Doniosłe zadania
Stronnictwa Demok ratycznego

Cena 5 zl

,„ .. Ol•res, który pr::ed n.ami stoi, okres renwymagać będm
li::acji planu sześcioletniego
twórczego ze stron,- całego
tdlłlkiego wysiłku
narod11.
Cały naród polski j~t żywotnie zainteresowany w sukcesach nmzego budownictwa socja.
listycz11ego. Ale podstawowy m warunkiem poplanów gospodar-.
wod:;enia nauych wielkich
cz.vch jm utrwalenie pokoju światowego, odwmachów podżegaczy woparcie wszystkich
jcnriych, pokrzy:i.ouvrnie Z<1kusów imperializmr t
światouJego, kierowanego przez imperialistyc zne
kola Ameryki.
Wiąże się:: tym sprau·a na.~z~·ch granic za··
------~---------------.,.------------------------------chodnich.
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ROK IV.
brnterskiej pomocy
Uzyskaliśmy je dzięki
Związku RITTlzicckiego, zagospodarowaliśmy zie.
rnie zachodnie naszym ogromnym wysiłkiem.
Odradzajcy się w Niemczech ::achod11ich pod
rządów nacjonali:r:rn
patronatem anglosaskich
i imperializm niemiecki, ws:c~r.na :m.ow11 kam[Janię rewizjonistyc:imq. Cały naród polski jak jeden mąi. staje w szeregach obrońców pokoju„
świadom, :i.e łączy się z tą akcją rozkwit gospo.
darczy i kulturalny Polski, jej całość i bezpie.
czeństwo, jej dobrobyt, i przys::ło.~ć.
nierozerrrnlnie z obozem postępu
Związani
i pokoju '·w najściślejszym sojuszu i w bra.terskiej przyjaźni ze Zwią:kiem Radzieckim
ostoją pokoju i oporą niepodległości i suwerenkroc:;ymy nadal po
ności wszystkich narodów i.
socjalizmow
ku
drodze
wytkniętej
mjr.
o,
wojskoweg
jara, zastępcę attacbe
przekazało
W dni? 30 września br. Ministerst wo Spraw Zagranicz nych
su;~j partii prowodZQ
pod
robotnicza
Klasa
Begica Vlahovica, kpt. Milosa Bozi.ca, podambasadzi e FLRJ w Warszawi e notę treści następującirj:
wadzi naród polski po tej drodze w Mjunu I
Kodera, attache han- masami pracujqcymi, z molo i średniorolny m
Vladimira
oficera
następu
przez
Polskiej
politej
Rzeczypos
nych
Zagranicz
Mlnisterst wo Spraw
i inteligencją procującą, z wszysthidlowego p. Dragomira Maravica, zastępcę
powiadomiło już ambasadę Federacyj nej jących członków ambasady FLRJ w War- attache handloweg o, p. Panto Lukica oraz chłopsttt"em
pracy.
ludźmi
mi
'e
sza
„
ł
1
J ugos awu w W arma- „ w :.
I J Udowe J. R epu bl"k·
i i
Te wielkie zadania polityczne wytyc::ają ró•
Rukavina, attache prasowego p. Gogdanke Ciplic.
Radcę ambasad~·, P. Ante
wie w swej nocie z dnia 8 września br.,
wnież drogę Stronnict1ra Demokratyc znego. Prar.
1949
września
30
dnia
.
Warszawa
Susn-1
Janko
ppłk.
uprawiani a attache wojskoweg o,
że obo-k niezbitych faktów
g1iie ono - jak głosi hasło Kongresu - tou-aprzedstaw i
w ich mnrszll do
niektórych
przez
a
szpiegostw
rZ)·szyć masnm pracującym
przez Polsh7 Zjednosocjalizmu, kierowanym
cie1i FLRJ, jak Petrovie Milic, prowadzo-

l

W służbie iJDpe rialis iów

Wroga

działalność

zniweczyła układ

Tito

o przyjaźni z Pol skq

Nota rządu polskiego do Jugosławii wypo wiada umowę z 1946 r.

na jest z rwkazu organów rządu jugosło
wiańskiego, wroga wobec Narodu i Pań·
stwa Polskiego i zbieżna z działalnością
faszystows kiego podziemia , akcja dywer•
sji polityczne j, która świadczy o całko
witym związaniu się tego rządu z obozem
im1>erialis tycznym.
W świetle tych faktów Rząd Polski zmu
szony był stwierdzić, że umowa o przyjaźni i pomocy wzajemne j, zawarta dnia
18 marca 1946 r. między rządem polskim
a rządem FLRJ, została wbrew dażeniom
f OC'Zl?,dom '"' odów Ju«t>..,fnw:i; • • „„,fo
Polskiego podeptana i zniweczon a przez
rząd FLRJ.
Proces Rajk~ i jego wspólnikó w, zdraj
eów ojczyzny i agentów jugosłowiańskich,
wykazał. że na skutek pełnego podporząd
kowania się i służalczeg(> wykonywa nia
przez rząd jugosłowiański zleceń kół im„
narzędziem
których
perialistyc znych,
rząd ten był już od dawna, obłudna i wro
ga wobec ZSRR i państw demokracj i ludowej polityka rządu FLRJ łączy się z
organizow aniem kontrrewo lucyjnych spi
sków, wymierz1m ych przeciwko nie?;awisłości i suwerenności państw demokraji
Wobec ustalenia tych faktów
Iud1>wej.
rząd polski stwierdza, że nie czuje się
odtąd związany umową z dnia 18 marca
1946 r.
Ministerst wo posiada ponadto dowody, 7.e wspomnia na na wstępie szpiegowska i dywersyjn a działalność przedstaw icieli FLRJ w Polsce, zmierzająca do pod
ważenia jej potencjału obronnego i ekonomiczneg o oraz siania zamętu, uprawiana jest nadal pod auspicjam i ambasady
FLRJ· w Warszawie , w szczególności przez
pracownik ów takich jej wydziałów, jak
attachy: wojskowy, handlowy i prasowy.
Uw~iając taki stan rzeczy za niedOłlUS.tczalny, Rząd Polski domaga się stanow•
~Z? zaprzest. .a niit wrogiej Polsce .dział~Itw
sc1 ambasady FLRJ w Warszawie i ząda
opuszczen ia terytorium
niezwłocznego

Dr ug i Ko ng res
rozpoczął się

S. D.

czo11ą Partię Robotniczą.

wypP.lni
Zadanie µrnje na lym odcinku
Stronnictwo wychou:ujqc swych członków do cze
kających ich ::adań, promieniując ideologiczni e
i politycznie 1c duchu wielkich haseł walki o
pokój i postęp, demohrację i socjalirm, h·tóre
ludowym Polski i caleg'1
przyświecają masom

wcz raj w Wars zawie

Obrady Kongresu otworzył prezes Rady Na
czelnej Stronnictw a Demokraty cznego :. pi~r
wszy jego założyciel - prof. l\lichałowicz, i.vi
tając serdecznie przybyłych czlonków Ro.dy
świata.
Państwa. Sejmu .• Rządu, partii poUycznyc h
Z przemówien ia Premiera Cyrankiewi..
i organizacji społecznych.
na 2-giru Kongresie Stronnictwa Decza
Po przemów:e niu wicemarszałka &!jrnu
gB.
mok.ratyczne
jaką
drogę,
omówil
który
iego,
BarcikO'\vsk
•-•mr--imprzebyło Stronnictw o Demokraty czne od : ; : i : e r - h - - - · · - - - - - „
wszego powojenneg o Kongresu. przewodniczą
,Ol
3; I·
y odC7rtuje Ust Prezydenta R. P. do P'rMY·
. ~ - ,.,_
.'
P ·
.; ... i,. .LvZ:.lCb...,.:„ .;i" ~::~ .~„ !:~ n
a1um l{ongresu. (Jttczyt.ane siowa Pre.1.)-.let1ta
dowego ~ Prezydenta Bolesława Bieruta.
Centralna. Rada. Związków Zawod<>Bieruta wywołują na sali iyWi.olOW7 entu·
Na sali obecni byli: członek Rady Pań3~wa
wysłała z okaz.ii Miesdzyna rodowe
wy-eh
Barcikowsk i oraz 7Ja.7!n.
wicemarszałek Sejmu Walki 0 Pokój depeszę z po•
Dnia
go
wygłosił
cpowitalne
v
nie
Korz.
rem
przemów:e
kolei
wicepremie
z
z
rządu
członkowie
KC
ciel
przedstawi
cz,
Cyrankiewi
Prem:er
wał
reprezento
Polskie
Wojsko
kim na czele.
w lmieniu SL i PSL z.dr<YWi.eniami do zagraniam ych central
wicermnist er Obrony Narodowej - gen. Piotr PZPR ob. Albrecht oraz
z'Wi~z.kowych.
i.
Baranowsk
poseł
J aroszewl.cz..

w auli Politeehnil d
w Wa.rsza.wie rozpoczął się 2-gi po wojnie
Kongres Stronniotw a Demokraty cznego. Salę
wypcłnJło ponad 1.000 delegatów przybyłych
na Kongres z całego kraju.
Przy dźwiQkach hymnu narodoweg o we.w.li
na salę: witany owacyjnie oklaskami., Pre-.
mier Rządu Józef Cyra.nkiewia1:, w :>toczen:u
dr. Henryka Koczłonków Rady Państwa Francis'!ka
łodziejskiego i Prezesa NIK Jóiwiaka. Przy „ zajęciu miejsc przez >rzybyW dniu wc:rnrajszym,
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Pierwszy

rząd

został powołany

przez

Chin Ludowy

Konferencję Konsultatgmną

Przywódca partii komunistycznej Mao Tse Tung przewodniczącym gab!netu

Jak dOnOsf agencja prasawa nowych Chin. na plenarnej sesji p-Olityc.znej konferenc ji k<>nsułtatywnej wvbralo pierwszy rząd cf.ntralny Chin Ludowych. PrzewOdn icz.,.cym rządu centralneg o został Mao Tse Tung,
Chin.
przewodniczący komitetu centralneg o k<łruunistycznei partii
zący północno przewodnic
Po wyoorze przewodniczącego przystąpiono dowej, Kao-Ka.ng
oraz sekre~arz
w myśl uchwalone go programu polltyCZQego. wschodnieg o rządu ludowego
Cen
do wyboru 6-ciu wiceprzewodniczących t 56 północno - wschodnieg o Biura Komitetu
Ll-C;iiChin,
Pa.rtii
cznej
Komunisty
tralnego
rządu.
członków
Nazwiska wiceprzewodniczących padajemy Szen, przewodniczący rewolucyjn ego Komitr,Liu-Sza.o-Czi, członek Biuponiżej, za agencją prasową Nowych Chi.,, w tu Kucmintan gu,
KC Komunisty cznej Partii
porządku alia.bet~· cmym: Cza.ng-Lan, przewo ra Pelitycz.neg o
-Llng, pa.ni Sun-Yatd.n.iczący Chińskiej I,.igi Demokraty cznej, C7.U· Chin, ora.z Sung-Czing
Tch, dowódca na.czelny Chińskiej Armii Lu- I Sen.

nojwyż.szq ~ akość - rozpoczęty!
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Inżynie·
Członkowie Stowarzys z·enia
rów i Technikó w w Łodzi postanow ili
utrwaleni e po1koju przez
'n:mol"'riić
rwzedter·r ninowe ·wykonan ie planu rocz11ego i zwycięskie zakończenie hitwy o
plan trzyletni, p-orlnie~1' wydaj1108ć na
odcinku jnl;:o;'.;c i i ilo<;ci p1·zez masowe
inclywidua lne·g-O
do
Pl'Z}"-tQJJ>owa.11ie
\,·sp(1; rnn:;„inict wa prary między inteli·
1."CllC.i;). tec·hniczną, ornz podnieść poi..fom tef'hniem y JHl'liegleg o im ,P:l·rku
mQ--t:'.' 110\'. PQ'O.
\\' Z\\'i~11ku ". t~rn 2G inżynieru\\' i tech
ników z pnszczcg-ól n.1 rh fabryk pt·ze·
niysłu włókiennirzcg-o l}Odpi::,ało deklaraeje w~nół?:awodnirl\\·a, \\zywa.i:;ic jed
110ncć,1ic <'··1 tr~o ;>,ame~o swoich kolę(\Y)
~0v1·.

w przemyśle bawełnianym minę.I. Dziś
we wszvstkic h fabrykach rozpocz"ł się
start ochotnicz o zgłoszonych tkaczy,
którzy w ramach ogóln<>po Jskiego k<>nkursu ubiegać się będ3 o tytuł zespołu
iill!Ości oraz o nagredę w
najwyższej
wysokOści 150 tys. złotych.
Gcze<:tnicz'ć w konkur:-ie mogą ze:'TlO
ty <:kładajĘif'P sie w fabrykach praeui1;1.cyeh na jedna zrnia·nę z 5 tkaczy. w fa·
hrrkneh pr:-truiaO Th na dwie zrninnv z
4 tkarZ\' tj. P·O dwóe'h tlrnc;,,· na ka:i.d~~
zmian(;'.
Z\YY<'i\'zr::i zo-.;laj~ zp,pól. kt<lry w
na • przrslrzrn i
,.,kali ogólnopol skiei
•
na1wyżs2.y
uzyska
mir.<;i~L·y
dwóC'h
wskaźnik produkcji towaru pie1·ws2'eg o
gatunku. przy czym większOść pO-Winna
<:.t.imouril, nrCdukcia naj·wvi~:tt'!JO (;R1un-
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Konkurs o

ne
• ubiega sią o zaszczytny tytuł i \'Vysokie nagrody pienięż
• •
wa
ym
K<Jonieczn.
try".
„prima-ex
czyli
ku,
przygoto-wawczy do kOnkursu
lnzyn1e row1 e I tech suey naTermin
biorąnajłepsz3 jakOściowo pracę zespOłów rrnnkiem ob-Owię.zują,cym zesp.oły

•

•

Pierwsza plenarna sesja Politycznej Kon.ferencji Konsultaty wnej Chin Ludowych uchwa.
!iła jednogłośnie wspblny program Potitycznl.'j
Konferencj i Konsultaty wnej. Ta wielka karta
narodu chińskiego ma moc obowiązującą na
terenie całego kraju.
Wsp11lny program określa charakt~r
Chińskiej Republiki Ludowej oraz ustala
organa władzy państwowej, system woi·
skowy, politykę ekonomiczną, kulturalną
i oświatową, politykę naro!lowościo'' ą I
politykę zagraniczną Chińskiej Republiki.
Plen<irna sesja zatwierdziła również :r.asady
wyboru Rady Centralneg o Rządu Ludowego l
Narodoweg o Komitetu Politycznej Konferr"ncji Konsultaty wnej Chin Ludowych. Uchwała
stwierdza, że ilość członków pierwszego N11.rodowego Komitetu będzie ustalona przez pre
zydium obecnej sesji plenarnej na drodze
konsultacji. Lista kandydatów będzie następ
nie oddana pod głosowanie na sesji plenar!lej
po uprzednim porozumien iu się z uczestnicz:!cymi na sesji partiami, grupami i orga:riizacjami.
Plenarna sesja uchwaliła, że centralny rząci
ludowy złoży, po swym ukonstytuo waniu stę,
przedstawic ielstwa
nieuznającą
deklarację,
na Generalnym
rządu kuorninta ng-owskiego
Zgromadze niu ONZ.

ce udział w konkursie jest utrzyma1n ie
lub przekrocz enie baz akordowy ch.
w
zespołów
Każdy z 15 najlepszy ch
kraju otrzyma tytuł z.espołn naj\vyższe.i
jakości. oraz nagrodę w sumie 150 tys.
zł.. do podziału międzv należacych do
1.esp·ołn tka.czy. I\:ierownik zespołu otrzy
umowę przyjaźni
mu.ie o 10 ty.;;, zł. \YiE;'ccj, niż każdy z porb. minister Spraw
W1'7,eśnia
30
w dniu
wstałyeh uczestnikó w.
l.udoOgółem do kOnkursn w dniu dzisiej- Zagraniczny<'h Wę~iersldej Rerubliki
Jt-go;!nvii
v<>sla
pnyją.I
Kallay,
Gyula
.
i
we.
Oraz
LOtłzi,
z
zespOlów
21.7
s:rym stancło
zes.p?lów ma u;lw Burh:ipes~it> !·.Jovanov~c~a i w :~il'niu
.
143 z.p~o-w·i.nc~i. .Szereg.;olHJ. 1uz rn1e..;;1(;'rnn- stf)rt P•robny, w kto rządu Węgiersk1«;.1 Rep~bhk1 L.udoweJ ."'Tę·
zw1~z!~u
r:rrn procent wylrnrrnni a ,.rxtry" pozwa· cz:vł mu no~ę. kto~a. stwierdza, ze.w
ią ~hecnych kieroi~·ni.~O'\~J
i;i, •n ie jeclna z wysokich z wrogą ~ziała.lnosc
:a. o-.-mniemać.
\\'ęg1er~.,;1e
rząd
Węgier.
.J11gosła.w11 wobec
·
..
ł
;
• ,
Republiki Ludowej od dnia d;Jsiejszego t1\1\"a.
1rn,.,;ód pi.z, nadn.e ,od z.1.
1
\\ sz~·!'tk1m ze"poł-om .Horą..cym ~1d~1ał ża. że jest zwolniony z wszelldch zobowfozań
w konkursie , życzymy serderzn1P Jak wynikających z układu 0 przyjaźni. wsnolpra
cy i pomoc.>1 wzaj~mneJ
(w)
najwięcej „extry!"

Rzqd węgierski

wypowiada Tito

o

Dziś rozpoczął

e
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Jakie zmiany i reorganizacje wprowadzone zostojq na wyższych uczelniach?

DZiś rGZpOcZął się w całym kraju nowy rok akademicki. Mury wyższych

SO proc. stuł!entów kOńczyło swe st.u!:lia
w n!:rmalnym terminie. Cel ten osiąg
Oddooia zdobytego nąć bP.dZie można przed.e wszystkim
przez rygoryr-tyczne przestrn~ganie terWie.lkie zinaczcuic w pcdni,e sieniu pozio 111inów egzam:l.nncyjn yrh, przez dalsze
mu nankowego stud0Ptów będzie mialo P0więks:rnn!e liczby 11omocniczych sił
wprowad·zenie na pierwszym roku stu- nackGwych.
Paiistwo ludowe i Partia okazu.ie. ży·
drów "Ykładów materializmu di.alektyciu nauko·\vcmu taką.. pomo·c i o·piekę,
c~ne,li!;o i historycznego.
w bieżącym roku i?..kiej nigdy ono nic pQsiadało. Stwarza
bętlł)
!\Ozwtnięte
zm.ierzaj3ce do to warunki, ahy młodzież na~za owocwysiłki,
akademickim
z.m.niejszenia liczby studentów, odpada-1 nie pracowała i ~tudiowała na pożytek
j<,1evch w tOilut studiów i ie przedłużaj~- wieikiego dzieła. jakim jest budO'wa p.od
·
cycil. D11ży si? do tego, abv co najmniej staw socjalizmu w Polsce!

ac~ellti wypełniły liczne rzesze n1łtlldzieży rObOinic.:zej
wr.:Ia
sprowad2iło tu pral,lnienie wiedzy i niezłomna
~as-O·bu nauki dla d.Obra Pmistwa i l>bywatdi.

Je.•:t rz,eczę, znam.i., że nasze życie akademickie P-Ozostawałr1 d0Lvchcz.a1s w
tyle za innymi dziedzinami.· Toteż z.rozumiałe jest zair).teresowan ie cale~o p-orozpoczynasipołeczm1stwa.
stęP-Owe~o
Jącym się nowym rokiem akademickim.
Za•1ajemy sobie słuszne P~'t::1,nie. c.o
wniesie On nowego do walki o dem.okra
wyższe110?
tyz.ację naszego szkolnictwa
\Vie! e przesłanek wskazuje, że 1Yinien
on stać się dużym krakiem na.przód w
tej ~alce.
Po raz pierwsz:v w Polsce nowv rolakademi.cki rv1z,poczyna się jecl1rncze:;inie we ws·z v&tkich wyższyeh uozelni.ach.
Ten zdawafo1hy si(' drnl:my moment nabiera z1naczenia symbolicznego . MóWl o
wz.r<!·ście dysc}'plln;r pracy, kłńra w ży
ciu uniwersvte~kim nie zawsz~ była d"statecxnie d.Or,t:niana.
Ale są. jeszcze inne, \yazrne1sze momenty, które będą. znamionować w tym
roku pracę na,s z.Hh urzelni. Po ra1z
p-ierl\'sz:v w tradycyjnych uroczystoś
ciach inaugm·acyjnv ch biorę. udziąił robotnicy, przedstawiciel e p•rzodującej kia
ten sposób podkreślone
sy narodu.
dą,żeni.e do pCwiązan!a nauhi
zc~ta.te
t1Clsk!.ci z życiem narndu, f3i dątenie do
służenia naradowi. Xie bez głębsze.~o
znaczenia sta.ie się także fakt, że nowy
rok akademicki rozpoczyna się w przed
dz!eń Międ:zynarOdOw€J.iO świcia Pokoju. M!Od.:;ież pokka wrnz z p«l'ai~poWę
rn.!ł:'dZleżę ca!ego św'ata nie tvlkO 2ama
llifesłnje sw~ wolę utrzyman·a pGkOju,
lecz r0Lpe1:znie nnnkę pod hasłem słu<l:e
nia pokojowi.
dainych
dotychczas.owy ch
Według
orientacyjnych w bieżą,cym ro1Jrn akademickim na pienvs7.ych trzech latach
młOd:lież rnbotniczoszkół wvższvch ehłopska stanowić bf.dzie wię.kszOść siu
chaczv. a na pierwszym rOku przek~

'V
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elementem w walce o p•rze
łom na UJniwersytetac h będzie wprowadzenie szeregu zmian w dzied2inie Organizacji studiów. Po raz pierwszy wszy
stkie urzelnie korzystać będę, z centralnie cwJracowarnei dla wszy;stkich wydzia
łów siatki godzin i dokładnych pirogramów, obeimują,cych sz.czegółowę. temaPrzyczyni się to nie
tykę wykładów.
t:v·Jko rlo ujednolirenia studiów na tych
samych wychiala.ch wszystkich uczelni
krajO\\'YCh. lecz p<>może we wzmoonienin dyscypliny organizacyjne j i naukOPow3żn:\'ID

w;:,j.

P1•;;:yczyni się to rón"nież do zwięk
szenia czujności klasowej i zwalczania
idei, lansowanych
~zkod!iw:vch teorii
Jeszcze nie<lawno z naszych katedr.

Jutro -

i chłOpskiej, którą.

Święto Pokoju

Wszyscy idziemy na iecl
ne
Wczora jsze zebrani a i

miast::> zostanie dziś odświętnie
orzybl·ane. P1·ezycl0nt ł.nctzi zwrócił się
z apelem do ludności i instytucji, aiby
udekorowa.no domv flagami o barwach
naro'.łowych. :Ka wielu gmachach zakłactów p-ra,cy oraz p-rzed siedzibaimi
Zwif).zk?w ~w-Od()w!eh faktyczinie już
""·czoraJ zaw1<;ły flag1 .oraz transparent~,
z hasłami poko.iowynu.
\V rią,gu dnia wrrnraJs·zego odbyły się
w mieś,cie dalsze z.gromadzenia i ma.sów

kra-0ji ludowej w ich walce o Jtl>kój.

Całe

W

I

14-tą rocznicę śmrerci

MĄCZ ~ TOMASZóW: - Postą

piła Pani bardziej niż niewłaściwie, pożycza
jąc K:siążkę z biblioteki publicznej przygodnie
poznanemu w parku łódzkim panu. którego

adresu, ani nazwisk" Pam D.ie zna. Wie Pani
tvlko że na imię mu Władek. Abstralrnjąc oa
n'iech~valebnej formy zawierania znajomości z
przygodpie po~nanym osobnikiem i umów!enia
pragniemy
się z nim na ponowne spotkanie zwrócić Pani uwagę, że książka, wzięta z biblioteki, jest publiczną własnością. A to ma
większe znaczenie, ani:i.eli własność prywatna.
Wśród aspołecznych jeclno3tek pokutuje, niestety, pogląd, że z własnością publiczną moż
na sobie dowolnie poczynać, bo to „niczyje".
Ale tak nie jest. Takie !Jezprzykładne postę..
powanie Pani i innych osób. traktujących w
ten sposób książki, stanowiące publiczną wła
dewastuje biblioteki!
sno~ć Teraz obawia się Pani, że jej „głowę urwą",
„Zmiana Warty" Łuczyńskiej,
gdyż książki znikąd nie może dostać. Pyta Pani o radę.
Naturalnie ,że nic nie możemy tu Pani pomóc, gd;.1ż w Łodzi jest wielu mężczyzn, którym na imię Władek. Może ten właściw:v p.
Władek przeczyta nrzypadkowo tę odpowiedź
i zechce przynieść do naszej redakcji pożyczo
ną książkę. Gdyby tak się stało, powiadomimy Panią.

• •

*

KOMOROWSKI HENRYK Z LEBORKA

i l\IARYNIA ZE SŁUPSKA: - O brakujące
numery „Expressu Ilustrowanego" należy się
Kolportaż, Łódź,
zwrócić. do RSW „Prasa" ul. Piott"kowska m 70. Należy podać listownie, jakich numerów brak oraz przesłać pieniądze, Hczac .iak w sprzedaży, po 5 złotych
za numer. Radzimy przed tym zapytać listow
nie, czy potrzebne numery nic są wyczerpane.

• *

"'

Opiekuje się Pan swoją
w PZPB nr 3
65-letnią babcią, pracującą
( d. Geyer) w ciągu 40 lat. Została wyróżnio
na za swoją nienaganną pracę dyplomem i
dwiema nagrodami. Pyta Pan, czy należy się
babci zaopatrzenie emerytalne za wysługę )at.
Należy zwrócir się do Sekcji świadczeń
Emerytalnych Ubezpieczalni Społecznej z odpowiednimi zaświadczeniami i z legitymacją.
Ubezpieczalni. O bliższych szczegóła;:h dowie
się Pan na miejscu (Wólczańska 225). Gd~· by
potrzebna była jakaR dalsza wskazówka, prosimy do nas napisać.
WNUCZEK J.: -

oiowni kpoko jui
Hen ri Ba rbus s-~ p1zcciw1lo
jnie i Faszyzmow

Stałe

. ransmi;»je

z Konkursu Chopinow skiego

zorganizował Komitet

do Walki

swój mamłenny list, który był odczytany, a w którym m.in . talk pyta:
,,z kim powinni iść w przyszłokf twó~y
kultury - z ludźmi, którzy eksploa.tują Ich
siłę twórczą l Już cierpią na przesyt kultury,
już mają to wszystko, co mogą dać im zdobyoze materialne, czy z tymi, którzy już oddaw
na nie odczuwają konieczności rozwoju kultury duchowej, a nawet zaczynają wpływać
na ograniczenie jej roewoju? Czy też powinni
iść z nową klasą, którą hist.orla wysunęła ua.
pierwsze miejsce i która już w kraju iiczą
gimi-liował „Komitet do wa.lki ~neciw wojnie cym 163 milim1y ludnośei (w roku 1932 Paw
zjazd
pierwszy
i faszyzmowi" i zwołał
przyp. red.), ujęła włada:ę w swe ręce".
tY'LU w 1932 roku.
W związku z rocznicą śmierci Barbussa
W zjeździe tym ZSRR miał by6 reprezento- Zwlą.zek Kombatantów zorga.nłzował w Pawany pr:reT. wielkiego pisarza M. GOll"kłego. ryżu ,,Pochód Pokoju" na cześć wielkiego piNiestcty, Gorki przyjechać nie mógł, a.le wy- I sana.

30 września. minęło 14 la.t od śmierci Henrl
Barbussa - jednego z naJpłomienniejszych
obrońców pokoju.
w swoim utworze „Ogień", który obiegł 0 •
kopy francuskie w czasie pierwszej wojny,
światowej, Barbusse na1>iętnowal nie tylko ca
lą ohydę i okropność wojny, ale wska.zal na
siły, które z osobistych, materialnych pobudek pchają ludy do w:zaJemnej rze zi.
Był pierwszym, który wra.z z sławnym pisarzem francuskim Romain Rollandem -zor-

słał

Konkurs Chopin.owski budzi nadal olbrzymie

zainteresowanie. Co wieczór wielbiciele geniu·
szu naszego wielkiego rodaka gromadzą· się
przy głośnikach radiowych, wyłączajłC je dopiero, gdy audycja się kończy.
Polskie Radio ma dla swyeh słuchaczy radosną nowinę: transmisje z Międzynarodowe
~o ~ll'r.kursu C.Qnpinowskic~o (poza reportazam1) nadawane będą codziennie między 19-tą
a 20-tą.
. '?to p!an transmisji i reportaży do końca
b1ezącego tygodnia: w sobotę, 1 października
- transmisja fragmentu na fali 1.339 w godz.
19.15 - 20,00, a w niedzielę, 2 października
reportaż na fali 395,8 w godz. 21.00 2U.O.
W tych samych godzinach nadawane będi
transm~sje i reportaże również i w przyszłym
tygodniu, a transmisje z finałów Kongresu
od dnia 8 października około godz. 19.00.

A
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Czerwony Kapturek

Znamy wszyscy dobrze z cwsów jeszcze dzrncinnych bajkę o Cze'l'wo1nym
Ka;pturku i o niedobrym wilku. Nie
wszv&cy jednak znaję, iei zakm'lczenie,
i nie wszyscy wiedU;t, że histori,a ta zda
rżyła się w Ameryce.
Otóż kiedy kraj obiegła wiadom<Jość o
urratowaJliu Cz.erwonego Kapturka i jej
baJbki, ze wszystkich stron nadbiegli,
nadjechali i iprzylecieli reporterzy, aże
by przeprowadzić dla sw-0ich pism wywiady 7. dziewczynki;i. i z brubu11ią..
Zapisali wszyst,k o ha.rdzo stairannie. a
na.stępnie .s fotografowali brubunie, matkę oraz wszystkich wujów i ciotki Ka,p
turka. Chętnie również sfotograrfowali by i wilka,, wilk jednak już nie żył, a
strzelec zda1>ł z niego skórę.
'Vięc reporterzy sfotografowali skórę
wilka. potem łóżko ba.buni i las, w .którym wilk mieszikał. Chcieli również sfo
tog-rafować wino i ciasto, które Ka;pturek przyn;ósł dla, babuni, ponieważ jednak dobra ale trochę ł·akoma baibunia
dawno .i'uż z.jadła ciastkn, reporterzy
kazali matce Kapturka upiec takie same dstka, po czym sfotogTafowali je
wraz z piecem, w któr:vm je piec·zoho.
·wszystko to og-l<J·sili J)'Otem w dziennik a ch 'tak, że wkrótce potem Kapturek. baibka i strzelec stali się w Ameryce słvnnYmi osobisitościami.

Na clzied·zi!icu Zarz:;idu Miej~kie~o od
wiec pracow1ników miejskich.
Po referade wiceprezydent a Bugajskiego wvłoniono stały Komitet Obrońców
Pokoju oraz uchwalono odpowied1nią, re
z:alucję. PracoWnicy miejscy p-OstanOwili wyjść 2 października nremialnie na
ulice, ahv zademon:strnwać na wiecu
n.a Pl. Zw·ydęstwa swą wnlę walki o
(a,)
trwały P6kój.
był się

Cod'z..ienna nowel ha „ 'f .Tnre.«.'111"

Amerykański

fabrycz

Dziś I'Oz.poczyna.ia. się w Łodzi uroczy- ki w zakładach pracy i instytucjach.
stości. Z\Yiązane z ohchodem Międ,zyna- Ogółem od:było się 25 \Vieców fahryczpcwzięto na nich uchwały o
r'Odowe~·o Dnia, Wa!ki o Pokój. Wiecr..o- n~'ch.
rem odhędzie się capstrzyk. w którym wzmożeniu produkcji i przed1erminouclział wezmą. delegacje licznych orga- wym wykonaniu 3-lełniego irJann OrH
niz.acii spo,łenmyr.h i z,a,,·odowych, z.a- rezoJucfe pOlitycz.ne, piętnują.ce pa>dżega
organizacji czy wojennych i sclidaryznjace ~ię ze
mlcclzieży,
kładów pracy.
ZwięZ!dem EadziE>cki:n i kr!łjami demo
paramilitarnyc h itd.

ft!*if*M

-~

w~ece

IRENA

~.lJ

wówczas w Nowym Jork.u wł,aści
cicl wielkiego cyrku, nie.i.ai{i Malison.
Ten, dowfodziruwszy się o cudQW\De.i his
torii Kapturka klaSJnął w ręce.
- To coś dla mnie! W tej całej sprawie tJkwi cała kupa dolairów!
Wsiadł do samochodu i przyjechał do
wsi, w której mieszkaJ Czerwony KaptuQ·ek.
Zapukawszy do f e,f dmnu zaipyt.ą.ł:
- Czv pa:ni jest owym słynnym Ka:p·
tllll:"kiem, który miał sensacyjną. pi.rzygodę z wiikie.m'l
- Talk, to }al
- Bard'ZO si~ deszę, ze peinię. noona,ję ! Posiadia paini dla mnie wartość żyły
złota! Pani może również zarobić rafo
mnóstwo dolairów, P'roszę tylko J)(>dpisać kontrakt na pięć !ait. Dam pa.ni sto
Pallli będzie wę
dolarów dzierunie.
drowała ?;e mną. po całym świecie, a. po
pięciu Iata.eh stanie się pani :bc}gatą, ~ak
krewniacz.ka Forda. i p<JŚlUbi takie.~
p i ęknego hrabiego z Europy! Więc zgoda? Oto dwieście cl-0larów zalicz,ki!
- Interes jest świet.ny - przyznała
matka Ifapturka. - my jednak nie możemy ba•l mni z.ostawić samej!
- Weźmiemy wię·c ró·.vnież i bahunię.
a prócz niej dżentelmena, którv rozpruł
wilka. Czy podpi.sze -pami kontrakt?
- D<Jbrze! - zgodziła sie d·z iewczyna.
Żył

Na.c:;tępnie udali się do strzelca, który cz·eipek. kład,ł się do łóżka. Potem nadrównież pocLpisał kontrakt na pięćdzie chodził Kaprtu·r ek, a wilk z kolei zjadł
sią.t dolarów dziennte. Za to halbka mu- również i jego, potem zaś zasypiał, chira
siała. dodać łóżko, w którym spał wilk, pią,c tak głośno. że aż w końcu zjawiał
nożyce, którrmi rozpruto mu br?.'llch i się strzelec. Ten jedna:k nie rozpruwał

kamienie, które na.p-akowano mu do
brzucha..
Szkoda, że nie ma skóry wilka! strzelec, ale Mrs. Malisofl
westchną;ł

wilkowi brzucha, gdyż wilk nie wytrzy
malby codziennie podobnej op.eracji,
tyl•k o aplikował mu -potężną, porcję rycynusoweg-o oleju tak, że wilk wnet po-

roze.śmiał się głośno.

tem.

odadwał

i

babkę

i

dziewczynkę.

Nie chodzi mi o skórę, ja muszę
Naturalni.e wilk był z t.ego bardzo nie
mieć żywego wilka!
:i.:adowolony, a1Je za to ludzie zbiegali
a z.amkin;:i,w- się oał:vmi masami. ażeby widzi0ć to
Kazał schwytać wilka,
sz.y go do klatki. przyC'zepił do nie.i ta- „na,j·b ard·zie.i denerwują.ce
widowisko
blfozkę.
XX stulecia".
„To Jest ten słyll'ny wilk, który zjadł
Kaptu:i.-.ek i .lei rodzina mieszkali w
Ka.p1.urka i ba.burnię. Wilk ten. \.\furew
111ie pierwszorzędnych hotela<Cl1 i stołowali
wiadomiościom,
krą,żąicym ci nim
najwykwintnie jszych restaurasię w
zginął wtedy, tylko 2emd1la.ł".
c.iach . co ba:buni nie wyS'Z\ło na. d()lbre,
w
się
udała
gru'J)a.
eata
N~stępnie
gdyż umarła wreazde z powodu zibJtoibJa:zd ~o k,r.aJu, a gdzi,eikolwiek tylli:o niej otył<JŚci. Wówcza,s mądry Mr. l\facyrk przyjechail, uk.azywa.łv !;ię na uli- lison sprowadził nowę. baibunię. A kacaich olbrzymie afis?:e, głoszące, że
mienie, które ongiś włożył strzelec do
, 1 COdZ:lennie o godz. piQtej po południu
brzucha wilka, S'J)rzedawał po dwa d()l"
SENSACYJNE POŻARCIE
lary sztuka, kiedv z,aś zahra klo autenCZerwonego K.apturaka I Jei babki . tyczinych, zbierał po drogach inne, które
r6wmież sprzedawaJ ~ dwa dolary.„
P'r zez żywego wilka.
Po pii;ciu !:rutach wrócili I\a.p turek z
Najbardziej demJrwufące widOwiskO
i nową. babcią. w swoje ojczyste
mamą.
XX stul:?cia!
stromy. Wkrótce wtem Czerwonv Kap·
sensacja!"
krew
MrOżąca w żyłach
turek poślubił bierlnego, głupiego. ale
Mr. Malison zaa.ra•nżowa.ł wszystko przysfojne.g o włoskiego arystokratę i
barow sprytnie i realistycznie. Na sce- j<Cźd'Zi z nim samoch-0dem. którym
nie widaó było łóżko i SIP1<)CźYWaję,c~ uśmierca nieostI'Ożne g-esi i kury. A jew nim babunię. Poitem nadch<Jdził wilk. $li Kapturek nie umarł ]e~zcze, to z calą.
zjaidł babkę i, przy,str-0iwszy się w jej pew.n-0ścia żv ie sobie dotychczrus.~
-
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WAC·K

WICEK: - Wracamy z Helenoiwa z
Jak pragnę zdrowia!„.
WACEK:
WICEK: - Odczep się! Ja im poka.żę,
nie p·od01ba„
meczu Prasa - Skarbowcy...
WICEK: - Te, dokad lecisz?...
PrZJocie ład'Ily jak się strzela~ bramkę!
SZABERSIG: - A j.aJd wyni'k?
Brawo! Gol! Bramka. dla
TŁUM: WACEl(: - Wiciu nh,\ rób grandy!...
WACEK: - Je.s•zcze nie wiadomo, aile
Prasy! Nie ma bramki! 'Vł~śnie że jest!
WICEK: - Aie ja im p.okażę!„.
WICEK: - Tak, ale strzelili Skairtednę, bramkę Już pa:n widzi„.
·
I Nie pchać się tam!...
WACEK: - Wiciu ludzie patrz~!.„
boW·CY, a my trzymam~· z Prasą!
Czy

OB.: -

panom

się

że tak cicho siedzicie?
był strzał, inie?

_...wte„,..

~

Ośrodek

'ft@

zdrowia

pow!itaniie na

MtJdUWW• 'M

Łódź

Bałutach

Dzisiaj przed połudiniHm ·nasU1,pi na
uroczyste położenie kamienia
~lielki ośrode~
węgielnego pod nowy,
zdrowia dla północne.i dzielnicy miasta.
Będzie to ol'brzymi. 3-piętrO'WY budynek,
w którym w przyS'złości pomiesz.cza. się
wszystkie poradnie leka rski·e tei dzielnicy, st.a.c.ie Ol]:)ieki nad matka, i dzieckiem, punkty dentystvczne· itp.
Jest to począteik szeregu imvestycji
w na,szym
władz zdrowia publicznego
mieście. Ogółem w Łodzi p-0\vstrunie n-0
wych 57 punktów lekarskich w sipec}al
nie wybudowanych dla tego oolu budyn
(a.)
ka·ch.

Iłowe urzędy

pecztowe

Poczta · uruohamia dzisiaj llOIWY urzą.d
pocztowy w Zgierz.u o peł·nym zakresie
na1diawczyim, któremu nadano nazwę
„ZgieJ.·z 2". Będzie oill urzędem pomocniczym dla Łod·z.i 2. Te1w dnia 1;>,yinny
też będzie 1nowY u.~zJJ,11 w Wiskitrje.
Ponadto w naj'bliższym C-zasie ot"''l()rzy
się nowe pilaiców.ki pocztowe w KocieS'ze'Wie (pow. łowicki) ok.z w Łęikawie
i Parznie w P'QW. piotrkowskim, gdzi.e
brak ty.eh instytucji dawał się szczegó1(·bk)
nie od·czuwać.

Z notatnika reportera
Wczoraj o godzinie 8-ej rano wezwano Po·
gotowie do tkacza Frydmana Primena (ul.
Nowomiejska 11, m. 10), nie dającego oznak
życia.

Lekarz

śledztwo

stwierdził

w toku.

*

przez uduszenie.
(p)

zgon
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*
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Prace przygotowawcze zobudujq jednocześnie najlepsi umrze łódzcy na Stokach.
eksperyment musi się udać ł
stały już podjęte. - Robotnicy sq najlepszej myśli
Wspaniałe sukcesy robotników budowlanych Warszawy, którzy w ciągu kilkunastu dni
wznoszą jeden za drugim efektowne „szyb kościowce", piękne domy dla świata pracy
wywołały w Lodzi wielki entuzjazm, zachęcając załogi ruiejscl}we do pójścia w ślady warszawskich rekordzistów.
Już w najbliższych dniach, a być może godzinach, rozpocznie się w naszym mieście
budO"Wa pierwszych "szyhkościowc6w", przy czym inicjatorzy tej akcji zdobywajQ się na
eksperyment, który w razie powodzenia może nawet przyćmić sławę sukcesów stolicy.

teren. Pierwsze ci itd. Kiedy już będzie można wrócą zno
Sto- wu na teren pierwszej budowy, drugiej,
łódzkie „szybkościowce" staną na
kach, gdzie ZOR buduje osiedle mieszka· trzeciej, i w ten sposób odbywać się bę
dzie jednocześnie budowa ośmiu naraz
niowe dla robotników.
Eksperyment polegać będzie na tym, 2e budynków mieszkalnych.
Smiały eksperymenł przeprowadza Pań
zamiast budować kolejno „szybkośi;:iowce"
Budowlane.
jeden za drugim, jak to robi dotąd War stwowe Przedsiębiorstwo
szawa - podjęta będzie u nas jednocześ Wszelkie p.rzygofowania zostały już Ji>Od' jęte przed paru dniami. Na upatrzone
nie budowa ośmiu naraz budynków! ,
Jak to będzie wyglądało? Zastoso~any miejsce zwozi się cały materiał, ażeby do
zostanie system taśmowy, ułatwiający i słownie wszystk9 co jest i może być poznacznie przyśpieszający pracę. Robotnicy trzebne przy budowie znajdowało się pod
jednego d"Omu. ręką.
zaczną najpierw budowę
wykopy ziemne
Rozpoczęto już nawet
beton trwa
Ponieważ proces wiążący
dość dług-0, ażeby nie tracić drogiego cza pod fmuJamenty przyszłych „szybkościow-
su brygady przeniosą się natychmiast na ców", tylko .patrzeć jak się rozpocznie be
drugi teren, gdzie również doprowadzą tonowani·e ław fundamentowych.
Robotnicy są jak najlepszej myśli. Są
robotę do pewnego stadium, potem na trze
Przede wszystkim -

Nie marnujcie cudzego czasu!

Co

się działo

wczorai
h· MZK

'.t
b
• heI'ow auoiiamen1owyc
w
I przy wy kupywama
.
. .

. e • k ku I
Tere • f er

Groźny pożar
D\vaj

strażacy

.
.
Przedstawiciele ich zma:nnowaill wiele
go<lzin na wystawani1e w kolejce, alby
w końcu dowiedzieć się, iż ab°'1:1.amentów nie przygotowano. w ten sposób set
ki pracowników i robotiników będzie
musi.ało dziś wykupywać · w tramwajach bilety normalne po 15 zł.
Biuro przedłużylo wp·r awdzie wc·zoraj
urzęd01Wanie do godz. 17-ej. al·e mimo to
pracownicy nie stanęli na wysokości zadania.. W kilku. wypad·kach !Ilie obeszło
sie bez interwancii milicji. gdyż gorliw1 I nerwowi urzędnicy biura kasy
__.1
ze a
· d
MZK os n li ·
· .' P u ę Sll.ę az o l)l' m cy, ", ...a
laJą.c z ll>kalu spóźlliDnych interesan(a)
t<1w.

na

Bałutach

poparzeni podczas ratowania olejarni

Wcroraj. w go.cl.zimach przedwiecwrnyich, centr3Ja Straży Poż.arne.i w Łodzi
zos·taJa z:aal.armowana -..vieością o groź
nym pożarze, który wVtbuchł w P·ól'nocnej d·zielnicy miasta.
ZapaJiła się oleja,J'nia Józefa Jusikiemieszoząca się w domu pirzv ul.
wicza,
W pewnym klubie brydżowym zbiera się
„najwytworniejsze" towarzystwo. Ostatnio opo Jakóiba 16. \.Vskutek prz,eJi\pienia gotu·
jącego się w kotle oleju lniainego zajęły
wiada!ą tam następującą historię:
ogniem najbl iże.i sto.iąc·e urzą,dzenia.
sie
- Wie pan - powiada jeden z graczy. Stefan miał wczoraj trzynaście pików w ręku Gdy osiem oddziałów Strażv prz)~było
na miBisce - sytuacja była już b. groź
i nie zrobił wielkiego szlema!
na.
- To niemożliwe! Dlaczego?
Ogień. n.a.pQ•tyka.ię,c wszędzie na łaitwo
-Bn z wielkiej radości uszczypnął swą
partnerkę w łydkę i maż wyrzucił go za pia.liny ma .teriał. roz.s·zerz.rul się blyska.wiznie. W newnei chwili płomie'D.iP noddrzwi!

• * •
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Na ulicy Strykowskiej wpadła pod samochód Maria Turkowska (gm. Dobra, ·111•ieś
. .
.
.
Pogotowie odwiozło staruszkę w
Książaki).
W ostatmch dimach m1es1ą,ca przed
stanie ciężkim do szpitala św. Jana.
lil'!illll!DmJrnu•------------..uukasami biletowymi Miejskich Ziakład6w
Komunikacyjnych pa1nuje za·zwycz·a.i du
wwwazlldU&L
iiy tłok. Ale to. ,oo się dziad<> wczoraj
rn111a• przed kasa, przy ul. Narutowicza 27 U
Pan Sobek z żoną i dwiema doTosłymi cór- przechodzi ws·zelkie pojęci.e
Od samego rana prżed hiUll'em tV1"0rzy
kami udaje się na spacer. Krok w krok idzie
kolejki. Przewa..ż·nie
ły s:i.ę olbrzymie
za nimi jakiś młodzian. ,
_Jak sądzisz? •.. -pyta szeptem Sobkowa. byli to pirzedstawiciele zakładów pracy. którzv p<rzybyli po a1bonamentowe·
.- Czy on się tak za Helą ogląda?...
bih~ty tramwajowe na m. paździe1mik,
- Nie.„
u1powazma.1i;tce świat pr.acv do uJgio- Za Ireną?...
.
wy~h p.rzejazdów.
- Też nie.„
Nrnktóre z zakładów p<racy, mimo, 1z
_ Nie rozumiem ... Więc w jakim celu on
MZK zawiadomiło ie telefonicznie, aby
za nami tak chodzi?
p<rzysla;ły pe-łnomocników po odbiór hi- Bo mu jestem winien pięć tysięcy„.
!et.ów ..:... ab@namentów nie otrzvmaly.
* • •

Pan Bąbelek spotyka na ulicy parna Alojze.
go. Pan Alojzy ]est bardzo blady.
- Co się panu stało? - pyta pan Bąbe
lek.
- Jechałem tramwajem zwrócony twarzą
przeciw biegowi i od tego mnie zawsze mdli.- To pttledeż mógł pan poprosić na_przeciw
siedząc. ą osobę, ażeby zamiel'l.iła się z panem
miejscem·.„
· - Niestety, nie mogłem, bo naprzeciwko
akurat nikt nfo siedział•.•

UOl&DWWWWWWd4W4N3R5MMFI il&

· eksperyment powiedzie się
• ze
~rzek o.na!11,
ze SOCJahstyczny system budownictwa dla
świata pracy przyJ'mie się na naszym te
renie i szybko wyda owoce.

Można wierzyć robotnikom, Że dobrze
wywiążą się Z zadania. Najlepszą gwa-

p6wodzenia jest obsada załóg.
rancją
Stanowią ją najlepsi pracownicy, rekordzi
~ci i przodownicy pracy, którzy już ~ie
Jeden sukces mają poza słlbą.
Zobaczymy więc wśród nich i Kukułę,
i .sz~ańskiego, i Radrysiaka i wielu,
"?elu Innych, mogących się poszczycić
pięknymi rekordami we współzawodnic
twie „trójek".
Pierwszych osiem
- to dopiero zalążek
kolonii mieszkaniowej, która stanie w te
dzielnicy miasta dla robotników Łodzi i
która będzie się składała z samych takich
budynków, wznoszonych w rekordowym
czasie.
A wybudowanie ,,szybkościDwca"
jest bynajmniej czymś niemożliwym. War
szawscy rekordziści, już rutyniarze w tej
dziedzinie, twierdzą, że przy należytej or
ga~izacji pracy, przy wykorzystaniu ws~y
stloch udoskonaleń i przy dobrej woli budowa „szybkościowca" jest zadaniem
brygady, w skład
dostępnym dla każdej
k.tórej wcale nie muszą wchodzić ci na:jlep
SL

· Dziś opracowany· będzie harmonogram
roboty, który przewiduje termin ukoń
czenia całości do końca listc>pada. Jak na9
poinformowano, robotnicy łódzcy zamie•
tu na doświadcze
się
oprzeć
rzają
niach kolegów warszawskich, a więc
należy się liczyć z, terminami kilkuna(o)
stodniowymi.

PCK

wyjaśnia

W związku z notatką pt. „Pogotowie ra~
tunkowe nie pracuje jak należy" z dnia 31
sierpnia rb, okręg łódzld PCK komunikuje, iż
jak wykazało przeprowadzone dochodzenie,
czyteli1ik „Expressu", St. Małecki w skardze
s'wej pisał o pogotowiu położniczym Ubezpi~
czalni Społecznej, a nie o pogotowiu PCK.
Przedstawiciel okręgu PCK nadmienia równocześnie, iż Polski Czerwony Krzyż na razie
w ogóle pogotowia położniczego nie prowadzi.

Jeszcze o

studn~ach

Propozycje mieszkańców Choien

do zmajdują.cej sio w są,siednim
W zWią,zku z budową ncnvvch studni
po1koju be·czki z oliwą maszynową. W
mieszkańcy Cho.iro1 nadetejże cbwiłi re>zległ się Ogłuszafocy huk: r.mblicznych
to ekspl(ld.owała beczka z wvbuchowę. słali od nas·z ei redakcji zbforowy list, w
którym piroszą. o uwvJ:l:lędnienie potrzeb
zawart<lścia.
Dzielni ·strażacy pod dowództwem skupisk ludino8ci roibotniczej ul. Rz,g ow
sił, :;;kie.i międzv torem a ul. Polska wr&z z
p·łk. Ka.Jiinowski ego inioe c;;zczędzili
ażeby pmvstrz:vmać pod1ód szaleja.cego przecznica.mi. g-d·zie woda nie nadaje s1e
Udało im sie t-0 wreszcie, ale ohecniP do p-icia.
żywio·łu
Proponują. wir,·c, ażeby i·edn::J. ze stunie obe«zfo się !>ez ofiar. Podie:zas akej)I
ratowniczei doznali pOJ)arzeń dwai stra dzien umieścić na niezabudowamym pia
cu 11 zhiegu uL R zgowskiej i Warneń-.
żacy: Henryk Ciechanowski oraz Leczvka. W razie uwzględnienia ich proś
onard TOmaszewski.
hy i;rofowi sę, zaofiarować· potr-zebną,
Pomocy udzielił im wezwany leka·r z i I ość rohoczo-swdzin do budowy tej stud
(bk)
ni.
Po1wtowia.
pelzły
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Polski

biorą udział w obchodzie Międzynarodowego Dnia Pokoju.

meczem Bułgaria-Polska

Centralna manifestacja sportowców odbędzie się w stolicy prz

KAZIMIERA CIENIUCB
.,,
Wszyscy kupują.cy w Ha.U Targ eJ PSS
A& Placu Ba.rllekiego wiedzą, że k~ak kto
ale pamia Ka.zia, ekspedientka działu st>o~
'iywczego to Ideał uprzejmoścl ł pogody!
~ie na t~ jednak tylko Pol~gają za1e~y
teJ przodoWDllcy pracy społecz.neJ. w okr~s1e
na.hylększego na.tężenia reakcyjnej plotki
Kazuniera Cleniucb za.wsze potrafi wytłuma
nzyć logicznie, że za.męt i tworzenie sztucznero tłoku wokół niektórych &rtykułów
pierwszej potrzeby to rezultat ciemnych ma
chi.nacji spekulantów ł paskarzy, któTZy na
kiesuni człowieka pracy cbdeliby ja.k dawniej robić majątki.
Dlatego może przy stOisku spożywczym
PSS w Hali na Pl. Barlickiego panuje atmosfera spokoju i rzetelnego stosunku do potrzeb odbudowującego się kraju. Bo oszcur
stwo i plotka pierzcha Jak niepyszna :Jrzed
rozsądkiem i pogotlą ludzkiej życzliwośei i

I

We wszystkich miastach, miasteczkach
i gminach w całym kraju sportowcy we
zmą rnasowy udział w pochodach, manifestacjach i wiecach organizowanych z
okazji obchodzonego uroczyście w dniu
MIĘDZYNARODOWEGO
jutrzejszym
DNIA POROJU. Odbędzie się poza tym
szereg imprez z udziałem najwybitniejszych zawodników i zawodniczek we
wszystkich gałęziach sportu.
Centralna manifestacja sportowców na
rzecz obrońców pokoju światowego odbę
dzie się w WARSZAWIE na stadionie
WOJSKA POLSKIEGO przed międzypań
BUŁGAstwowyrn meczem piłkarskim
RIA - POLSI<A. W apelu sportu polskie
go w MIĘDZYNARODOWYM DNIU PO
~OJU wezmą udział wszystkie organizaCJ e sportowe z całego kraju, a poszcze-

,,,
•
r~;erwszv

gólne piony i ZRZESZENIA SPOR1.'0WE
reprezentowane będą przez czołowych
działaczy i zawodników.
Również i sportowcy Łodzi uczczą
$więto Pokoju szeregiem niezwykle cieszczegółowy program
kawych imprez,
których już podawaliśmy. Wśród nich na
pierwszy plan wysuwa się międzymiasto
wy mecz piłkarski Wrocław - Łódź, po
przedzony trójmeczem lekkoatletycznym
Chemia.
ŁKS Włókni "z Spójnia Zapowiadana uprzednio ą.rużyna „Ligno
za" ze śląska nie może przybyć do Łodzi,
gdyż bierze udział w imprezach Święta
Pokoju na własnym terenie.
Wrocław od dłuższego czasu dążył, z
racji swego bliskiego sąsiedztwa, do tego
spotkania, szykując się „na całego" do
wywalczenia zaszczytnego •wyniku a w
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ŁKS

Dziś g"7iżdże

Za

I
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O puchar im.

Są

bilety

ZKS Włókniarz zakupił bi
- Polsl~a. który odb.;dzie się w nied.zielę 2. 10. br. w Warszawie.
Bilety są do nabycia w siedzibie Zrzeszenia
- Lódź, ul. Sienkiewicza 13, IV piętro, ;:>okój
Zarząd Główny

Jety na mecz

Bułgaria

32.

łók

marz-

O

!
e,arz

TRÓJMECZ PŁYW ACRI
zmierzy się z Debiszem i właśnie ta walka
W nil'dzielę o godz. 18 na basenie kr!'
zapowiada się najciekawiej. Wytyk zwró
cił na siebie uwagę dzięki zwycięstwu któ tym w ZGIERZU odbędzie się trójmecz
re odniósł nad Antkiewiczem. Jest on w pływacki CHEMIA - BORUTA - AZS
Łodzi nieznany, toteż i jego walka z Kaw (ŁÓDŹ). Przewidziane są również mecze
AZS I i AZS
czyńskim będzie chyba jedną z ciekaw- piłki wodnej CHEMIA szych. Ostatnio Kolejarz w meczu mi- II - POLITECHNIKA. Wstęp na zawody
strzowskim pokonał Ogniwo wrocław bezpłatny. Zbiórka zawodników w dn. za
wodów o godz. 16 na przystanku tramwai
skie 10:6.
Organizatorzy pragnąc xor:entować pu- dojazdowych w k;erunku Zgierza.
w zarządzeniach porządko- ·
bliczność
PIŁKARZE GRAJĄ
wych, proszą nas o zaznaczenie, że wejś
bez wyjątku mecze piłkar
Wszystkie
cia na bilety 300 zł B i C. i 200 zł A i
D są od strony ul. Rokicińskiej, na bilety skie o mistrzostwo wszystkich klas wyz·
100 zł od strony miasta, 50 zł. W - od naczone na niedzielę 2.10. odbędą się zgo
strony Widzewa, a na bilety bezpłatne i dnie z kalendarzykiem, z tym jednak, że
od strony boiska. Hala imprezy przedpołudniowe przełożono na
członkowskie dla publiczności otwarta będzie o godz. godz. 15.30 (przedmecze o 14), gdyż przed
16.30, początek przedmeczu o godz. 17, południem czynni sportowcy biorą udział
ŁKS Włókniarz o
a meczu Kolejarz
·w manifestacjach i pochodach. Mecz ŁKS
godz. 19.
Włókniarz (Zgierz) prze
Włókn;arz I B niesiono na boisko przy ul. Kilińskiego.
"' Przypadające na niedzielę w godz. popołudniowych zawody trzecich drużyn ~l.
A przeniesiono na poniedziałek godz. 16
bez zmiany boisk. Wstęp dla publiczności
odbudowę sło\icy
zł.
jest bezpłatny.
chwili skład i za.pawiada występ na prawym na wszystk.e te mecze
&krzydle Hipolita· Smutnego, na pewno 11a bo
b:ku w Helenowie smutno nle bęihie, SpotyBułgaria•
kamy ~ię więc wszyscy dzisiaj w Helenowie o
godz. 16-ej, ażeby na własne oczy ujrzeć t
ieddelę odbędzie się w Waislawie
co się tam będ7-ie działo. Poniewai każd
h1'f,Nl<<Vna' tw&wy mecz piłkarski Bulgarstrzelona bramka to .ieden tysiąc zł. wię<'ej n<>.
Polska. Drużyna Bułgarii WY5'tąpi
odbud&wę stolicy - żądamy więc co najmniej
kła<J.zie: MINCZEW (SOKOŁOWI dwucyfrowego wYDikn I to obustronnie. Cal'lANDIEW, APOSTOŁOW - rv.Tkowity dochód z te.j impre~y przeznacza ~ię
W. DIMCZEW. CHRISTOW - STEOdbud&w;)".
Fundusz
na
NOW, STANKOW, LASKOW, SPAOW. BOŻKOW.
Bułgarzy twierdzą, że powinni wvgrać,
chociaż przygutowują się do twardej wal
ki. Mają prawo spodziewać się suk 'esn,
wielkie i)~tepv
gdyż ostatnio poczynili
Mecz Polska Środkowa - Polska Zachodnia w Lodzi
węgierskiego trenera.
okiem
pod
konkurencje
obejmuje:
zawodów
Program
w
Dnia 9 października 1949 r. odbędą ~tę
S!c.ład Polski będzil.' następują.cy:
100 m., 1.500 m., 400 m., 5.000 m„
Łodzi zawody lekkoatletyczne o puchar im. mt>,skie: RYBICKI fKRYS'fKOWIAiil - GĘD
J. Kusocińskiego między reprezentacj.1mi 4 razy 100, kula, oszcz~, skok w dal; konkuf,EK, BARWIŃSKI - SUSZCZYK. !'ARrencje żeńskie: 100 m„ 4 razy 100, dysk i
Polski Srodkowej : Polski Zachodniej.
PAN. JABŁOŃSKI II - ALSZER. ClE·
W skład Polski Zachodn:ej wchodzą nastę skok wzwyż; juniorów - 100 m., 4 ~azy 100.
ŚLIK. ŚWICACZ. PATKOLO. MAMOŃ.
60 m„ 4
pujące okręgi: Katowice, Wrocław, Szczecin, oszczep. skok wzwyż i juniorek Na ogól opinia sportowa ma duże zasfrze
a Pol~ki Srodkowej: Warszawa, Łódź, Ol.szty.1 razy 60. kula, skok wzwyż.
7~nia <'O do tego składu.
i Białystok.

Oczekiwane z dużym zainteresowaniem
spotkanie pięściarskie ŁKS WŁOKNIARZ
- KOL~JARZ (POZNAŃ) o mistrzostwo
drużynowe II ligi odbędzie się dzisiaj w
nowootwartej, całkowicie przebudowanej
hali sportowej na Widzewie.
Mecz ten poprzedzi spotkanie drużyn
A klasowych ŁKS WŁÓKNIARZ I B DKS (ALEKSANDRÓW), w sumie więc
· 1
b d ·
dzisiejszego wieczoru
ę Z!emy m1e i
16 walk. Kolejarz nie podał swego skłauśmiechu!
du, lecz wszystko wskazuje na to, iż ujrzymy w jego barwach następujących za
TEATR.I"
wodników: Kliczbor~, Janaszek, świderIm. Stefana Jaracza - „MARIA STUART" ski, Wytyk, Kaźmierczak, Kupczyk, Gła·
dysiak, Talarczyk.
godz. 19.15.
Do najlepszych pięściarzy należy KaźPowszechny - KLUB KAWALERÓW, 19.15
mierczak, który w Budapeszcie odniósł
wspaniały sukces, b!jąc przez k. o. dosko
._INA
nalego reprezentanta Węgier, Mortona.
Kaźmierczak, to waga półśrednia, a więc
ADRIA - świat-się śmieje - 16, 18, 20.
;BAJKA - Rzym Miasto Otwarte - 18. 20.
BAŁTYK - Ali Baba 1 40-tu rozbójn:ków film w kolorach natural. 17. 19, 21.
GDYNIA - Aktualności nr. 42.
HEL - Klatka słow:cza - 16. 18, 20.
MUZA - Ulica Graruczna - 18, 20.
każdq bramkę tysiąc
POLONIA - Potępieńcy - 16, 18.30, 21.
Przygodni piłkane Prasy I Skarboweów
RZEDWIOSNIE - Bokserzy - 16, 18, 20.
EKORD - Trzeci Szturm - 15.30, - Tragi z drżeniem łydek wyczekiwać będą na pierw
szy gwizdek Dl'lllSZY, który zgodził się poproczny pościg - 18, 20.
OBOTNIK - Dni Zdrady-16.30, 18.30, 20.30 wa.dzić Im me<'.z piłka.rski.
Czy Jednak Dymsza zdoła wytrwać w rotf
OMA - Kwiat Miłości - 18, 20.
STYLOWY - Samotny Żag:eJ - 16, - Ba- sędziego I czy przez cały mecz utn:yma swój
nerw piłkarza na wodzy? Czy w zapale gry,
18, 20.
ryłeczka nie zechce popisać się strzałem i sam zdobyć
SWIT - Za Wami Pójdą Inni - 18, 20.
bramkę? Bo zna.Jąc ,.Dodka" i tego się możTĘCZA - Złoty Róg - 16.30, 18.30; 20.30
na po nim spodziewać.
TATRY - Dni i Noce - 16, 18, 20.
Chociaż Prasa zmieniła niemal w ostatntej
WŁOKNIARZ - Pot~ieńcy - 15.30, 18, 20.30.
17, 19, 21.
Złoty Róg WISŁA WOLNOSC - Pan Nowak - 16, 18. 20.
Diabelska Grań - 16.30. 18.30,
ZACHĘTA -

na mecz Polska- Bułgaria

w·

serca marzy nawet o zwycięstwie.
Imprezy te odbędą się na stadionie ŁKS
Włókniarza o godz. 14. W i.mieniu łódz
kich sportowców deklarację na rzecz Wal
ki o Pokój wygłosi popularny obrońca,
wielokrotny reprezentant Polski. \"/ło
darezyk.
ręcznej
piłki
Atrakcyjne spotkania
(siatkówka żeńska i koszykówka męska)
z udziałem drużyn ŁKS Włókniarza, Spój
ni i Chemii odbędą się w godzinach popo
łudniowych (godz. 17) w sali gimnastycznej przy ul. Moni.uszki 4a. Tutaj krótkie
przemówienie o roli sportu w walce o po
kój wygłoszą: rep.rezentacyjny koszykarz Polski, Pawlak i nie mniej popular
ny od niego, Szor.
Wszystkie te imprezy są bezpłatne i do
stępne dla wszystkich. A więc spotykamy
dając wyraz swej
się na nich tłumnie,
j
solidarności w walce o. si>rawiedliwy
trwały p1>kój świata.
cichości

y1nsza

na
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I

Lecz oto z daleka nadpływa w jego stro

-

Czyżby wyjechała z Łodzi? A moze

nę nowa zjawa. To Krystyna. Oczy jej przytrafiło iej się coś niedobrego? - do
są jak dwa szmaragdy rozświetlone słoń obozu dotarły iuż wieści o arcsztowaniar.h

212)
Olaf l3jornson mieszka teraz razl!::n z In

gcborgą w swojej spokojnej ojczyzuie nad

brzegiem niebieskiego fiordu. Biornson }<:St
pewnie dzisiaj bardzo szczęśliwy.
Strzelmirski wzdycha ciężko, a ci:~gną
ca się przed nim r6wnina połyskuje dald
słońcem i w<pnmnieniami o Sahar;~e „
Tam na prawo szarzeje kępa w:vsoki1'.h
drzew. Prawie tak samo wzlatywaiy w gó
~ p.~;,ny, ocieniające grobowiec dzidnego Omara tam, w oazie Seff.
Trzeba tylko jeszcze wytężyć ocq, a
zob<1.cz:;rs::!.: rozkołysały się krzewy !<~ itnących hibiskus6w i wysun~ła się z r..:d1
ciemnowłosa dziewczyna. Poiyskują jej oczy i srebrne naramienniki, a ona lekk :m
krokiem ipieszy pod dobrze sobie z:1any
figowiec, gdzie czeka na nią ktoś drog!,
kochany - ktoś, kto wr6cił właśnie z cl!u
giej patroli po pustyni.

Strzelmirski spogląda długo w oczy zjawie, kt6ra patrzy na niego ze smutkiem.
Tylko Fahira ma teraz na sobie czarną, elegancką toaletę, taką, w jakiej po raz ostatni widział ją w Paryżu. Wydaje mu
się, że owionął go zapach nardu i cynał10
nowe~o kwiecia i że tuż obok niego rozszeptał się jej głos: „Wojna wisi na włosku, wojna, kr6ra nas· zniszczy jak bibJ;jny
potop. Uciekaj z tego przeklętego ką;a
świata, kt6ry nazywa się Europą.„ Poiedziemy razem do Afryki, na Saharę i b\dziemy szczęśliwi!"
Strzelmirski przesuwa znowu ręką po
czole.
- Nie zrobiłem dobrze, Że nie usłuchaIem w6wczas Fahiry! Dlaczego nie poke' ~łem razem z nią do Afryki? Żyłbym
tam z nią spokojnie i uniknąłb~'m trgo
.
całego piekła.

cem, dobre i mądre.
- Wiesz dobrze, dlaczegoś wr6cił!.„ Ko
·chaliśrny się: ty i ja, chciałeś mnie więc
odszukać, bo zrozumiałeś, że fostem twoim przeznaczeniem„. Tylko, Że znowu roz
dzielił nas zły los. Ale wierz mi! Wojna
skończy się wreszcie, a wtedy odnajdziemy
się znowu! - uśmiecha się wspomnienie o
Krystynie.
Strzelmirski budzi się ze swoich marzeń, bo wbśnie rozległ się w obozie sygnał
do wieczornego apelu. Trzeba wr6cić do
rzeczywistości.
A rzeczywistość ta jest szara, smutna, z
ka7.drm dniem coraz bardziej monotonna
i nie zawsze można z niej uciec w kraj do
br:vch marzeń!
Inni może nie czują się tak bardzo osamotnieni jak on, ponieważ dostają z ojczyzny wieści od swoich naibliższ;\'ch.
Do Srrzelmirskiego nie pisuje nikt. On
sam usiłował parę raz;v nawią.i:ać kontaln
z tymi, kt6rzv mu b,·Ji na:~rożsi, nie od~·
zwala sie jednak ani Kr:v~tyna Wieruszów
na, ani Zbigniew Orszewski, ani jego <lalcki kuzyn w Warszawie.
Najwięcej zgnęhi1o go m!lczcn!e Kry
styny.
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Loli

i wysiedlaniach. Leszek był więc pelcn nie
dohr:vch przeczuć.
Pewnego popołudnia - w dzień szczególnie szary i smutny - przrni6sl dyżur
ny do baraku pocztę.
Strzelmirski, siedząc w kącie i paląc papierosa, spoglądał z zazdrością 'na tych,
do których rąk wędrowały teraz paczki i
listy.
- Do mnie nie napisze już chyba nikt!
-:- przestał wierzyć, Że mo~loby być inaczej, nie słuchał więc nawet dyżurnego,
wywołującego po kolei nazwiska.
Nagle któryś z koleg6w trącił go łok
ciem.
- Jest dla ciebie paczka„. słyszysz? Już
drugi raz wołają: „Leszek Strzclrnirski".
Nie dowierzając własnym uszom podszedł do wywołującego.
- Podobno jest coś dla mnie? - zapytał.

- A właśnie! Ale dlaczego nic odzywadyżurny wręczył mu paczkę
liście się? sporych rozmiar6w i zaczął wrwoh·":ać
dalej:
'11"

„podporucznik

Jer7v Siennicki„.

;Ar Albrecht Pdcn·ń·~<i„."

Na r;aczcc nazwisko nadawcy icst zatar
·e.
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