c~na

5

„

zł.

Oplata pocztowa uiszczona

ryczałtem.

Oueuille a Francja
Gabinet francuski Que11ille'a, który w ciągu
390 dni ist11ie11ia cechowały nieustannie najbar

dziej reahcyjne posunięcia w polityce wet~ ·nętrz
nej i zagranicznej, t1padl, ponieważ - J«k to
stwierdził 1 horez - nie można rządzić u:e Fran
cji bez klasy robotniczej i wzeci1cko tej klasie.
U iarzmie11ie kraiciw
mrtrshallowskich pr:ez
kapi w.l amerylmński prou:adzi
do zaostrze11ia
w nich sytuacji wewnętrznej. Przyl.:ładem tego
jest td.a.śnie Francja. Na sfrutek zniesienia s;;e.
regu ouraniczl'ń celnvch oraz derrnluacii frm11.·11,
francus~y przedsiębiorcy muszq obecnie walczyć
z lwnkurencją towarów amerykańskich i zachodnio-niemieckich nie tylko na rynkach zagra•
nicnvch, lecz takie na rvnku krajoll'ym.
]edvnym wyj.~ciem z takiej svtuacjj byłoby obniżenie kosztów produl•cji. Moi.na to urzeczy•
wistnić, gdyby lwpitalifri zrezygnmooli z części
srmich olbrzvmich :yskórc Kapitaliści francu.
ROKN
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scv wolC'li jednak pr:epro1rndzić te operacje kosztem robotnik6w. ale u; tym mome11cie 11atknę
li się na falrt.
którego należycie nie docenili:
robotnicy /ra11cmcv wystąpili
natychmia.<t po
dewalua~ji z ir:daniem podu:yiki plac. W od·
pou:it>dzi rzqd frur1cuski raz jeszcze uciekł się
do srago ulubionego tricku i zamiast podicyiki
pl.ac :dpropmwu·ał słau·etnq obniżkę cen. 0tl'a
:;niżha doprowadzała 11• pr:eszlości ztcykle nie
do zmniejs:enia, lecz do dalszego u·zrostu crn.
Wobec zdecydo1rnnPj po.<tau:y robotników ma.
neta tl'n nie udał się. Francuska klasa robotni
c:Ca domagała się w dalsz~m ciągu z1ążki plac.
W tej sytllacji 111i11istro1ric socjalistycmi, irl1!C
szych miejscowo8riach powiatu. W wielu zakła. za rnda Bluma, postanor.r:ili wypróbor.wć
os/fit
<la~h pracy otlbyly się w dniu 8 hm. pogadanki
nią ka~tę, U'Ywołujqc krp;ys rządowy. Oś1.dad
o Z" ią1!,u R aflziecki m oraz akademie połącz o cze11ie ministra /llnycra, że nie zgadza
się z po•
ne z wy~lflJami zespołów świetlicowych. Szcze- litiht1
rządu, doprou:adziło ostatecznie do dymi•
;;ólnie uroczyście wypatlła akademia w hucie Ka- sji
Queuille'a,
•
rol, której cała załoga należy do TPPR.
Trudno stwierdzić, jak się rozidną wyclflrzeKomilPly redakcyjne gazetek ściennych opraco nia. Jedno jest }ednak pewne, bez względu
rrn
wnły specjalne numery poświęcone zagadnieniom
wyjście, juhie kołu. rządzące tvybiorą, natrafią
prz)jaźni pobko • raflzirckiej.
one 11 • .mych mw1cu·rnc!1 nieuchronnie no opór
mas l11do1tyc/1 Franc.ii. f,ata jarzma marsluillm1>o
SZCZEGóto•yi:;; SI''ł >\ WOZDANIE Z
skiego były closlrorwlą lekcją dln ludu f.i:ancus.
AKADEMU, .JA1~A ODBYŁA SIE W
l:iego. Obecnie !'ranem.i przekonali się n1l'ocznie,
ŁODZI, PODAJEMY NA STR. 2-EJ.
czyni je:.t K rzecz~· r.1.'isto.•ci plan ll1arsh 11lla oraz
jal.:ą rolę odgrrrmją ci,
1.·tórzv będą 11 włndzy,
~„.nłonem. są u· istocie jedn1ie mririo11etlcami w rękach im~
perialisttl1L' zr1,11ranicz111 eh.
Oto dlaczel!" 11 e frn11cji rozle!(ają się obec·
nie coraz gło!.ni<'.i i;qda11ia 11t1wrze11ia frontu tle
0
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Radośnie i uroczyście

W całym kraju odbyły się akademie inauguracyjne
Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

W całym kraju 'Odbyły się w dniu 9 bm. akademie in3u~uracvjne Miesią.ca

Pogłębienia Przyjaźni Polskll-Radzieckicj. Akadem.ie fo sta!y się żywiołową.
monifestacj~ ucz11ć przyjaźni narodu poiskiego d?a Z3i{R - pC·c rnmcy hlae-

ryzmu i ostoi

trwałego p~k.oju

na

świacie.

WARSZAWA
Przyjaini Polsko • Radzied,iej rninaugurowany został w Warszawie kon
certem. l..tóry odbył s!ę unia 9 bm. w Pań>IWO•
wvn1 T"alrze Polskim.
·l\a koncert przybył marszałek sejmu - Wlacly>ław Kowalski ora; ministrowie: \'nadv.ław
\Vol ski, Stanbław Radkiewicz,
I [cnr} k Świ~t
kowski, Stani~!aw Skneszewsld, Stefan Dyhow·
ski, llo!~slaw Poded\\'orny, Marian Sp}chalski,
i \Vinceaty Rzymow~ki, przethta-. iriele Wojska
Pol>kicgo, partii politycznych, zwiqzkiiw zawo.lowych, organizac.ii społecznych i za\\ odowych •1raz
lir1.11i przedstawiciele społeczeństwa.
Oberni byli również członkowie korpusu rlyplo
ma:ycznego, z rl1irkancm
amha~a<lorcm ZSIIB,
\\ iktorem Lchicdicwcm, na czele.

~AŁBRZYCH

'Miesiąc Pogł{'liienia

Uroczysta akaJemia inauguracyjna l'.Iiesiąca Po
E<łębimia Prz),iaini Pol,ko . Radzierkirj w '\'.al
hr7'Thu z~rumadzila w sali
G•in11rugo Domn
Kultury o!rnłu 1.500 o;,ćili. Do zebranych przemawiał pr1e" odnicziiry l\lltN Jan Zabav. ko.
Równoez 'nie
odliyły się akademie w więk-

125 I.(m Przed K .
KUO min tang

• * •

ze

n~gami Polodbyła się
urocz: sta inauguracja
Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko _ Radzie
ckiej z uti ziałem przedstawicieli
"ła1h, partii
politycznych, organizacji społecznych i młodzie
•

zs:ut,

prz ~ rod1il1
jaźni z ZSRR
W części arty•tyrzncj,

sohą w3zelką łączno;;c.

Kilkadziesi~t
tysięcy mieszkal'lców J
Hamburga wzięlo w niedzielę udzfał w 1
Na nrorzystej akademii z okaz.ii rozponęria 11·ielkirn wiecu, z1Yołanym przez Partię
J\fił'oi~ca Pogł~hienia Przyjaźni Polsko • Radzie 1\omunistnzna. z okazji o~lo.szenia Nie-,
rkirj, Zf'hrana łirznic puhlirzno,;ć i drlegacje po mieckie.i Republiki Demokrat~·cznej.
Na \\·ieru powziQlo ucll\Yalę nastQpuSlrzr~vlnych zakładów prary Bydgoszczy, manifc

.

iąeej tl'eści:
, Mieszkan~v Ramburr;a sniidarvzujl) s'.ę całkOwicie z celami Narodo-

stowaly goqco na czdć przyjaźni obu hra111irl1
naro(1ów.
W 11d1wulone.i rczolurji zebrani postanowili
organizować na tł'renie zakład1)w pracy ~y~l<'lll~ty
rzne µogadanki o osią:;nięciach Z" iązku Rudzie
ck i ego.
Akadrmie zakończyły w)·slępy artystyrznP..

r-- dla hutników polskich
Dziennik rnoskiew!:'ki „IZ1viestia"
zamieszcza korespondencję z \Vnrsza1Yy, po.święcom}. ;;ukcewm robotników polskich w realizowaniu plan u trzy !l't niego.
lfasło „\\'ykonanw pla·n trzyletni
na dwa rnie::;ią.ce prnd terminem"
- podkreśla dziennik
rzucone
potl koniec ubiegłego rnku p1·zez
z.!a:>:fł
zjpclnoc:~euiowy partii roho-t11icZ\-rh, z-0.-:tało z entuzjazmem pod·
clrn:ycone przez polskie ma~y prncuj3ce. i\ajlepiei o tym Ś\\°iadl'ZY fakt,
że robotriio' v.rielu gałęzi
prnnwslu złożyli już meldunki o prr,edlermino•1yym \\'yko.uat1iu planu trzyie-lu i ego.
\V.skazując n?.. noważ.ny wpływ doŚ\yiadcze11 przodujących
hutników
rarlzieckich na o::;tatnie wkcesv hut
ników polskich „Izwiestia" poJkre·
ślaią.. że hutnictwo polskie w ciągu
dwóch lat i 9 miesięcy wyprodukowa!o tyle stali, ile w p1;;ed\\'ojennej
Pol:;:re wytapiano w ciągu G-·7 lat.

-

we~o

Frontu przywrócenia

jeduCści

i suwere"nCśri Ni~m\ac. l'Iaród &ie-

miei:ki. kieruj:: c ~ię w!a§'!~ wallJ. i
n· e pałr:<ęc na wvs„ldch kQmisarzy,
weimie S\\ e>h hist'lrię we własne

.1 I I I H l i I I n I I

Podziw i uznan;e -

*

W nowym Jorku odbyło się dororzne przyjfde Rady Naro:low~ przyjaźni amerykań·
sko.radzieckiei. u~z!li mówcv poJkreślili k0l\ieczność utrwalenia
p;z} )aźni
pom!~:Py _,.
Stanami Zjednn:ionymi, a Związkiem Radzie·
1. ckim, !>tanowiacej gwarande pokoju.

wypowiada się ludność zachodnicl1 stref Niemiec
Zy1+riołowa mani.festacja 1~ Hamburgu

BYDGOSZCZ

1.:nł"t

Agencja Nowych Chin podaje, że w <1prze·
ukazał się pierwszy numer czasopisma
o trwaly pokój, o demokrację ludowq w ję·
zyku chińsk.im.

daży

.

osób,
przy

akademii, artyśd Teatru
Pa1\stwowq10 i Muzycznego reqlowali utwory po
f'l•-.w rachirrkich i polskich oraz wykonali bLercg
pieśni rachicckich.

n I• I 1 ·1:1 HI I 1:.1,.u;:m I I I I I I l'I. I I

Depesze ze świata

Za rzadem
Grotewohla
.

1

ktćira zgromadziła ponad 4000
~;ę w ŻY'' ioiową
manifestację

łllj asi o,„n„10.kl!lra„!y.cz•.n.<>f!.•Oi.:a..=.1."l.=i.n/.„m-h·"·>m·11·11·ist·ó·1c•.- -

l{orc3pondenci amerykafr;;cy podają, że w obecnej ofensywie wojsk ludowych na Kanton bierze udział ponad pół miliona żołnierzy.
Agencja Reutera komunikuje z Hong-Kongu, że samoloty pasażer'lkie i transporto'Ve ro'."9o:zęły już ewakiiacje urzędników rządu kuomintangow3kiego i i·h ro:łzin z Kan·
tonu do Czung-I\inzu. W kolach chiń;:kich u wa7a się za ocwne, że Kan to, h·~d7.ie zdoby1. przu "'o.:„i._;r !udo„
· ol-.rt! ;e lu n ji1łiT. ..,,~eh i1ni. Wojsk'.l. ludowe po ,uw"1ą i>)ę na
Kanton z północy wzdtuż linii kolejowej. Za jęły one m. in. miasto Yini- Tak, 110 kim od
Kantonu.

LUBLI::'i
W hali eportowej, udekorowanej

zowycn.
Akademia,

pO;i pie s~n~ e

Według o>tatnich donie<>ień z Hong Kon~u i Kantonu, wladze Kuomin!an~u pn:ystą·
piły pośpie.sznie do e'vakuacji
Kantonu w związku z ostatnimi·zwycięstwarni wojsk ludowych w polm:lniowyrh pro•dncjach Fu-Kie'l„ Kwan-Tun~ i Hunan.
Oreusy" a wojsk Iu:iowych w poludniowy eh Chinach dourowadziła do przdamania
frontu na!:jonali.;tycznego na północ od Kan tonu. Czolowe formacje ludowe znajdują się
o::l tego miasta nie dalej, nii 120 kim. Po.>zc zególne grupy wojsk kuomintangu ut:aciły

Z okazji ro1poczynająeego się Miesiąca Po;!ł~
hienia Przyjaźni Polsko • Radzieckiej, odbyła się
\\' :Ministerstwie Że:;lugi uroczysta akademia. Prze
11111wiaj\IC do zebranych oh. Koszyk p0tlkreślil
olbrzymie znaczenie stale pogłębiającej się przy
jaźni między obu krajami oraz przodującą rolę
z,.-. Raflzirckic:;o w wak<> o pokój.
\\' rT.r<ci artyst: rrnej akademii wystąpili arty
ści Pol;;kiego Radia.

•ld i

ewakuuje

I

rę1:'?.

I\onnrni--tyrznr.i

IZ całego

NOWA ZAPORA WODNA
fr' c!11iu 9 brn. oddana zostfllri do użytku
holo /\'owego S(·c~t1.

Zapora ta,

tcybudowana
nobót Komu
nifr.1cyjnyc/i i S;wi<'c 11ie PriPdsię'1iorstrro Buclo1dm1P, je.~t zbiomi!.·irm v1pobit>gajqcym nadmil'r
rwmu u·_dl'tnnd nbd 1111 l>111111ic11. Z<ą}()rn dnstar
CZ~IĆ b(!dzie rv1111ież enngii elektrycznej przy /IO
mocy tnrbin "aduych.
Przl'm(ut'iajqr 11'1 11rnczysto,ci z1t'iązane.i :; ndrln
niem do rd 0 r/w 1w1tcj zapory, u·icepremier Ko
rzyclci o.fo:iadc: 1 l:
,Jr'vbuclmca11ip zapory jest rrn}fopszym przyldade~11 1c1pa11iułvc/1 rezultat61t', o.1i<!ga11 ych /Jr::.ez
na.<zq gospodarkę lwlmcą. d:ięhi sojuszowi ro.
botnirzo • clrlopskiemu. Tnma w C:c!HnÓt> }<'.lt
. rówriil'ż 1w iwn.•tszq i najsil11it>.i.<z1J od port it>d;;ią
1 n'1<::e~o ro!Jotnika i c/ilopa na h1w:.ca11ia i zaku

I

I
l

I'ań<LffOl<'e

l'r:e<l..ięhiorsl1{' 0

H::i mhin·-:·•

1!:11 I I.I, I

I I I I ll_.1 11

I vś11iadczył: „16 października udzielimy
odpowiedzi na próhv koalicji w Bonn,
11'.\·1, ies;rnnia l'Zarnej flag-i reakcji nara·
tu;;zu w Hamburgu. Spojn:enie Hamnuri;rn kieruje się. nic w ,.:trnnę No1' ego
Jorku. :ecz w stronę Elhy, Niemiediej
Hepub'iki Demokrah·rzn~j. która jet't
1iezalrż11a od rozkazów 11·rsokich ko.mi~·:ł

l f'V.

:'\·1 \\iem przekazann
pozdrowienia
ot! p.o.::;i,:po11 e1 lud11-0śl'i p-0łudnioll'ych
:\ie•11ipe. Pn1>cł-tn"'iriele l'anarii i Fran
n1-k~"i
.::trefi·
o!;upan in cj
7lriż~ ii
Prrnz
o,;wiadl'zenia, 11 kt61'y('h zapowie.lzteli
irl :> rytfon·a11ą ''a!J:e niemirrkiei kia.-~·
l'cllot11iczri z rr:ikc~ · .in~·m rzą l:c:n zn·
cljo llnio niem'ed<im 01·az ~yalkę o z.ied-

f Najll'iths:I' prze!:roc~l'niP p!an11, U)1ws:qce ltJ
zapo I proc„ ltZ}>h'llllO 1v branż_, J,;,,f,/t1 • c/1em:c:11ej.

ro u·od11a na D111!11jcu, irylmdmmna w Czchou·ie.
/)f':.l'Z

w

kraju

111..I I I I I I I I I I I I l i I I. I I 11 J, I I 11 I I I I I I 1.1 I IT:t::H l:'I I, 1..11

l

D!>magamv si\' jak najszybs2ego
pr:t:ywrtX:enia pO'litycznzj i gCSJlCdarc1ej jednOśd Niemiec, jak najszyhsrngo zawarcia spr~wit"dliwego traktatu pokojowego, oraz wycofania
wszystkich \v<ljSk C\kupacyjnych z
Niemiec. Użyjemv ws:rnlkich sił. aże
by Hamburg wypOwied:<iał s"ę w
dniu wyb!J.ruw samcl'2'adow,·c!t 11
paidziernikll pr:<e~i?JkO · ren·k-viuemu rOzłamnwemu rll)r1<>wi Ben.n, a
:ta Cgó!nOni2mfockim rzę.dEm w &erlbli2".
Pl'ze,YO>Clni "Z? r·~' ni Pm i nn 1,: r> i Pn1·t i i

Hra11ża mas:y11 elektrotec::11ic:n1c.'i 11·yko11ala plan

w 115 proc., znś bra11ża aparatów elek1rotccl111ic:·
nych tV 112 proc.
Żnró11Pk in·produl.·011·0110 1t'e 1cr:cfoi1t pmurd
.1.137 tys. $:luk, rrylwrwjqc pforr n · 112 l'ruc. l'/ti11
roc:ny /Jl'Zf'llll'Sfo l'! cf;trot~cfwic:;,1(';JO W C•'fo tl 9

:10ezr11~e

Z

co.ly.::h 1\iemlec.

ostotniei

chwili

Jutro '1vybory
prezycentJ N·emiediej RepubWd Demok1 atycznej

D{;Sygnowany przez patlamenl na stanCwisko premiera CgólnO-nit:mieckiego
rządu demOkratycz.n ego Otto C:rotewOhl
konferował JJrZez całv dzień z delegatai l\IET.\Lfi'NEGO
mi poszczcqólnych stronnictw celem ob- Plarr proJda;.yj11y 1t~:ys1!.-ich centralnych sadzenia stanowisk 3 wicepremierów, U
:arzqr/óic pr:.e111.vsla mr.talt11L·ego zo~tał :realizoica m;nistrów oraz ucdsekretany stanu.
n:v He 1tr;.e.(ni11 br. z 1mn11~11~·111 11adwyżkami.
Dziś w pOuiedziałek wyhranvch zostaZah/ady podle;Jle centru/nemu zarz1ido11 i przemynie w Landtagar.It pięciu krajów strefy
1/u ma.•::.y11ou ego wyko:wly plan tl'rześniou·y w rad1.ieckiei '1 pOslów drugiei
J:iby Par
I 10.2 proc., u· tym: pr::emysl obrabiarkowy wyko
lamentu (J,aenderkam.:mer). Obie Izby
sy podżegaczy ll'ojenn~·ch".
11al phm u ·artościotl'O u: 106 „1 proc.
zbiOra s!ę jako Zqromadzenie Narodowe
SUKCES PRZEMYSŁTJ
l'rzP .•11pł mas:y11 i
narzędzi rolniczych tl.'yko·
w przys7ły włOrek no połudttiu w Rerlinał ogMem 29.68Q s:tuli ntafzyn i 11ar::.ędzi, n·ylw
ELEJ-::TROTECHNICZNĘGO ...
nie i wysh~chaja nr1em.ó•„ienia nrzed- rrzemysl elehtroteclmiczny wylw~wł plrm pro nujt;c plan 11· I I 3.5 proc., Pr:emv.<l ten icykonał stawicirJa rudu ZSBP. l'fas~eJ!Die v:vduhcJ)•1)', u'):Zilc.czw~ nttt na 1uzesień br. w 116 rn. in. serię 60 zn:u:ianh uruz 1,010 $~lllk µługów branv 1cstanie preryG.ent nowego pr.ilmiesircy zreulizuwa110 1c /!6 proc.

I

proc.

Lra!.torou)·cfi.

si.wa.

•
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i~~,~;r~:~~~~r;~~~I~fi~!i
m
rzyj aż ń .z Zw..Rad z1eck1
s .

tego rodzaju szkoły, względnie do „S. P".
• ' I' naszego marszu ku OC)a 1·1zmow1.' I do~iestet~.
• dIeg ł OSCI
" nosze1• n1epo
Na razi~ marzenia Pana nie mOgł
Marynarce
gdyz do
byc

gwarancją

W wypełniO·nej po brzegi sall Filharmonii !.ótlzkiei Odbyła się wczoraj
akad.emia z okazji :r-0zpoczę,cia „Miesiąca pogłębienia przyjaźni
pOlskO-radZieckiej".

p-OdniOsła

P1 e7-ydent miasta ob. Marialll Minor
p·rzeryw.rune
prz@móiwienie,
s1•oatr..nicniymi Oklaskami i O'krzykami :oa cześć wif'lkiego w1>dza nal'Odów
i
Stalina
Z.S.B.R. Generalissimmsa
przyjaźni p&lskD-radzieckiej. To ober.ni
na sali r•obotnicy dali w fon spo~óh wyraz swej wdzięcz'K!ości, jakę. żvwią dla
Zwią.zku Ra.dzieckri.ego.
W przemówieniu s·wym p1·ezyde·nt Minor przypomniał J•olę, iakę. orl~"~rał
Zwią1.ek Radziecki w zwycięstwie nad
imperializmem niemieckim. Zwyci-:stwo
to, stwierdził mówca, dało niezłomnv
d.cwód wyższOfoi qosp~darki socjalistyprzekonywujący
stanowiło
cz.n.ej i
triumf strategii Generalissimusa Stalina.
Fas7-~·zm jednak inie zginą,ł całko·wi
cie. Octrodzon,, w p-0staci imperializmu
ame1 rk'all.skiego, chce z.nowu wyruszyć
na podbój świata w imie dola1'0wego ka
pitalizmu. Silv pokoju. na których czele
stoi Zwi:p:ek Radziecki. sa obecnie jednak tak wielkie. że p{ltrafię, nie tylko
obrnnj~. ale i narzucić pokój.
Bomba a.tomowa, która w 1·ękarh dolaro\Yych fasz~·stów bvła wyrazicielką,
siłv groi.b~-. stała się nbecnle w rękach
Związ}J.u R&dziecktego atutem walki o
pl>kój.
Imperializm amerykański znalazł sobie zau-.zników i -pop!Pczników w prawiCO\Yvch so~ialistach Zaclmdniej Europy, którzy g-otowi sę. sprzcrlać własne
kra.ie :rn garstkę dolau·ów. Zwią.rek Ractde„ki, który zawsze stoi twardo i niezmiennie na. stanowisl<u, iż każdy naród ma l)'ra;wo do nien:xlległości i smve
renności stfl.ie się dlatego celem proiwokolonizatorów
liacji marszalol\\'Skich
Euro-p,-.
Polska, wyzwolona przez Zwię.Hk Radziecki z niewoli faSIJystowskiej i dzię·ki
-.ił'gn pomc-cv cdtiudowujaca się z gruzów, .nie da Sif Oderwać Od Obozu pOkOht. Proces Ha.ika wykazał nam ostatnio
ja<:no jakimi drogami dolarowi imperia
liści próbuj;;t siać zam~t w państwach
l>e;no!\rac.ii Ludo\\;ej., Proces ten wykazat uam równ1cz ea!a ohrdę zdrndy
I'ito, ..;Jugurn amcukaf1skiego imperializmu, pod którep;o butem jęczę. obecnie
naro rJr Jugosła \\'ii.
Pr;:cc hodzę.c do omów i en i a zap;adrnici1
:rn·i~1za!i\"Ch z mie~i?cem przyjaźni. pre
l\'deut '-'lwicrrl:rn, że przyjaźni ze Związ
ldrm RacJ.Zieckim hi,!łziemy strzegli ja
rka w głowie. JEST ONA BOWIEM
NlEPODLENASZEJ
fJ.W„1~ANCJĄ
Gl,-O~m I NASZEGO MARSZU KU SOCJAL:iZOO:OWI.
Pl'Ze11JÓiY1cnie sll'e zakoi1czył prezypoclclnn-tywanyrni przez · salę
1\<'11t
W.\·gJo-;ił

=nv•&%

· Gdyby nie Vivard, gdyby nie nadzieja,
że zna.idzie pomoc Fahiry, pozostał by w
obozie dla internowanych oficer6w aż do
chwili, kiedy oswobodziłyby go wojska
sprzymierzonych. A tymczasem stało się
zupełnie

inaczej.

wykorzystując pomysł Vivarda - W\ dostał się na furce, wywożą,
cej obierzyny. Wygramoliwszy się potem
spod masy łupin ziemniaczanych, skoczył
w pobliski zagajnik, skąd, klucząc jak śc1
gany zając, dopadł do starych kamieniolom6w, gdzie też doczekał się nocy.
Wykorzystując ciemności, a mając w
kieszeni mapę - ruszył na zach6d.
Marsz przez gęsto zaludniony kraj nie
Strzel mirski, omijając
!:> ,-· bezpieczny.
wi ... ksze miasta, tylko powoli posuwał się
naprz6d pewny jednak, że. dojdzie do celu.
Szczęście początkowo sprzyjało odważ·
nemu wędrowcowi, aliści może dziewiąte
go dnia, a raczd dziewiątej nocy, w chwi-

Z obozu -

szkoły

spełmone,

części

<wtystycznei akademii wychóry męski i mieszany pod dyAlebandra Tarskiego, które wy
konałv pie~ni radzieckie Siedo.1·a, Fraokrzykarni na cześl'. przyjaźni narodu dlika i Dunajewi-kiego. Ba,r bara Cl1ęciń
p<0lskiego z nar'l..•·rlami Związku Rardziec ska i Igo!' Sikirycki recytowali \yiers·z.e
kiego, na cze~ć W<:Nlza Postępowe.i ludzna P·Oe·tów radzieckich i pobkich, a na zakości Genernlis.simusa Stalina
koi1c.~enie ork.iesitra Pai1st~owe.i Fi.lh·~ir
czcść Prcz.vdenta Bole:::ława Bieruta.
Długo icszcz·e nie rnilkna oklaski i monu w Lodzi pod duekc.1~ Włoclz1m1e
okrzyki ;miech żyje", przecho<lz;;tce na-1 rza Ormickiego wykouała finał V Sym·
Sta-linl fouii Czajkowskiego, Lezginkę Chacwr
skan.fiowane
w
stępnie
turiana t Chopina Poionez A-dur.
Bie-rut! Sta-lin! '.Ble-rut!
W

stąpiły
rekcją.

myśli!
il

I

Leczenie

w

Wojennej jest Pan jeszcze za młody i dopiero
w roku przyszłym może być o tym mowa. Gdy
by Pan trwał przy swoim zamiarze, trzeba
będzie zgłosić się za rok do właściwej Rej0onowej Komendy Uzupełnień (RKU). Co do
Szkoły dla Marynarzy w ramach „S. P", spra
wa też nie jest aktualna, gdyż zapisy do
Szkoły Jungów zostały zakończone na wiosnę
br. Należy . uzbroić się w cierpliwoM na okres
kilku miesięczny. Niech Pan będzie dobre!
•

•

IRENA MĄCZYŃ'SKA - TOMASZóW: Może Pani nie rozpaczać, gdyż teraz nikt już
Pani głowy „nie unvie". Książka z biblioteld
p.t. „Zmiana Warty", którą Pani pożyczyła
młodzianowi, imieniem Władek, jest w posiadaniu naszej redakcji. Po nal!zej admonicji
na temat nieszanowania książek, pochodzących
z wypożyczalni i bibliotek oraz dowolnego sza.fowania nimi, eo w konsekwencji dewastuje
do naszej redakcji
przyszło
księgozbiory,
hłdzie naświetlany. Jest to najwięiksza trzech sympatycznych młodzieńców. Domyśla
ilość radu w kra.ju, zgromadzona w jed- my się, że \'{,Śród nich był p. Władek. W trwodze, aby nikt Pani głowy nie urwał - przynym miejscu
książkę. No i, rzecz prosta, chodziło im
Chory przebywać będzie w ka:binie za· onieśli
to, aby wypożyczalnia w Tomaszowie nis
·edwie parę sekund. Sn()IJJami promieni doznała uszczerbku. Książka jest do Pani dysładunku radmvego sterD"' ać będzie lę pozycji.
ka,rz w są,siednim P·()mieszczeniu, który
p9nadto bP,dzie obserwował chor.ego
ZMARTWIONY LECH: - Za kilka miesię
przez specjalny peryskop. Tym samym cy czekają Pana egzaminy maturalne. Powiwyklucza się możliwość narażenia le- nien to być rok wytężonej pracy. Tymczasem
kana czy innych zcfrowych osób na zapomina Pan o ·wykładach. a myśli „ulatu.ią
sz,kod li we dl·a ich organizmów działa gdzieindziej", gdyż kocha Pan koleżankę, kto
nie odbitych nawet orl. oło·wiu promieni ra pragnie jak najrzadziej Pana widywać.
Trzeba koniecznie i to jak najsiybciej otrzą
radowych.
snąć się z tego stanu. Wiemy, że na razie bę
Zakończenie budow1• kabiny i innych dzie Panu ciężko, ale jest Pan dzielnym i
pomiesz<'zeń ·nastę.pi w najbliższych mie wartościowym człowiekiem i na pewno n!e
:;ią,cach. Tym samym chorzy ina. ra·ka pragnie wyżebranej miłości. A co najważniej
sze - nie wolno Panu trwonić czasu, który
hęde, leczeni przy rpomocv „bomby rado- w tym decydującym roku musi być całkowi
(sk)
wej" je5z,cze w t'"m roku.
cie poświęcony nauce. Jeżeli osoba, o której
Pan pisze jest wartościowa i odezwie się w
niej z czasem uczucie, jakie Pan dla niej ży
wi - na pewno będzie wolała przejść przez
życie z człowiekien1, który nie zaniedb?.ł naI
•

„bombą radowąu

Nowoczesna metoda w zwalczaniu raka
\Vzras· tająca ostatnio ilość zgonów na
raka poważnie zaniep·okoiła nasze wła
dz.e zd!'owotności. Swego czasu wysłano
specjalistów, którzy
więc d() Szwecji
zaiPozna li się tam z najnowocześnie·.iszy
mi metotlami leczenia tei strasznej choroiby.
Po powrocie naszych lekarzy ze Szwecji przystr;lpieino w warszawskim Instytucie R::i.du1\·ym im. Crn i" · Skłodowskie.i
do budowy specjalne·i kabiny, któ:r.a
umO.żliwi stt1sowanie zahiegów przv uży
ciu niezwykle silnegn ładun·ku rad.u.
Fabina w podzie'llliach Inst>·tu'tu przy
ul. Wawel:;kiei wyło·żona zostainie cegłami ołowianymi o grubości 5 cm, które uniemo·żliwia dr.iałanie radu nazewnatrz kaJ)in~-. W s.pecjalnej lamnir
ołowiane.i umie~ei się 5-gramową. „h-011:bę rad<>wą", przy pcmot:y której ch'Jry

Przed sezonem zimowym

. .
"'

Woczekiwaniu wCZ as OWICZ OWI~i~·y ~zi~:~~:~~ez~~:a;~e;r:;j~:ic:i~i~er:~
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remontu~e się schroniska wysokogórskie ) Kł

Karpacz. Szklarska Poręba, Bierutow i ce, Cieplice. i inn~ mie.isco·wości Dolnego ślą.ska cieszą się ogromnym powodzeniem wśród wczasowiczów. Wszy»tkich bowiem przycią,ga piękno kraj·•
. ,
.
ri•b~·alu tamt.e.1s::ych gor, nad masywamr
legendarny
klorych dzierzył wła.?zę
.
Duch l{ar~onoszy :--- L1rzyr7:•epa..
Wczas~'WICZ~ oac;1 urz.ę.~z,aJa. więc l.1cz
ne wvr1eczk1 na śrn1-ezkę, Sz~·emcę,
śnieżne Jamy i inne szczyty, ~kąd rozpościera się fantastycznie piękny widok
na o·kolicę.
Powo·clzenie, jakim się ciesza. Karkono
:,,ze skłoniło Polskie TowaJ·zystwo Tatrzaiiskie do poczyni~.nia szeregu inwes
tycji, które mają na celu zwiększenie
ruchu turystycznEgo w nadchodzącym
sezonie zimOwym.
\V tei chwili np kończy się już re-

tn-ont schroniska „śnieżne Jam~". ~tóre
.iednor!ł'zowo ibędzi.e mogło p~eśc1ć 80
turystow. Czteropiętrowa w1eza schroniska dostarczy turystom, oglą,daiją.cym
okolice niez.a.pomnia·
z, tei wysokości
'
. ,
uych wrazen wzrokowych.
Intensywna p1·aca WTe również przy
urz,dzeniach spe>rtowych w Karpaczu. j
• _
z •
.
UpOrzędkowano ful'. sk 0 c iD.iQ narcia::
skę, rOzpOczęto budo~ę trybun dla widiZów i prZystępiOno do prac na to~ze
hObsieyowym, który otr:cyma nowe bandy.
Poważnie rozbudowane zostanie równi.ei schronisko na Szrenicy. Pomieści
o~o n~ raz do 200 osób i będzie staJ:owiło Jak gdybv „cent1·alę zaopatrzemową" dla powstałych :;.chronisk w Kar(ks\
konoszach .

kt6ry go dognał, skręcił w bok i pomknął
dalej.
Cicha wieś zabrzmiała nagle okrzykami
ludzkimi i szczekaniem ps6w. Z dalszych
dom6w sypnęło się mrowie ludzi. W rękach niektórych błyszczała broń.
- Przepadłem! - pomyślał Strzelmirski czując, że braknie mu tchu i sił. Jeszcze
uderzeniem w szczękę zwalił z n6g parobka, kt6ry zamierzył się na niego widłami,
221) ale potem wyczerpany przewr6cił się, a za
li, kiedy zgłodniały rwał w przydrożnym nim zdołał się podnieść, pogoń dopadła go
ogrodzie rzodkiew, porwały go za kark i obezwładniła,
Potraktowany jako złodziei i wł6częczyjeś twarde, żylaste ręce.
ga, nie wrócił już więcej do „Oflagu". OdojW niewyraźnym blasku księżyca
sadzony w więzieniu przesiedział tam pa·
rzał Strzelmirski twarz brodatego chłopa,
rę miesięcy w warunkach naprawdę strasz
i fosforyczny blask jego wilczych oczu.
nych, po czym odtransportowano go do
- Złodzieju! - warknął Niemiec i je· oboz6w koncentracyj1wch: najpierw do
szcze mocniej porwał go za kark.
Buchenwaldu, a stąd z końcem roku 1944,
Ale Strzelmirski nie należał do ludzi, do Neuengamme koło Hamburga.
kt6rzy się poddają bez walki. Szarpnął
Miesiące, jakie tam przeżył, były złesię z całej siły i uderzył pięścią między lecz ostatnie tygodnie ·wręcz makabrycztamte rozwścieczone, wilcze ślepia z taką ne.
siłą, że napastnik runął na ziemię.
W połowie kwietnia roku 1945, w miaStrzelmirski pomknął przed siebie, lecz rę, jak zbliżał się front, zaczęto ewakuow ślad za nim pobiegło głośne wołanie wać ob6z.
chłopa:

- Pomocy! Złodziej!. .. Bandyta!
Krzyk jego zabrzmiał donośnie wśród
ciszy i zaalarmował innych.
Z sąsiedniego obejścia wysunęło się parę postaci, kt6re zastąpiły uciekającemu
drogę. On odrzucił od siebie najbliższego,

Ostatnią większą partię więźni6w zała-

dowano do wagonów towarowych i pvwie
ziono w stronę Lubeki. Nie wszyscy dojechali - bo też nie wszyscy wytrzymali tę
podr6ż...

Transport dojechał wreszcie do Lubeki

i tu dwudziestego pierwsze11;0 kwietnia za

„extrę" wrześniową?
.
.
. •„
. .
. ~a~ JUZ do~ieslismy onegdaJ'. za najw1ę~s~e
we wrzesniu
ilosci „e~try wyprod}lkowaneJ
postnnow1ono przyznac extra" premie naj"
lepszym zespołom.
Pierwszą na1nodę w

wysokości 70.000 zł

o~rzymnł zesp?ł A1>olonii Bańkowskiej z
PZPB nr 9, ktor-! wykonał bazy akordowe w
105 procentach i wyprodukował 31i procent
ekstry or~z 40 '?rocent primy.
Drugą 1 trzecią nagr~dę po 50.000 zł zdobyły zespoły: Romana Wesołowskiego z PZPB
nr 3 - 33:11 procent ekstry, 64. procent priz ~ZP~
~; 2°r:_z 4~~n:~:: ~a~c:yko~;~iego
5
n e ry, ' procen pn·
'
my.
Dwie następne nagrpdy w wysokości 30.000
zł przypadły nastepującym zespołom: Heleny
~ichalak z PZPB-nr 6, oraz zespołowi Woj·
c1echa Balcerzaka z PZPB nr 7.
ładowano więźniów na statki

Thilbeck"

" te
. „Atten' '. W trzy dni potem statki

wyjechały z zatoki w stronę Neustadt. To iuż
i

wł~ś~i~i~ ni~ b_YłY statki, ale arki okrÓpnoSCI .1 c1erp1ema. Na pokładach. w kajutach. i ha)ach maszynowych leżało tysiące
ludzi, którzy od paru już dni nie mieli nic
w ustach. Pragnienie doprowadzało ich do
szaleństwa. Szalał tyfus, zawleczony tutaj
z obozu, ludzie marli jak muchy. Stosy
trup6w zaczęły się piętrzyć na dolnym po
kładzie. Półtrupy musiały wyrzucać za
burtę zmarłych. Tym, kt6rzy już umarli,
zazdrościli żywi. Zgorączkowane oczy spo
glądały z tęsknotą na krążące w g6rze samoloty anglosaskie, modląc się ażeby któ
i;.yś z nich cisnął celną bombę na pokład
i rozsadził wreszcie ten pływający cmentarz.
Za Neustadtem stał 30.000 tonowy sta·
tek „Cap. Arcona''. Przychodzi do długich
pertraktacji między SS-manami a jego kapitanem, wreszcie kapitan zgodził się przy
jąć na pokład część więźni6w .. A była to
znaczna część: ponad 6.000 ludzi.
Statki „Atten'' i „Thilbeck" przewoziły
dalej więźni6w. Teraz było już na nich
trochę wygodniej, ale nastr6j stał się jeszcze bardziej przygnębiający, albowiem
rozeszła się pogłoska, iż dow6dztwo SS
postanowiło wysadzić w powietrze wszyst
kie te trzy statki. ewakuowawszy poprzezałogę.
1 dnio
ro. r.. ·n."
.
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WACKA

WICKA I

I

Jak okadzić, to okadzić!!

WACEK: - Oj nieszczęście,
panie
Aloizy! Do lwmpletu jesz.::ze się z.aicz.a·
Si}.SIADKI: - Nic t\' lko ktoś na pan.al WICEK: - Tylko mn!e nie za.czadź!ldził i dostał bólu gfowv!
urok rzucił. Dla pewności trzeba ok!!).· O ja.k w uosie krę::-i'.„
DOZORCA: - Ano tego„. To daj muj
uzić, to ból pr?:ejdzie!
WACEK: - No prz.ecie chciałeś!
n::rn wódki z piel}rz.em ..

\YICEK: -

Oi r„;oje panie! Ta.k mnie'

zęh:v· ooJą,! Nie wqrzyma.m!

W
. ACEK: -

Wrsuń szanowne oblicze!

Duża

od •ostrym k a;tem

•

Myszy i ... piwo

Prace budowlane w Łodzi

rt~ra

Na Placu Niepodległości usiłował„ ..-yskoczyć

z jadl)~Pgo tramwaju Krystyna Śliwerska (Powszerhaa 8). Dostała się ona porl koła doznając,

do szpitala.
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się Już przysło\vimve .

będą

kontynuowane

Trudno osą,dzić , jak długo jeszc.z.e p.o- pr~y przebudCWie l bud<lwi.e noWych
g-oda PQzwoli prow.ad z !ć ro.baty bud>Q- alic na przedmieściach Łodzi.
'"laine. W każdym razie liczyć się trze·
Prac~' będzie tam niemało, gdyż wła
ba z tym, że w połowie JistDpada zwolni dze miejskie po1sta.nowiły ułożyć 6 km
się już w.ielu robotników.
nawierzchni gruzowo-~zlakowej. Przypuszczalnie więc rob-Oty trwać hętlą Od
Nie rnaczy to jednak, że zostarni oni pOlowv listOpada dO marca przvszlebez pra c:y. Bynajmniej, juf teraz przy- go ..nk
„- u.
gct~wane planv rObót budOwlanych,
Dając l'O!hotnikom niewykwalifikowaktóre w naszym m.ie§cie darlzę zatrud· nym za:trudnienie ina robo1tach budowla.
lllienie Ok<tło 80!1 OsObom.
nych, władze pra.g·ną zachować reRoibotuicy ci, przeważnie siły niewy- zerwy robocze na <:ezon budo1w\.a.ny w
kwalifiko\'.\·ane, zatrudnieni będą. w be- przys:dvm roku, a jednocześnie podtoniarni mic.iskiei gdzie bę.dą. przygoto nieść p·oziom ir.h wyszk0!enia zawadowywa!i płyty na. sezon 1nastę:pnv oraz wego.
(sk)

z no t a 1n~•1ta repo .

Na •krz) inwanin ul. Przęiłzalm&" aj 1 Armii
Czen•onej najechany został przez samochód Adam
Nowicki (Armii <::zerwonej 13). Lt-km•z Pogoto
wia. stwi~rdził ur~z ~zsszki i przewiód l"ll•"•~f.O do
sip11aln im. lłarhdnet:o·

1a

Zima nie przerwie robót

spęd:r.ą un szr>ii./. miesięcy.

*

e

rnies zkn niov•:.e student6w sta- student otrzymującv st '.peudium w wy
Bursy i domy :s okości 4 t:ni0cy złotyrh miesięcz.nie,
akademickie nie s ą w stanie p>0mieścić potrafił z tej 3umy pokrvć wydatki na
całe.i ml-odzieży, która co roku naµlywa stołówkę, pomoce 11aukowe i ro najważ·
!:la w:vż:sze ucz el n ie łód zkie. Zmusza to niejsze - opłacić komc.rl!e, które w najstudentów do poszuki \Yamia pokoi suh- lepsz~-m wypadku wyno·~i od 2 d-0 3 tyiokatorskich, lecz tutaj cena wynajmu l'ięcv złotych. W dCdatku pakój trudno
z reguły prz~f.t4ac1a ich skt1lmDi~ możli znaleźć.
Wośi:i finansowe.
Dużę, pomocą. w tyeh
warunkach są.
Trudno S'1}bie b-Owiem wyebrazić. a.by stypendia miesz.k animve, udzielane stu·

fi· ódkę -- do obozu pracJ
Jó zef Bobek, zam. w t..odzi, ul. Zgierska
24 nie znał co prawda Włady~ławy Pisarkiewicz, zam. przy ul. 22 Lipca 21, rn. 23 łączyły ich jetlnak pewne w:!.1Jiilr1t: cechy.
Tak Bobek jak i Pisarkie"' ict. „ależełi do
przedstawicieli inic!atywy pr)·~„1t11cj, i zarów
no jej jak i jemu pie wy!<tl\n..:: ały zarobki,
zdobyte uczciwa drogą.
Obo.i" wpadli wi~ na <((ł„jrttr.><ł), Jak im
się z<law<tło, spo.;;ób osiągania nadmiernych
zysków, tworząc ze swych sklepow nielegalne
knajpy i <;przedając 11·ódkę po podwyższonych
cenach.
Zamiast do majątku, doprowadzHo ich to
jed:i.ak do ohozu pracy przym;r:..;..,r·cj, gdzie

ją
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Ogrodnicza przygotowuje

•

Zllll~
już

zapasy

~m
Okazu.ie się, że pom.rś!ny urodzai 010· m.armOla1lv wystarczy. nam na półtora
~
,l
''7
••••
że być także źródtem pew11ych kł{)p·o~ roku. Bo mimo wszystko s.po1życ.ie ma~'
Alojzy oojech:d na wcza3y do Zak<>I>""~i.;o. tów . Napo·tkał.a na nie Centrala. Spół· mełady Jest u na.s jeszcze niewielkie.
Które~oś ·dnia wybrał się sam n« wycieczkę r cl zielni Ogrodniczvch. której z powodu
W plana.ch swych CSO przvg-otowujf'
do n..'użnic. Po trzech ~oclzinach włóczęgi niezwykle udanych zbiorów oferow a no ! się do sezonu zimowego-. POstanOWio1110
(Alojzy jest po raz pierwszy w ~a~up.ai.tcrn) większe ilości °'"·o ców, niż instqurja ; m:i.annwicie zakupić Jeszcze do kt>.ńca
za~rzymuje si~. Dla!:zego nie w1tlac 1„~~;t:ze hyła zdolna zakupić. Szeze"ólnie tyczy tego rOku Około 40 tysłę'.:y ton OwOców
Ku~nic? Alojzy j~st z~niepol<o)ony. .latrzy- to cwccaw dla celów pr7etw~rezych, Ictó I d~· spoZycia bezpCśredniego, pt'Zy czym
mu1e przc::horlzącego g?r:ila:
.
rych Ofe1·nwano aż o 15 tysi~y ten za 15 tysi~ ton przemaczv się na pOkry-. Gazdo, czy do ~uzmc .1cszczŁ .di..1ek"·
duzO,
I cle ....ntrze-b
-nku
Okresie zimy.
G rai oskrobał się w głowę 1 odpow1"'°
,_.w_
dzia~:
P
Na~ze zalcłady P'rzetwórs~':' a OW'()Co"':e
~ahłka te 1;1k~zą. się w. sklepach sp~ł ·
_Jak pan zawróci, to pau z;o.~5lt zn dwie ;r,o.Il:1e s~ w stame przerobie tak_ p·oka:-- rlzielcr.ych .iuz lll~ J?~ze Na1'0dzeme,
godziny, a jak pan będzie szect ł dalej, to za ne.i ilości owoców, a to dlateg~ z;e :p>0s1~ Pl'Z:V <'.~ym, w ~a leznosr.1 od gaJtunku,
dziesięć lat.
dane ma<:zynv s~ pnr.estarzałe. N1emnie1 cena JCh bf.d.Zie dę wahała w grani•
•
•
wyp.r odukOwany do tej chwili zapas cach od 8~ do 180 złotych.
(bk)
Gość przywołuje kelnera.
- Płacić!
Między kelnerem a gościem "J 1· i") '- llie się Brawo, strażacy I
na s tępująca rozmowa:
- Wódkę pan szanowny mi~ r
·i ·
- Nie ...
- A kotlet wieprzowy?
- Nie„.
założyli
- A zupę pomidorową?
_ Nie...
Straż Pożal'na
cieszy się wśT6cJ ~<>~ n:3.łyby niewi;ttpliwie deszcze - i i'Oboi- To pan płaci 760 złotych. '
dzian wielką: symprutią.. Niewą.ttiliwie 11ica W1'az z dwojgiem dzieci straciłaby
• * •
sympatia ta zwiększy się je!'lzcze bar· 111pełuie mieszkanie.
PanO\. . ie Królik i Zając. J?okłócth si~- Kró· dziej p+O n~ezwykle. Pii;>k1n}'.m czvnie. '; tó:
RŁrażacy postam.cvwili jej pomóc. Dz.ie
lik :r.a\\ołał. w pewnej c1.nv1h:
rego r:ia$1 dzielnt strazacy rlolc<-"rl1 ki inirjat~wie p•l k. Kalinowskiego już
_ Pan 1est wart, zeby r.i•r-t~ panu w wczoraJ.
kilk
h - il
O' b
•
t
d
twarz!
.
.
.
W gOd,zinach pOpCłudnJowych V"<·· w
a c w . po r ze ranm s .areg 0 aZając poczuł się obrazon~ f «1ero'_"'ał _sp.r~- buchł p-Ożar w jednoi·-Od<:innvm d<m~.k." chu przy~tąp10~0 ~o za ładania nowewę na drogę ~ąd.ową. Sędzia llZnał,, ze Kroh~lprzv ni. Niepołomickiej 25• na1.efocvro ~o. za1ozOno SiWłeze st:rOpy. pokrvto je
z~gal~pował się 1 kazał mv odwołac to co po· do
Stani!!ławy
Lebzach
rGbOtnicl' neskami J papę - t dziekf temu rObotw1edział.
·• Pab1an1ck1e
• · ' · . (dawr. . "·c
1 inie
n-i
' l
s p Okn·
•
w~ob.ee t ego KroTk
k'
·
· d p ZPB w Rudzie
""' a b edz"!e m-y_a
nana
1
i
rze •. , zwracr.iąc się o (lIOrak)
mh~~Zkar wrnz z d:riPt:mi \\' swym dom
do .!JaJąc11:
'
.
.
.
. . k
Dobrze, cofam to eo poweidziałem. Pan nie
Walczą.c z zyW1ołem, strazacy musieli
u.
jest wart, żeby napluć panu w twarzl
całkowicie rozebrać dach. Reszty dokoBrawo łóazika Straży Ogniowa!
(se~
6
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1

dentyście!

•

Kłopo 1 ty

ty

Za

•

o

dla młodzieży studiującej na wyższych uczelniach w Łodzi. - Około
tysiąca akademików pozbędzie się kłopotów mieszkaniowych

Czy to warto?

ran urla. Pn„wiP.ziono

Zapornni!>liśmy

pomoc dla studentów

o

Nie mało jest ~<ód nas
amatorów pitva.
Wiadomo piwo iuc::v. Kto się nim raczy,
ma brzuszek :;ape1V1!.•~..-r.y. Piwo podobno nawet
chleb .zastępuje.
O u ·szystkich zalew.i:lt ,„~o napoju miała się
przekmiać biedna myszha, która żyła sobie spo
kojnie w rf/ ytwórni Wód Gazowych i Rozlewni
Piu:a i Octu nii>jakiego Pi11tczul.:a w Łodzi.
Musiała być bardzo 1twlutlro, gdy dostała się
do butellci.
Ale gdy ~1fono ją piwem, urosła
do pokcrźnych rozmiarou. Bu piwo - tu.czy.
Biedna mySZ'lro, prz},tiesJ.mlU do naszej redakcji w butelce jest „.vspaniti.łą" rehlamq dla
tej ;ozlewni.
My jednak wolelib)śm) nie pić taldego piwa!
·
(se)

JAŚ:~ A oo rpanu jest?
\VICEK: - Zęby mnie bolą!
JAś: - To idź pan do dentysty!
W~CEK: - Era.wo! Mały ma rację!

Nat-ychmia

po

•

pożarze

nowy dach w domku robotnicy

I

rJentom zamieszkałym w Domach Aka·
demie.kich w w_v sokośd 2 tysi~cy miesię
c~nie oraz stypendia stol6wkowe.
Nie roz1wiązu.ie to jednak całkowicie
>'ytuacji. nom.y Akademickie mogą dać
pOmies:c.czenie nielicz.nej ez:ęścł młodzie
ży, podczas gdy Olbrzymia
więkSzość
nadal boryka się z poważnym! trudnc'Ś
ciami miesxkaniowymi.
Studenci ci „organi:m.ią," się w gru11y
i zhi-01-owo wynajmuj~ p.okoje su )lo1k a·
torskie. Wspólnie pokrywaine i P·roporr,jonalnie na każdego rozłożone komor·
ne nie podważ.a już tak nCYwa.żnie skrom
nego budżetu stypendystv
Drudzy, których nie stać llla wynaję·
cie pokoju w mieście, luh którzy go po
pTostu inie mogą. tuta.i znaleźć, urzę ·
dzają. się w inn~· sposób: pakują walizeczkę i „emigrują" w oko.Jice podrnie.i~kie,
gdzie o mieszka-nia stosunkowo
łatwiej.
W ten ~posó1b dzisiaj mamy
swego rodzaju „Kolonie" akademi.Jc.k ie
w Kolumnie czy Wiśniov.'e .i Górze. Ale
i tuta.i trudność stanowi połączenie k<Y
munikar.vine z mia>'tem a w zwia?.lrn z
tvm - poważne wydatki ina ·przefazcl;1•
Tym właśnie studentom państwo 1n·:zy
chOd<fi teraz z wyda·tn~ p<>mccą, ustalaję.c nowe stypendia m.ies:tkaniawe w wv
sOkOści 3 tysiecy ;rJatvch miesi,t:znie. O
st1rraent'l.:ia te brd:, się m.o~Ii ubieq~(
studenci, którzy nie mo11nr. uorn.ieścić
5ię
w DOmaeh Akad.endckich, muszą
Gd.najmować
pokoje sublokatorskie na
mieście.

Już w najbliższych
dniach odlbę.dzie
się w tej sprawie specjalna konferenr.in
z udziałem prezyrlenta miasta, Mariana
Mi.nora, który jest przewodniczącym To

wal'zvstw.a Przyjaciół Młodzieży Szkół
Wvższyc:h. Na konferenr.ii tej ustali sit1
rloldndnie il'Ość s·t~·pendiów. Przygotowane pro iektv m·t."\Vidu.ii;t. że Sf:vl>endia
m.ieszJrauiOwe w wysoi.ości 3 tysi~cy
miesiec:cnfo ndZ'iełane będę co najmniej
800 studentom łódzkim, a jeśli dOpisz,,.
akcje zbiórek na fundusz stypendialny, będ2.ie z nich mOgh> korzystać nawet do łYSiiJ.ca akademików.
Państ1vo czvni więc ogromne wysiłki ,
bv nF1sze.i mlodrieży akademicki1e.i stwo
tizyć iak najlepsze war'unki, umożliwia·
j~ce jej normalni;t,
wydajną. prace w
okresie studiów. Wysiłki te nie powin·
ny jednnk być odosobnione. Z pomoc~
:n.nństwu powinno przyjść całe spOłeczeń
słwo. Wiele jest jesz.cze w Łodzi mieszkań, w których znalazłby się po•k oik dla
s•t udenta.. Onywatelskie stanowisko wymagałoby, aby te wolne pokoje zgłaszać
dobrowolnie. l\Iożna to uskutecZinić w
lokalu TPMSW przy ul. Piotrkowskie.I
G4, pokój 129.
•
Państwo daje pienindze, a mv dajmy
" l".ldi.entom mies1kania!
(kł.3

R·adzieckn operator

1ykładoweą

w Szkole Filmowej

Wyższa Szkoła Filmowa

w

Lodzi pozyskaia

bie żący rok akademicki dwóch
wykładowców. Jednym z nich będzie

.•a

wspaniałych

znany u na~
operator raclii erki Jakowlew, drugim natomiast
- znakomitv reży ser holenderoki Yvens.
(se)
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„EXPRESS ILUSTR0\'7 ANr'

Nr ·2;9

ILKS ff'lókniarz-Ruch 2:0

Reprezentanci zawiedli
Spadek

gdańskieJ

Lechii z ligi jest

l\Iecz ŁKS. \Vłókniarza z Ruchem za- pa.uzv nie brał udziału

już przesądzony

I

grze, Baran pewnD będzie miał pociechę. Do poziomu gry -O•bu drużyn dostroił się sęflz,ia
BukDw5ki, któremu stanowcw mecz ten
się nie udał.
Do pauzy lepiri kombinu;F)ry Ruch
miał Oka~ję do zdllbycia dwóch bramelt,
l-0cz Als .1.er, a później i Cieślik zaniedli.
Ohie drużyny sprawiły zawód na całej co lepiej.
Po Pr1e1vwie łodzianie zdoh\' li się na
linii. Począitkowo Ruch miał lepsze ma·
\V p{Hnocy też się nie kleiło. ho tutaj \\~irkszą energi~ •. a ~keje ataku zyskaly
menty i zdawało się, że mecz wq:('ra, ustawicznie zawodził Bajan. W sumie 11~e\'O n~ nłyn~sri. P1er\\· 1wa !'.ramka p:1lećz w drugie.i połowie obraz gry ratko- jeśli ko•Toś wvróżnić w dt"1.1żynie łódz- dra w b m. kiedv to P·O rzucie wo·l11~·111,
wicie się zmienił. Teraz lodzia1nie do- kie.i, to "w p(erwszym rz~dzie P~tkolo, bitvm rri.('z ł~ą.cza, pill\ę (!ob.il Jan_esz.li dC> gło<m i, ch-ociaż ich akr.ie p-ozo- którego poc1ą.gnięcia znamionorvvahr pił rzek. \V 31 mrn. Łącz w rnm_1esza111u
stawiały wiele do żnzenia, jakoś zdo· karza wysokie.i kia:-y. 1nastę-pnie Janecz- po_d·b1~am~awym wyk~rz\:stał _n1.eporoz~1
lali wydusić d\vie bramki.
ka i \Yłodarrzyka. Po przerwie znacznie m1e1~1e \\ rrobka z o.:ronrn_m_1 i ustalił
Kierownictwo ł<:J;.:ien znów pOpuścilC 1epiei zagrali Hogenrlol'f, Urban i Łącz. wyn_1k Tna. 2:0. nuch grai .l~~ IV 10-kę.
w0 dze fantazji i dalejże przesuwać gra- Ze<;.pół Ruchu wypadł cieka.wiPj tylko :rct,rz_ hr.1rluk ?oznal kontu'.:Jl, a. i:;ct~
czy na inne pozycje. Pietrzak wyli;ldo- ilo pauz,· •• a w nim pierwsz.e skrzypce wiócił. 1 na boX;;~o dla orl.~ia,ny 0 ~13s~ił
wał ma obronie, Łącz na lewym s.krzy- grał Cieślik. Ani _Alsze1· i.i.ni ~us7:czyk w 1e,„J;~ e.c za ,~· 0 \' ną obi azę st;dzio..,o.
ule. \V sumie - wrażenie fa.talne. Prze- ::i.tu.ku rncz.vm rne przvpoimrnal1 repre· \\i .ow 2O h ·,
r
•
sunięrie Pietrza.ka tłumaczy brak Lu- zcntacvjnych graczv. Dobrze spisrwal
.
C~ACO\IA - L„GIA l:l <_1:1)
·
l
k
·
·
· · ·
d
·
~luno mepo"o<ly zawody Z"romaJztlv 10 tn.
cia,. erz e ·sperymentv w atak n dały w J ".JC Ce.hula w ol11·on 1e I mło· y pra" o- .
'1' o•ra,
t
"
. ·1 .
·1
"k
h ł i'
k
·
ł.
·
l .
R
h
\\l•1zow . c·.•ra „
uya
w czim specJame
reo
0
1
wym ·u ez ac na
·opaninę.
~ar-z do ~Kl"l."rltowv .-,1\.{lrllTJ'l. z doreg-o
ur n? wali Serafin, Waś'rn i Oprych. Legia grała do'
brze w ataku i ka~da jej akcja h) ła groźna,
'f ~odko'1!.z7'a
rą
g<lyż
nosiła w znro<lku bramkę. Cracovia przcci
A
V 'W'
wnie grała miękko i jedynie Bobula był agresywny i strzelał. On też zdobył w 14 min. l1ram
powiadał się jako pierwszorzędne wido
\.vis.ko, miało w nim bowiem wystą.pić
6-ciu reprezentamtów. współautorów podwójnego Z\Yyci<;~t'IYa nad Bułgarią. Rze
czywiście reprezentand ci grnli, letz
Sęk w tym, że gry nie było.

A:i;NA WOJCIECHOWSI\A.
W ealej oko:i:y znana jest jako wzorowa
I ~um ienna d'lzorczyni. W dornu przy ul. Sło
wiańskiej 20, który po:ilega jej opiece, panuje idealny porządek. Przy tym w~zystkim
Anna Vt'ojciechowska jest czynną aktywistką
spo:eczną, zrzeszoną w · szeregach Li"i Ko·
bi et.
"'
-;-- Jestem wdzięczną Polqce Ludowej
op ckę i możlinośd wychowywania myrh
sr1ów na światiych i ucz 0 iwy·h obywateli.
.Te~tern wdzięczna za cały clwobek, jaki jest
ud~iałem ś1>iata pracy, a więc i moim.
, Anna 'Yo!ciechow~~rn pracuje na tej plac~wce ooi 1935 r. Mąż jej zmad z wycieńcze
nia na robotach przymu';owych w Niemczech.
!"a.iw.?1cszym pra~nien'em Vl'ojciechowskiej
JC3t, by mogła z:i,ew:i.ić clzie~:'>m l"iwyw w~
runki clal;;zcgo kszta!c~nia s;ę, :iby clzię'd
Rwej pra:y dać krajowi rzetelnych i wartościowych obywateli.

go'

Polska S

łl!1"1!!spodzicwane
zmyci~~two
s1~mczo1Hsk1"e1·
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W ł,odzi odbyly się zawoJy lekkoatletyczne
o purhar ll\I. KUSOCIŃSIGEGO międ3y reprezentacyjnymi zespołami POLSKI śROT>·
KOWEJ a POLSKI ZACHODNIEJ. Wygi:ala
POLs;r.A śRODKOWA w sto'iunku 109 do 82
punktów. Mimo S]lrzyjających warunków atmo;ferycznych spe:ialnych wyników nie m:yka'l.o. Wyró.i:nic należy wynik STATKIEWICZA, k'.óry bardzo clol>rze pob:e~ł na 4'l0 m
oraz zwyciQ>two juniorki KUFFEL na 6ll m,
która wynildem 8,3 u>tanowiła nowy rekord
okręg·u \Yrocław ia. KUFFEL wyróżnila się w
inz:imar::'l!!l:m-:::u::a111D'lC111zmllllil!z:_:m:i_,am111C1t:111111 H BIEG ACH N A RO DO WY CR i jest cnnyrn na
ry!J'dem• dla polskiej lekkiej at!etyki.
7fEATR11
Do rzędu nie<;ro :hianek zah:zamy równid
Im. Stefana Jararza. - Dziś teatr n:2czyn- zwyciP,~two S·ŁOJHCZEW8I\IF.J nad :MODEP.óV„·NĄ. Wprawdzie obie ło:łzianki uzp;kały
ny.
ten sam czas, SŁOll[CZEWSKA o ulame!{ sePawszechny - „KLUB KAWALERÓW" kun dy by la 11!erw~ia Tlll mecie. Otl) wyniki:
godz. 19.15.
KONKURENCJE l\IJ:;SIOE: 160 :n1 Iluhl
Lutnia - „PTASZNIK Z TYROLU" godz.
(Zach.) 11, Antonowicz (Sr.) 11.2. 13!l9 m J
19.15.
Czajkowski 4.10,2 (Sr.), Po~rzebo1nki (Zach.)
O~a - KRA WIEC W ZAMKU - godz. 19.30.
C y rlr Nr. 1 (Phc L eonarda) pod dvr. DmDo -,:i. Codzienn'e o godz. 19.30. W sobo t ę o
godz. 16 i 19.30, w niedzi elę o godz. 12, 16
19.3().

(śr.)

•
I

4.3,20.

poko any

Zw~qzkowiec-Zryw przegrał w

I!dDNA

n<t·d
Modero· wną
o>I
''

Ul.4, kula Prywer (Sr.) U,22, lfabrat (Sr.)
12,(;5. 4!l3 rn S~atkiewicz (Sr.) 50,4, Kaufman
52.2. 5 km J«:~ak (Zach) 16.04,6, l\1iekzarek
(Znh.) Hi.13,2, sko'r w dal Milew"lki (śr.)
6,77. 4xlaO m Pohka Zachodnia 4-1,8, Pohka
~lrn:lkowa 45.2, c>zczeo Gburczyk (Sr.) 53,1
Szendzielorz (Zach.) 52,91.
Kff:'IJl{URENCJB ~~Ej'<SKrn: 4xl00 Pohka
śro:faow:t 52,6, Pohka Zach. 55,it, skok wzwyż
Pr.>z'.;ów:ia (Zach.) 1,45, Hertówna (Zach.)
1,40, 100 m Slomczew<rn (śr.) 12,9, i\!o:ieró-.v
na (śr.) ten sam C'!.?.'<. rly;;k Do~rzańska (śr.)
:rn,4 ~. G ~ aże 'Yska (śr.) 3 1 S2.
JUNIORI\l. €0 m Kuffel (Zach.) 8.2, Piwowarówna 8 2, kula Stow~zyń"<kl. (Zach.)
9,18. Szymaaowicz (śr) 8.ll8. 4xSOO m Pob:rn
śro:ikowa 32,8, ZachoJnia 32,9.
JUNIORZY: 4xl00 m Polska środ 1rowa 4!J.8,
skok w zwy i; Mifhalski (Zach.) 165, Sikonki
(śr.) 1011 m Ifoz'o,nki (śr.) ll,6, Szczę
say 11.7, 03zczep Siało (Zach.) 51,87, Kula

il Mistrz P

-0--

w

okazał się najsłabszy w zespole. a Patkolo grał aż na trzerh pozycjach. Dopiero po przerwie, gdy Ł&cz objął jedyną. o·dpowiadają,ci;L mu pozycję lewego
iączuika. a kontuzjowanv już Patkolo
prze<.>ze<lł ma lewe sknydlo, posz.ło nie-

I

Warszawie 3: 13

W zawodach pięściarskich o mistrzostwo I ZRYWEM'. Zwyciężyla Gwardia 13:3. Punkty
ADI~J \ Złoty kluczyk. 111 .30, 13.:JO, 20.~0. ligi państwowej odbyty się wczoraj trzy me- dla Gwardii uzys!rnli: Patora, Wesolowski,
UAł,TYK Iwan Groźny. Hi,30. 13.30, 20. 'O cze, z których do najciekawszych nalt>żalo Komuda, Ku!dak (remis), I" olczyński, Ar·
DAJI~A - Cztery Serca - 18, 20.
spotkanie dwóch drużyn gtlańsldch KOLEJA- ch::dzki i Szymura.
GDi'NIA - Aktualności nr. 43.
RZA I GWARDII. Mecz ten wygrah1 GWARTrzeci mecz o:lbył się w KATOWICACH
HEL - Złoty. Kluc~yk - .16. 1,8. 20.
DIA w wy;;okim sto>un'm 11 :5. Dla zwycię- pomiędzy zespołem ST1~ L (BATORY) -'
'flr!~rZA - Rz) m. M.ast.o ~O, war.e - "18, 20.
sk'.ej ?ru~yny pu~k!~ zdobyli: Mikoła .iczew- ZWL~Zl{OWIEC (BYDGOSZCZ). Mecz dał
l · ,ONI\(;" Iwan Grn~ny, 17, l!:J, ~I.
ski, hruza, Antk!ew1rz (wal\owcr), l\raw- wynik nierozstrzygn;ęty S:S.
~~~~~~:~o::iNI~ - D~1 ~drady - 16, 1~, 2 ~ / czyk. Iwański (remi>) i Flisiakowski. SędzioPo tych spotk:mia1•h na czele fabr li utrzy'
?
'
statnia oc l 6 .30,
·
w:ił w ringu Twadowski.
1ruje się GWARDIA (WAHS7,AWA) - 7
20
RO'f:IAa._
T . 'k T f1
W
'VARSZAVflE
wal 0 z.vła
sto't>crna pkt. prze:ł GW ĄRDJ.4. (GD.HrSK) 6 p~;t.
18 20
_r~,ze~w~~v Kraw~t _:_ 16 _ Wol- GW,\RlHA z h1dzk"m ZWIĄZIWWC'EM
l\OLEJAP.Zml (GDA:śSK) 5 pk .
g:i, 'IN ulga - 18, 20.
8T l LOWY - Górą Dziewczf;ta - 16, Wielk;e Życ : e - 18. 20.
S~·;TT - Moi.3 Miła - !B. 20.
Ti\TRY - Dni i Noct> - 16 18. 20.
TĘCZA Pan Nowak - 16.30, 18.30 . 2() ::io.
.żużlowym
WŁÓKNIARZ - Potępie11cy 16.30, 18.30

83

cEil:OR1)

Smmeczu
o cz

był

w

20.3~.

WISŁA - Kino nieczynne z powodu remonb
WOLNOśC - Program Skladany - 16, 18. 20.
ZACm~TA Zlo :;y Róg. 16,30, 18.30, 20.30.

·Na zawodach

padł

kę
głową po rwcie wolnym Gęcllka. w dwie mi
1111ty pfo<niej <lobrze graj:,;cy r.Iordar sl.-i mi1u1l
Gędł!m

i strzPlił z 16 mir., uzyskujr:c u·yró1rnn
11ie, Le;·ia n•ogla zrlohyć jeszcze jedn~ hr,amki;

w 26 min. lrcz
nyl.iicki ro!1inzonadą obronił
strzał Gór,kirgo orldany w woleja.
Po pauzie Lc·"ia miała więcej z irry ale Parpan, Glimas i Gę<llck panliżow2li je.i atak~. Cra
rnvia grnła rlmotvrznic. T' lko Bnlmla h)ł niebczpiecz:iy, lecz S!1.romny hronil dobrze. Sędzio
wd nieszrzrgólnic Fomin (B.adam), krzywdząc
obie drużyny.
POLO;.>\L\ 'il. - KOLEJ\llZ (POZ:'\AŃ) (1 :1)
1 :O.

S11otkanie dwtich drużyn „kolej'.ll''l'ich" zg:romadziło około l~ tys. "i<lzów.
Gra h)fo 1lo?ć
ciekawa, prowadzona ze zmiennym >ze1,ę;ci~m.
W pierwszej rzę:'ci zmrndów
hrnml,ę 1dui1) ła
Polo11ia ze strzału Ochm3ń skiego, lecz po pauzie Białas zdohyl dla druż) ny poznai1s!.irj wyrównuji:cy punkt.
AKS - LECHIA 2 :O (0 :O)
T ~k mdrgo zainteresowania meczem ligowym
nie n1Jl'>wnno jeszrze na f'>l.,,kn. !\a mecz AKS z
Led1i~ przyb.' ło zoled1óe 3 ty.~. u idzów. Lrrhia
poniżk.n ta pr:& !Jd:.i{ 1 !.
drużyny gdańskiej :z: ligi.
Lechia dohrze trzymała się do pauzy, lecz po
przende zagrała nieszrzęśliwir, gdyż jedl'n z O·
hrońców zaw· ił samohójrza bramkę. Zwycirstwo
AKS przypiec7ętował Baraiiski.

pr1egra1a

za.Juienic-, a

dcfinityn•11ie spaddc

\\ ISLA ·- POI.OMA B. 2 :O (0 :O)
Trz('ha przvznai', że Polonia grala l.ianlzo ambitnie i miah znarznie '<i >!'d z gry, air Wi h
wykazała w irk•7.ą rutynę 111~rzow:i i uz~·skałn <lwic
hamki po pauzie 7.!' 'Lrzdu J:: śkowskiego.
W,\.RTA - C(>IFJf( <SZOi\1BIEilKI)
3 :2 (1 :OL
Zwy\'ię-•two Warty tlo.:ć ri~iko wy1rnluo1H'.
Bramki padły dla ni:·.i ze Ftrzałów Smólskiev;o,
Skrzypniaka i Cyltii1>!.it>;;o. Dla Szoml.iirrC'k zrlo
hył pun!.tv r;„"·rł.

naj eps

Por.ska-Holand?a wygranym 82~ć4.
no~vy rekord toru warszawskiego.

W młęi:!.2'ypnństwowych 7awodach mo 12, pozostawinfac tylko w czterech zwy- J zdGbycia. sr.JOC";Y''{ w pnjedynkn ':! n:if
tceyklOwych na żużlu POLSKA - HO- cięstwo I::OI.ANDII.
1eps2ym
:r:1o.tcc1·hll~~~
HOLANDII
LANDIA
zwycięstwo
CtlniGsła
drużyna
N.a~!cps<"ym
li~erowclł
l~!ETZ:rL~/.R•:;
w
ćrnżynie
[·I m.~anowil ncwv rePCll·
1
POLSKI w slOsunku &2:64 punktów, re- Ski ok<.zał slę Sl':iOCZY~, hłórv wygrnł kord \!!n1 warszawskie[)ni na 1.24 t:'lprn
wnnżnhc się za pOreż~ię doznani)
t:t.terv hiegi, a w jer~ny.M tv~lrn pI2ybyl wfai:;c do:vchc.zasowv rekUrd o 2,4 sek.
\\' t"'1 <'ii piłkankiej klasy palistwo\\'Cj nic się
pc1a tym r.:01.I!r9.r;!i: '''Vrrn' 3 ti·nt,
nic z111;e11ił.i. Czo!6;drn i środkowa grnpa utrzy wyjeździe latem. POiacy S))iSałi się bar iako cl.runi. W sumie Slt70riZYK u2yn:i ,;3 mnhiwych d3 flt1,EJNICZAI\ I SZA•·YOWSln t:o 2 i
111dy S\I e lokn1y i jedyn<' notowane przesunięcie dxo uchrze, gdyż na 1& biegów wyg:;:ali Gkał 19 punkt<iw
__....----·~d=--~----,,,..,........ta •ff ans L<'::;ii z 11 na 10 miejsce,. kosztem byZ~NDRNCWS!U
j:::ren. Znw:,1:m
t~1mki0 j Polonii.
pr:i:ygl~dn:o s'ę ~5 tysic~v wi[!:>ćw.
], \1'ila
27
46:19
19

\V ta heli bez zmian

na

Ogniwo

~.

Cr„H·ovla

Kol<'.:arz
Polonia W.
AI\.5
ł.l : S \fł11lrni&rz
G·'>rnlk Szoin!J.
nr: a
J'ud1
T.r:\ia
11. T'olonia B.
12. Led1ia.,

3.
4.
5.
6.
7.
Il .
9.
IO.

] I)

26

19
19

2~

l'J
l')
]')
] ')

21
2:1

36:25
51:31
39:25
33:36

13

42:44

~;

33:40

]

li

29:30

19
1'l

],;

37: 14

H

26:39

19

13

~5:37

19

11

2;;::;2

r?:ę~ spotl~aaj
o mh1trzostwo łódzkiei kl. A
\V klasie A U 7 ysk~n,') wczoraj w mec:rnrh mist1zo1\"Skic:h Łodzi .nastr,pu1ą.ee
11r11iki: Spójnia - Ernjeden 5:1 (2:1).
/~„viązkowiec
(ł.\ E0n1ta 1:0 (1:0),
Zwi~zkowie::
(Torna"ZÓ\\' ) Kolejarz
(L) 2:1 mimo kolo<:alnej przc11·ag-i druży
n~· łódzkiej. \Yłóknial'Z (Z.g ierz) Ccnco1·tli::J. 0:4 i 1.;:oJejarz (Ko-luszl"i) - ŁI\S.
\\'łókniarz I B 4:1.

('8Vrocław) prrAT~qrałc

Ptęściarze ŁKS Włókn

arza

n~e n.1uią w

Spotkanie z OGNIWE:VI . (WROCŁAW) raz je
szcze potwier<lziło, że pię~tiar;e ŁYS \\.'ŁóKNl\.
RZA nie mają sobie równyrh przeriwników w
U lidze. Po klęsee poznań,kil'go KOLEJ\.RZ.\,
przyszła kolej na ze,pół \\ rorh\\'ski. Wynik 14 :2
wskazuje na ró~nirę klasy . .lcflynym \\ilrto;ciowym z:mcLlnikiem w drużynie go,ri okazał ~if
leworrki :lUl1.\WSKI, który rn1nsil OLCZYK\
do poddania się. Ale Olczyk to przecież pię~ciarz rezerwowy.
W innych walkarh już po pierwsz<'j rundzie sy
tuacja dojrze"ało na t) le, iż \\idać było, że z"y
cięstwo pi\)6ciarza
łódzkiego jest przrsą<lzonP
Dobrze trzym;;ł się
poczęlkowo GŁĘBO~ ·SKl
w wadze pólriri:kicj, ale i on nie dotrr.ał rlo koi1
ca. W ostatnirj walce z<lawalo Rię że BARBAROWJCZ tla ~ię WC znaki JASKć1LE, lecz w Il
rundzie dnznał kontmji ręki i musiał zrezygno
wać przcdwrześ1:ie. Oto wyniki.

U lidze

2:14

przec:wnt~a

,1ió1·ko":e.i MAZUR uzyskał d rn punkty l)('z wal
ki ho JLREWP7: 1•1iał n~1l\\'a1;ę, w le!<!,iri
łf\RCl NKO\YS;([ mL.11 trmlną przt>pnt"f• ~,Jy;
\ilSZCJ',UK wykazał wi e lk~ odJłorność na riM)
Prz('~rał wpra•·,·dzie na
vunkty, air zarrrzento"~I się nieźle-. W piil.:rcolnirj DEIH~Z in1eli~!':itni!' walczył w I runcłzil', kontru.i•~c k:tżd)
itak l'OT ,\S!A.. W o tatnim Harl'in DERISZ ni1'
;io:rz<'hnie "dd się w bijalykę, w sumie ,ie1lnak
wysoko wygr.1ł na punkty. W 'rt>dnir.i OLEJNIK
t KR.\ TOCH\l/lLĄ wd•·zyli nic<·zy;to i ol.iydwu
>ętlzia napomnial thvllkrotnie. W lll starf'iu trze
rie napomnienil' 1lla KR.\TOl.JJ\'\l'JJ,'[ i konit>r
wali.i. Wygrnł OLEJNfi:.I: na punkty. W pókięż';irj WIECZOREK w Hl rumJ:..ie wy!!'ral przt'7
teclrn. k. o. z Gł,~:JJ0\\ SKH'.1 i w cięiil,iPj J \.
-iKóLE po1ldal się w n r. B.\ m;,\1UY·/\' IC7. w
ringu sę<lziował USOWS!<I
(Wm·>rnwa) pilnie
barz~c na czy:-to.:i< " aJl.i. Wirhów 5 tys,
Pvza 1ym w kr~ju o<lliyly s'r nP. •l{'nu:ą.
W mnszcj
KARGlER
pokonał na punkty re mr"ze 0 mi >lr1.o>t,rn li li·•i w POZ!'\ A'<Hl
MARCZYNSKlEGO, w koguciej OLCZYK
w dwie hkalne dcu~:i ny
'11 ;'\.nT\ - I(OLtL\l\Z
lI starrin po zainkasowaniu kilku soczystyrlt cio wnkz;lv. Z"vrkżda '\'.•.arta 10 :li. a "." \\RO.
Rów na żołądek poddał się żURA WSKIEMU, " •r:Ł\ i 'IU STAL . 1;okn11:1ła CR.".CO'.J~ 15 :5.

Dni!'Ji na1bl'?.s:ry s·;.:rł r;.VJmavstów
\:t:Ol.A!'!DH w Pr'.-n2 1rns!~i'.i dn. 13 hm.

w:'?

w·..,.o;::-;. 'l.'t7HJ.

:!IUlłl111Jłłlłllllll!'łlHlllłllllllUJlltlllHllUlllłlllllllllłflllll11111łll111111111

lY

Rz~~n:o\v ~c

też he~ IC IH! ~ €c;i
\Y R?e,·rnwi" o ,l!.1 h · '-'i~ 7[1110;1'- lrl,k0
atletyf"~tle I'ol•!-;1 1'01t1J1i:" - PoJ:..kri
l'ót1Jot· \Vyg1ała dru :i: 111a Pćd11oc\' w stn
,;nnlrn 117:jli. , ·a og-(11 n·1~knt110 pne· ·iętnP 11·)·niki, a na 1\' \Tócinie11ie za:-lul!'uj::i: ,\(l:1 m. l\[a r·h i Kn111~ 11 po 50,Z
li';OO ni. l\P 1· 1i~11 ~· 03 lrn 1a l~o:1i'\Ó\Y"::\.
ll,:JS :'>kitli. Borz:>!" 1;)4.(l,8

7

Zf!. •€ rz ,,., ji ~a·a J
mecz z Zw!qzkow::ero

(Tcmaszćw)

W Z(denn odl11 ty się zan·r ·rly lckkoalleł\'nne
rep1·e 1. rnlncii
Z •:d rrrn
ze
Z\\·i:.:i. zlrn\\'1 ' rm ( fo·P1'"',7ów). Z11 yci~ż~ la
.(rn;:.1-n'.l Z z; icl'7a fll:::in.
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