu spotkanie na swoją korzyś~
to jednak nie zawsze była zespołem
dawnego zwycięstwa nad Bułgarią. 2:1,
równym. W Jedenastce naszej tle spisał
Niewiele poprawiło się również po sJę atak. Tylko dwóch zawodników, a
pnerwie. gdy Baran zmienił Alsze- mianowicie BIałas I HOKendorf mogło
ra.
Obiektywnie jednak trzeba zadowolić ostrych w swych wymaga_
niach
krytyków.
zawiÓdł
natomiast
stwierdzić, że łodzianin usiłował na CZapczyk. Jako kIerownik napadu Krz1ł.
wiązać współpracę II; pozostałą c::zw6r mył on powolnością. a co Korsze niepo_
forsował
Krę
do tyłu, miast
ką kolegów. Niestety, nic z tych usi- trzebnie
przerzucat jl} na likrzydła. NIe on jed_
łowań nie wyszło.
nak był naj słabszym w Ofensywie. De.
Dawno już bowiem Swicarz, C1etł nerwował wl.downlę sWII niezaradnością
Kk, Mordarski i Patk'Jlo nie mieli WIśniewski - na lewym skrzydle. prze.
grywaj on wnystkle pojedynki ., ClbroA.
tak słabego meczu.
cą czeskim Kocourldem. NIe rehabilitu_
Napad polski gra} bezplanowo, Je
go nawet wyrObienie dwóch pozycJI,
bezmyślnie, popełniając prymityw. z których
padly bramk:! dla Polski.
Anioła
llnIkał gry konstruktywnej, był
ne hlędy techniczne i nie mniej kar.
niedokładny w
podaniach I nie umiał
dynalne taktyczne. Ustawiony w je. wybiegać na pozycje.
dnej Jinii pozbawił się sam kl'Jntak- MUe zaskoczyła natom~ defeUJIywa,
tu z defensywą, uwikłaną w c;ężkie która raz po raz odpierała niebezpIeczne
walki z nacierającym przeciv..-nikiem. at.akl Czechosłowaltów. Szczególnie na
Między napadem a defensywą była dobrą notę zasłużyła w6wczas, gdy po
przerwie napór gości stawał się coraz

olbrzymia luka. w której spokojnie
budowali swe akcje przeciwnicy i
która jak gąbka wsysała wszysikie
piłki wysyłane do przodu z sąsiedzułgaria
twa Jurowicza. Odpowiedzialność
'I
BUDAPESZT, SO.10. MiędzypaA
2a taki stan niewątpliwie ponoszą 0bydwaj łącznicy, którzy zupełnie nie stwowe spotkanie pilka.rskle między
w.ykonywali funkcji pr~ewidzianej
pierwszYDli reprezentacjami Węgier
cija nich kanonami systemu "WM".
Trzeba tutaj dodać, że Cieślik bo. i Bułgarii zakończyło się zwycię.
daj nigdy jeszcze nie mial tak &'la- stwem Węgrów 5:0 (1:0).
beg'J dnia, a Patkolo ustępujący wy
W pierwszej połowie meczu gra
raźnie przeciwnikowi pod względem
&ycznym, ,pozbawiony był możl!wo. była otwarta, a przez pierwBZY kwadrans po przerwie Bułgarzy mieli
ści działania.
Z pomocy, mim') choroby., najlep przewagę. Do porażki drużyny buł.
szym był, jak zwykle, Parpan! Oby- garsklej przyczynił się w wielklej
dwaj skrajni zagrali ł!lJniżej swych
szczytowych możliwości, przy cZylIl mierze ata.k, który wykazał całkowi
Wieczorek czuł się wyrainie nieswo. tą indOlencję strzałową.
jo w nowym otoczeniu. Z obrońców
W spotka.niu drugich reprezenta.cji
pj.erwszą notę zdobył sobie Gędłelc.
pnka.rskich Węgier i Bulgarii, roze.
który skutecznie zamknął drogę do granym W Sofii zwyciężyli Węgrzy
bramki parze Fxeis - Szymański.
Trzecim mocnym punktem dru- 2:0 (0:0).
tyny był Jurowicz w bramce. Nie
popełnił on błędu przy inte!"w~I'-ITenisłŚci
cjach zarówno gdy pa:r·J wal grozne
strzaiy. jak i w6wczas, gdy dwukro- zwyciężają YI
tnie musiał skapitu1owa,~.
W Sztokholmie rozpoczął się tur.
Ta trójka rehabilitowała opinię o
polskim futbolu sklJmpromitowanym niej tenisowy o puchar króla Gusta.
w Witkawicach zdumiewającym pry wa. W turnieju biorą udział tenisiści polscy: Skonecld. Olszowski
i
Piątek. Z czołOwYch zawodników za
gra.nicznych w turnieju bierze u.
Wrocław
dział m. in. Australijczyk Harper.
W hali ludowej we WrocŁawiu rozegra.
W pierwszym dniu turnieju z Potly został rnJędzyokTęgowy mecz bokser.
s.kI. Wrocław - Szczecin, który zakoń_ laków startowali Skoneckl i Piątek
czył się zwydęstwem gospodarzy 12:4.
i obaj odnieśli zwycięstwa. Skonec.
Mec-z; &tał na dobrym poziomie idostar ki, dając swemu przeciwnikowi 30
czył O.tysięcznej widowni wiele emocji.
Najcieka'wszą walkę
stoczył Sadowski pkt. handicapu w każdym gemie, po
(SzezecJm) z Gryminem. Walka prowa_ konał Mellgreoa 6:3, 8:6, zaś Piątek,
duma była w ostrym temJPle przY sZY'b_ dając handicap 15 pkt., wygrał z
kiej wymianie ciosów. zwyciężył Gry.
Almhagenem 6:4. 7:9, 7:5.
m j n.
. .

Wag· ry-B

5:0 (1:0)

polscy

do pustej .bramln.
.
agresywlllJścJ.
w. piÓrkowa: Mazur pokonał na pun.
VI 21 mln. Tegelhof uCleka na pra kty
GOłyńskiego. Łodzianin jest w bar.
wą flankę, precyzyjnie dośrodklJwu- dzo dobrej
fOlmle l zasypywał przech'l'.
je, a. Parży~ky . potężną bombą po- nlka gradem cioSÓw. GOłyński nie wy.
korzY6tał swego wzrostu, ani te~ diugo.
syła Ją do SIatki.
ŚCl rąit. MaZ'llT atakował przez trzy run...

lII1nlejsz,.. NI. uw.ze, rzecz srM1Ulliała,
udawało &lę defensywIe polskiej przecl_
~ć przeciwnikOWI drótkl, prowadzące do
właSnej "ŚwIątyni". Dłatego atak czeski
niejednokrotnie
zatrudniał
Skromne_
co. Kto wie, Jakby potoczyły się losy
spotkania,
Kdyby nie szczęśliwy dzień
bramkarza warszawskiego. Skromny był
naltrudnIeJszą dla Czech6w zaporą.
Za
efektowne I skutecozne parady zbierał za
słutone oklaskI. n po meczu na ramio_
nach zwolennik6w został zniesiony z
boiska. W obroa1e BuwlflskI przewyt_
szał SobkowIaka, a w pomocy
skrajni
Słoma I Skrzypniak wypadli lepIej, nlź
Ich frodkowy kolega.
Clłeehosłowacy przypominali zlepek pll
karski. Był te zespół bardzo nlerówIIY,
lir którym obok kilku pierwszorzędnych
zawodników widziało &lę wiele przecięt_
nych ..talentów". NajlepSZ4 notę zyskał
obroAca Kocourek. On stanow1l twardą
zaporę po prawej stronie 1 on obnażył
w6zystkle braki Wiśniewskiego. W po_
mocy motorem regUlarnie pracującym
był Benedikowlc.
W linii napadu, kt6ry miękkO przyjem
nie dla ol(a grał w polu, najsilniejszy
pullkt posiadali Czesi' po prawej 6tronie.
Tu Semesl - Tmka umieli wykorzystać
każ'dy błąd naszej defensywy.

Jak

padły

bramki?

JJ

dy, panująe nad sytuacją,
w. lekka: Jędrzejczyk przegrał 2 Pe.
ckiem II. W pierwszej rundzie Jędrzej.
czyk mógł wygrać przez ko. Gdańszc:z.a.
nin bYł Wyjątkowo odporny na sllne do
sy łodzianJna.
Bardziej odpowiadałby
wy'nlk remisowy,
w. półśrednia: NacaJskl przegrat _
Krawczyldem. Sędziowje skr%yWd%lLl1 łe>
dzianina.
Krawczyk n!e dochodził do
głosu I był kilka razy zamroczony. Na.
gajski dysponuje bardzo ",IInym ciosem,
ale nie ma trzecIej rundy,
w. średnia: OIeJn1k W>"Punktował IWd
skiego. Spotkali się z 8Ob, dwaj starzy
znajomi. Tym razem w lepszej foI"1Ć.
okaz.ał ~ Olej nik, który pokonał zde...
eydowanle lwańskiego,
w. l>Ółcię7:ka: Jaskóla Wl'aral w pierw
szej rundzie przez pod~anIe &41 MrowUI..
sIdego.
W rincu ~dr;!ował Zapl&t1tA.
PunJdJ'
obtlcuU: Peter&k1, Sleroszews1ń 1 Nowa_
kowski. PUblicznośCi J tyl!.!lIee.

B" 1: 2

Tomas .truła I Cz~chosłowaeJa pro~ra_
dll 1:0.
Tempo ..rrY Jest bardzo aaybkie I piłka
stale wędruje od bramki do bramki.
w , min. następuje wyr6wnanle. WI_
gnieWSki dośrodkowuje.
Piłkę
dostaje
BIałas, który przechOdzi
Kocourka I z
nlewlelkleJ
odległości
kieruje ją do
sIatkI.
Jest 1:1.
W ta mlD. Polacy lUlobnraJII prowa.
dzenle.
Do dalekieKo podania 8łomy bieKn,
obok sIebIe
Benedlkovlc I Hogendod.
ŁOdzianin Jest szybszy, pięknie centru_
je, lecz Wiśniewski nie może strzełać na
skutek wkroczenia do akcji Kocourka,
pOdaje więc do AniOły, kt6ry silnym
strzałem zdobywa zwycięSkI pullkt.

Śląsk

Ł6dź

w plywaniu 73: 80

100 m styl dowolny panów:
l) Proee1
Rozegrany w Łodzi
mecz pływacki
Śląsk Łódź zakończył się nieznacznym (Sil 1,04,9, 2) Jera (L) 1.03,6, 8) Zdmny
eSl) I ,()i;.
zwyclęstwem pływakÓW Sląska 73:60.
100 m grzbiet pań: l) Gryszczyk (Sl)
Optymistyczny nastrój panował wśród
publiczności zgromadzonej wokół basenu t,39,5, 2) Szafranowa \Sl) 1,40,2, 3) Ciem.
podczas konkurenc}i indywJdualnych, bo niewska (Ł) 1.41,5.
Sztafeta 4XIOO m stylem
dowolnym
łodzianie prowadzili 86:38. O końcowym
wyniku meczu zadecydowały sztafety, w pań: l) Sląsk 6.00,4, 2) Lódź 6.12,3.
który>eh Ślązacy bY'11 lepsi.
Sztafeta 4X200 m dOWolny panów: l'
Sląu 10.30,5, 2) Łódź 11.09,8.
Wyniki były następujące:
400 m styl dowolny:
l) BOnJecld (1.)
W meczu piłki wodnej Sląsk pokonał
5.22,9, 2) Prządc (Sl.) 11,31,5, 3) Szaofran Łódź 12:4 (7:2).

Zaraz po rozpoczęciu
~:r Barwlńskl
"kiksuJe" I piłka Idzie na korner. Do_ (SI) 5.42,9.
brze bitą piłkę przyJm.uje lewoskrzydło_
100 m' sty'! klasyczny pań: l) Fronle.
wy Pesek i silnie
strzela na bramkę.
Skromny wypląstkowuje pod nogi Zdar_
~~lar~~a
\~:~'
Dąbek (SI) 1.41,8, 3)
Łódzkiej'
sky'ego, Jego strzał odbija Sobkowiak,
100 m styl dowolny pań: l) Kowalska
•
Jednak zbyt Iłabo,
gdyż nadbiegający
(L) 1.24, 2) Sobczak (Ł) 1.26,1, 3) Grosz. W
zapaśnlczel
czYk (SI) 1.27,8.
,
200 m styl klasyczny panów; 1l Niko.
W decydującym meczu zapaśniczym •
demski (L) 2.55,8, 2) l{uklok (SI) Z.57,B, wejścIe do 11g:! rozegranym między G\votr
3) Szoltysek (SI) 3,00,5.
d1.ą (L) a ŁKS WóknJarz zwycięstwo 00_
Uli! m grzbiet panów: l' Bor.iecld (1.) nieśli zapaśnIcy GwardtJ 5:3.
1.19,7,
2) Langer (SQ)
1.2tt,2, 3) DłucL~
Do Ligi zapaśniczel
~hodzi wi~ z
, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (SI) 1.22,2.
Łodzi druł;yna
Gwardii.

AtleCi ..Gwardii"

1}1.

Lidze

WIADOMOŚCI SPORTOWE

.

pO d a]emy na str.

2

I
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KS 11 Listopada (Tirana) Druzyl\Y

wystąpiły

składach:

w

następujących

Tirana; vogll, B. Borlcl, Spahiu, L3_
cel, LlambL, Kovala, Parapani, GinaU,
L. BOrie!, Bicaku, Telltl.
Ł6dź: szczurzyńskl,
Wlodarczyk, Luć,
Urban, Słaby, MUl er, JaźnIcki, Poplołel.,
Janeczek,
Ochmański,
Marciniak, Ko.
czewskl (po przerwie).
Sędzia Bukowskl. Bramkę zdObył Bo_

stnlk Borlcl, który był bardzo nlebez..
pleczny w czasie rozwijania się akcji pod
naszą

bramką.

Łódź

1:0 (0:0)

przyznać,
ze łodzianie mieli
w polu I stwarzali
znacznie
sytuacJi podbramkOwYch.
Po przerwie sytuacja zmieniła się nie
do poznania.
Albańczycy :zaczęli crać
znacznie łepleJ I stall się drutyną bar_
dzo niebezpieczną. Pierwsze skrzypce w
Ich zespole grał Boricl II, a bramkar.4
Vogli miał wiele szczęścia. Koczewskle_
go prześladuje pech. Ma dobre sytuacJe
podbramkowe, a nie moie strzelić coala.

Trzeba

przewagę

więcej

\V drużynie łódzitlej zawiódł atak. Do.
brze grał bramkarz Szczurzyńskl, pomoc
oraz obaj Obrońcy Włodarcozyk-Łuć. Po
zmianie stron, zamiast Marciulaka grał
Koczewsld. Wnl6sł on do linii ataku du_
żo zapału, ale niestety I Jego prześlado_
wał jakiś dziwny pech, miał on kilka
bardzo dobrych okazji strzelenia przy_
rlcł. PublicznOŚCI 10 tysięcy.
najmniej jednej bramkI!
SpotkanJe o charakterze międzynaro_
Albańczycy
byli bardzo szybcy,
ale
W 14 mln.
Borlcl strzela z daleka.
dowym, nIestety, tym razem nie ściąg_ nie mieli wykończenia akcji, kt6ra stale
SzczurzyAskl kapituluje i piłka crzętnle
nęło na stadion
łódzki spOdziewanych rwala
się
I nie dawała
ko6.cowegQ w siatce. Tirana prowadzi 1:8. Nadarza.
tłumów
ze względu na przenikliwy efektu.
ja s.lę dalsze okazje nie tylko do wyrów
chłód.
nama, ale I do prowadzenia, ale cóż kie_
Alba6.czyey, występujący w Łodzi jako
PRZEBIEG GRY
dy dwa razy pUka trafia w poprzeezk ..
klub ,,11 Listopada - Tirana" wybiegU
Już w 2 minucie gry
Ochmaitskl od_ Nasi
napastuJcy nie umieją sklerowd
na boisko w Zielonych koszulkach I bia_ daje pierwszy strzał na bramkę prze_ ce1nle pllkl do bramki Tirany. AlbaAczY
łych
spodenkach, a łodzianJe grali w ciwnika, ale ~wietnle grający w bramce cy te:!: blJlł w poprzeczkę i nadaj utrzy:'
czerwenych koszulkach i białych spo_ Vogll Interweniuje i piłka nadal znajdUje muJe się wynik 1:0. Strzał Jaźnlcklegoo
denkach. Do ustawionych
graczy i do sIę na środku boiska. Bity przez Jan~cz_ bity z wolnego lapie VogIi. Tempo me_
zgromadzonej publiczności przemówi! wi I.a wolny też nie daje źadnego rezultatu czu nieco słabnIe J zaWOdy kończą się
cepre~s ŁOZPN dyr. Kazimierczak.
bo piłka odbija się o nogę jednego ~ zwycięstwem graczy AJbanl1.
Spotkanie stojące na średnim podomie AlbańczykÓW, drugi strzał Janeczka ła_
Sędzia meczu Bukowskl popełnił 5zerel
sportowym było mimo to Interesujące. pi,: VogIl. Albańczycy zaczynajlł nlepo.
A tak łódzki
Sklecony zostal z graczy kOIĆ Szczurzyflsklego, który przytomnIe przeoczeń nie Widząc kilku fauli i paru
Dużo emocji dostarczyła rówroez wal~lłczek
pod bramką Tirany.
warszawsko.lódzldch. Nic dzt.wnego, że wylapuje wszystkie piłki. Wynik remI_
ka w wadze półcl~klej pomiędzy Plsar.
WŁOCHY SZWECJA 12:4
brak było zgranL"1. W ataku wyróżniał sowy 0:0 utrzymuje się. Bite przez ło_
A}bańczycy grali twardo. Dndynę Ich
IIklm a Kruplńsklm.
się Janeczek, który miał dobry dzień, dzian kornery nie slł wykorzystywane. mozna scharakteryzować
Jako bojow,,"
W BOKSIE
Pierwsze dwie rundy wygrał PisarskI.
W międzypaństwowym spotkaniu ale nie miał szczęścia pod bramką prze. Odczuwa się w drużynie brak Lącza, Ba_ ambitną, ale słabą technIcznle.
W trzeciej, przy dopingu publiczności,
ciwnlka. Zresztą
Janeczek był pilnie rana I Patl<cJl. W 30 mln. Popiolek nIe
Albańczycy
w
najbliższą
niedzielę
Kru'P Jński przeszedł do zdecydowanego pięściarskim amatorskil'h reprezenstrzeżony przez pomocników I obrońc6w potrafił
skierować
piłki
do pustej spotkają się w Warszawie z reprezenta.
ata'ku i rundę wygrał wysoko. Pisarski ta.cji WIoch i Szwecji, rozegranym Tirany. W drużynie piłkarzy albańskich bramki.
cJą Polski.
skończył walkę wyczerpany, jednak zwy
Do przerwy wynik 0:0.
W SztOkholmie. zwyciężyli Włosi 12:4. na wyrÓŻnienie zaslużył środkowy napa_
ciężył na punkty.

Sztokholmie

- Szczecin 12: 4
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Zluta Emillia
Juoabina Kokoszko z domu
nie zrezygnowała jeszcze ze zdObycia
razem z Agntlł Gong pllli1l6w maS1lyny do
czytania myśli na włas.nlł rękę. Obie nie_
wiasty spacerowały w kostiumach kIłpielo_
wych na pokładzie, talt upalny był ów pa_
Pudło

mi<:tny d~ń

Wreszcie, gdy w pobliżu nikogo uJe bylo,
kobiety
zbliżyły
się
do Agapita, który
głęboko zadun,any
(ale paląc cygaro) po_
dziwinł otwarte morze.
- Panie Agnpf.cie. kochany! - rozległ się
za nim słodki. ba - miodowY głos.
Agapit odwrócił się. Na jego twarzy poja_
wU 1110 odruchowo
sympatye7A1y uśmiech,

który jednak natychmiast znikł. Strach i
rozpacz Ol:'arnęły tego mężn, znanego z
dzielności, nl\ widok Zluty EmiliIi w kostiu.
mie k,pilO!owym 1895 r.
- Uciec! Daleko stlłd uciec - było jedyn:)
myśllł KrupId.
, Zaczl1,ł się cofać przed 7LIu~ Emi1iIł, która

Pdbita "Druk,-Ri7śi. Wl·" .•U6w••C.;telnik··

Lodi, 111. hirld Nr J

zblliała

sio,

wyclągajlłc

ku Blemu

ręce

i usilujlj,c swoj. twarzyczkę ułożyó w slodki
uśmiech.

Krupka odwrócił się błyskawic.ure i po_
W
pamjmnej
ucieczcę
przeskakiwać
skrzynie i Iin~'. Widz,c na wpół uchylone
drzwi, wpadł do jakiejś komory • samkn" ,
sit na c2ltery spusty,
cZlłł

D-<l7311

