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Owocna H'Spólpraca

O dalsze 16 km wzrosła długość

„magistrali piaskowej"
KATOWICE, 27.9. Budowniczowie magistrali piaskowej, olbnymiej inwestycji dla przemy
słu węglowego, której koszt się
g:t blisko 50 milionów zł rocznie. oddają przedterminowo co
raz to nowe obie!kty i odeinki
traiiy, umożliwiająe dodatkowe
zwiększenie wydobycia węgla.
której
Dzięki te<j inwestycj!,
jest w
ukończenie planowane
końcu Planu 6-letniego, dostarczony do kopai11 piasek wypełni puste komory po ·wybranym
\\ ęgl u i zajmie miejsce olhrzymich węglowych filarów oporo
wych, pozostawianych dla zabez
pleaenia powierzchn,i. Pozwoli
to na wydobycie milionów ton
węgla „zamrożonego'' w fila-

ram

W okresie ostatnich 3 miesi~
cy ułożono dalszych 16 km linii kolejowej oraz v.-ybudo"Y~
na trasie 7 wielkich moo:tów J.
wiad'U:ktbw.

W ciągu godziny

milion egzemolarzy
MOSKWA, 27.9. W ZSRR pr21t
prowadzono w ty·ch <hiiach pró
bę potęż.nej maszyny rotacyjnej.
Agregat ten waży ponad 650
te.n i druk-uje w ciągu godziny
milion egzemplarzy gazet. ~
szyny tego typu ob-zyma wkrot
ce drukarnia dziennika „Praw

..
... F
Rzq dy USA;·",
ng 11 1 rancl'
,

do rewizji traktatu ~.Włocha~~
w· o I n y c h n a r o d ó w dqżq
w celu odbudowy armn

włosk1e1

Artykuł wicepremiera Minca w „Prawdzie"
MOSKWA, 27.9. w .,Prawdzie" ukamł 5ię art)·kuł
biura politycznego KĆ PzPR, wicepremiera Hilarego
pl. „Ow001.a współpraca wo} nych narodów·'.

kich surowców, których nie
dostatecznej
w
posiadałyby
ilości, lub których nie mogły
by uzyskać w krótkim czasie
państwa obozu pokoju, zajmu
jące olbrzymie przestrzenie ku
li ziemskiej. We wszystkich
tych krajach t.rwa gigantyczne, pokojowe budownictwo ekonom~czne i kulturnlne.
owocna
Wszechstronna i
współpraca ekonomiczna Zw.
Radzieckiego i krajów demokracji ludowej stanowi niezwykle doniosły czynnik w
walce o trwały pokój na cai
łym świecie, , o demokrację
socjalizm.

ne przewidywanie towarzysza
Minca Stalina sprawdza się z nauko
wą ścisłością. Ośrodek socjalistyczny wzrasta i wzmacnia
towarzysz się wszechstronnie. W wyniku
1927
W roku
Stalin mówił, że „w toku dal w1elkiego zwycięstwa Związ
szego rozwoju rewolucji mię- ku Radzieckiego w drugiej
dzynarodowej i l'eakcji mię- wojnie światowej cała grupa
d.zyn~rod-1wej. będ~ się kszta~ państw w Europie i w Azji
towac dwa osrodk1 w skali przyłączyła się do ośrodka .so
światowej:. o~rodek s_ocj~li~ty- cjalistycznego Polityczna siła
gospodarczypotencjał
czny, &_kap1aJąc:y _kraJe c1ązące i
k~ S?CJal!zmow1 1 <?środek ka- państw obozu pokoju, demop1tahstyczny, skup.•aJący kra- kracji i socjnlizmu są olb1'zyje ciążące ku k~pitalizmowi". mie. Nie ma takiego materiaW naszych czasach to geni.al łu, wyrobu, takich kopali11, ta
-----------------------------członka

WASZYNGTON. Z7.9. - Departament stanu USA ogłosił <le
ikl;.rację Stanów Zjednoczonych,
Anglii i Francji w sprawie trak
U!tu pokojowego z Włochami.
Dekla.racja ta została jednocześni-e opublikowana w Londynie
i w Paryżu.
Trzy państwa zachodnie oświadczają, iż „gotowe są zre·
v;idować warunki traktatu pokojowego z Włocluuru, nakłada-

i:Ice na Włochy pewne ograniczenia. Z deklaracji wynika, ie
rewizji ulec mają przede ws-r;r
slkim te artykuły traktatu, kt.Óograniczają / m.ilitaryzacjł
rc
Włoch i rozmiary ich sił zbroj~
nvch.
·Trzy państwa zachodnie o-;·
świadczają równieź. ii domagac
przyjęcia Włoch do
się będą
Organizaicji Narodów Zjednoczonych.

z chwilą ustanowienia usll'o'
iu demokracji ludowej - stwier
dm autor - 'l. chwilą win·ocze
nia na drogę socjalistyczną, ovko.natnicznego
braz rozwoju
krajów dem<llk.l'acji iudowej uległ ra1Y"kalnej · mtianie.
W r<>.<u 1950 produkcja przen:.y:;;łowa w porównaniu z p~
\.-ojcmiym 1!333 rokiem wynosi
ła: w Po'.scl.' _ 22•l proe., w Cze
rhos.towacji - 146 proc., na Wę
grtech - 207 proc„ w BułgaPARYŻ, 27.9. Według donieMOSKWA, 27.9. - Agencja
i-ii - :!7'1 pi:or„ w Rumunii TASS do.11ooi z Teheranu: Dzien sień prasy, Anglicy pr.r,eprowa157 pro<:„ w Albanii - 423 proc.
nik „Iran" pisze, że tymczaso- dzili pod Abadanem w prowoW pierws7,ej J>ołowie 1951 roku
wy zarząd irańskiego na-rodowe kacyjny sposób ćwiczenia w
\\ie wszystlticl~ krajach demogG towarzystwa naftowego, wy ~trzelaniu z dział okrętowych,
lo-adi ludoWeJ produkcja przew:vsłow.a w Porównaniu :r. rokonu1ąc ostatnią decyz.ię rządl\I nie uprzedzając władz ira1'iskich.
J,;:cm 1931ł wyn~ł: w 'Polsce w sprawie wyda-lenia z Iranu an ł'ald ten wywołał wielkie obu
~flR proc., w Czeehostowacji specjalistów nafto- mmie w irańskiej opinii pugielskich
165 proc., na Węgrzech - 271
wych, nie będących w służbie bljcznej.
proc., w Bulgarii - 335 proc„ BERLL'i, 27.9. W c_Z°\\>"a~k ,~e'.11a Nie~iec. ·W .imieniu frn:-!h.ory og~lnoniE>.mieclde miałyh,r imńskiej, zawiadomił wszyst" •. u.nn1nH - 200 pi·oe.
Rei- "·lt c:r:l.hyc ,.pe.ci b:>!1kolą ONZ , lciC''1,.,•p(c.i<'1istDVl.· .a.ngielo.kich c
zc_i>r"'."ł si~ Bund<>sl.a.g dia omo- kq; k~w.i .:»ty "&.i U
Stosunki ekonomiczne mię w~e111a apelu Izby LuJowej mann złożył ''rniosek, a~eby
R•cyjna większość Bundes tej decyzji rządowej. Ponadto
dzy ZSRn a krajami demo- NRD. Charakterystycrną cechą Bundestag przyjął propm:yeję tagu odrzuciła wniooeli: KPD, za tymczasowy za.rząd postanowił
kracji ludowej sprZYjają szyb tych obrad był zjednoczony !7.by Ludowej.
aprobowała natc>miast deklara- nie dopuszczać specjalistów anlti~mu rozwojowi sił produk- front 8trnnnictw koalicyjnych
Szef „rządu" bońskiego złożył cję Adenauera i pro.poeycję SPD gielskich na. terytorium rafine- UJ H.orel
c:V.l?lYCh. Związek Radziecki rządu Adenauera oraz schuma- dl.'klarację, w której odrzucił w sprawie separatystycznych ""'Y rii naftowych Abadanu oraz in
PEKIN, 27.9. Dnia 26 bm. na
udzielił kr~jom demokracji Ju e:herowskiej SPD - tzw. „partii pJ"Opoz:{cję w &-prawie narady o- borów samoi-ządowych w Berli- nyc:h przed-siębiorshv przemysłu.
froncie wschodnim od.dzialv Ar
dowej ogronmej pomocy przez ~zycyjnej" w negatywnym sto gólncmiemieckiej. Zapowiedział nie.
naftowego w Khuzist.:m.ie.
mii Ludowej s..ltuteczn!e Odpar
dostawę SUl"OWCÓW, żywności
sunku do propozyoji Izby Ludo 011 natomiast, że jego „rząd" :z:ło
ły sześć zaciętych ataków ame
i przez beznośredni współ
n~i
„ogóllloniernieckiej
projekt
ży
nara<ly
odbycia
sprawie
w
wcj
rykańs:kiej II dywizji i I dyv.riuaj- c.gólnooiC:"lDiedkiej.
udiiał w likwtdowaniu
ordynacji wyoorc:rej". Ordynazji piechoty morskiej oraz VII
zniszczeń wojencięi:szych
Jedynym stronni-ctwem, które r:ja taka ma być oprac<:>wana dywizji lisynmanowskiej, które
nye\t. Dzięki temu można było wy'stąpiło zdecydowanie w obro l>e'! be--4J{}ŚredniC'h rozmów mię
przy poparciu przeszło 50 czoł
skut.eczuie przystapić do odbu nie interesów narodu niemieckie dzy przedstawiciełam:i Niemiec
gów, lotnictwa i artylerii us!ło
doVl'J zruj~owaneJ przez woj- go, była Komunistyczna Partia z::t<:ho<lnich i NRD. Adenauer
wcly przerwać linie obronne A'r'
nę ekOD0!11Iki.
p.owstaJe UJ Lodzi
Niemiec. której przewod~iiczący utrzymyw<ił, że kwestia zwoła·
mi Ludowej. W toku walki zni
lfyttuana towarowa między ~.fax Reimann przemawiał jako nia uararły ogólnoniemieck.iej
W październiku rb. wstanie uruchomiony w Lodzi, przy szczono 12 czołgów i zestrzeloPolską i ~SRR wzrosła od r.i:ettnik ogromnej większości jest przede wszyst.kim „sprawą,
chwili 1,akonC?.enia wojny 5-krot mieszkańców Niemiec zachod- mocarstw okupacyjnych'"·- W Zarządzie Gł. Zw. Zaw. Prac. Przem. Włókienniczego, Gabinet no cztery samoloty nieprzyjaMeiodyczny właściwego wprowadzania metod pracy inż. Ko- ciela.
nie.
27 wneśnia strącono siedem
u pcdstaw perspektywnYch nlch pragnącej pokoju i zjedno myśl propozycji Adenauera wy walewa.
planów ~oz:voju gospodar~~
Naukowe podstawy do p.ra- dom zakładowym i adiminist.ra- S<J.molotów niep1-zyjacielskich.
narodoWCJ l industrializac11
fabryk włóki-eru1iczych,
widłowego upowszechniania me cjom
krajów demokracji ludowei le
Ludność
tod .inż. Kowalewa opracował wskazując i.l:;i drogi właściwego Wł
żą układy ze Związkiem RaOC
Główny Instytut Pracy w War- upowszechniat!lia metod pracy
dzieckim. przewidujace closta
kierunkiem prof. inż. Kowalewa.
pod
szawie,
wę z ZSRR naJno~vocześnfej
Onlą
Bigeleisen-Zelazowskiego.
szych nrządzen przemysło
WASZYNGTON. 27.9. Departał
z
malerinht
bogatego
Wiele
""·ch, szerci:-u całkowicie wyY
i
tei· <lziedzi11.·· zebrali pracowninient stanu pod:ił do wiadomnści,
nosa:ionycb 7.akładów pz'.zem:V
włoski minister
że Aclleson
w
Lochi,
w
GIP
nauk.owi
cy
sło~cb, zbudowanych na pod
BERLIN 27 .9. W doni~ie-\ nie chce słyszeć o zbrojeniach.
budżetu Pella poopii;ali porozustawie. .najnowocze:iniejszYCh niach =-: 'Niemiec zachodnich l\foina niewątpliwie powiedzieć, ZPB im. Marchlewskiego oraz z
PHENIAN, 27.9. - Niedawno r:'.icnie, uzupełniające włosko-ame
osią,gnu:c techniki ora.z udzie- agencja Ą!)N stwierdza, że o- że przeważająca większość mło ZPW im. Ludwika \Varyńskicgo.
W ł-ódzlkich zakładach włó- przeszła swój chrzest bojowy ryka1\ski układ ,.o przyjaźni, han
lanie wyrfatneoi Jl!nmocv nauko sta:tnie W)rniki referendum lu- dz1eży niemieckiej nie chce stać
kienniczych od dawna już wpro koreańska kobieta-lotnik The cUu t żegludze" z dnia ·2 lutego
wo-techr~cimej. W PÓisce nn. dow~o Przeciwko rem.iJitaryza się żołnier:zami.
wadzo,no metodę inż. Kowale- Son-Hi. W składzie bornbow- tMS r.
utworzem~ nowej bazy hntni- cji i na rzecz rychłego zawaT"cia
Treść. pornzumienia wyraźnie
wa, jednak sam proces wprowa ców nocnych koreańskiej Arczd. ro~zmtego przemysłu me traktatu pokojo....vego potwierdza
dzania jej. jaik również upow- mli Ludowej bombardowała ona świadczy o tym, że celem jego
f.ali ni(';:i:elaznych, znaczne roz ją dobi.triie fakt, że apel Iz:by
amerykańskich Jest ułatwienie penetracji kapisrechniania nie był dotąd opar- ugrupowanie
budowy Ludowej NRD dał '"~az życze
szcrz~nu• nr:r.crn:vsłn
W
ty na podstawach naukowych, wojsk interwencyjnych na wy- talu amerykaiiskiego do goopodar
masz:vn, ntwor:r.en.ie przemysłu niom wsz;'Stikich Niem.·ców.
'-lf'1:Jk.uite'k czego nie za"l.ViS21e da- brzeżu zachodnim Oraz składy Id włosklej. Amerykańskie karte•
~amoohodowe1rn i traktorowele , monopole będą korzystały w
wojskowe wroga.
wał poźądane wyniki.
Zgod.nie ze stanowiskiem Izby
r,o, nowych ii:ał~zi przemysh1
The Son-Hi liczy 24 lata. Jest 1myśl tego porozumienia ze speU'I"l.lchomi~e ~abinetu Meto
_
..
.
ehcmic7.1?-ee:o itd. oparte są na Ludowej. ogromna więks:z<l&I
radzieck_ich now:v~łt dostawach Iudności za<_11odnio-nie..'11iecki~j ..BER~IN,. 27 .. 9. - SekJ:eta dyczmego przyJdZle z pomocą ro. ona córką chłopa koreańS>kiego. I cjalnych przywilejów we Wlo1
nr7.~'.lze~ !>rzem:v!lłow~·ch i na wypowiada się przeciwko remi- riat .N~emieckie.go Komitetu - - - - - - - - - - - - - - Z chwilą gdy imperialiści nmelszc:ch.
rykańscy napad.U na Koreańską 1
radz1eck1e.t. pomocy naukowo- litaryzacji i pragnie pokojowego ~b~oncow. PokoJtl. wydał otechniczneJ.
l?c;publikę Ludowo - Dem.okrazjednoczenia Nie'7",i~·. Spośród ~wrnd~zemeL.wl. zw1ą~ktu z wY
tyczną The Son-Hi wstąpiła do
7.594 głosów, które oblicWJlO w oczeruem 11 Waec. 1 e! pros<.koły lotniczej. W ślad za nią
- - - - - - - - - _ czwartek rano, przeciwko remi ces!l przez amerykans~i sąd
v.;iele d~iewcząt ~orea~Jcich za łiłowców
6dz;ałek litary?.acji padło 7.107 głosów. WOJSkowy W Stuttgarcie.
p!Sało się do szkół lotniczych.
Przed amerykańskim sądem
Wśród głosujący~h. znajdowało
fii
S~\~ wielu robotn1kow Zl?głębia wojskowym w Stuttgarcie stwierdza oświadczenie....: roz
Ruhry.
począł się proces przeciwko WARSZAWA. 27 bm. odbył stę
Te nastroje ludn00ci zachod- Lili Wa.echter, która wchodzi- na cmentarzu wojskowym Jta Po
arżVCle
r.ich Niemiec zwróciły również la w skład komisji Międzyna- wą1Jrn.ch w warszawie pogrzeb ge
BUKARESZT, 27.9. Rumuń
helgijskiego rodowej Demokratycznej Fe- nerala brygady Artura nuleja,
polityka
uwagę
ł I
Spaa'''a, przewodniczącego zgro tleracji Kobiet do spraw ba- rrzcz dwa dni trumna ze zwlo
ska agencja telegraficzna Ager
I
nwdzenia doradczego tzw.. „Ra- dania zbrodni wojsk arncry- kami zmarłego była wystawiona
p:·ess donosi o nowych zbrody Eu!'opej>'kiej". Jak donosi kańskich i łisynma.nowskich na widok publiczny w klubie ofi
dniach titowców na granicy
chiń.~ka
Prasa
27.9.
PEKIN,
hono
wart.i:
uumnie
Przy
cerów.
Korei
z
powrocie
p
Korei.
w
w
on
oświadczył
ADN,
agencja
tocni
w
wc-~.GrajszyJn.
W dniu
0
t·~m l'i~ llned Sadcnt ~ojewó<lz wy>viadzie prasowym w Ham- Waechter informowała społe- ruwą pełnili generałowie 1 ofice podaje, źe prodUikcja tkanin ba rumuńskiej, których ofiarą pawełnianych przekroczyła jUŻ dło wielu źołnierzy rumuńskich.
czcń:two o straszliwych skut· rowie Wojsl;:a Polskiego.
1~1m w ł~zi w procef>!e ~17.eci~ bm·gu:
znacznie poziom przedwoienny.
kach wojny dla nal'odu koreko band„..te NSZ-towcow zakonNad otw:trtym grobem pożc~ał W pierwszym półroczu br. pro'
Agencjt. A.geipI'esa cytuje lZ
Gdy na 7,ebraniach w Niem- 1ń~kie"o'
noue zost.nlo przesłnchlwanie
0
zmarłego, gen. dyw. Bcwzmk. c1ukcja przędzy bawełnianej wypadików ostrzeliwania teryto
•
c:r.eclt zachodnich· mó'lll'i się o Tll
5wiadkÓW.
Za t.o wytoczono iei proces Tr~yltrotną salwą ostau:i• hołd wzrosła w por6wnaniu z pierw
Sąd ógłosH I>rzei-we w rOZ})ra .r.!ilitary:r.acji ~ odczuwa sie n.a
rium rumuńskiego przez żołnie
wie do. po~iedziałku. dn. 1.10 br, tycbmiast .chłodn~: jeśli nic, Wall~a w obronie Lil! W::1ech: z!ozyla zmarłemu ł<~mpani~ ~oM; szym pó-łroczem roku ubiegł~o
o 29,95 proc„ a tkanin bawehua rzy titowskich w okresie od 26
W ponirdzmlek v~·głM.l i>r7<''1lÓ "'.,.ęcz "'·Togi nastroJ whranyd1. ter Jest walką przeciwko woJ rowa 1 bateri:I. d"~"'1 · Wicnce
l!ych o ~4,5 proc.
hl\i~ty o}nyly mogit~.
Ludoość 1.aehodDio - niemiecka lli&
wienie oskarżyciel publiczny.
iiierpnia do 16 września br.

Huk angielskich armat
w Zatoce Perskiei

Glosowanie w Bundesluga1
nad propozycjq Izby Ludowej NRD
według zamówienia Waszyngtonu
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Watykańskie zaplecze odwetowców ~~~„~~!~~.~.~~-·,:~o~~~.~.~!,~~.!::

Wody Odry i Nysy płyną spokojnie, a po ob1i jej brzegach J?O raz pierwsz11 w 4z iejurh rozwijają się przyja zne stopolskim i
suni; i mięcLy dwoma p~ństwami lwlowymi wschodnio-niemieckim. O:irodek propagandy walki i nienawi.~ci pr:eniós ! się na terytorium Triz:onii, pod opiekt~ńcze
skrzydła okupant1)tv. Niedobitki wy.~ zc:::ekanej sfory Goebbelw s••kur.•
.~a z'hów znala;:ly się w swoim i !)wiole. Przt.J.sz'y •m
"
••
-• •
;• of i' cebezr.obotn.
•
. e s:taby hit. lerowskie 1· arm 1·1· _ ge~" eralo•vi'e
Stare
Teufel.
Gruene
i
Solclatenbmidy
stopm,
rowie roz11ych
recepty propagandowe znów wyciągnięto z lamusa.
.
"
Antypobka he~:;i szaleie pod nałowie: koloński - Fringa ,
batutą a~erykanską, a w tej szkolny kolega i przyjaciel
sarabandzie biorą udział mini- Adenauera oraz monachijski aden::iuerowskiego Faulhaber.
strowie

„rządu".
·
·
·
Polityc Y zac h o d mo-mem1ec·d
· 1
· d ·
cy op
owia aJą V.'le e o „1 ea· „ , k o-de" par t"
łach
u c h rzesc1Jans
·
stanowiącej
mokratycznej,
Ad
·
b'
"
Wl.ęk szosc
ew ga mecle
nauera. A włas'n 1·e ta parti·a bi'e
rze jak najbardziej czynny udział w rozdmuchiwaniu zoologicznej nienawiści rasowej,
w judzeniu społeczeństwa prze
ciwko granicy pokoJ·u na Odrze i Nysie i przeCiwko Polsce
w ogóle. w odbytym ostatnio
„Zjeździe Slązaków" w Monachium, brał udział nie tylko
.
ale
Ka ·i·~er,
minister"
1
"
''
katolickiego
przedstawiciele
rządu lokalnego Bawarii. Reprezentowane było bardzo licz
nie na tym zjeździe duchowień
stwo katolickie i „pełnoprawjak twierdzą władze
ni"
watykańskie - b. prol>oszczo· N
Od
wie niem'ec
ry 1 Ycy zza
l
sy, jak i duchowieństwo z całych Niemiec zachodnich.
·
·
· k
t
To
samo s anowis o ZaJffiUJe
„prezydent" Federalnej Repub
liki, Heuss, podkreślający w
depeszy wysłanej na „Zjazd
że zebranie to
Slązaków" jest wyrazem „świadomej woli politycznej niemieckiego narodu". To samo głoszą członkowie chadeckiego „rządu"
Ad enauera, t o samo powtarzaa
ją ich chadeccy wyborcy,
bł ogosławią wszystkim wyrazi
. l
cre e woli papieskiej - kardy-

odnaJ'duJ·emy
właśnie
Tu
klucz pozwalający nam na zro
zumienie sytuacji. Od chwili
odrodzenia Państwa Polskiego
aż po dziś dzień papież Pius
XII „nie u;maje" polskości
z·iem z achodnich ani granicy
U:~tlalonej między przedstawiciedami narodu polskiego i naro u,.. niemieckiego. Pamiętamy a„ n::idto dobrze osławiony
d ·
· ki
]. t
z ma 1 marca
119s4 palp1es
8 ro rn do biskupów niemieckich, w którym, W szczególnie ostrej formie. obecny
papież nazwał wytyczenie gra
b
· N ·
Od
·
rze 1 ysie " ezmcy na
przykłatdnym w historii EuroPY pas ępowaniem" i podał w
b ł
"
.
wą t P 1iwosc, czy Y 0 ono „god
. p 11't c ·
spodarczo
1
o y zme mrnsa
.
nione"
·
Amerykański minister Byrł
t k
9
nes W r. 1 46 zaa a owa granicę polską na Odrze i Nysie,
ale dopiero Pius XII zakwestio
. b dl
ł ·
a niemie
nowa Ją W sposo
ckich przywódców katolickich
miarodajny. Nie śmieliby oni
pisnąć, gdyby nie czuli za sobą
oparcia w Watykanie. Posłusz
ne było niegdyś woli papieskieJ' Centrum niemieckie, połuszne są dziś niemieckie p::irtie chadeckie będące wykladni
kiem najbardziej reakcyjnych,
szowinistycznych i antypolskich dążeń imperialistów niemieckich.

ska, że przykłada rękę do luclob(ijczych planów amerykań
skich sukcesorów Hitlera, jak
kazał ongiś księżom niemieckim zanosić modły za ukochanego fuehrera. Fakty te są
·
b ezspo:me,
t · d
znai Eisenhowerom to, czym dy- s w.ler. zone
f
d
g t
sponuje w rozmaittych pali- ne l me porno ą u za ne rastviach Zachodu: możliwość zesy, żadne obwijanie w ba-

Rozpqtanie antypolskiej he-1
cy w Tri::onii nabralo sz erokie
go ro.zmaclm d:ięki . : bieżnej \
polityce Waszyngtonu. l Wntykanu.
"Watykan oddaje Achesonom

reakcyjnej
wykorzystywani::!
części kleru, episkopatu, ldasztorów i grup świeckich Akcji
Kafolickicj. Te wpływy - to
wkład Watykanu do agresywnego paktu atlantyckiego.
ZdaJ·emy sobie od dawna
sprawę, że Watykan J·est zwolennikiem kwestionowania gra
nic nasz.vch na Odrze i Nysie,
że polityka jego jest antypol;:.

. • kopano szt
Dawn1e1

•
dz•1s' w• , coraz s'c1•s1 Ie1sza
I ęz
•

gwa1·em i muzyką.
W duiych, p1·zestr:zennych I pomysłowo oświetlonycl1 haTargów Poznai1skid1
lach dawnego pawilonu wł&kienniczego
zgromad:wn<> ponad. 10 tysięcy najrozmaltS'.Zych eksponatów, obrazującyrh w skrócie prooukcję drobnej wytwórcwści i rzemi05ła.

Jednym z

głównych

celów nie
dawno otwartej w Poznan;u Wy
stawy Przemysłu Droobnego i
Rzemiosła jest pCJ1kazanie nasze
osiągnięć
społeczeństwu
mu
drobnej wytwórczości w zakresie produkcji artykułów dotych
czas w kraju niewyrabianych, a
które dawniej były importowane.
Maszyny do szycia, lodówki
maszyny do obierania jarzyn, do knjania mięsa,
suszarki, elektroluksy, wari ana
lityczne, automaty do mycia na
<:zyń, aparaty do pn.eświetlania
jaj zapre-.1:entowane na wystawie. dawniej sprowadzane były
z Niemiec luh Anglii - dziś
produkowane są u nas w kraju.
spręiarkowe,

Do niedawna

jeszcze skazani

trudno~c~
byliśmy na wielkie
narzędzi
związane z importem
foka~:skich, a szczęgóLnie stołów
operacyjnych i nar7.ędzi do naDziś zakłady podleświetlań.
głe Zjednoczeniu Przemysłu Me
dycznego zaspokajają potrzeby
Ostatnio rozpoczęły
krajowe.

one produkcję

stołów

operacyjnych najnowszej konstruikcji,
C!oil"Ównujących swą jakością i
praktycznością naj·l epszym tego
typu wyrabianym zagranicą. Za
kh.dy te W)"l"abiają również spe
cjame lampy i apa.rnty do naświetlań, bogate zestawy przyrzadów chirurgicznych, dentystycznych i ortQIPedycznych, któ
rE' widzimy na wystawie.
Amatorzy sportu mogą na wy

w niedzielnym numerze ciekawy i niełatwy konkurs sportowy, p. n.: - Czy to jest
faul?

Zal<laclów

Pr'4emysłu Bawełniane·

Między armią re:ihuu sanacyj- nie' broni! włoozy wyzyskiwaczy - go. Robotniczy zespól artystyczjego wlasnych wrogów. ny wystąpił z pokazem tańców lu
nego a luclem pracującym władzy

,
lrnpauo sztuczną przepaśc.
Bataliony <lowotlzor.e przez obcyrh
żolnierzowi oficerów wychowa·
nych w ś!epeJ nienawiści do ruchów postępowych I wolnośdowych, mlaly być dalszą, obok golf'.dzlnowskiej, rezerwą po!lcji na
wyp:ulek manHrst.acJi robotni,
czych czy chlopslóch. szwadrony
kawaleryj;Jcie pod dowództwem
i·otmist?·zów - synów obszarników
ora:r. lrnmpanie szlcół pod chorą~ych wysyłane byly na wid, aby
brutalnie pacyfikować okolice, w
J:tórych chłop s.tawal do walki z
re:l.imem ucisku I nędzy.
Jakże sztuczną jednak była ta
przepaść. którą między ludem a

7.ołnie.r. 7...11ni - synami
tego 1uctu, odzianymi w mundur usitowali wyi<opa2 burżuazyjni
wtadcy przedwt·ześniowego pailsiwa ..Także S7.luczną była ówczesna dyscyplina, bezdu"zna, masko< ·
' yczno.cią
apo l 't
rze lcomą
wana
WOj$ka, a obliczona no to, że
.żołnierz będzie wiernie i bezmyślprostyn1i

,

jących

trzeb ludności pracującej, które - odpowiednio wyzyskane
- niewątpliwie będą mogly pokryć niedobory występujące na
rynku w dziedzinie wielu artykułów.

już wiele
d:t.iś oglądanych tylko

Udowodniły tę sztuczność dohit.nie wypadki kra,k owskie 1923 r„
gcly żoln.ierze wbrew zbrodniczym
rozkazom swych dowódców, zam it'l 't strzelsć do strajkujących ro
boLn;ków - bratali się z nimi.
Udowodnił ją również rok 193'9,
·
gdy działacze kom11n1styczni, po
\\"yłama.niu krat więziennych, 1.bra
tali się z żolnierzem opus7.czonym
tchórzliwych dowódców.
przez
Pro;;ty żołnierz natychmiast uzna!
w komunistyc 7J 1 ych towarzyszach
broni, tam gcl7.lie się oni pojawili,
swych pra•w d„iwych przywódców,
którzy trafJJie i Właściwie ocenill
z:irówno sytuację strategiczną, ja<k
od
i polityczną.
Odrodzone Wojsko Polskie
pierwszych chwil wkrc;czenla na
ziemie polskie związało się z ludem pracującym.

Jeszcze grzmiały ar1naty
r A ··
ź 0 łni

Od

natl

lV ·

OJ·
rmn
erz
rą, gdy ·
ska Polskiego brał udział w pierw
Pomorzu
na
siewnej
szeJ akcji
.
.
Dzięki pomocy sapera setki tyziemi up1·awnej
hekta1·ów
sJPcy
'
pozbywa!)• się żątleł min. a drO•
d

=~e~ ':'o~~t:zi~~:~aca:;o;:~~C:cyj~

dowych i radzieckich, recytacjami
Pia 1 s ś 10 1 t ·
n e ze. c e mm.
z kolei żolnlerze śpiewali robotnikom piosenki o warszawie, o
Nowej Hucie, 0 żołnierzu _ szo!erze. Nastr6j był serdeczny. Zbra
tali się jeszcze bardziej robotnicy
l żolnierze. Opowiada.li 0 swych
osiągnięciach w pracy 1 szkoleniu. Stali się sobie jeszcze bardziej
bliscy. Wiele bylo takich spotkań.
A każcie z nich to nowe zacieś·
nlenie więzi Wojska z ludem pracując:in- który coraz gorętszym
mnilow~»iem otacza. swoje Juclowe wojsko Polskie.
0
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O

~
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brqzowego
Karelo-Flńskiej

-

.

wano„."
SRR powróci·
z
Zolnicrze Gwardii Ludowej nie
nych. żołnierz brał udział w każ- li uczestnicy dwóch ekspedycji
zorganizowa- „ smarowali masłem szyn wiodą
<lej wielkiej al<cJI pafistwoweJ archeologicznych,
czy to politycznej, jak referen- uych przez leningradzlcą filię In- cych na. wschód", nie stall z .,bro
du1n

lub

wy·bory,

czy teł.

ośwla-

towo - kulturalnej 1 gospodarczej.
Ta śclsla więi żołnierz.a z ludem
7..acieśnia się z lcażtlym rokiem.
Oto w maJ:itkach PGR w powiecie zi<1lonogórskim robotnicy przy
stąpili do akcji żniwnej. Nat.ychmiast zjechala grupa żołnierzy pod
1lowóllztwem oficera l\IIuu<ldewicza.
Zmieszali się wojskowi I robotnicy rolni, 7.awlnflll żwawo kolo robyły zakończone
\Joty I żniwa
przed terminem.
żołnierze innej jeclnostkl wojslcowej spotlcall się z przoclownikami pracy Państwowych Zakładów Wytwórczych Aparat.ur NIsklego Napięcia 1 z Państwowych

stytutu 'Historii Kull.ury

Materi:it uią u nogi", jak to 7.alecnli. zdra.ł
cy z tondYń•t<•ego „rządu„.

nej Akademii Na.ule ZS RR. znale
:tli &ni w pólnocnych rejonach tej
republiki liczne zabytki arcbeolo
giczne.
w miejscach, gdzie dawniej
przebywali rybacy i myśliwi, na·
t~afiono na 'larzędzia pracy wy
konane z kamienia. W poludnioś

l,

Wkrótce

Wzrusz~ni łfliłśmg

nam

jakie zgotowali
dyr. Sos

„Dz .... ••fVćlL"

0

cicżki e j,

.•

ofi arnej walce z taszy sta

:•! 1 ::~~P~:1:;,~i zb~~:~i ~:~~le=:~

zwolenia kladli fnnclamcnt..v pod.
rozwój na,zej wolnej, ws1>aniale.
<lziś rozkwitającej, budując~j socjalizm Ojczyzny.

·===============
[hUfChl"ll 9 WllU~Ol
.
Hi·rohe·to

wo-zachodniej czę c 1 JCarelo-F n·
slciej SRR odkryto osadę z wie-!1
ku brąz~wego, gd7.ie_ oprócz n~rzędzi kamiennych znaJdowaly się na.
czynia. gliniane oraz przedmioty
żelazne, co ~wladczy 0 el<sploat.a
l i
~
cji przez staro„ytne p em ona. rudl' zela.znej.

wyrobów
na wysta
wie pozna:iiskiiej, jak np. Jodówki elektryczne, suS"Z.arki, pralki
it}ł. znajdzie się w codziennym
sfawie obejrzeć wiele naprawdę użyciu naszych żon i gospodyń,
ciekawych eikspona;tów, w:fród przyno~ząc im wielkie udogoclSpecjalna ekspedycja zajmowała,
J..:tórych bodaj że największe za- nienia w pracy d-0mowej.
sit: budowaniem dorzeczy rzek Nal
interesowanie wzbudza tzw. jolrowy, Plussy 1 Piały, gdzie na.tra!
ka (mała łó..rllka żaglowa). Nie
fiono na. zabytl<i pochodzące z róż
człowieka, ki.bry Z pobytu filmowców wegierskich
było chyba
nycb okresów. Przeprowadzone II
by przeszed!I bez zainteres<>wą
prace wykopaliskowe w odteglości!
ni:;i koło tego stoiska.
1 kilometrów od Narwy (Estonia).
Do najciekawszych punktów
uwieńczone zostaly odJcryclem osa!
wystawy na.Jeży zailiczyć stoisko
dy z okresu kamienia. W osadzie!
Centrali Przemysłu Ludowego gorącym
przyjęciem
tej znaleziono dobrze zachowane
i Artystyc=ego z bogatym dzia
na.rzędzia z kamienia oraz z lcoścl
łem tkanin, kilimów, ceramiki i
oświadczył
łodzianie
jelenia I łosia.„
zabawek.
zasługuje
Na podkreślenie
W dniach 26 i 27 bm. gościli! steśmy gorącym przyjęciem łódz
fakt, iż większość tych zabawek, w Łodzi przedstawiciele kinema
kiego społeczeństwa I za pośred- Na półce z ksiqżkomi
jak i innych wyrobów CPL i A tografii węgierskiej - dyrektor 1 nictwem waszego pisma. jeszcze
produkowana jest z materiału ·węgierskiej Centrali Wynajmu' raz
robotniczą 1 A. SEGHERS _ TRANZYT.
pozclrawiamy
o<lrpadkowego - dawniej wyrzu Filmów .:.... · Frigyes Sos, przedŁóclź.
1 Książka znal<0mlte3 Współczesnej
Spotl<anle z filmowcami pol-, pisarki nienuecl<lej jest obrazem'
conego po prostu na śmietnik.
stawiciel Ministerstwa Kullm·y
sltimi pozwoli nam wymienić Jej wlasnycl1 przezyć i obserwa-•
No uwagę zasługuje również i Oświaty - Ferenc Somos, ly
cji z pobytu w strefie nleokupo.
. .
closww.dczen1a. Walczymy bo- wr•nej przez hitlerowców we Fran
chlał meblQIWY, a w nim szcze- reJktor
Wytwórni
Węgierskiej
wiem o jeden cel: o filmy reali- C/i w Jataci1 1940-41.
gólnie nowy tyip składanego fo- F'jlmów Dokumenta•lnych - KaNa tle zan:ętu i rozp:zężenia, w
zmu socjalistycznego. Wymiana.
tela, tzw. „amerykański". Spc- roly Bofo i reżyser fi•lmu „Tajakim pogrązyły FrancJę w pierw
.,
.
.
.
cjalriy dzia•ł po.święcono rzemio- j em.nica szybu
wojny rządy
miesiącach
dośw1adczen pozwoh nam os.ąg 5'!:ych
naftawego" bui7.uazyjne Bluma i Daladiera,
nąć szybciej ten cel.
słu indywidualnemu, które 7.a- Feliiks
Mariassy. W sali kina
uc11odżców
!OSY
ulcazuje
autorl<:a
prezen towało wyroby o wiel- „Wjsła" w d:niu 26 bm. filmowniemieckich, którzy w śmiertel
Wczoraj goście odjechaili do nym
kim artyżmie i precyzji wyko- cy węgierscy spotkali się z
przed zbliżającym
strachu
nania.
łódzkiego Warszawy skąd samolotem uda się z każdym dniem barbarzyńcą
przedstawicielami
pragnl\ wyjechać za ocean.
:1'
świata pracy. W czasie tego s:pot d'Zą się do Budapesztu.
Wystawa poznańska pozwoli kania Ferenc Somos pokrótce
przez konfrontację z konsumen- z2poznał zebranych z dorobtem za pomocą specjalnej ankie kiem młodej kinematografii wę
ty, któ1·i; wypełnić może każdy gierskiej.
IE.IW~
Z\'1-iiedzający - wskazać równie:i.
Następnego dnia goście zwiena niedociągnięcia i braki nasrej dzili Państwową Wytwórnię Fil
produkcji :rzemieślniczej.
W związku z notatką pt. „Ta- niedbalstwo i brudy a kiet'owmów Dokumentalnych, Wytwór
Wystawa świadczy o wielildch nię Filmów Fabularnych i Na- jenmica popularności i niepopu- nik zakładu „Północnego" otrzy
możliwościa.ch drobnej wytwór- ukowych ocaz Pai1stw. Wyższą larności łódzkich lokali gasttono mał naganę z adnotacją w akczości w dziele zaspokajania po- Szkołę Filmową.
micznych" (Dz. Ł. nt' 215) o- tach personalnych. (2733 GA)
Zapyto11y o wrażenia z PQlskl trzymaliśmy wyjaśnienie, w któ
dyr. sos powiedział. - Podróż 1·ym powiadomiono nas, że po.
po calej Polsce pozwolila nam \dększenic 7..aplecza „Savoy'u" ~IREDĄll((;J;]
·
nie tyll<o zobaczyć nowe buclo- doląc7.enie dużego p01niesZC".le- wie, ale I nowych ludzi, buclują 2ria na ganuażernię Oi'az obierał Pasa:!:er. - Nieuprzejmy konW część nakładu wczorajszecych z entuzjazmem szczęśliwą Inię jai·zyn itp. jest prze'\\idzia- dul<tor otrzymał upomnienie sh1żl
Łódzkiego"
„Dziennika
go
bowe z odnotowa11iem w aktach.
przyszłość. Wsz~tlzie spcitykaliś· ne w ramach Planu 6-letniego.
wkradł się do czołowej wiado(2007 In)
Odnoimie wś harów „Parkomy się z nir-zJomną wolą walid o
mości błąd drukarski. Tytuł tej
„Północnego" Wydz.
Czytelnik z ul. Narutowicza. pokó.i, z wolą budownictwa po-I wcgo" i
powinien brzmieć:
wiadomości
kojowe:;o. Buclu.i'1c n<>we, nie Handlu Prez. RN komunikuje, iż Rowy przy krańcowym przystan
34 dni
„Częstochowa melduje:
tramwajowym ul. Narutowicza
zapomina się u was <> l'ekon-1· kierownik ba1·u ,.Parkowego" Z<> l<u
ruszył trzeci
przed teiminem
zostały zasypane i teren splantostrukcji zabytk6w. Wzruszeni je stal dyscyplinarnie zwolniony za wano.
(2801 Mrb)
n,f.lrt n".

Sprostowanie

w

przepas'c'

oczną

każdy znajdzie na tej wystawie
Pl'"ZeChodnle zdążajlłCY ulicą Rokos..wwskiego w Poznaniu
stronę terenów targozwracają z Ulciekawie1\ołem gło~y w
wych, opust~łych do niedawua, a od kilku dni rozbrzmiewa-

I
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Gospodyni domowa, lekarz i sportowiec
cos, co go interesu ie

ł

we nę.
W obliczu montowania atlan
maszyny wojennej
tyckiej
odbudowaneużyciu
przy
go hitlerowskiego wehrmachtu, antypobka postawa Waty·1
·
t
k
·anµ wys ępuie ze szcz ~ go ną
· t ś ·
wyraz1s o c1ą.
Deu t_se.hl an d ue b er a 11 ..':~ dziś dzw1ęczy po watykansku.
Edward Ligocki

wę, mobilizują wszystkie siły wszystko 11rzeznac7.ai:i dla frontu.
Dowództwo GL za Jedn? z słów
nycl1 zadań w tym okresie uważa
Sl'arallżowanie hitlerowskiego tran
sportu. Wie bowiem, ie katdy po
ciąg, który spłonie na torach nie
I< td.
dochodząc do_ linii frontu • . a a
. .
godzina opózmenla tam, gdzie czas
liczy się na minuty - oslabla taszystowslcą bestię. Wzmaga wlęe
al<cję kolejową. Lecą w powiet.rze
\<ooJskowe pociągi, wylatują w gi>
r-: mosty.
JS:omunilrnt sztabu Główn~So
Gwardii Ludowej za okres od. Z5
do 5 paździemlka 194'
września
r<•ku &twierdza.:
w walce z transportem
at~ki naszych oddziałów na
,
line kolejowe spowodot0a•11
lacznie 286 godzin przerwy
ruchu komunikacyjnym.
Między innymi oddzial11
Gwardii Ludowej przeprowa
dzily masową akcję kolejoh
,
kt,
ora wstrz11ma .• a ruc
wą,
kolejowy na 115 godzin. Wusadzono w powietrze 7 lokokilkadziesiąt
mot~w oraz
wagonów. Podminowano to. . , W
.
arry kole3otve na 1inwc11
szawa-Radom, W<!1.ver-,Vor
szawa, Zielonka-Ząbki, Zqb
W
ki-Marki, Kawen.czyn- ar
Chomento' w-Legioszawa,
nowo- Wszv.stkie zaminowa_
ne tory u zbrojone byli! m.inami czasowymi, którf' wu•
.
buchaly w czasie naprawy 1tnii powodując wiP.llde zomie
szanie i wiele ofiar w.fród
k l .
·
o c10niemieckiej slnżby
Odd.<:ial part1r:cmcki
wej„.
i?n. Berna zdemolował i z.nisz
czyl stację kolejowq Kl.nmnice„. dwie grup1J bojowe wy
koleily transport wojskow11
pod Urlami.. . oddzial partyzancki wysadzil w powi-:otrze
pociąg wojskowy w o1<n1icy
Zalesia Górnego„.. drui:11na
partyzancka opc:nowala stację kolejową w Chynowie. 11rządzenia stacyjnP. zdemn1o-

„Gwardzisty". Pastrzępione
ry
l<artkl - które nim dotarly do
archiwum przeszly przez niejedne
ręce, niosąc ludziom oturhę, zagrzewając do walki w rlężkle dni
okupacyjnej nocy - mówią nam
dziś o bohaterskich bojach Gwardil Ludowej z faszystowsl<im okupa.ntP.m, o poświęceniu t ofiarnaścl, z jaką żołnierze Polski Podziemnej walczyli ze V,nlenawidzonym wrogiem.
Druga polov.·:i r<>ku 19~J. Dawno
już prysnął mit 0 „niezwyciężonej
Niemiec.
hitlerowskich
armii"
Rdzą polcryly się rozbite szczątki
porzuconych
dział,
czołgów
uciekających hitlerowców
przez
na długiej, 1000-kllometrowej drocJze odwrotu spod st.alingradu.
Hitlerowcy ostatkiem sił usllu-

·,

komprom·1tu·1qce

Ii sły

.
.
.
Po _Pti;rws:::e1 wo1me §wi?towe1 nie byto Norymbergi,
· · pu be·tczna. we
' o~tnta
a.ie
i;ranc3i Zt?łaszcz~, tak glogno 1ipom1,naln si.ę o powie
szenie b. cesarza Wilhelma, że dlugo rozważano W
Londynie czy nalP.ŻY wytoMisję tę
czyć rnu proces.
mial otrzyma.ć mlod11 wówczas lord admiralicji., Winston ChurchilL.
Obecnie - ja.k donosi pa
ryska „Liberation" - Chur
chm przyznal się, że zsabo
Holandia,
towal tę misję.
na terytorium której schro
nH się Wilhelm Hohenzollern, gotowa 1nJla go wydać
- i wla.foie Churchill dorządowi tv Hadze,
radzil
by zaslonil się prawem azylu.
pobi.ty
naród,
„Każdy
zwłaszcza

powiedział

powinie71 posiadać żywy symbol. Można
powinszować Mac Arthurowi jego dlugowzroczności,
gdy sprzeciwH się postawie
niu Hirohito przed sąd!'
Jak widać z tej wypowie
stary lis chętnie widzi,
dzialby jako żywy symbol
cieszącego się
faszyzmu dobrym zdrowiem Hitlera.
Wiadomo również o konsza
chtach Churchilla z Mussojego
linim już w okresie
.:mierzchu i Q wymianie
czulej korespondencji. Wiadomo, że tych odręcznych
dość
lis•ów Churchilla kompromitujących na pew
no - szukają obecnie wszystkie wywiady atlantyckie.
(Gil.)
Churchill -

Jak będzie zorg aniz owa na Punkty sprzedaży

~otat!lik

~b l~!.fc~z .: ,;c.:, Jt,~ ,'~. ~w; a1ir.~ ,~ ,~.;_f,.:e:0~i: pign~.!\' Sprzedaż miQS3 Wpaździ 8f0ikU ,~!~~"~~~~~~ „°..~„~~.~Bc~_·:n~kl

••
z
·' _
Czerwony
Barlic:<iego.
·n
d .
. .
w;; łącznie w dniach 28 i 29 wrzePSS uruclrnmiaJą sprze az po m;
śr.ia w godzinach od 8 do 20.
to'"~ą zien111iaków w ilości od 50 p1ac przy vl. Nawrot 73.
ł
DRN.
Adresy Oddziałów Handlu
100 1cg w na SródmieScie - ul. Legionó\v 10, de 500 kg po 32 z za
~ ·~p odyn·1
in_ ia.s:ta.:
Pćlnoc - ul. Limanow~ki ~r;o 40, stt:pnj~cych pun}il::tch
_.,
U
V
K1linsl<1ego
60/62,
Daszy 1·1 ."1<i'e.~Południe - ul. Pabianicka ?.1~.
~0
.
2~a. Rzgowslrn 112. 154. 179, Pabianicka 192, Wycieczlrnw a 110, _ze.b1
l D
•
r0ms1<iego 72, Złotno 74, Rą enWczoraJ otwarty zosta " .OID.
si«:. ·9, Legionów 56. Al. Kościuszki 34, Karolewsl<a 2. Wólczaf.slca Go3pqclyni" l\1HD przy ul. Piotr
a
Konstantyno wska 33, Swierczew kowi;k;ej 85.
15.
e
r
a
j
ę
je
sprze.
.
.i .
Komenda wojewódzka i wszyst- sl<:iego 13, Zgierska 153, St1-ykowZnaJl UJą SI<~ w nun W
kie komendy powiatO\ve SP z dte- ska 65, Woj&ka Polskiego 12, Li'--~b
h
1
arty nt .· po ... ,,.,
renu woj. lóclzkiego prLeprowa za merowskieg o 74. Wo.iska Polskie- daży wszelkie
domo'\vym:
ie
gosnoc:lars{w
w
ne
2
·~"a ';;::;,~~.:l~~znem\~~ ~;;żymf~Ss~~~I; g,; 12ij, Pabianicl<a 157. Zeglarska
... ~.ych garn
28, Zawiszy 26,, Sląska «",ltz'.a 1·ios'c:- n~J·r·ozma1·
które '.< uruchamia O:trodcwa
1-'>L•
pielegniarek ,
o
~
dni·ce
3fl, Dąbrowska 34, Tuszynska 125,
PCK.
m1etrr.o ,
brytv;ann,
rondh.
„kow.
Łęczycka
IIO,
i'ego
20
''ap;o·r·ko\••sk
zaobejmuje
na kursachi teoretyczne
Naukapraktyczne
\
'
•·
.z
j~cia
ny
itp. 6<}gato z::opa
zaluesu pielęgniarstwa. Uczenm- LC'katorslu:. 2, Pabianicka 72. Bro- ""i<>dra
c!ział Jl{}l'Celany 1 k.rysztaNo-ijest
26,
s!<a
Nowo-zarzew
9.
warna
otrzyl<:ursu
trwania
czasie
w
ce
•
4 s· k' I
v.ryżyv.ricnie, zaniu,ją beiplatne
m. iIL są prześliczne 1
kwaterowani e, naukę, pomoce na~ wctki 138, Księży Młyn 1 · ren 'e łów. Tu
d
cy
l
k
k'
.
CzerArmil
83,
Nawrot
2
w!cza
0
ukoWe i pomoc lel<arską. Szcze1
udzielają wonej ;41, Ludwika 7, Kopciń-1 tanie wc;igiers. ie • omp e ·
informacji
gółow~rch
1 sl<iego 93 , Wschodnia 48 . zacisze 9, hawy z bakebtoweJ masy o tę
w"zystkie komendy powiatowe
n1iejskie vvraz z komendą wojew Lodzi. Z)(lo- Nawrot 60, Zbocze (Stoki), Pogra- rzowych kolorach.
ROBOTNIK (Ul. K1llńsk1e wódzką i miejską c będą do dnia
go 1781 - dla młodz . - szen:a przy,imowan
Są słoiki, weki, fartuchy, ścier
ez skrzydeł", 1 październil<a 1951 r .
•,Ludzie
dod . ,,Bunt zabawek" ki, dobrze zaopatrzony dział ko
godz. 18, 20.
smetyczny i chemiczny, ba, naROMA (Ul Rzgowska 84)
,,Spiew jest pięknem ży
wet p-0mcks do mycia rąk i wie
cin.", dod .•• Ochrona os<>b ista dróg oddecho, le v.>5.ele niezbędnych w gospo. ·wych" - godz 18, :Ml;
·-. - ·-···
CPL i A sprzedaje zabawki dla
przedmiodozw. od Ja t 12.
dzieci nie tylko w swoich skle- 1tl~stwic domowym
PIĄTEK, 28 wr..zESNIA
SO.ltlSZ rN0wP Złotno) !ow.
uruchom!o-,
2
w
również
ale
pach,
,.o
dod.
„As wy·wiadu",
godz. 12.04, 17.00, nych niedawno J<ioskach w parku
Wladomo~cl nowe rekordy" _ godz.
20.00 i 23-00.
19. dozw. od lat 12.
i-olejowym I Sienkiewicza . Klo!(lltn<1<1eST~I O\\'\' 1u1
11.45 „Głos mają kobii>ty", 13.30 ski
czynne będą jeszcze tylko
go nr l2S) - ,.czerwo- Muzyl<a
H.:;,
wszystkich,
dla
ny rumak" - godz. 13, „Zjazd w Wiślicy", 14.50 Muzyka przez październik. Starsi W klo•
20: dozw. od lat IO.
rozrywkowa , Hi.30 Audycja dla skach znajdą równleź coś dla sic- 1
SWIT (Bałt1Ck1 R'•neKl - ś"ietlic dziecięcych. l!i.50 Recenprzecie wszystk1 mHramw a1owyc
„Sen o miłości" godz. zja ilustrowana fra~entem pro- bie: a więc
I
dla młodzieży zy, 16.10 Muzyka, 17.05 Reportaż, efektowne szale wełniane I chu18 20:
niedozw.
Orkiestry Rozgłośni ~'teczki pamiątkowe ze Zlotu W j 0Uł00U50WYC
Koncert
17.15
TATRY cSJenkleW1cz a 40) Kra,kowskiej , 18.00 Aud. z cyl<lu:
(k)
planowego
społeczna
Komisja
:r.imowym) ,,Polski dramaturg staje do wspól Berlinie.
lokal"
(w
rozmieszczen ia przystanków , ma, •.Jnhileusz", dod. ,Ko- pracy z akty\v~m Ś\vi.etlicowym '.
jc:c na \vzględzie zvdc;kszenie momnna Paryska" - god7.. 19.~3 Stan pof(od~1. 20.30 Koncert
taboru
przev. .-ozowych
ż1iv1ości
16, 181 20: dozw. od lat 12 inasowv . 21.l;; ]:Iuzyka taneczna
tr::im.wajowe go tudzież niewielkie
wist.A coaszvnsKteg o n- Orkiestry NRD- 2l.4S „Wspomniez
znieść
podpostanowiła
jednego
z
odległości,
„Dzi~cl
nia robotnicze" - Oskara W~i?1dniem 30 bm. następujące przygodz. 16.30. l>ergera.
wórka" 22 OO Muzyka i aktn~l
dozw. od r.ol:d. 22.30 Muzyka pol"ka, 2~.10
stanki:
lC.30. 20.30;
lat 14.
na ul. Kili1iskiego przy ul. PoKoncert. Transm. z Budapesz'u,
PTT-K Okręgu Łódzkiego orgaWŁOKNIARZ (ulica Pr6- 23.50 Chwila muzyki.
Nawrot i Jara.cza, na
nizu,je w niedzielę dn. 30 września . znańsl<ieJ,
16)
nr
chnika
ul. Zwn:kl,_ n.a
br. wycieczkę pn. „Dolina rzeki 1Al. Koścm~z!n przy ul.
,.Pogromca atamana". PROGRAM
NowomreJ·
przy
Wolnosc1
Pl.
.
.
,
doc!. „O puchar ZSRR"
na ul. Nazaś
przystanek
skie.!,
ul\ ;i; cieczka za.J>ozna
Jasieni".
ROZGŁOSNI ŁODZKIE,J
f{Od7. 16.30, 18.30, 20.30;
Ludowej
Armii
ul.
przy
rutowicza
połudpowstaniem
rzcstnil<:ów z
!l0ZW. od lM 12.
16.20 Na boiskach i bieżniach nlowej części fabrycznej naszego i Składowej przesunąć do Pl. Dą
WOLNOSC (ulica Naplór·
Sterlinga.
róg
br<H\' Skiego
Juaju. 16.25 necital w. Libo-Ga- iniasta.
16)
nr
kowsl<lego
Katarzy- wrońskiei. IS.45 Aktualności, 16.J.3
„Mali:eństwo
Jednocześnie :l>ll'K zawiadamia,
„Włókniarze
18.1:;
Zbiórka członków i chętnych w że ·wobec zakończenia sezonu letny", dod. „Skrzydlata Komunikaty ,
godz. 16, walcza o plan" 18.25 Koncert ży- niedzielę o godz. 9,30 na Pl. Rey- niego linia autot.>uso,va „O", kp.rmlocl~ież" 18. 20: dOZ)>V. .od lat H. czeń, i8.45 ... Co ' to są choroby " ':isujaca w :niedziele l śwfęra na
l{toś z kierownic- m<>nta przy zbiegu u\. Piotrkow(Zgierska 26). ru~o,ve" 18.55
ZACHĘTA
trasie: Strykowska - ~anatorlum
„Scott na Antarktydzi e" twa'', 19. 10 Ko'.ńcert muzyki pal-. skiej, gdzie oczekiwać będzie prze Lagiewnil<i, od dn. 1 października
godz. Hl, 20; dozw. od 1skiej w wyk. Orkiestry ŁRPR..
br. przestaje kursować.
(k)
wodnik PTT-K.
19.&5 Program na jutro.
lat 12.

sprzedaży mięw pażd:<iernil<u obok wolnor~:n lwwej, bezbonowe,l
_.
„
"
będzie w specjalnie wytypowa,.K>i'1~;:a ja!<O symbol kultury ra- t sa i jego przetworów odbywać się dla
ych
uspołecznion
praco\•vr..ików
bony
na
sprzedaż
uych ~klepach
•••
dz.ieck~e.i''.
zal<!adów pracy.
•••
Osoby, cbję'e już zaopatr7.enie m pach w dniach 1 i 2 października
po1>olndnio\ vych
w god'.~inach
· ·
·
dnia 1 pa~cizierni!<a bi'. odbeda
\\re rb. Po tYm terminie bony rejestro
reJestroi.vane
l
c:i? cna r'ud.e::tU-w r rol<u Poli tC::c h' bonowy1n
;;ki łJód,kie.i · ;:e:,rania informacyj wrześniu. uznaje się jako zareje- wane nic będą.
Zaldady pracy zgłaszać się winne połąc7.one ze wstępną reje:;tra- strowane w tych samych sl<iepach
. . „ ·
. ·
. na miesiąc
tych
nowo.:;ffzyję
po odbiór bonów z zapotrzeboObecncść
ne
z
ej~.
pazdz1e1mk
tal<ze
jest
studentów r::a tych zcbreniach
obowiązkowa. Szczc~ó:owe oglo-, prawem z?kupu mięsa i jego prze wan iem, określającym globalną
zatrudnionyc h z podziałem
szenia zostały wywi<;szone w u- I tworów \V cią:;iu caJego miesiąca ilość
~~;~ 1 przez poszczcgolne dzieka- "' te same dni, w któ1-ych dok o- nn pobierających zasiłek rodzinnya
nały one zakupu w ostatnim ty- i nie pobierających. Zapotrzebow
:::
me, podpisane przez kierownika
godniu w_rześnia.
,d
zarz'., okręg':' Ligi Lotniczej w
Przy pierwszym za.lcupie w ty- zakladu pracy i szefa personalneŁodzi orgamzuie v k"rs spadoę,ooniu ocl l-S.10. należy mleć ze go zawieroć winno nazwisko osochronowY (sJ.:oki z wieży) stopnia
16
paźdzler- bv. uprawnionej do odbioru.
do sobą bon z wruśnia
od
w. godzinach br.
pier,••;ccgo pazdz1ernika
zapl~y
19 dnia I
Bony wydawać będą Oddzlr '.y
mka.
L'P
22
ul.
Łódź
7.QLL,
jmuie
"TZY.
d zinach od 8 d 0 15 ·
Dzielnicowy ch Rad Naro,,.
H>.ndlu
za
ych
uspołecznion
Pracownicy
ca 1/3, w go
kładów pracy nie objętych we dcwych l<ażdy dla swego terenu.
0
0
ti. dla tych zakładów pracy, lttóW dniu 1 p~źilziernH<a hr.U t wrzesniu zaopatrzenie m bonowym
.
~
. .
ni I
godz 9 41) odbad ... ie ~ię w aull
gra
przy ul Na- - po oh·>.ymaniu ich na pazdz1er- lJ'Ch siedziba znajduje się w
· t ·t ' Ł. ci'
dzielnicowej rady d~nej
;!cach
skle
innych
w
je
nil< zarejestrują
~{;~i~z~ 6~ ~r~~~~sta inau.guracja roku akademiclde go 1951-52.
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28
· WR:ZEŚN,A
·waclawa
JUTRO•
Michała

WAZNE TELEFPNY:
kom. Miejska M. o. 253-80

Pogotowie Ratunkowe . . 104-44 134-15
117-11
8
Strat Pożarna . .
Ośrodek
Miejski
Informacji •
159-15

D~ZUlł~

Al>T E1t

OZISmJSZE J NOCY
DYZURUJĄ APTEIU•

A. S. nr 2 (Piotr1<0WSk a
nr- 95) Ą. s. nr s (Armil

Czerwonej 53), A. s. nr
(Zgierska 83), A. S. nr
(Plac Wolności 2), A.
nr 30 (Nowotki 91); A.
nr 32 (Rzgowska 511. A
nr

28
51

s.

S.

S.
20 !Więckowskiego 21).

o godz 19 27/29 „Swiecznik'' d1:i młodz .
niedozw
PA.NSTW.' TEATR POWObro;'lSZECHNY (Ul
ców !ó;tal!ngradu nr 21)
Grzesz.
o godz 19
nicy bez winy".
TEATR MUz~·cZNY (Ul
Plot;Jcowsl<a nr 243) o godz. 19.1~ - .• czar·
daszl<a".
TEATR MAŁY (Traugutgodzina
ta nr 1)
19-30 „Mąż I żona''.
TEATR ,,PINOIUO" (KO
pernika nr 16) o godz. 17
Guliwer w Krainie Lijjputów".
TEATR „ARLEKIN"
(Ul. Piotrkowska 152)
godz. 17 „Jak dwa Michały czas zatrzymały".
CYRK Nr 2 (Plac Nlepod·
Ległości) Dziś i codziennie godz. 19.15, w niedwa
święta
I
dzielę
przedstawien ia - godz.
15.30 I 19.15.

BAJKA Cui Franct<zkań·
ska 31) - „!Cnoclc-aut' '
dod. ,,,Viosna w góracll"
godz. 18. 20. dnzw. od
lat 7.
Narutowl·
BAi'.TYK (Ul
cm 20) - „Wielkie naclzieje" - godz. 16. 18.3~,
21; dozw. od lat 14.
GDYNIA (Ul Daszyńskie·
go 2) - „Program Naunr
kowo ~ Oświato\VY"
,, W
3-3, PKF nr 40 '51. się
złączyły
Berlinie
dłonie". „Ałma-Ata" godz-. 16, 17. 18, 19, 20. 21.
GWARDIA (Ul
MŁODA
Li>elonńw 21 nla młodz
„Dom na pust!cowiu"
dod ,.T. . lst górnika" godz. 16. 18, 20
MUZA rut Pabianicka 1'7!)
godz. 18,
„Zawieja"
20: dozw. od lat 14.
POLONIA (Ul. Plotrl<OW·
,,Nicol'\n~
ska &7)
Nickleby" - godz. 16.3Q.
18.30. 20 30; - dozw. od
lat H.
PRZEDWIOS N:E (Ul. 2e741
nr
romskiego
Sonnenbru„Rodzina
cków", dod . . ,częstocho
wa"; godz. Ul, 20; dozw.
od lat 14.

l(,ONCEltT.\'
Apteka nr 42 (Al. Kościu
szki 48) dyżuruje codzien- PAl'fSTWOW A FILHA.Rnie.
MONIA (ul. Narutowicza
20) godz. MJ. 3<J IV koncert symf. w ramach
Muzyki PolFestiwalu
PANSTW. TEATR NOWY
Bohda·n REltOiłD fRzgowska 2J Dyryg.
skiej.
15)
(Więckowskiego
sol;sta Ml los I „Spiewal< nieznany" Worliczko
nieczynny.
godz. 18, 20; dozw. od
Sadlo - · wioionczelis ta
PANSTW. TEATR tm. St.
lat 14.
(Czechosłowacja).
,JARACZA (Ul. Jaracza

I

.Pracow nicy poszuk iwani

zakupi samochód osobowy
małolitrażowy

w dobrym stanie, tel. 266-13
(1258)
PRZEMYSŁU

LUDOWEG O
i ARTYSTY CZNEGO
skupuje złom srebra i monety wycofane
z obiegu - Łódź, Piotrkowsk a 99 oraz przez
punkty skupu w Łowiczu, ł,asku, Ra.domsku, '"'.ieluniu, Sieradzu, Skierniewi cach
l Tomaszowi e Mazowieck im.

CENTRAL A

(1257)
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W dniu 26 wrz eśn!a

dniu 27. IX. 1951 r. zmarła nasza naJmatka
s. t P.

ukochańsza

Oferty Prasa, Piotrkow(7096)
~ka I04a „Futra
SPRZEDAM wózelt limu20.
m.
zynlrn. Grabowa 5,
SPRZEDAM motocykl AJS 250 om sześć. górn:Y
stf.n bardzo dobry. Rolticie. Kotwiczna 8 (dawn.
(7089)
Krótka).
SPRZEDAM fortepian
krótki krzyżowy. Wiadot!lOŚĆ, Bałucki Rynek nr
.,,,
skład u żyw. mebli od
gcdz. 12,30 do 3,30 \vie cz.
18,30 do godz.
Gd godz.
(7067~
lP,30
SPRZEDAM pian ino krzy
ż.owe. Wiadomość 22 Lipca 42. front do 18. (7074)
trzyszafę
SPRZEDAM
drzwiową z lustrem, łóżnocny
materacem,
HEYKO-PORĘBSKI ko z
Dr
specjalista skórno-wene - stolik. Mostowa 26a (jeryczne 17,30-19 Brzeźna 6 den przystanke przed ra
(1130) d;ostac·J<.\) od godz. 17.
tel. 158-19.
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PRACY „WĘDLINIARZ"
Sienkiewic za 4

Ku RSY

t war t y

•
zmiany

choroby
Dr
BILIRSKI
Kierownik a biura zatrudni Zrzeszenie PryLEKARZE.
;erca. Przyjmuje 11-14.
(7180)
3.
11133)
Legionów
watnego Handlu, Piotrkowsk a 40.
Dolttór LASZEWSIU choro by skórne, weneryczne.
.
Wl'CHOW
I
28, 7-9 NAUKA
Więckowskiego
Pracownik a na stanowisko kierownika Sek- 17-19.30.
(6550)
cji Planowaru a w Vlydziale Inwestycji, wy- Dr TEMPSKJ specJal!sto KROJU nowoczesneg o j
modelowania . Kursy TPR
magana kil.kuletnia praktyka, oraz kalkula- skórne, weneryczne, wło Sienkiewicza
(7666)
89.
tora - techmka normowani a z praktyką za• sów, moczopłciowe Plot?
(1124) KUPNO - SPRZEDAŻ
trudni od zaraz Widzewska Fabryka Maszy11 kowsi<a 114.
Włókienniczych. Zgłoszenia osobiste przyj- DrR-OZYCK I specjalista
SPiłZEDAM pianino, kre
muje Dział Kadr WI-F A-1\l[A Łódź, ul. Armii chorób kobJecych, 33aku- tlens, futra męskie i dam
Piotrkowslta
szerli
(1255)
oraz różne rzeczy.
Czerwonej nr 89.
przy.imuje 3-6 oprócz SO slcie
SPÓŁDZIELNIA
Łódź,

0

RAD ;o

Ogłoszenia

(1128)
bót niedziel
Dr PIWECKI y,.re\vnętrzne
piu ca, serce przyjmuje
3-7 Piotrkowska 35.
Dr KUDREWIC Z specjalista weneryczne, ckóme,
Piotrkowska
3-5
7-9,
(1123)
nr 106.
specjaDr ZAURMAN
lista skórne, weneryczne
8-9.30. 4--6 Narutowicza 2
Dr HORECKI choroby to
kiszek; wątroby,
łądka,
Narutowicza 35. Telefon
(1132)
206-99.
specja
CZ
!HARKJEWI
i'r
lista, weneryczne, sltórne
Plotrkowmoczopłciowe.
ska 109-6 tel 138-52.

-1 Or..1 m

ROZALIA

-

szlAKOWSKA

wdowa po emCl'ycle Elel<trowni
prze:tyws z y lat 74.

L

c•·«· w

;;,ĘCIOWIE,

·-

nagle

STEFAN LB NIECKI

w plątel< dn. 211
się
\ldbędzie
o goclz, 16 z domu źa!oby pn:y
ul. Narutowicza 103 na cmentarz katolicki
na Dołach, o czy1n · zawiadamiają pozostali
w głębokim żalu
Pogrzeb

'vrześnia

I

YN OWIE. SYNOWE.
NUKI I PRAWNUKI .

KUPIĘ
samochód osobo- POTRZI:BNA pomocnica
na tych- domowa. Referencje kowy dobry stan
miast. Zgłoszenia. Plotr- nieczne. Piotrkowska 25,
(7094)
ko,vska 5. dozorca. (7072) ffi. 13.
domowa
POMOCNICA
ROŻNE
rotrzebna. Warunki do-i.rtystv bre. Kilińskiego 148, m. 15
l'ARYL;A1"J tA!
czna
cerownia naprawia POJ\10CNJCĘ domową ugarderobę bez śladu. Ul. 111 iej ącą gotować od zaraz
m. 5. przy.i me. Warunki dcrbre.
Wieck<>w .kie!' o 6
!6539) Legionów 25, m. 18. (7089)
front I oietro
córki mojej
ZA długi
LOKALE
odpowiadam .
Marii nie
,Jan BrzeziI'lski, Lódź, ul.
niekrępująPOSZUICUJĘ
(7110)
Targowa 47.
cego pomieszczen ia w za
~~ '\•„,.~t , P.O\i\1
fortepianu
lekcje
PR l\C '\ ml an
akordeonu. Dzwonić 206-65
domowa tyl!<o 10-14.
PO.MOCNICA
(7107)
ul. PKWN 3,
l;Otrzebna
rr,
(7016)
6.
ZA.MIENIĘ 2 pokoiki, ku
l'OMOCNICA domo\va po eh ni a z ogródltiem na ~
kuchnia.
trzebna
od zaraz wó:- lub 3 pokoje
(7091)
(7087) 'l'el. 218-96, 9-14.
c7ańska 41, m. 21.
1

zmarł

P,

Doktor medycyn.y, długoletni lekarz
lecznict'\Ya spol ecznego w t-odzi.

Łódzldej

Wyprowadze nie zwł ok nastąpi dnia 29, IX.
1951 r. o godz. 16 z <1'l mu ż~loby przy ni.
Wojska Polskiego 97 n a cmental'Z katolicki
na Dolach, o czym z a wiadamlają pogrążeni
w g!f;boklm smutlm

1

'.

s. t

ŻONA

(7122)

t SYNOWIE.

ZGUBIONO dowód tożsa
Właściciel
konia.
Zdzie$Zyl1sk l Józef Chugm. Bollmów
mJn Dz.
(7077)
pow. Łowicz.
ZGUIHONO kartę meldun
ZGUB1'
kową. Nazwisko Jażdżyk
13-3.
pies 1C7.eslaw. Harcerska
się
PRZYBŁĄKAŁ
legitymację
wilk:. Odebrać można za ;',GUBIONO
zwrotem lcosztów Cl:i:ma ZNl.P na nazwisko Witold
(Sn5J I czerwiński Lódź, Rzgownr 5.
(7066)
1slta 52, m. 9.
zaświadczeZGUBIONO
nie II rejestracji wojsko ZGUBIONO
Jegitymacj~
kartę meldunkową
wej
i SpoleczneJ,
Ubezp!eczain J Ubezpieczaln
!{~iążeczkę
Pa•
Stefańska
e połecznej' leg. zw. Zaw. Antonina
olanlce, Jutrzkowice 49. ·
oraz wszelkie dokumenty.
Nazwisko Ostrowski Jan ;o'GUBIONO
kartę mel·
(7102)
Chloolcklego 29.
dunkową, leg. zw. Zaw.
Pa
nazwisko
NOT-u,
leg.
książeczka
ZAGINĘŁA
Ubezpieczaln i Społecznej. szek Aleksandra. Toma·
SpalNazwisko Galusiliski Ma- szów Mazowiecki,
(7080)
rlan, Zachodnia 89. (70&3) ska 103-125.

pokoje z
2
z wygodami na
::>ddzielne - pokój z kuch
nią 1 po'cój. Al. l Maja ~3
(7104)
m 6, 10-12.
ZAMIENIĘ

kuchnią

mości

I

I

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

l_E----------------~------------------------__
-ff'~ł"~G~N~.4-N
ll'Lłlll Cl" (53>
y

D

A

E

„CZYTELNI K'"
Prasy
Instytut
Retta.kcja 1 Admlontstrac ja Ł6<:12
111. Piotrkowska 96, tel Centrala
283-oo. Red. Nacz. 125-64. Sekretarz
Od!><>wiedz 204·75. dział sportowy
;118·95, dział mleiskl 114-32. dział
UstóW 143-80.
Redakcja rękop1'.Ww nie zwraca, za
tl:'eść t ternullly ogłoszeń nie bierze
«>dpow 1 edzlalnośct.
k Prenmnerate

miesięczną z.I 4.05,

t~artalną zl 12.15, półrocznie zł
Przyjmują wszystkie Urzędy
l
gze ll~~c.1e Pocztowe oraz llstonocałeJ peJ$cy I wle.jscy na terenie
dego 0 l•kl w terminie do 15 każ

1,

~res następny.

lleaaguje
REDAKCY. TNF
KOLEGIUM

-

-·=-

Potężna

maszyna lel<ko

wzniosła się

w

powietrze.
Nowoczesne sl\nll<i odrzutowe pozwalasamolotowi rozwi!ać clużą szy!Jlrn<'f,
pionowe natomiast śmigło umożliwialo
niemal nieruchome zawiśnięcie w powietrzu,

ły

Niewiele pomtd godzinę trwał lot nad
miejscem, gd,,.le 4 dni temu tonął wysadzony w powietrze ręką wrnga piękny
statel< p•ilarny.
Wówczas łlylo tu. jale podawał 'ra11ort
kapitana. duże pole lo!lowe. Dziś rozcl<1-

gala się pol<ryta tyllrn nlewielltą krą nie·
zmierzona przestrzeń wody.
Lotnik skierował maszynę na północ.
Po ki!lrnn,astu minutach 11,jrzal olbrzy.
l:tlie, r.icskazlt••ln! e białe pole lodowe. Obserwator bnc:a1 .ie l<ilomctr po l<ilometrze,
nie odrywa.i~c oczu od silnej lunety. Ni•

3.
Pruk.trn.l.a N• t Spóldzlelnl W;rdawruczo •OSw•aLoweJ „CzyieJruk ', t.ód2.. ZwtrkJ

jednalt niczego. Gclzleś tylko na
brzegu w:vlegiwalo się stado fok.
Z poszukiwań jcclnak nie zrezygnowano. Codziennie z lotniska w Archangielslm startowały samoloty. Cóż, kied:v skła
brzmiały
dane przez pilotów raporty
zawsze tal< ~::imo: nie clo~h·zeżono żart
ujrzał

nych

~Jarlów

:r.ng;nionych

D-2-24045DZIENNll~ ŁODZI-U nr

257 (2237) 3

NAS~

Tenisiści

T11•zg hi!itorie

przodują

Widzewa

z iednym epilogiem

Refleksje po mistrzostwach
'.regoroc.zny turniej wykazał
Turniej teniwwy o mistrzostwo Łodzi na 1951 rok mamv
ju.Y poza. sobą. Walki, które to c-.i:yły się przez kilka dni na k<••:- raz jeszeze, że tenis w Polsce
tach Ogiuwa w Parku Poniatowskiego nasunęły wiele spostr.:e- Ludóiwej uprawiany jest masowo. Ten piękny zdrowy sport
foń i uwag.
1 siQ dostęp.ny cl.Ja wszystkich..
w_ tego~·ocznych m.isbrzostwach w grze podwójnej panów mi st~.WażnY'
1 momentem jest dub~·;;h .udział zawodnicy i zawad- strzostv.-o i ·wicemistrzootwo zdo że zainteresowanie tenisem mło
m~~..kt z terenu Łodzi i woje- L;; li również zawodnicy Widze- dzieży. Klu):-- jednak pO'winny
. 0vrócić jesztze baczniejszą uwa
.
.
.,
~~-zt.w~i. Do~rze ?i~· s~l~, że j wn.
najlepszą se1'<'ię g\' na 5-zkolenie juniorów.
„ ,~,lu.kudz.esięcm m1q.sc ~I~
1 Po W;m:ewie
poz-i:lda .Y"łólrnfarz.
~:~n.'.010~ ~rezer~vo„~an,~ :·ow~:~zl l_cn_; , ,;w>
że przoNależy po<l:kreślić,
~- h.an.c.~c,c dla_ Jtll:.oro,,. D; '- - , sv:;;w~zy 0 t.vm ilost' zgło.ozo- du);i'~e miejsce w Łodzi wjmują
1
1
1..1 .t~n;u un~ozllw1ono rn GCt~ 1'!1 11 „:c:h znor.,,vodl"'i.l;.t)\"; oraz WJ'J';niki kn :siśd robotniczego Widzewa.
tc·n'.::;_s,on; Z11lle,·zen,ie si<;- ze s<ar 11;.zez nich osia![ni.,.te.
I tutaj mamy wyrai11y do.
. •. ·-_
";i:vm1 ko.<•g:imi, ktorvch w p1·zy Cenną poZ)'CJą .iest m:strz<;>- wód opieki Państwa nad rozwo
szlości mają zastap:·e. Okaz.ało
s:~-. że młodzież z tej bardzo po 5tw_o z<l_obyte w g:ze P~Jeclyn jun fizy=ym mło<lizieży robot
"'""ż.nej próby wysżła zwycięsko. czei __Pan .!?rzez ~a3clll0Vl'ą ora>z niczej.
A t>to mistrzowie i wicemiDwvodem tego są zwycięstwa ":. ,g,ze _rruesza:neJ, prz~ parę
na 1951 rok.
jw~lorów lub . też ciężko wywal- I •1 JC!'~o~a. - Mańko\~Ski: ~a strzowie Łod'Li.
za'Sluguie 3un10r
czone z nimi z·.vvc:i stwa seni.o- \>::v1;07~n:eme

I

·

ę

róvm.iei mógł
Niespodziankę
Włókniarza
spra\~·ić zawodnik
-.: owopo!ski, któ;ry po zaciętej
walce przegrał w tr7.eCh setach

··.-~

d ~~ę~i~

fł

A

oni powr.;7„uiejszej roli. A szkobraci<•
że nie p1-zyjechali
Sikorscy z Piotrk<»\\'a. Dobrze
byłoby przeko.YlaĆ się, czy poczynili oni dalsze postepy, ho
BOROWCZAK
jest t-.c.go n.ajle1>szym
tui-niej
Turniej dowiódł, że najlep- sprawdzianem.
s~ych tenisistów. zarówno senio
rów jak i juniorów posiada Wi<bew. Oni też zaj~li na~wi.ęcej
Artqści trenują
czołowych miejsc. Na ich czele
Dziś o god.Z. 16 na bolsku przy jekt.owani> a wystll,;!Ji w roli ltieBorowczak
się
zn;;jduje
rc1wnika napadu. Vi bramce akt<>,•.t. Un.ii odbędzie się ostatni
Łodzi i wicerni.strz n>istr z
nmg pr7.ed jutrzeje.zym meczem 1·.>w grać będzie 'Vajda.
B1ma:<iak. Z graczv Widzewa po pi<karskim między artysta.ml tea.
.
~
dobaJi slę róv.11icl Klaibert i trów łódzkjch a plast;{kami.
J!!f
...
.
.;:::aktorów
dru!:vu:;r
składzie
v,•
Klaibert wygrał za;dzie zmiana . SzW'i:1.~cer nie zaSzwedi-Jński.
<~ (
z.1ą~lnie n;e_,podziewrmie z Mań gi a w biamce jak poprzednio pro
}~
k.owskim (Włókniarz) w trzech
-~
sdach - v: ćwierćfinale.
(~'1
"Widzew ma również w swych
d,;,

tre-1

wicemistrzynię Łodzi
pań pojcdy11czej
Ulrichsową.

grze

Pod znakiem kosza

(''

'

Jlltro w ..:ali
MDK kos::ykaC'Z<l

,

rozpoczną

i:.ewn.

Na pierwszy o-

J

'·'"-..,J·
c'"

11\-.,1

tf(,,1-i
~{L.

/

P-01~1 KOSZY;:-poJnlą.
.}/
.„,/ '-;S · , karz.e. Ogniwa •J-

.t.r?-em

rewanż

za STJnr-

Banasiak -

Ada.mczyk (WiOzga (Wi-

1lzew. Z) Borowczak -

dzew).
GRA i\IlESZANA:
PajchJowa - Ma6kowski (Wló
kniarz), 2) Woźniakowa - Borow
czak (Widzew).
1)

G-ski

~lr.torzy

zachwycenl

są

gościn

towy z \vyjąlkiem
pcżyczone zostaną z

butów.
Gwardii.
Jt1lrzejszy mecz rozpocznle się
<> godz. 15,15 na boisku przy Al.
Unii.
Przedsprzedai: biletów uruc110miono w dwóch punktach, a m1a
Ośrodl<U Informacji
W
nowicie

meldunkowych, że się u_ro_dziła. ale sama zacz:p~a mice CO
do tego wątpllwosc1.
O PACZCE, Ii.TOR.A
STRACILA NA _WADZE
Ob. Helena Wińska nadała
27 lipca rb. paczkę :i:ywnościo
z urzędu poczi.owego
wą
4. Miejscem przc1naŁódź czenia było Zamarte, pow.
Chojnice. Paczka wędrowała
przedziwnie długo, bo nie zastała już adresatki, która wyjechała z Zamartego 31 sierpnia, czyli przeszło mics~ąc
po wysłaniu paczki z Łodzi.
10 bm. do nadawcy nadeszło z urzędu pocztowego nr 2
wezwanie do odebrania paczki, która wróciła do Łodzi.
Ale podróż była widoc1..nie
wyczerpująca, bo paczka naJ:
wyraźniej zmizerniała

i straci

ła na wadze. Z Lodzi wysz)a

z wagą 3 kg 70 dk a po powrocie miała dwa kil gramy
i 60 dkg.
Kierownik urzędu rozło:iył
bezradnie ręce i powiedział,
że nic na to nie może poradzić.

Należy jednak założyć, że
puszka konserw i ciastka nie
naturalnych zdolności
mają
ulatniania się i zmniejszania
swej wagi nawet w czasie naj
dłuższej podróży i wyciągnąć
wniosek, że przyczynił się do
sporimprez
ró7..nych
11ajwięcej
tego żywy człowiek. Oprócz
t.ov;yc.h, a niew~.tpliwie z chwilą wniosku należy też w·yciągnąć
e'ciy nabiorą rutyny, to potrafią odpowiednie konsekwencje.
osiągać jeszcze lepsze wyniki.
BEZPŁATNY, CZY NIE
Łódz:kie zaś kluby bokserskie
tak powinny układać swoje ka12 bm. ob. Grębowski zam.
le..'1daI'Z)•ki sportowe żeby u- przy ul. Stalina 67 otrzymał
względnić wyjazdy do Pahianic, list od kolegi z wojska.
List
Kutna, Tomaszowa, Pabianic, był' zaopatrzony stemplem je•
2".duńsiki-ej Woli czy do Sieradza. dnostki wojskowej z napisem
„list wojskowy bezpłatny".
Mimo to w urzęd:r.ie poczto·
wym nr 1 zażądano od niego
opłaty 1 zł 20 gr.
Organizatorzy mroc.?.U pil',3rskieDlaczego - nie wiadomo.
go rozeg,-anego miqdzy Zj€dnoeze
niem Przedsiębiorstw Rem. Bu·
EPILOG
dO'\vl. Przern. Lekkiego a łód.7..kbn

-Na-t-rz_y_d-zi-e-st-u---10_z_p-ro-w-in_c_J.i
Przed ikildniami
ku
podaliśmy linajlepstę

szych boksełódzkich

rów

zaliczonych
pi.--zez Seh:ję

W i ŁKKF do kadry
re,p'l'ezenta:cyjnej.
W poszczególnych 10 wagach
wyłonionych zo,,-ta.ło :PO 3 najlep
szych pięściarzy. Przeglą<rojąc
uważnie tę listę' mcżna łatwo za
uważyć, że dziesięciu bokser&w

Bokserską

pochodzi z prowincji.
świ ad.czy

to o tym„

że

na pro

Wpłacili

322

zł

PRBPL Wpła-eili na budn\.vę '\Va·rwin.cji beks czyni Wyil'aine po- sza
wy 322 zt.
stępy. W dużej mierze jest to za
Dziś o godz. 16 n a boi~ku przy

.Powyższe

trzy opo..,iad nla

jak to łatwo zauważyć zostan e rozegrany dotyczą jednej instytucji. Moż
sługą miejscowych klub&i.v spor ul. \:V8łowej
jeszcze jeden mecz pi!ka1·skl na na je zabarwić większą, czy
towych - Stali. Spójni, Unii i budo'\\'Te:.
\Varszawy 1nlędzy wspom mniejszą dozą humoru, w grun
Włókniarza.
nianym przcrlsiębiorstw·em a l{o- cie rzeczy nie sa one wcale
Prowincja posiada sporo mło łcm Sportowym cen :rali Odzleżo„ wesołe.
·
dvch a obiecujących zawodni- wej.
Nie dlatego opisaliśmy je,
ków. Trzeba o.rganizowa<.'- im jak
:7.e chcemy szkodzić oddającej
·1edz1·e1ę
nam codziennie wiele nieoce·
I
U
Poczcie.
przysług
nionych
•łk
Wprost przeciwnie - sygnalizujemy. że trzeba przeprowaI
Sekcja pilki noroej GKJ<F z.a- 1 dzić :vś.ród jej niektó~ch p~a
'1iadamia, że wobec niccl1>j~ciai cownik{?W kontrolę 1 wz.moc
~
•
do skutku pro~.:ktowancgo me~j ?YS~! mę ,P~·ac~, PO to. zeby
zołn1erzy
. l-11 Hc's1·„:ri'-\\"ars~•.;a
' w nnJ· .1esz e lep,eJ pracowała.TER
··
' ' ••
W1- „
Piłk-rze
~
clzewa postanowi bliższą niwzielę k<mtynuowane
zorź~i:lzować będ~ w dal_szym ~il)~U rozgryw".
li
~.wi~ii>-~I<\etzs.;11'.i piłkarskie o 1mstrzo~two IL.'
1

Wn

arze
i dzewa
im
Buty dla

~ '\ wazaJą Ten mecz nosc1ą Włókniarza, który oddał
nieoficjalny do dyspc:-:ycji b()isko i &p!'zęt spo1~
l'. za

Dntiyna
b!eż.
fak!adę w rolni
Oi;niwa wyi:.tąpi w swym najsilntejszym sk!act<:ie z bi-aćmi Bedna1u\v~c.zan1i, Ktvapiszem. Chn1ielew,kim ; Dudą na czele.
.Jeśli chodzi o drużynę Spójni,
to ta została ostatnJo wzrnocniona

GRA PODWOJNA ~IĘŻCZYZN:
l)

PI

r;rnn poj~ztc mecz
lódzkiego Ogni·
z b. ml_....\ ' 't,;~ ~-a
d ~

Ba-

J>llnstwowe

Polska-NRD
Wyniki nte
bU<lUl
CZU
du~:e zaint.eresowanie. Pływacz:
ki NRD reprezentują znacr.nie
wyższy poziom mż llilSZC zawod
11;czki. Natomiast w konkurencjad1 n1ęskkh poziom jest wyrównany i nalłY};y oczekiwać za

Z wojewó:łztwa było mało za
toteż nie odegrali
;rndnik<~w

w

2)

Do W arsza żartej wałki o każdy ułamek
wy przybyła sekundy.
Pływacy NRD w mistrmreprezentaf (~
cja pływacka stwach akademiddch świata w
~I~
NRD. Pływa- Berlinie zajęli w punktacji 7-C·
~~--~ .?
..J ~ cy N~D ro- społo:wej drugie miejsce za Wę'
~ r.egraJą w so gramL
#U

z Nowickim (Ogniwo).
Tenisiści Ogni.wa nie zdobyli
bdnego tytuJu. Stosunkowo naj
]C'!Jiej wypadli No"lll1cki i Ozga.
Pmostali zawodnicy odpadli w
eliminacjach.
W turnieju brali także udział
zawodnicy Spójni i AZS-u.

s::e~·egr.c:h

l\lĘŻCZ'l:'ZN:

Bor<>wczak - Widzew,
nr.,Jak - Widzew.
1)

NRD trenujq wWarszawie

Pływacy

AnurzeJC7.ak.

GRA POJEDY)li"CZA KOBJET:
2)
ll Pajchlowa - Wlólmia.rz,
Ulrkhsowa - Widzew.
GRA POJEDYNCZA

Dzieło niniejsze składa siQ'
trzech odrębnych <lramató".',
powiązanych ze sobą jedynie
źródłem z jakiego tragedie te
wynikły. Jest to ... Ale nie uprzedzajmy wypadków.
NIEURODZONA KOBIETA
Do Sabiny Mamełko zamieszkałej we wsi Tanowo, pow.
Szczecin nadany został z urzę
du pocztowego Łódź 11. dnia
11 kwietnia br„ list polecony,
w którym przesyłano jej meOkazało się
trykę urodzenia.
jednak, że jedenastka też mo
że być pechowa. List nie doszedł w ogóle. Reklamacja na
dawcy złożona 10 maja przyjęta została życzliwie i ze zro
zumieniem przez urząd poczto
wy w Tanowie. Odpowiedzia
no uprzejmie, że takowy list
do Tanowa nie nadszedł i
przesłano reklamację do Ło
dzi.
A w Łodzi... 1O września,
czyli 5 (słownie pięć) miesięcy po złożeniu reklamacji
urząd pocztowy nr 11 odpo\vie
dział, że reklamacji jeszcze(!)
nie otrzymał.
I teraz ob. Mamełko w Tanowie nie tylko nie może prze
konać władz kwaterunkowo1;
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'V Łodzi LICS Wlókni;:i1·z s11o.
dochód z tej inion przy ul. Piotrkowskiej 104 i u pia
U OWę
prezy na zalrnp J-a 51·ę z KolcJ·an.eni z p 0 u1auia.
Piotrkows.ldej.
ul.
przy
styków
•
dla - - · •
upominków
już na stale do swego klubu. śm1.a
Mecz ten sędziować ma popU.lar przodowników Wojska
W Kl'akowic Gwardia , r~>zeii;Ta
ło moż:1a powiedzieć, że mecz po
Polskiemięcizy t.ymi drużynami będzie cie nv w Lodzi bramkarz ligowej .dru
kawy J (,ciągnie do sali MDK S!i>O· żyny Włókniarza Tadeusz Szczu- goMecz W Zduńskiej Woli rozegra mecz Z micj~CO\\'YJll1 Włokni.aDziś -0 godT.. 15 na bolsku ,,SpóJny zostanie 30 bm. o godz. 15,30. nem, a w d~·ugim ~cczu ?gni
r<> zwolenników koszykówki. Po- rzy6ski.
W przerwie meczu przewidziane nrugoli.gowy
zespół Widzewa w wo spotka su; z Unią 'l Cho- ni" odbęd7..:ie si<: towarzyski mecz
c~:;lek <> godz. 13.
im.
Jako pri:edmecz ro7.egrane zosta s~ występy artystyczne. Po dzi- Zduńskiej Woli spotka s.lę z miej- rzowa.
plłkarski między III TPD
PGL 1·m Naru
• T r o · ki
nie spotkanie w piłce sintlrnwej siejszym meczu ustalone już zo- se.owym Włók.nim-zem.
l ·
•
·
·
W l'Vm"izawic J{o ej:l.l'Z W~<·, • "o,ciusz a II
Wiemy, że publiczność ZduiiSportowym przy ~taną definitywnie składy obu ze
między Kołem
. z G'orni'kic
' b ęd zie
Banku Rolnym i Kołem Sporto- spotów. Jedna tylko pozyc,Ja .ie..<rt 'kiej Woli
dochód z ~awodów
Całko-w"ity
" n' towcza.
· .m .1:"•. a dl'
żywo inte1·esuJe się czyc
konferansje·
mianowicie
a
str.la,
Spójni. Dochód z mcezu
1.1rym
sportem i niewątpliWie na trybu- a w s 7..czeeinie Gwardia ro7.c:;:ra przeznaczony jest na budowc; warpnaznaezony jest na <>clbudowę ra - będzie nim Kazimierz Paw- ~~~_;,tadionu zbierze się sporo wi mecz z Ogniwem Bytom.
szawy,
łowski.

pnei: Mokwiliskiego.
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Barnaba opanował się już, tylko na czoło wystąpiły mu
duże krople potu. otarł je chusteczką i rzekł:
- Widzi pani, nie lubię. gdy ktoś zagląda do części mieszkalncj mojego wozu. Taką mam już słabość. Proszę tędy„. do \vyjścia, w przeciwną stronę, łaskawa pani.
· Gdy Przepiórkowska wyszła, Elwirą usiadła na miejscu
Barnaby, zapaliła papierosa i z pozorną obojętnością zauważyła:

- Wpadniesz kiedyś przez swoją lekkomyślność. Jak można być tak nieostrożnym - wskazała oczami na kotarę trzymać to wszystko tak długo w wozie.
- Nie twoja sprawa - odciął się „mistrz", ale głos jego
mniej był pewny niż zwykle.

Rodzilm Skrzypków zasiadła do obiadu. Skrzypkowa przypiąte nakrycie dla Janki. Gdy .i ednak wszyscy
znaleźli się przy stole, Janka wdąż jeszcze poprawiała sobie
włosy przed lustrem.
- Dziękuję bardzo. nic je~.tcm g~odna - odparła na zaproszenie Skrzypkowej - zjem później cośkolwiek na mieście. a teraz wychodzę.
I ruszyła ku dzwiom. Skrzypek popatrzył na nią i pokrę
cit głową. Po czym zabrał się do jedzenia.
Tymczasem .Janka niemal biegiem opuściła wóz Skrzypków, gdyż zapach poti·aw drażnił ją i potęgcwał uczucie gło
du. Skierowała siE> w stronq wozu Barnab~'. wiedział bowiem,
<lo
Zapukała
że jasnowidz jest „bankierem" cyrkowców
drzwi, ale nikt nie odpowiedział. Nacisnęła klamkę. Drzwi
ustapiły. więc weszła do środka. Wtedy zza kotary wyskoc:>:yl Barnabn. 1\'Iinę miał wystrai:zoną.
- ' Kto tu'? - zawołał. - A, to pani. Myślałem, że ktoś
nbcy. Prosze. czym mogę służyć?
gotowała
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Piotr Widzewski
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_ Chciałam zapytać.„ bo słyszałam, że„. Powiem krótko:
mam do sprzedania bransoletkę ze złota. Nie mam na razie
pracy, a z czegoś żyć trzeba. Pomyślałam, że może pan„.
_ Proszę mi pokazać tę bransoletkę.
Przez dłuższą chwilę badał Barnaba bransoletkę, oglądał
przez lupę, próbował zębami.
- Ztoto bardzo kiepskie - rzekł wreszcie, - a robota 1eż
nieszczególna. Pt·awie złom. Ale kupię to od pani. Trzeba
pomóc koleżance w potrzebie.
Uśmicchnął się serdecznie do Janki, chcąc w ten sposób
zademonstrować swą dobroduszność. Następnie sięgnął do
portfelu i podał Jance kilka banknotów, sumę, która była
o wiele niższa od najskromniejszej, jaką spodziewała się
dzicwczyna otrzymać. Nie odważyła się jednak protestoA ja zawsze wierzyłam - myślała, że moja bransować. Schowała pieniądze do to1·ebki
letka jest bardzo cenna. i zamierzała już odejść, ale Barnaba ją zatrzymał.
- Niechże mi pani powie, droga koleżanko, co zamierza
pani ze sobą zrobić. .Tako dawnemu koledze pani ojca, nie
jest mi to obojętne, proszę wierzyć. Czy wraca pani do pracy
w cyrku? O ile wiem, zamieszkała pani u Skrzypków.„
- Oczywiście, źe muszę pracować. chciałabym nawet tutaj.
Skrzypek wprowadził miEJ do dyrektora, ale on nie chce mnie
zaangażować. Nie wiem, co zrobić ..
- Hm, to przykra sprawa - nuulrnął Barnaba z wic!cc
Ale nie trzeba się znów za bar-izo tym
zatrosknn.ą miną . ~~ p_~j.roować! Przecież żyj_e P,alli wśród artlstów! Nie diilIDl ·

pani zginąć. Ot, na
mógł.

przykład. ja sam chętnie bym pani po~

Udał, że się głęboko zastanawia.

Chwileczkę, chwileczkę„. W jak.i by tu sposób? Mrim!
Mam dla pani dobre \vyjście z sywacji! Mam, mam, mam!
Jego radość była tak gwałtowna, że prawie przeraziła
-

dziewczynę.
- A więc pracować będzie pani po prostu u mnie. Wia-

domo pani zapewne, że oprócz występów w cyrku, przyjmuję
jako jasno.„ chciałem powiedzieć - mnemotechnik i hypn'?tyzer, klientelę z miasta. U siebie w wozie. Otóż zajmie się
pani na początek rozklejaniem na mieście plakacików inf'?rmujących, że mistrz wiedzy tajemnej, Barnaba, przcpo\Ą11 ada z kart, kuli kryształowej i z ręki.„ Niestety taka reklama
jest potrzebna. Właśnie na to lecą ludziska. J)użo nic będę
pani na razie płacił, ale gdyby, powiedzmy, gdyby pa11i zamieszkała u mnie, przyjmijmy, tutaj w wozie„. utrzymanie
nic by panią nie kosztowało„.
Gdy zauważył, że dziewcz.yna nie reaguje na t11 propozycję, lecz milcząco wpatruje się w niego dużymi, szaryrr t oczami, nabrał otuchy, uśmiechnął się kokieteryjnie i ;iągnął
dalej :
- A poza tym potrafię być dla młodych dziewczqt bar.
dzo przyjemny.„ Elwira znudziła mi się. Robi mi histe·
ryczne sceny. Ostatecznie może dalej ze mną występować,
ale zami~szka w jakimś innym wozie.
.Tanka, którą ostatr.ie zdania zbudziły z odrętwienia, ode·
zwała się zupełnie spokojnie:
- Jest pan skończonym draniem i oszustem. który . pe-Pa.iqk, snujący sieć
kuluje na ludzkiej nieświadomoścL.
głupstw i kłamstwa. aby wyciągać ludziom pi,..niądze z kieszeni. .Ja w tym nie bi:;dę panu pomagała. Załuję. że tu
w ogóle przyszłam, panie „jasnowidzu„.'·

