Cena 5

zł.

Opłata pocztowa u!szC'lona ączaltem.

\

Wielka

siła

współzawodnictwa

socjalistycznego
wyjttki I artykułu
cytuje111y
Romana Zambrowskiego, ja.ki ukazał si-, w
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Na wiecu w Chicago, zorganizowanym przez oddział Partii Posię>powej
stainu Illinois, Henry Wal!a,ce wyraz.n
że naród am.erykańs.ki Odrzuci
ufność,
p·r Ogram WOjnv i faszyzmu, a opowie się
za JM'Ogramem Partii postępowej,
oświadczył
Partia Pos•tępowa
miała stokrotnie rację, kieWallace dy w 1948 r. twierozila. że :riząd wyda-

"

1I1a zibrojelilia i I
na „zimną, woijnę" nie "'-ykcna i nie
m02e wykonać obiet!D.icy zapewnienia
amerykańskiego.
narodu
dObrObytu
Działalność 81 kongresu zaczęła, .się od
tego, że inie ska.sował on anty.rob<ltniczej
usitawv TaJt-Hartlev i ni.e pol1eps:zył sy-1
stemu ubezpieczeń s;połeczmych. Na.ste'P ;
nie kongres ten zdradził program prawi
jęicy roili~:i.rdy

dolarów

broni atOmOWei uballikrucjawnia
two naszej pOltyki
zagranicznej. Na81Illerykańislki
ród
ueszicze
odczuje
ik:oTuSe·
wsz.y·s ikie
polityiki
kwencje

obywatelskich.

100 km. przed Czung~Kingiem:
USA

zwijają ambasadę

przy

Kuomintangu~ 1

Agencja Reutera donosi z Hong-Kongu, że chińska Armia Ludowa zbUżyła się
juf na odległość około 100 km od Czung- K.iingu, tymczasowej siedziby władz kuomintangowskich,
W związku z niepowstrzymanym marszem chińskiej Armii Ludowej, do Hong.
Kongu przybył amerykański charge d'aff aires przy rządzie kuomintangowskim
Robert Strong wraz z zastępcą attache wojskowego. Przed opuszczeniem CzungKingu zamknęli oni tamtejszy gmach ambasady USA.
STRONG OSWlADCZYŁ, ŻE NIE JEST JUŻ ZAMIERZONE OTWIERANIE
AMBASADY AMERYKAŃSKIEJ W CZENG-TU, DOKĄD l\IA PODOBNO PRZENIESC SIĘ „RZĄD" KUOMINTANGU.

Historyczne maczeni11 słów Stali 1a
doceniane jest w zachodnich Niemczech

„Neues Deutscbland" donosi-, że w różnych punktach Norym.b ergi (strefa
rozplakatowany został tekst orędzia Generalissimusa Stalina do prezydenta Pie.eka i premiera GrotewohJa. Fakt ten - pisze „Neues Deutschland" - dowodzi, ie władze miiejskie Norymbergi zdają sobie sprawę z hrstorycznego zna.
czenia tego orędzi.a.
W innych miastach zachodnich Niemiec rozplakafowaniie orędzia Stalina ZO•
stało zakazane.
•
Agencja Tass podaje z Berlina następuhcy handlowe z siedzibą w Berlinie".
amerykańska)

Równociz1eś.n:Łe

rez111111u
krach
Cr.a:ng-Kai-S1zeika w
Chi.nach, fiask-0 p.Ja
w
ml ,M:a.rshalla
Eur-Ołf)ie i znis~e
nie legendy o namonopolu
szym

nasizeg'O rządu w
sl\vym cod:ziennym
w pT"acy
ży.ciu,
spożywamiu
przy
posifkórw.

Henry Wallace ;pon<Jwnie Jl'Ol(filcreślil
uregulOWanla rozbieżności

koniecm.ość

&ie

wśr6d

naj-

lwiadomrch
bardziej
robotników w ciąga
pie~ch mies~cy ,,.
po wyz;woleniu P ol!iłil
przez bohaterską Armię
Radziecką. ' Jednakie ja
ko ruch ma.sowy raz.
winęło się ono w walce
o wykonanie planu trzy
letniego, w 1J~iarę tego,
ja.k polepszały się warunki materialne ~
sy rÓbotniczej, jak wzra
stal postęp techniczny, rozpowszechnialy się do•
w
socjalistyc:m.ego
śtui.adczenia budownictwa
ZSRR.
Co przyozynilo s:i~ do wzrostu entuz}ami.u pNJ
cy klasy robotniczej . Polski w ciągu ostatnie.
go roku?
prawicowe},
• Przede wuystkim rozgromienie
nacjonnlistycznej gmpy Gomułki na wrześnio- .
wym Plenum KC PPR w 1948 roku.
Prawicowa, nacjonalistyczna grupa w PPR sta.
nowiła poważną przeszkodę dla wykorzysumia bo
gatej slcarbnicy doświadczeń wielkiej Partii Lenina-Stalina w dziedzinie współzawodnictwa.
Uchwały Kongresu Zjednoczeniowego stworzy•
ły trwałą podstawę dalszego rozwoju współzawod
nictwa. Opierając 5ię na szerokim :::a.stosowaniu
partyjnego WKP(b},
doświadczeń budownictwa
wkrac:iajqc na drogę tworzenia podswwowych or.
ganizacji partyjnych w przedsiębiorstwach, Pol.ska Z.iednoczona Partia Robotnicza przyjęła wspól
zawodnictwo za podstawę swej działalności w wal
ce o wykonanie planu trzyletniego. Imponujący
obraz sześcioletn.iego planu gospodarczego, nakre
ślony prze.z Kongres lłt.ał 1ię potężnym bodźcem
do rozszerzania i pogłębiania wspólzawodnicttlĄ
do toolki o przedterminowe wykonanie planu trzr,
letniego.
Poważną rolę odegrały tu uchwały w sprawi•
podwyżki realnej płacy roboczej, która w roku
biei. wzrosła przeciętnie o 13 proc. jak równiei
zniesienie systemu kartkowego i wprowadzenie IY,
stemii płoc, opartych o pracę akordową i akordowo-premiową.

b. r. rozwija się wsp6łurw0dn.ictwo nie tyl
wńększenie ilości, lecs równiei o polepjakości produkcji, a wkże o oszczędność.
współzawodnictwa indywidualnego rozwija
ją się nowe formy zes-poloivego wspóbawodnicoddzialcani, fabrykami
twa między brygadami,
i zjednoczeniami.
social.istyczne w ludąwo
spólzawodnictwo
~
-"„--·•·-i!o--~ l!emokratycznej Polue ·xraje się mmtmę ś:ohol11 po
stępu technicznego, kuinq nowych kadr, wspania
Jak donoszą z Paryża„
łych organizatorów produkcji, pochodzqcych z
w !Jliedzielę zarysowała
dla rz~du klasy robotniczej.
się groźba,
Polsk.a Zjednoczona Partia Robotnicza - Par
Bidau:t, który isitnie.je
tia marksistOW8ko-leninowska, ucząc się od swej
24 dni, gdy antyrządowielkiej mistrzyni WKP(b), czerpiąc siły z jej
we s·krzydło partii ra!Jezcennej skarbnicy, będzie nadal rozwijać wspól„
dylka,lnej uzy·skało sru'kzawodnictwo, starając się przekszt.ałcić je w potężny ruch ogólnonarodowy.
OO•S tna dorocz:ny.m koin -

radziecko-amery:kańskłch.
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gresie tej p,a rtii w . Tuluzi•e. Opozycja
mia:oowicie w ostatnim dniu koniip-eisu redeputowapolecą ,jącą. 48
zolucję,
nym, by glosowali przeciwko wiszelkiej masowej podwyżce pod.atków.
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Rada Ministrów Niemieckiej Repub1iki Dekomunikat wydziału prasowego ministe:rstwa
spraw zagranicznych Niemieckiej Republiki mokratycznej mianowała Gustawa Sobottka
To sta.nowisko ra.dykałów stawia
attache handlowym w misji dyplomatycznej
Demokratycznej:
7Jllakiean zia.IJytania trwałość
pod
przy
Demokratycznej
W ministerstwie spraw zagranicznych od- Niemieckiej Republiki
(patrz strona 2-ga)
rządu Bidault.
ZSRR.
rządzie
była się dnia 19 bm. wymiana pism pomiędzy
rzędami ZSRR a Niemieekiej Republiki De·
···························••••&•••····································„·································1·························~·····
mokra tycznej. W rezultacie „ tej wymiany
pism osiągnięto porozumienie przewidujące,
że Związek Radziecki utworzy w Niemieckiej
Republice Demokratycznej przedstawicielstwo

•

ZSRR
wobee
akt wrogości
NowyOszczercza
i prowokacyjna nota Ti:to

Nowy ambasador radziecki

wi zarzutów. W nocie swej ambasada radzia- nowa, któremu zarzucono, jakoby uprawiał on
cka. stwierdza, że nota jugosłowiańskiego MSZ wrogą działalność w Jugosławii i polecono mu
stanowi nowy przejaw wrogiej polityki rządu opuścić teryto1·ium Jugosławii.
jugosłowiańskiego w stosunku do ZSRR i że
W związku z powyższym charge d'affaires
odpowiedzialność za ten nowy akt wrogości ZSRR w Belgradzie Szniukow wystosował do
wobec ZSRR poniesie rząd jugosłowiańskL
MSZ protest przeciwko
jugosłowiańskiego
oszczerczym wypadom pod adresem Kirsano·
Agencja Tass dowiaduje się równie!, że do wa.
Ministerstwo spraw zagranicznych ZSRR
dyrekcji informacji przy rządzie jugosłowhń·
skhn wezwano przedstawiciela Radziecki<?go poleciło Wladimirowowi, Zenkowiczowi i Kir.
Biura Informacyjnego w Belgradzie · - Kir3ZV. sanowowi powrócić do Związku Radzieckiego.

Węgrzech
Eugeniusz Kisielew został mianowany
przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomo
cnym w węgierskiej republice ludowej.
Prezydium Rady Najwyższej zwolniło z
tego stanowiska dotychczasowego ambasadora na Węgrzech Tiszkowa w związku
z powierzen'iem mu innych funkcji.
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święto Artylerr Radzieckiej

Praca rzetelnego kupca

spotka się ~ poparciem władz
W dniu 20 bm. obradował w Warszawie IV
zJazd delegatów Naczelnej Rady Zrzeszeń Ku
piec kich,
Zjazd stwierdził, że najw~żniejszymi cela·
mi działalności gospodarczej kupiectwa są:
współdziałanie w usprawnieniu zaopatrzenia
szerokfoh mas konsumentów, potanienie obrotu towarowego oraz zabezpieczenie konsumenta przed wszelkiego rodzaju wyzyskiem ze
strony nielegalnych form handlu.
Delegaci na zjazd wysłuchali z uwagą przemówienia przedstawiciela Ministerstwa Han·
dlu Wewnętrznego, który zapewnił, że rzetelny wysiłek w dziedzinie · sprawnego obsługi·
wania masy konsumentów przez kupiectwo
prywatne, spotka się z poparciem zarówno
Ministerstwa, jak i instytucJi minlster1.tJ:U
~n),, . -

oszczędzać

obchodziły uroczyście

>~.,,~~J~'"' - c·

Agencja Tass otrzymała wiadomość z Belgradu, że w ostatnich dniach ministerstwo
spraw· zagranicznych Jugosławii wystosowało
do ambasady radzieckiej w Belgradzie notę.
w której oskarża się konsula ZSRR w Zagrze·
biu Wladimirowa i zastępcę radzieckiego atta.
che wojskowego Zenkowicza o rzekome „uprawianie działalności antyjugosłowiańskiej", i
która domaga się wyj'azdu wyżej wymienionych osób z Jugosławii.
Ambasada radziecka w odpowiedzi swej
w~kazuje na .całkowitą. b~zpodstr;:vność wr~u

~zch 11rżee1w~.9.Wladmuro.wom i Ztnk2w1cz.!ł.

narody ZSRR

W niedzielę 20 bm. narody Związku Ra- . Następnie bohater Związku Radzieckieg(>,
dzieckiego obchodziły tradycyjne święto Arty gen. N.iedielin, wygłosił referat na temat:
, '"*·'f. „Artyleria radzieckich sił zbrojnych". Wśród
lerii.
Już w przeddzień we wszystkich miastach ~iemilkną~ych owacji zebran~ ~chwalili te;kst
i wsiach oraz garnizonach wojskowych na te· listu. ~ow1ta~nego ~o Generalissimusa Stalma.
renie całego ZSRR odbywały się uroczyste . l\'.hm~ter sił zbroJnych ZSRR,_ Marsza~ek Wa
akademie i zebr:mia. W Moskwie na uroczy- sil~ws~t, wydał rozka_z, w ktorym wita. :r;a•
stą akademię przybyli minister sił zbrojnych dzteckich artylerz~st~w o;az pracowmkow
ZSRR, Marszałek Wasilewski, szef sztabu Ar prze:i;1 ysłu a~tyleryJsk1ego 1 zarz'.ldza, by ~
mil Radzieckiej, gen. Sztemienko, Marszałko- godzmach ~ieczor~ych w Moskwie, w . stoh~
wie: Woronow, Jakowlew i Budienny, prezy- ea~h rep~bhk z~1ązkowych oraz Le~mgra.
dent Akademii Nauk Artyleryjskich gen. Bła- dzie, Stalmgradzie, ~ewastop~lu, Odessie, Cha
gonrawow, generL:icja, przedstawiciele partyj b~rowsku, No;vo~ybirsku, Swierdłowsku, Gor.
kim, Molotow_i~ l Tule ..dano ~O ~al.w honorG1
nych i społecznych organizacji f:;tolicy.
wych na czesc artylen1 radz1eckieJ.
Cała prasa radziecka zamieszcza w n!edzłe
Do prezydium honorowego wybrano członków ~iura Politycznego KC WKP(b) i: Gene· lt artykuły, omawiające chlubni} rolę, jaki
zbrojnych ZSRR. I ' . ~......
raliHunu11ęm .,St.aJinem na ~.._,, -,.,.-~ ~~e~~ A-rtyleri~
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Wa Ika o oszczędność n
musi

być

C.O to jest

prowadzo na na każdym odcink.u naszej gospodar ki

D.O'l'matyw? Na pewno wielu 1,aopatrzenie

przed.się- ~posób

wszystkich

r. nas słyszy to slowo po ra.z pierwtszy biorstw te.i sarnę.i bramży.
! nie potrafiłoby wyjaśnić oo wo omaUstalenie normatywów zezwala w gos
cza.. Normatyw to po pirostu... a.le m>0- 1J"Odarce magaz)lllowe.i
na dokładne

te zacZIIliemy od począ.tku.
ii'abryka wytwarziająca jaldekolwiek
materiały, produkO'wać je będzie spraw
nie i według planu wtedy tylko, jeśli
nie powstaną. zakłócenia w zaopaiti'Zeniu zakładów w surowce i ma.teriały
poinocnicz,e. Aby uniknąć prz.e.rw w
ciągłości · pracy, musi ona posiadać nieZlbędne zapasy, które P'f'Ze<:hOWUje We
wła~nych magazynach.
Nie mogę. one być mniejsze od wymaganych przez technikę pracy danego
2'.ia.kładu, nie mogą. jednak być i z.a duże.
Z chwilą. kiedy przekra.cza.ją. normalne potrŹeby przedsiębiorstwa, stają
się dla niego cięża;rem, oddziałowu,iąc
szkodliwie na całość produkcji da,ne-j
ga.łęzi pr.zemysłu, a tym slllmym n.a całość gospodarki narodowej.
Szczególnie suodliwe sta.Ję. si~ nia.d·
mierne zapasy wtedy, kiedy dotyczą
surowców defkyoowych, ta.kich które
być może potrzebne są. właśnie inlllej
fabryce, odczuwa.jącej ich brak bard·zo
d()lt,kliwie.
Kon1kretnym przykla.dem może być
fakt kiedv fabryka włókiennicza posiada w swych ma.g a.zynach za:-pas bawełny,
proporcjonalny do licwy maszy.n -prz.ę
dzal1niczych i ich zdolności wytwórczej
i zabezpieczia.Ją.cy ję. od ewentua,Jnych
przerw w dostawa.eh. W taikim wypad
ku zapa.s ten jest bezwzględJnie J)(>tr.reb-

npraicowamie planów zaopatrzenia, z.a.
pewniaję.cych oszczęd:ne gospodar<J1wanie surowcem.
Pisa! iśmy już o pow<>la'Uiu s-pecjaJnej
Komisji która w ramach systemu „O"
rlbać będzie o upłynnienie wszystkkh
zbędnych za1pa<sów i s'kierowarn.ie ich do
zakładów mogących
zużytkowa .ć .ie w

Doniosłe uchwały

Łodzi,

magazynowała
22 tysiące
tuzinów · guzikówbezużyteczinie
i 12.412 kg. nici
do szy

jest to objaw wysoce s-zkodliwy,
materiały te bowiem mogą być zużyte
\V innych fabrykach
do produkcji bie·

cia.

żą.~~· obliczenie wielkości

Ili Plenum KC PZPR

otrzymać rozwodu i nie ma prawa odebrać

jej dziecka. Poza tym powinna Panl wystą•
pić do sądu o przyznanie jej alimentó~ na
utrzymanie syna. Serdecznie pozdrawiamy
Panią i prosimy napisać jeszcze.

*

• *

POKRZYWDZONY : - Nie wyobrata·
my sobie, aby pretensje pańskie były uza•
sadnione. Urlopowany otrzymuje za każdy
dzień urlopu tak.ie wyna~rodzenie, jakie otrzy
mywał w czasie zatrudnienia. O ile praco:wał
Pan na akord lub od sztuk.i, wynagrodzenie
z- czas urlopu określa się na podstawie.
przeciętnego wynagrodzenia pracownika w
ciągu trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających urlop.

• • •

KRYSTYNA Z. Z KRAKOV/A: - 'fvfa·
my wrażenie, że powinna Pani serdecznief
ustosunkować si~ do synowe!, a wówczas
łódzkim
W zebraniu aktywistów pow. ł6dzkiego wzię zdobędzie sobie Pani jej przyjaźń. Nieufność
z iaka jest Pani traktowana VJY1'.)ływa prawło udział 136 aktywistów. Dyskusja była oży
dopodobnie z tego, że dotychczas nie brała
wiona i na wysokim poziomie.
Pani udziału w tyciu młodej pary. Nie znaW Zduńskiej Woli, w dyskusji brało udział czy to bynafmnief narzucanła swojej L'l"Oli,
12 członk6w Partii. Stwierdzono, ie Jedynie ale raczej występowania w charakterze dys
doświadczeniu WKP(b) mamy do zawdzięci:e
kretnego doradcy, z którego doświadczenia
nia, że klika Tito została zdemaskowana. Tak synowa Pani na pewro z chęcią będzie
kosamo PZPR opierając się na doświadczeniach
WKP(b) potrafiło rozgromić odchyleńców, któ rzystać.
·,
rzy chcieli zwieść na manowce klasę robotniSTROSKANA Z ŁODZI: - Martwi Pa·
czą.
W Zgierzu ob. Kawecki z „Boruty" podkre· nią, że przybrana córeczka, która jest u pań
ślił, że najpilniejszym zadaniem jest walka stwa już 3 lata i uważana za własne dziecko,
o wzmożenie dyscypliny partyjnej i opiekę nad czuje się obco i jest nieufna. Zdaje się nam,
że trzebaby uwzględnić w zachowaniu cl.ziew
kadrami.
czynki jej przeżycia z czasów okupacji i paOb. Łaszczewski z PZPW 31 mówił o konmięć po rodzicach, którvch na pewno jeszcze
•
.
,
troll w:konama uchwał,, podkreslaJąe, ż~ samo nie zapomniała. Uważamy, że lepiej byłoby
przyjęcie do wi~domości tych uchwał nie wy- r:irzez jakiś cza5 jeszcze nie występować w
starczy. - Musimy Je wykonać f to wykona· roli rodziców, ale kochającvch, ·wvrozumianie ściśle kontrolować - stwierdził mówca. łych opiekunów, u którvch dziecko może
znaleźć zawsze oparcie, tkliwą opiekę i spra
·.·1iedliwą naganę, jeśli post~oowanie jego bę
dzie tego wymagało. To najlepiej wpłvnle
na psychike dziecka ł v.•krótce może odpłaci
c:io za t0 ufnvm i kochai;i.cvm sercem.

omawiane na zebraniach 11artyjnycl1 w woj.
We wszystkich powiatach województwa łódz
kiego odbywały się wczoraj masowe zebrania
aktywu partyjnego, poświęcone omówieni-u
uchwał III Plenum KC PZPR. Na zebraniach
odbywały się ciekawe i ożywione dyskwiJe na
tematy związane z uchwałami III Plennm.

W Piotrkowie w zebraniu uczestniczyło otco
180 członków aktywu. W dyskusji m. in.
mówiono o wzmożeniu czujnoc!ci na każdym
odcinku naszego życia i o tym, że organizacje
partyjne powinny wyciągnąć odpowWaie
wnioski z uchwał III Plenum.
W PZPJG nr 8 w Łodzi ob. Błaszczyk zwrócił uwagę na konieczność czujności klasowej
wszędzie, gdyż bezsilny wróg ~zie starał
się przeniknąć i zatruwać pracę na kddym
odcinku. Ob. Kalinowi>kł mówił 0 wy!IZkoleniu
kadr, specjalnie na odcinku administracyjnym,
gdzie wielu mamy jeszcze ludzi, którzy chciefabryka, liby nam szkodzić.

ny.
Wtedy jednak, kiedy inna
jak na przykład PZPDz. Nr. 5 w

racjo.na.lny. Walka o oszczęd
ność, podjęta przez polski}. klasę roOOtniczq. sięga. coraz głębiej, ogarnia corruz
szerzej wszystkie działy goSipodarki narodowej.
Jednym z odcinków walki o oszczęd
ność, oprócz zmniejszania remamentów
i przyspieszainia obiegu środków obrotowych jest wła.ś.nie stała dbarość o p.nestrzeganie normatywów - norm magazynowvch - i ich obniżenie wszędzie
tam. gdzie to jest tylko możliwe.

ZMARTWIONA: Jeśli postępowanie Pani
ro'<ża powoduje tzw. ,,stały rozkła:! po!yda
małżeńskiego", nie może on bez zaodv ~ony

ło

• • •

I

Suk ce 5 p0I5k1-ch k0Ie.·~ ar zy
Dwa

miesiące

miesię.ce

przed terminem wykonano pIan 3-IetUI•

że dołożą.

Konkurs szkolny

ze.pasu su- Na dwa
przed terminem wy- !"ki, kolejarze stwierdzili,
rowców 1 atrł.Y'kułów potrzebnych dla konano trzyletni plan przewozów tna wszelkich sta.rań, aby ich wysił!ki w
danego przedsiębiorstwa skład.a idę kil- PĘ:P. Koleja.r1'e polscy raiz jeszcze do- w okresie pianu 6-!etnie.'!'O były jeszcze
na recytacje poezii Mickiewicza
ka. cz:vnniJ;:ów. Przede wszystkim ~ wiedli -swej w!eł-kie.i ofiarności dla. dzie wieks:w.. . .
·. .
·
Rok Mickiewiczowski zbliż.a się do
przewid}'\Vaine w określonym okresie ła odwttowy kraju.: - „,, -,
· Tak jak w całvm kraju, podobne uro- końca. W rocz1nicę urodzin poety
czasu zużycie tych surowców na cele Sukces ten zawdzię.cz.a.ję. przede wszy- czystości obchodzili również kolejairze 24 grudnia - zostanie odsłonięty w
produkcji i p,rawdopodobna częstotli- ~tkim szeroko rOzgałęz:lonei akcji współ tódzcv. I On.i zawdzłęCZajaJ swe sukcesy Warszawie zniszczonv przez okupamta
wość dostaw.
zawOdnictwa pracy, udział w którym w~półzawCdnictwu pracy którym. Objęto pomnik twórcy „Pana Ta deus.z.a".
Obliczenie na podstawie doświadczeń bierze dzisiaj dwie trzecie pracowników 5 prO~ent pra~ownikow kole10wyc~
Zakończenie roku uświetnione zostai planowych Tl'rzewidv. wań normy maga- PKP. Dzię-ki temu w okresie ostatnich •ódZkie1 dyrekcJl PKP.
Nadzwycza.i
r.u
1
·1
.
.
.
ł
,,..
ś
ód
n·
h
t"kŻe
nie
spec.ialnymi koncertami slowno7.ynowe.1· winno by_ ć .iak na.ibard,zie.i ści- trzech lat przewozy wzrOs~y o 50 prcc. ->r rne r?zw11~ .,,1ę .w r. . ie
"'
słe i norma ta mu.si bv. ć przestrzegana.
p,r zy zwiększeniu się taboru o 7 pro- r1:1c h rac.ion8. 11 zóa tor.s1k I. Dz 1(}k.1 t Y'ID czy:n
. , . • muzvczn,ymi i ins-ce.n izac.iami utworów
"'"'ł a się znacz.me a
I właśnie tak normowany 070 ""-a.s su- cent. W z.rosła także szyhkość handl o- nrom
. . . 11- wieszcza we ws·z ystkich zakładach pra·
k
POd m"""
yscy,.,
~,.,
cy na terenie całe.i Polski.
rowców 1 a.rt~rkułów pomooniczych,
zna.i wa pocią,gów towarowych, lltóra. prz.e. ua -pracy.
duję.cv się w magazyn·a.cb, a potrzebny krac7..a przedwojenne o 10 procent.
W ramach obchodzonych w Lodzi
W szkołach organizowany jest ogólno
do sprawnego działania przedsiębior- W zwię.ZlkU z wykonamiem p.Janu trzy uroczystości nadano kil-kuna.stu wyróż- polski konkurs recytati0rski. Zwycięzcy
stwa, nosi nazwę norma,tywu.
tetni~o
wie
wszystkich
dyrekcj>ach niają.cym się przodownikom pracy wy- tego konkursu na szczeblu wojewódzDokładne -przestrzeganie normatywów Pl{P od.były się uroczystości, orgamizo.. ~kie odznaczesnia państwowe. Za wyhit kim przY'bedą.
w drugiej połowie grud1>0zwala. n.a oszczędne, gospodarkę su- wain~ pirziez Zw. Zaw. Kolejarzy. Na. u:ro- ne 7.asługi, położone w pra;cy dla kraju, nia do Warilzawy i w€zm:;i. udział w elirowcowę. w za,kresi~ całej gałęzi dame- czysrości
centralnej
w Wa11Szawie, otrzymali oni orderv „Sztandaro Pra-/ minarjach fina.łowych przed mikrofogo przemysłu i umożliwia równomiernegdzie obecny był m. in. min. R.abamow· cy'' T i II klasv .
(bk)
r.em Polskiego Radia.

?

Monika spoważniała.
- Nic. Już dawno nie żyją.
I I dopiero wtedy, gdy dojrzała szczególny jakiś wyraz twarzy tego nicznaaego
! mężczyzny, uświadomiła sobie, jaką stratę
poniosła ze śmiercią tych jedynych na świc
cie ludzi.. Tak, to wszystko, co później
. przyszło, było tylko dopełnieniem miary

i
32)
Gdy otwierała furtkę, kt6ra swoim zwy
czajem skrzypnęła, zobaczyła go. Siedział
w ogr6dku przed domem, na małej ławe
czce, ławeczce ojca, kt6ry tu dawniej lubił przesiadyWaĆ wieczorami, po pracy.
Monika weszła do ogr.6dka zmieszana.
Położyła paczkę z bratkami przy płocie.
· - Proszę, niech się pan na nas nie gnie
wa - rzekła podchodząc do niego. - Kry
sia zaraz wr6ci. Ja miałam być wczdnicj
- tłumaczyła niezręcznie - i tak mi się
jakoś nie udało.
Nie robił wrażenia, fe jest obrażony.
- Przyszedłem niedawno. Domyśliłem
się, Że panie nie zdążyły jeszcze wrócić z
miasta. Sąsiadka pań poradziła mi, bym
tu zaczekał.
- Bardzo pana przepraszam. Proszę,
niech pan wejdzie do domu.
- Jeżeli to pani nie przeszkadza, poczekam tu na pannę Krysię. Bardzo miły
jest ten ogr6dek. Dla mnie to niecodzienny
widok. Cały dzień spędzam w fabrycznej
sali, pełnej warkotu motor6w i obrabiarek.
Cały dzień wdycham opiłki metali i wyziewy smar6w. Posiedzę sobie tutaj z przy
jemnością.

...... To proszę,

niech pan

tu oosiedzi.

I

nieszczęścia.

.
1 Kulesza dojrzał grę uczuć na twarzy
Kr.ys~a przyJ~Zte. medługo. Ma 1ak1eś pilne' Moniki i jej nagłe spoważnienie. To nie
zaJęc1a na m1cś.c1e. .
. .
. był przelotny smuteczek, z jakim się wspo
Pat~ył na mą mile zdz1yr1ony. SI'<?dz1e mi.1a dawno zmarłych bliskich. To było
:vał się zastać st~S:ą pa~1ą, chudą Jak~ fakby otwarcie drzwi do lamusa wspo1 z.asus:zoną: No 1 ~11eprzy1cmną, sądząc: z mnień. Wspomnień, niąsących cierpienie.
opisu Krysi. Kobieta, na kt6rą patrzył, Bolesny skurcz dziewczęcych prawic ust
była jeszcze młoda, miała przyjemną, spo- mówi tak dużo!...
'
kojną t!'arz i ciemne, g!ębo~0 pa.trz.ące oPatrzył na nią, gdy, podni6słszy powoli
czy. J~J głos .zdra~zał 1nt.e.1genc.:1ę I opa- paczkc; z sadzonkami, szła ku domowi. Za
nowanie. ~m1e~ame, jakiego me um1~ła czynał sic; zmrok. Na werandce ukazała
U~rJ:Ć, zm1es~am~ z powo~u ~wego. sp6z-- się Monika w jakimś fartuszku i zabrała
mema, czyniło Ją przedz1wmc dziewczę- się pośpiesznie do sadzenia. W pewnym
cą.
.
.
.
. .
.
momencie rzuciła szybkie spojrzenie na
- Przymosła pani, widzę, 1ak1d kw1a- Kuleszę. Zmieszała się nieco, zauważywty. ·
.
.
szy, że on patrzył na nią bez przerwy.
- Tak, bratki na werandę. Z tch to wła
- Pani musi bardzo kochać kwiaty?
śnic powo?1.1 sp6ź!1iłam się.
•
.
- Nic wiem, co ·znaczy kochać kwiaty.
- Musi Je .Pant zar~z zasadzić~ bo zw1ę Są mi niezbędnie potrzebne do życia. Tak
dną. Proszę się mną me krc;powac.
jak innym suknie, kino, zabawy ... - 7.a- Jeżeli pan się nie obrazi, to rzeczy- trzymała się, trzymając krzaczek niebieswiście zaraz je zasadzę.
kich bratk6w w umazanych ziemią pal- Proszc;, ja tu sobie posiedzę. Tu jest cach. Jeden strzelisty kwiatek dźwigał
hardzo przyjemnie na tej ławeczce pod śmiało swoją chabrową, dziecięcą buzię
bzem.
wśród młodej zieleni listk6w.
Uśmiechnęła się.
Kwiaty są tym cudem, kt6ry mnie
- Tak zawsze mawiał mój ojciec. Bar- zawsze zadziwia, - rzekła powoli, jakby
dzo lubił tę ławeczkę.
. do siebie. - Czy jest na świecie coś rów. - Rodzic~ papi ż:via iei;7.cze)
.1nic oiekneeo. iak świeże ołatki 'kwiat6w?
.

.

.

.

.

.
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I wyrośnie

takie cudeńko z mizernego
żiarnka.
Wykopała pakami m::iły dołeczek w
skrzynce, wsadziła krzaczek, opatuliła pic
czołowicie ziemią. Kulesza patrzył z ławe
czki na jej spokojne, celowe ruchy. Było
w nich coś kojącego. W całej postaci tej
„macochy" było coś spokojnego. Coś bardzo „domowego".
I ten fartuch tak prosty, i sukienka z
jakąś skromną białą wypusteczką u szyi i
i to zaczesanie włosów, splecionych nisko
w staroświecki, a tak jednocześnie twarzo
wy węzeł. I ręce zwinne, a tak spokojne
w swej celowej pracy.
·
Zaciekawiała go ta „macocha", która za
dręczała ponoć Krysię.„ Dziwne„.
- Hallo! - od furtki szła pośpiesznie
Krysia, jasna, promienna.
Rzuciła szybkie spojrzenie na „scenę".
Usta jej ściągnęły się gniewnie. A ~6:! to
znowu wyczyniała Monika? Zamiast bawić gościa w saloniku, babrze się w ziemi?
Ładnie prezentuje rodzinę i dom. C6ż sobie Kulesza pomyśli? Rzuciła się wesoło
ko niemu, przywitała go z hałaśliwą prawie radofoią, chcąc zaakcentować scrdecz
•
•
nosc pow1tama.
- Proszę, niech pan idzie do pokoju.
Do czego to podobne, by mama trzymała
pana tutaj.
- A ja właśnie tu chciałem na panią
czekać. Milo mi było w tym zielonym zakątku. Mama zdala dotrzymuje mi towarzystwa.
- Alei. m~musiu, mogłaś to na inny
czas zostawić - zwr6ciła się do Moniki.
nie ta iac irvtacii.
Ił

1'R.-.

„EXPRESS IWSI'ROW ANY:'

STR. J

PRZYGODY WICKA I WACKA

WICEK: WICEK: i:].anta,! Dosyć
WACEK: 'VICEK: -

I

Nie mogę iść d.adej I.WACEK: - Ja.k mogłem inie ;pić, kie·WICEK: - We łbie ci sio dJWoi, bQ ~ię
WACEK: - Oj nigdy się już nie upiManz, bo zawezwę mili- dy Szaber.ski wcilłŻ dolewał 1 drugi sp.fł.eś bez.wstydniel
ję!
Ale mam wieliki żal do cie·bie. żel
mAm Wstydu!
Sz.a.bel1S'k i też dolewał...
.
WACEK: - Tylko bez morałów! My· romie tak w g.łowę rą.bnął„.
Nogi mi się plą.cr..ą._
WICEK: - foki 2111ów drugi!
śli.sz, że illie widzę, że i wa~ Jest dwóch?
WICEK: - Sam się ręJb.nę,ł~! Człb·
Trzeba było nie pić!
WACEK: - Przecie by:ło dwóch„.
Ale jak was rą.'hnę!„.
wiek piję..ny nie wie, oo rdbi!

I

dziś

Jeszcze
przyjmowane

~

i jutro Musimy

proce konkursowe
tytko dziś ł Jut~ m.otna bt-

Jeszc-z.

clZle składa6 prace na kOnkurs •typea.dlalnv TPMSW ł „EQressu Ilmh'Ow&-

nagoo'. Jest to Jut termin ostatec2ay.
kOpert nastąp! we wtOrek wio
CZorem. At dO soboty włocznle trwa~

Otwarołe

bfdę prace farv kOnkunOwegO. Wynf.ld
naszego kOn.k.unu ł Jl8IJWia1la ZWyel.tz.
e6w pOdamy w nłeduelt. dała Z7 bm.,

aa

łamach

,,Expressu".

k.ł6rzy praptllby Jesi:r.cze
udZlal w kOnkursie, podajemy Je-

Dla tych,

~6

o0 tematy:
o PokcSJ

ł

drOga na
WJbrałem

Studencki wkład w walkt
praą dla kraja, 2) MOfa
"WYtną. 11ezelnfo. 3) Diacreno
t)

w

m6j kierunek atudi6w?

,.Extra luksusowe"

masło

ukaże się wkrótce na 'lnku .
d!ni&ch 1JikMe alt w

w na.Jhliłmyich

jprzedaty nowy ga.tumek ma8ł& pod Ilar.wą „extra-lulksusowe". Ma'Sło to, któ-rego cena w całym kraju ustalona oostała. n& MO J;ł, z.a. 1 kg., produikowa.ne
1Mt z 'P&~mej śm.ieta:ll!ki i posiaida spec1al.me dobry· sma:k.
~
..Jf.
ft ~~
Pr.zed wypuszcz~1em
na ryn".a. m"'~o
badrune jesit laboratoryjiiliie a !Ill&Sltępnie
każ.da kostka. sitemplow~ jest n.i& opakowri.niu datę. zakończenia produikcji.

Liczne stypendia
dla dzieci bojowników
niepodległość i demokrację
Wydz. Opieki z.aa.z. Gł. Zw. Bojow:n.1ków o Niepod1egłośt i Demok!"a.ciJę prne
zna.czyi na. 19ł9-50 rok MJk. ~ 50
milionów zł. IM stypendia dl& d!z,f ed
ozłcmków,
które uczę. .,ię w szkołach
wszystkich typów. Pierwszeń1'two JD8rj4 dzieci poległych w wa.lee rrJ naJe'tdico, Ol'&'Z tycll, którr;y 'br81łi ceymty
udzisił w walce .z ibrojnej, nastf1Pltlie ddeci w}'kaiwję.oe się dobry.mi postępami
w na.'UCe i Jlll'aeł w org.atrllutcjach mło

o

zwalczyć ciemnotę!

Powtórny spis w b. m.

obejmie wszystkie osoby nieumiejące czytać i pisać. - Nauczyciele uczniowie odwiedzą domy i mieszkania łódzkie
Kilka tyslQCy m.ł811Zkańc6w LOdA uczy się na kursach dla d.OZOSlych
aztuld CZytania ł piaanla. AkcJo to a.ie ZOstall Jednak Obltcl wszyscy aaal·
fabecl ł półanalfabeci. Z tego w:zultda wład7.e Oświatowe pOstanowUy
przep!'Owad.zi6 w blat. mleslą.ca pOwł 6rny spł.S anaUabetów w LOd.d. Nł„
zaleinie Od tego trwaJt przygotowania do Tygodnia Walk! z AnalfabetyZmem. który Odbt~e sit w Okresie Od 11 do 18 grudnia. .
laki JMt cel TygOO.nta. - •ni~ Wz.eba. polslkim w .słowie i piśmie ora.z nąklobli.żef _ ....rł-"niać. Do .t-..! -""-.....c'"" „„,,...._ . . 1 h d
i
.
W.J'J"-"
isw11:1Aiv11~"i """'''""- meme c
o rovpoczęc a 11N11u:a.l, co 1ezy
go 9P<>łecz·~.a musi przeni'.k.ną.ć idea w iinteresiie samyich analfabetów.
wpowezechmeni& Otiwlaity. Wł~ mul 1e&li idde o powtórny l!ll>is 8I04Jlłabesła4 sit 1UlzłaJem WSZJStkieh Dbywatell, tów, tio deeyzjQ o iprz~u go
a z:rozamłałym fest, :te kto nle umie czy powimęto n;ą. Skutek .r.a.rz.Qi<:tziefl ma.dz
tał I pisacS musiał bv p0zosta6 pOza na- centralnych Qll'M w rezultacie poozy.ni<>wlasem włelklch zdobyczy, fakje daje nyeh w Łodzi obserwa.eji. Stwł~
nam nauka, literatura ł prasa. Obow'ię.z- młanOwłcłe, te nie wszysłJde apośrid
k'
.
__ ,
J'
~
k--~ dl
iem WJęc Oilra..iuzac 1 ""JJ'lftecZIDy.c h i wy Istniej a,cych w L ......
-u.c.a 228
'""""w
a
.
.
alf
___,
robionych społeozme obY'W'Meli jest do- an abet6w cieszą sit odIJV"w&ednłt frek
pomóc włoowm. w ujawniruniu osób, ID.ie wenc-ją.
W\ładający,ch jesz·cze· dio'brize J~kiem W szeregu z.aikładów praev t ~ni·

----11.·

ft_ _ ,

Przedświqteczna

Mąk~

kontrola

piekarń

Piekarze

dezor1amzujący

rynek

będą

karani

lwia częł~ piekarzy nie stosuje ałę do oho
wiązujących zarządze6. Zapas6w mllld al
bo nie zastano, albo też były one minimal
ne.
Poeze7.ególni piekarze ograniczyli d~ mi
~~ yvypiek pieczywa fytnit;f'O, nuta
WlaJ ąc się na pszenne, które daJe im włę
ksze zyski. Ponieważ J'ednak .,nie nos jest
dla tabakiery, ale tabakiera dla nosa 0 , wyda
no zarządzenie o konieczności uwsględnienia istotnych potrzeb rynku, to zna
czy zwięk117.e11ia wypieku pieczywa • mą•
ki żytniej.
Celowa ta akcja potrwa at do twt,t.
nym odcinku.
Nieuczciwi piekarze, usiłujący zde7l0rgaJPW eee
Lustracja, w której ,męło udzW k:i1· nizować .ryi>.ek, p<>Qiągnięci ~' do 11\ll'O'
J
kwd:ziesięciu kontrolerów, wykaub., te wej odpowiedzialności,
(k)
Do znanego adwokata nowojonldere rnrraea się znajomy s zapytaniem:
- Panie mecenasie, eo trzeba srobłl, aby
I

B ez

!

•
•
k
11
a
ow
Nowa galeria p

wygrać

aprawt w naszym qdsłeT
.Adwokat pomyślał i odparł:
Do tere tneba płodu neeą:
- JakichT_
'f
- Po pierwsze trzeba młee raejt. po dni..Przed .sądem starości~ki~ znowu prze
~gn~cy Bor~wskł (Nowo Zarzewsk.a 64)
gie - dobrel'o adwokata, po trzecie - dowe>dy, po czwarte - trzeba natrafi~ na pobłaż wmęła su: wczoraj galeria niepoprawnych upi'ł się któreJś nocy do tego stopma, że

NiepopraWRi alkoholicy ukarani bezwzgl•dnym aresztem

I

alkoholików, stałych bywalców tej sali ii
komisariaitów MO. Ludzie, skazani wc:zioraj na kary aTesztu, karant byli już kilka
miee ne~ekrotnie g;rzywmrn.i, nie to jednak nie po
•
mogło, pociąg do wódki okazał się bowiem
Gołąbek ł Wróbelek. W pewnej chwili od- silniej·szy.
zywa się Gołąbek:
Najbardziej smutne są wypadki·, kiedy
- Wiesz. chciałbym rozwieść się z moją pijacy urządzają awantury, w domu bijąc
ioq„.
swe żony i dzieci. Za takie właśnie awan·
- Dlaaego? ·~
.
tury ukarani zostali tygodniem aresztu
- Bo nie mogę, niestety, rozwieść się z te.Tózef Kijewski (Legionów 40) i Zygmunt
'ciową.lłwero

-

stdzjego...

A po pi11teL.
.A Po pi11te - trzeba

•

*

•

.
*

Styc.zy~k.i (Siemir~d~ego

7).

Rown1ez na tydz1en aresztu skazany .zo
- Ależ, Jasiu! Dziesięć razy wołam cię, a stał Konrad Pawlak ~~argowa 47), ~upiec
ty nie słyszysz! Co z ciebie będide? „.
z zawodu. Będąc plJanym, zaczepiał on
- Prawdopodobnie kelner w -~e Lu na ul. Wigury przechodniów i wszczynał
clowei". mamol
.s nimi anwantu,.,,,
!!atka strofuje synka:

frekwe.ncja dodhodzi do 98 proc., a wyniki na.ucUlJlia 54 dobre. S.ę. jedlniwk obolk
tego ta!kle kursy, na które p.rzy<:hodzt
syst8Ill8Jtyemie po kilka za.l edwie <l6Ó1J,
Stwtert{ZOno nadto, li wielu analfabet6w w 0961 e nle zapisało .ft n.a kUl"lly,
lub nie było ObJfłJ'ch pOprz.etlmdm spl·

aem.

1est w tym duł.& w1iDA admlllist.raitorów domol\Vych, którzy 11byt mechl8ln.icZ•
nie odni~i eię do tak ważnego z.a.~·
nia..
Toteż ipowttór:ny sp.h, który SP<ll"Ząd1zo. ·
ny zostanie jeszcze w cię.gu listtop.aid&
rb., przy·OV\to\Wl.ny T.<>stainie
wiele st.a,.
0
~~
rannej. Do pracy prZJ~łąg.nl.ęcl btd4

naaczyclele I mlOdzie! "Yfszyoh klas
licealnych. Ogółem WT7JDMZV sit do

iest, ni~ braknie pieczywa~::::::

W związku zie zbliżającymt się święta·
mi miejskie władze handlu w Łodzi, przy
st~ily do masowej kontroli piekarń, &ie
by sprawdzić czy ' ' one należycie przygo
towane
do .zwiększonego w okresie świąt
popytu na
pieczywo.
Zgodnie z obowiąmj1tCym z:amid?Jeo-~ k Ld
i k ml
·
· d ć
•LVC'm
a:.r. a pe a a poW!mna posia a
zapas mąki wystarczający przynajmniej
dzieżowych.
na dziesięć dni. Cłtodzi bowiem 0 to, aby
Sty.pen.dia wyinoszę.: ł.000 zł. mitWJ. di1a rynek był stale dostatecznie zaopatrzony.
studenta szikół wy1Jszych, 2.500 zł. dla Ma to szczególne ~e właśnie w o·
ucmnia szJkół średlnićh i 1.000 d. dlle
kresie przedświątecznym, kiedy zwi~bzo
ucznia !mkól 'P'od&tJ8,wowyeb •
ne transporty rozmalt~h towarów mogą
...--------------.spowodować zakłócenie na tym tak waż-

I•

r.acji społecmych ora.z .gz:kół, 'J)ł'IZY który.ch :p rowa.d.Wne .sę. kursy wieczorowe,

SJ>i~.

pn)'

czym oontrum obwodu

b~e Jedln.a. ze 8Zlkó1. Tam :z.eśrodkuje
siQ cała. pr8Jea, taim komisąirze otrzymaje, z.leoenia. spi&&ni& oo 1ru11jmniej 200 -

300 mieM'Jlta.ńców 1 odru:lltowania oo,.
dzielnie --ft 1 fa:betów, oraiz d.ziatwv i
aaJ.Qll

młodzieży w wieku s.zikolnym.

.
Praca powiilJill& pójś6 składmie. T6raiz
loo
od ...... I -"' i k
·
·
Y o
r_,~& n""'c
om1samy sp1sowyich zależeć :będzie, ozy wszy,s ey nie
um.ieję,cv oz)"ta,ć i p1isa.ć 7.!llajdą sit w
spiisaich i WSltąllllJ. przyd.zieloemi do kuirt

sów.

z

oft......
to, ....
'S - " - '
ł
uw<Ol!!i~ na
ilie do s..uuwi nap yw&
stale coraz to wi~ej mieszkańoow ma
by~ wydsne za.rz:Q.d•zen.ie Wydz:łiaił"1wi
Ewidencji Ludności, aby przy zam.eldO..
wa.nła Od.ra%a wyaotowYWano anaUabet6w ~ półanalfabet6w Oraz dZiecł, pOd
legaJtc1 ObOwło.zkOwl sllkOJenla. Pozwoli to !epiej ąpełnlć .s~je mdiainia
zaa-ów:no mspektoriatowi, J8:k i kUTartorium ~z.'kol•nemu oraz SpołecZ111iemu Komitetowi do W:tlilki z Analf.a.bet

ledwo trzymał się na nogach. Widocznie
„
'
yz(~)·
było mu tego jednak jeszcze mało, bo po . llil'lłllłn1n1111n11111111~umu1n~111~1 rnr1 ~ 1 11m 1 1 1 111 11111 1 n 1111Um11ll~ulllilllł~nur~:i~n•uinm
szedł na dworZec: Fabryczny, domfl,gając
się w bufecie wódki. Wódki nie dostał, a
JSO le
obecnie posi-ecbi dwa tygodnie w neszcłe. za pl k t
t
lk h I

Wśród roZipatrywanych wczoraj spraw
znajdowały się również dwie, dotycząe pi
jackicb awantur w tramwajach. Jan Zasiński (Myśliwska 19) wsiadł do tramwaju
jadącego ul. Cmentarną i odmówił zapła.ce
nia za bilet, a kiedy konduktor zwrócił mu
uwagę, zwymyślał go. Otrzymał za to dwa
tygodnie aresztu. Na pięć dni aresztu ska
zany został za wywołanie awantury w
tramwaju Franciszek Gajdecki, (Sucha 5).
· ... Lmkl

w

k • nagrOd Y

a a

an ya

o o owy

wo~ewódzki Społeczn.Y Komitet Walki z Al·
kohOlizmem. w Pozna.mu ogłosił konlmrs na
pia.ka~, Zw!JtZanY tematem ze zwaJ.u.a.niem al·
k~h.zmu.n.a.l

ace

ety

na.dsytać do dni& 15 ~dnta

~~~°:2• aAlresem komitetu - Po.zna.ti, Słowa.c-

Przewidtia.ne Sł następujące nagrody.: I _
zł., II _ so.ooo d. m _
.
20 000 zi.,
IV - 10.000 zł. 1 dwie nagrody po s.ooo zło.
tych. Pr.zewidYWane jest rOwnież zakunienie
kilku 1>r~ no.za ~ ·
50.0CO

•

•
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'„Włókniarz" -„Stal"

Nasi przodownic
li

NR. 321
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Porywająca

walka Olejnika ze Sznajdrem. - NajlepszyJll
ściarzem Stali okazał się Matloch

Zaw00v pięściarskie r{lprezenta<:yj- prawieniem kondycji, gdy.t końcóWkę
nyoh z.espołów
Zrzeszeń
„Stal" - miał słaJbszą.
Najciekawief wypadła walka Olefni.k
„Wł6k.nlarz" rorganiz<>wa:no w ostatniej
niema.I chwili, a jednaik powodzenie by - Sznajder. Wygrał Olejnik., lecz mu·
ło wi{llkie.
Nie mniej jak 6 tys. wi- siał solidnie na to popracować. W II
dzów przybyło na ten mecz.
rundzie SZIIlajder wyprowa.dził siLny
„Stal" stawiła sie w rnpowiedzirunym rios, któory za.chwiał Olejnikiem, lecz w
,:kładzie, nat-0mia1
SJt w d·rużynie „Włók O'st.atnim sta.rciu znów Olejnik był gónia.rz.a" U11siz,lv pewne zmiany. Zabralkło rą IV Walce na dystans, 8. UĄ.pomnie
ścigały i mieJsoe jego ;r,.aję.I Mazur, w ni~ SZ!Tlajdra dało mu tylko pewniejsze
wadz~ koguciej n.atomiast, zamiast Sza zwycięs<two.
Niesp0dziank4 fest zwvcłostwo Mateclińskiego, walczył Matecki.
Drużyna „Stali" okaz.ala się bardzo kiego nad CZaikOwskbn. Pięściarz ślą,
twardym przeciwnikiem i ostruteczinie ~ki, który tak do•brze .ta.powiadał się,
IRENA DRZEWIECKA.
.
mecz zakońciyl się na remis 8:8. GOście nie czyni postępów.
Taka młoda i filigranowa a tyle w niej maję wielko wadę, nad usunięciem któ
Pewien zawód SlJ'rawił Nowa.a-a, remi·
energii. Na wszystko przy tym ma czas. I do rej winni solid1nie popracować. Oto wal- B'll.ią.c z GnelaJdem. Możliwe, że sł~ibs.za
roboty jest pierwsza w fabryce i w domu jest czę nieczysto i inkasują napomnienia, forma No"l'.~ry spowodowana została
pierwszorzędną matką i itospodynią, a poza
tym zawsze znajdzie chwilę by z każdym po· które niekiedy zaważają. na wy:niku dłuższą. p·rze1'\"' ą.. Gdyby Grzelaik wykasp<ltka,nia.
Pod wz.ględem nieczystej za.ł nieco więeej inic.i1atywy wia.J,kę tę
gawędzić życzliwie, podzielić się swyn:i suk·
cesami w pracy, doradzić mniej doświadczo· walki dO'r6wnywał im wśród 1odziam je- wygraliby. W drużynie „Włókniarza"
słabo wypadł Jaskóła.
nym koleżankom przy warsztacie, czy nawet dynie Jaskóła.
i pomóc , gdy zajdzie tego potrzeba.
Najlepszym be2'sprzecznie w zespole
Oto W}'łniki tech11iczne:
Tr:eykrotna przodownica PZPB nr 2 Irena „Stali'' byt MatlOch. Chociaż pięściaJ:'IZ
w wadza muszej Gumowski okazał się
Drzewiecka jest rodzinnie związana z zawo· ten miał dłużsźą. przerwę, widać w nim lep•s zy, od Kargiera lecz walczył nieczydem włókienniczym. Nie tylko bowiem po klasę. Matloch musi popracować
nad po sto, za oo otrzymał dwa :napomnienia„
chodzi z 'środowiska robotniczego, ale obecnie
wraz z S·miorgiem rodzeństwa pracuje przy
warsztatach włókienniczych.
Miedzy rodzeństwem toczy się nawet "wolego rodzaju współzawodnictwo o Jak na).
więk<1ze i jak najlepsze wyniki pracy.
Łódź przegrała z Opolem 1:4, a Warszawa z Poznaniem 7
Jak dotąd górą jest· Irena!
W POZNANIU odbyły się zawody pilkarskie kowski II i to dzięki fatalnenm odbiciu piłki
o puchar im. Kałnży pomiędzy reprezentacjami p!l"IZeZ obrońc~ Durnioka.
Mecz ten sgromad-rił
KINA
POZNANIA i WARSZAWY. Zawody wygrał Po 25 tys. widzów, którzy mocno rozczarnwani opu·
znań w wysokim stosunku ?:l (4:0). Gra było na szczali stadion.
ADRIA - 15-letni kapitan - 16, 18, 20.
ogół otwarta, lecz gdy atak Warszawy wykazywał
W OPOLU reprezentacja LODZI przegrała z
BAŁTYK Arinka - 16, 18.30, 21.
niemal zupełny hrak dyspozycji strzałowej, P1>z. reprezentacją OPOLA. 1 :4 (1 :3). Reprezentacj~
BAJKA - Maskarada - godz. 18, 20
nań właśnie w linii ataku miał swą najlepszą
GDYNIA - Aktualności Nr 49.
Opola tworzyła drużyna Polonii (Bytom), zasilo·
broń. Strzelano dużo 'i celnie, toteż i zwycięstwo
HEL - Wyspa skarbów - 16, 18, 20.
jest wysokie. Bramkacz Skromny obrnnił oo mógł na jedynie przez Krasówkę, który tez był jed·
l\IUZA - świat się śmieje - 18, 20.
nym z najlepszych graczy na boisku. Początko
i nie przyczynił się do porażki swej drużyny.
POLONIA - Gdzieś w Europie - 16, 18.30,
wo znacz.ną przewagę miało Opole, które łatwo
Bramki
dla
Poznania
uzyskali:
Anioła,
Czap
21.
dawnlo aohie radt1 ze słabą pomocą łodzian. Po
PRZEDWIOśNIE Potępieńcy godz. 16, czyk, grajQCY na środku ataku.
W CHORZOWIE odbył się mecz KRAKóW przerwie jednak sytuacja rię zmieiniła - Lódź
18 20.
ROBOTNIK - śpiewak nieznany - 16.30, - SLĄSK zakończony nikłym zwycięstwem Kra- miała z:naeznie więcej z gry, ale przewa~ wwej
18.30, 20.30.
kowa 1 :O (1 :0). Gra była meciekawa i poziom jej nń.e potrafiła zadokumeint1>waĆ zdobyciem dal·
ROMA - Diabelska Grań - 16, 18, 20.
nieszcugólny, chociaż brało w niej ~dział aż 12 s7.ych bramek. Dla Lo&Zli jedyną bramk„ usyskal
REKORD - Urwis Gawroche - 16, -- Wieś reprezentantów Polski. Zwłaszcza ataki obu dru· Baran z rzutu karnego, a dla Opola Krasówka i
na pograniczu - 18, 20.
żyn g~ały dabo. Jedyn, bramkę uzyskał Różan- Trarnpisz po dwie. Widzów 5 tys.
STYLOWY - Pocałunek na stadionte -:- :t6,

Mecze o puchar ·im.

Kałuży

1:

18, 20.

- " " ~ - •

.

BWIT .._, Kino nieczynne z Powodu remontu.
TĘCZA

-

M:Jcząca

Barykada - 16, Hl '.10 21

16, 18, 20.
Arinka - 15.30, 18. 20.30.
-WŁOKNIARZ Ali Bana ! 40 rozbS:nik6w
- 16.30, 18.30, 20 .30.
TATRY WISŁA -

Spotkanie -

WOLNOSC -

Milcząca

Barykada -

ZACH~TA

-

Sp0tkanie nad

Łabą

.
-

„ ...............„.„......„.„........................
Tabelka pucharowa

Po wczorajszych wynikach tabelka rozgry·
wek o puchar im, Kałuży nieco zmieniła swlJj
układ. Przede wszystkim Warszawa spadła na
ostatnie miejsce, a Poznań zdecydowanie umocnił się na pierwszym. Łódź, mimo porażki z
Opolem, nadal tkwi jako czwarta z kolei.
1. Poznań
5 10 20:4
2. Kraków
5
7 13:10
3. Śląsk
5
ł
12:10
4. Łódź ,
5
4
9:14
5. Opole
5
2
8:21
6. Warszawa
5
2 13:i6

słychać w

w

Łodzi

na zawodach

Pływacy Zwią,z1kowca, • Zryw dotrz~
mal
i słowa - rekOrd POlsoki w sztafecie
16.30,

18,30, 20,30.

Co

padł

boksie

W~ Wrocławiu odbył się mecz pięściarski dm
tyn Gwardii Wrocławia i Gdańska. Zwyciężyła
Gwardia gdańska 12 :4. Najciekawszt walk~ stocrdOno w wadze koguciej, w której ze strony WTo
cławia wystąpił mi8trz Europy Kasperczak. Pokonał on po żywej i porywającej walce Mikołaj
czewskicgo. Antkiewicz nie wykazał lepszej for.
my. Mecz zgromadził 10 tys. widzów.
W Lublinie miejscmY11 Lublinianka zremisowała
• warszawską Gwardią 8:8. W ramach tych 1a
woclów Komunda d1>znał porażki a Kolczyński
&l'emisował z Trzęsowskim.
W Szozeci.nie poonańska Warta pokonała Zwit
zkowca 10 :6.

V

Reprezentacja CSR
zapaśniczy z Polską
N a 111!ędzypaństwowy · mecz zapaśniczy
Polska~Czechosłowacja, która odbędzie się 4
Hrudnia w Poznaniu, Czechosłowację będą
reprezentowali: Strada!, Snlta, Tuby, Moszez,
Zabransky, Horda, Dulava, Kvacek i Vasatko.
Ci sami zawodnicy wystąpią jako reprezen
tacja Pragi w trzy dni później w meczu z Kra
kowem.

na mecz

Czytał'c'1e »Express Ilustrowany«

w

Ja...ąd(ółę.
Poczę.tkowo Dra']:>ała
walczył
słabo, lecz III rundę miał dobrą.. W rin

gu sędziował Zawadowski.

Garbarnia-Górnik 2:0
W Krakowie odbyło &i~ rewanżowe Bpotkanie
mistrzów ,;rup II ligi piłkarskiej, w którym Garbarnia pokoonła Górnika (Redlin) 2:0. Wynik
tt>n nie odzwierciadla przewagi jaką miała
Garbarnia przez cały czRS gry. Bramki uryllknli
Klajccz i No'l"Bk. Sędziownl Naporski (Łódź).

padł. Bieg ten odbył
się wśród niedającego się opiS<ać d<l·pingu widowni, która teŻI nie s.zc.zędziła

4x100 st. Zmiennym

o-klasków nowym rekordzistom.
Zawody z Ogniwem warazawsJkim wy
padły ciekawie. W ]{()!Ilkurencjach indywidualnych lepsz, O•kazała się drużyna
łódzka i po zakończeniu wszystkioch bi~
gów punktacja mec:z'U brzmi.ała 48:40
punktów. Dwa. biegi sztaietowe, S/J)'O'Śród
trzech odbytych, rów.nież wygrał Zwią.z.
kowiec-Zryw, tak samo i mecz piłki
wodnej, więc różnica pumlktów jesz.cze
wz.rosła. OstateC2m.ie mecz zakończył się
zwycfostWilm. IOdZian 89.'71.

pływackich Związkowiec-

Malo brak.owało a bylibyśmy na tych
zawodaich świadkami narodzim drugiego rekordu Polski, którv zaatakował Ja
hłoń'>·ki (Ogniwo) w biegu na. 100 mtr.
stylem grz,bietowym. Ja.błońskiemu zabrakło do wyrówoomia rekordu tylko 0,2
<:ek. Oz·as jego 1.14,4 jest d()S'konały.
W niektórych konlmrencjach łod.zia·
nie !Ilie płynęli na, pełny gaz. Gdy mieli
zapewinione
z1wycię.stwo,
:regulowali
temp<>, rezerwują.c siły na bieg sz,tllfetowy. Tak np. BO'Iliecki 400 m. st.
r1ow. pilnował tytko, by mu nie uciekł
Marasek. Tak samo Dobrowolski 200
m. klas. gdy miał zapewnione pierwsze
miejs.oe zwalniał tempo. I w rezultacie
rekord POiski w sztaf&cle bytomskiej

Węgry-Szwecja

5:0 (2:0)

Sensacyina porażka mistrza olimpijskiego
Mecz zakończył się wysokim zwyclę·
W Budapeszcie odbyło się międzypań
stwem Węgrów 5:0 (2:0). Przypomnieć na
stwowe spotkanie piłkarskie Węgry
Szwecja w obecności 50 tysięcy widzów. leży, iż Szwecja na olimpiladzie w LonWęgrzy zagl"llli doskonale i narzucili bar- dynie zdobyła pierwsze miejsce. Poprze·
dzo szybkie tempo, którego Szwedzi nie dni mecz rozegrany w Sztokholmie zakoń
czył się wynikiem remisowym 2:2.
wytrzymali.

Dwa

zwycięstwa Spójni-Ł6dź

W lidze koszykowej

dzień minął

bez niespodzianek

W kraju odbyło się szereg spotkań o I druży.nę Kolejarz.a 27:18.
mistrzostwo Jigi koszykowej. w Gdań- Z-espół Spójnią. (Łódź) rozegrał w KTa
siku miejsicowa Spójnia grała z warsz.ww kowie spotkania z GwllJl'dią-WisłlJ. i Cra
skim AZS i uzyskała z,wycię.stwo w covią.. Mecize te zakończyły siQ ZIWycięstosun i.u 42 :38 (24:20). DruO'i mecz AZS <.t•·:vem ł.r.dz1""", o•~ "'·yn1'k1' S.pó,J'nia v
- wu
W'
n
rozegrał w Torumiu z tamtejszym Kole- Gwardia -Wisła. 40:35 (23:14) i S1Jójnia
ia:rzem, Tym raz.e m wygrał AZS 35:33 - Cracovia 53:49 (24:22).
(22:17).
Obecnie W tabeli Ji.gi koszykowej rrua
Drużyna Stali (Świętochłowice) grała pierwszym miejscu jest Warta - 3 pkt.
p
·
W rt · K ] ·
Ob
S ó· ·
"
O.Zlnamu z
a, ą. I O e.1arzem.
a 2) Spójnia (Gdańsk) 3 pkt. 3) 'P Jilla
te spoitkania zakończyły się -porażkami (Łódź\ 3 .pkt. 4) AZS (Warsza:wa) - 2 p.
1kuŻY!lY Stali. \V meczu z Kolejarzem 5) Kolejarz (Povnań) 2 p. 6) GwardiaStal doznała. p<>rażki 34:39 (18:24) a ·War \Visła 2 p. 7) AZS (Kraków) 2 p. 7) Cra·
ta wygrała 53:34 (28:15).
covią 8) ŁKS. Włókniarz - l>O jednym
AZS (Kraków) pokonał w Ostrowiu rmnkc!e.
"'

,..,

J

•

pię

To gpowod<>wało, 1ż musiał dę t.a4o'IV9lió tylko wynikiem remisoWYm·
w koguciet Czajkawsk'i okazał się flbyit
powolny i :Matecki niemal z.aiwsze ubieg-ał jego akcje.
Dwie pierwsze rundy
należały do łodzian, w ostatnim s1arciu
nieco lepszy był Czajkowski.
w piórkowej Ma tloch trafiał czysto i
szedł za ciosem. Akcje Mazura. były :nie
co chaotycz.ne. Mimo otrzymanego napoillll1ienia, przewaga l\fatlocha była bez
spo·r na i jemu słusznie dano zwycię
s·t·wo.
wadze lekkiej Siczepa.n pokonał na.
pUJilkty Stanikowskiego. Szezepan należał do najbardziej nieczysto walczęcych
i inny sędzia ringov.'Y na pewno zdys·
Jqvalifikorwałby go. Stanikowski z ledv,:ością prz.e1.rw~J do gongu. Braki k•o n·
dycyjne były aż naillyt widoczrn.e. Zwyciężył na punikty Szczepan.
w wadze średniej Ponanta tylko w I
rundzie był coś wart. Później ratował
się przed .atakami Debisz.a. W ootatmim
starciu Debisz miał zdec:-rdowaną p-rze
wa.gę i Wy.grał na pun'.kty.
w średniej Smaj<ler - Olejnik dali
najciekawszą 1 iywę. walkt. Olejnik był
!apszy na dystans i wygrał I i III starcie. W II do głOSiU dosz.edł S1,1naJder, któ
remu udał się cellily cios. Wygrał Olej
ni·k .
w P6łcłQtklej Nowara walozył na. remis z Grzelakiem, nie wykazującym
\V'.i~szej imicjatywy.
w cłęłkief Drapała. pokonał !Ila punky

Rel<orll Polski w szla fe

1:5, 17.3il

2~

:8

•

e
Ogniwo (W·wa)

POłOnli ustanowfOny zaledwie przed
dwOma tygodniami w LOdzi pOprawlono 1 4 sekundy.
Oto wyniki techniC'zne:
kOllkarencJe męskie: 400 dl()w. Bonieicki (Zw.) 5.41,9 Marasek (Ogn.) 5.43,9,
200 m. klas. Dobrowolski (Zw.) 3.08,5
SzymanowSiki (Ogn.) 3.10,5, 100 grzb. Jabłoi1.ski (Ogn. 1.14,4 LudwikowSlki (Ogu.)
1.24,1, 100 dow. Jera (Zw.) 1.04,8 Mroczkowski (Ogin.) 1.04-,8. Rótnica był.a tak
mililimaina, że O'bu za.w odnikom dano
ten sam cms. Był to jeden z najclekawSZych biegów. 100 motyl:k. Dobrowolski
(Zw.) 1.20,2 Jaworski (Zw.) 1.23,1.
sztafeta btllO sł. zmien. ZwiQzkowiecZryw w składzie BOniecki, Dobrowolski, Jawe>rski, Jera ustanowiła nowy rekOrd POiski 5.08,3. Sztafeta Ogniwa uzy
skała równłei lepszy czas Od dotychczasowego rekOrdu 5.09, 4x200 dow. Zwię.z
kowiec-Zryw 10.31,2 Ogniwo 10.40,8
Konkurencfe żeńskie 100 gnb. Fijał
kowska (Ogn. 1.34,9 Minikiel (Ogn.)
1.48,8. Łodzianki Instunajd i Głąbiń
sika płynęły słabo 100 klas. l\faglaikiekows~a (Ogn.) 1.34.9 Minikiel (Ogm.)
1.44,2 100 dow. Kowal~k.a. (Zw.) 1.25,5
Fij.ałkoWS1ka (Og.n.) 1.30.
Szita!eta 4x5-0
dl()w. 0g'Il.iwo 2.49,5 Zwiąiz,kowiec-Zryw
3.21,4.
W m~cru pilik.i wod.nef f.IWyclęstwo
odnio.sła drużynia. Zwię.zikowca-ZrYW

(4:0).

G:O

Szermierze polscy

Węgrzech szpadę 'f:9
d
·
u Rpeszc1e rozpoczął się w niedzielę mit'
dzypnństwowy mecz szermierca:y
POLSKA WĘGRY. W pierwszym dniu odbyły się t-; lko
spotkania w szpadzie, które wygrali Węgrzy 9:7.
Właściwy wynik na planszy uzyskano 9:4, leoz
Węgrzy powstałe trzy spotkania oddali bez walki.
Zwycięstwa dla Polski odnieśli Nawrocki 2, Sobik i Ża.czyk po jednym. Dzisiaj d1>kończenie me.
czu.
Węgrzy jednocześnie rozgrywają zawody
11
Czechosłowacją, Rozegrano trzy konkurencje, któ
re wygrali Węgrzy. Floret żeński 6:3, floret męski
9:7 i 6Zahla 9:7.

przegrali na

wB
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