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Przyjęcie
u Prez. Gottwalda
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PRAGA. - Dnia 22 października
Prezydent Republiki Czechosłowac
kiej Klement Gottwald wydał obiad
na cześć delegatów konferencji ministrów spraw -zagranicznych ośmiu
państw. Na. 01hied'llie .obecni byli: zastępca p:rzewodn~go Rady Ministrów ZSRR.- W.'Mołotow, ministrowie spraw zagranicznych paf!stw
demokracji ludowej, jak również
ambasadorowie i pOSłowie krajów
- uczestników konferencji ośmiu
MOSKWA - Centralny Urząd Statystyczny przy Radzie Mipaństw, akredytowani w Czechosło
nistrów ZSRR opublikował wynika wykonania państwowego planu
wacji.
roZ1Woju gospodarki narodowej ZSRR w 3-cim kwartale 1950 r.
Przyjęcie odbyło się w przyjaznej
Komunikat podkreśla, że w 3-cim kw. br. zaznaczył się dalszy
atmosferze.
znaczny rozwo3 radzieckiego przemysłu, rolnictwa i transportu,
wzrost inwestycji i obrotów towarowych jak rórwnież wzrost mate·
rialnego i kulturalnego poziomu życia ludności.
.
.
.
.
pro
Brzy3muJąc
r.
1949
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3-11!1
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Urz~€e.ntralnego
Komunikat
Mołotowa

W Ili kwart-ale zaznaczył się dalszy imponujqcy postęp we wszystkich dziedzinach gospodarki ·radzieckiej

Min. Dertinger
u wicepremiera

elektrycznej wYI1łósł - 115 proc.
Znaczny w~rost prądukcji nastą
pił również w dziedzinie wytwór
czości artykułów przemysłowych

pierwszej potrzeby oraz żywności.
Komunikat podkreśla, że globalna produkcja przemysłu radzieckiego w ciągu pierwszych 9

I

ReLudność pracująca Niemieckiej
publiki Demokratycznej w licznych rezolucjach i uchwałach wyraża uznanie
ministrom spraw zagranicznych Związku
Radzieclciego, krajów demokracji ludowej i NRD za zajęcie na konferencji w
Pradze zdecydowanego sUmowiska prze
ciwko remilitaryzacji Trizonii i w obronie pokoju.
spraw zagranicmych
Ministrowie
ZSRR, krajów demokracji ludowej i
NRD - oświadczyli jednogłośnie w uchwalonej rezolucj rll'hotnicy najwięk•
szego w NRD przedsiębiorshva przemy
Lenna
słowego ChemiJ.ewerke w
wskazali drogę pokojowej odbudowy
świata i zapewnienia Europie trwałego
•
pokoju.
Przedstawiciele niemieckich wolnych
związków Z<Jl,Vodowych (.FDGB) w kraj1i Sachsen Anlzalt stwkrdzili, że dekla
racja praska wyraża nadzieje i pragnienia wszystkich uczciwych ludzi zażegna
nia nowej wojny przez !konsekwentne
realizowanie uchwal poczdamskich i jat
taJi,skich.
Popieramy deklarację praską
oświadczyli w rezolucji robotnicy fabryki pomp w Halle - celem jej jest
zapewnienie światu trwałego pokoju,
narodowi niemieckiemu zaś _ niezależności państwowej i dDbrobytu.
Ze wszystkich krajów Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej napl,ywają be:
pr:::erwy dalsze rezolucje ludności pramjącej, potępiające uchwały nowojarskie o remilitaryzacji Niemiec i wyraia
jące uznanie dla deklaracji praskiej.

Rokowan1·a handlowe

3-go kw_.. 194? -:- . z~ 100, I miesięcy 1950 r. wzrosła o 22 pro
wzrost produkcJ1 naJwazmeJszych cent, w porównaniu z tym samym
gałęzi przemysłu w 3-cim kw. okresem roku 1949. W porówna1950 r. kształtował się następują niu z trzecim kwartałem r. ub., między Polską
WARSZAWA. W dniu 21 paźprodukcja w 3-cim kwartale 1950
co: surówka - 118 proc., stal dziernika br. przybyła do War117 proc., walcówka - 114 proc., wzrosła o 24 proc.
Opublikowane dane liczbowe szawy delegacja handlowa Egip118 proc.,
szyny kolejowe miedź - ~06 proc., ołów - 120 ujawniają ogromny postęp, jaki tu, która pod przewodnictwem
dokonał się w dziedzinie mechani charge d'affaires Egiptu w Warproc., węgiel - 111 proc.
LAKE SUCCESS. - Na niejawWzrost produkcji ropy nafto- zacji rolnictwa, rozbudowy trans- szawie, pana el Husseini el
nym posiedzeniu Rady Bezpieczeń
rwej wynosił - 112 riroc., nafty portu, rozszerzenia inwestycji i Khatib przeprowadzi rokowania
stwa w dniu 22 bm. kontynuowano
- 110 proc., benzyny - 120 pro\ szeregu innych gałęzi radzieckiej w sprawie umowy handlowej z
mianowania
dyskusję nad sprawą
, Polską.
cent. Wzrost produkcji energii gospodarki socjalistycznej.
sekrletarza generalnego ONZ.
Delegat ZSRR Malik przedstawił
wniosek, aby stali członkowie Rady
Bezpieczeństwa przeprowadzili kon
sultacje międrzy sobą w spcawie kan
dydatury na stanowisko sekretarza
generalnego i ahy o ~ach
swych konsultacji zawiadomili Ra-

p~zy ~adz1e dukC]ę

d~ ~ta~ystycznego

Dnia 22 października
Rady
Przewodniczącego

PRAGA. -

Mm1strow ZSRR podaJe liczby,
Ministrów ZSRR, W. Mołotow, przy charakteryzujące wzrost produkministra Spraw Zagranicznych cji przemysłowej, w porównaniu
jął
Niemieckiej Republiki Demokratycz
'
nej G. Dertingera, któremu towastanu Ministerrzyszył sekretarz
•
stwa Spraw Zagranicznych NRD Bezpiecztńsłwa_
W
Ackerman.
zastępca

i Egiptem

Z dyskUS)• i
Radzie
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„Wykonaliśmy plan roczny"

dę Bezpieczeństwa.

Dzięki

zobowiązaniom,

Wniosek Malika popai·ł przedstawiciel Egip\u i inni członkowie Rady. Austin, wykorzystu!iac swe stanowisko przewodniczącego, usiłowal
przy pomooy różnych manewrów
pr0cedurafuych nie dopuścić do
tadzieckieg?:
wniosku
przyjęcia
lecz to mu się nie udało. Większosc
llady poparła wniosek
członków
ZSRR, który został przyjęty.
posiedzenie Rady BezNastępne
poświęcone mianowapieczeństwa,
niu sekretarza generalnego, wyznaczono na 25 października.

podjętym

zatrudnionych
robotników
przez
przy budowie Muranowa dla uczcze
nia 33 rocznicy Rewolucji Pażdzier
nik9wej, bleki Nr 106, 107 i 112 zostały przekazane do uży,iku na dwa
tygodnie przed terminem. Na zdj.:
blok Nr 106. W głębi blok Nr 112.

,.... Aaptywaią dumne meHiunki ~z całego kraju

Współzawodnictwo

i racjonalizatorstwo de·
cydu1jq o pedniesjeniu wydajności pracy
Od zakończenia roku dzieli nas jeszcze przeszło 2 chnicznych

:z.realirzowała plan roczo wykonaniu ny w diniu 12 października. Pnecię
tna wydajność w tych zakładach
podniosła się o około 50 proc. d?.it:ki
Wspólną cechą. wszystkich meldunków jest stwierdzenie, że do przed
temu, Że 80 proc. załogi b!erze udział
terminowego WY'kona.nia planu przy czyniła się realizacja długoo-kreso w długofalowym współzawodnic
wych zobowiązań oraz stale rmwija jący się ruch współzawodnictwa i twie, zaś klub racjonalizatorów obej
raejona.Iizaitorśwa.
muje 112 członków, którzy systemaM. in. meldunki o wykonaniu pia tycznie usprawniają procesy produk
'nu nadesłaly: pnzędtzalniia 1nu i ko· cyjne. ·
Również Faibryka Armatur w Kra
nopi nr 2 ii. roszarnia lnu li konopi w
Skarkowie. Pieirwse.y z tych zakła- kowie zakończyła plan roczny. co
dów wykonał plan w dniu 7 bm. przyczyni siię do os1iąg1n:ięcla do koń
Drugj w dniu 8 bm. Plany wykona- ca roku około 70 mi1ionów złotych
(le zostały zarówno p-0d względem oszcrzędności, niellaleimie od ponadituści, jak i. pod względem wartości planowej produkcji.
Plan t·oczny wykonali również row cenacit Dliezmiennych. Załogi tych
rzakladów stwierdrzają, Że drzięki po- botnicy jednej iz odlewn1 w hucie
dejmowaniu zobowiąizań dla uczcze- „Zabrze", wykonując równocześn ie
nia śwlęta 1 ilVIaja :i. 33 rocznicy Wiel przedtermi111owo rzamówJ.one części
klej Rewolucji Październikowej, o- konstrukcyjne dla mostu w Grudeią
dcieJamem, ps. Łupasrzko, który pod sią.g:nięto przeciętny w:z;rost wydaj- dzu.
parzą,dkował oskaTionemu podległe ności pracy o około 20 proc., co poO 71 dni przed ten:µ,inem roczny
·
mu bandy.
ykonali rozwolliło na prrzedterminową reaLiza- plan napraw średnich
w maju 1948 r. oskarżony zorga- cję rz:adań.
botnicy l'lZeszowskiej parowozowni,
niwwał z zaufanych mu ludzi speKrakowskich Zakładów oszczędzając przy tym prawie 25
Załoga
cjalną lotną ekipę do spcawdlzania Wytwórczych Maiterfalów Elektrote milfonów .złotych.
zibieranych pnze<z: jego wywJad wiadomości. RaipQrty wywiiadtowCrLe ·byly wysyłane z kraju drogą na Pa<r~
i Lom::ly,n.
'Rrizewo.dni<crzący: Co z!łwieł'ał~ te
ra.p10rty?
OSkariony: Dokładnie i ~mególo
wo nie mogę so'bie ws1Zystkich pr;z.ypomnieć. W.i.em, że obejmowały one
informacje WQ,j:!.1towe, polityczne ł
gospoda.rcze. Np.: tl."8llSJ>Oil"tY kolejowe, romnieszcrenie jednosteik wojj skowych, na~i•a dowódeów, lloSć

WARSZAWA. -

miesią.ce, a już wiele załóg fabrycm ych nadsyła meldunki
zadań pl'odukcyjnych pierwszego rok.u Pia.nu 6-Ietniego.

Szpiegostwo na rzecz Anglosasów
zwykła "mokra robota"
Główny oskarżony w procesie warszawskim

i

I

23 bm. pr.zed
WARSZAWA. Wojskowym Sąd€ID 1:!-ejonowym w
Warszaiwie roZ1pOcrzął s1ę proces orga
ll'irLatorów tzw. mo'l:.ilizacyjnego ośrodka wileńskiego okręgu AK. W
pierws.zym ?niu rooprawy . od~ytano konkhIZJę akt!-! oskairzema., po
C17:Yffi ;;ąd :pc:rz.y-stąp1~ dQ prrz:es~ucllarua głownego oska~n~o, b. Komen
danta . ok·ręgu W<ler_i.skiego AK, Antoruego Olechnow10za.
Zapytany na wstępie, czy przyzna
je się do d'Ziałalnośei w ramach nfo.
tegailnej organizacji antypaństwowej
po wy7JWoleniu, 01eehnow1icz dał od
powiedź tw.ierd'lą.cą.. P.rnyrznal się ró
rz:organiizowania komórki
wn,ież do
wywiadowczej w ramaoh tej organi
zacji.
Składając wyjaśnieni.a w z.wiązku
z tymi dwoma ea!I'z.~.tam.i, oskarżony
stwierdrziił, i.e objąiwsizy w kwietniu
1945 r. funkcję komendanta ok1ręgu
wileńskiego AK, izorganirz.ował przerrzut oddziałów AK z Wileńs.zcrz.y,zny
na teren kraju.
Olec:hnowicrz; zdecydował, że okręg
wileński nie ujawni się i kontynuował działalność konspiiiracyjną. Nawiąizał on kur.ierską łąC!llilość z gen.
Kopańskim .ze „Stztabu londyńskie
go", od którego otnzy.mał wytycrz.ne
podziemnej dział~nośoi AK w kraju.
„Gen. Kopańslki - mówi oskarżo
ny - polecił uirzymywa.ć komendę
w
wyłącznie
wileńskiego
okręgu
1wojej dyspoeycJi. Gen.· KO!Pański

band leśnych ,
AK przyznaje się do winy

żądał ode umie ·infol'IDlacji odnośnie
W11'J,!lka., 71Wł8;5Zcza kadry ~foerskiej,

dyslokacJ.; Jedno.stek wo\jskowych,
ich liczebności, s;truktury organ.imcy.fine.i i uzbrl<>jenia".
Oskm"i;ony WYiaśnia dalej, fe Ko
pański żądał l'ÓWlllli~ informacji na
t&tlat dll'iałallności władz be7ł1'ieczeń
stwa or.a.z zagadnień gospodarczych
. poIC.tvcmycb Polski
1
"
Oskarżony

•

stwierdza. że zbierane
w kraju w myśl tych :instrukcji illlformacje ma>iegmvskie były systema
tycmfe prresyłane do Londynu. Odnośnie działalności band dyw€1'Syjnych i rabunkowych, Olechnowicz
zerz:naje, że już w pierwlSllym oka:esie po WYflWOleniu kraju nawią:za!l
kontakt .ze Wl5ipĆ>lOska•rżonynn Szen-

Chłopi

wintri

I

sam~lotów

na lołlni.skach iłp.

przyeótować się

•

na ewentualne rychłe nodejście p'rzymrozków

Ministerstwo Rolnictwa i RR przy zakończyć wykopki ziemniaków i bu
pomina wszystkim rolnikom o ko- raków cukrowych, zabezpieczyć od
zakońc~nia powiednio kopce, szybko przeprowa
iniieczności ,szybki-ego
niektórych prac polowych i gospo- dzić silosowanie pasz zielonych, któ
re w wypadku przemarznięcia mogą
darski~h ~raz o wcz:sn?m przygo- ulec gniciu. Opatrzyć naleźycie wiej
towamu się na nadeJśc1e przymroz skie pompy i instalacje wodociągowe oraz w miarę moźliwości wyko-1
ków.
W szczególności Minister~wo Rol nać jak naiwiecei orek przedzimonictwa i RR zaleca jak na;szybciej lwych

Flr.zodują.cy

robotnicy budowlani, awansowani

na dyirektorów, urz.u·

pełnJ.aiją. sW<>je wiadomości teoretyczne na specjalnym kuTSie, zorganizo
wanym pm.ez Ministerstwo Budownictwa. Kurs obejmuje 360 gad2lin lek

cylblyeh, w tym 29'7 godzin wykładów i 63 gooxiny seminariów.
Na zdj.: od pra;wej ob. ob. ł'dotr TrzcińsM -PPB 14, Ada.m WieFoto_ AR
SiPB 2 i starnisław Czępiński - PPB 14.
siołek -
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ten brak zainteresowania tym zagadnieniem specjalnie trudnymi
warunkami technicznymi, a więc
brakiem przyrządów pomiarowych, rozmaitością typów koco ich zdaniem unietłów itp.,
możliwia prawie wszelką kontro
jakichkolwiek
ustalenie
lę i
mierników w oszczędzaniu opału.

O niesłuszności takiego stanowiska przekonuje nas najwymowniej zobowiązanie palacza
ZPW im. Wiosny Ludów ob. W.
Chajta, o którym donosiliśmy
już w dniu wczorajszym.
Otóż Chajt na masówce fabrycznej, zorganizowanej w związ
ku ze zbliżającą się rocznicą Rewolucji Październikowej, zobowiązał się oszczędzać codziennie
po 500 kg. węgla.
Od tego czasu palacz Chajt codziennie odkłada na bok, z ilości
przeznaczonej na spalenie pół
tony węgla. Z każdym dniem
rośnie pod ścianą kotłowni sterta węgla zaoszczędzonego przez
palacza.
- Nie ma w tym nic trudnego
- mówi dzielny palacz - po

prostu pracuję tak, aby wydobyć
z kotła maksimum jego wydajności. A więc przede wszystkim
nie zasypuję rusztu w jednym
miejscu, lecz rzucam miał cienką warstwą na całą powierzchnię. W ten sposób węgiel spala
Zamiast szlakosię całkowicie.
wać co dwie godziny, wybieram
z paleniska co półtorej godziny,
przez co nie gromadzi mi się gru
ba warstwa szlaki, przygniatają
ca płomień.
- Bardzo duże znaczenie dla
jak najlepszego wykorzystania
opowiada dalej palacz
węgla Chajt - ma ustawienie zasuwy
kominowej. Trzeba ją bowiem
tak regulować, aby węgiel spalał
się w kotle, a nie w kominie. Na
obserwoleży również uważnie
aby nie przekraczać pować,
trzebnego ciśnienia, wreszcie odpowiednio regulować poziom wo
dy w kotle. Ponieważ wiem jak
twardą wodę mamy w Łodzi uży
wam zawsze do jej zmiękczenia
sody kaustycznej, aby kamień
nie osiadał na ścianach, gdyż
wskutek tego traci się duże ilości ciepła, co powoduje zwiększe
nie zużycia węgla.
Jak już podawaliśmy wczoraj,
palacz W. Chajt wezwał wszystkich palaczy kotłowych do współ

Młodzież SP
podejmuje zobowiązania

ku czci Rewolucji
zorganirowana w
Młod:deł łódzka
hufcach „SP'' przy układach pracy i
w szkołach podejmuje masowo zohowi,
Z8flia dla nczcienia roczni<:y Rewolucji
Październikowej. Zobowią~ania te daty
C7'4 zwiększenia ilości i podniesiema ja
kości produkcji, wykonania rozmaitych
prac społecznych z przekazaniem docho
du na odbudowę Warszawy i na pomor
ofiarom wojny w Korei oraz powięk
szenia prenumeraty „Sztandaru Mło

dych".

li całym kr.J- ~ pN-flołowania do Miesięc:a Pogłębienia Przyja.a~
Polsko - Radzieckiej.
Na zdj.: - pogadanka dla najmłodBr.ych dzieci o tyciu młod-zleiy ZSRR
- w iwietlicy TPPR we wsi Gnojewo, ''łOj. gdańskie.

Codzien110, noroelka „Ezeressu"

Do tej pory wpłyn~y do Komendy
Miejskiej „SP" aobowiQzania i rezolucje
{l(lwzi~te przez młodziet utrudnioną w
ZPB im. St. Dubois, PZPJ im. W. Wró
hlew1kiego, oru ucmiów 1 Pamtwowej
Szkoły Techniczno - Przemyełowej, Li
ceum Mechanicznego T-wa Salezjańskie
go, Państwowego Liceum Techniki Den
tystycznej i I Państwowego Liceum i
(g)
Gimnazjum im. A. Kopernika.

A. Kordesz

« lan1stwo

Fox zaskarbił sobie u mnie pełne za-1 potem zaś podszedłszy do okna, zapyufanie i bardzo kochałem tego pieska, zu- tuje:
- Hej, ty człowieku z papierami!...
pełnie białego z czarną plamą na czole.
Jak kot Wdrapywał się na drzewa, a hau, hau, hau!... ne mogę znaleźć!... hau.„
potem szybko zeskakiwał ha ziemię. Zrę- hau.„ hau!„. Na pewno schowałeś piłkę
u siebie!
ozność jego zadziwiała wszystkich.
Znów wpada do gabinetu, węszy na
Pewnego razu znalazł piłkę. Przyniósł
j4 do domu i, usiadłszy na tylnych ła- wszystkie strony, dotyka każdego sprzę
pach, odezwał się (mówię „odezwał się" tu, zagląda do szafy: i nagle, jak człowiek,
bo rozumiałem wymowę je.go ruch6w i który uderza s.ię w czoło na znak, że coś
sobie przypomniał, Fox zatrzymuje się
spojrzeń}.
- Rtuć tę piłkę daleko między krzaki, i m6wi:
- Założę się z tobą, że piłka leży na
a ja ją natychmiast odnajdę!
Spróbowałem. Fox odnalazł piłkę w biurku!
Nie zakładaliśmy się, bo piłka leżała
mgnieniu oka i od tego czasu zanudzał
rzeczywiście na biurku. Pies mądrym
mnie swoim natręctwem.
okiem, zauważył kiE>rnnek moich spoj- Pobaw się ze mną w piłkę!
Kiedy tylko drzwi mojego pokoj1.,1 były rzeń„. Chciałem schować piłkę do kieszeotwarte, wślizgiwał się z piłką w zębach ni, ale zaczyna się Sodoma i Gomora.
i, stając na tylnych łapkach, kładł przed- Fox skacze i szczeka, jak szalony biega
nie na rozrzuconych na biurku papierach, po pokoju nie spuszcza mnie z oka uważny na każde poruszenie mojej ręki.
książkach i listach.
A jaki jest przytem inteligentny, jaki
- Oto piłka! - nudził mnie - rzuć ją
przez okno, a ja już ją odnajdę„. Zoba- bystry!
Kiedy wpatruję się w niego, mimoczysz, to będzie zn~cznie ciekawsze, niż
woli przypomina mi się powiedzenie motwoje papiery, książki i gazety!
Udaję, że wyrzucam piłkę przez okno. jej starej sąsiadki, że „Fox jest człowie
Fox wybiega uradowany z wywieszonym kiem w psiej skórze".
O, jakie piękne, jakie mądre 1 wierne
ozorkiem. Nie wie, że go oszukano, że
piłka leży znowu na biurku między pa- są jego oczy. Oczy, kt6re mówią:
. - To prawda, że jestem tylko psem,
.
.
piera~.
A pies szuka w ogrod.m~, szuka i szuka, ale serce mam .me1że levsze~ niż niektórzy

Przy-

-

~~łż~6s:.::d~~:b!f:ip:~i ~~:i~~
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zokładó_,w muszq się zo1'qć sprowq rac1·onolnej gospodarki węglem

' Jednym ze środków do obniże
nia kosztów własnych produkcji
jest racjonalna gospodarka · wę
glem używanym przez przemysł.
Ni.fmety, na tym odcinku nie wiel(i! dotychczas zrobiono, a nawet
Centralne Zarządy i dyrekcje pos:iiczególnych zakładów pracy nie
wiedzą dokładnie ile w ich zakła
dwh potrzeba jest węgla dla otrzy
:mania właściwej ilości pary, czy
e!M!rgii elektrycznej, zużywanych
do produ~cji.
Niejednokrotnie obserwowano
poważne marnotrawstwo opał\! za
równo przy paleniu jak i przy
nieodpowiednim składowaniu pracy
kiwowni.ctwa zakładów
nt'e zdają sobie zupełnie sprawy
z watności tego zagadnienia.
Jak bowiem inaczej można tłu
fakty, zaobserwowane
maczyć
na terenie Zakładów Wełnia
nych im. M. Buczka lub Lniarskich Zakładów w Kamiennej
Górze, gdzie jedna trzecia część
wskuwęgla idzie na śmietnik
tek nieumiejętnego i niedbałego
palenia?
poszczególnych
Fachowcy z
Centralnych Zarządów tłumaczą

CZĘSTOCHOWY:

hro nam, że po7.a słowami potępie
nia - nie znajdujemy innych słów
w odpowiedzi na Pani list. Więc naj
pierw dla ,;aspakojenia pustej ambi .

zalegalizować związek

Pa.nią

I wyrokiem Sądu przyznane mu w... W związku z tym, że oszczęd stało jedno z dziect - zastanawia
ność węgla może w naszej walce się Pani, czy nie jest za młoda do >;a

zawodnictwa

oszczędnościowego.

wykonanie
przedterminowe
Planu 6-letniego przynieść milio
nowe sumy oszczędności, a moja
metoda oszczędzania może być
zastosowana we wszystkich kowzywam
w kraju
tłowniach
h d0
k
1
k h
wszyst ie pa aczy otłowyc
zainicjowawspółzawodnictwa,
nego przeze mnie na cześć 33 racz
nicy Rewolucji Październikowej.
Należy zaznaczyć, że za przykładem Chajta poszedł jego pomocnik zmianowy - palacz Fran
ciszek Morie, który w okresie 2
dni zaoszczędził już 1.000 kg.
o

węgla.

Czyn łódzkich palaczy, który
inia.juje nową formę współzawod
nictwa oszczędnościowego stanokl
1k
· d'
w1· go d ną · od powie
· dl z po s iej a
t
b
a tych wszysts~ ro o mczeJ
kich, którzy pragną rozpętać no(w)
wą zawieruchę wojenną.

dania jakie na nią spadnie - zadania wychowania dziecka! I prosi nas
Pe.ni 0 radę - co robić?
Radzimy nie „uszczęśliwiać" dzieeka swoją osobą, wycofać się jak naj
szybciej, a mężczyz.na, który dla Pari rozbił rodzinę, niezawodnie zrozumie swój błąd i nie p<>kusi się więcej o budowanie swojego przyszłeg:>
szczęścia na takich pQdstawach, kt6re runęły przy lada próbie życia.

*

ELIGIUSZ

• *

SOBOCI.ŃSKJ: -

tę.-

danych informa<"j'i udzieli-) Panu w •ro
warzystwie Przyjaźni Polsko . Radzieckiej, ul. Piotrkowska nr 272-b.
•
• •
.M. R. RADOM: - Skoro ma Pan
dopiero 18 lat - wypadanie włosów
jest na pewno spQwodowane ogólnym osłabieniem. Jest Pan przewi:aż
aby miał Pan
i nied sąd-zimy,
liwiany
d
.
. twi
z t ego powo u
er ząe, ze
racJę,
patrzą na Pana, jak na dziwoląga.
Radzimy zwr6dć się do lekarza-in\ ternisty. Pozdrawiamy Pana.

Można się już zapisywać

Nowa

szkoła

w lodzi

dostarczy haądlowi uspołecznionemu kadr

t

wykwalifikowanych sprzedawc6w I kierowników
Wprawd me imtytucje handlu uspołecz
nionego prowadzt szkolenie swych pracowników, to jednak w ich placówkacl1
d11je się jeszcze odczuć brak wykwalifi
koww1e110 pod każdym wzglęclem perao
nelu. Utrudnia to naturalnie dalue ueprawnienie prar.y i otwieranie nowych
placówf'k.
W.i~lkq wirc dla tych in$ly1Ucji porno
cą będzie uruchomienie apeejalnej 2letniej 1:koly, której maniem jest do
1&atc::anie mlodych, wsiechstronnie wy
ukolonych pracowników dla handlu u~
polecz:nioneio. Szkoła ta powmmie uŁodzi już w listopadzie.
Do uczelni tej będzie aię przyjmow:!
od
ło młodzież obojga płci w wieku
lat 15 do 18. Program M pnewld11je
połąrzenie zajęć teoretycznych z prakty
cznynu, przy czym uczniowie będ, otrzymywali za pracę w ramach szkolenia
odpowiednie wynagrodzenie.
Zglos::eni.a do s11koly przyjmują wssy!I
kie centrale handlowe w Łodzi w liczbie
22, m. in. i PDT, który od uzyakania no
wych kadr pracowników uzależnia np.

ludzie„. Wier;i, co znaczy radość, , wie_m:
c.o z~aczy c~erpi~nie:„ I teraz rowme~
poniewaz me mogę wyrazić c1
c1erpu~,
~łowami. tego, co czuję dla ci~bie i two:
Jej. r?d~my„. ~ak! koch~m ~ię, che~ c1
słuzyc, Jestem ci wiemy, Jak pies!... Niech
tylko ktoś odważy się zbliżyć do twojego domu, już ja mu pokażę!

n.

l>ewnego razu pokłóciliśmy się i miałem z tego powodu wielkie zmartwienie.
A każdy, kto ślepo wierzy swojemu psu,
zrozumie na pewno moją gorycz.
A było to tak.
Zarżnęliśmy dwa gołębie, a potem żona poszła do komórki po kosz, w którym
odarte z pierza ptaki.
chciała położyć
Kiedy wróciła do kuchni, brak było jednego gołębia.
Jej nieobecność trwała wprawdzie tylko parę minut, widocznie jednak jakiś
przechodzący biedak, sięgnąwszy ręką
przez okno, ukradł gołębia.
Żona wybiegła, rozglądnęła się, ale na
drodze nie było nikogo.
- A może to pies? - pomyślała i za~
raz potem zawstydziła się na myśl, że
może o coś podobnego posądzić Foxa.
Nasz pies nie ruszał nigdy najmniejszej rzeczy, służącej do jedzenia. W dodatku siedzi sobie teraz spokojnie w ·kącie, skrobie się łapkami po głowie, jego
zaś myśli są oddalone o tysiące kilometrów
od ukradzionego gołąbka. Powoli przymykają się jego oczy i pies zasypia.
- Fox! - zawołałem go.

Podniósł ciężkie powiPki i soairzał na
mnie z wvrz11+0....

l-

otwarcie w roku 1952 je~zcie jednej plo
( ~k)
cówki na miar~ obecni•ch dwu.

..••••••••••.•.••„ ••••••••.•••...•.•..• ,., •••••••

Popularny koncert
dziś

w filharmonii

Komisja OkrPgowa ZSP organizuje 11
okazji rozpoczęcia roku akademickie
1950-~l koncert dla atudcntów i nero
kicj publiczności.
Impreza ta odbędzie aię dzi5łaj. tł,
24 pa:idziernika br, o godzmie 19,30 w
sali Filharmonii. W programie utwory
kompozytor6w polskich i roeyj&kich m.
in. Chopina, Moniuszki, Cuijkowsk.1ego,.
Korsakowa, Szymanowekiego i Cbacuturiana.
Wykonawcami koncertu SQ pror1•sore1
Wyższej
wie i studenci Państwowej
(j.)
Szkoły Muzycznej.

Na odbudowę Warszawy

Koło Ligi Kobiet przy RSW „Prnsa"
w Łodzi przekazało na odbudowę War
ezawy zł. 19.033, króre uzyskano, jako
dochód z zabawy Śll•ietlicowej.

Czego chcesz ode mnie, mój panie?
i błogo„. Zasypiałem,
•
- O piłce? - zastanawiałem się głoś
no. - Pies nie mógł ukraść gołąbka, bo
gdyby to zr6bił ogryzałby teraz jego kos'
teczki...
- Mówisz logicznie! Ale spojrzyj no na
niego! On nie ma miny uczciwego psa(,
- rzekła żona.
- Ale co też wygadujesz!
- Powtarzam, że Fox wygląda bardzo
podejrzanie!
- Fox, spojrzyj no mi w oczyl - po„
on zaś, spuściwszy
wiedziałem do psa,
szybko głowę, mamrotał spojrzeniami i
gestami.
- Czy siedziałbym teraz spokojnie, gdy '
bym ~kradł gołąbka? Gryzłbym w kąciku
kostki, a nie drzemałbym„.
Przytacza usprawiedliwienia, które mu
sai;i nasunęłem, to zaś wydaje mi się podeJrzane.
- Spojrzyjno mi w oc:zy, Fox!
Pies udawał obojętnego, niby nic nie
wiedzacego, ale ja przejrzałem jego grę.
- On ukradł! _ zawołałem.
To, co wyczytałem z jego głęboko osadzonych oczu, było dla mnie bardzo, bardzo smutne: w jego oczach malowało się
ludzkie kłamstwo.
Fox, podobnie jak człowiek usiłował
zgasić ":' s~oich oczach blask ~ieprawdy.
Jed.nakze me udawało mu się to, ponieł
t
waz nawe cz owiekowi niełatwo jest zataić swoje kłamstwo.
Ukryć kłamstwo udaje się tylko kohiede: i to nie zawsze„.
Było mi tak dobrze
myśląc 0 piłce.

Nr

WICEK: - Chciałeś iść krótszą drogą
do Idziego i zbłądziliśmy, a na rogu nazwy
ulicy nie ma„.
WACEK: - To może przy bramie?„.

sprzedaż

potlręcznił6w

WICEK: - Przepraszam bardzo!.„ Nie
WACEK: - O tam ktoś idzie! Zaraz się
WICEK: - No i co?„.
wie pan, co to za ulica?....
.
.
WACEK: - Jak pech - to pech!. .. Ta- od niego dowiemy!
OB.: - Nie mam pojęcia! Właśnie chciaWICEK: - Słuszna racja! Hallo! Hallo,
hliczki przy bramie nie ma, a w całym
łem się kogoś spytać.„
przyjacielu! Wolnego!
domu już ciemno!

Łódź wychodzi

Od wczora;

aa

Kasy ,,Orbisu••

zaułków

z

rzelotowe arterie

szkolnych

w zy8tkich księgarniach
„Dom11
Kśtiki" - rozpoczęła się wczora.f wol
na 11pnedai podręcmików 62kolnych dla

We

klas I - IV.
Do tej pory podręczniki te były roz
prnwadzane wyłQcznie za pośrednictwem
Mół. Obecnie wobec zaspokojenia na.ipilniejuych zamówieu i potrzeb, każdy
może je nabyć w księgarniach.
(y)

skróc<ł drogę do innych miast i usprawnią
komunikac.ię w obrębie Wielkie.i Łodzi

Przed wojną ówczesne władze
miejskie spod znaku sanacji prowadziły roboty drogowe na ul.
Żeromskiego, którą trzeba było
przedłużyć w kierunku południo
wym i zabrukować. Ułożono wtedy kamień polny do ul. SkrzywaWC110raj po południu odbyła się uro- na i... dalej ani rusz.
eeyMa inau;i:uracja roku akademitkiego
Na przeszkodzie
stanął how .Wyzmd Szkole Ekonomie.mej w Lo wiem„. płot drewniany, zamykad!l.
. ' .
. jący ulicę.
Na program uroczysrole1 złozyło uę
. "
1ureg przem6wień, imatryk.ulacja no-/ Była to tak „olbrzymia przewoprzyjętych studentów oraz . wykład szkoda, że nie usunięto jej nawet
ir'lauguracyjny prof. A. Konopki - „Na do chwili rozpoczf:cia wojny. Uliu!U ekonomiczne a Plan 6-letni". (y) ra Żeromskiego pozostała ,,ślepą".

Inauguracja

1 aka~ Rłi«:kiego

'
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wWEwtodzi

I

A.J!

Można więc powiedzieć, że gospo \ tor<l;~i kolejo~ym~, po ich likwi.-

darka kapitalistyczna „skończyła
pod płotem".
Tego rodzaju „przeszkody" mogą nas dzisiaj tylko śmieszyć. Zamierzeniom naszych inżynierów,
ujętym w ramy 6-letniego planu
rozbudowy Łodzi, nie ostoją się
nawet mury.
Potwierdza to projekt przebudowy ul. Zeromskiego, która stanie się podstawową arterią tranzytową, bowiem obecnie budowana Trasa P - P nie rozwiązuje
w pełni zadania i stanowi tylko
pewnego rodzaju prowizorium.
Nowa arteria tranzytowa, orniul. Pajając

nie tylko ustawne, ale i estetyczne

śródmieście,

bianicką

ze

połączy

Zgierską.

Jej repre-

przeJdzie Jednak tę~y i,
Plac D~browsk1eg.o,
wpadnie w ul. Szterlinga, a mo.z~
nawet przebije par~ helenow~k1 1
dojdzie do ul. WoJska Polskiego.
Z dl'Ugiej strony n~tomiast P?~
przez Tylną połączy się z ul. K1lm
skiego, stanowiąc jej uzupełnienie.
·
Jak bowiem wiadomo ul. Kiliń
skiego będzie drugą arterią tranzytową, łączącą ul, Wojska Polskiego ze Rzgowską. Skierowanie
części pojazdów przez Targową
będzie więc powainym o_dciąźeniem tej arterii.
(kł)
daCJl

okrążając

długość

w

wdziwym uznaniem powitać należy poży 8iczególne komplety moźna ~d1ie nateczną inicjatyw{' Centralnego Zarztdu bywać w róinych zestawach sprzętów.
Przemysłu Drzewne11 o, który pokusił się
(j)
o opraeowanie nowych
odpowiednich

I

Za mi ast sensacyjnych zeszycików

wzorów.
CZPD wyszedł mianowicie z załołe
nia, że powinno się produkować meble
nie tylko' ustawne, ale i estetyczne. Wy
łoniona komisja postanoWiła więc opr11
cować wytyczne do produkcji mebli dla
świata pracy.
W wyniku tych prac powstało 5 kom
pletów mebli, które w najbliiszym c~a
&iii ukaiQ si{' w sprzedaży.
Pamiętamy zapewne
wszyscy
PodłtOOJ1Jwe zestawy składają eif
z przed~ojenne, popularno-sensacyjne
1m/ 3 rodzajów, tapc=u z dwortut wydawnictwa, którymi tak szczo
mi.ejscami do 8pa1łia, stołu rozsuwanego drze karmiono dzieci i młodzież
lub -i;wyklego, 4 krzeseł ora.z 3ekretany szkolną. Były to przewafoie „mroka jako sprzętu dodatkowego. Niektóre żące krew w fyłach" opisy awantur
podstawowe sprzęty, jak szafy, wykony niczych przygód rozmaitych Nat
w111ie będą w różnych wielkościach, co Pinkertonów, Bufallo Billów i inumożliwi umebloW!Jiie mieszkania stonych Tom Mbców, którzy drogę
•ownie do potrzeb rodziny.
swych „sukcesów" znaczyli gęsto
Godnym uwagi meblem jest ta1>czan
trupami.
Oczywiście, że taka ..lektura" za
miast kształcić wypaczała zupełnie
charaktery młodego pokolenia, a
liczne przestępstwa, kradzieże, a
nawet i zbrodnie dokonywane były
· ·śl e we dł ug wzorow,
·
·
sc1
zaczerpmę·
W>uj Kleafas przywołał do siebie t ycI1 z owych popu l arnyc h • me· · wyfl, l ą d aJącyc
·
h ks'lązecze
·
k
swego si011trzeńca i pyte. go:
winnie
·
- Pfotn1siu, dowiedziałem się, że czy zeszyci'kow.
· ·
d b · ·
D z1siaj
n16wMs& na mnie „osioł". Czy to pra
- po 0 me 1a k 1· na i nnych
odcinkach
- i w tej dziedziwda?
nie nastąpiła gruntowna zmiana.
Piotru8 milczy.
Dzisiaj dzieci nie karmi się bezwar
- Powiedz prawdę, a nic et nie tościowymi
czy wręcz szkodliwymi

Centrala

odsyła

do hurtowni,
.
a klienci odchodzą z kwitkiem

długo jeszcze będziemy musieli skórzanych i wełnianych jest W-1.ęcej ani
obcasy - żalQ &ię w listach nasi żeli mieszk11ńc{\,w Lodzi. Czy rękawiczki
Czytelnicy - i biegać od sklepu do skle maję nam ogrzać nogi? „."
pu w pmzukiwaniu pończoch? Dlaczego
Rzeczywiście, dlaczego nie
ma w
„zaspano" 1 nie pomyślano na czae, że sprzedaży poucz och? Z zapytaniem tym
po lecie nadejdzie jesień? Dni są coraz zwróciliśmy się do dyrektora handlowe
chłodniejsze, a my i nalize dzieci cho- go Centrali Odzieżowej.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że przydzimy boso i marzniemy. Rękawiczek
czyn należy szukać w zwiększonym popycie, je podaź nie podąża za potrzeba
mi, że wreszcie Centrala ma na głowie
nie t)'lko L6dź, !. w końcu odesłano nu
po informacje do hurtowni„.
Ale i hurtownia nie wzhogacila nasze
go zuobu wiadomości w tej sprawie.
Cisy obecny brak po(&ezoch w sprzeda
:iy nie przypomina do lllud:enia figielk6w zaopatrzeniowych .: niedalekiej

„Jak

dla dzieci
i

młodzieży

Powstanq nowe biblioteki, wyszkolimy fachowych bibliotekarzy

•••--•ma-••----•

~ię .••

sensacjami, - lecz dostarcza się łm
pięknych powieścl; wierszy, bajek
- No - wyba.nzam cii dlatego, ie§ napisartych przez naszych najlepDOW(edział zr.ra,wde.szych literatów l ooet6w, lub tłuma
-

Taik, wuju.„

Poza księgozbiorami szkolnymi
Istnieje również w Łodzi 9 · wypoży
czalni książek ~la dzieci do lat 15.
I tu także znaj.dują się tylko wartoM
ściowe dzieła.
Dużą boląc~ką, która do pewneoo stonnia ha$nuje naletyty rozwój

pończoch?

zbijać

dobra lektura
czonych % bogatego zbioru młodzie
żowej lektury radzieckiej i państw
demokratycznych.
Młodzież ł dzieci żyją dzisiaj tymi samymi zagadnieniami co starsi.
Takie spra~y jak produkcja, rozbu
dowa kraju, współzawodnictwo pra
ty itp. budzą w młodocianych umy
słach wiele szczerego zapału i entuzja:zmu, toteż w tym właśnie kierun
ku zaspakaja się gusta młodych czy
telników.
Na terenie Lodzi istnieje 138 bibliotek szkolnych z dufyml księgozbiorami. Są tu przeważnie utwory
klasyków
polskich,
tłumaczenia
dzieł obcych autoro'w, ksiąz'k1· popu
larno--aul·owe oraz o-a„~ającA w
-- 'K sposób ur •u
"
przy•t„pn''
zagadnienia
" " ;
współcz~sne. W su~:e blbl1'oteki te
"
"'"
rozporządzai'ą
100 tysiącami
tomów.

„PLAN 6-LETNI A LITERATURA"
W Ośrodku Propagandy Sztuki (Park
Sienkiewicza) w dniu 24 października
rh. o godz. 19.15 odbędzie się odczyt w
połączeniu z recytacjami na temat: Plan
Sześcioletru i literatura".
Oduyt wygłosi mgr. G. Timofiejew.
Recytatorzy: słuchacze Państwowej Wyż
saej Szkol)' Aktor8I<lej. W!tęp hezpłat
ny,

nie ma

przez

•każą się nieb aweDl w sprzedażv cz~ści

Typy mebli, które odzied~iczył prze I rozsuwany, kt6ry moźe by~ tapczanem
myeł meblowy w Poface, W!orowane by dwuosobowym. Jeśli powierzchnia poko
ły na dawnych, pretensjonalnych i kosz ju jest mała, motna go umieruć na
townych m<idelach, niedostosowanych dwa tapczany pojc ·'yńcze.
do potrzeb surokich trillS. Toteż z pra
Duśym udogodnieniem jest to, że po

godzinę dłuie j

Pracownicy PBP „Orbis" w Lodd,
chcąc uczctć rocznicę Rewolucji
Paź
dziernikowej, postanowili pracować w
dniach od 23 do 31 bm. o godzinę dłu
żej dziennie. Dzięki temu biuro „Orbi
su" przy ul. Piotrkowskiej 68 oraz ko
lektura SQ czynne do 19 zarmast jak dq
tychczas do 18-ej.
Pracownicy biura przy Placu Wolno!
ci, po skończeniu pracy u siebie, pnyj
dą pomóc swym kolegom na Piotrkowska 68 i do kolektury Zobowiązanie to
usprawniające pracę ,;Orbisu" jest rów
nież dużym udogodniemem dla intere
untów.
(el.)

Czytelnicy skarżq s;ę

ul. Żeromskiego.
związku z tym w północnej

ulicy, która jest znacznie
Wf:isza od południowej, zburzy
się szerer „przedpotopowych" ruder. Na Ich miejscu wyrosną nowe budynki mieszkalne.
Podobny charakter uzyska r6wnież ulica Targowa po przebudowie Dwo:r;ca Fabrycznego. Obecnie kończy się ona „ślepo" przed

o

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _:...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"""."_ __

komplety
mebli· ~~~~rc~i~yciągnące
d~~!yje%~ki~~~~~~~
n
.
się
całą Dlaczego
Pr a'ktyczne
jezdnie.

czynne sq

przenlości,

I

kiedy io

Ł6df

zaopatryu:a-

no w miesifJCdCh 11..wamych we /lanele
i watoliny, za.ł w kretoniki. i jedwabiki

sieci bibliotek szkolnych ł wypożyczalni jest brak ;:.vykwalifikowanych podczas siarczystych mroz6w?
Kto! zapomniał zedrzeć f,artki i kabibliotekarzy. Do tej pory funkcję
szkolnego bibliotekarza spełnia za- lt!11dar!ll(J j. ciepło mu, jak w lipcu. c~
go zbudzić/
(p)
zwyczaj jeden z nauczycieli. Nieste
ty, taki bibliotekarż-amator uważa
pracę w bibllotece za zajęcie doryw
artvkuły
cze, co powoduje pewne niedociąg
POWOLUTKU Aż DO SKUTKU
nięcia.
Zainterpelowany przez nas
Zarztd
Dlatego też w planach na rok Nieruchomoki, w związku 2:e skargami
przyszły przewiduje się poza rozwi naszych Czytelników - wyjdnia:
Pr2y ulic)' Sterlinga Nr 10 powierzono
janiem sieci bibliotek i wypożyczalju"
pokrycie dachów Miejskiemu Przed
ni masowe szkolenie personelu na
sirhiorstwu Budowlanemu.
kursach bibliotekarskich.
W domu przy ul. Karpackiej Nr 10
W czasie przeprowadzanych kon dokonany będzie jeszcze w tym roku
troli zauważono, że niektóre księgo remont zabezpleczajQcy, td w roku
zbiory pozostawiają jeszcze wiele przyszłym dom poddany zostanie remon
d
od wzg1ę d em wygą
l d towi kapitalnemu.
o życzenia p
Przeprowadzona kontrola domu pny
d u
estetycznego, a czasem nawet i o- ulicy Próchnika Nr 10 &twierdziła, że
b
ł
U
k
oru tytu ów.
ster I te usunie się skargi lo!:atorów były uzasadniane, gdyż
l
w najb iższym czasie.
znajduj4cy sio tam gołębnik jest rozNależy równie± stwierdzić, że na sLdnik1em bru(łu i zatruwa powietrze.
dal jeszcze zbyt mało w prac.ach hi Zgodnie z żądaniem władz właAricieJ
bliotecznych angażuje się dzieci. A zobowi11zał ei~ zlikwidować gołębnik
Natomiast skargi lokatorów domu
przecież jest to najlepszy narybek
nieuzasad
na przyszłych kierowników bihlio- przy ul. Kilińskiego Nr 40
nfone, albowiem dom posiada nowowy
tek szkolnych lub wypożyczalnif
budowany ustop, pOłtczonr, z sietiQ miej

Wodpowiedzi na nasze

s,

,(i)

ską.

•
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Kiszka - 10,6 sek. I BraUJo -Olejniczah I
W spaniały bieg
na zawodach
w Katowicach

ZESPOŁOWA

JAZDA

Łódź-Kraków 2:3

(0:2)

Piłkarze Głuchoniemi

wolczq o mistrzostwo Polski

Mecz piłkarski repreW finałowych zawodach lekkoatlezentacji Głuchomemych
tycznych o nagrodę redakcji „Sportu",
Kraków - Łódź odby
które odbyły się w niedzielę w Kato.noś.~ ~Yidzów,. z~romadzonych ~a ~łubowych, które rwały z !'1iejs:-a I ostatniemu wy~cigowi. Cechująca doty w Łodzi zakończył
wicach, Kiszka na 100 m uzyskał czas ohmµ11skim stadionie we "\\ rocławJU Jak szatany. Gdyby
ład Czecho•v tychczas Polakow, zespołowa jazda w
się zwycięstwem druży
10,6 sek. a w skoku w dal 6,52 m.
na meczu żużlowym Polska - Cze- był kompletny, a maszyny ich nowe, tym biegu, nie miała zastosowania.
ny Krakowa w stosun~hoslowacja obliczono na 50 tysi~·:y . siły nasze ocenić musielibyśmy jako Spyra zapowiadał, że musi wziąć reku ~:2 (2:0). Jest tą
Liczba ta mówi o wzrastającej popu- ' l"Ównorzędne i dobrze popracować na wanż na Kołeczku za mistrzostwo
pierwsza porażka ło
larności sportu motorowego, a obsfr zwycięstwo. A tak wygraliśmy gład- P-0Iski i właśnie ten -0statni bieg wy
dzian doznana w mi·
wacje wskazują, że dzieje się to kosz ko 101 :54 1mnktów.
brał jako odpowiednią okazję. Mógł
strzostwach Polski GłuPółfinałowy
tern pHki nożnej.
Polacy tworzyli doskonałą drużynę to uczynić, ale jeśli się już na to zde choniemych.
Kibice piłkarscv i jechali zespl(}łowo. Walory te uwy- cydował, powinien uprzedzić o tym
Mimo tego Łódź prowadzi nadal w
rozsm a kowali się puklił już pierwszy wyścig, w któ- Kołeczk~. .
• .
w sp.orcie motoro ryn1 - traf chci"ał - ~~·potkali 8ię
. Wyd.a1e się,. ze Jednak Kołecz~k tabeli rozgrywek i to różnicą 5 punk~
P owtórzony mecz o puchar miast
wym,
wychodzą~ na 1·1epsi 3'eźdźcy zespołów: Ole3'niczak r:ie hyr o zannarze Spyry uprzedzo- tów. Bramki dla Lodzi uzyskali Błaże
B ytom - Katowice zakończył się zwy
ł
ł
1ze
s
usznego
za o- i Kołeczek oraz Rosak i Lucak. Od n · bo gdy wyruszył ze startu, nieco jewski i Rudniak, a dla Krakowa Ma
cięstwiem piłkarzy bytomskich ,1 :2 (0:1)
· ·
·
I epieJ
· · razu padł rekord toru
" ·
nema,
ze
i zajęliśmy spozmony,
przez cały biegł zamykał ciaszek 2 i Słabik 1. Sędziował Andrze
przy czym i tym razem nie obeszło się
. -C::C:~:J~~=patrzeć na :'obrą dwa pierwsze miejsca. Już wiedzhli- drogę Czechom i bynajmniej n'ię sta jak.
bez dogrywki. Tak więc do półfinało"
. jazdę żużlow::ów, śmy, że jest dobrze, że meczu nie P1> ~ał się dopędzić i·yw'.lla, licząi: na to,
wych spotkań zakwalifikowała się reprPniż na pośledniej- winniśmy przegrać.
z~ ten P-Ocze~a na mego w odpowied
się.„
zentacja Bytomia.
szego gatunku popisy piłkarzy.
Czesi dorównywali nam na pr.>· rum momencie. Czas uzyskany w tym
Łódź w _tiółfinale wyloso"\\'ała za prze
Toteż coraz częściej mamy do za- stej, ale nasze nowiutkie maszyny wyści_gi~ przez Spyr~ 1.33,2 bardzo
ciwnika Tarnów~. Mecz ten odbędzie się n.otowania fakty zbiorowego zama- prowadoone pewnymi rekami brały wyrazme to podkresla.
w Tarnowie dn. 1 listopada.
wiania biletów przez zakłady pracy wspaniale wiraże. Był to- popis techAle mltliejsza z tym. Koleczek i s„adły na piłkarzv
na zawody motacyklowc. Tak było i nicznego opanowania maazyn prze'.'I Spy~a ,1;1zyskali w re~ultacie jed~ako
TE ATff
z mec~e~1 .we 'Yrocł~~viu. ~ woleli naszych kierowców. Ani )'dnego upa wą ilosc po 19 punktow, Suchecki 18,
_
oglądac zuzlowcow, mz piłkarzy.
dku podczas całego meczu! ·wszystko Kapała 16 i Olejniczak 14. Jeśli koWydział Gier i Dyscypliny PZPN
Nowy _teatr nieczynny.
Wrocławski po~az nie przyniósł poszło gładk-0.
mu należą się jednak słowa uznania
ukarał na ostatnim swym
posiedzenm
Im. Stefana Jaracza _
Wił!:- zawodu - był pierwszorzędny. WyTylko w 11-tym biegu Czech Vo- za ja~dę ze~p?łową,. t? w pie!wszym
CZóR TRZECH KRóLI" - 'godzi- graliśmy w stosunku przygniatają- lovy i nas z Malinowski dali na star- rzędzie włas~ie OleJruczako~n. T~n 4 zawodników Związkowca Kra.ków za
na 19.15.
cym, ale - bądźmy szczerzy - mie cie z miejsca taki gaz, że maszyny ::' 0 t?rzysta me dbał o. zwycię~two m niesportowe zachowanie się na meczu
Powszechny - „NIEMCY" _ go- liśmy zadanie ułatwiane. Do kompie- stanęły im dęba i przykryły ich. Va- ywi~ualne, l~z w kazdym ~i~g~ ~a z Kolejarzem Poznań. Nowak otrzym'ał
dzina 19.15.
tu pierwszej drużyny CSR brakowa- Iovy jakoś zdołał zapalić motor, ale st~ 1~' 13 ł swą Jazdę na u~lnv1.e1.ne surową naganę, a Górecki, Bieniek i
Osa „śLUBY
MURARSKIE" ło Havelki i Stanislava, i, co ważniej Malinowsk!i nie doh."'<>nał już tej <;ztu- S\\~nn\ . kolegom zdobywama miei~c Stefaniszyn ukarani zostali 2-tygodniową
na 19.30.
sze, Czesi nie mieli pełnowartoścfo- , ki i odpadł.
n~1lepi eJ punktowanych. Brawo OleJ- dyskwalifikaćją z zawieszeniem kary na
1
pół roku.
Lutnia - „SWOBODNY WIATR" w?'ch .m.aszyn. Polacy jechali na n~W 5-tym biegu uczniowie zmfo:'.zy mczak.
(Jur.)
- godz. 19.15.
wmtenkich maszynach PZM, a me li się ze swym nauczycielem, ponie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pinokio - teatr niec:zynny.
waż tu startował Spinka, pierwszy
Arlekin - „SAMBO I LEW" - Ił
piłkarska trener polskicn motorzystów na obo.
U
godz. 17.
zie w Rybniku jeszcze w roku 1948. zmierzy s· Sp•· · (~ 'd ')
"'KS
Wł' k ·
Odbyły się tylko
Spinka, mimo wysiłków, dcstał od
ię
OJDla i..O z z 1J
o orarzem
swych uczniów lanie. Bieg ten wyW czwarrek 26 hn;i. w sali Helenów Szofel, Matys i Kadzidło. Matys jest
Państwowy Cyrk Nr 4 czynny co- t
i"ZY mecze
grał Spy1·a 'i Olejniczak. Były trener (Północna 36) odbędzie się o godz. 18 nowo pozyskanym zawodnikiem z Gór
dziennie w soboty, niedziele i święta
Trzy spotkania w Il Lidze przyniosły polskich motorzystów nie wydawał min. 30 mecz tenisa stołowego pomię- mka (Bytom).
po 2 przedstawienia - godz. 16 1
następujące wyniki:
się być zmartwiony swym niep~wo- dzy zespołami ŁKS Włókmarz - Spój
19 30. Kasy czynne od godz. 12.
grupa wschodnia
Lublinianka
dzeniem, widząc, na jak dobry grunt nia.
Mecz ze Spójnią będzie
dla LKS
Włókniarz Częstochowa 4:1 (2:0);
trafiły ziarna jego pracy.
Zawody te będą ciekawe, ze względu Włókniarza
doskonałym
treni«giem
grupa zachodnia Kolejarz BydgoszczJedyne zwycięstwo -Odnieśli Czesi na silne składy obu drużyn: LKS Wló przed oczekującym go w najbliższą nie
HINA
Kolejarz Torul1 6:0 (3:0). Powtórzony w 7-mym biegu przez Rosaka, ale za kniarz: Krzysik Grzelczyk, Supeł, Wy dzielę
pierwszym
spotkaniem ligoADRIA - Piętnastoletni kapitan - mecz Związkowiec Radom - Kolejarz to drugi Czech przybył tutaj na me- stop, Spójnia: Krygier (mistrz Łodzi). wym.
16, 18, 20.
Ostrów 4:1 (0:1).
tę jako czwarty. Kapała z SucheBAJKA - Pieśń tajga - 17.30, 20.
W związku z nnędzypaństwowym me- ckim zajęli zgodnie 2 i 3 miejsca.
Samodzielnego księgowego, biegłą,
BAŁTYK Nowe Węgry - 16.30, czem piłkar&kim Polska - Bułgaria, Czas zwycięzcy był o 1 sekundę sła!:i
maszynistkę zatrudnią Łódzkie Za18.30, 20.30.
spotkanie II Ligi grupy wschodniej 7'0· szy od rekordu Kołeczka.
kłady Przetwórczo _ Tłuszczowe w
GDYNIA Program aktualnoś~i stało przeniesione z 29 hm. na 5 listoAle nie dłull."i był żywot tego rekt>r
ŁoG.zi, ut 22 Lipca 15-17. Zgłoszenia
nr 40.
pada. Dwa zaległe •potkania tej ę:mpy: du. W 13-tym bie gu Suchecki uzy11rzyjmuje Wydział Personalny. 669
lłEL Kmo nieczynne.
Zw1ązkowiec ChełmPk - Of!niwo Bytom skał jeszcze lepszy czas 1.31, a więc
MUZA - Orzeł Kaukazu I seria Przedsiębiorstwo Państwowe
i Lublinianka - Stal Lipiny wyznaczono o 0.2 lepszy od rekordu Kołeczka .
Kopaczy, murarzy i robotników go.;18, 20.
na 1 listopada.
Wreszcie nieco uwagi poświęcimy
podarczych
zatrudni
natychmiast
Wyodrębnione
POLONIA - Panda n.a:bl·ętów - 17,
Miejskie Przedsiębiorstwo Budow1a19, 21.
wprowadza do spr-ze.daty w dune w Łodzi, ul. Piotrkowska 17. Zgło
PRZEDWIOśNIE - Albeniz- 17.30 Bez waqi średnie;
iym wyborze
szenia przyjmuje Wydział Personal.
20.
n~
M6
REKORD - Pustelnia parmeńska II
seria - 18, 20.
Rutynowanego korespondenta (ki} ze
ROBOTNIK - Ha.TTY Smith >dkryPiórkowski i Lubelski nie stawili się
które będrz.ie można nabyć w skle
znajomością języka niemieckiego, anwa Amerykę - 18, 20.
gielskiego i francuskiego zatrudnią
Wyniki po5zczególnych walk (na t>ier
W Czę5t.ochowie odbyły się międzyo
pie Centrali w Łodzi, przy ul.:
ROMA - śpiewak nieznany, 18, 20. kręgowe zawody hok•erEkie
Międzynarodowi
wszym iniejscu zawodnicy Łodzi):
Ekspedytorzy
C.
Łódź
PIOTRKOWSKIEJ
122
STYLOWY - Eksperyment di·a ErHartwig S.A„ Ekspozytura Rejonowa
w muszej Kargier pokonał na punkty
Czę5tochowa zakończone wynikiem relicha - 17.30, 20.
i NARUTOWICZA 42
w Łodzi, ul. Piotrkowska 5. Zgłosze
rni5owym 8 : 8. Drngm•za, w koguciej Kotowski prześWIT Dziewez.yna z.e Słowacji 690nia przyjmuje Dział Kadr.
677
w
piórkowej
l\fazur
Łódź nie nuała grał. z Łapuchą,
18, 20.
zawodnika w wa przegrał na punkty z Jachimowiczem.
TATRY - Historia jednego winalaz
Samodzielnych księgowych, rnzynie·
dze średniej i od w lekkiej Borowski przegrał w I runku - 16.30, 18.30, · 20.so.
rów-elektryków,
techników-elektrydzie
p1·zez
techn.
dała
k.
tutaj
o.
z
punkKozą,
a
w
dru
T:Ę:CZA kino nieczynne.
Pracowników do Straży Przeciwpo- ków, techników-mechaników, techni·
giej
parze
Jędrzejczyk
zmusił
do
podty
walkowerem.
WISŁA CesM"ski słowiik - 16-.30,
ków do normowania pracy, wykwali1, Ż3i!.'owej, inżynierów na. opracowanie
Stało się to na dania się w Il starciu Luzeńczyka,
18.30, 20.30.
fikowanych rachmistrzów, robotników
procesów
technologicznych,
konstruk
wypunkt<>wał
~kutek nieporozu półśredniej Maciejczyk
WŁóKNIARZ Bitwa Stalingradz
gospodarczych,
wykwalifikowanych
mienia, w wyni- Wodeckiego, w średniej Dobosz (Cz.) torów na przyrządy zatrudnią natych tokarzy, ślusarzy zatrudnią Zakłady
ka I seria - 15.30, 18, 20.30.
ku którego ani uzyskał zwycięstwo walkowerem, w pól miast Łódzkie Zakłady Kinotechnicz. Wytwórcze Transformatorów i Urzą
WOLNOść Scott na Antairktydzie
wyzna.czony Piórkowski, ani rezerwo- ciężki.ej Skalski wygrał z Michalakiem ne, ul. Nowotki 41. Zgłoszenia przyj- dzeń Termotechnicznych, Łódź. Ko·
- 15.30, 18, 20.30.
W ringu sędziował Bernat (Warsza- muje Wydz:iał Personalny.
ZACHĘTA Orzeł KaUJkazu, II se. wy Lubelski na wyjazd się nie zgłosi
pernika 56-58. Warunki do omówieli.
seria - 18, 20.
wa). Widzów 1500.
675 nia w Wydziale Personalnym.
678

dała

Polakom przygniotojqce zwycięstwo nad żużlowcami Czechosłowacji

II

Sik.

Tarnów- ł.ódz
mecz

o Puchar Miast

Doczekali

I"

Cztery kary

I

Związkowca

Przy stole

Liga

(Kraków)

p1·ng pongs

CENTRJlLA

ODZIE2:0WA

Łódź

-

Częstochowa

8:8

KAPELUSZE DAMSKIE

Pracownicy poszukiwani

ANDRZEJ tdSKJ

128)

-

Czy pan pułkownik zbiera znaczki
i dzisiaj? - spytał go Wolbrzyc-

r6wnież

ki.
Nie; nie! - potrząsnął głową v-0n
Kiedy miałem osiemnaście
lat minęła mi ta mania. Natomiast ogar·
nęła mnie inna. Właśnie wybuchła wojna
a ja, skciiczywszy oficerską szkołę, posze
dłem n;. front i zacząłem z taką samą pasją, jak ta, z kt6rą zbierałem kiedyś znacz
ki pocztowe, kolekcjonować medale · i
kirzyże za waleczność.
Trochę ironic2'Jl1ym ruchem wskazał na
zdobiące jego piersi wstążeczki orderowe.
- Ażeby zdobyć jedną z takich szmateczek, nairażałem nie raq; i nie dziesięć ra
zy życie. Teraz z kolei z jednaltowym za
palem zbieram obrazy · Małgorzaty Brink.
Sam wyraźnie zdaję sobie sprawę z . te~o, że to jest jakieś opętanie, jakaś idee
-

der Droste. -

Redaktor Naczelny E. KRON1EW1CZ.
Piotrkowska 104-a. ·. tel. 111-50 I 114-'15.

~L

fixe. A jednak kolekcjonuję je wytrwale.
I tak, jak dla tamtego stairego znaczka
Makao, gotów jestem chyba popełnić to,
co jedni nazwą głupstwem, a inni szaleń
stwem.
Wolbrzyckiemu zastukało serce.
Niedomówienia niemieckiego pu(kownika stają się aż zanadto wyraziste. Co
chce von der Droste powiedzieć przez
zwrot: .,gotowy jestem popełnić to, co jedni nazywają głupstwem, a inni szaleń
stwem".
Zdobywa się na odwagę i, choć rozum
powiada mu, Że nie powinien zaczynać
tak obcesowo, mówi, siląc się na spok6j.
- Panna Brink opowiadała mi o panu
niejedno, pułkowniku. Dała mi· też do zro
zumienia, że jest pan poinformowany o
celu mojej wizyty.
Von der Droste spowaimiał. .Jak ktoś,

kto w ostatniej chwili chciaiby się cofnąć,
a nie wie, jak to zrobić.
- Celem pańskiej podróży było ·?rzede wszystkim przywiezienie mi obr:izów
panny Brink, nieprawdaż?
- Tak jest, panie pułkowniku! - Wol
brzycki wyciąga z kr6tkiej uwagi gospodarza· wniosek, że powinien postępować
bardziej dJ,nplomatycznie. - Zostawiłem
swoją paczkę w przedpokoju.
- W przedpokoju? - przez twarz puł
kownika przelecia\ cień niezadowolenia.
- W tej chwi.li zadysponuję, żeby wniesiono ją tutaj, do mojego gabinetu.
Nacisnął guziczek dzwonka. Ordynans,
otrzymawszy kr6tki rozkaz, wnosi paczkę.

, .- Mam rozwiązać? - zapytał służbisc1e.
- Nie trzeba„ . .Ja sam! - odiPrawił go
skinieniem ręki.
·
W olbrzycki zauważył, że panu von der
Droste drżały z niecierpliwości ręce, kiedy przecinał plątaninę sznurów.
- Widzę, że Małgorzata nie pr6żno
wa.ła ! - rzekł poteri pułkownik z aprobatą. - Przysłała mi aż sześć obraz6w ...
I to jakich!
Postawił je pod ścia111ą, cofnął się o pa-

rę

kroków i zmrużywszy oczy., entuzjaz-

mował się.

- Cieszy mnie przede wszystkim, że
bardzo jednostajna kiedyś tematyka Mał
gorzaty staje się coraz bardziej r6żnorcd
niejsza. Za czas6w monachijskich malowa
la przede wszystkim akty. Za moją wska
zówką przerzuciła się na martwą naturę.
Mam wrażenie, Że ten rodzai odpowiada
najbardziej jej zdolnościom. Niech no pan
spojrzy na te pomarańcze, leżące na szkatuł<t,t z czarnej laki! Co za doskonałe kolo
rystyczne zestawienie... Ach, jest i pe1zażyk ! Ho, ho, paleta Małgorzaty staje się
coraz bogatsza!. .. Tle tu szerokiego tchu,
ile rozmachu!. .. Nawet nie każdy odgadnie, że rzuciła go na płótno ta sama dłoń,
kt6ra z taką finezją opracowała kolorvstY
czne nuanse w t~mtd martwej naturze!
Wolbrzycki, doskonały sportowiec, 'la
malarstwie zna się niewiele. Szczerze mówiąc, nie rozumiał nigdy stylu maL:mkie
go panny Brink. Niemniej teraz, naśladu
jąc zachwyt niemieckiego pułkownika,
powtarza jego słowa:
- Tak, talent jej rozwija się nieledwie
z dnia na dzień!... A kolorystyczne nuanse w tej martwej naturze są rzeczywiście
bardzo efektowne!
(D.c.n-.}
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