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walki <'hiliskich mas ludowych imi"niu tych ma.<; mówił Mao
o wyzwolenie społeczne i na1·0- Tse-Tung:
clime, walki, której pn;cw-0dT.ila
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Polska-wielkim placem budowyl
• Co 3 dni - jeden obiekt przemysłowy
11 Co 10 dni
jeden wielki kombinat
• Codziennie 330 izb mieszkalnych
W dniu 29 bnt. odbyło się w War

'VAR8ZAWA, 2'9. 9. -

sza wie uroczyste otwarcie wielkiej wystawy budowłaM\i,
która ilustruje nuze dof.yeh czasowe Ojl;iągnię~.ia na. połn
rozwoju techniki w budownic 1.wie, oraz wytyeza linię T&zwoju budownictwa w najbli:C szyeh Iałath.
Otwiei·ając wystawę,
w.iee- wy wielkiej dros·i wodftej
minister budov.-nictwa przemy wschód - "Zaehiid, wreszcie za.
slowego, inż. Pietrusiewicz - JICł(lzątkowanie rekonstrukcji
stwierdzH m. in.:
Wisły jako drogi wodnej - to
.. ReaJi7,acja . wielkich zadań wszystko wymaga wielkiego
Planu 6-letniego,
budowa Postępu technicznego, wzrostu
tysia.ca
kilkuset
obEe- wydajności, znacznego postęktó~· przem'yslowych, budowa. pu organizacyjnego, obniżenia
dwu nowych .miast, 90 novlycb kosztów we wszystkich dzi.ekomr1!etnych o&kdli mieszka- dzinach n::iszego życia gosponioWy<.'h, setek szkół i szpitali, darczego, a budo·wnictwa w
żiobków i przedsz~rnli,
setek I S7.Czególllości.
kilometrów nQwycb Jinii koZagadnieniu postępu techni.
k.iowych. tysię<'y kilometrów! cznego, postępu organizacji
dróg. z~1~nozątkowanie budo- pracy we wszystkich dziedzi-

Piękną arterię komonikaeyjną

cz .sne . ost .. !
otrzymuje Częstochowa
WAP.SZA WA, n.9 Szybki ror.•
·.:.n i przcmys 1u w Częz~ochc»:.rie a
zw't ;zcz.'l rozb~1clo~·a< hu~.y 1 bu·
dewa wie!d->"E>i\'; ~ llle.(?;o miasteczka
ro:Jot 1tiCt ..:\1~·0~ \'-: ;.i1nag:a zasadr..icze
IJ,O u spraw11it:nio tranS!}r>rtu w
tym niek ie. I:~·n \ ciace dotychczas
"" Częs!.~ ;:!1ow!e jfo."C1nol)ozi.omowa
pr· :~eoci ~c~e bą;·dxo
wą3lciej arter1i
c't(,~· .:iv.ej z .iedną z najbardziej

nowej i.nwes.t:i,•cji
wyniósł ok, 9 milionów zł. Obecnie brygady robotnioców układa
ją Już ostatnie mett·y kostki i wy
k&J'iczają l~onst.rnkc.ie mostowe.
Przebudowany węze\ drog<>w~·
oddany Z!)Sta1~:e do uzytku w na.3
bliższych tlniacb, tj. około 8 mie·
sir,c"' przed przewidywanym t<>r·
minem.
!coszt lej

! 1y

:ue:h!iv,rych llnli J::olejo\vych. nie;anlernie utrudrlalo l ha.'Y!GWało
!<or.-'u n 1 itacj~
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botników tworzą nową rhm~
po1~.gę m<>c~Rlwa, które obok Związku
Radzieckiego stoi. na straży pukoju i wolności w Azji.. • .
.
Zwycięstwo • Indu c11msk1~;e
rozbiło zbroon1czP plany amery
kańskkh imperialist6w, ·'Zlniet'"Lll
hre do opanowania bogactw ~e
mi chii'is.Mei m·az wykMzysfanm
jej J,lO(l budowę baz agresji na
Dald.im Wschodzie.
cywilizację, twoną
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~owocze~me„ h~~owe. potęine

Cbmy

row ulepsza.Ją metody sweJ
pracy, ulepszają swoje narzęd.zia pracy, wskazują nowe
kierunki badań dla praco·\'1 ników nauki."
l\fiiwiąc 0 og·romnej pomocy
radzieckiej. z jakiej korzysta
nasze budownietwo, wicemiui
ster Pietrusiewicz podkreśla,
'że na wystawie pokazane zostuły
podstawo·~·e
jednostki
sprzętu, maszyn i narzędzi ra
dzieck.ich, które pracują na set

d

W dniu wielkie.go święta Ch;n

po:

ws.z;i scy lud7.ic walczący o
kói i post~p 7.yu~ narodowi

chińskiemu " dalszych, wielkich

zwycięstw.
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Grupa u Francuzów i Franeu·
zek reprezentujących różne kienrnl<i filowric:me, p0Ut:11·c2ne I
religijne przybyla do Polski, gdzie
zwi<>ll7jla Wars1..awę, Po:m.i.n, Ka
towlce i Oświęcim.
W,yrażamy wdzięcmośc za s~c1:e-

r:ólnie serucczne
zgotowała

nam

lH>, aby rozvl'inąl się wśród Francu
'<ÓW duch pojednania, a miętbl:>'l\'~~·stkimi mocarstwami duch lMJ
1·ozumlcnia, nieadzoWl'IY dla obro
p~·jęeie jakie ny pnl<oju,

Judnoiić. Przyjęde

to :Jest świadectwem, że n.ie pl':l:e
stala islnieć bardzo mocna. przy.
ja2:ń między Polską

a.

Francją.

Mimo głębokich różnic. jakle
z:1.ry"<owa.1Y się w łonie cielegacjl
w :r,apat.rywaniach na ust.rój Pol·
~ki. jcst{>śmy zgodni w stwicrd7.e
ntu, t.e w kraju tym manlf<"~ll·
w:ina jest pownechnie ulecydowa
na '!'.·oJa pokoju. stwierdziliśmy,
te w tym ciężko dośwladczony:rn
pnr.z woJnę kra,ju po~więca się
główną ' uwag~ budownictwu pokojowemu na szeroką sk:<1l<:· Nie
t111a tam n~tomiast żadnych agre
~ywnych ani :zaborcz~·ch nastro·
jów.

\Vldiileli:hny ''fszęd.rle zai:waran·
du austriackiego oznaczają w towaną wo111ość Tóżnych wyznań
istocie prze~t.a\\? ienie gospodar oraz poszanowanie szkoinictw11.
ki austrfackiej na tory \•.-ojen- ''>·:r.mtntowcgo.
ne.
k t
Ró"vnocześnie w strefach
Pneprowad~ona io:osta!a s ·u ecz
,
na walka z analfabetyzmem. Doko
zachodnich Austrii
pode.i- nauy wst~.ł poważny wyi;.iłelt.
·
aby
1
1 od
mog•a
d
l b d
b
t do z:i:wodowych szkót techniez·
?WY nowy~ 1, u ow~ az 10 nych, uczdni artyst.ycznyr.b 1 uni
mcz~·~h, drog. strateg1~znych,. wersytetów.
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WARSZAWA, 29.ł. Deleguja francuskit.h bojowników o pokój
ciągu 3 tygodni Z'IVle dz.."lla Polsk-: - xłożyla prud o·
puszcii:enkm naszego kraju nastę pu,!ące ośwlad~.:renie:

która w

/

wo t

na

Wi;rJmd~e.

WIEDJ!!N, ~9. 9. - We Wie dniu odbyło sir, pasiedzenie ra.
dy sojuszniczej dla. Atmfrii. na którym przedstWfcfol radziee
ki gencl'ał Swiridow złożył oświadczenie w ·sprawie remili·
tary;:acji 7.achodnich ~tref Au st.rii.
łódzk~ego
Ąustr1'acka op1· n 1· a demo'·r·aty d<>I•~e 1·nwes.tyc3·e w tvm p1·ze
Cdem zmianv dotychcza.so- ,„
""
" =·
•
W!.'.~O podziału "admini.strac~j- ~~~ ::J.:~~~d~~i~e;~fepS~i~!,~ m~~~ie zadaniom zwi,,,za- ~~~~~~~y~~~o~:a~·e ~~az ~~~ cała ludnośc
mieć dost~p
m~go woj. łódr.kl.e-go,
ktory na odbndową p•·.,em~'"'lu „,0 _
·•
•
.,
'"'
.•"'
nym
z
remilitaryzac.ią
kraju
ł jes~cze od czaso~ jennego i tworzeniem oddzia- poporządkowai-10 całą gospo~
pn:c'trWf\
?· właciz c:u:skich, a ob_c~m: łów wojskowych w zachodnich darkę finanso;vą, politykę cen składl?w po~z1emnych itp. Juz
JE'i\~1 ~tt~ł~1~ . ti!eź~~.1.0 N":i ~ strefach Austrii. Te military-· i płac. Takie zarządzenia rzą- w koncu ubiegłego roktt prasa Ujnelism:v z rado:iclą, z Jak wiei
VvR3 r;a \, C-OraJszcJ S<:SJl po styczne k1·oki podejmov.rane sa
aust.riacka donosiła o planach ką miłością, troskliwosril\ l pie~~anow,~a wys~ąpic _do Prezy- przez zachodnie wiadze okupa , ____________.___ 1budowy nowej magistrali cl.ro- tyz.mem odimdowuje się w Polsce
oi:ir:i !ludy. ~inu,t.row z od~O I cyjne, a przede wszystkim
gowej, łączącej Triest z pó!no- spu~e1znę
hiswrycz1tą
liraju.
w1edmm ? 10..1-k.t~m. Przy op•alprzez amerykanów i rząd au- Ah~IO _irański
cną granicą Austrii dla trans- ~wiat'lczy to o poczuciu prawdzl
Co\li·ywamu.Pr?Je,~tu WRN WY striacki. ś\viadcza 0 tym naportu czołgów i innej ciężkiej .vej dumy narodowe3.
szła. Z z~ł~zenia, .ze przyszła •tępviące fakty· '
kon
li
kt
naftowy
broni.
Obóz w OśWit:clrniu. mlej&ce "ll'0'
gmina wie.i«ka wnina odpowia ~
·
·
n1ordowanla ł milionów mi:t·
dać potrzebon: gospodarc?.ym,
Windomo, żf' w okresie an IO:SDYN, ?.9.9. Na .specjalnym
(Dalszy ciąg na str. 2)
c:r.y~n. kobiet i dzic<'I. przekszt.."\ł
społecznym
1_ }'1!1turalnyn1
schlus~u
na tervtorium !'!Osiedzeniu, poświęcon~'ln spr.a c<iny 1\' muzeum n::rroll.oW<', uprzy
miejscow·ei luanosci.
Austrii. a zwłaszcz:a w- ol~rę- wie nafty tTańskiej, rząd br~-tyj
PO•łOSkl•
tomnil nam 7 nowu zgrozę osi.a.·
W związku z tym zaszła ko- gach za':hodrdch. hitlerowcy ~Ili postanowił przekazać tę spra ))
fi.
1t.Pcznych konsekwendi narodowe
nieczność przeprow~dze~1dia no stworzy1i pctężną baz~ pro- wę Radzie Bezpieczeństwa O~Z.
l~wos'
go socjalizmu i wojny.
wego podziału WOJe\vo ztwa t' dukcji br0::1i i surowcow stra
~
a
na powiah•.
Lt"Rwld.aejt ute- tegłc;;:mycn. Baza ta zachowana
.lcsteśmy zdetydowanl prze~hv·
gnie ·pow. •łódzki, a Z niego n- został'l
dotychczas ~'J stanie l'ARYŻ, Z9.9. z Teheranu donostawić się W~zelkim przeclslęwzlę
twol"ZY się powiaty pabianicki nietkniętym. ·w strefach nme- s.i:ą, ze premier Mossadik będzie .ciom, któr<' miałyby na celu odro
. Z (lot.yrl1czasowego rykansJ.:iej. anę;ielskiej i fran- osobiscie reprezentowal Iran na Trańska a."'enc·
dzenie narodo\ne!?O
i zgierslu.
" '• a prasowa o•!o·
"
• ~ socjal17.mu i
•
f a posiedZP.lUU Rady Bezpieczeństwa., &i!a konmnikat na temat ,,pO"'łO·
mi"lltar•, ·zmt1 nleruieckie:rn.
oow. l:rrzeziń<Jkiego Utwl)r7.
..y cusl;;:i1"j nadal istnieją l 1czne
"
·'
11lę powfaty _ kolus:i:ko~sk1 .i . bryki lotnicze, fabryki budo- Ia6're m:r. się adbyć na żądanie SP.I< o mmmwośel agresji przeciw
Witamv z zadowoleniem pom3·sl
łomaszow&ko-mazowircki, zas wy moto:-ów odrzutowych. czę Wielkiej Bry~nii. Irań.gka agen• ko tr.t3rt<trium lra.ńs!detnu". Po· ny wynik rran<'uslto·µolskich ro·
1· ~n1· Ir' d
• po-·
<•
w~o"
k · l a t a- rjll pras1>wa. oglosi1a '" tej sprawie gloskl te - stwierdza a"eneja
- kowan· handlon•uch
.n111.•<t
wie.lnt\skH';"~
• .ul';'
s„.1:1 l"Wyc ł 1 pocis.·nw
„
.. , 1 tlmu1sow„ch,
,
rębn10ny 7.oshlnle 1,ow1at _W1Cl iąsych .,V-1" i .. V-2" itp. Nie· o~wladc'.!'~nie wicepremiera Fate- „:r.,vr6ciły uwagę .\~!adz irańskkh, zakończo11yrh w Pa.ryżu na poruszo"'sk1·
·
··
'"l
fU
t·tor·e
pr
d
·
b"
t
t
mi,
który
pTotestt'wał
przet'i\\ko które fl<>•tanowjły pnettslęwz:~ć
•"
z s1edz1oą 'IV ,y '
·•
?.e ·"-le w.rs wa w s re
"' cza.tku września 1~;;1 roku. Pra.
s111ow1e.
fach z;ichodnich jawnie rozpo pr6boin ' łngereneji cud'W'l:lenl• w~'Zelkle śrocll<l ażeby za1,obicc gniemy d3l,zeęo rozwijania takich
WRN wystąpiła również do czvns.jq produkcję na cele woj skiej. Fateml podl<reślił, źe j:r.k- Jalthnkc-lwiek incydentom. Odpo· umów i wzi~tożenia wymiany k•ll
Prezydium Rady 1\!Iinistrów o • 1<:'.lWe.
k<>lwlel< premier lllossadik uita ,;Ję wlednio lnst.rulieJe , zostały prze· turalneJ w duchn konwencji' podnadanie ugtroju i · k. o ro
W strefach zachod · h A 1' 11 posl~tl!!enle Rady Bezpieczeń słane ' do t1owu.tc6w woJskow;i.-cb plsaneJ w Parytu 19 lutego 19~7
botnła.ej osatlzie~~~~~~g
strii nie tylko po:c;~tawi~ stwa - Ira11 nie uznaje włi\Śćlwci 1111. polndnlu kraJu. rrańsldo sll:v roku.
SprawozdaniP 7 '>e:i'ji WR}; się nietknięt~·m przemysł wo ścl Ru'I~· w "prawie bę«iieej pne·d, :iJ}ro.lne w 1>rowlneSf KhnzM:tl'I WobE'c groźby nol\"ego konfliktu,
Podajemy .na str. 2.
lenny, lecz pt•zeprowadza si' ru:otem sporu.
r;uaJdu11\ slę w stanie goaotowla", :e$tet!my J:otowi ucz;rnll! wszyst•
N

wolą pGłm1ha1·iłoweiro

ro1ht strzegą pokoju na Dalekim

'I 1• IIlO„ "\Vl8• O p Ol sce
~~J~~~~n;~.:~r~~:l~~~i~~ ·Fr~nc· uzi· kto" rzy odw,..1edz111· nasz

rady sojuszniczej

podziale
ad minisłracyinym

panuiacej.
Ich to ręce. rę.cc chłopó~ .i re

I
I

Oświadczenie gen. Swiridowa na posiedzeniu

w

ldodo niedawna b~·ła dnstę.pna
t~·lko dla gm"St.ki synów klasy
r'ł

JJAO·TSE·TUXG

rtmllifaruzutą Jlusfri~

.Zmiany

„~; głodu)ąi:.ych chłopów.

I~1"kow
Og:·<mme rzeszi: mł~~·(h ~h!!i
:r.dob;irwaJą ·wiedzę.

nach naszego budownictwa po kach naszych budów l stanoświęcona jest wystawa techlli wią podstawę mechanizacji na I
ki budownictwa.
szego budownictwa. Pokazany
Wystawa daje przegląd, jak jest również sprzęt inn~h na
rewolucy:jne przemiany polity- rodów, które tak jak my bu- 1
i::1..ne dokonane w Polsce skru ! dują socjalizm sprzęt uzys I
szył:Y kapitalistyczne hamulce '.mny !?rzez nas ~' l'am:i-ch wza
rozwoju gospodarczego, otwo· Jemne,l pomocy 1 ·wym.iany. Po
rzyly nowe pers:peltty-wy rur.wo kazany jest również sprzęt i
ju naszej techniki, naszej na- maszyny, których produkcja j'
uki.
zac:ri:la. się u nas i których z
Polska siała. się jednym ~ok;1 na rok _będ~iemy. wytwa 1
wielkim plaeem budowy, na · 1 zac coraz więceJ.
ktit1"'Ym eo_ irzy d~i bę~zi~ }>uWystawa ta jest więc nie tyi
dowany Jeden sredm. °!nekt! ko przykładem twórczej i pop1:ze1~ysłowy! co l& dm .Jed':n ko.iowe;j pracy naszego narow1elk1 komb1nat, a codziennie du; ,;...,st ona. prz~·kładem twór
ponad . 330 izb mieszkalnych czej i pokojowej współpracy
-·w c.ią&'u eałego G-•lecia.
narodów miłttjącyeh pokój, na
Polska stała się jednym wiel rodó.w budująeyeh a siebie so
kim instytutem naukowym, w cjahzm.
kt6rym naukowcy. inżyniero\<,ic czy technicy i\,;;1orzą podstav:y 1 wytye?-ają nowe ciro!ij
.
ą
postępu techmcmego, w ktoJ

I

wielkie przemiany na WSI
Reforma Nlna wyrównująca krzywcl~ chłop.a sI<'o
rowała 1·ozwój rolnictwa na nowe torv. Wieś wys-.da i-poo wla
dzy fe~dalnego kacyka, demięź

chińskiej.

I

Mocarstwa zachodnie

d 1 ·r.~r1v-.·y.

do

I

i

I ~ię

o010.z"

ci agresJ• i

nrzeciwko lranow"1((

Komunikat
Min. Handlu
Wewnętrznego
WARSZAWA. -

W

zwią~u

z życzeniem szeregu zakladÓ'\v
pracy, Ministerstwo Handlu We
v:nętrznego wyraziło
l.-godę na.
przeclłui·,enie ·wydav;ania bonów
m: ęt.110-tłus:rczowych pl'Zez zal;J ady praC'y .

Ponad 6,6 1niliona
podpisehv
w Vietnamie
PEKIN. 29.9. - Do dn.ia 21
br. podpisało w V!etnarnic Apel świato ~·ej Rady Pe
wrześnin

kl"·j u o z:i.w ~ rcie
6 620.227 osób.

paktu p<l'koiu

Moskwa
miastem

-

wiezowców
J\JOSKWA, 29.9. -- SZ!•i:>ko poprace prz:„ l.::udowie wieżow
có•.v mos k !ewskicl1 , Już w ro'ku
b i l?;. ącyrn n iektóre z nich zostan4

s t ępują

o<;;::<.nc da

ttż. yD•.u.

Dnl c:m i nocą prowadxrme są
p1 :;ie~
p1-zy budowie wieżow c a
er fwersytctu ~..toskie·~vskicgo. ostatnio nad głównym gmachem n:~
w~·sokoścl wo m zmontowana z<>s•uła olbrzymia gwlazda 5-ramien
na ze stali nierdzewnej.
Jut w na j bliższych dniach oddany zostimie do u:i:y!.ku v.'1e;~
\\"iec na placu sino1eń:<1klm . Obec
nie p1·oweclzone są tam prace wv
km1czenlowe. W gmachu tym rn l e
~cit' się bf:dzie 850 pokoi, kawiarn•e. biblioteka,
urz~d pe>cr.towy,
a11tomatyczna stacja telefoniczna
na ł.000 abonenótw.
Wkrótce zalrońC7A>na
zmtanie
również budowa wieżowca miesak r.nlowego na Bulwarze Kotłelld.·

czewsltlm

I ECI

•

OSKARZAJĄ

(Specjalny wysłannik „Życia Warszawy" red. Henryk Korotyński
karabinu maszync>wego. TransOto krótkie noty z tej książ
fuzja. Penicylina. Gips na
depeszuje z Phenianu)
ki:
4
matki.
na
nazwiskiem Rl Can
nogę.

było

dzieci w Koszych ofiar dzikiej wojny
rzadjest niezmiernie dużo w t ym
setki tysięcy.
kraju rodzina bezdzietna. niNikt nie jest w stanie teraz
·~ły i:ro;;ent takic!1. J·t.J:·„ miałv tylko jed!tO lub ~woje dzie- dokładnie stw.ierd7.ić, jak wiel
ci. Czworo, pięcioro sko~no ka liczba sierot chodzi po uokich, ciemnowłosych pyza- męczonej ziemi koreańskiej.
tych pociech w jednej koreań
Ate wszyscy t1L wiedzą, że
skiej rodzinie - to było powjest to liczba przera.żają
szechne zjawisko.
ca - ·miliony„.
Dużo było d1.ic;ci w Korei przy życiu pozost::.ło o wiele
Każda wojna uderza najmoc
mniej. Nikt nie ;jest w <;tanie
w
obliczyć teraz, ile koreah.:;kich niej w najsłabsze istoty dzieci zginęło od bomb i kul dziecL Wiemy o tym dobrze z
nieludzkiego najeźdżcy, ile by- własnych okrutnych doświad
ło uduszonych, żywcem pogrze czeń.
banych, zaklutych bagnetem,
Ate wszeLkie Ludzkie wyile zmi!rło z głodu, zimna i cho
obrażenia przechodzi zbrorób.
dnia, jaką jest wobec dzieci koreańskich amerykańAte wszyscy w Korei wieslca wojna totaina..
d<ą, że tuch r1ajniewinniPj-

D

UZO
r c i.

Niezwykłą
kość stanowiła

Dokumenty zbrodni
W okresie krótkotrwałej o- J nil z całej Korei front wojenkupacji rozbestwiony dzikus ny.
zza oceanu wespół z lisynmaZatarłi się różnica między
nowskim najmitą mordował
frontem, na kt<M-ym wakzą
małe dzieci na równi z dorosłą
uzbrojone armie, a .w pteludnością cywilną. Swindczą o
czem, na którym żyje tudtym zbiorowe mogiły, ziislane
no~ć c11wilna.
trupami.

't.-_.Chłopiec
Se lat 8. -

nazwiskiem Cze Jun
Przestrzelona gło
wa. Wyjęcie kuli. ZyJe.
Dziewczynka nazwiJJklem Kim
Ml Ok lat 4. Przestrzelone płu
co. Operacja. Zyje.

Najciąższe oskarżenie
Na pogorzeliskach Phenianu
żyje j e szcze dużo dzieci. Rząd
koreański, partia i organizacje
społeczne robią wszystko, robią więcej niż jest w ich mocy, aby chronić i rat.ować dzieci dla zjednoczonej wolnej Korei.
Ale kraj jest straszliwie systematycznie niszczony. I wciąż
serce ściska się z bólu na widok malel'1stw, które w jednej
sukienczynie lub porciętach z
chorobliwie WYdętymi brzuszkami idą same przez zwaliska
gruzu, przez zwęglone 1·esztki
domu, potykając się na zrytej
pociskami ziemi, a do snu ukta

z

rękach

Zmarła

Chłopiec

lat 11: ręka oderwana, brzuch
l'rzestrzelony kulą. Natychmiast
transfuzja krwi. Zmarł.
Dziewczynka nazwlAklem Nam
Jun Dza 1::1.t 10 - ponarpana cattany od serii
la lewa nM.ka.

imperializmu

dają się

w wilgotnej, ciemnej

ziemiance.
Te obrazy widziane własny
mi oczami przez wszystkich,
którzy byli w Korei, starczq za
najcięższe oskarżenie imperiali7mu.
Dłoń sama zwija się w pięść
wznosi wraz z przekleństwem
w stronę zbrodniarzy powietrz
nych, i dalej do Białego Domu
w Waszyngtonie, skąd wychodzi tyle haniebnych, obłudnych
„humanitaryzmie",
o
słów
„ludzkości", „wolności" i ame

-

rykańskim posłannictwie.

obrad WRN w Łodzi

walka ze

Wzmożona

Mocarstwa zachodnie
remilitaryzują Austrią

cji. najnowocześniejszej broni,
budowy poligonów i innych urządzeń wojskowych. Zezwolono również na import do
rodzaju
Austrii wszelkiego
broni i części składowych tej
broni.
Remilitaryrncja Austrii po
chłania ogromne sumy. Ca
ły ciężar tych wydatków zło
żony został na barki austriackich mas pracujących.
W zwiazku z tym rząd au•
striacki prowadzi rabunkową
politykę podatkową, pogarszając i tak już ciężką sytuację
materialną mas pracujących.
Przekształcenie stref zachod
nich w bazę wypadową do no
wej wojny oraz wzmagająca
się remilitaryzacja kraju stano
wią groźbę dla pokoju świato
w ego.
Wszystkie te fakty potwierdzają, że w Austrii w przyspie
szonym tempie przeprowadza
co
się remilitaryzację kraju,
pozostaje w sprzeczności z uchwałami 4 mocarstw o demili
taryzacji Austrii.
Wychodząc z powyższego, ge
nerał Swiridow zalecił radzie
sojuszniczej, by powierzyła dy
rektoriatom wojskowemu i eko
nomicznemu opracowanie w
ciągu miesiąca, w celu przedradzie sojuszniczej,
łożenia
konkretnych propozycji, które
zagwarantowałyby wykonanie
Przez rząd austriacki uchwał
4 mocarstw w sprawie demili
taryzacji Austrii.
Przedstawiciel ameirykański
oświadczył, że przestudiuje uks. Aleksandra Chrulewicza z ważnie oiiwiadczenie wysokiepow. sieradzkiego, Roman~ Mo go komi.sarza ZSRR w Austrii.
przedstawicieli
z
żaden
łyla z pow. radomszczańskie
go, Zofię Kałucką z pow. piotr państw zachodnich nie mógł
kowskiego, Mieczysławę Aba- zaprzeczyć faktom, przedst.akumową ze Zduńskiej Woli o- ·wionym w oświadczeniu gen.
Swiridowa.
raz ob. Wiktora Konopkę.
(Dokończenie

ze str. 1)
miejsce w ogólnym systemie militaryzacji kraju przeznacza się odbu
dowie armii austriackiej.
Zwraca się przy tym szczególną uwagę na ui:upelnianie kor
pusu policji i żandarmerii, któ
rego działalność rozwija się
kra:ju.
głównie na zachodzie
Korpus ten liczy ok. 40.000 ludzi. W szkołach, które zna;jdu
ią się w strefach zachodnich,
szkoli się oficerów i podofice
rów b. armii austriackiej.
w
Władze amerylrnńskie
Austrii rozpoczęły w Sitzenheim niedaleko Salzburga
budowę o.gromnego obozu woj
skowego. Obozy takie budowa
ne są również w Styrii, Tyrolu i innych częściach kraju.
zwraca uwagę okoliczność, że rząd austriacki za
zezwoleniem zachodnich władz
okupacyjnych .P?dejmuje próby nadania militaryzacji kraju form prawnych. W tym ce
lu wydał w ciągu ostatnich 2
lat liczne ustawy, mające na
celu zalegali2l0wanie produkPoważne

7

5

6

spekulacją

ułatwia chłopom wykonanie zadań
ahcji §J1'upu I kontraktacji

Wiernie mówią o tym zezna
Miliony małych dzieci znania świadków, fotografie, ra- lazły się w ogniu bomb bu1•zą
porty koreańskich i międzyna cych i zapalających, pod kula
rodowycł» komis:ii.
mi amerykańskich karabinów
'\Vczor&j odbyła się w Łodzi plenarna sesja Wojewódzkiej
Wypędzony za 38 równoleż maszynowych, które ostrzeliwu
nik imperializm amerykański, ją ludzi na ulicach, drogach i Rady Narodowej, poświęcona zmianom podziału tyrytorialma ąc przewagę powietrzną polach, tak jak się strzela do nego naszego województwa, sprawozdaniu Wydziału Ośwła
ty z przygotowań do nowego roku szkolnego oraz sprawonad tym małym krajem, 11czy- żołnierzy w c~rnpach.
zdaniu informacyjnf'mu o skupie zboża i kontraktadi trzody
chlewnej.

Z książki chirurga

Co dzień giną dzieci. Widzie
Iiśmy jak po nalocie na małe
miasteczko, układano obok do
rnsłvch ofiar bomb::irdowania
małe.

zniekszt:lłcone,

ciałka.

·widzieliśmy maleństwa, które
nie wytrzymały warunków życia wojny totalnej i zmnrły z
wycicńczenia lub choroby.

W pi:'wnym szpil:1lu

Dwa

przeglqdalem książkę chorych,
a w niej straszliwe w swej wy
mowie krótkie noty o dzieciach, któl'e przywieziono do
szpital::i z przestrzelonymi hrzu
szkami, z oberwanymi nogami;
zgniecionq klatką piersiową.
Niektbre malel1stwa z.dolała uratować dłoń chirurga, inne nmierały na operacyjnym stolfo.

I
Korei

miesiące

i

dziesięć

dni

trwała tylko praca przy budowie

wielkich magazynów w Sieradzu

dokonał

w-0j.
pe]:nomocnik
CUS i K. ob. Szewczyk.
Mimo nieudanych .prób sabo
ta:i:u i kreciej roboty stosowanej przez kułaków i spekulan
tów, chłopi przeprowadza:ią
omłoty i odstawiają zboże.
Najliczniej sprzedają pań
stwu :r.iarno mało- i średniorol
ni chlopJ. Wif'le sp Hel zielni
produkcyjnych wykonało już
swe roczne zobowią7.ania. Malo- i średniorolni chłopi organizują masowe odstawy zboża
i przt>kracza:ią roczne plany.

Zawarta w sprawozdaniu
Wydz. Oświaty analiza wyniki'iw rekrutacji dzieci do przed
szkoli wykazała konieczność
zmian w rozmieszi;'zeniu przed
szkoli w na8zym województwie. Pierwszy etap tej pracy
b~dzie zakończony zorganizowaniem 10 nowych przl"dszkoli w miastarh (w tym 5 przy
4!1 we
pracy),
zakładach
(w tej liczbie we
wsiach
wsiach uspółdzielczonych 19,
w PGR - 5, a reszta WI' wsiach
Ogó}ny stan
biedniackich).
przeilszkołi wynosić będzie 436
placówek. Obecnie do przl'dszkoli w miastach l wioskach
uczi:szrza .iu·i: 17 .!180 1lzil'ri.
SPRAWY SZKOJ,NICTWA

I, V:'

czę~ci sprawozdania, po,.,, Sieradzu oddane zostaną na pojemność wynosi 207 tys.
do użytku dwa wielkie m:1ga- m sześc. Mogą one pomie~cić sw1ęcone,J sprawoi:i- szkolmc-.
twa poclkreslono, ?.e w. c_hwih
sE>tki ton zboża.
zyny zbo:i:owe PZZ.
obecnej 86 proc. młolb1ezy uMagazyny te są bardzo noPraca przy budowie magazy czy się już w szkołach realizu
woczefo ie urządzone. Ich łącz nów trwała zaledwie 2 mie- ją.cych program pełne.i szkoły
1'1iące i 10 dni, co jest nowym 7-klasowf'j.
rekordem murarzy, cieśli zbro
W dniu 1 września br. odjarzy i wszystkich pracowni- dano do użytku 9 nowych
budo
ków zatrudnionych 11rzy
szkól, a do 1 października prze
wie.
niesie się do nowych budyn~
ków dalsze 7. Pozostak 10 zoNa bi1dowie •vprowadzono stanie oddane do użytku w
marstawiania
system
nowy
Przy Spółdzielni Rzemieśłni
październiku.
ków. Najpierw wykonano sza
cze.i Pożaro-'l'echnik (Więckow
wyko
blon, który pozwolił na
skiego 35) powstll.l dział „synywanie pracy przez niewy- SKUP PRZEBIEGA CORAZ
gnalizacji s::imoczynnych". Jest kwalifikowanego murarza. No
SPRAWNIEJ
to innowacja, dotychczas bo- wa metoda pozwoliła na przeAnalizy akcji skupu zboża i
wiem urządzenia do sygnnUza rzucenie murarzy wykwalifi- kontraktacji trzody chlewnej
cji samoczynnych sprowadza- kowanych do innych prac,
ne były z zagranicy.
wymagających fachowych wia
Teraz produkować będziemy dom ości.
je w Polsce. Pierwsze takie uInnym ciekawym pomyslen;
r :c'1dzenie instaluje się w tej
rh·wili w Monopolu Tytonio- było zastosowanie pompy, kto
ra tłoczyła wodę do basenu,
,1.~ vrn.
z którego za pomocą rur roz·urząd,zenie posiada tzw cen- prowadzano ją po całej budoWASZYNGTON, 29.9. - Setralkę sygnalizacyjną. Gdy wy
wli. Udoskonalenie to zastąpi nat i Izba Reprezentantów USA
h1.icha pożar światło czerwone ło pra·cę 10 ludzi, których wy zakończyły debaty nad projekpokazuje, który z punktów jest korzystano na budowie do inzagrożony i zaczyi~a dzwonić nych prac. Przy tym zmechadzwonek alarmowy.
nizowano pracę przy róvvnaZ zewnątrz budynku fnbrycz niu terenu, która wykonywnly
nego, oraz na kl:ltkaeh scho<lo nowoczesne spychacze.
wych znajdujq sic: sygnalizato
Oddanie w tak krótkim czary, za pomocą których nbrmowana jest centralka. Obecnie sie dwóch potężnych magazy- wołajq
1
w Monopolu zn::ijd11je się 9 nów zbożowych w Sieradzu
I możemy zawdzięczać też wy- włoscy
sygnalizatorów.
Niezależnie od tego na sa- siłkowi takich zespołów, jak:
RZYM, 29.9. - 28 września w
lach będn zainsb. lowane tzw. hrygada cieśli pod kiel'ownic„czujk: teP.miczne", które dzia twem Burhwalda. któ1·a za- Nc:::ip<>lu doszło do demonsrt.racji
ła:ią samorzutnie na skutek wy wsze przekracz::ila . 350 p~oc. studentów przeciwko przybyciu
brygada 17.Cl.l::iCyJna rnerykań"kich okretów wo3'ensokiej tempentury. Są one norm?,
•
rozmieszczone symetrycznie na Bronisława Ogonowslt1ego - a
powierzchniuch okolo l 5 do 350. proc. normy; b.rygada ~e- nych i uJ, - niu się w porcie i
20 cm". Cały budynek fobrycz- ton_iarzy Kam10sk1t'go ;vyl~o m!eście i;nary11arzy amerykańn będzie po~iaclał ogólem 87 nu1~ca 280 pro~. n_or_my 1 w1_e- &kich. Studenci· zebrani na plale innych. Dz1ęk1 ich wys1ł.
..
.
y .
.
wprowadzeniu no- cu przed umwersytetem wznosi
c~.uJek. Je~t to i:iowo<;:ze~ny spo kowi i
.
k
A
-.
k
,.
i:;ob_ npobie.!tan_ia po:.a: om. '\V wych metod pracy Sieradz . 1 o rzy1ci. " mery anie, ~recz
razie powstama . 0 ·~ 11.rn cała otrzymał w tak krótkim cza- z Włoch!", „Precz z cudzoz1emz~łoga momei:italrnc Jest za- oie nowe, piękne mag 8 zvnv.
I"
· k
ód
·
skim dow ztwem WOJS' owym.
darmowana 1 w zarodku rno(T. J.)
·~e zlil•·widować po~;ar.

Czujki termiczne
i pożarowskazy

WALKA ZE SPEKULACJĄ
Oatatnio na wsi nastąpiły
częste wypadki wykupywania
na nielegalny ubój
żywca
przez spekulantów i wrogów
klasowych. Ilo~ć spraw znajdu
dochodzel1
jących się w toku
prokuratorskich oraz wydane
;już WYroki świadczą o rozmiarnch spekulacji. Vvalka ze spekulacją przyniosła już rezultaty i na odcinku skupu. Zwięk
sza się obecnie ilc0 ść odstawiane:i przez chłopów trzody chlew
nej.

I

Ze sportu

lłfwia

. koszgkarzg

Po ostatnim treningu reprezen- W lrns?.ykówce w skład repret:.cJ i ak.ademików i repr. Łodzi zenlacji Łodzi wejda: Pawlak, Ml·
Przywarsl<i,
ustal-one już oslatcc-L.nie t'ilalak, i\Iolcwińsld,
zostały

sklady ohu dn1żyn .
V/

reprezenl:JCjl

akaclem\c.:ltJe;

Spójnia,.
Kasiński
Sto;.rotlzk:i,
UN)naro...,vlcz l Kwa.pisz z ogniw

f,odzi w siatl>ówce wystąp i zespól · .rahlóń s 1d. ż y liń s ki, MacieJewsk,
AZS, na1omi2st w kos;'lykówce re Fi migiel~l<i i ,Tańcz~·.lc - Włókniarz
studentów llętl~: !'rsz Kbrsak z Un.11.
1nezenl:rnt:i.mi
Waligórski, Wojciechowski, RPtl- Siatkówlca: Banasiak. Bald w., Karz1narek, 'Vi- Unia, Zyliflslti i Smi~ielski naJ·owicz
Kociołek,
"ulewskl 1 Rutlrnwskl w-,;zyscy z Włókniarz, Skrodzki,
Politechniki ł,ódzkiej. Michalsl'i Mokwiński - Spójnia oraz KwaWyY.sza Szkota pisz - Ogniwo
Paf1stwowa
Mecze ro:<:poczynają się dziś o
Aktorska, Chmi~lewsl<i i BreJt1u1pr - Akademia MedyC"Zna oraz godz. 10 w sali MDK.
(m)
Piątko;wski - Uniwersytet Lódzkl.

Tragedia

mastrzów pod koszem

Młodzież ,,Ogniwa" bije „Spójnię
Pierwszy

tyn1 sezonie

w
in~cz

r,itki koszykowel
rozegrany między

Najlep;nym

11

zawodnikiem

na

strzeli
jednocze~nie
c~m był Jędrzej Beclnarowk-z. któ

J;,oi:::ku, a

ry zcloJ.,ył 18 punktów. Dalsze
J>Unk,ly dia zwycięskiej drużyny
b. mi- str7elili: Kwapisz - 13, Bednaro
po1s;.o„i Wicz W. - 9. Duda - 10. Chmiestrzem
Spójnią - 7.s!rnii lewski - 7 i Brejlkop! - 2.
czy! się zdecyll<> Dla pokonanych: Pawlak - l~,
wauym J zupeł Sl:rocki - 10, Michalak - 4, Przy
nie zasłuzonym warski, Mokwiilskl, Dowgird, Flor
KRZYŻE ZASł. .UGI
"'li sukcesem Ogni- kowski - po 2.
Raczyński i ŻY•
wa 59:37 (32:19).
Sędziowali
_..;.;._iii_..,.f-t"'-11.
W czasie obrad przewodniPr7.e7. caly mec7 lii1ski.
l\Jlch.
czący WRN ob. Grochalski w przeważall młodzi t ambHni zaimieniu Prezydenta RP 1i1deko wodnicy Ogniwa. prowadzili oni
rował srebrnymi i brązowymi grę szybl<ą i oLwartą. Dyspw.ycj::t
strzaJowa, jaką w tym dniu wyk::i
Krzyżami Zasługi za pracę w wli, była o wjeJe więcej zadowa
Mieczyobronie Pokoju: o~.
ta.1aca, niż u prze<:iwników.
z Łęczycy, spójnia grala w swym najlep- lekkoałłetek
sława Frontczaka
szym składzie. opar\-ym na zer.po
Je ligowym. Niestety, zawodnicy
tel dru:<;yny zawi~dli na c'.'Jej liMOSKWA, 29.9. - W Stalino
nii, a może raczei - powiedzmy ('Rumunia) rozegrane zostały to
otwarcie - nie mogli sobie cteć
r<idy ź doskonałym zespołem Ogni worzyskie zawody lei.lcl<:oatletycz
ne z udz:ałem zawodników rawa.
Wiemy że Łódź posiada w tej dzieckich, którzy staTtOf":'ali w
I Lidze dwie drużyny:
chwili
xmstrzoW!óJcnjarza i Spójnię. r-Tasz trzeci międzynarodowych
zespół łódzlci - ogniwo od trzech stwach Rumunii.
lem ustawy o tzw. „pomocy wza lat
·bezskutecznie puka do bram
jemnej w celach obronnych", pierwszej Ligi. Jednak ostatnia W ram.ach tych zawodów S"llta
która um<Y.i:liwiać ma przeprowa Spartakiada wykazała jasno, że feta ZSRR w składzie: Seczenodzenie uzbrojenia satelitów USA zespołowi temu bezwzględnie na wa, Malszyina, Sofronowa i HnY
kina ustanowiła nowy rekord
i przystosowanie ich ekonom.i!Id lei~' się w niej miejsce.
świata na dystansie 4X 200 m
do wojennych planów !lll'l'.leryuzyskując wynik 1:39,7. .
kflńskich.
Poprzedni rekord nalezał do
sztafety Dynam.o (Moskwa)
Ostateczny wariant projektu
w hali sporto- wynosił 1:40,6.
.
ustawy przewiduje wyda1!kowa'~wej ZS Gwardii
dolarów, na
nie 7.483.400 tys.
odbyły się towa,
tzw. ,,pomoc. wzai· emną". z tej zawody
rzyskie
tenis11 stołowego
wydzielonych 1 -_,. .
sumy 5.028 tys.
pomiędzy reprezostanie na pomoc wojskową dla
zentacJnml Łodzi
o
kr,1jów wchodzących w skład
6
~vy~~ 6Rz~~o~~: MOSKWA, 29.9. - W ZSRR
bloku atlantyckiego, w tym 100 7
#pi·ezentac,ia Ło- z;.ikończone zostały mistrzostwa
milionów na finansowanie dydzl wysLaplla w pil:k:n·skie. Mistrzostwo zd01była
wersyjnej działalności przeciw
Krygier,
n~s>.ępującym sk!acl>:ie:
k ·
b
k ·
Stl]~e!, S1.0fel, Bednarel;;. H.eprezen d::i.tżyna COSA - 43 pkt„ przed
rn3om o ozu po "OJU.
tac;a ORZZ - Wiktornwsl<I Pół Dynamo (Tbilisi) - 36 pkt.,
J k , . 1 ł T
Piestrzeniewicz. zagloba.
ruman, pro- rola,
a osw1ac czy
gram ten ma na celu zwiększe- 0~1aleczny wynik meczu 10.:0 dla G.'.rrnikiem (Stalino) - 34 pkt.
nie rozmiarów zacJ10clnio-euro- Lodzi. Punkty zdobyli: Krygie1', i Skrzydłami Sowietów (Kujby
_ 1 O·ttPel i Szofel po 3 i para Krygier szew) - 34 pkt.
h
'ok' h 'ł b, ·
.
PCJ-. ic 51 z 1 ~~nyc '. roz7ze Szofel 1. ze względu na n!estawle
Ostatnie spot.kania przyniosły
rzeme produkci1 woienne) W nie się Ciachówny odbyło się spot
F.nropie zachodniej oraz opano !<anie pokazowe w_ grze mieszanej nnstępujące wyniki: CDSA \~<:nie źródeł sm·owcowvch dla I~;yg!er, ~WedrnanQwna - SzoreJ, Dynamo (Kij6w) 2:0, Dynamo
US.A .. h I . a111rych, wna. Zebraną z zawo- (ofoskwa) - Skrzydfa S~ie:
·
ł
dów m.1mE: zł 60 przel•a~ano na
l ic
rrzemv~ u woiennego
tów (Kujbyszew) 1:1.
Budowę WarszaW)".
salelitów,
mlodą

ogniwa

clniżyn'I

i
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Plan finansowania
w parlamencie
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SIĘ

ROK AKADE1 .:?AZDZIERNIKA ROZPOCZWA
MICKI 195lj52. W DNIU TYM KILKANASCIE TYSIĘ
CY MŁODZIEZY PRZYSTĘPUJE DO NAUKI W SZEREGU ł~ODZKICH WYŻSZYCH UCZELNI - NA UNl
WERSl""fECIE I POLITECHNICE, 'N AKADEMU MUWYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ I
ZYCZ~EJ,
INNYCH. - DZISIEJSZ1\ KOLUMNĘ POSWIĘCAMY
DWOM UCZELNIOM, l\l[QZE MNIEJ ZNAKY.M, ALE
KTÓRYCH SPECYFICZNY 1 SPOŁECZNY CHAHAKTER ZASŁUGUJE NA SZCZEGOLNĄ UWAGĘ.

W

dzień

'

PANORAMA

DODATEK NIEDZIELNY DO DZIENNIKA tÓDZKIEGO
Łódź:, dnia 30 września 1951 r.
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praca

WieczoI~owej

w·

Nr 36 1215}

•
studia
wieczorem
SzkOle Inżynierskiej

. .
Przebieg odb~·tej w tym ro- j ' „. ······
ku rekrutacji do r:.i>d.7.kiej WSI Wa".1aw R~di:u:ki, kle~own.fk k~n·
udov,mdnił, że znaczenia i roli troll tecli.mczneJ '~ Loclzkich za.
człowieka przesmĄ.·a~ą się
Krnotecllnic~oych, n~e. ~o-0
tej uczelni w dziedzinie przy- k_ład::cch
wzdł'..!Ż dlugiej listy nazwisk„.
1
na •nesc
gotowania dla naszego kraju siada. ~le z rarlofo
z niepokojem szuka swego na3
wyso!~o kvlalifikowa;1.ych ka~~ prz~·J.ę_cw ;o n '.:ole slnii.lów na
zwiska. Jeż'.:!li je znajdzie, to
\Hel"-· n1ediamc~n:Yni wsi.
me docemli
techmcznych należycie niektórzy dyrektorzy i. iderown.icy łódzl-dch za-1 kozt~ct>niciw:- !\iC: możemy już
tdale.i zmeśc teJ atmosfery.
kladow pracy.
/ Up~·z;edzono się do nas, dlaie.
. .
„
• \~ u~lu .sposro!1 n.rnh m~ u-: go tvlko "'.p sie uczymv i dla• ·
·
· '·
' ·
~·w1adam1a solne ze skiero-0
waó swego prae~·wnika do łl"J icgo, że w myśl r.bowiąwjąccj
ll·) ~:·a"ny 111·1-o;w< r;1·acv 1·~·c:1"11~1i~a-to1·0·,v
l'rojoktów i~~· 'u'c· z';' ' ' ~ ·~1 ~-~
r::e
Usta.w·y Z\VD.lniamy SiC \VC.ZCŚ•
•
.\
.„ , «~ ''"': '-; ""'
:'
zeitl · ce~ 1 "'1 ą , O w_ ~ ~. ' . \..
f l·.:.J „
Bud<nvnlr.~t·wa
noczwyczaj i odp_ow1e~z1alny mn.i.stro\~' 1 ~e~nmkow. ~zyz !'.zko~, ..to n!c zn~czy -:- Jak ~o, nie i z. pracy. Dvrekto\; „Borul'ncmys'.OWC);O,
Obccni~ roziioc:z- :'iOsl:nęk do. stućl?W· n!ezwy-, m~zna Się dZ!WH.: tyrn ludziom. ~ałszy:~l~ 1 kroiko~t.7r.ol\'llllt ty". chce wob.;c. t.Cgl), żeby~.my
od zwraca1i ten .. utracony" rzez
- : O<ler~ ą_c
nie studia na 1 I !da zr.dza yncJ7y i rn:~l!rn ~po ktun:;.r . w wa1·lmka~h ~~zed- 1ozunu_e1_;~
,\~·dz:alu !.yl<:'.'tny zap.r.ł do. na u Io. ktc.rv. \Yl'i!:C~nt<?"'·ego .u~tr.o,Ju by1~ po- prodnkCJt, a.J.e .1:!'..°' wlilsnrn oim.~ 1 zakład c;:as, n,zpoczynają~ pra
l'Oku
hudowl3.llc;;o Wie· po\V0(1u:ic. ze cdc;ww pn:;t cgza : zl~aw1cm .t:1o:d.:'.\'osc1. stuchowa I cz~ ~n: 7.~l:oew r;o Jll'?d.uk(',JJ Ć:e od 7 rano ... Latem i·obiono
<"'wt·owe.i szlrnis l minu:h me pr;:dc·a·~·to w ll-; n. ia w '.VJ''.'~. z~·cn. za!d;~d.ach n~u po~y1ec:am1e2sz~·m c~la nie~, bar 1 nam ti.·uc!ności w udziel'.lniu
.
,
l CZyftt:le'-·m
faCIJO\Y\'tn
tlz1ej
l''''J~
cJz1c~ - 00 (1"
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r1••)C•
"
me] n j. „,
... „ • · 1 zy· i..~k~cgo pracovln1czego urlo• •
'
•
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.;.. :.o. '~
"'
.......
;
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·•
1.J \, ......
c"'
l)J:is111t'r-;hH?J.
Ją znaczme w~·chtJmeJszą 1 lep- pu: dyrekcja „B•)rut,r" chciała
. · bvi'm:; urlopy wykorzvbtali zi.
i.7.ą.
·
11 nc:::'J, że zdał egzamin wstęp1 clemickit>. C.'•i. \•1;lqc ró7..ni jq
Kl'Mkowidzem talrnn jest· 11)a. 8 wówczas przecit'Ż bęr..y, a wtem - że zcstd pr:::y- od nid1? Ptzede \•;~zyst:drn t''· 11
.. Hon1ty", -:- , azfem:> <ię 'Nln.:nj.~ 11cz:>ć ...
~lp. , dv;·ektor
jęty na I rol;; studiów w Wle- i'c 1.tkt(\:c:;enie tej ~.z;;rnly . wyO""Jb.1lc 1· „
•IM łi'1
1r
I'•·'-'
B<:.rwm- ·I
Prt.em.
Zakł.
Ziean.
czo1·ov;ej Szi:::'.)~e fożynier.;;!~iej. 1m;:;:_;.~ or:l sit:d1~,czy l3i:,:zeg:)l.nc'° ' '
• ' '"··'V
. •
"/ .
\• •
b d '1
J' 1 t •
)
.
1 ··;:w \'/ „gi?TZU - , 1 i~z. rr.tgr. -,. ru\„·uz« nit Est<ich w ·niki w
u·;·
Wre.:;~:ie„. :est.. jc.,t, zn<?la;<:l 1 go 1:.!l"hl v.:o 1,_ ;: oi.·y
!'>!t!rndcm ~ciek, k~arv cofnął. n~uc:e.i'C!~;:a:::,·ch orzed. n:m
S\\'Oj~ r>a<'.w;s;:o 1 i'.'O:>:pro111iei:10 ~·:'CZ?cV 1:od:1.~w °!- swc~;1.·.ck_.1~0
l fl(J('.l'O\\'ame do WSl sluchaczo I ~łuclrr"" ok:':.'Ui"' cię Ż" te
ny 1.1~'.ltll{~ &lę na stro:i~. by w- zwc:,:mv, C::':YL: me tt"zcoa WH-~w. i l"r-9.nció'zko,vi. B. ajdzie, pra-1 ~1 ··ii'".'i ':~· clo ~.~;..,il."· ' ··
r.;;ch .iZłk on J.:.aud,·dat<'nv na t;ie;w nn;:-.JrP\\·d~ samozar.>~rc1a
·
' :•• ' '
cowr1;1:owi .. Bon.i~~'" -: moty- 'I Y' ' .r,
s~ucha;~, WSI cfopuścić. d') i. ff,ocnego cha!·aktz'i·u. by. ~o 'i
„.
Y>u.iąc: tl) „t~ak1em sił ~echdzlekan2.bej t!lblicy. Od sz~- niej L:czt';szczac. skoro kazCIY
, !licznych'· i .ujaw11iając jedno-1 Oy:d:;anv wyi.;cj p,-z:ykbd nie
re:~u di,1 co wieczór kandyda- sl:ud::,cz v1rs1 udaje sic~ na wy I
\ czc.'nie j::;.;;l"·awe nie·,.ro:-:tmiie-· doccniuni3 7.n:Jr..7.eni.a 'i rnli
ci "'uocza' się w0kól tablky, kłady t,1,1::: po ukońcmnym zna.i j
n.i.e .tego, ~e wł~!:nie ~7.!<0limy I V~S~ przc·z nick.V1ryd1 kicrow
skupi:?J•l ·&;ę w gronrndki. w .1()- l nym. dn;.:..i r.·oboczym. wrirost
s.1y t~cł1111C7J'JP.· pe :o, aby po-11111;ow naszych pacmy~low::ch
kal u szl oły i jej korvtatzh'ch, 1od wa;-sztS'tu prac5"?
l'':na:'.:. ic)'l bn>k.· ~by było ich 1 J.:.a~~l?dóv.l pr;-;ey; >1 w !'~czt>gólKim ·są słnchnezc WSI i z. j~t 1
iyw.1 1·czpc<::wiają, wsp-0mln«nośc1 w;ok•en:11cz··c:h, ·1:>0wo":"GCCJ. ·
kich w3t'stw s!ę re~'rutuJą? \
'.dowal n~obliwy paradvks, ;:e
~:~
·----.~~-.----------------/'i. oto }e,;;;cz.e jeden rirz:;;-i wła~niP. Lód±. c'rnJ;:,lc pr;·~~ Iła IU'!4~lł1'1 ·ilłl!?'ł!~y lt'!~dz~e·
!~l~.d z:~-~.~~ ~ :·'.1.o;i-1t.i·:·:. .,,.~~~?i !1;Y".;1:1 wlj'.~i<'n'.1ic;'.~go, n'.~ ~ti j
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. ,-crn ł)- c.Cowntl,ow t:CZ-;,.,~cz". <1 af1ł,3 uc.„eln1 O.o.c pt„ n „„,o
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nym
skchac":a. WSI
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czy Z;>otalem przy,i~ty na shHlla7 z .ti.i~cyui ?. n>r\>C\kn.]u •Pl'• rozmowy '? r<>.1(totem
"·yd•·i'alu.
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„ap1~11o
i~.,cJ.
1
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Ht„ct
>!ę
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p
w
c>c.WIC
7.<>
~n
Jąc
i;,
J
u
ine
co ga
cem. lrnnH~<lat•1 na ,1uch.tcza W<>I s1t1l<:1,1a •Hl1,owteclz1 na "' •lr~- •· C1 Cnl.
.,„„ ; _,,
• , t '· i' d·i
. d: /"i'"
1•• „ui.c-„gp.
(.z~ce ryt.anie - u<.< tablicy c.zlel<analnej, g,1zle wywieszono wlz5- \veszła dc>~cgacja słuchaczy, I dobnc pn.yczvny ~powodnwały
1.lu :i . •1 .• a s:;iw~ e" . !L! ·~·
pr;tcowników zgier~kiej „Bo-I rr'.\vr,jeż niew,·czcrpanie 1-:onOto z bkieh ze ws7.ech rlie li>t~ nazwi~k.
1 .e.
stur.Ji-u.1qcyc1i w t.eJ, sz.~o
) ruty:'· ~Vyo~trzyt~tmv z zn ci'~- j t~·~1gentu slucliarz:; n;) wy\~'-~C~,4. W ~·H?1'.N_IC1„f ~P.? miai· wartoś~iowych jedno- ,
• <iz1ak elektrycznym. Za malo
kaw1eniem s!uch„.
ste!: rckrntu.Ją su~ słuchacze
chod.i • rod.mu. 1 ooot.n.:_c.e1.
~ r .. I?,31. _idconc,_z,.~l s~k~ł~ WSI. Vlyros1:<1 z nkh. k .actry 'INiecz.~r~wa. !'?zkola r_nżyn ier I możno.t,ć zreet!izo.wania swych :- Nas - i':'ów·ią ::;~udenci - j tel~~e slcie_row::mo .na. 11~.ze:ln.ię
nasze) nowe.1. ludowcJ mic- ska 1s'.cn1e.ie JUZ. od roi;;:u, po-·\ mt1rzen ·- z takim <mtt.~ziaz- · ktorzy p.rac:u.1cmy , u. c?.:,-n1y I lrn01:::.t. ktorvch naiw1qce.i ;~glo
r,.em..• ie~mic.ą. f>, --d u.:o,.ną
I siada kilkuset słuchaczy na mem i zapałem uzupehiiają się, naz:;waią w ..,Borucie" -- siło się na wydział wiól;ienniUgencji technicznej!
pracowni. jako tokarz V? Jl!'·
Z. N.
.,bumdm1t<'lmi z \':;'ż~1.vrn wy- czy.
czte1·ecll wydziałach: mccba- s\<tą wiedzę?
bl'yre Johna, a następnie JO.
ko instruktor w warsztatach
============~~--==
PSTP. Po wojnie, jako jeden =================================:-=··=-==„=================-=-====-=--=====
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czy poważnego z wyglą-J
du, ale jeszcze młodego'

jąc:

to najlepsi synowie kle.sy niczn)~m. budowlanym, elek-·
roJ)Otniczcj i chłopstwa mało- trycznym i włókienniczym. Ab
i średniorolnego oraz pracują- solwe.nt uczelni otrzymuje po
cej inteligencji, najlepsi pra- 3 latach studiów dyplom i tycownicy przemysłu, racjona- 1 tuł inżynie1·a.
. ... _
, . . .
.
l.iza:.crzy, ~n:odown.icy pracy.!
Dla ~,andy.dc<tow o mepe.ł
ma.1strzy l techntcy -- a
'!ntold Złotnic- ws;oyscy bez w.vjąthl wyróż- i nym .sredmrn ~vykształccmu
wwo<lo-1 u:zel~~a, . zo.rga:11 7:~wał~ ,';,7 tb~
ki, .zetempowiec, j nia~ący się ~'' pracy
1 ~,:~." 1 ~cz_n.y .2.'m"'. prz •. ::oto_
.
:;pokczncJ..
1
-.vcJ
pracuje
Jat
~
,1
0
.;a·'.'-?..) ao c„zam:nu w.,,t~p
;„ko t6l,lrnik btt· j
Ten o<lre;bny w1Qc: 1•owy typ n ego. Kurs ten ukonczyło \v1e.
(iowlrny "
810 ' ,•uc'rnc-' P"'I
·~a 11"li~y na lu 7.n·mych łódzhch przodow-

przebieg egzaminów. dzic-

lą,2 :>i'; '\.vrnżeniami„.
~:
Uczelnia łódzka, w którnj
jesteśmy, ma nieco odm~..::nny
charakter niż inne szkoly ak:i-
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z piel'tJ:szych, uritchamia.? te
warsttaty, po czym ro:poc;;o.ł pracę jako ma,jster ślu
sars1co-rneci1anicz11.y w Pań.
stwotvl/d~ Zakl:!idach Kinotechnicznych, gdzie od 1949
'" do chwili obecnej jest kie
rownil~icm tec1iniczne.1 kontroti produ1~cji. Od .1945 r.
OCZĄTKI były tmdnt!.
;est członkiem Pa.rtii, a w la
c;ay Państwowa Wyższa
taeli 1946-47 byl: członkiem
Szkoła Pedagogiczna w
Rady Zakładowej. Będąc oj- Łodzi powstała w r. 1946, ni.c

·

.

atmosferze

· ·

I

!

I
I

zespołowej

pracy

h!iztalcą

zaklady laboratoryjne i to nie wstęptiym i podczas T.-go i ganizacja partyjna, która wią
r .oku st.udió-<>; wykazują ujem-I' :i.e s.i.ę i:dśle z problem a.:cni
uczelni i spr<lY>'Un1i, któr~·mi
pr~ postęp\'.
W r. 1948 nie
się nad 1 żyje młodzież. Znaczne osiąg.
i·oztacza
(\dy
.Jedna!;:
biblio
pow<,tały
tomów,
:30.0CO
ilo~:ć
Jednego Iaboratori•.'m,
·za~tresie postępów
opiekę perrn-1 nięe:i.a w
mi:iła ani ustalonej struktury;! zakładów dyd·1kt.ycwo-m:u1rn- te'.d zak!adow~, ~7.y~cluie pr;-y n:mi szi::zególm1
mhclzieży w nauce i w 1.akre
am programu. Zrazu kształcie wych była zbyt mała, biblio- w1ęk:::zych zak12.nacn, pO\';;c;"- nclc1 n;:;ucLajqc:ego, orgm1i.:ei- I :;ie
dyscypliny r1:rnki przypisać
miała nau::zycieli szkół podsta teka własna -- bardzo sl;ro:nwp!ywo.~\ i orga11i21cji
'I nrJe5;y
WO\Vych, dopiero pó:<:niej na na, a brakowało c::>lkowicie bi
mlodzieżowych, z l:t'.irych ZSP
skutek trudności jakie pow~tu bliotek zakłndO\rre.h. l'\i.edMta I
skupia w swych S7.cregach 1 Oo
ły na odcinku kadry nauczy- teczna była również ilr.,?·ć eta-!
>Buchacze stu-i proc. sl11dent6~: .. a 7.~\1P '?:rnad
1
pracu·.-:nikćiw n'1 :4:0-1
przestawiła się I towych
cielskiej
11mm z„o~~ner;:o so p1·oc. Czynmk1on upo11ty<:z1
na kształcenie nauczycieli dla wych, o. budż~l -· t'.c!:imkriwo
wychowu.i1c:;·m
i
Pa1ht1>1owcj w:vż· i· ni?.jącyrn
V! obernrr.1 roku
szkolnictwa średniego. D·~cy-1 niewielki.
sze.i ~-.ikoty Pe- mlodzież są równJ.Cz sa1~1orzr,
zja w tej mierze zapadła w ro- okad·~mid'.im tlośl'- izb za,1l1h)da((og'ltzupj pod- dy intcrnatóv,r.
wanych i:;;:zez mis;:,, uczehi~
ku 1948.
cz'.t.s (:Wlt;z.;n 1a- Jakże z:nieniło sie \V na- wzrosła w s1osunlrn do r· 1048
betratc>r:,<'j1p·!'h i: 1 · - A perspektywy na przy•
szej uczelni w ci:.i,gu czterech o 60, uczdnia poshda \'iUy~;L5'2łtJść?
z.akrebu t'b:y!,:t.

P

cem l!c:mej rodziny, w tym

4-ga dzteci i godząc pracę z
naulea - ukończył oit w rb.
z doskonałym wynikiem 6·
kurs pr:.ugotomiesięczny
toawczy do WSI, która. prztJ
jtr.la go na I rok wyd.;;ia'tu me

chanicznego.

EGENIUSZ

WOSKO-

WICZ, członek PZPR, ma lat
29. ,Test synem czetadni7~a
k:rmv!eckiego. W roku ttb~e

glym.

przystąp-il

do eg:ami-

wstępnego na WSI podczas ostreao . ataku §iepej

'tttl

lat -- mówi rektor PWSP

-j ldc

S~mu.s.:~kowlcz: I na_jnowo.c.zcśni;-j w,·pe~'?:i:one.
Iprof. dr Ha~rnapo~1adullsmy
ani ]~SlG~ozb1or głowny wzrosł do

I

I
I

- P1·zcde wszy;;tkim budujemy wlelki gmach dla uczelni
w ramach l'.lia:1tcczlrn Uniwerukońc::yt liceum
uczelnię
techniczne. Obecnie pracuje
cji młodzieżow:.-ch, orga!1iz::tc:ji syteckiego. Cz~śc:;ow? .będzie
szyiy s~ę zr "l :zni0 kadry
teclinik Proditkcji w
ja.ko
CO\\•ników naukowych. a b11- partyjnych-na do.lnych lata.eh on od~~my do ~zyl~~ ~u7. w :o
NBUJej Tkalni ZPB im. Stadi:d w stosunku do roku 19481 stu;:1iów !!!!uchacz.e t<l.CY "'rybi- i ku 19.J3, a caLrnw1c1e w !9::i4
lina. w uczelni jest tera.z 1
wzrósł 5-kl'ctnie. Studentów jają st~ na czoł.o. Poważ!1~ od-I ro1n~. za;,c:z~t;';iwa~~my ju:i:
sluchaczem. II roku wyi:hia
posiadamy obecnie &O:>, pod-! setc!~ asystentow uczelrn. to' proces t\„ 01 z„n." wł.o.~nych rly
lu mecha;i!c:meqo i przpdow
czas gdy \V r. 1947 mieliśmy' wychow::.nkowie PWSP syno- dako/czi;ych praco:»:;1 la bon~
nikiem ncmk! Ostainio zgło 1
Poglęmc t.~Leta
wie tobotnikó,·1 i chłopów. z:ży toryłnycn.
ich zuledwie 150.
sił się do rl::i.eJeatia z proś!;q
~y~ziałem
ci z uczlenią i pracujący nie- wslJ?łpr;;cę . z
o dop~szczenie do stiuli.au;a
- A j'1k przedstawia się zwykle ofiarnie. Cały persL)nel oświaty, ktora daje ;uz poz~·
nia ria 2 se1~".!jacli: si~otvn.i
skład socjalny słuchaczy~
naukowy nastej uczelni nie tywne ;:ezultaty w !omne
ci.eplnych orct<!! ogr:::cwnictwa
podchodzi do m~odcieży stu- praktyk studentów PWSP w
Skład socjalny naszej u-·
i iventi1lacji.
czelrii charakterystyczny jest dit1jącej w sposób mechanicz- sz!rnłach łódzkich. .w ?bl!cz•J
llURELJ A GIERAliiCzyK,
dla jej oblicza. Ponad 9~? prcc. ny. Przeciwnie, usiłuje on wni nowego roku akac1tm1ck1e!!o
czlon.ek ZMP. córkn lód~kie
studentów - to dzieci .robotni kać w trudności młodzieży i staje przed n;o:mi, tj . iwzed per
go robotnika - czesa.tnika
nauczycieli i szukać środków zaradczvch. sonelem naukowvm. organiza
chłopów,
ków.
wcl:n11 z Zrihl<td6w im. Gwar
Rezultatem takiego stosunku cją p~r~yjną ~ orqan.izac.ian:i
pracującej. Zdarza
inteligencji
dii LttdOW<:!.i. ma dopiero 21
odsiew stu- ~łodz1e~owym1, .z«dan1e mob1się, :te element przybywajqcy jest dużo.mniejszy
lat. Ukońc~11la liceu.m cliedentów na PWSP niż w in- lizowania mło1~:::1cą do w:-:monie<lostatecznie
jest
uczelnię
na
miczn<? PSTP. Od p6l'tora ro
j żonych wysiłk0w ·- µrzez stwo
11;rch uczelniach.
ku je3t laborantką w dzial.e
Tych <lv:ojc sluehac2.y stmlhno zaocznego l'WSP Zofia Szafran przygotowany do studiów i
rze11ie właściwej atmosfery
skuto
Jest
wyrobiony.
i'nało
tolókien sztucznych i svnteFrancfazek :tyłka studiują na wydziale matcmatyczno-etzycznym.
- A jak wyglądaj~ środki/ nauki i otoczenia studentc.w
dow
trudności
da\'lil~·ch
tek
t11cznych Glównego ln11t11tii ZaJ~Ci są wla.~nłe rozwiązywaniem przy pomocy przyrr.ąr.lu z.wanego
jak najtroskliwszą opieką.
wychowawcze?
stępie do wiedzy i kultury. By
tit W?ókie1niir:twa m Łodzi.
- Dec,tdująco ~wa tu or.
.wa, że ludzie tac~ na egzamiNiedawno zdała z pomyst- sachatY.metr~m skoroplikowaneg.o zadania z dzied~~· 011tY,li.I,

kiszki. Przed

przyjęciem

na

pl'a-1

w. o.

,
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(Od naszego
specjalnego

ziwny to widok w
sercu Warszawy wyciągowa

wieża

górnicza.
Dziwny
jest
tym bardziej,
że na zewnątrz panuje tu cisza i spokój. Jedynie co pewien czas zaskrzypi
lina i wysokim pomostem pot.oczy się wózek w kierunku
zsypiska, ku samochodom cze

.
.
kanaście ruchów ło:patam1 znowu sygnał dla windy.
jednostajnie, z krecią cierpliwością toczy się praca przy
·wykopie szybu. Wciąż ubywa
ziemi pod stopami. wc"iąż potę

wysłannika)

namacalny dowód rozmachu
rozwoju naszej stolicy, wielka
- jako przykład, do czego zdo
lny jest nasz
socjalistyczny

najmniejsza przeszkoda lub ja sztuje ich taka jazda? Ile cza
kakolwiek inna sprawa groią su, który każdy mieszkaniec
ca zahamowaniem tempa pra,„ Warszawy
mógłby
spędzić
- jest głębokim,
osobistym

przemysł.

przeżyciem.

Toteż

nie dziwne, że bryga
żny, żelbetonowy krąg stano~ da Wilhelma Ślązaka potrafiła przy montażu skomplikowa
nych urządzeń do zamrażania
ziemi zaoszczędzić 1200 roboczo-godzin, tzn. jedną trzecią
zużywanego zwykle czasu roboczego. Podobnie brygada ko
paczy Stefana Wożniaka osią
ga 400 proc. normy.
NatuTalne, samo przez się
zrozumiałe j es't również
owo
przejęcie się sprawami budowy, jakie wyczuwa się w każ
dej rozmowie i robotników, i
inżynierów, dla których
nawet drobne niedociągnięcia,

Ich entuzjazm pracy nie stroi
się zresztą w wielkie słowa.
Ale gdy inżynierowie mówią:
„Przedtem nikt z nas metra
nie budował, przed wojną ża
den z nas nawet marzyć nie
mógł o realizowaniu tak wielkiego przedsięwzięcia - teraz
zaś budujemy" to z samego
tonu głosu łatwo się domyślić,
co to zwykłe stwierdzenie zna
czy. Ten sam akcent dumy
przebija w słowach Wożniaka:
,.Buduj-emy
przecież
metro
dla Warszawy - to jakże gme
rać się przy robocie?".

Metro nie jest luksusem, ale palqcq
połrzebq
Kilkadziesiąt metrów od o- sza się tłum

pasażerów, dla
przez nas
- których nie starczyło już miej
placu budowy szybu - prze- sca we wnętrzu wozu.
biega ulica Marszałkowska. Jak długo ci ludzie muszą
Sznur tramwajów wolno, z ha trwać w tej pozycji, by przełasem i chrzęstem toczy się po być drogę z miejsca pracy do
szynach. U drzwi każdego wa I miejsca zamieszkania? Ile. nie
gonu, jak kiść winogron, zwie produktywnego zmęczenia ko
glądanego

Tak według architektonicznego projektu będzie wyglądać
jedna ze wspaniałych, podziemnych stacji warszawskiego
metra. Jak wiadomo, pierwsza północna. gałą.z metra połączy
północne dzielnice stolicy ze śródmieściem od Bielan do
Dworca Głównego pod ciągiem ul. Marszałkowskiej.

Or E/lllL
ke.jącym na załadunek ziemi. wiący sciany szybu, uzupełnia
Ale i tu też wre wytężona pra ny coraz to nowymi członami

o

ET

produktywnie lub na odpoczyn
ku, traci on wskutek trudnosc1 komunikacyjnych
i ile
wskutek tego marnotrawi si4
energii społecznej?

Warszawianie chcq szybko
wygodnie dojeżdżać do pracy
wracać do domu

A

pomyślmy, w niedalekiej
przecie już przyszłości -

Warszawa rozrośnie się jeszcze, stanie się miastem półto.,.
ramilionowym, wchłonie dalsze rozległe tereny „.
Czy mogłaby ona wówczas
dobrze spełniać funkcje stolicy socjalistycznego kraju bez
prawidłowej
komunikacji
miejskiej - bez metra, skoro
już dziś ulice Warszawy
nie
mieszczą tłumu ludzi w natło
ku samochodów, tramwajów i
autobusów?
Odpowiedź na
to pytanie
jest chyba dla każdego zdrowo myślącego człowieka oczy
wista, nie przeszkadza t.o jednak pseudo-Polakom z Londynu, Madrytu i innych imperia
listycznych szczekaczek w prze
konywaniu nas, że... metro
nam nie jest potrzebne, bo to

nawet luksus, bez którego mo
glibyśmy
spokojnie
obejść
się ...
Ileż obłudy jest w tych sło
wach, skrytej zawiści i chęci
pomniejszenia wyników naszej pracy i poprostu chęci roz
ładowania
entuzjazmu, z jakim nasz naród buduje socjalistyczny przemysł, nowe dziel
nice mieszkaniowe, całe miasta i własną, piękną stolicę.
Ich szczęście, że nie spotkają się oni
nigdy twarzą w
twarz z przodownikiem pracy
przy budowie metra - Woź
niakiem. On by im przekonywająco,
po robociarsku, a w
razie potrzeby dobitnie wytłu
maczył, czy metro jest Warsza
wie potrzebne, i czy to, że on
będzie wracał szybko i wygodnie z pracy do domu to
luksus.

T.

Jędrzejewski
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ca, tylko nie na powierzchni, dobudowywanymi tam w gó-.
lecz pod ziemią: w szybie bu- rze - obsuwa się niepostrzedowy metro.
/ żenie, wrzynając się milimetr
za milimetrem w miękki ił.
Tam, dwadzieścia
metrów
Tak ·wygląda praca przy bu
po~ naszymi stopami lampa dowie szybu oglądanego przez
zawieszona pod powałą z de- nas, tak będzie wyglądać ona
yobraźcie
sobie
komórkę fabryki. W takiej fabryce są kiesek rzuca migotliwe refleksy w większości szybów, tzn.
W żywego organizmu, a więc rownicy działów, którzy
ltiel."Ują
na twarze krzątających się ""szęd~ie tam, gdzie warunki
ludzi.
Chlupocze rozmiękła geol?g1~zne me zmuszą . do za małą, niewidoczną gołym okiem jej zaopatrzeniem w surowiec,
glina. Grupa robotników szyb mrozema grun.tu lub tez ~a kuleczkę, z jądrem pośrodku, oto starają się, aby posiadała dobrze
k" ·
h
· ł
t
ł .
wet - do robot w uszczelmo- czoną błoną i wypełnioną podob- funkcjonujące ur;r,ądzenia energe1~1 ruc .~m1 opa wype n~a nych kesonach. w których nie, jak jajo, białkiem, Wyobraż tyczne, kanalizacyjne, bezpiecze1\
wozek, ktcry - po uderzeniu sztucznie podwyższone ciśnie cie sobie, że kuleczka ta będzle stwa pracy oraz aby wreszcie
~a. sygn a~ w szynę. - stal?wą nie powietrza zabezpieczy wy tak duża, Jak ogromny kombinat spełniała powierzone jej zadanie.
lmą. wyciąga do gory. Krotka kop i robotników przed zalachw1la przerwy ... 'V'raca wó- niem podziemnymi żyłami wo
Mikrosomy - „kierownicy" komórek
zek - już pusty. Znowu kil- dnyrrJ:
W komórce każdego żywego u- ków d~iałów,
chociaż czynności
stroju jest- również rozbudowany kf.tdego z nich byłyby stale te sa
aparat kierowniczy. Są to tak me.
ło już
zwane mil<rosom~;, albo inaczej w tej chwili istnieją już możli
chromidia oraz milochonclrle. Na- wGści wyodrębniania z komórek
„pobożne
rzeczywistość ~wy te zaczerpnięte z języka grec miltrosomó1v. Oczywiście trzeba do
l<icgo określają róż!lego rodzaju tP.go specjalnej aparatury, którą
udowa metra w Warsza-1 Na innych szybach roboty i wiellwści tworo·, które znajdują !;'03iadają pracownie naukowe, zaj
wie przestała już być (jak przygotowawcze również do- ;;:ę w protoplaźmie komórelr, od- mujące się chemią tkanek.
w przedwrześniowej
Polsce) biegają końca i rozpoczęto pra powiadającej np. białku jaja.
Jem fabryka nie będzie miała
marzeniem pozostającym
w ce ziemne. Wszędzie tempo ro
Każda komórka ma swe wiasne kiel'Owników
czuwających
nad
sferze fantazji, nierealnych bót wzmaga się z każdym nikrosomy, a więc swój w!a•nY pl'odukcją, to ucierpi plan produk
projektów i pobożnych życzeń. dniem.
aparat kierowniczy, własnych nie cyiny, nie zostaną spełnione zaW kilkunastu punktach na.
J '.;iko
kierowników d>.ialów. Mi- d::.nia, jał<ie zostaly powierzone fa
szej stolicy wyro~ly już chara . Budowa metra. Jednak - to krosomy różnią się międ.,;y sobą, bryce. Tak samo dzieje się w każ
kt
t
dl
.
k"
niełatwe zadame.
Splątane tak jakby ró:Onili się cl lub owl dej komórce.
e~ys yczne . . a .s 1ąs :iego warstwy geologiczne raz po ludzie na stanowiskach klerownikra1obrazu w1eze w1ertmcze raz grożą kurzawką i wodą za
lub urząd?.enia wyciągowe. Je lcwającą podziemny teren roNiebezpieczni intruzi
den z szybów osiągnął prawie bót. Co krok liczyć się trzeba
Wyobraźmy sobie,
te do tych lce>mórek, lecz pracuJ11 wyłącznie
20 m głębokości. Inny szyb z
niespodziankami.
Każdy
przegryza się powoli poprzez metr tunelu - to skompliko- komórek-kuleczek wdarły się pod dla własnego użytku. I nie zadostare fundamenty i zwały żel- wane zagadnienie techniczne, stępn!e intruzy - pasożyty i za- walaj11 się tylko stanowiskami
betonu. Na Pradze, w pobliżu to ogrom pracy, który wprost atakowały aparaty kierownicze kierowników produkcji, ale zajkomórek. Oczywiście skutki ta- mują po kolei Inne również watrasy W-Z zainstalowano a- trudno sobie ul!:mysłowić.
kiego zaklócenia pracy tkanek i'.ne pocycje w komórkach. Wpro
paraturę do mrożenia gruntu.
mogą być zabójcze.
waclzają więc po pewnym czasie
Takimi intn1zaml, którzy po- nowe porządki, pracują według
trafią się wedrzeć do każdej bez- w!~snego planu, co oczywiście nie
wielką
mała komórki są tzw. wirusy. Wi zadowala komórek. A co najważ
rusy atakując komórki nie nisz- niejsze ilość tych wirusów rośnie
cz11 od razu jej urz11dzeń precy- w niesłychanie ,,-zybk1m tempie.
zyjnych, lecz wpierw starają się Każdy kierownik produkcji b1alle też ludzie, którzy budu powściągliwe słowo mijałoby
opanować aparat kierowniczy k('l- ku wirue dba o swoj11 milionoją metro dla naszej stolicy, się z prawdą.
mórek, przy czym zastępują !VT.e- wą rodzinkę. żywotność więc
dobrali się specjalnie.
Czy jest zresztą w tym coś
reg kierowników działów w ko- tych tworow Jest ogromna. Cóż
Powiedzieć, że cechuje
ich dziwnego? Budowa metra w mórce.
Na razie komórltl nie od- w takich wypadkach mogą czynić
entuzjazm pracy?
To brzmi Warszawie
to naprawdę
tak blado, jak frazes. Innego wielka, porywająca rzecz. - czuwaJ11 zmiany na stanowisku te komórki. Bronić się nie mog11 jako przedsięwzię g" ezy innego kiel'OWilika działu. już jest za późno. Musz11 więc
określenia użyć tu jednak nie Wielka można, gdyż każde
bardziej cie techniczne, wie\ka - jako P1·acuJ11 przez pewien czaa nor· ginąć. ,
malnle, tak samo wydatnie, jak
I tak ginie tysiące komórek fy
d~wnlej.
Nawet ei 1 owi samowych organizmów,
zwail.ezy kiel'QWnlcy działów pro
d11kcjl ..:. wlrnsy - starają się le- Komórki człowieka również są
piej o -produkcję w swoim za- terenem cichej walki, która trwa
kresie. Wytwarzają znacznie wlę od dawna. Dlatego tot mu~my
cel białka. Nie oglądają się przy poznać swych podstępnych, nietym na ogólny plan produkcyjny widzialnych wrogów.

Co to są choroby wirusowe?

I

Budowa metra
.
. '' a
zyczenie

nie

B

I

To

w&ciekliznę, lub mogą być wprowadzone bez;pośrednlo do skóry
przez wtarcie.
Wirusy natychmiast po wkrocze
nlu na obcy teren - starają się
wlączyć do aparatu wytwarzają
cego białko w komórce, podając
przy tym swe własne wzory pro·
dul<cyjne, odmienne od fizjologicznych. Poza tym, jak wykazały

cjalnych dla ich życia koniecznych fermentów, umożliwiającycll
wirusom włączanie się do aparatu
syntetyzującego białka.

Wirusy nie mogą żyć bez udzia
lu ~mórek . .Teśli jednak ~najdu·
Ją się poza komórkami, pr<>-.\'adz"
życie utajone. Niektóre wirusy w
ta!{im utajonym życiu trwają w
formie krystalicznej. z chwilą jed
ostatnie badania, wirUsy zmus~ nak wtargnięcia do k<>m6rki ją komórki do wytwarzania spe· zaczynają prowadzić życie lawne.

Wirus Heine - Medina
Wirusy żyją albo w protoplaźrnie komórek, albo też i to prze
ważnie w jądra.eh. I tak np. wirus polimyelitis, porażenia dziecięcego, ccy!i tzw. Heine-Medina
żyje w jądrze komórek
nerwowych, podobnie jak n.p. wirus
wścieklizny. Wirus brodawki po
spolitej, zwane.i popularnie kurzajką żyje i rozmnaża się na po
wierzchni jądra komórki naskórka.
Wirusy 194 różnej wielkości od
10 milimikronów do 300 millmikro
nów. Jak wiemy 1 mikron oznacz?. 1 tysięczną część milimetra.
Milimikron zaś to tysięczna część
mikrona, czyli milionowa część
milimetra! Po prostu trudno sob;e wyobrazić tak małe rozmiary,

które

możemy

jeszc-z.e zmierzyć.
do tego celu służą spe
cjalne przyrządy, w rodzaju mi·
krosl{Opu, zwane mikrosltopaml
elektronowymi. I tak wirus grypy
wygląda pod takim mikroskopem
jak fasolka lub z1anio grochu,
\'.'irus Heine-Medina jak kawałek
ctenldego drutu, wirus ospy jak
pralinka, wirus roślinny tzw. wi•
rus mozaiki tytoniowej, częstej
ehoroby liści tytoniu - jll'k eie1'.•
ka pałeczka itd.
Oczywiście

Od redakeJl: W następnym numerze „Panoramy" ukaże się dm
ga cu:ść powytszego artykułu,
omawiająca zapobieganie 1 lecze
nie chorób wiru90wyuh.

oni budujq
i porywajqcq
rzecz
metro warszawskie

A

Co to sq

więc

W1TUS:IT są to więc najmniejsze
z dotychczas p~nanych form fyjaeych. Zbudowane SI\ one z blał
ka. jako głównej wbstancjl, oraz
z tak zwanego kwasu nukleino·
wei;o. Te dwie substancje chemicz
ne tworzą złożone białka, które
nazywamy nukleoproteidami. Te
nukleoproteidy w głównej mierze
tworzą całą masę wirusów. Niekiedy jednak poza tym złożonym
białkiem
wirusy
p<)Siadają
w
swym składzie chemicznym tłusz·
A oto taki będzie wYgląd jednej z nadziemnych stacji metra. czi' t cukry, jak to np. jest u wl
rnsów grypy lub ospy, albo skła
Szybka kolej ciyli metro - to gigan.tyczna nasza inwf'!tycja, d~ją się wyłącznie z samego bill.I
o podstawoWYm znaczeniu dla ro~'i?.,.,~nia miejskiej komu- ka typu nukleoproteidów.
Niektóre wirusy - cllemieznie
nil•"<>;; w Warszawie.
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wirusy ?

względem budowy naJ·
bardziej pokrewne SI\ mikrosomom
a więc dlatego mogą zastl:PO'\VRĆ
ten kierowniczy aparat komórki.
Oczywiście to zastępstwo wYChoclz1 na złe komórkom. Wirusy są
wtęc
wykwal1fikowanyml, wyspecjalizowanymi pasożytami, ko
mórek niejednokrotnie do zl:udze
nh przypominaJ11cymi mlkr060MY
komórkowe.
Wiruay dostali\ 11lę do każdego
organizmu różnymi drogami, naj
częściej
jednak drogą pokarmową.
Mogą
jednak przedostawać
się przez skórę ze śliną zwierzę
cia, jak to mamy w czasie uką
szenia przez zwierzę chore na

t pod

Ju:i: niedługo, bo za miesilłC, w ramach Festiwalu Filmów
Radzieckich ujriymy dawno zapowiadany fllm pt. KAWA·
LER ZŁOTEJ GWIAZDY. Film ten, Jak wiadomo, odma•
czony został na Festiwalu w Karlovych Varach.
lł'ładon1ość dla UJtizqstldcll
Szerokie grono naszych czy
telników zainteresuje zapewne wiadomość, że z niecierpU
wością przez wszystkich ocze
kiwany, nowy film polski o
Szopenie - wchodzi w ostatnie stadium realizacji. Zdjęcia
do filmu ukoil.czone zostaną
prawdopodobnie już w pierwszej połowie października. Po
montażu,
synchronizacji
i

pracach laboratoryjnych bę
dzie on przypuszczalnie całko
wicie gotowy jeszcze w grudniu br.
Ze względu na
doskonałą
obsadę realizatorską i aktorską „Opowieść o młodym Szopenie" zapowiada się jako wy
darzenie artystyczne o szczególnym znaczeniu.

•

Kupił... kopniaka
dopiero

znalazłszy

się

Nasz konkurs
humoreskę

na

pośród

trwa
W ub. tygodniu otrzymaliś
my humoreski od następują
„ Wuj ot",
cych Czytelników:
J. Z. i B. B„ K. Jorsza, A. F„

Na podwórze Wojcieszkowej
Wojcieszkowej trzody. To sazagrody wszedł Robaszek, mamo spotkalo i Robaszka.
leńki chłopina o szczurzym no
.,.,__ Co„. co„. wam? - wyją
sku.
zwariowalikał ·spekulant „Licea!istka",
„ Wiesz",
- Widzę, świniaczki nieźle
ście, czy co?
„Piguła",
„Ostrzernpióra",
się darzą„. pochwam gospoda
- Ee, skądby zaś„. Zdrowiuś „Mir", Z. Ornaf i „Sten".
rza, który z upodobaniem przy
kim jak rydz! - odpowiedział
glądał się kwiczącym nad kory
Jedna z nadesłanych humore I
pogodnie Wojcieszek. Przecie
tem świniom. Nie::;gorszy wam
sek, pióra czytetnika używaświnie"!
„bić
sami mówiliście:
za nie grosik skapnie„.
jącego pseudonimu „Sten", zo
A że świnia i spekulant to je- stala przez Redakcję „Panora
odparł
- Ano, skapnie dno, więc biłem.
my" wyróżniona i będzie wytamten. Powiadają, że w spół
- Ja wam tego nie daruję! korzystana. Zadna jednakże z
dzielni tęgo płacą. Więc uraMilicję sprowadzę!
humoresek nie została nagrodziliśmy z babą ze dwa warch
laki na skup odwieźć.
dzona.
- Ano, niech spróbują„.
- A potrza to wam z tak~
Prosimy CzyteLników „Pano
Z tą samą obojętną miną
świntuchan:i
galantymi
mi
ramy" uczestniczących w konprzyjął po południu Robaszka.
pchać się na ten skup? Takie
kursie o nie nadsyłanie utwo
Ten przybiegł już z pieniędz
to i na miejscu kupią„.
rów innego gatunku literackie
mi.
- Tak, spekulanci. Ci kugo niż humoreska, a więc no- Próżnoście się ino fatygo
pią. I jeszcze na wadze scyga
wei, opowiadań, fraszek,. bawali. Rozmyśliiem się i świń
nią„.
jek, drobnych sztuk scenicz nie sprzedam! - palnął odra- A kto wam gada o speku
nych, reportaży itp. Wydarzylo
Wojcieszek.
.zn
!antach? - zauważył od niech
się np. ostatnio, że po otwarRobaszek spostrzegł, że sam
cenia Robaszek. Wiem, że od- nie da rady chlapa namówić,
ciu bardzo pękatej koperty, za
ka.d was na jałówce „nacięli", wiec pobiegł wprost po kupca.
opatrzonej w napis „Konkurs
nie bardzo ich lubicie, ale ja
na humoreskę", znaleźliśmy w
.:.... I co się tak drożycie, go
sam bym na chów przykiipH. spodarzu! - huknął kupiec od
nato
ale
gruby,
nie3
Pojed.ziesz na skup, to konia progu. Pieniążki kładę na stół,
plik zszygruby
prawdę
zmordujesz i dzień jak nic zmi maciorkę do stodoły, tam w le
Okazalo
arkuszy.
tych
- Ino się spieszcie, żeby
trężysz. A ja zapłacę tak samo
się, że były to dwa „tasiemco
bek i na kawałki. Zabierze się
i z miejsca zabi. orę. No, zgódź po cichu - i kamień w wodę! wam gdzie nie odjechala. A we" utwor.y, które sam autor,
teraz - zbierać się stąd, bo psa niepewny jak widać ich rodza
my się po sąsiedzku.
Ale Wojcieszek się uparł. Ni
spuszczę!
ju, tak „własnoręcznie" okreNie
kręci.
glową
a
slucha,
by
Rzeźnik i Robaszek szybko
„komedia, słuchowisko,
ślił:
i nie.
zniknęli za ogrodzeniem.
(jak kto chce.„)"
- Ojojoj! Jacy z was, chla
A Wojcieszek uśmiechnął się fraszka
pów, ciemni ludzie!„. d.ziwit i wrócił do chalupy. Tu, rzucaPrzypominamy, że w naszym
się rzeźnik. Kupiec przyjeżdża jąc czapkę na stół, powiedział konkursie brane są pod uwado domu, towar chce brać od do żony, która przygotowywa gę jedynie humoreski, pisane
rączki, dobrze placi, a wy: „do
prozą, o dlugości odpowiadają
la mu kolację:
spółdzielni zawiozę!" A co ta
na cej w przybliżeniu tego rodza
pojedziemy
- Jutro
spółdzielnia wam da? Bzik, za
ju utworo~,;amieszczanym w
skiip!
przeproszeniem! W ogóle, dziś
TADEUSZ SŁUPECKI „Panoramie .
takie czasy, że jeśli się jest
chłopem, to tylko świnie bić i
l(.N
dobrym· ludziom sprzedawać.
Wojcieszek zaczął się jakby
POD REDAKCJĄ
wahać„. Widząc to rzeźnik na
Ano, niech ta będzie„. zgo cieral coraz mocniej.
K. MAKARCZYKA
clzil się po namyśle Wojcie~
- No, gospodarzu - dajcie
szek. - Przyjdźcie przed wie dłoń na zgodę! Bijcie świnie i
27. Wxc8, Wb6 28. Wxb6 pozycja
czarem, to jeszcze pogadamy. po krzyku. Interes, jak zloto!
NOWOSC w WARIANCIE
się wyrównalła- i po 41 posunię
I zabrał się do reperacji sie
MERA:tll'SKIM
- To mówicie, bić świnie?
ciach z,goozono się na remis.
Mllstrz Maka,gonow, komentując
wnika.
w part.li Bronstein _ BO'bwinnik 15-e
A opłaci się taki interes?
posuatięcie Bronsteina, zauwawe
Kończył prawie, gdy
zapytał nieco dziwnym, jakby (ósma partia meczu o mistr.ro.stwo ża iż można byto grać 1'5. GgS! i
wrotach stodol;y stanąl; soitys. jeszcze niezdecydowanym to- świ.ata) po 14 . posunięcm czaroych pÓdaj e następujące oi.ekal\ve wa~
wytworzyła się następuJąca znana
rianty:
- Ja do was z interesikiem„. nern c hl op.
pozycja:
1. 15„. O~ 16. ScS, Gb7 17. Hh3!1
W sprawie waszych świń.
- Opłaci się oplaci! - prze
2. 15„. h6 J,6. Gxf6, gf 17. Hh5!l
- A toście się spóźnili, bom konywal ucieszony kupiec. c=e: Botwlnnik.
8. 15„. Gd6 16. Sc6, Gb'/ 17. Whcl,
Gxc6 18 Wxe6. o-o 19. Gxf6! gf ro.
uz Ito?:>aszkowi obieca.!.
Bijcie i to zaraz !
Hg4--J-, Kh8 21. He4, f5 22. Hxd4+
- Właśnie o to chodzi... - No, to chod.imy„. zdecyi białe wygrywają!
mruknął: sołtys.
4. 15„. Ge7 16. Whcl, Wb6 17. Sc5,
biorąc
dował się Wojcieszek,
Gb7 !t8. SxdB, Gxf3+ t9. KXf3,
I dalejże opowiadać to, cze za czapkę. I-no pomaluśku
Gxd8 20, Wc5, 0-0 21. Wxb5 i białe
go dowiedział się od chłopów: przez próg, bo wysoki, 11 pomają zna=ą orzewagę,
miastowy już wala nisko„. Abyście się cza·
jakiś rzeźnik
trzeci dzień u Robaszka siesem gdzie w cialeczko nie ura
dzi i po wsi za świńmi łazi. zili.„. troskliwie
ostrzegał
Rumunia. Czar
.Siaiłe: Re1cher Kupić nie kupił, bo ca tęższe puszczając ich przodem.
ne: Makarczyk - Polska granej w
turnieju międzynarodowym w Buświnie we wsi już wyprzedali.
Rzeźnik przygarbił się ochokareszcie w sierpniu br.
umyśl.iii z Robaszkiem czo, bo drzwi były rzeczywiś
Więc
Czarne broniły się w partu hiszku.pić od Wojcieszka. A że spe cie niskie. Nagle pociemniało
~'/.
~ ~.'
pańskiej w następujący sposób:
e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Gb5. a6
1.
to
sprzedał,
nie
by
Tculantom
mu w oczach. To zaci§nięta,
białe: Bi'<>nstem..
4. Ga4, b5 5. Gb3, Sa5 6. Gb3xf7!!?
skombinowali, juchy, wycyga ciężka pięść Wojcieszka zdzie(Ta ofiara jest uwari.ana na n·iepo·
na ma go w kark tak.silnie, że aż
nić przez Robaszka. Niby
Bronstein zagra? 15. Seil 1 po lł'i„.„ prawną) Kxf7 7. Se5+, Ke7 B. cl4,
ch6w„.
jęknął z bólu. Poczuł jednocze Gd7 16. G!4, Gd6 17. Sxd8, Gxf3+ Hes 9. Ggs+. srn 10. Hf3, d6 lL
oczy śnie tęgiego kopniaka, tam.„ 18. Kxf3, Wxd8 119. Gxb5+, Ke7 Sc3, Gb7.
słuchał,
Wojcieszek
20, Gd2, Wb8 21. a4, Sd5 !12. b3, f5
nirużył, a na pożegnanie rzekl gdzie świnie posiadają najsma
23. Whcl, e5 24. Ke%, e4 25. Wc6,
sołtysowi tytko tyle:
czniejsze mięso. Oprzytomnia? Whcil 215. wacl (lepiej a.~!) Wxcs

I

A no spróbujmy to sami
piłkarskich,•
meczach
Na
szczególnie - gdy chodzi wal! skontrolować. I na tym paleZa~ani~IX?
czącym drużynom o punkty ga nasz konkurs.
mistrzowskie - jakże często czytelników jest odpow1edz1ec
przymykamy jedno oko i nie na załączonym kuponie. na
do- jakim rysunku uznać należy
widząc dokładnie akcji magamy się głośno interwen- grę za faul, a więc niebezpiecz
cji sędziego. Oczywiście, iż ną, a na jakim - gracz postępuje zgodnie z przepisąmi.
większość przewinień wybaUmówmy się, że na kuponie
czarny drużynie, która jest na
grę faul będziemy określać slo
szym pupilkiem.
W naszym pojęciu (mamy wem FAUL. a grę prawidłoJ
na myśli zapalonych kibiców) wą słowem - NIE KARAĆ.
Za trafne rozwiązanie przetylko przeciwnilt może pozwo
znaczamy do ro:i'tosawania 111
lić sobie na grę brutalną.
W sporcie obowiązuje jl~d- NAGR(>D KSIĄŻICOWYCH.
Termin nadsyłania rozwią·
nak obiektywizm. Czy jesteśmy do takiej oceny odpowied- zań upływa w dniu 4 paździer
nika br., godz. 12 w południe.
nio przygotowani?

I

um_ysłowe

Rozrywki
pod redakcją

R.

Miałkowskiego
ność oodzienna dla koni. 'T. p!erwiastelt chemiczny, metal srebl'ZYsty. a. Wiadro do wody, 9. Wzbur2l0ttla powieT.'l!Chn.l.a wód. 10. Midwusiarczek żelua ba.I'WY
nerał

2. ARYTMOGRAF
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Poziomo_: - 1. część świata; s.
z1emnowoone og{)'l').rnste, z
pl;vmami <>8nistymi na skórze, Ja·
szczur; 12. Ogrodzenie z mał;vch
stupkóVI lub kolumienek u olaen,
balkonów, poręczy sch.OdóW itp.
Pionowo: 1. Chroma<tycznie podw-yż."<ZanY ton A. 2. Pierwiastek
c11emlczny, meta1 srebrzysty, mlę
kld. 3. Mocny trunek. 4. Dźwięk;
kolOl'Yt (obr31ZU). 5. w muzyce
tryb rnaj?rowy •. tonacja lub gama
0 wiel!deJ tercjl. 7. Gatunek papu·
gi. a. l{aTta upr~YWileJO'Wl'.lna, bljaca wszyst1ne mne. 9. Termin
spoi-toWY; 10. Liczba. 11. Dawna
stouca B!r!IlY·
Zwierzę

Złóż ofiarę
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Ztoolstożółtej. 11. Połysk, 12. Imię

podanej figurze liczby I kropaby w
wyrazy
budowę
Litery rzędu pio·
Pięcioliterowe.
nowego, zaznacz.onego kropltami,
czytane po porządku z góry na
dół, dadzą rorzwiazanie: 1Inlę i nazwi5ko lewicowego działacza PPS,
zwo1ennika jednolitego f1'0ll1tu kla'lltilQdSh\ lll sy robotnicze), zmarłego 10 lat temu w Oświo:cimiu.
•,<q tl~ l>Jilo.rp az 'olaz.xd olilauh\ JlZ'P
Znaczenie wyrazów: 1. Potę'tna
O!N 'Ohl.ill llU o.:i!arliln.tP 1l!P <» 'OM. rzeka w Afryce Srotlk. 2. Syme·
kształtu niewielka przetrycznego
-e.xd eu oq.<q olilaupar łr!P O;J ·a;q strzeń ziemi w ogro&l.e lub n~
podwórzu. zasad;o;ona kwiatami. 3.
~ 18 Mf.lez.xcluu ne+s ;;zpa1o:ll ~eqo
Drzewo liściaste. 4. Okularnik, żmi
"I$Xll!Od" oa ja jadowita. 5. Plaana atramentu
„zS(UN<IVDZ na ~. li, W~na.czona :tyw:31NVZVLMZP11

na

Warszawy

u.

NA BIAŁE.
KTO STOI LEPIEJ?

Rys. 1
Rys. 2

-------Rys. 5
_ _ _ _ _ _ _ _ Rys. 6

Rys. 3

________ Rys. 7

Rys. 4
lmię i

_ _ _ _ _ _ _ _ Rys. 8
nazwisko - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zawód
Adres

ROlSTRlYGNIĘCIE

KONKURSU l UBIEGlEEO

Kierownik produkc~i rozmawia
1. z racjonalizatorem, 2. z prza·
down1klem pracy, 3, z bumelantem, 4. z korespondentem fabrycznym lub foto-reporterem, 6. z ro·
botnlkaml na naradzie prOdukcyjnej.
Nagrody książltowe wylosowa!l:
1. Woźniak 'Edward. ł,ódź, Narcyzowa 29, 2. Lucyna Pav\rłow$ka,
Sh1psk. ul. Adm. Arciszewskiego
35, 3. Bolesław szczepkowslti, O·
zorków, Kościelna 2, 4. Andrzej
Paul, Łódź Piotrk.owslca 133, 5. Ja

I

fYGOmłlA

Bedelek. Łódź, Marynarska
65a m. 3. a. Barbara Kozłowsk~,
Pabian.lee, warszawska 31, 7. Jozefiak Cezary, Łódt, P<Xlgórna 2_3,
s. Pa.prota .rózefa, Lódź, AndrzeJa
Struga 41, n CzP.r.hcwicz Jerzy, Jelenia Góra, ul. Urocza 17, 10. Robert r..arnecki, f.f>clź, Przędzalniana 12.
~f"iejscowych prosimy o z~tosze·
nie się do Redakcji po odblor nagród. zamiejscowym wyślE'm~· ponina

I

cztą.

POSUNIĘCIE

owad dwuskrzYdlY
114. Gatunek ptaka,
krótkorogi.
brOdz.ącego z dhlgm miękkim dzto
bero. ~5. Ope.<I atmosferyczny.
Za prawidłowe rozwiązanie obu
przeznac7.amy
zadań
powyższych
do rozlosowania 5 nagród książko
wych, a co najmniej jednego 3 dalsFAl nagrody pocieszenia {również książki). Rozwiązania nads_ylać prosimy w termtnle t~·godruo
wym pod adresem: - RedaltcJa
I „Dziennika Łódzkiego", Łódź, ul .
Piotrkowska 96, z dopiskiem na
J<0percle „Rozrywki umysłowe" •

• 19 8
• 8 10
!6 • i3 3

należy zastąpić Uteralni,
dały
rzędach poziomych

ki

żeńskie.

KUPON KONKURSOWY

' Z fraszek

Białe za tlgurę mają Z piony i
atak. Zapewne najsilniejsze jest
tu 12. 0-<HJ! I zadanie obrony jest
ciężkie. Reicher grał 12. 0-0, h6!?
13. Gxf6, gf 14. Sd31? (być może
Sg4) Gg7 1•5. Sf4 (mcrże od razu
Niewdzięcznych czytelników nastala dziś pora:
Sd5-\-) Hf7 16. Sd5+, Kd8 17. Hg1,
miast śmiać się z twych dowcipów - śmieją się
Gca lJB. Hh4, Sc6 19. Wadl, Gd7 2-0.
z autora.
Sh5, WfB itd .
D'alszy ciąg partii był zniekształ
TADEUSZ GICGIER.
cony przez obustronny „niedoczas" i wreszcie po burzliwym
pr-Lebi.egu partia zakończyła się
li'§
nierozegraną. W każdym razie, je- ·8"'
•
•
"' •
,,.
.,.
śli 12. 0-0--0 prowadzi do przewagi lf'll 1 •
bla.tych, cala obrona 3„„ a6 1 4„„
Druk: heliogrfN6tzli.
Ingo
Rozwiązanie zadań z dnia 16.9. br.
Dnia 29 -w:rześnia w SzWajcarli
b5 zostaje obalona.
z okazji krajowe: wystawy filate- wiura.
1. Elhnlnatlra: Demaskuj spekulistyclllnej LUNABA 1951 w Lucei.·nie (29.9.-7.10.51), •1kazal się spe· - - - - - - - - - - - - - lanta {ptak, arkan, ptaz, dh.lto).
cjalny blok, obejmujący jeden zna
2. Krzyżówka, poziomo: 1. Kalaczek z tegococznej s;eril świ~h
repa, s. Kanonada, 10. Atrament,
14. Sykatywa. Pli>nowo: 1. Kok,
2. Len, 3. Ren, 4. Pad, 8. Aut, 7.
Lekarstwo gorzkie, lecz dla.
Ora, 8. Ate, 9. Alt, 10. AU!, 11. Rek,
wyzdrowienia, slowo srogie,
12. Mat, w. Nów.
Na skrzyżowauiu dróg.
Za prawidłowe rozwiązanie obu 1ecz dla pożytku.
Bezbronna ręka §miałka Dwóch kolegów spotkało się
zadań nagrody ltslątkowe wylosona skrzyżowaniu dróg.
wali: 1 Wożnl.a.k Janina, Łódź, ul. kopię tchórza skruszy.
- „Idę na lewo" - powieGóry męczą konia, złość dum. 4; 2. Iłwlcz Hena,
Złota 10,
dział jeden z nich.
Łódź, Kilińskiego 10'7; 3. Bień Wło szę .człowieka.
- „A ja idę na prawo" Jad chciwości - silniejszy
dzimierz, Łódź 23, jastrzębia 5;
rzekł drugi.
4. Swiuerski Edmund, Łódź, Abra- od jadu zatrutej strzały.
związlrowego. wydanej w czerwcu.
- „A więc idziemy w jedCzego nie ma w myślach, Wartość znaczk.i 40 rp, podczas
mowskiego 1. 5. Muzy!tówna Irena,
gd~ cena sprzedażna bloku wynosi nym kierunku" stwierdzili
tego nie będzie w oczach.
Poznań, Wojskowa 20 m. 6.
3 fr (dopłata na pokrycie kosztów obaj i poszli dalej razem .
jak wystawy
Choćbyś nie wiadomo
Nagrody poc!e52enia (1tsląt.ki)
i na rzecz szwajcarskich
Jak to było możliwe?
losowali: 1. C:r;echowicz Jerzy, Je- dl·ugo morzył ptaka, nie od- szkół zagranicą). Rozmiar bloku
74x57 mm. Barwy: niebiesk11, szaJeśli nie potraficie odpowielenia Góra, ul. Urocza 11; 2. Spru- uczysz go latać.
ra, kisrminowa, oliwkowa. jqsno· dzieć sami, to poszukajcie nasiak Zofia, Łódź, Czartoryskiego
nieszczęściem
Pośpiech
brunatna i ciemnobrunatna. zna23; 3. Piela Jan, Łódź, Orzes;c!Q(>wej zlodzieja, powolność - szczęś czek nieząblwwany Znaczek ryso· szej odpowiedzi w dzisiejszej

O pewnym safyryku

.itlCfZL FIL ARTELI.:

1fi0ttfol,kie p~łJ(louia
i powiebiołtl:a

-.,,CZN'a/

Pomyśl

zgadniesz
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nr. 11. -

ciem

wołu,

.......

:Wał ~

Fi$cher, a

re.witę

bloku „Panoramie".

~~9].ł.AMA

ur 36 (215) 5

Prav~tidłov1a organizacja robót w budownictwie

Serdeczne
zgotują mieszkańcy

Łodzi
r.o'~ raca,~ątym

ydajność

iększa

powitanie

Ruch współzawodnictwa ce-'
.chuje st::iły rozwój. stałe poszukiv.-an\e 110\\·ych form ZV\'ię
kszenia "' yd~,incści pei.cy.

Kan1~e,

saHdacze,

Hny
w

w domu

on. 5.18. hr. capstrz~k.
który J>l"T.emaszen1je ulicą Piotr
kowska od Pl. :Niepodległości clo
PL Wolno6-ci. Zbiót·ka o godT.i(w)
1:ic 18.

]117.007.i

rozkład
poradni
dla kobiet i dzieci

rfgo l'L'llcżą,

ro bttt\z.ic pocl~tawą

kierowania do wlasclwycl1 porad
Spis
ni I uuziclanla Informacji.
r.a.mieśc.lmy
bl0>l<ó'IY
l'<>r:ldni
wkrótce.

Tneba przyznać - Mjpięknil'jszy skl~p spo~ród lódzlóch ~kle
pów MUD to no>\01>1.warty Dom Gospodyni. Estetyczne wnęil'zc
gospodarstwa domowego
i olbl'Zymi wybór artykułó\v z zakresu
zat·llęcają do ~vejścia j kupna.
Ale„. - jak zwylrlc - ale. Do spelnl~nla marneń każdej gosponi, l<tóra przychodzi tu pn 7.aku py jeszcze czegoś jednał< brakuje.
Są Dl\ przyl<lacl ścierl11 do rąk, lecz ui·e ma ścierek do padlogi: brak
ró,vnic:l. niektórych nu1nerów no~:y do ma~zynek ocl 1niE~sa, a także
nie nia tal'~k do jarzyn i oworów.

d~

drobiazgi powln ny się
wątpimy, postara
ltierO'Wnictwo sklepu.
J te

l1ralrnjące

na pólkach Dnmu

znaleźć

Gospodyni. o co, nie

się

w

najb'iiższym

łrleronima

JUTRO•

Remlglus:r.a

PAięsrw.

TEATR POlVSZECHNY Cui. Obro:'I·
ców St:.l.mi?radtt nr 21 >
o godz. JS ..ao „l\loralnl>Sć
panJ Du.lsl<iei", o g. 19
„Grz~sznicy bez winy'c,
w pcm.ied>:. nieczynny
TEA'tR Mt:ZYCZ)llY cui.

I

dzieje", godz. 13.30, lG,
18.3(1. 21; dozw. od lat H;
w pon. „Tajemnica ~~y
bu naft.owego" g, 15-30,
dozw. <Xi
18.30. 20.30;

lat B.

GDYNIA (Ul. Dasz.yńsl>le
go 2) - „Program Naukowo ... Ośwlato\vy 11 nr
„w
33. PKF nr 4-0{S!.
Berlinie złączyły się dł.o
godz.
nie". „Ałma-Ata"
17, 18, 19, zo, 21: w r;xin,
'J'łcATR MALY cTr~ugutgOd7.. l~. 17. 18, 19, 2-0. 21.
i(odz.ina
ta nr n
Pr'Ogram dla najm!od19 30 ~Mąi I tona".
159-15
1n<ormacjl'
sobie
„B~a
szych: w poni.edz. nieczynny
m1·6wka·', „Mls10 Kula".
TEATR „PlNOKIO" (!{O
.,Cho;nik. sam-0lnb"
pernika ni· lG) o godz. 17
g-odr.. n, 12. 15. is.
",Guliwer w l\.J'ainje Li·
Uputóiv„
Ml.ODA GWARDIA 1u1.
Legionów 21 dl.; mlodz
w ponii::dz. niccZ)'nny
DZISIEJSZE.I NOC\'
„Dom na pustlrnwlu" TEATll „ARLEll.lN" OYlORUJĄ l\PTl':Kl•
godz. 14. 16. 18, 20: porui P1f>tl'kows1'a 152) ,
„
ranek - ll. w pon. g
godz. 15 i 17 ,,,Ja!, dwa
3'!. IX. (NIEDZIELA)
16, Ul 20.
zntrzyczas
Mkh:1.ly
/\. S nr 1 cPal:>tani<?l<a
1u1 Pabianicka l7~l
MUZA
nr ll (1'1<'tl'- 1 mały",
A s
36>
•
· · "
16, 1a
, llC<i.i.
,, z,awieJa
w poniedz nieczynny
lrnwska l27). A. S. nr 12
od lat 14. pod01w
~O;
(Daszy(,,;;;ego 5g). li. s.
w1 1
k
nr 41 CL<>'.;ionow n1, A. s. 1 CVRJ~ .Nr t tPlac ~lepod
at n"
wy
\s
·•
rano - god~ l i d<J,'.W. od lat IZ
le_glosc1) Dziś l codzlen·
(.Nartttowicza 42).
nr 27
w pon. „O••a.tnl Mob!''·. s nr 4 ~ (Limanow-J me godz .. r.~.15. w nt;, :io; dozw.
kanin" .~.
d.,. a
1 sw1ęta
dzielę
,,.1c;cgo I).
od lat a. 18

WAZNE TELIWON1'1
Kt>m, Miejska M. o. 23S-80
Pogot1>wle Ratunkowe . . l-04·4ł 1.3\-15
117-lt
a
s:raż Pot.arna
odek
Miejski

nizował

1 października rozpoczyna się w Łodzi akcja przeciwkrzywicza, która b~dzie t1·wał a do 31 marca przyszłego rojesieni, zimy i wczesnej wioku. Obejmuje ona ol;;res
sny - okres, w ldórym brak witamin, powietrza i słońca
stwarza warunki dogodne dla rozwijania się tej choroby.
Coroczna taka akcja przeprowadzana jest po wojnit>: już
po raz trzeci. Obejmuje ona dzieci do 2 lat życia. Jest ona
zarówno zapobiegawcza jak i lecznicza.

Piotrkmwka rfr 243) o god~. 19.15 - „C7.ardaszka••.
w po11i.ed:r.. nieczynny

„

I

I
I
j
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czasie

w pon. g. ie, 20; oozw.
od lat 10 .
SOJUSZ (Nowe Złotno) „As wywiadu", dod. „o
nnwe relmrdy" - godz.
16 , 18 , 20; dov.v. od lat 12
w pon. nieczynne.
STYLOWY cul. Kilh'lslclego nr 12-3) - „na.czek sią
spóźnia", dod. „Awaria."
godz. 16. Hl, 23, w pon.
g_ 13, 20: tl=w. od lat 7.
SWIT <Bałucki Rynek 1„sen o miłości" gO<lz.
I J6. 13. 20: dla młodz n1edozwe>lonv. poranek ,.orzeł Kaulrnzu" I ser.
godz. 11: dozw. od lat
12; w pon. godz. 18, 20.
TATRY rSicnloewic.za 4o)
„.Jubileusz", dod. „J{o.
muna pary~ka" _ gcdz.
ia 1.& 20· poranek D:f.ul
bars'; godz. 11.:!Ó, doz~v.
w pon.
dla dzieci. dod.
pntnl<",
,.n.w~c.v
-.
trucizna"
. „Ostrożnie 1 d
dl
I g. 16 . Ht, •o
a m o z.
- ;

je.Hi
ws.zędzie pada pyta.nie:
~ię pa~i, m.o~e pan zadzwonić,
inciczeJ - n1e. I tak- np. Na
końcowym odcinku ul. Rzgow
skiej odmawia. systematycznie
ę z1emy
i konsekwentnie Skorzystani11;
z telefonu sklep PSS nr 242 i
'
„~i:..- ły b ar mleczny przy Uo. RzgOW•
ł
:1... ~
1
D -~trwa- e susze ~:ł".Y"~ • skiej, co nie jest niewątpliwie
11 ~. to, ze w tym, roku _szyb~eJ skutkiem .;akiegoś rozpor.-nd.:e
"""'
'„
ruz zwylJde skontzył Się sezon .
z ikły ma dyrekc3i, bo np. bar mlecz
~· tl ,
'd ,
1.
pobU=.u
w
i
Piotrkowskie
oglorc{ołwk. icfe ze na 'nfl
'POml. o~ow.
I t
·
7·
·
S wierczews
a
one JUZ niema
.;.iego, za.wsze c tę
sl·'epów łódzkich.
~Pocieszmy się jednak, bo Cen nie pozwala ::: telefonu skor2y_
.
'.. ~
. . .
trałrt Oi?rodnicza zamroziła du-• st.ac.
tak.
~e
st do sc, "'.
w
S
....
się ·
pr~ a 3e
że ·ości pomidorów i ogó1,ków,
które uka'.lą się w sprzedaży w, 1:°yrazimy, zastarzała i czas, bll
końcu listopada i na począt:k-u . Jq. raz na zawsze iiregulou:c(Ć,
Telefony u:inny być dostępne
·grudnia
dla v;szystkich.
,
_

Pom CJJdOry

,
k
rewia mody b d ·
upowacl
o godz. 16 w
w 1i•stopadz1•e
mon.ii Łódzkiej odbędzie się po

Dziś

sa1i Fiłhar
Dziś,
14)
tul.
„czerwony rumak", ·
od Y wr:garuz.owany
•
dod. „Zima w _Puszczy
prze"L
godz. Kll7, m
Blalt>Wiesl<lej"
poranek 11, Państw. Przeds. Krawiecko-Ku16, 18. 20,

ROMA

niedziela,

WRZE$NłA

w Łodzi

rozpoczyna

pogadanki i wykłady
na temat zapobiegania i zwalczania krzywicy oraz rozprowadzał ulotki propagandowe.
Natomiast za małą aktywwydziały koność wykazały
biec-e przy ORZZ i Liga Kobiet. które miały ogromne
prowadzenia akmożlhvości
cji uś'\.viadamiającej wśród ko
Na ;:achorowan.ie na krzywi Poradni w tej pracy Polski biot na zakładach pracy. Tak
szczególnie Czerwony Krzyż, który orga- samo nie urządzały pogadasą
narażone
cę
nek stacje opieki nad matką
dzieci ·urodzone przedwcześi dzieckiem, które mają bezpo
nie, czy też karmione sztuczśredni kontakt z matkami cho
Wszystkie niemowlęta,
nie.
rych dzieci.
.
które urodziły się z wagą niżTrzeba, by w bież. roku orszą, niż 2,5 kg należy bezwzglę •
ganizacje te wykazały większą
dnie puddać akcji zapobiegaw
<łktywność i· pomogły w pra.
.
.
„
czej ,już od drugiego miesiąca
!lms, to J~st. w osta~ą, nie- cy łódzkiej służbie zdrowia.
życia. '1\' okresie tym ws7,Y{w)
Łódz zastkie matki winny zgłaszać <b~lę wr~es!11a sie; do lekarzy dla spraw•lze- kf;nczy miesiąc . B~d~w~· Warnia ez:v dziecku nie grozi krzy szawy trzema w1elk11m 1mprcza 1
·~·f~·
mi, z których dochód przezna-'
wida. ·
c~o~y jest !w ht!dowę nowe.i so l~1mE®R[Mpoft}y4,
I ._n.;,_„lillil;..:m,_1111_11111illlli-lłi-ii-iii_;.._-1
W Centralnej Poradni O- cJahstyc.zneJ stoltcy.
W Teatrze Wojska. Polskiego! TELEFON DO OBEJRZENIA
chrony Macierzvństwa i Zdro· . •
wia Dziecka odbyła się wczo- o godz. 12 w koncercie r-0zryw-1
·~ . Bywa:10; tara:j konferencja poświęcona kowym pt. Artyści łódzcy ~ie. chwile . to
-Yi°). 'fil
·warszawie wystąpią m . in. w.
akcji przeciwkrzywiczej.
zycm cziowie·· .4;
Walter, St. Łapiński, M. Ślaski, j
.
.
lrnd:10,
ka ~.:::-.
W ubiegłym roku akcJa ta- J. ściwlarski.
zdar::a,ia, się i
Dla dzieci wystawiony będzie
. ka_ o~jęła ogółem ponad 14 tys.
::e czlowiek za1 dz1e~1 z _teręąn naszefil> _mia- 0 god-,._ 12 w ~t:rze „Pinokio" tak.ie
s!a _1 "'.'oJe:voctil~a. Akc.ią za-fspecjalny seans widowiska- „Gu p:ag_nie skorzystać '<' ~:doaod·
nienia XX w•eku, czyh telefopob_iegawczą_ ?bJęto ponad 9 liwer w kminie Lii.iputów".
Wiele atrakcji czeka ło:ł7..ian nu.
1 poł tys. dz1ec1 zdrowych, ~ec:z
I - jeśli się ma swój wlas-ny
ponad ~. 5 tys. dzieci. na Wielkim Festynie Ludowym
mczą '
Zo- t.o u;szystko w porządku, jeśli
Wydano około 2.200 tys. pasty w parku helenowskitn.
l~k witan~iny D (którą leczy baczymy tam m. in. p-0pisy s-ię zaś jest na mieście. - spra
się kr7:YWlcę~ oraz 3.?40 pa~ty. modeli samolotowych i balono- wa jest niezwykl.e slcompliko-,
lei~ l!aerzemowy~h . . re cyfry wych, a występy artystów lóclz wana. Bo czy wejdzies::: do skie
kich mile urcranaicą nam czas. pu, kciwiarni, resta-uracji i
mowią same za siebie.
chcesz zatelefonować niemal
Sz.
Dużą pomoc dał Centralnej

====================-==·.:=:============================================
Rzgowska

30

ł

· . 1•
smers.ne

po ączony z
produkcyjną.
Rewię

naradą

uprzyjem:nią występy

artystów scen łoozkieh„

I
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NIEDZIELA, 30 WRZESNJA
Wiadomości 8.30. 17.0D, w.oo i

godz.

ro.oo.

6.JO.

°""' ·

7.00,

rb.
No t a t n1ok
ł ' cl k•
Q Z l

1

JESZCZE
O WATRÓBKOWICZACH''
„ .
Przecl kilku dniami pisct!iśmu o tym, że posiad.a~::e r_ecept.
na wnt·robę przewazme me ;no

e.20 Melodie ludowe,d. 7.Wst „Na
.,
W świetlicy Centrali Teltstytnej
rausctzleiidoury", 8.10 Melo ""
sa i Lehara, s.so Audycja SKRR'.· odbył się wieczór al'tystyczny zoi· gą ich na.ogół realizować. Oktt
się, że sprawa od CZC!l>'U
;;uje
komitetu
s.oo Muzyka oi·ganowa, 9.30 „Ob- gani·zo\WlflY staraniem
.
.
CT. nasze1· notat k'
zar7oct•;e
· ~„ p:·zy
Pol1;!di br."'-'"Y
rOl'ic:v
się pogo'l'
·i meco
-. ~
v. ·~
.uv„ st~11
w·1 ~ 1°1'1~zy
,...; .„ wg ·~literaturze
1 1 chłopa
Licznle zebrani pracownicy CT oe~ - ,. ·,
"·' oc iec~,eJ • . ~., „
szyła, bo sprzedaż tejże writro
I'
kl
; pie wa". ł-0.!>5 Skrzynka ogólna,
Jl.OO • ~sl<iwa 1 gorąco wys;tępu:Jących
.. ,Poez.',a i muZY.ka".
.
10 21
aktorów teatr-ów t6dzkich. Dochód by przeniesiona. została, z dit•
j nicdozw
01n6'\.V. no\\?ego prograanu je.~icn·
żego sklepu. przy rogu 0~1o)i•
wrSLi\ maszyń$Jtlego 1\ no-zimowego, u.15 Melodie ope- l imprezy wyniósł 995 z.I.
~~
n·
ców Sta.lingra.d.u i Zacho<tnie:,
„Dzieci I! jednego pod- --etkowc, 11.«1 Sk1-.i:ynlra „'szechUniwersytet t.ódzlti podaje d-0 do małego s'lderi. u na Obrongodz. 14.30, 1 nlcv Radio\\>"E>.l, 12.04 przegląd czawórlta" 16,:!0, 18.36. 20.:!0, pora- sopism . 12.lii Poranclc 5Ym!on!cr.- wi~.domości, że sesja egzaminacyj
mzcdstamenia - !!odZ. 1
nek 11, dozw od lat 7, ny, 13.15 ,,Z historil ruch•! robot- .na UJ«;taje pr.<edłużona do dnia ców S.tcd.ingradu 26, gd::;ie o:i•
t5 ..W I 19.H\.
}, X. (PONIEDZIAt.EK)
bywa siq sprzedaż mięsa bez
w pon. „)<owy Pekin". niczego", 15.15 Audycja dla dzie- 7 października włącznie.
PRZEDWIOSNJE cui. Ze·
Studenci. którzy bez uzasadnlodod. „Knrea oskRr7.a", ci, 16.00 Pie~1li Glinki i Da~gonr 741
romek!ego
l(.ON!µł,T~
A. S nr 4 (Daszyńskie- I
„llloskwa socjalistyczna" myżskiego,. 16.50 ,,F!lbrykt m1·0- n~reh p~-zyczyn nie zgłoszą się do bonów.
sonnenbru•. Rorlzina
Proponujemy uprzejmie. ny.-0 10), A. s. nr 7 <Wó:pogadanka. 17.~0 Koncert e;<!'Zam!n6w w sesji egzaminacyjgOdz. JG.3-0. 18.~0. ~.30: zu" !ców". dod. „C'z~stochoFILHAR·
c:.ini~ka 37). A. S. nr 44 P.-\.~8TWOWA
Orkiestry Roz.glośnl W1-ocrowsk:le~, nei otrzymają .stopień niedosta- by w ramach ułatwia.ni.a ludozw. dla mrodz.
wa" goctz. 16, 18, w; poA. s.
tf'rntrkow~ka 226).
i\IONIA (ul. Narutowicza ' ranck 11 • w pon g. 18 · Wl.OKNIA.RZ (Próchn 16) 13 ·~ 0 „Nn fali h1.~mo·ru i ~.atyr:':;;. tei,zny.
dziam ż•.!Cia 1Jrzznie.~iono sp·r:~
20) godz.. l!.()0, IV Po·
ni· 18 (Zgicf(,h:n 146>, A. S
o sesji poprawkowej ma.ią pra
18.30 .,Od m!'.lod1i do melodu .
„
. t
P
20; dozw od lat H.
ranel; symrnruczny
22 (NOWOtlci 12). Ą, s.
" o.grnmca a amana • -;; J9.20 Sche·,-za Choo!ori.s w wyk. A. wo przystąpić si:uclcmci, ktW7.y o- da·~ wąt.roby na recepty da
l'OI,ONIA <Ul Piotr1<ow.
Muzyl<l Polnr 34 (Wojska J>olsk. 56),
FC'stiwal
l9-G8 stan p0~oc!y, tricymali niecl::.stateczne oceny naj sklcpv., który sprz.zt.~:1j<! mięso
Uubins!<'l11ll,
~r.~ 7 „o puchar ZSRR
„Nłcholaus
sim S?)
A. S. nr 35 <Oąbrowskie
sl<ie,1. Dyryg. Bohdan
sluchowl.0k0, wyżej z trzech przedmioiów.
~ 0 , -· l4.il0. lS.3ll, 19 ·33 • 20.~ ,.Rozbltkl" · Nic~;lcby" god 2. 14 . 20 .
Studenct, którzy w se>ji popraw na bony.
B I C ta" '2 00
·
t
M'
45
?\
ctozw.
11,
20 .• o: potanek
.
f;,O 241. ·A ptel~a nr ~z (Al.
Worl;ezlw sel1sta Mi11)S
lt~!wej otrzymają stcpleii r.ieóo.sta
on lat 12: w pon godz. i)\i·.; 1;• ' 1 ~ .i:zowi::OO e" an j' " ·
16.Sa. 18.36. :W :Ml, w pon.
wiolonczela
Sadlo
48) dyżuruje
KOŚCilli<Zkl
C S ANITARNA
O
l
t
Pole
ca
z
we
spo
c1
.>imo.
iar
.
'Hl
:W
30
18
33
16
20.3~;
18.30,
l~.30.
godz.
(Czechoslnwacja).
cczny n e mają prawa do &'.tła- SAl\.i POMO
codziennie.
~l<l, 22.40 Muz taneczna, 23.10 Muz.
·• ·
· '
· '
dozw 00 lat 14 .
Bardzo to pięknie, że 'ioret
dania powtórnego cp.am;nu poltEKORD tHzttc>w,t<a 21 - WOLSOSC (ul. Nap!ór- taneczna.
piawkowego.
kow~k\egn nr . t6) ,_~. 1·eVi•~k n~i·eznony·• _
•.g~d'-.
Se.:.ja pop:·awkowa lrnńczy sl!' robotniczy pr<:'tJ ul. Żabie) ! 1
P-ROGRAM
„Małżeństwn Katarzy•
~u l3. :• dozw
20
p0siacla izolatkę dla ch.orycii.
bezwzglęónie 31 .P~ździernika
t.ODZKIE.J
ROZGLOSNI
„SkrzycUatn
dod.
ny"
.,O·
poranek
H:
lat
od
X.
l.
i
IX.
•
PASST,V. TEATR N_OWV
30
Szkoda jednak, że PT"Z1J izo<at
me zootanie przealuzcna.
powieść 1„śnn" g~ciz. ~l. mlo!~zież" godz. 14, 16,11
' ~W~~';i~o";~k'.~J~cm~~ pe. B.\.IK.-\ tul Franclszk~•
ce nie ma ani pielęgniarki„ ani
:!f
2-0-:- J~·Z\~ . 11.3'; Koncert \v wyk , O'l'kiestry
~~~n~~ P?;~·~;k
W pon godz. .r•.• O:
ska ll) _ „Knoc~:-~ut".
'<13.gogiczny".
0
Bo kiedy tr:~ha.
Tenr..ln 0>twarr!a l'ttttzeum Prz:v- sani.taritis'"a
ŁRPR. 11.'.a „Od _naszych kores•
'
'
lat" 14 '
dod. „Wlo~nn w górach" • rlozw. ?d lat 7..
l'ASS'.1.'W. TEATF. WOJ·
.
- ·
.,
14.20 Audycja roz- rodnl~ze..-o uległ prz~umęciu do ·
pondentów '.
·
god?„ l6, 18 , zo; ponne:: f,IJBO!NII~ 1111 Ktll1~_sk!eSKA POLSKIEGO (ul
Z/\ ruETA tZr:lerslce 26> 1 rvwkowa. 14 45 „Gr>l kapela lu- l~.IO., ponieważ nie vk.onczor.o je- :::rabie choremu zabieg '.:alecotdla mlorJz l :
.a
1
g0
,
lB,
godz.
pon.
w
;
Jaracza 27 211) 0 godz. 16
20
11
trzeba c1.e
to
lekar.w,
przez
117/
tej!
W
wnętrza.
remontu
sz.cze
„Realizuje!4.&.5
Boczek",
z
ewa
d.
Ant'l.rl<ty~zi.?;',
na
•Scott
•
slcrzyd?!
bez
„Ludzie
.
dozw. od lat ?.
i 19 „!:wi~cnuk" Mus·
,
wykO'l'l'\'Wane są ostatnie ••.
16.20 Kon„ertje!~·.vlll
godz. 16 JB, 20. po1ane.< my Plun &·let'lli"
dcct. „Bunt. zaJ;iawek"dozw. od lat 16.
seta.
11: w pon . r:. 18, 20; - :;yczeii. 1G.40 Muzyka, 22.30 Wia- p~ace malarskie, po czym nastą- kac na ;wentua[ne do?re s_ergodz. 16, 18, 20. poraw pon, 0 godz. 1~ _ BAl'.TYK 1u1. Narutow1
,pl urząctte.1ie sal wystaw<>wYCh, ce wspoitotvarzys.zy rnedah.
domoocl .sportowe.
do:r.w. od int 1'2.
nek u, w pon. g. tB, 20.
''Vlelkie nacz11 2c) ,.Granlca".
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D::Eew

Nowy

Nowy rozt<tad o-parto n" p1>1lzla
!Hil"szka1icy
mb~ta na blol•i.
rt,. l.odzi J>Owlnni we \\1 łas11ym ln1-<'<'~:,Jc znał num~r h!oku, dn któ

Wszystilde uspołcC:Lnione skle
JIY mięsne rejestrować będą w
niedzielę, dnia 30 hm. bony kategorii „S" od godzin)· 12 d-0 2Z.
Bony kategorii ,.R" rejesttł'ł
wać należy w pon,ledziałek, dnia
1.10. rb. od godzilly 7 do 2Z.
W środę wsey-;tkie sklepy mi'!
SllC s1n-zedawać będą mieso i jcg·o przern·ory na wolny r~'ltek.
W dniu tym sprzedaży bonowej nie będzie.

Iimprezy

1lzi l>ed:r.ie manifoo.towa{: swe uiu-z,·.ia.źiu dla lunowego
'-\0.it:ka. Pełen impn~z t~·dzień J>o

tt.

l

pic mięsnym Ce:ih'ah1egł) Zanit.
du PrZF.:mysh1 Mięsnego lub
Pows:i:edmej Spółrlzielni Spozywców.

Dz1·s·1e1·sze

gospodyni

<.".mda

'\ ~·d7..i3l Zdro1'•la PR.N wprowadJ,a ,., dniem 1 ;;1aźclziernika br. no
wy TG<".lilad poradni dla kobies i
J>m"'ldni dla d1..icci chorych I zdro"Y<:h.

i jeqo przetworów
W celu umożliwienia ludności·
pl'acująccj nabyV<•ania mięsa i je
go przetworów w sklepach poło
zonych najbliżej miejsca zamieszkan\a lub p'l."acy _ Prezydium
Nru:odowej m. Łodzi Rady
wpi"Owadza
Handln
Wyd 7..iał
si>rzedaż bonową od 2 pa:Gdzie.rni.ka 1!151 roku w całej uspolecz
nionej .sieci sklepów mięsnych.
l'V związku z powyższym wszy
s~y posiadac:zc bonów, zarówno
objęci 7.aopatrzeniem honowym
I już we wrreśniu jak i w~ąc:eni
I dCI tego systemu w pazdz1erzarejestrowinni
nlku
wać swe bony w dowolnym skle

Zimowa akcja przeciwkrzywicza

1

'Rów1lież ro1q>..-oczyna.ią<:Y sil'\ 6
paźrlziernrka rb. Tydrień L4:i
Prryjadót żołnierza będzie oluP-->ein. w któr:vm ludność Ło-

pracy

z
się na ścisłym powiązaniu
grupami zwiqzkowymi. W każ
dej brygadzie znajdował się
przynajmniej jeden człowiek,
z grupy związkowej. W ten
sposób Z·w. Zaw. Bnclowlany
wiązał się ~ciśle z produkcją.
Niestety brygady te z czasem
uległy rozbiciu przez p1·zydzielenie poszczególnych jej członków na różne budowy. Uniemożliwiło to dalsze doskonalenie własnych metod pracy i
stałe podnoszenie wyd'.ljności.
Temu kładzie kres nowa uc~wal~, nakazująca zapewnieme merozerwalnym zespołom
ciągłości pracy w stałym skła(Kas)
dzie osobowym.

dowanie ta!dego h:;imulca rozwoju nowych form wspótza·,vodnichva p:·acy, jakim była
dotychczas zbyt n1ała troska ze
strony administl'acji i kół zwią
zkowych budów o prcP.vidłową
robót i doprowaol'ganizac.ię
dzenie pl::um pracy do każde
go robotnika.
odcinkowych
Opracowanie
harmonogramów robót umożli
\Vi robotnikom podejmowanie
konkretnych zobowiqzań.

Ostatnie dni przyniosły jeszcze jedno w~·darzenie z frontu
IV< lki o zwi~kszenie wyd~ino!\lic-~:..i,;i.;,(:y Lotlzi prz~·;:-o(owu ~ci. Jest nią uchwała Prezyh ~l~ !h no\Vi:.m1:a ż,-,<11ieny po diurn Zarz<1du Głównego Z\via
~nac_aiw,;."<!~ z le·~n!ch obv.zów. zku 7.nw. Prac. Budo'\vlanych·.
Zob11c!-zi:> c1 powro~ą U.o n:>S7A~- Uchwała ta pozwoli na zlikwigo mir.da w środę. cln. 3 pai- 1
clriorn:xi1. l'owit<<J1;e ich nast~)'i - - - - - - - - - - - - - Kola związkowe natomiast
o gorlz. 1G na Pl. ~~iepodległOści.
otoczą opieką tzw. brygady nie
u~~tfJmie wojsko pn:ema<.zerujc
rozerwalne. Brygady takie byul. Piob:kowską i Legiomiw.
nadejdą
już •stworzone na łódzkich
ły
\'1-'itająca swych fo!:nicrzy mło
budowach ZOR-owskich na
vzfoi s;r.\t{it łódzkich UiWlHZ\'
październiku
S~'1rym Mieście. Dzięki temu,
wpa!f'1· oo dworca na C110jnad;,
na k~ći:·:v wojsko powróci, przez
Zaopatrzenie Łodzi w ryby :i:c nie zmieniano ich składu osobowego stale współpracuja
c-alry h·asę przemarszu.
będzie o wiele
u::; październik
cy ze sobą robotnicy wypraco·
k
VI· iec7.orcm, o gocJ7_ 19 w ZaM:ulllrh Jm. Stafo1a, Dzierżyń„ Wi<;' ·sze mż w miesiącu o-bec- wali własny zespolO\"'Y system
Ni?..clejdą bo·v.. ien1 duże pracy i znacznie zwiększyli jej
stdcgo ; 1ilarthłe~..vskiego odbcdą n~'ln.
si\• 7...-'\b'ilwy taneczne i im;irczy transporty ryb słodkowodnych. wydajnośC::, doprowadzając pra
:nt1•sh-cz1•.e z udziałem 01·kicsfr Będ<! to prz~lc wszystkim kar- cę w zespole do perfekcji.
Nierozerwalne brygady za''"l.0i .;k~t\V":t'h.
pic sandacze, szczupaki, liny i stosowane w Łodzi przyczyni,
TI' Y.whrzku z powitaniem \.Yoj ieszcze. Ponadto w sprzeda:ż.y u- ły się ró~'imie:': do oszczędności
~'::lrn Wyó. Oświah· \V:t.ywa kierownH;ów i dyr~ktoT6w szkół l;afo się bogaty wybór ryb wę- materiału, a szczególnie cenne
ogólnoks:d~1łC<!<')..'ch i :r.awodo- clzonych, a wi~c pi:klingi, makre go drzewa, uży,vanego do budowy rusztowań. Sprzęt ten
węgorze oraz śle
l\·ych 1\0 p:7.~·slauia swych przc<l le, łooosie,
przydzielany był każdej bry\iawidcli w dn, 1.10. 51 r. o ~0-1 cizie. Sklepy zaopatr-one zosta- gadzie i ona za niego odpowia
"
. ~
,
cblinie 11 rlo kam:ellixii Wvdz.
O<\-wia1-;\' (n'ZJ· PrM"- HN i ka;icc- ~ą . rowmez we wszelkiego ro- dała. Koncepcja łódzka n ierozerwa lnych brygad opierała
lnrii DOSZ w celu podania nzaJU marynat)' rybne. (k)
----------danych.
s.zczegó-łowydt

żołnierzom

w systemie
sprzedaży bonowej 1nięsa
Zmiany

25s" (2239)

od

•

Armia robotników 1·chłopów

Tad eusz Gicg ier

Bud owa Tea tru Nar odo weg o

rozwm1ę
ści
kiem jego wysoki ego poziom u de.je mu możliwo
wstrząsaW literatu rze minion ego stuleci a spotkać można
i opanow arua cia lub zdobyc ia kwalifik a<:ji za
icznego
icleolog
h
mlodyc
los
ny
tragicz
ce
1ąoe obrazu poboru reh,-rttta, malują
wodow ych, które potem wyik<>nych do technilk:i bojowe j. Zni!lmęła chapracy, jaik
htdzi oderwa nych siłą od rodzin i przemocą wciela
burżuazyj- rzysta w cywilne j
dla
styczna
rak>tery
do
Pobór
.
zcborc zych armii Rosji carskie j, Prus czy Austrii
na gra rĆ>\\'!!lież możliwości rozwoj u za
kraczał
nieprze
armii
nych
jego
, łctmal
artysty- czwojska byl dla mlodeg o czlowie ka klęską życiową
ni-ca między oficer~m a żołnie- miłowań i ta•l entów
za byl glód,
los. Podczas wielole tniej slużb11 udziale m żolnierko
oficłlł" nych.
stopnia
ęcie
Osiągni
rzem.
rany lub
Dlatego w odróżnieniu od arponiew ierka i nieusta nne upokor zenia, a nierzad
się możliwe dla każ
lem tragicz nego ll)su skiego stało
śmierć w imię obcej mu sprawy . Symbo
zdobęd7..ie mil burżuazyjnych, nacech owaktóry
a,
żołnierz
dego
wiczow ska postfłć Bari drylem
żołnierza w tym ok1·esie jest sienkie
odpowi ednie kwalifi kacje i wy- nych automa tyzmem
wojsko pol
ludowe
wym,
koszaro
luoficera
tk4 ,,%Wycięzcy"'.
godną
ę
postaw
każe
s:kie odznac za się świadomością
dowego wojska .
materiałem dla history ,powołał je na
d:vnie
wojowała
potrzeb
zja
l3urżrua
.
Słu.ź.ba w wojsku. nie sprowa - celów, do których
prze
ną
niesław
ych
zmem, pro
ska do prowad z-enia wojen za- ków badając go faszy= u..
dza się jedynie do wyszJk~enia ród, gorącym patrioty
i socjaiłi
borczyc h oraz do terrory zowa- szłość polskie
bojowe go. Obejmu je także s2lko letariac kim hartem
te cechy,
nia mae ludowy ch buntujących
Ludow e wojsko polskie , zor knie ideolog iczne, które rozsze- styczną dyscypliną. A
ego poziom u techni
się przeciw ko nieludz kiemu wy ganizow :me na ziemi radziec kiej rza hory'ZO'llty umysłowe żołnie obok wyso!ki.
siły 1n·zy pomocy radziec kich ofiice- rza, daje mu obywat elskie uświa ki b0<jowej, nadają mu szczegól
Potrzebowała
zvs:kowi.
zhro;nei - macli.in y zaboru i rów i korzystające z doświad domien ie. Żołnierz otoczoR y jest ną siłę.
Z. S.
armii wszechstronną opieką. Wojsko
ucisku. Im bardzie j bezdusz na, czt'nia najwsp anialsz ej
zautom atyzow ana i posłuszna Ś\viafa, wyzwol icielki ludów tym lepiej Armii Czerwo nej, opade jest na
była ta machin a spelniała swoje cele.
zupehti e innycl1, zdrowy ch podW polskim wojsku sanacy j- sfawach , a panujące w nim stonvm panowa fy te same charak - ~uuki w niczym nie przypo mina
czyni wszystk o, by na przyPRzyJ EMNy WYRA Z
t~tyczne dla annii burż'tla jlł 7..gniłej atmosfe ry bur/.ua zyjszłość podobn e usterki nie mia
TWAR ZY
nych armii.
:zyjne'j stOSWl'ki
(2615 In)
P:n1cy Fotogr a- ły miejsca .
Sp.ółdzielnia
Robotn icy i cłlłopi, stanowiący
Między korpus em oficersk im
na
edzi
odpowi
w
w
Łodzi,
ą
w
ftlw
znajduj
ami.ii,
a maaam i żołnierskimi przebie - skład naszej
A CO POD LADĄ
rę, w które:! C7/U artykuł pt. „P1-zyj emny wyraz
gala pilnie str:zeciona paragra fa- wojsku atmosfe
związku z notatką pt. „A
W
pismo,
nam
ła
pt-zysła
bo
"
Jest
.
twarzy
i swojsko
mi regulam inów i jaśn.iepań.s.ką ją się dobrze wypełn
z dnia 19 bm. doiona treścią w którym wyjaśnia, że pnepro - co pod ladą"
ona
tradycją nieprzE ikracza lna grani- wiem
PSS nr 642 Dział
sklepu
tyczącą
tej
w
zenie
kh
z
dochod
walbon e
wypływającą
PSS zaca. Sanacyjn~, faszystow~e ha ideologiczną,
wykazało winę ekspe- Kontro li Wewnętrmej
sprawie
ych.
klasow
w
interesó
sboso
mordę
sło „trzy;ma ma za
wiadam ia nas, że eksped ien&a,
która winna wyczeJ."P.U,
dienlki
t.o
wojska
1
go
ludowe
wej
Oficer
rześnio
wane było w prr.edw
klienb o która odmówiła sprzedaż;y' 1 kg
de>wódca, starszy kolega, mruczy jąoo poinfonnować
armil w całej rozciągłości.
mąki rostała ukaran a surową na
zdjęciu.
nym
nieuda
Autory
a.
żołnierz
a
(2835 In)
Dzisiaj stosunk i, które paaw- cieł i doradc
pG ganą z ostrzeżeniem.
sti:ony
ewej
ze
SPF
Zarząd
wyni
j-e9t
cieszy,
się
w sanacy jnej a:rmii, są je- tet. jakim

w Łodzi
Może tu niegdyś, w czas demon stracji,

carskie szarżowal11 ptilki„.
Na pLacu, który razem z ludźmi waJczy l powsta je dziś dom sztuki.
Wpatrz ona w planu milczącą, kartę

przestrzeń w napięciu czeka,
aż ją wypełni dojrzałym k.3ztalt em
za myślą - dłoń czlowie ka.

mlodeg o cza.Bu ·
zbrojar ze ręce ich dają co dzień w trójnas ób,
choć trud rąk żlobi twarze .

Znają tęsknotę
murarz , cieśla,

Jak pnie z dna ziemi romq, kolumn y,
pomni ki ludzkie j pracy.
Komin fabrycz ny spogLąda dumny
z tych n<JWych łódzkich braci.
Jeszcze przed częściq, murów teatru
gdzie pusty prostokąt - scena,
chodzą swobod nie podmu chy wiatru. :
W?let zamkną je sklepie nia.
Wtedy ruchom y sceny tej wiraż
histori i naszej obrotem .
ukaże widzom prryszlość: nie miraż,
lecz. twór realny jak dotyk.
A widz, z pelnym i ognia oczyma ,
prosty widz od war~ztatu milo§ć wyrttzi waiką i czynem ,
nowym - o nowe Lata.

wały

Prac own icy posz ukiw ani
Fachow ca

do fabryk acji

wieczn ych piór

aposzukują Częstochowskie Za.kłady Materi
łów Biurow ych w Częstochowie Aleja Wolać
ności 36. Podani e wraz z życiorysem kierow
adres wyżej wyrnie nkiny do dnia 10 paź

na
dzierni ka 1951 r . Warun ki wynag1 ·odzeni a w/g
stawek obovJiązujących w Przemyśle Lekkim.
(1270)

TEAT K NOW Y
Tel.: 181-34 1 219-58

PA~STWOWY

ul.

Dziś

1 eodzien nie

PoszułRljemy

prócz piątków
o god,z. 19

punlłtnalnle

„ POEMAT PEDAG 061 CZNY"
A. MAKAR ENKI
ty'lko na zbiorow e .zgłoszenia .
ul.gą
50%
z
Zni.żki.
Kasa wynna w godz. 10 - 13 i 16 - 119
Telefon y: 2119-53 i 181-34

lokalu

przemysłoweg-o

1000 - 2000 m2
Spółdzielnia. Pracy Pracow n. Szewsk ich
„PRZYSZŁOSC ROBO TNICZ A"
Ł6dź, ul. Piotrko wska 105, tel. l16-01.

15.

WIĘCKOWSlUEGO

Zakłady

Przemysłu

Bawełnianego

im.

SPRZED AM mały kredens pokojow y. Daszyń
(7184)
skiego 8, m. z.
SPRZED AM wózek dzie
Wólczań
cinny głęboki.
(7051)
slta 23, m. 3.
KUPIĘ plac w okolicy
Karolew a. Oferty Prasa
pod
104a
Piotrko wska
(7029)
„Janina " . ·
PIANIN O markow e kupię
okazyjn ie. Dzwonić 146-47
(7046)
godz. 10-12.
SPRZED AM maszynę do
szycia

0

Singera " gabine-

POMOCNICA domow a pe
trzebna . Warunk i dobre.
Gdańska 21, m. 27. (7188)
POTRZ EBNA pomOCl)ica
Próchni ka 20,
domowa .
(7134)
m. 16. II p.
POTRZ EBNY do krawca
~mskiego wybitni e zd.cl
ny czeladn ik. Więckow
(7061)
skiegQ 26.
NAUK A I WYCH OW.
- - - - - - - - - -wa
KURSY kroju, modelo
nla nowocz esnym systemem. zapi!S'y IPR, Naw(1265)
rot 32.
____L_O_K_A_L_E_ _ __

tową Murars ka 10-4 pr-Ly
(7161)
Zgiersk iej.
MOTOCYKL Zilndap p 200
stan dobry tanio spneTEATR POWS ZECHN Y
PA~STWOWY
----Widzew skie Zaldad Y
dam. Oglądać Obr. Sta- - - - - - Telefon 150-36
pokój, kuch•
Obrońców Stalingr adu %1.
ul.
lingrad u 37, podwór ze go ZAMIENią na
CzerArmii
ul.
nianeg o „1 Maja" w Łodzi
takież lub
Łódź,
nia
(7193)
dzina 1&--10.
Niedzie la. 30 września U51 r.
Kraków . 'Oferty
wszelk ie zażalenia i odwołania są załat
RSICIE pinczer ki pokój
MALTA
wonej 81. 83 - podają do ogólne j wiadoSKIEJ
ZA.POL
I.I
wska 104a
godz. 15.30 komedi a GABlttE
białe 2-miesi.ęczne rasowe Prasa, Piotrko
wiane we wtorki od godz. 12 do 14 przez
_(~136)
mości, iż stosow nie do uchwały Rady Pań
Poznańska 23, „Łódź".
m.
sprzeda
Warsza wy
(7147) STUDE NT z
dyrektOO"a lub jego zastępcę. Jeśli we wtom. 1.
„Moralność
stwa i Rady Minist rów z dnia 14. 12.
pomiesz czenia
MOTOR SHL nowy sprze poszuku je Zgł„tzcn
rek przypa da dziet'i wolny od pracy,
ia tel.
1590 r. wszelk ie zażalenia i odwołania są
dam. Li.powa 1-23 oglą- od zaraz.
g<><lz. 19 sztulca AL. OSTROWSKIEGO
podzień
(~80)
szy
najbliż
jest
13
220-31.
godz.
(7143)
dniem przyjęć
w poniedziałki od
dać od godz. 17.
załatwiane
ABSOI.WENTi:tA wyższej
(1136)
wolne
place
lub
ę.
ia.
PLAC
zastępc
tygodn
i
jego
lub
wszedn
ora
dyrekt
do 15 przez
blisko ~czelni pos.zukuJe pom1ezabudowę,
Kasa czynna od godz. 10 do H bez przerwy
pod
lnej
wolprzysta nku _ okazyjn ie szczema przy kultura
, _ JeśJ.Lc - Doniedziałek przypa da dzień
Oferty Prasa
r<?dz1r.ie.
Prasa,
Oferty
m.
sprzeda

najbliż
jest
przyjęć
dniem
ny od pracy,
wska l<Ha „W(y7lp8łla)
--~------~-------~----------~~1~-Pia.trk<iwaka 104a „Place" Piotrko
calna"'.
(1267)
~zy dzień powsze dni tygodn ia.
FOTO-C ontax II sonnar
Centra lny Zanąd Przemysłu Mięsnego
NABĘDZIEMY CIĘŻAROWĘ 1-tonową
3 polwje z.
super-I konta I sprzeda m. ZAMl~NJĘ wygoda
we
mi
ul.
.z
Łodzi
w
kuchnią
ódzka
164-50
tel.
Wojew
34
Piot1·ko wska
Ekspoz ytura
na 2 pokoje z
Spółdz~elnia Pracy Pracow n. Szewsk ich
------,-·~-....,....-=--- wrocław1il
Wla·
podaje do ogólne j
jedno kuchnią w Łodzi.
126 domelt
nr
AM
wska
SPRZED
Piotrko
a
„PRZYSZŁOSC ROBO TNICZ A"
rodzinn y murowa ny z o- domość, 1.Lódź, smu~ow
Rawiadomości, iż stosow nie do uchwały
w Pabia~lca_ch. nr ~ m...:..:::.-. ::.:...,---(7130)
grodem
--==
116-01.
tel.
105,
=....::!•.
ce,
wska
Pab1am
ul. Piotrko
Wiadomość
Wytwó rcze
dy Państwa i Rady Minist rów z dnia 14.12.
sz CZENIA poszu(7075) I PO_Mmpracując
Kaplicz na 11-12.
(1264;
Oferty
a.
;.,,;,;,.. :;,_=-'- "---.--- '---' kuJe
ie zażalenia i odwołania są
wszelk
r.
Piotrko wska lOła
sk.iego Napięcia A 2 Łódź, ul. Przędzalnia1950
Prasa
57..cze-I
te1·r1ery
ERDAL
:::::
::::
=:::
====
====
====
~===
ości,
od
ki
wiadom
j
czwart
<'!!72l
i
ogólne
do
"
iałki
podają
;,Teresa
poniedz
na nr 71
załatwiane w
~f.ki 20:;::~w!i ;g~~d~ pod
a
(7189) ZAMIENlĘ 2 X pokój ku
SPÓŁDZIELNIA
(wylacz:nie).
godz. 8 do 11 przez dyrekt ora lub jefo zaiż stosow nie do uchwały Rady Państw
OPl,L-K apit.an sprzeda m, chnia, wygody na 3 lubWY2
i Rady Minist rów z dnia 14. 12. 1950 r.
stępcę. Jeśli w poniedziałek lub w czwarPogon<Y-\l'Skiego 26, d07:or duże pokoje, kuchnia
ca. Leśkiewicz Stanisław. gody. Nawrot 25, m. 'T,
wszelk ie zażalenia i odwołania są załat
tek przypa da dzień wolny od pracy,
('llSG)
SPRZED AM dorożkę w godz. l9-Zl.
do
wiane w poniedziałki od godz. 15.30
dniem przyjęć jest najbliższy dzień po3-izboowe w
ZAMIENIĘ
br.
Marysin
rnika
stanie.
paździe
1
dobrym
dniem
z
że
zawiad amia,
(1268)
godz. Piotrko wie, na 2 lub 3
godz. 16.30 przez naczeln ego dY'rek:t ora lub
.ITI, Promie nna 7,
wszedn i tygodn ia.
Ofe'rty
Łodzi.
punkt usługowy napraw y
do 8 rano lub cały dzień izbowe wPiotrko
uruchomiła
przyiałek
poniedz
w
Jeśli
ę.
wska 104a
zastępc
jego
(7198) Prasa,
niedziel a.
eń elektry cznych
urządz
i
radia
(7152)
ch".
przy„Pośpie
dniem
KUPIĘ dl'ut w emalii 0
pada dzień wolny od pracy,
)
duże po
99 ( d ·
k' ·
· t J
p
1
y 0,05 lub 0,06 mm ZAMIENIĘ dwa
średnic
tygoddni
powsze
dzień
szy
jęć jest najbliż
wsze!·
()głoszenia
po
S'Z.13ncę i .?la-nszeibę malą koje śródmieście.łazienka,
"J
u.
<1_1_3_5_).:11
wygody ,
Wiacło~ooc tel. 167-69 (z kie
._,n_ia_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e Jumniejsz
dwa
na
gaz
(7199)
wyjatk1 em świąt).
HEYitO-PORĘBSK
Dr
lianów. Oferty Prasa, u2·
"'.NF
specjali sta skórno- weneLEKAR ZE
.
„Olga
R()
PiotrkOW!lka 104a
''
ryczne 17,30-19 Brzeźna
(1130)
158-19
du
tel
slal
anie
specjall
mlesz.k:
R
IĘ
REICHE
ZAMIEN
Dr
•»tystv
Kol'ARYZA!l.KA!
.
.,.,,
Państwowe Przedsiębiorstwo Robót
weneryc zne, skórne, płcio
techmcz~o-den czna
cerowni a napraw ia że 2 pokoje. kuchnia , ła
·we (zaburz enia) POWRO- GABINĘT specjaln
ryjne Zaos.ć zę Rarderobę bez śladu. UL zienka Al. Kościuszki na
Wytwó rcze Aparat ury Niskieg o l lejowy ch nr 10 Roboty Inżynie
CIŁ, - Piotrkow slca 14 - lyslyczn y
samodz ielne z
m. 5. mniejsz e
sztuczne . Pawliko w- w:eckow •kle!?o s
rz:\d Budow y w Łotlzi ul. Magist racka 7/9 czwarta - siódma. (925) by
<6539) kuchnią, łazienką. ZgłoNa.pięcia A-11 Łódź, ul. Gdańska nr 138
SKI cbÓ~ ski, Slenlcie wicza 27. (6874) front T oietro
LASZEW
Doktór
Piotrko wstosow
Prasa.
iż
FOTOG RAFIE nagrobk o- szenia
podają do ogólne j wiadomości,
IX>dają do ogólne j wiadomości, iż stosow (7203)
zne. KUPNO _ Sl'RZEłl A'.I we. Wykona nie 7 dni. Le,ska 104a „72113.
roby skórne, weneryc
MiRady
i
a
7-9
28,
Pa11stw
1
skiego
Rady
MiWięckow
nie do uchwały
ZGUB \'
nie do uchwały Racty Państwa i Rady
ski Warszaw a, No
mentow
('1141)
7-19.:J<J.
t
nor
je· _ _ _ _ _ __._____
SPRZED AM garnitu
(1109)
wy $wiat 30. Informu
nistrów z dnia 11. 12. 1950 r. wszelk ie zanistrów z dnia 14. 12. 1950 r. wszelk ie zaszary setka, my listowni e.
Dr KUDRE WlCZ specja- wy męski
k5iążeczkę
ZGUBIONO
i odwołania są załatwiane we
żalenia
•
lista weneryc zne, kórne, tuua i wzrost średni, ul.
żalenia i odwołania są załatwiane w środy
Struga 27a-!l · ''''~'I\ l>OH• PR!\('" \ wojskową, kartę meldun 3-5. Piotrko wska Andrze ja
7-9,
ora
dyrekt
przez
16
do
14
lub
godz.
ora
od
wtorki
kową i leg. zw. Zaw. na
(1123) codzien nie od 15 po po·
w godz. od 11 do 12 przez dyrekt
nr 106.
(7175) POTRZ EBNA
gosposia nazwisk o Przybyl ski Staprzywtorek
we
łudniu.
da
Jeśli
ę.
przypa
zastępc
środę
jego
w
spec3alub
Jeśli
AN
ę.
ZAURM
Dr
jego zastępc
(71 j4)
do małego gosgoda rstwa nisław.
llsta skórne, wenery czne KUPIĘ domek jednoro - domowe
legitymację
go. Jaracza 36a- ZGUBIONO
pada dzie11 wolny od pracy, dniem przyjęć
dzień wolny od Pt'acy, dniem Przyjęć jest
4-6 Narutow icza 2 diinny z ogródki em w o8-9.30,
em.
wieczor
wejnia
i
686/83
służbową
Oferty ll. Zgl!osze
ŁodzJ..
jest na:ibliższy dzień powsze dni tygodn ia .
Dr BRZOZ OWSKI choro- Jcolicach
17(1
najbliższy dzień l'Owsze dni tygodn ia.
PiotrkoW&ka 104a POTRZ~BNA pomocn ica ściówkę fabryczn~ nr(7115)
Kiliń Prasa,
4-6.
(1256)
nne
wewnęt
by
(1262)
\
(7041) domowa . Wigury Z, m. 4. Jan Klein.
,.Domek ".
skiego 47„ tel. 163-32.

Przemysłu Baweł-1

ul. Piotrko wska
Feliksa
293/295 - podają do ogólne j wiadomości,
i
iż stosow nie do uchwały Rady Państwa
Rady Minist rów z dnia 14. 12. 1950 r.
Dzieriyńskiego,

pani Dulskiej"

,,Grzesznicy bez winy„

. . .----------------------------....::
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Łódź,

Wyłączników Nł-1

Zakłady

POŻARO- TECHNIKA

pczy

I

,o now'

m

drob ne

w::„

I

7.akłady

I

I

1

ff

T

A

D

I

E

„CZYTE LNIK"
PraBJ
Recia•kCJa 1 Al,tmmtstracJe t.\xit
ul. Piotrko wska 96, tel. Central~
283-00, Red. Nacz. 125-64, godz.
przyj. 12-13. Sekreta rz OdpOWiedz.
204·71i, ·godz. przyj 10-12, dziat
dzlal miejski
sportow y 2G8-S5
114-32, dział listóW 143-60.
Redak.cJa rękopisOw n.Je zwraea. u.
treść t termltnY oglos~ń nie bierze

IDStYtłli

0

1>dpow1edztelnośct.

Prenurneratę miesięczną zł C.05.
półrocznie zł
zł 12.15,
kwartalną
24.30 przyjmują wszystk ie Urzędy

Gdy Dima obmlzl! się, nfo ujrzał w
'Wozie ani It.0111arowa. ani Karcew a. Przez
! Agencje Pocztow e oraz llston<>- chwilę 1eż'1.l nieruch omo, nsilując uprzy1ze miejscy I wiejscy na terenlt tomnić sobie wszystld c niezwyl de 'vypacl;
eałeJ Polski w terminie do I !t kat.- ki popr~ed1rtej nocy.
<1ero m-ea na okres nutępny.
Gdy zrozumiał wrP•zcle dlaczego 7,najdujc się w wozie polarny m, a nie w kaju·
R<>rl<lITTl)e
C'łe .,Czapa, ie·wa" - "'YSkoczył ze iiphvora
p.,-zed woHEDAK CY.TN F i w dwóch susach znalazł się
KOLEG IUM

zem,

Opodal wozu utyUanl w śniegu, zma- dużo słabszym na
poprzed niej nocy, .Jego dwaj
wall jal;leś sl<rzy
odlrnpy
7.e
starsi towarzys
nie 1 worki za\\Tlane śniegiem.
- Dlaczego nie obm1zi1Hkie 1r>nle, prv.ekrzykrież ja też chcę wam pomagać ną! z wyrzute m Dima i pocz~I z zapalem
. Seskrzynię
jakąś
śni~gu
ze
ć
wyciąga

ga.jąc sł~ z wjchre1 n
szozP,ście niż

knndow al mu w tym Pluton rozgrze buj'lc łapami śnieg i ciągnąc zębami worki.
konserw y
Znalezi ono masę rzeczy jarzyno we I owocow e, kawę I
mięsne,
brof1
narty,
również
się
y
Znalazł
herbatę.
i amunic ja - wszystk o jednym słowem,
ży
do
lkom
podróźn
ne
co było potrzeb
cia.
przez
onej
Nie było tylko tak npra;-nl
m.ajoTa rarllosta cjl,

„czyteW k''-1.ódt, ~Zwlrld

.-a;

Widoczn ie nie

~,Czapajewa"

zclążono

podC'zas

jej

wyrzucić

s

zatniesz an1a wy-

wołanego wybuch ami.
Stwierd ziwszy to JComarow

wpadł

w

jednak
się
Otrząsnął
zadumę.
szybko l dalej z zapałem nosił zapasy.
Wtem uslyszal . przeraźliwe szczeka nie
Plutona l krzyk Dimy:
- Zabije go? Zabije?!
1ionurą
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Akwarele

kwiaty
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w meczu

Nawet piłka

pływackim

wynikie1n tego meczu·
Bylo (f i.i o Il umoru, a malo sportu.
Byle dilio rnc:1.H i bieganiny, a.le nie
zawsze u·iedziało s'ię„ gd:.ie .:najduje
ani
s'ę piClw, a co nayu:utn'iej.~ze,
plastycy, ani te± afrtor~:y nie zaws:c
wiedzieli, co ma.ią robić, żeby zmusić pW,;ę do częst.nego odwiedza;1ia
7
bramki przeciwni.ka.
Plastucy wybiegli na boisko ucliaraktei·yzowani. MicLi masec.eki. i niel') :ą okręto,v-ał a na finiszu \VykaI(rauscr (NRD) - l:J:ł
naforalnej wielkości nosy. To one
:.-·etła tyle zciun1l e v.~ającej i:h~1 feżOO
t:13.5
Giern (NRD) ~;. tyle energii, jakby by1 to dowiaśnie ::wi.1ly irn na „kwii?lę", ydy
1:15
Ciężki (P) p iero po::zqtek a nie kon i e·~ uieschocl::;ifi po mec.:n z boiska.
~u.
200 lll STYLEM MOT\"l,Ii;OWYM
Kibice, zaniepokojeni trochę pr.:ed
KOBIET:
.,PODWODNA LODZ"
meczem, uspokoif.i się wyraźnie, gdy
ukazal się w roli. sęd:iego
na bo'isku
l
Scllane (NRD) - 3:1:0,5
popu arny grac.?:. ligowy - Slanisła w
Dobranowsl<a (P) 3:15,9
W wyścigu na· 100 m motyl koBaran. \Viadomo wówczas już bylo,
Dabltówna (P) - 3:.'Ul,4
\Y:\'m, Petl'useWicz 25 metrów ply
ł
+e nie b d · · l ·
Knon INRDJ - 1:zz,s
n;;ł pod wodą.
AKTORZY: Wa.jda, Masro~.c
zi~ :::ao ne1.kprzys o~iowei·
1 Ten imponujący miel podwod"ipy_ 1' .wym me~u sTci, Karewicz, Szpunar, Lewek
.
1:\' d.ał mu z miejsca przewagę, 100 m STYU!:M GRZBIETOWYM
Ber.
_sp_r~wie~liwy,
wś:rńd z ogłuszającena finłs:zu
ale cloplngu
'
' S•itt,
"
k.. y Szwa;· cer, Row~.l.sk;,
ba .kazd
t - z
l Jak
fbędzie
fantazją od MF;ZCZYZN:
widowni
go
a, rycz, Kwasknw.~ki i Wojtó:a /;;,
'a~1!'.,
t s r -.e. 0 '.Ła
n
,,,au '
Boniecki (PJ _ l:l%,S
Pi er al energiczny spurt Ki·ausa,
,.
N
PLASTYCY·
-ostaną atuchmta8t odgu_.1,da
.~.bich (NRD) _ l:l 3
rnpaczliwie goniąceg 0 Polaka.
otvakow.~...:r,
ne.
Kipkll fNltD) - l:H,4
Pctmsewicz odnló•t podwó;ny
Pilka była ivujątkowo nie- Lubnzewski,. Pisare.k, Krome~, ·
Wesołowski (PJ _ l:l5,3
s:.ikces: zck>byl ma naszych barw
posłuszna. W·idocznie iroli onn. ~;a·~n.' Utkm. Stanc:zuk.ow~ki,
pt:nkty i urwał z rekordu Polski/
.t\..itsnier'!:, kC_1chy, .Somick1 •
clo c.;:ynienia.
od biedy
m S'EYLEU
selnmdy.
6
H:oBIET:
radosną chwilę 2ou
Jeszcze ,jedno
7 S dl
ie anowi; '"I.
ligowca.mi, niż z aktorami.
p:zeżywali§my. gdy Boniecki wy
Zaputany o VJrażenia z mePrzebieg mec:.u tra.frli.e :.:chaTeuscller (:'.'i"RD) - 3:&7,9
101> m grzbietoo;\•ym w najlep
gn:ł
z1· <' W'.,
.
k f
kt
Fija!lrnwsł<a (P) - 3:02,1
srnn tego r<>cznym czasie - I :12,s
t-O ,'.;.,„ „
ra ·· ei·yzowat on. era.ns.ler Ka c:.u wiceprezes
Hcrzcr (NUD) _ 3 : 119 , 2
Kiedy Polak mi.i al świetmln.
m.óu;iąc, niarz" Henryk Kucharski, od<i1nierz Pawtows/..:i,
Korecka IP) - 3:15,4
n:-.•m nawrnt.em ;,o m . za jego }J!e
że grac:w walc:~ .o Piłke, nie powiedzfo.l. 7akonic.c.n.ie: Gra
Weoo
.ieszCoZc
c~mi znaido-.val
utak.ntowa
cóż kledv&ięten
lov:t!<i.
ostra - jak "noże W ·restauroet taktownie.
taktyc:nie Ill' pływaJ{ nie rna pojecia 0 na- ~OO lll STYLEM liLASYCZ:SY:\l
Był to rzecouu:iście rriecz pe - ej;., tempo - sz,ybk.ie. jak pawrotach. na któ1-ych tracił ealą iHEżCZYZN:
len tukt1i i kto·tua:}i. Nie wi- pierou;y latawiec .::e starego aciętk.o zapracowaną P'zewa.~ę. To Go!d (NHD) - 2:49,G
dzieliśrny ant fan/i, ani f.eż nie fis::a, caloić ciel:awa - jaJ..:
Goetz (P) - 2 :50.4
tez s>,ończyl bieg na końcu.
·
· ''ro d mi•anw.
- ł l
,
Z:5l,6
Nikoliemski (P) ac o sus t emrn
tak WY!~
potrzebnych grumasow,
B<>di.n ger (NRD). _ 2 : 52 , 7
Do ostatnie.) chwili ważyl,v slę
często S)Joh.;k.anych w.~ród czo bokobrodów„.
m
3xioo Na
szta:reto·„·ego
l<,s:• biegu
rnQ2CZ.VZ1l.
zm1enni:in
~t.1-1em
Ku iciell:.iemu ::dumieniu.
lowych grac:::y.
gr~bie"1e Bonh~-cki nie zdol:at wv I SZTAF'I!:TA :ixrno m .,STYI,EU
Ta taktowno~ć po:.wo!i.labu . Plristvków. 11; riq.gii meczu pif.
wa'cz >ć 11awei ccntvn;etl'a prze/ V·HENNY:\ł :lfĘZcz~zN:
WIJ·
boz
tl'sz.11st!dm
• ···1~h
"'"I·d~le·
'" ~\,
kkilk~ ,•·r•n
'"l!fi.
• :ła a± siedem. ro~y w
.
„, . ik.·ar ugr:c.
,"
.„
.
„.' St1·auss nave·wno
nu
~
... ~
e!l1 l)()„Olla!
Pl'ZU(ll<:t.tórego
nu
ll1 !Abtk~em~
nao.:-:::.-ie'nad
fNiek~or:.y mnu.:1'.1,
. .· j(lt.kii gra.c:om. v:ykr1:<1c 111aks·1 J ~c.i e'Q.f:-~e.
. .
M<:eler. ::- :::~S,7 _
w '." "ieclynku ln~yw1duaJ,1ym.
1ue
byli ty<1.·i
s1.1c..; tou;!lc:h, "e . ahtor:.y
K~ed:y_ w"::oczylr clo wody Pe~:i.: l I or,s~~ ''~ s•,1adzie. _'!"0 11 1;.',1.i· murn ~dolnoJci.
~·
~ ") S d•'
. . . • • mmej 'd
•. ·-/· d"'
.
•('".<:z' St,·a11ss. wzrosły na~ze na Pc·tnMc\.icz, .•Iroczk?'1sJ,r - ,„G,7
ą -imy. "'e
·· umze~~.
.
gdybi; me pr„es.- w .-aJą,ca ,v ,
dz'e;c. Na p r ó?no ... bo oto Sl!auss (nov:y rekord Polski).
::gt'.ld
µCa.stycy
iz
dlat.ego,
o
,y11.
na.j:u'!Je!:iiej
htóra
pi!ka.
tym
•
_
.
o~;elnie wyhzymał a•,.,k Polaka.
a potem oblą~ prov"a<!?.enie. Eli- 4;-1oo m. STYLEM no~·. OL:'\ I:\I nieoczekiwanie wpacl(Jlci od nie .ze swoimi :amiłowania;r;i.
· · 1
, 1·
· lada·1·ac ~·
·
~lu„ t3 m przewag! mlał 'Mueller na hOBIET.
. . . · · ię Ot~O tCfJ t pir.:
temu , lub g·owe- vr::.yg
cwsu do cza$<l
„.
.
•
•
· ·
· ·
neJJ''l wiclokowi r>a tr11bt.'. ~lU'.·h
, '-. 'k . .:
-.
NRD sztafeb. w skh1.d~1e: Ei:;en .
goy w S7..alenos:a niei zmi<Jr.ie.
.
. .
.
.
"'
niii _awoa.i1. owi poc. 1w i.
Gi·o~~man
Ryehter
cz,,i 00.-:-0!1 l-wcił sie 2" nim J\lft-ocz AH<lreas
o ,..dro,li
C:yniqc :::adość tradycujne· t- lJ:zapominali
'
'
kowskf. Polntc dos?ectt go ju;: µo :>:o5
~n 1~ra'.'·'-11 i
t
.H ro ale ?..a ten o.t,o·o:n1'!.V \\~\-~lłei-t
•zta.fcta 'v skla.azie: mu obuc:.:;aj0wi. i )'.Jra1uo:d.aw- Y ~o .rzy 1·a:.y .o o .I i stę na
POLSKA
zq)łacn sl<>no n~ r; 11 ;,zti. sz:vbkl
.sportov.; 11 c1r.. podajemu .zdecydowane strzały, 1,t61·e ;;a
Nil""miec ''ryprzcdzil w mgnieni•J D!l\l~ówna, Preyl1orowicz. Wc·ra!;;-j co.· w
jf::•;·nóu;i,1.c
sir> Jcoikzyly
·,. .
ol{a M•·oczkowsldeg.o na me~\e. W w 1. l{ow~'~lrn 5:12,2 - nowy re· SI"
.- •
•
1
,
·
.
,,.aczU ob u d rtl"y,1.
efekcie •~rzępy zosta1y zt: s\arego iil!rd Pols1'1
kiem sportowum - golam;„
rck()l-0.u p,1 Jst<!. ale z'A-:;ci<>stwo w

NRD

•

po p1erv\rszyn1

była zdziwiona

prov\ aclzą Nien1cy

d11i11

j.

I . .' · . ·.

mieć

GRZBIETOWY~.Y

dziesiątycli
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Bez Włodarczyka
Skład drużyny

ligowej ZKS
PIERWSZY PJ,t;SK WODY
lVf•i.kniar-,i: na dzisiejsz,y mecz z
nccz rnzpoczął !;lę od podwóJl\nlejan.em Pm•-nań prudsta- r<.>:;ro Sttkces.u. G~~en1lO\.YSkl pcv,rn!e płyn~: po· pic1;vszc miejsce.
" !a się następujl}co:
Przez 200 metrów gpokoj,! 1le odple

t:l' m

biegu

7-0Stało

przy

Niem-

ała
ftuwarda'°a (Kr) zrl!\,~i,·J"~~o11.D'
HY'ł'.J

cach.
Z<>wody poprzed?.iła uroc7y~to,óć li.;;;
ofli::•arna. w której przemawiali ze
stron:v Pol~ki pr:z:ew. Gr;1da, a w
imir.niu Niemców - Lol!1ar Flem

rn;n g.

.raeek

Wlesławski

W

~·
z Wio· kn~~r'~.~· li~i!I
:.!U

cL

{~.
!fi

r)

„·."'
I

bedacy miCały ten mec::, s1)ortowym,
• t
cl
·
dlum widowiskiem
a si.ę po .su·moirac s os1rn-

I

kiern. 7:3 na

l.:or'u.<ić.

aktorcw.

qdy ro:leqł .~ię
Po meczu,
ws:y.<cy bugwi:.dek
li .zadowoleni. Artyśc; - bo
wlepm $Woim kolegom si.edem,
brnmek, plastycy, bo mogli na,
res.zcie zdjąć z nóg ciężkie bu
public.zność
ti1 pil/;:arskie.
w tak
że wszy.•tko upła męło
milej i prawd.?iwe sportowej
atmosferze.
AJ~torom ::.ostanie jako 81ad
po mer:zn ofiarowane przez pia
styków dwie nkira.rele, a plastycy upajać .~ie będą, przynaj
r1~niej prz~z d.::ie1l. 1hi:._ie1.·n:
wonnym ~a!wchem i:ti_,_ym~
nych od swoich kolegow l~wui
tów. Ten za.po.cli. ukoi mr>ic
smutek po pr.::egranPj wnlce.
.1 A. NlE.

sęcfaiego.

krakowskiej i jest raczej nicsprzyjająPilkarze
okoliczG''rn1·dii nie przypuszczali cym zhieg;cm
•
zapew-uc, że u siebie w do 1ności bo wiemy, że obie
mu stracą J·eden punkt w 1te drużyny sr1siadu.lą z soSz;;:mbo1·ski, Olejnic?..ak i Hogcu pre:z:enta""ji Koci.~e,vski \vypru- ·
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ataki obydwu Niemcó.w. a po
Szczmzyński. P..alwvried<l. Ba t".:n lekko oderwał &i<: od nich I
z przewagą dobrych 8
samotnle,
Urban, \'\'ata!1. Soliyszewski.
Wl'KIKI TECHNICZNE
metrów płynął do mety. Za .Jego/
.
•
•
})tennik, Różrcki. Ifoimiń<•ki, piecami rozgorzała tYmC'Zasem za
crekla walka. Debiut.q a cy w re· 4~8 m STYLF.M DOWOI,:NY~I.
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.fanka Kowal ska, cór).(a arty~ty <'yrkowego i sama akrobat>:~ w :·ac;:i do krnju po wlel<>letniej tułaczce zagranicą. Pomusi byt' zidentyfilco1va11a. noz·
niewa, nic ma
jej ojca.
koledzy
z cyrku Sradoll,
artyi;ej propo;:yc:ję
pc•znajqJ>l' Z':.!mu.Jc
zaSkrzypka
clowna
sbrego daw1u
,J..mka

ją

p~pierów.

mie~zica:1:" w „_.,„zie cyrkowym w;·az z całą rotl~'nq Skrzyp.
kó\v Ma nactz-ieję ro7począć prace w cyricu. Jednak dyrek·
Br·actoli nir zgadza się za.angażowuć dziewe1:.-.1y. Ona
aś n;e chce z koki skorzy ~·a~ z Oferty .,jasnow:dza" Bal·ct'}r
nahy. któr)' proponuje Jance pracę u siebie. Przed w1E!C7..orri.,·m F;>ekh!<!em Janka poznaje :-..nanego ak10bo •ę R01nan.a
literatć p:;zczói:kowprze<!,tawienia
czasie
c~trku.
c:za.H::ov:skft>go.
Clu·u.szczYflskirn
kolegą
swym
~ki rv:.ctnawia ze w
Da.hzą rozmowę przerwał przytłumiony warkot werbla.

To l":.nman wyko>-:ywał najtrudniejszą część swego numeru:

rozbujał się trzymając rękoma trapez, następnie oderwał rę
ce i wyrzucony rozp(,'.clem przeleciał w powietrzu kilka metrów dziclącyd1 go od plat~ormy, z której w tym samym cza„
sie zwisal glowq w dół. pr:<:ytrzymując się tylko zgiętymi w
kohmaeh nogami. jego partner. tzw. łapacz. V.Terbcl warczał
złowieszczo. pliblir:znoś(' wstrzymała oddf'ch. Ale oto łapacz
poclnvycił Ron:ana za rqcc.
Cyrk zadrżał od g:·omk:ch oklasków. Wyraziło się w nich
cale odprężenie nerwów, jakie nastąpiło po pełnym dramatycznego napięcia momencie salla. Niechby Roman źle oblic.zył obrót ciała. niechby łapacz >późni! się o ułamek {)e!mncly ... Aż strach pomyśleć! l\'Iilimctr.v i ułamek ·sekundy decydowały o życiu ludzkim.
Wśród nieustannych oklasków Roman zsunął się po linie
w dół. 'Był upiornie blady, ukłonił się kilka razy niemal aut.omat;-rcznie i niezupełnie pewnym krokiem zszedł z maneżu.
Na clrenę wybiegli clowni. Już ich pojavtrieniu się towarr-yszyly głośne wybuchy śmiechu ...

Janka z pewnym wzruszeniem przyglądała się przedstawieoiu. Pracowała zagranicą we wspanials:>:ych i większych
cyrkach, widziab światowej sławy art~·stów, ale przeżywała
głęboko to pierwsze przedstawienie o.glądane po powrodc do
kr'ljtt ... Podziwiała żonglerkę i tresurę. śmiała ~ię z pfaskich
k0l1:Ceptów Skrzypka i dwóch innych clownów.
Gdy nadszedł numer Romana Czajkowskiego, wzruszenie
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·- Dobrze. powiem. Mój „łapacz", od którego zależy moje
/.·:cie. zaczął pić. Pi.ie już od dawna, ale dziś po raz pierw>'ZY
poczull•m ż;~ dr:tały mu ręce. gdy wychwytywał ~nmc ':" powietrzu. Cc:y pani wie, co to z;i;:;,~zy? To ~nac~~„ ze pa:i1 roz:
człowiekiem. ktor~· Jutro moze byc
chwili
''Wla' .,,
~.
•
'" '(?J.
'"~
trupem, a conajmnie.i 2kc.kką na całe życie!
,Janlrn wzdrygnęła się.
·e Przecież z każdej
· · R
t k ·
· p
Niec11z~ an a n1e mow1, pmaiu .
pomóvdć, wytłtimapartnerem
z
Można
wyjście.
jest
sytuacji
czyć mu„.
ruchem machnął ręką.
Ron
.1
. . an beznadz1·e.1·n,'1n
1
_ :Mó~vić z nim jest bezcelowe. On przeżywa wielką tt·agedię. Miał tu żonę, tancerkę, a ona, jak by to powied~ieć. z
BradoJim, z dvrektorem„. Nie okazał nic po sobie, nie powiedział anl siowa. Zaciął się, ale zaczął pić.
_ Nie trzeba się ·it.ałamywoć. panie Romanie. A gdyby pan
zaczął występować nad siatką?
Nad czym?
_
_ Nad siatką ochronną.

min cło. Odczuwał::i zakłopotanie, obawę, wreszcie prawie
Ponieważ shła pr"'-".
s'rach.
.„., weJ·ściu do maneżu, Roman mu"
Zauważył ją i skinął głową z uniej.
siał przejść tuż obok
~miechem. A1e uśmiech ten był sztuczny.
... Janka zamvaźvla odrazu dziwną bladość na twarzy Romana. gdy osunął "r-ię po linie na ziemię. Widziała te:i.: mcchaniczne ruchy i niepewny krok, kiedy schodził z maneżu. Pobiegła za nim. Stał oparty o i::łup i pat.rzył tęp-0 przed siebie.
Drżał na całym ciele Po skroniach spl.vwały mu dwie w:-iziutkie strużki potu. Na widok Janki p1·óbował się opanowo:ć,
ale jego uśmiech przypominał raczej bolesny grymas.
- Cz~· pani ma dobrze w głowie? To p-0to ćwiczyłem ?rzez
- Panie Romanie. co panu jest'? Mcże pan chory'?
kilk2!1Bścic lat. poto krok po kroku zwalczałem strach i na- Nie, nie! ,Jestem zupełnie zdrów. Proszę się mną nic za.ibierałem precyzji w ruc;1ach, poto zadziwiałem publicznoś{:
mować...
jako iedynv \v Polsce arfrsta. który umie wykonać ten nu- Nic zostawię pana w tym stanie. Wyjdźmy trochę na pomer, .żeb:v 'teraz nagle za~z~ć Vl')'stępować nad ::iatką? Nie,
wietrze. Przejdziemy się i opowie mi pan. dlacze~o siq pan
pani chyba Pie wie co mówi. ,Ja jeszcze jako n:ały chlotak zdenerwował. Przecież wiem. że wykonuje pan S\VÓj nupiec marzylcm o tym. aby dorównać Leohrdowi, a moim
mcr od wielu lnt. Więc co się stało?
ideałem stał się Alfredo Codona. Ten, który pq. raz PierwHy
Znaleźli się poza chapitoncm wśród wozów. Janka ujęła
w historii cyrku wykonywał z trapezu potrójne salto ... A p!;ni
delikatnie Romana pod ramię. Stopniowo uspokajał się.
do nmie - z siaLk<:J!
- A więc? - zachęcała dziewczyna.
- Wiem dobrze. 7,-{nje mi się, że zręcznosc. odwaga, pet'Roman spojrzał na nią.
iekcja ... wszystko to nie zb1adlo by, gdyby Pan 1m:estał
- Roję się - rzekł - boję się.,.
codziennie narażać swe życie.
- Boi się pan - powtórzyła .Janka ze zdzi'h'ieniem. - A
- Nie, panno JRnko . r.acl siatką to każdy dureil może zrodotychczas pan się nie bał?
bić. Ja z tego numeru nie zrezygnuję. Traci pani napróżno
- Nie - odpo\'11.edział Roman. - Dziś zdarzyło mi się to
czas, n;c przekona mnie pani.
po raz piennzy. Nie mogłcin przezwyciężyć strachu. Zwykle- Więc co pan zamierza zrobić?
go, zwierzęcego strachu.
- B~dę nadal występował i zwalczał strach. A w między.
- Ale musi być przecież jakaś przyczyna. Dlaczego wlacz:i~ie szulrnł nowego partnera ...
śnie dzisiaj? Tyk razy pan wykonywał swój numer. a partZegnaj;ic się polożył jej lekko ręk" na ramieniu. Po kilku
ner nigdy nie zawodził!
krokach odwrócił się, popatrzał na nią. uważnie dodał - Właśnie partner! - wykrzyknął .R oman gwałto\vnie.
albo partnerki„.
O niego chodzi.
- Niechże pan Wl'eszc.:ic t)Owie, co si~ właściwie stało!
(C. d. n.)

