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rzemówienie noworoczne Prezydenta RP Bolesława Bieruta
transmit?wane przez Polskie Radio z Belwederu w dniu 31. XII. 1948 r
wzmacnia i przeobraźa Nasza Oj- przemysłow,i~,nie kraju przyśpie- pracujący pod sztandarem demo- z hitleryzmem są narody ZSRR
czyzna. W ciągu niespełna czte- szy z kolei w następnych latach kracji ludowej.
i ich armia wyzwoleńcza wraz z
rech lat od chwili wyzwolenia wzrost i rozkwit całej naszej go- Dzisiejszy radosny wieczór no- którą ramię w ramię kroczy WojNa~Milsi Rodacy
Mołaliśmy nie tylko zaleczyć naj- spodarki narodowej, iak równieź WOl"oczny zbiega się z 5-letnią ro- sko Polskie, organizowane przez
boleśniejsze rany, zadane Polsce wzrost ogólnego dobrobytu i roz- cznicą pamiętnej nocy sylwestro- Związek Patdotów Polskich.
w całej
przez hitlerowskiego najeźdźcę, wój kulturab2.Y całego narodu. Co- wej 1943 r. kiedy powstała KrajoW przymierzu z ZSRR wypędzi
•I poza Krajem!
ale wzmocniliśmy znacznie siły raz sptawniej działa komunikacja wa Rada Narodowa.
my hordy hitlerowskie wyzwoliwytwórcze kraju w porównaniu z i transport. Wspaniale rozwijają W tę noc historyczną Krajowa my Polskę, zabezpieczymy wła
Młodzi
okresem przedwojennym. Pchnę- się nasze porty i żegluga. Ziemie Rada Narodowa rzuciła wezwa- dzę dla ludu i odrodzimy życie w
• t
~..
liśmy nap-rzód uprzemysłowienie Odzyskane zjednoczyły się już z nie:
0jczyźnie bez kapitalistów i obI S arzy · rZYlaCle
· Polski i osiągnęliśmy dziś już dwa Macierzą w jednolitą polską ca- "Zjednoczmy się w walce o wy- szarników. Wyzwol'Ony z dawGdy zgodnie ze zwyczaJem bę- razy większą, niż przed wojną pro łość narodową i w harmonijną pędzenie zaborcy. hitlerowskiego, nych pęt wyzysku i upośledzenia
dzieci e składać sobie dziś wza- dukcję przemysłu na głowę lud- całość gospodarczą. Polepsza się v:r wa~ce o niepodległość~ która polski lud pracujący sam pokierujemne źyczenia noworoczne pra- ności. A przecież jeszcze przed sto-pniowo, lecz systematycznie po- Jest meod~ączną od walki 'O wy- je gospodarką narodową, zaś wolę
. ne rz łączyć sie do was' i po- trzema laty - w roku 1945, nasza łożenie materialne ludności pra- zwoleni~, społeczne.
ludu wykonywać będzie państwo
~dl:O!ić y gorąco w"szystkich ludzi produkcja przemysłowa wynosiła cującej. Nie ma, jak dawniej, bez. ZerwlJ~Y r~z na zawsze z ustro demokracji ludowej, które stac
wszystkich ludzi dobrej zaledwie 55 proc. produkcji na robocia, niepewności jutra. Nie Jem kapltahstyczno - obszarni- będzie na straży bezpieczeństwa
~~~~~ naszych miastach i wsiach, głowę ludności w stosunku do 0- tylko młodzież,. al? i starsi! którzJ; czym, kt~r!. d~prow~dzi~ n.aród i niepodległości Polski przed zaku
'd 1 z ch zakątkach naszego kresu przedwojennego. Nasze 1'01-. zapragną podmeśc sw§ Wiedzę l do. 1?l'ZepascI I mewolI hitlerow- ')ami ..nagich sił".
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s::::~y~:J!.szelka radość ogól- Z~RR cier:pielibyś~y g}ód .i dot-j Gdzie leży źródło tej pomyśl- c l!Ją c y ~letrZe Ol dtąd . na. sw~ barki lat temu. Słuszna droga i słuszny
·
' . w na- khwe brakl. OdłogI, ktore
Jeszcze
,.?
IerOWI11C, wo osamI
OJczyzny.
program KRN przyniosły zwyci"'na łączy Się
coraz mocmeJ
.
ł
noscl.
,
'"
szych myślach i uczuciach z tym, t:zy .lata t~mu st~?o:v~ły po o~ę:,
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. Ll ~,u 'o'va, wy.dąca naro
do samo- złe ,'mie i w"tlwale po te' .h'Ddze
d~isi~jsi~ nasza p~a~a, j;k wszy- roku zostaną całkow~cie Z1ikWldo,,\pracUj~~e~o -:- J l:i~lego ,gosp~1a- obrony i (lIki zbrojnej z oku- NuM Po ki pokonuje trudnośCi:
st.kie nasze tęsknoty i nadzieje, ~ane. Tem'P:,o. rozwoJu -pl'zemYbSłu rłza dZU:ledJSodzeJ P()ISI~lt' LElzy, OkUtO, w papntem· .
. . l
. zda ałoby ię nie do pokonania,
wiążą (his mocniej niż kiedykol- J~~t, OC~ywlscle, zna.czme sz~ sze s usz~e~ r ze. po l yczneJ"
orą
rawodz Iw~m przYJ~cle em 1 odbudowuje z gruzów i ruin miawiek przeżycia osobiste ze spra- mz rolmctwa, ale wladomo, ze u- od pięCIU lat kI oczy polskl lud sprzynnerzencem Polskl w walce sta, porty, fabryki, elektrowni.e.
wą społeczną, że sprawą Ojczyzmosty, dro~\, dźwigi, okręty, szko
ny. Jesteśmy jakgdyby jedną wieI
ły, biblioteki, radiostacje, teatry,
ką rodziną, w której troski i radości
zabytku sztum i kultury, sanakażdego zespalają się jak najściśtoria, domy zdrowia i wypoczynIej z troskami i radością wszystku. Na spaleniskach miast wyrakich. W okresie niewoli hitlerowstają nowe budowle, wspanialsze
skiej doświadczyliśmy najdobitod tych, które legły w gruzach,
niej, jak przeżycia i tragedie. ~ażSk'ąd biorą się środki, skąd
dego Z nas były tylko odblclem
czerpie Naród siły dla zadań tak
tragediI społecznej, zarówno ojwielkich, tak pilnych, tak l'ozleg
łych - jakie przecież nigdy dotąd
czystej jak ogólnoludzkiej, jak
pragnienia i nadzieje osobiste by
w skali tak potężnej przed Naroły
pragnieniami i nadziejami
dem Polskim nie stały,
wspólnymi. Z zależności tej zdaJedyną skarbnicą naszych środ
wali sobie i dawniej sprawę najków jest praca, jedynym źródłem
więksi przewodnicy naszego Nasił jest lud pracujący. Ale są 10
rodu, Tegoroczne święta zbiegaśrodki i siły przebogate-niezmie
ją się u nas ze 150 rocznicą urorZ'one i niewyczerpane - jeśli
dzin największego naszego wiekieruje nimi wspólna myśl i zgodna wola.
szcza, Adama Mickiewicza. Jego
twórczość nieśmiertelna dała Na;;:__
Jest dzisiaj w Narodzie Polskim
rodowi Polskiemu najwspanialszy
ta wspólna myśl i zgodna wola
wzór umiłowania sprawy spolecz
i przewodzi narodowi.
nej - ojczystej i ogólnoludzkiej.
Nieliczni i odosobnieni są ci,
Nikt tak głęboko - jak On którzy myśli tej i woli pragną się
nie potrafił łączyć przeżyć os obiprzeciwstawić, służąc obcym spra
stych z losami kraju, zaś losów
wom i obcej woli. Nie są oni w
kraju - z twórczym postępem
stani~ zmienić kierunku słusznej
ogólnoludzkim. Poczucie tej więzi
drogi, po której kroczy zwarci~
przekuwał w niezrównany kształt
i zdecydowanie olbrzymia więk.
poezji, która i dziś porywa nas
szość Narodu Polskiego. Silili jeswym szlal".hetnym uczuciem i
dnością ludu pracującego idziemy
nurtem społecznym. To też w 150
naprzód twardym i pewnym krorocznicę urodzin Wieszcza. na
kiem. Dlatego z UFNOSCIĄ P Aprzełomie roku, łączymy się wszy
TRZYMY W PRZYSZŁOSC. Czescy w myśli o Nim.
ka nas jeszcze twarda, uporczywa
Z duma, i zadowolenie..m żegna
prar.a, nie mało trudności mamy
my dziś rok, który upłynął, był
je.c:zcze do ~konania. Ale jesteśto rok twórczej pracy i
spaniamy pokolemem Polaków, którzy
łych osiągnięć. Zakończył się on
Ilie lękają się trudności!
wielkim zwycięstwem jedności,
Rodacy! Przyjaciele! Siostry i
której wyrazem był historyczny
Bracia!
Kongres Polskiej Zjednoczonej
Witajłc radośnie Rok Nowy, wie
Partii Robotniczej, której wyram.y już, że będzie on rokiem nozem jest pogłębiające si.ę bl'ater~ osiągnięć i nowych zdobystwo robotników, chłopów pracnqy. Będzie on wielkim krokiem
jących i inteligencji.
Radośnie
naprzód do podniesienia pięknego
więc witamy dzisiaj Nowy Rok, w
lJ.aszego kraju, do wzbogacenia je:..
którym zjednoczony wielką ideą
go sił wytwórczych. Będzie on 1"0lud pracuiący zako:'iczy pomyślnie
kiem twórczego wysiłku dla polep
trzyletni plan odbudowy Pol~F.i ze
IIzenia warunków życia mas prazniszczeń wojennych i przygotuje
cujących, dla podniesienia ich do"/(Z~:··",~~. ~ .;.....
warunki do dalszego zwycięskiego
brobyfu i kultury.
marszu w przyszłość.
-~"-~....:.a
Z roku na rok odradza się,
(Dokończenie e str. ł
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Amerykańskie przysłowie powiada, że "Nowy Jork posiada naj
lepszych sędziów, jakich można
kupić za pieniądze". Zna IW nowojorski adwokat, Abrahams, uzupełnił je, dodając w 1944 r.: " Aby
zostać sędzią, nie wysta 'cza znać
prawo, lecz trzeba posiadać stosunki wśród wpływowych osób".
Sędziowie w Ameryce pochodzą
z wyboru, lecz w jaki sposób te
wybory ' się odbywają wskazuj'ą
poniżej przytoczone przykłady:
W r. 1943 został wybrany na
członka Najwyższego
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stanic New Jork, kandydat
Pa!'tii Republikai1skiej, Thomas
Aurelie. Jak się p6źniej okazało,
sędzia ten zawdzi<>czał
swo'i,'" wy_
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bór wpływom przywódcy jednej
z największych band gangster-
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Partii Demokratycznej w Nowym
Jorku sprz dawali stanowi}t sę" ..
10 d 20000 d 1 6
«ZIOW po
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o ar w.
Obecnie, według opinii nowajor
.skiego radnego, Mo csa, tanowisko sędziego moźna "nabyć" za
śumę około 26.000 dolar6w. Natomiast stanowisko sędziego Na j
wyzszego
Trybunału
kosztuje
dwukrotnie więcej, nie licząc w
jednym i drugim wypadku ko z-

Zwrócił

pl'zez s d.
sil} on do SQI
dz! go i oświadczył lnU: ., opnę ( okońCzllnlc pl'zamówlonia PretfigCJ, aby t.lstawa, na mocy które.! źydenta RP BolesłaW!ł Bieruta)

wydUł pun wyrok, ZO!!tała uznana
za sprzeczną z konlltytuclą, a TlO·. A więC! 'I'lgnljmy dziŚ - W ponadto prawQ moją pol c zbuduć ciuciu b r tcrl!kiuj spójni ~ do Mdzia taki nie ukrywa nawet go, zawdzi czajĄcego swoje tanow m()mu własnemu sędzJemu".
t.chnlony ch słów wlell2:cZ Adama:
swoich związków z bandytami. wisko tej, czy innej grupie poliPewi()n wspÓłpracownik czaso~
mł
W Chicago np. 3 sędziów nie tycznej, jest absolutn
posh1- pisma "WOmllnl!l Horn" Ccnnpa- Ił
O I
wahało siC; iść w kondukcie ża- ~zeńst~o i podporządkowani .się uhm",. który podduł b~df1nlu inSIClt'l' CIU W
łobnym jednepo z członków zyczemom sWOlch dobroczyńcow. atytucJe sądownicze naJwi kszych
'i
bandy Al Capo~ea".
Ci ostatJ?-.i UW!łZ~ją ~ię ~~ ~llnlej. miast a~erykański~h, ja~ 'N.ew
szych, mz sprawIedhwosc 1 usta- York, ChIcago, Samt LoUlS Itp.
"Równie oburzający, jak ko- wy. Tak też jest w istocie, dopóki przyszedł do następującego wni'oNaszym celem jest szczę~cle
neksje sędziów ze światem prze nie napotk!łją na silniejszych od sku: "Wśród sędziów amcrykań- Polski. Polska ofiarnym czynem
stępczym jest fakt wywierania nich konkurentów.
skich istnieje niezwylde dUża ilość swych najlepszych synów, zeilpOwpływów kół politycznych na
W książce, która .ią niedawno lud2l1 tępych, tyranów, o z stów, lonych z silami post pu na całym
sQdziów, pochodzących z wybo- ukazała, pt. jJAlllcrykańskl system oraz p jaI{6w".
świeci , :mnartwychwstałl1 jako ma
rów i całkowite ich uzależnie- p rtyjny", autor przJIil;acza wypoZ tllkich. to ludźi składa się apa tka sprawiedliwa dla m\1i<móW lu
nic od businessmanów, kieru- wiedź pewnego fin'ansowego mag- rat sprawi dliwoścl w "d~mokr ~ dzi pl'acy. Dziś ludzie pracy świa
jących "maszyn
polityczną".
n~ta amerykańs.kiego,
kt6remu tycznych" St. Zjednoczonych.
dorni są już tego, że droga do ich
Pierwszym obowiązkiem sEidzie nie podobał się wyrok, wydany
(Telepress)
dobrobytu prowadzi przez pomnai:anie bogactwa ogólnonaroclow'ió
kamienie t6łcioWI!, katar tol4dka Zioła
Spl1Zed61; ..... (l,pteka.ch
wspólnym twól'cz)'m wyglłkiem.
lprzemianę
kiszek, upOl'CZjtWa
zaparoie,zwal·
tlą
f sit/adach Eiptc=ycłl.
Składając sobie nawzajem najmaterii, artretyzm
ezają
•
(K. 14)
erdeczniejsze życzenia, łączymy
się we wspólnym uczuciu 1 wsp61
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ZWI-azku Radz·1 ki-

na progu roku 1949
Prasa radziecka w licznYCh arty_
kułach podsumowuje wyniki działalnoś 7 i poszc~cgólnych gałęzi przemy_
Sł~ l republJk radzieckich w roku
19 ,8..
'"
DZIenmkI zamIeSzczają nowe ra'
h P1aP orty o wy k
o~amu ro~n~c
nów prodUkCYJnych. Mill1sterstvyo
l'tt-zemyslu Hutn1czego komunikUJe,
że hutnicy radzieccy nie tylko wy_
k
.
onali przed terminem plan roczny,
lecz i przcluoczyli swe dodatkowe
zoboWiązania. W czwartym kwartale przemysł hutnl.c~ przekroczył
.
d .
.
przeCIętny
zwnny pOZlOm wytwarzania w okresie przedWOjennym.
Ministerstwo Przemyslu Naftowe

(

prZedwojenny. Wz.rollla llcz.ba go.
spoclar8tw spółdzielczyoh.
N poćzątku rokU na LltWi 1Stnlało tylko 20 kołchorow, óbecnie
jest lch przet!uo 500.
13- ł
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u
1 8tla cznla
1949 ccroku
leci/ proklamowania wfadZYZl ra.
d' ki j
.
z,lec e, ~~tyk~ tę da.tę z P?wazny
mI oSiągmęcIanu na wszystkich odc.ink ch Gl bal
roduk .
a ... o . na P " cJa .prze_
mys~u Clęzki~go republikI ~W1ękezy
ła SIę w porownandu z rokiem 1940
przeszło dwukrotnie
.
Roln.icy bialotruscy dostarczyli w

t~~L~~/~~~~C~
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CZYPOSPOLITEJ:

'
roku 1048 o 3,6 miliona pudów zbo·
żn wiącej, aniżeli w 1940 roku. PogłoWie bydla rogatego w por6 "naniu z rokiem 1945 zWiększyło się w
kołchożach czterókrctnie, pogłowi
trzOdy chlewn' j l owie - prze.
!lUd dwunastokrotnie.
.
NB' terenie republiki czynnych jest
ponad 11.700 szkół og6lnok8ztałcącyc h '. 110 zawodowyc.h uczelni'śre d ~
nich l 27 ~czelnf wyzszyc~.
. .
"Prawda' charakterYZUJąc wyrukl
roku 1948 oświadcza. iż był to rok
"
chlubnych zwycięstw
przemysłu
socjaU!ltycz.negc", w ciągu kt6rego
zostały stworzon~ }!rzesłan1d nowych sukcesów w przyszłości. Każ.
.
.
dy człowiek radmt:clti Jest peWien,
że sukcesy te zostaną OSiągnięte.

Aby rosła jej siła i pomyślność
poprzez umacnianie -się jednQśCi
ludu pracują~cgo,
Aby pomnażały się bogactwa
Rzeczypospolitej, a tym sa.mym
wiedza zdrowie dobrobyt i kultu
l d'
. '
:
ra u. u pracuJąc~go..
,
N[lJ"orętszy;n, zyczemem, Jakie
po yłamy dzls swiatu z Polski '
t ęt mącego
.
. st ,
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pracą Je
'lby rosły i wzmacniały się pokojowe demokratyczne postępowe
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,
peria lrst6w l podzegaczy wOJ ennyc .
N J'1epsze zycZenta
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nia p rzes la~y dziś bratnim na:
rodom Z RR l krajom demokracjl
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kojową budują lepszą przyszłość

dziego własnego kandydata .. Do mali. obietnicy daneJ Sta.U~owi d
tyczy to nie tylko stanOWIska zre~lizowali plan pięcioletru wydosędziego, lecz również i przysię- bY~lQ n~ty w d~gu 3 lat, ,
głych. De facto bowiem sędzie
espo y. robotmcze z~kladow hut_
-'. . . ,....... . .. . . . . . - t>.lCz)lch. Uralu. Składa:.Ią. \'>lport.j)
z<ostll.ł e v--rybrany przC'1l slły, 1jIO- zrea1izowaniu, planu pi~clbletnieg6.
SiadaJące. wpływ na ;:rparat wy- Vi. ciągu '1:1 mieSięcy i 22 dtii 'hutborc~y.
" n : c y uralscy dostarcz~~i więcej su"NIe brak wypadl5.ow, ze s~~ rowki, stali i wyrobow walcowa. - - - - - - - - - -.....--"--1 nych, aniżeli przewidywał plan na
lata 1040-1950.
Pracownicy przemysłu mleczarskiego oznajmiają, że przemYli{ ten
w dzied~inie produkcjI masla osiągnąl poziom przewidziany według
planu pięcioletniego na rok 1950.
Republika ukraińska komunikuje
Łódzkiego"
o przedterminowym wyk~~aniu rocz
nego . programu. produkcJl przemy.
I
I
•
słQweJ. ProdukCJa globalna przemyl · . •
slu ukrain.~kiego w ciągu 11 miesIęI
c~ 1948:roku POWią~{5zyła elę w .poI
rownalllU .z odpOWIednIm okresem
poprzcdniego o 47,5 proc.
A~ru:
• • • roku
•
W rzpublice litewskiej dokonano
• •
w 1948 roku ogromnych prac w dzi.e
, .......
•
I·
I
dzinie przebudowy przemysłu i 1'01._
('1 koh, j nych .....ponuw prosuu)'
nictwa. Zakł!:ldy litewskie i gospoprxyełać do RedakcJi ,,Dzlenn1.ka darstwa rolne otrzymały naj nowoLódzk1ego," Lódt. PI.otrkowi!ka cześniejsze maszyny i przyrządy o
"..., - N a k oper".e:z;a.zn.a
'""
czy.
Ć' wysokiej wy d a j nOSCI.
.. Zbi ory upraw
. N 1'·lłV
.,Kupony kB1ątkowe").
' zbożowych
przekroczyły
P'Jzjom

Kupon premiowy
"Dziennika

• • •
• • •
•
••• ,••

~,;.;.;;;:;;.;;.;;;:...;.;...;..___________

za !!l

o

zł

tqch

Dyrekcja Miejskich Zakładów I{ornunikacyjnyeh podaje do wiadom ści, iż W' związku ze zmianą taryfy od
dnia 1 stycznia 1949 r" podróżni którym przysługuje prawo do taryfy ulgowej, a któl'Zy nie zdążyli się zaopatrzy c
w abonamenty, za przejazdy do dnia 5 stycznia 1949 roku
opłacać będą po zł. 5.- za każdy przejazd z!l okazaniem
legityxpacji, uprawniającej do taryfy ulgoweJ,
O dnia 6 stycznia 1949 rokUj wszyscy podróżni obowiązani są do posiadania bonamentu, w Pl,zeciwnym ra~
złe opłacać 'nędą zł. 15.- z przejazd.

.

swych

reI

narodów

i

szczęśliwsz,

północne,·"
przy ułoM całej ludzkości.
t.l A
. W:o"_I_..
" wyco1ały
V, ,.... -SW
t::JK nie
11
RODACY!
Z CZĘ WAM WSZYSTKIM
MO'SltWA, 31.12 (pAP).:":' ~encjo. nów Zjednoczonych. to - jak wjada-

rząd ten nie zgodził się za- SERD CZNIE WIELE SZCZĘ
l dość uczynić prośbie KoreańSkiego CIA, R DOŚCI l POMYSLNO1!;u 1945 wojska radzieckie roq-rom - Zgromadzen1a Ludowego i nie wyły japońską armię kwa.ntuńską, u- co.fał swych wojsk z terytorium po- SCI W NADCHODZĄCYM 1949
wolnity Koreę od japońskioh na.- ludniowej Korei".
ROKU.
jeźdźców i zgodnl.ie z porozumieniem
TASS kOmunikuje: "Na. jesieni ro" mo -

-6.:1~."'.·ka·

ostał

pmm.......y ,IłOJ"lJ'li1lI. rm ~m;
y na
terytonum KóreJ. na połnoc od 38
równoleżnika, z~

raj mars
zmierzoJ'Q do
sw"ch

i
dolarowych

wojska. ameryka.ńskie na })ółnd.nie od tego równoldograniczeń
żqdoń
nik J k wi-A
10 .. _~. 1948
.
J
.
. f!, . , .....omo
....~rua
PARYZ, 31.12 (PAP). ObraduJące \ głosów w USA wokoł ,,Planu Marroku K?reanskle Zgro.madzenie Lu- tu kraje marshallowskie postanowiły sh~lla" postanowiły znacznie zmnlej·
dowe zwróciło się do ną~ów, ra- ZwrOClC się do Stanów Zjednoczo - zyć żądaną sumę. ażeby skłonić w
dzieckieg.() i amerykańskiego s proh'b
.
t n "'p ób nowy Kongres USA do
.
..
.
.
nyc z pros ą o przy2lnallle sumy e • o
sb" o rown~~ną 1 natychmiastową 4.600 milionów dolarów na rzecz przyjęcia prośby krajów zachodnio·
~wakua.eję WCJsk tych mooarsłiw z "pomocy amerykanskiej" dla Za- europejskich.'
KoreI.
J k j . d
P
d'
R
chodniej Europy w roku 1949. Suma ______________- .
a uz onoswno, rezy!Um a.
iż
. . .
d ••
dy Najwyższej ZSRR odniosło si~ ia ~est n · sza o 275 mUlonow.. 0..,
.
Ilarow, ob;zymanych w roku bleząprzychylnIe do .zyczel1la,
wyrazone.
dz . cym w ramach " Pl anu M ars h a 11 a 0' .
go puez koreanskle zgroma eD1e N 1 2
d · .. · kr'
Następny numer "Dziennika
ludowe. Równocześnie Prezydium
a e y ~a ml~mc, ze
aJe mar-" shaNow kie zamIerzały początkowo Łódzkiego" ukaże się 3 stycz·
.
. Z"'RR
,.,
wyrawo
.
..
..
R a dy Na j wyzszeJ
.
_.
ublcgac Sl~ o znaczrue wyzsze kredy. 1949
(
. dz' ł k)
nadzieję, ze l nąd USA ZłJodzi S1ę na ty amerykańskie. Jednakże pod wrama
r. w pODle la e
ewa.kua.cję woj~k amerykalislrich z żeniem coraz bardziej
krytycznych J.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "
płd. KoreL
Wykonując uchwałę,
Prezydium Rady Najwyższej, rada
ministróW ZSRR postanowiła ewaW dniu 30 grudnia 1943 r, zmarł po krót k1ch a. clę.m~cb e1er·
kuować na terytorium Związku Rapieolach, pr.l:eżywszy lat 46
dzieckiego wojska radzieckie, kt6s. t P.
ro pozostały w PółnQcnej :Korei.
Rada ministrów zobowiązała miBOlESŁA
KOZŁ
nisterstwo sił zbrojnych ZSRR do zakońc~nia ewakuacji do dnia 1 IItyczOŁUGOLET~ PRACO~ UBEZPIEQZAL.~ SPOŁECZNEJ
Dla 1949 roku.
w ŁODZI.
Zgodnie z tym postanowieniem
W lIIllarłym traci ins~;tucja. 'unliennego 1 oddanego je! praR y Ministrów ZSRR zakończ<!)no
cownik.
cll.łkowicle ewakul\.(\ję wojsk radzieCzdó Jego pa.nt:ęcl.
ckich z pólnoonej KoreJ. w dniu 25
BADA ZAKŁADOWA UBEZP!ECZAL."I SFOl.ECZl'mJ' w t,Ol):tI
grudnia 1948 1'. Odnośni0 rządu sta-

O redakcJI

W

WSKI

ZW. ZA.W. PRAC. IN T. UB. SP OL. ODDZIAŁ 1 w ŁODZI
SPOLECZ.-A w ŁODZI

UBEZPIECZAL~rrA

PR~NUMERATA

WARSZAWSKIEG

ST

i ROCZNIK

TYGODNIKA ILUSTROWANEGO

C

Czarne mundury
i kwadraty

zamiast trupich czaszek

BERLIN, 31.12 (PAP). W ~a
chodnich sektorach Berlina :powstała nowa organizacja terrorystyczna,
nosząca nazwę "Legionu niem ecktego". Organizacja ta ma na celu dok('}nywanie aktów terrorystycznych
TO NA-JM1LSZ'Y PREZENT NOWOROCZNY i OKOLICZNOSCIOWY
przeciwko członkom wolnych związ
DLA KBEWNYOH LUB ZNAJOMYCH w KRAJU i ZAGRANIC~
ków zawodowych i osobom ~nanym
ze swych przekona(l demOkratyCZ"ysyłkę załatwia Adm1nistracj - WARSZAWA, ul. Chocimska. 33 (sklep)
nych. Członkowie legionu pod:delenl
lub Spolec..na Kslęglll'llla. Wydawnicz - ):,óDt, ul. NARU'fOWICZA Nr 58.
są na drużyny po 100 osób i noszą
czarne mundury oraz czapkt z czer~
"'I1i'894 Ii) wonymi kwadratami.

Dnia. 30 grudnia 1948 r. zmarła 1)0 długich i ciężkich clerpie:liach opatrzona Św. Sakramentami nllSZa. na.jukochańsza matk .., i babcia, przeżywszy lat 69
S.

EWERYN

t

P.

KA

Z WESTFALOW
Wyprowadzenie drogich nam zwłc.l, nastąpi dnia 2 .tycznla
1949 r. o godz. 14 z domu żałoby
rT<Y ul. Andrzeja Struga 1'7
na cmentarz na Zarzewie do grobu rodzinnego o czym zawia.da·
mia.jl\ pogrążeni ' w głębolum smutku
CÓRlU, ZiĘC, VNUCZEK i RODZINA

(12,587 a)

5 rocznica powstania Krajowej Rady Narodowej
•

... )

,

NOWY OKRES DZIEJOW NARODU
ZAPOCZĄTKOWAŁA KRN
KRAJOWA RADA NARODOWA ZAPOCZĄTKOWAŁA

I

NOWY OKRES

DZIEJOW NARODU.
PROGRAM KRAJOWEJ RADY NARQDOWEJ BYŁ OCALENIEM DLA

I

OJCZYZNY I

WYZWO_LENIE~

DLA LUDU

PRACUJĄCEGO.

BYŁ ON KLĘSKĄ I ZA~ŁADĄ POLITYCZNĄ DLA BURZUAZJI.

PIERWSZE PODSTAWOWE ZADANIA PROGRAMU KRAJOWEJ RADY
NARODOWEJ

ZOSXĄŁY WYPEŁNIONE.

SUWERENNOŚĆ I NIEPODL'EGŁOŚĆ NARODU I PANSTWA ZOSTAŁA

ZABEZPIECZONA :J.I4~CNO I TRW"LE.
WŁADZA

LUDU

PRĄ.Gl1J.ĄCEGO

UTRWALONA.

WROG KLASOW'V WYPARcrY ZE SWYCH POZYCJI.
ZASADNICZE REFORMY

SPOŁECZNE

PRZEPROWADZONE.

MOZEMY OBECNIE ŚMIAŁO IŚĆ NAPRZOD PEWNI ZWYCIĘSTWA.
DOLESŁAW

BIERUT.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ _
BOLESŁAW BIERUT
Przewodniczący KRN od jej powstania aż do powołania

Sejmu Ustawodawczego.

LUDWIK CZUGAtA ("RÓWNY")
Przewodnicząc)'

SlEFAN ŻÓŁKIEWSKI

W

Towarzysz Tomasz

WRN w Lublin'.

chłopskiej

chacie

l

, Z ~rzyszłego Kierow pictwa l{ra we wspomnianym mieszkaniu na
Pod~jemy polli~e! hist?rię po-I żył~ ".Sława", Szczekanie psów n,a własnym terenie - przystąpi.
Jowe] Rady Narodowej najwcze- Filtrowej, albo przy ul. Tarczyńwstarua LubelskIe] WOJewódz- stale SIę coraz głośniejsze i natar- li obecni do złożenia ślubowania.
śnie) -poznałem tow. Tomasza skiej 12..
kiej Rady Narodowej jako pierw czywsze. Jesteśmy już we wsi. Ha
Ważny to i pamięmy moment.
(Prezydent Bolesław Bierut). ZeT
T
szej podziemnej woj. rady w łaśliwe psy podskakują do na- Oto każdy sam z własnej woli
tknął mnie z tow. Tomaszem _
owo omasz był wówczas tym
Polsce, która położyła duże za- sz~ch kóni. "Szymon" trąca w bok daje sobie nakaz wewnętrzny, któ
"Jurek", ówczesny przywódca ~a~ym m~dr::m' skromnym, dyssługi dla organizowania i utrzy- furmana i mówi półgłosem: - ry jest stwierdzeniem wobec sie'
ZWM _ (Jerzy Morawski). Spot- re ny~ I .n~~zmordowanym w mania polskiej partyzantki, wal "Stop! zajeżdżajcie na lewo w po bie samego i świadków jego do'
kanie naznaczono w moim miesz- ~racy
oWle lem. Imponował mi czącej z Niemcami na Lubel- dwórze". Po chwili jesteśmy już tychczasowej gotowości do pełne·
.
(d'
l
d
Jego
umIar
w sposobie bycia oraz s zczyzrue.
,.
na o b szernym podwórzu. Stanę- go oddania pracy konspiracyjnej.
k aruu ZlS spa ony om na rogu d .
'ltr owe]. .l Moc h nac k
'e
) g oo]rzałosc
l trafnosc mysli po11l"
J est to potężny węzeł organiza'
l
.
.
.
,
lsmy.
Fl
tyczne). Lecz najbardziej wzru- ... DZlen jest jasny, pogodny i
cyjny.
W niewiele miesięcy później zo szało oddanie sPIawie, której słu- dość mroźny. Wschodni wiatr za- Na podwórzu ukazuje się "KaChwieje się i kaprysi płomień
bac~yłem . go znów na pierwszym żył. Nie znałem wówczas całego sypuje po każdym przejeździe ko- zik" (Kazimierz Sidor), który za- lampy. Długie cienie biegną pc
posledzemu KRN w nocy z 31 zakresu jego pracy. Domyślałem leiny i ślady, kopyt końskich. Wy- prasza nas do chaty. Przed wej- ścianie .
grudx:ia na 1 styc~nia 1944 r. Prze się tylko jak wielką rolę odgrywa chodzę często na dwór, popatrzeć ściem spotykamy dwóch uzbrojowodmczył zebramu.
w polskim podziemnym ruchu ro- jaka droga, ponieważ dziś o godz. nych partyzantów, którzy salutuPadają w ciszę słowa ślubujące'
W warunkach konspiracji po- botniczym. Domyślałem się, jak 4 00 południu wyjeżdżamy na ją. Szybko przechodzimy sień, ku- go:
słowie do KRN podzieleni byli na wiele ma obowiązków poza pre- pierwsze posiedzenie Rady. Przed chnię i nie witając się z aomow- "Ja, członek Lubelskiej Wojeniewielkie koła. W tych szczu- zydiowaniem KRN i opieką nad godz. 4 jestem już u "Sławy". nikami, wchodzimy do następnego wódzkiej Konspiracyjnej Rady Na
'
b t
d k .
Wk Ot
. d
d
'
k'
POkOl'U
rodowej, syn Narodu Polskiego
płych zespołach pracowali. Łącz- mo]ą ro o ą re a cYJną, o któro ce
.
.
.WSla amy o san i KIecierpiącego barbarzyńską niewolE
r ch t
b . k h
ność między nimi utrzymywali y
o o OWląZ ac Tomasza by rUJemy SIę wszyscy do Rudki iIzba dość duża, o trzech oknach,
członkowie Prezydium. Tak to Iłem ' d poinformowany
. oficjalnie. jańskiej.
. t ych f'Irankami. Szyby za- niemiecką,
ślubuję uroczyście
PO'
' l
..
zas ł omę
święcić całkowicie
swoje zdolno·
jednak zorganizowano, iż określ 0- . WI
lZ nie cofa się przed
Jesteśmy zadowoleni z pogody, marznięte, umeblowanie skrom- ści w rzetelnej pracy, według med Zla em, kt
ne Koło obsługiwał stale jeden i za ną pracą, orej wymagała sy- ponieważ "szkopy" na wywiady ne.
ten sam członek Prezydium. Na- tuacja, którą narzucały trudności W t
.
. d K'
.
go własnego rozumowania i zgo·
t h .
k '
d ~ren me wy~al ą· tos opo:v:a~ Funkcje gospodarza pełni "Ka- dnie z sl,lmieniem, nad kierowależałem do Koła pracującego nad ru
ec k'
mczne,
tora
z wa- a, ze
' losaml
. Narodu w walce o
k
. wynikała
.
B są pomys ne ' pewne WleSCI Zl'k'" ,zapraszaJąc nas do zrzuce- mem
prob l emami oświaty i kultury, a
n ow onsplracjl. Nie tylko zza ugu. Przez nasze lasy par- .
, .
..
.
więc jakby do komisji oświato- kierował redakcją "Rady Narodo- czewskie i Ostrów prowadzi stały ma ciężkich okryc l do ZajęCIa Wolną, NIepodległą, Demokratycz
'H
•
t lk'
. .
mIeJSC.
ną Polskę.
wej Sejmu. Zebrania odbywały weJ ,me y o PlSOił do mej ar- szlak komunikacyjny partyzantek
się najczęściej na Pradze w miesz- tykuły. Bywało, że nocą przepisy- sowiąckich i naszych kontaktów z Drzwi znów się otwierają, do . Wobec mebezPleczeństwa grokaniu tow. Kuczkowskiej. Brał w wał dla zecera cudze niewyraźne Armią Polską w Związku Radzie izby wchodzi kilka osób. Po przy ząceg~ ze ~trony okupanta hitle·
nich udział jeszcze poseł Zołna rękopi~y . . Nie wi~działem, gdzie ckim. Niebawem ma już nastąpić witaniu się i wymianie paru słów rows.kl,ego l wysługujących się mu
(prof. Manugiewicz).
Łączność drukUJe SIę "Rada '. Toteż tow. poważna ofensywa, która będzie lokujęmy się jak kto może, jedni zdra)cow, obowi~zki swe pełnić
między nami a Prezydium KRN To~asz, gdy było trzeba, nieraz ostatnią na polskiej ziemi. Musi- na sofie, inni na krzesłach. Ale bę~ę z z~cho.:,amem be~względ
utrzymywał tow. "Artur" (Kaz~- nOSIł do drukarni materiał. Stale my zdobyć się na wielki czyn _ zaraz na wstępie lampa płata fi- UE:J k~l1SPIra~Jl, w pocZUCIU odpomierz Mijal). Spotykaliśmy się za- utrz::mywał łączność z uczestni- przygotować się do szerokiej akcji gla. Migotliwy płomień karbido- wI.ed~lalnoścl przed Naz:odem Pol
zwyczaj na ulicy (Koszykowa, No- kaml ruchu. Codziennie bywał na zbrOjnej na tyłach swych ciemię- wego palnika przygasa i wreszcie skIm .
wogrodzka, Plac Starynkiewicza, :-vielu "podpunktach". Stale nara, życieli i w 'odpowiedniej chwili gaśnie zupełnie. Po chwili do izby .W chłopskiej chacie, pod sło·
okoli~e szpitala Dzieciątka Jews). zany na "wsypę", aresztowanie. wymierzyć im potężny cios. To znów wniesiono światło i "Ka' ~laną strzechą, narodziła się
W Plerws~ych ~i~siącach zimy Cz.ynny, zawsze obecny w walczą- jest jeden z celów dzisiejszej kon- zik" przystępuje do otwarcia pl~rwsza WOjewódzka Konspira19~4, łączmk .ozna~~lł mi, że mam ce! ~arszawie, na oczach nie- ferencji, na której powołamy do zjazdu.
cY.l.na .Rada Narodowa w Polsce,
obJąc redakCję oflc]alnego organu mlecklch żandarmów, obłożony życia nową demokratyczną najna)wy.zsza reprezentacja społeczeń
KRN "Rady Narodowej".
kompromitującymi materiałami, wyższą władzę w naszym woje- Po grunto~ny~ zapoznaniu się st",:a l organ kierowniczy całego
Odtąd z racji moich funkcji re- k.tórych odkrycie przez wroga mu wództwie _ Wojewódzką Radę ·z ~rasą, KraJ~we) . Rady Na:o~o- wOjew6dztwa ...
daktorskich spotykałem się stale SIało
przynieść śmierć wśród tor- Narodową...
we], sytu'
ktora z JedneJrt strony OSWIe(Ze specjalnego numeru "Rat
tla
d .
z tow. Tomaszem z którym usta- ur...
Z dd l d
. aC.1ę po l yczną,
a.ląc
dy Narodowej" na dzień 1 stylaliśmy treść k~żdego numeru.
... o a i ochodzi szczekanie wska. zówki dla dalszego postępo'
(Ze wspomnień pierwszego re- psów. _ "A więc jesteśmy już ama
d'
cmia 1949 r., poświęconego 5
Spotkania te odbywały się albo
dak.tora "Rady NarodoweJ''')
blisko wl'oskl' l"
l
, z rugI ej zaś jest materocznicy ukonstytuowania się
ce u" ~ zauwa- Tlałem do rozwinięcia działalności
KRN)
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I
27.1

. Po zawarciu umowy, na
mocy której Zw. Ra.dziecki udzieli Polsce długo
trwałych kredytów, urno
żliwiających

2.V

Iłrzeprowa

~zenie

nowych potfżnych
Inwestycji, delegacja pol
ska z prem. Cyrankiewiczem na czele opuszcza
Moskwę.

31.1
31.1

Mahatma Gandhi ginie
w New Delhi ocl kuli zamachowca.
Sejm Ustawodawczy t1chwala ustawę o społecz
nym funduszu onc;r,ędno~
ściowym.

3.II
9.II

10.II

17 i
18.11

20.II

24.II

25.II

9.III

lO.III

le.m

ZSRR uchwala budżet po
koju i odbudowy na rok
1948.
Ar.nerykańskie i brytyjsine władze okupacyjne
w Niemczech ogłaszaj ą
komunikat o utworzeniu
"administracji gospodarczej scalonej strefy brytyjsko-amerykańskiej" czyli zamaskowaneg'o rzą
du Bizonii z slcdzihą we
Frankfurcie n/~lenein.
Otwarcie granicy francusko - hiszpańskiej - jeden z pierws~ych kroków
na drodze do ponovvnego
nawiązania przez mocarstwa zachodnie przyjaznych stosunków z faszystowskim l'eżimem Franco.
Konferenćja
ministrów
spraw zagranicznych Pol
ski, Czechosłowacji i Jugosławii w Pradze. Tema
tern obrad jest zagadnienie niemieckie.
"Dni lutowe" w Czechosłowacji. Reakcyjne elementy wyeliminowane z
rządu. Klement Gottwald
tworzy nowy gabjnet (25.II).
Projekt planu inwestycyj
nego na ", 1949 zostaje

I
g,V

l1.V

Przedstawiciele 20 państw 20.VI
Ameryki Południowej, ze
brani w Bogocie na kon-

Reforma walutowa w
Niemczech Zach. przypie
czętowuje
podział
Niefer~ncji
panamerykańmiec.
skiej, podpisują układ któ 24.VI
Konferencja warszawska
rego najważniejszym mo8 ministrów spraw zagra- 8,VIII
mentem jest pakt ekononicznych obraduje w omicz1Q.Y, torujący drogę
bronie pokoju i da: e wy·
kapitałowi USA do kratyczne dla uregulowania
jów Ameryki Łacińskiej,
sprawy Niemiec, zgodnie
z uchwałami poczdamskiW rocznicę oswobodzenia
mi i interesami całej EuPragi,
czechosłowackie
l8,VIII
ropy.
Zgromadzenie Narodowe
uchwala nową konstytu· 27,VI
Zjednoczenie partii rocję·
botniczych w CzechosłoPodpisanie
umowyowacji.
współdziałaniu
między 29.VI
Zostaje opublikowana reSL i PSL. Umowa stanozolucja Biura Informacyj
wi pierwszy etap na dronego, 'potępiając a prawidze ku pełnej jedności
cową grupę Tita w komu
ruchu ludowego w Polsce
nistycznej partii Jugo20.VllI
Proklamowanie Państwa
sławii.
Izrael. 15,V wo:iska Egip- H,VII Zbrodniczy zamach na ge
tu, Syrii iTransjordanii
neralnego sekretarza wło
uderzają w koncentry..:zskiej partii koml.mistycznym ataku na terytorium
nej, Togliattiego. RobotPalestyny, Polsl~a uznaje
nicy włoscy p.1'oklamują
tymczasowy rząd Izraela
24-godzinny strajk genednia 1a.V.
raJny.
Podpisanie w Budapesz- 20. VII Kongres Jedności we Wro
de umowy o współpracy
dawiu powołuje do życia
I'(ospodarczej między PoJZwiązek Młod~ieży Polską a Węgrami.
skiej.
Wybory w Czechosłowa- 21.VII OTWARCIE WYSTAWY
cji. Około 90 proc. głosuZIEM ODZYSKANYCH.
jących wypowiada się za 22,VII
Rozpoczęcie robót przy
frontem Narodowym.
budowie Wspólnego Do~
Zamknięcie
konferencji
mu Zjednoczonej Partii.
londyńskie;j. Najważniej- 28, TU Kat'asŁrofalna eksplozja 25. VIII
w Ludwigshafen ujawnia,
sze jej postanowienia to:
utworzenie Trizonii, poże mocarstwa zachodnie
wołanie do życia konstysabotują poczdamską utu anty Niemiec Zachodchwałę () demilitaryzacji.
nich oraz reforma walu- 29,VII Otwarcie XIV Olimpiady 25-28
towa.
w Wembley.
VllI
Zjednoczenie partii ro- 29.VII Prezydent Finlandii, Pabotniczych na Węgrzech.
asikivi, zatwierdza list~ 31.VIII
I Kongres W ęgier~kiej
socjał - demokratycznego
do 3.IX
Partii Pracujących.
rzą,dtl Fagerholma.
Klement Gottwald obra" 3.VIII Arpad Szakasits, przewo·
ny prezydentem Republidniczący. Węgierskiej Par
ki Czechosłowackiej.
tii Pracujących, zostaje
Podpisanie układu o przy
obrany prezydentem wę-(
jaźni, WSll pracy i wzagier.
jemnej pomocy międ:ł:Y 4-6.VIII Druga se!;ja Rady WspólPolską a Węgrami.
pracy Gospodal"Czej polI

H.V

l3.V

30. V

I.VI

14,VI

14.VI

K

4
sko-czechosłowackiej. Wy lO.IX
niki obrad przewidują
5-letni układ handlowy i
koordynację programów
produkcyjnych,

Korei do rzą"
dów USA i ZSRR o wycofanie z Korei wojsk
amerykańskich i radzieckich. Komunikat Tassa
19.IX donosi o decyzji
rządu radzieckiego wycofania wojsk z Korei. Stany Zjedn. pozostają głu
che na apel nowej demo"
kracji ludowej .
lUX Zamordowanie hr. FolkeBernadotte rozjemcy
ONZ w Palestynie,
18-ZZ.IX Obrad)' Rady Naczelne·j
PPS.
21.IX
W Pałacu Chaillot w Paryżu
rozpoClyna obrady
trzecia sesja Zgromadzenia Generalnego ONZ.
Wicemin,
Wyszyński w
25.IX
imieniu ZSRR proponuje
stałym członkom
Rad:y

Otwarcie Międzynarodo
wej Konferencji Młodzie
ży pracującej w Warszawie. Do stolicy przybywa
600 delegatów, reprezentujących 45 krajów.
Uchwalenie
konwencji
dunajskiej. Wbrew protestom mocarstw zachodnich państwa naddunajskie regulują sprawę żeglugi na rzece, zgodnie z
interesami narodowymi i
z posz owaniem suwerenności tych państw.
Generalissimus S t a l i n
przyjmuje na Kremlu
przedstawicieli USA, W.
Brytanii i Francji. 2 i pół
miesięczne
pertraktacje
w sprawie zagadnienia
niemieckiego utykają je- 4.X
dnak na martwym punkcie. Bowiem jak oświadcza marszałek Stalin w wywiadzie udzielonym
korespondentowi
"Prawdy" (28,X) mo- 18.X
carstwom zachodnim potrzebne są nie porozumienie i współpraca, lecz
rozmowy o porozumieniu 22.X
i

współPJacy".

Zgon Zdanowa, sekretarza CK WKP(b), posła
do
Rady
Najwyższej
ZSRR, gener::ała-pułkow
nika Czerwonej Armii.
25.X
Swiatowy Kongres lnie"
lektualistów obraduje we 25.X
Wrocławiu,

Ob~a~y plenum KC PPR 26.X

sprawom odchylenia prawicowego i
nacjonalistycznego w par
tii, oraz sposobom jego
przezwyciężenia. Prezy- 28.X
dent Bierut powraca do
czynnej pracy w partii, 30.X
iako sekretarz generalny
KC PPR.
pOSWlęcone

]ednomy~lnie
przyjęty lS.VI
przez SeJm.
Sejm uchwala ustawę o
Służbie Polsce.
Sejm jednomyślnie uchwala ustawę o Narodo- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-----------.----------_ _
wym Planie GospodarC4Yffi na rok 1948.
Tragiczny zgon ministra
1.XI
spraw zagranicznych Cze
chosłowacji Jana Masaryka.
2.XI
Ogłoszenie
komunikatu
Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR o zakończeniu
demobilizacji. Armia radriecka przechodzi ostatecznie na stopę pokojo-

la noworocznych

życzeń

na rok 1949

wą.

lUII

17.rrI

19.m
28.III

6.!V

6.IV

18.!V

W. Brytania, Francja, Bel
gia, Holandia i Luksemburg podpisują traktat
brukselski. Powstaje tzw.
"unia zachodnia", która
stanowi bazę dla przygotowywanego paktu atlantyckiego.
Otwarcie obrad II Kongresu Ludowego w Berlinie. Kongres wypowiada
się za jednością Niemiec
i za niewzruszalnością
granic z Polską.
Podpisanie w Paryżu polsko-francusklego traktatu handlowego.
Wybory do parlamentu w
Rumunii. Front demokracji ludowej zdobywa 405
mandatów (na ogólną
liczbę 411).
Podpisanie paktu przyjaźni i wzajemnej pomocy między Zw. Radzieckim a Finlandią,
Na konferencji paryskiej
przedstawiciele 16 państw
marshallowskich aprobują propozy;cje objęcia Nie
miec Zachodnich tzw.
"planem odbudowy Europy".
Wybory we Włoszech. Nikłe
zwycięstwo
odnosi
chadecja i jej sprzymierzeńcy. Wybory odbywają się pod presją amerykańską,

4nZiE"NNiK ŁóDZKI N-;S60· (1265)

Memoriał

Bezpieczeństwa redukcję
zbrojeń i sił zbrojnych o

113 w ciągu 1 roku.
Rozpoczyna się b-;;'haterski g-tygodniowy strajk
górników
francuskich,
walczących o prawo do
chleba i o gwarancję wol
noś ci konstytucyjny<;h.
Podpisanie oficjalnego po
rozumienia w sprawie
włączenia strefy francuskiej do Bizonii.
KI'es Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Uch.yałą
konferencji premierów do
minia zrywają ścisłe wie:
zy polityczne z W, Brytanią,

Zgon prymasa Polski ks.
dr. kard. Augusta Hlonda.
Uroczystość 75-lecia Polskiej Akademii Umiejęt
ności w Krakowie,
Apel górników ZabrzeWschód zapoczątkowu.je
akcję czynu przedkongresowego.
Otwarcie jesienne) sesji
Sejmu.
Chińska
armia ludowa
zajmuje Mukden i. ostatecznie wypiera wojska
Czang-Kai-Szeka z całej
Manqżurii. Odtąd klf:ska
Kuomintangu staje się
nieunikniona .
ZNIESIENIE W POLSCE
KARTEK NA CHLEB
I MĄKĘ.
Wybory w USA. Wbrew
oczekiwaniom zwycięstwo
odnosi kandydat partii
demokratycznej, Truman.
Sukces swój zawdzięcza
propagandowej
taktyce
zapożycze:Q.ia haseł roose"Nowego
veltowskiego
Ładu".

1. XII

14.XII

Utworzenie demokratycz
nego magistratu dla całe
go Berlina.
II Zjazd PPR i XXVIII
Kongres PPS podejmują
uchwały
o połączeniu
partii.

Kongre. Ziednocz.·
niowy PPR i PPS. Powatałe Polska Ziednoczona Partia Robotn:czo. kt6ra za
Iwe najbliższe zadanie .ławia budowę
fundamentu .ocialf~
z"'u.
Proł. Joliot
uruchamia
pierwszy stos atomowy
we Francji.
15.XII Chińska armia ludowa
zdobywa PEKIN.
2LXII Wojska holenderskie ata
kują
Republikę Indonezyjską, gwałcąc tym samym rozejm z 17 ..1 br.
24.Xn 150' , t p' rocznica urodzin Adama Mickiewicza
- obchodzona uroczyście
w całym kraju.
27,XIJ Kongres Bułgarskiej Par
tii Robotniczej (Kom .) uchwala 5-letnl plan gQ'
spodarczy (194R--53).
3Q.XII Posiedzenie Sejmu.

lS.XII

1. Stanom Zjednoczonym spełnienia
pnedwyborczych obietnic prezydenta
Trumana.
2. Francji - rządu, który będzie reprezentował uły naród i dbał o interesy francuskiej klasy robotniczej.
3, Niemcom uregulowania problemu
Niemiec na podstawie uchwnł poczdamskich i porozumienia czterech mocarstw
ora:I wzmocnienia sił demokratycznych.
4. Polsce - przedterminowego wykonania
planu 3-letniego oraz dalszych sukcesów na drodze do budowy podstaw socjalizmu.
5. Grecji - oswobodzenia się od amery·
kańskiej interwencji.

Palestynie - pokojowego uregulowania
kwestii podziału kraju w myśl decyzji
ONZ - z listopada 1947 r.
Związkowi Radzieckiemu - pierwszemu
socjalistycznemu państwu na świecie
dalszego rozkwitu oraz nowych sukcesów w dziele umacniania pokoju świata.
Ludom Indonezji, Malajów i Vietnamu - rychłego wyzwolenia spod ucisku
kolonialnego.
zwycięstwa
demokracji
Chinom i ostatecznego oswobodzenia
narodu
spod dyktatury Kuomintangu.
10. Koreańczykom - ewakuacji wojsk amerykańskich z południowej częśei kraju.
(API)
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w
- I nE! tym odcinku rolnicy naSZE: ..
go wOj€w6d.:twa mo~a być dumm z
swych sukces6w. Pomyslrue pl'ż?d
stawia się 7,wła"zc7 a hodowla OWICC.
Mamy ich jut w wojewódttwie ponad 200 tys. r;:t.luk, li, pru\-vl" 3 rezy wJęeej' nii: prlcd \; oJną. Nlć~l
przed lawia się
również hodOWlil
trzody chlewl1ć'j
lcco górZe] j st t
bydI m. rróW mlcclO ch 111amy 0b~cnte 342 t EL !'teci wojną znA by~
lo okol0 .400 t ~.

Ga.zow Iii Mlejska. wiele wy§l1ków III żłóbek dzielnicówy oraz rt Dom
1e Matki i D..:iecka. Roztoczono ponad~
.zest!!nałyt,h urządzeń, ot1ettlntl do to śze1'B!{ą opiekę nad matką i dtlJ!;iytku nowoczesną stację oczysżcz111 Ckiem ora~ n!ld hietamt'1wą WBntJ'ków gaw. Uruchomiono bocwicę ścia w ratrlach pomocy i!in1I>Wej.
\Jlejową, dzięki czemu llsprawniono
WybUdowano pod dach 8zkolę na
wóz węgla, Do sieci gazowej p!'zy Kar'Jlewie Bl'az odremcmtowano bu~lono Itilltaset konslUhentów. Wy
dynek Szkolny VI' Rudzie Pabianicdeniono pr;u~wody gawwe na dużej kiej, Ur\\chomiono kilka nowych
ki ulie, nowe u1ice., głównie M. przedszkoli, dzielnicowych wypoży
t1ianowie, a także ul. l'izt(owska czalni książek i ŚWietlic dla mto ..
_ Cz' w~J wud1.twll łódz!tle bi
~ dużym odcinku uzyskały dopłYW dzieży.
rze już' udział w eksporcie picd<'i v
w,
Na tym Z!lkońezę ujęty w najWięR
rulłlych za gran cę'?
Zarząd Oczyszczania Miasta
po- Szym skrócie przegląd poszczegól- Tak. W ck porcie. kflpu~ty
ięk szył i ulepszył swój tabor,
co nyth odcinkóW naszej pracy. Ogólinrtych wa1'7.Yw wOje vództwo zajmU
zwóliło mu na roz.ster'tenie zasię
je jedno z pie 'wsz~'ch miejSC. POM
obsługi miasta.
Zorganizowano nie ocenJiam rok 1948 jako przejśt:lio
nadto llruc!1omitlTH) w pab!anica.~h
nadto własne warsztaty,
.wy. Zakończone w nim zostały reolbtz 'trtlą tut'1arnilą drobiu. ObcCl1,1')
W 1W1R:iliU ze zWiekszbnym ubo· mont y i odbudowa bhlektów, a za~
tuczy się tam około 16 tysięcy g sI
lin, R !:~ttł M.il!js ' lożpoezęła bu~ początkowana budowa nowych, któprzeznaCZOny\'l1 na el{soott. Spt"Lt'·
~2"l~ no vej hall ubojo ,eł' trzody ra W rbku prźyszłym bardzo się tozdni gEJsi ta granicę wYjątkówo po.ewne.i. Uruchomiono zak ad ut ypłt<ca.
.
R d':a'
winie.
Pio~r SzymMtek
)..łC Y 1TI Y w
u zle- ugaJU.
"
l
wOJ'ewoda iOdzkl
lO d. t will się spr V;! (I ~ genłusz tawbiski
;Jr
rgo viskl
lejskie LIrlIchomiły
W pouty.ce samorządu po oiono
prezydent Wi!"lkiej ŁodzI
~'V li halę targową na ul. 1{C'sclel- główny nacigk na l"obbtnłor:e przedRok 1948 _ mówi wojeWódg budowy zniszcżon;vch v czasie woj
ny mi 1. i Will WO;icWÓQ7.twll.
11' .
.
mł~;joia. a zwłlłszeza ma Baluty, ~ta- Piotr S~ymanek _ zamykamy z1ikwi
_ Po n1l. pi('!wszy W lylT1 ro~:u
W ostatnim dn iu roku 19iB prz(H);lo6c hnteli miejskie 1IW1~kśzył!ł rlłW~ ~lę zaspokt11ć pol,rzebY ludno. dtJWaniem ocllogów. Obsialiśmy w
8tawiclol na.szego piFma zW!otlł s 'o l1tltel Mały przy ul. 6-1;:0 Slel'p, ~t!i w dz.!edmie drog, t1'amwIiJów, tynt roku zboŻem ozimym co naj- tuszył" octbu;10Wft całą parą. W mta
do prozydenta m. Łodzi }1;ug ni al#!'
•
mniej o 50 tys, ha z.icmi wjęceJ nlz staeh wlqkr.lYf'h ruch budowlllny był
Stawińsld go 21 prośb~ b pod!łwn iVlele zrobiono równiez: W d:t,Ial~ oświetlenia itp.
W r~ku ubiegłym. Stan zasiewów stosunkowo nicwidId. natoltlia§t w
wańie osiągnięć ljamortąc1u lódzlei
unlkIJ.c:".
Zabrukowano
naW dtiedmnie adminJstrl1.oJi zazna przedstawia się na og6ł bardzo do- mnicj!zych oi'adach t w~l(lch odbu.
dowano jUł; b.rd7.0 wleje d0t119W
go na przestrzeni ubie"łych 12 ml~ ~rzchnlą ~żlachetną w śródtT11e~clu czyla !lię gtll.bHizacja pracy SamtJ1'z!I,- brze,
sięcy.
"
, km ullt:. ulepszono na ier~chnlę
i
mle"zknlnyC'h. prf .... ~lało moc DamoW
P»m ullc, gł6wn]p na przedmłe~. dowej oraz peWJle wyraźne już od- Jak pl'zc[lstawla elę :ta.tlpu. I'ze~ Ludowych I rcmlr.
tl az<'ckjch,
,- R07.pO~lnę oń pr ,~gladu flOtlZCz ch oraz wykonano roboty iionOel' biurokratyzowanie aoaratu. M. in. nIe rolnlk6w w nawozy?
W
tym
roku
powsta
o v wojego~nych d~lil.16w go pOdarki !l:'( :lat ,tnf'. pt'zekractajttce plan 1:1 20 w ciągu ostatnich 2 l11.h~!lięcy nast!l,~
- Okres trudność! z nf1wozami
skleJ ~ 05wladczył prez., Sta .1111 k,oc. tJrf'guln ano ponadto klika
sztucznymi mozomy jUż zaliczyć do wództwie 170 km nowy(·h. "lgl d·
- Jellh chodz! o trl.\m~ Je m!.1Ja onrzyzOWf1 ń ulic or!lz pOSl,tirt.ono od piła p(jprawa slb!!Unk6w vi Oćldtia- przeszłości. Więkstość gospodarstw ni odremen i ownT1ych clr6g (l twar·
a czoło w
dó Z1motowama nA" lin kon"!!" w'n l uliC
le K fłtEll'Uhkowym. N ogół dar ~ię województwa ~aktlpiło juz nawozy dych nawl rzchni3ch.
budowani 3 nowych linii trnmwa i
t ' M'i j ki
. ł
kil zaznt!cz.yf! wzrost wy:Iajności pracy. 12m1 ~iewy wio etHle, potolltali będą odbudowIe dróg - wyln oclY s!· po_
wych o ląct.naj dhllJo.'ci około 10 Kti', 111 Iic.f~
e ś e zalozy y na
• n1tJgll zaopatr~yt! się w nIe w ciągu wIaty łowicie! i piotrko ~k!.
na' Sto1rach, n'l ul. bfl.bro vsld !jo l sl·l"zYiowl1.ftlach nowe, ~kwery.
Orll)'lIt Jąc z okatjł - z kOD· najbll~~~ych mie~ięcy.
7.11 k!'lnf'7,cuIf' - mŃwi woje
na ul. WHrmw ltiej. POOi'lI1tO ottrladd!'trto dn \1zytlw lu OSCl noWY cIIyl prllll. atawlt\lIld
I!fkl iIlLtn w
_ W roktt ubl głym I II!f:te trud voda Na
- pragnę pndkl'el:t!ć rzecz; naj
no do użsllnl naw hul dla war zt;r~ im. ~eymonta. W p,arktl 1~~~ hniilrdu
r tłu ł6dllklego najser- Ilosci mlllly g'OlIPodarllt a. ch opskle walni") z , 1\ miano vi,"i" kon nUdat6~. d.ro~owy(·h pr7.y ul. Df\bl'oW:-:J~O-;;'() R.l~;!1!B~~:~1{~~z.r~~~0_ d. llr.nitjllM zyczenl.a noworoczne {ja- z kwalifikowanym zlarnelJl sieWnym. e.1Q spl1łec:z 1; wa tódzkiCl(o w 7.. 1.'1<12:
sk!e J . l. uruch mlono picrw-z'l ~, t"l
l t1k
d t
Powl kazono lej ludn 8cl odzi I wyratam n. J k t Sllfa.wa przedsi WIR Itę obce- ku ze zjcdnoczemem pobklCj!O rlldZI hme: autobusową na
hojny.
o ro 11 o n ąo.
fi
...
?
<r
kolej/lWy. zlłłozono kwer l?rzy dZleJę, ze rok 1949 pr nlelli
SI
_ Mamy jenci pewn lrudno ci, chu robotn!c1.c o.
IlZ
nowe ol'lr?dkl mI mI litu j&!łżll'l wlękAze zdobycze ale 'i OJ} ~topniowo maleją.
. W za~re ie k n llzac!i i od~ f l .Leczmc~. J. 0X:
ol:. OW() prz"pro d%ll
gow . uJęto.
kanał 1. zask1ep lO rordanowskie t dzialko /Je. Zalożono i
i" ni tli..
W O.
_ A jak iest ż pogłowiem?
J1!n Gozd,·8,
rzeczkę ,Taslen na odcmku mI dz lentan In munalny.
os ..g ę •
•
'
ul ,Piotrkowska i Skrzywana. Ska-łJudownictwo mieszkaniowe wyra
~------------------------''''''''''''''''......'''''''...,.,'''''''''''''''''''''----''''''',....,''''''''...,..~...,~nalLzowano też odcinek ul. g n. sie w stworzeniu osiedla u zbieSwlerczew~kl('go m tH:y ul. Zcrom.1lllic Zawl8Zy i Franci 7ikań8kfej.
ZY TKIM SWOIM
sk,iego a El 1.tlla, Alej K ŚCIU zl
'l klIk dżlcsiąt
j·od1.fn uzyskało
między ul, Bancłurskiego i ŻWfrkl.j nleszkllnis. Rozpoczęto tam budo
W~konano lin! wodoclągoWe o łą.cz
omu polecznego. Wielką inweneJ długości okolo 10 km. NajwJQk.
je~t rozpocz~t.y m nt.aż haH
~zą linIę wybudowano na
odcinku _ ':;' j. Zarząd Nleruchomośoi do
Plac Wolności - uJ, Zawisz,V. a ci "'!.;;. <V- ronu]i'ch rernontów na sumę
Jej. na ul. Armil Czerwonej on Pl ~
'lHd!iów zł.
(·u Zwycl~t
do 111
'(ok" o.
• () zabe'lpi!!czenie !etanu
na ul. Kilińsk ego od S alina o a·, 'J1egO 111dnoścl, urttchom\ono
ŻV
p16rkow&ki. go t na Wólc'l.nńskiej od'
)111<1 ośrcldck zdrowia przy
Bandurskic .0 do korupki.. Przyj. n ;hnika 11. grupuj\.\cy przy~
czono do siec! pon<!d 250 ni ruchomo
.Wo\ por dnie l ęmbulat<lria. Po.
FARBY I CHEMIKALIA
ścl, otwarto nowe zdroje i wykopn_
'.\eS ,vlwórrua miet;z nek mleczno 3 IItudnii3 glęblno·"e. lrtórf' w ro- r, • al'Ij budowle 1iI'Injduje się VI
ŁÓDŹ, NARUrpWICZA 24 - TELEFON 214·30
ku przyszłym powiększą ~naczniP-l'
~lplelowy.
CK SJ
"zaczer1?,t WOdy.
leu8pole~.ma uruchomiła II 1
cesu
J~\Vięclla: te110Wticji i prl,Elbtido
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Wtedy byl jeszcze październik, l
p010ŻOtle
1.500
metrów pona.d
żenla
SzU/aJcarll,.}
pOczljtek paździemika, a już zala
poziom morza. Szofer przystaje,
tywalo pełną jesienią.
pyta o drogę. W gospodzie siedzą
Po bokach szosy Łódź-Wat .
zmęczeni
dniem ludzie przy
szawa !'.ta.1y na wpół ogołocone z
5zklanke.ch piwa lub wrna, Zaliści drzewa. Smutek wl6kł się
trzymujemy
ię
tlEl
kwa.dram3.
przez po/a. Spod kó1 samochodu
speclalnego wysłannika "Dziennika Ł6dzkie~o")
Dzień już się lco:czy.
wzbijały się do ~6ry opadnięto
Natura obdarzyła ton t'raj wy·
mówiony, więc nie ma kłopotu. jątkowym pięknem. i moie dla
liście. Jak zlote wióry, unosil je
Zazwyczaj o miejsce dość trud. r6wnq.wagi po~kąpiła tego piękna
pęd i wiatr.
no. Pokój jak pokój, hotel, jak mreSZ,(at1('Om.
. I'
T.{ l
k' IV gospo.
W południe w Warszawie za'
I' c ner l
hotel; "Bristol" w niczym się nie d .
.
d
.
,
d
cząl padać deszcz.
PółtoreJ' "ozle. me o Zlu!CZl1Ji't <'lf'
flj
różniący od naszych.
. LIro ą·
dzlny czekania na Okęciu, rewil nIe tylko keinerki. i nie tylko HI
zje, celna i znów czekanie w to.
Nazajutrz jestem w poselstwie gospodzie. Takie miarodajne zda
warzystwie kilku osób. Maly po_
R. P. p.,ięknie polo żony i urządzo- nie sly .zę z u t uofera, który był
k6j, trochę jak w areszcie, bo już
ny domek, Mam jechać do Ley· tu internowany l' Frar.C;i, spę
wyjść nie można. Samolot bezsin
wysokogórska mIeJSCO- dzil w Szwajcarii dość długi JIJź
pośredni Warszawa _ Praaa _
waść - znana z leczenia ~ruźH- okres czasu . .,Uświadamia" mnie.
Zurich. Do pral1i pasażerów niecy kości, a od pewnego czasu i choć bardziej mnie frapuje inny
wielu. Rozmiekiliśmy się wYSodpluc.
temat "rodzaju żeńskiego" , ml'l.:e;
nie, gdzie kto chciał, Samolot
Wyruszamy w poludnie autem przyjemny - {it1.1Ź/ica.
powoli toczy się, "wychodzi do
poselstwa: Szbfer jedzie naJcieW Leysin szukamy celu 118 zej
startu", potem raptowny dygot
kawszą drogą. Chce - jak m6wi podróży - sanatorium p. n. maszyny, rozpęd i już jeste§my
- "pokazać mi przelęcze". Na "Mont Blanc".
Kierunek uefaponad ziemią.
razie widzę jakieś tabIiczk~. To wicznie wzwyź: krętymi, WE:ski
.
.
l t l
b
.nle~iem gór. Nie, -góry Ibiera nas do miasta; na dworw nie drogowskazy, prS prostu po' mi
uliczkami dookoła w gór".
W czaSIe
t - krytych
wo,my a a em
,
.
ędą p6ftieJ'
koleJ'owym
"lawa
boli
od rozńwa- mysIowe reklamy... czekolady i Prawie u samcńo szczvtu z j",;;.
d za częs to. D o l o t ow mozna było.
.
!i
!i
k ' k'
, ?
się już dawno
'. . J. Nlebaw~m
zapada
zupelny ru, czy też dopiero teraz nas tę· anIa owo
dzamy pod dl1zy gm ~ch, Robi
~r~yzwyczal~ ]0. < mrok. Przebijamy si'ę przez puje reakCja po locie. W pacze.
Trochę wyze! na zboczach, wrażenie hotelu. Wercie elegane
do cze~oś zupZe nIke .11Orma ne~, ~iemność. Od ezasu do czasu da· kalniaeh - nerwowy ruch i czy' l'akby przylepia'ne do nich male kie. Klucz. od p~koju otrzj'mui'"
codzienne~o.
a az d ym razem
..
eko, na lale drobne światła, jak stoŚć. Do Berna pociąg dopiero domy. Cią"le wiraże. Mimo to w portiernI (co znaczy IV S~'~ajJednak przeżywam moment uno·
. d M'
!!i
.
,
d"
. 1
WlćlZ V.
oze tam w1aśnie nie· za parę godzin, więc jest trbchę szofer jedzie bardzo
szybko. cari,j słowo ,.hotelarze" - o tY:ll
szema srę na ,zIem. lę, Ja,<o mo · bo.?
.
czasu. Z przygodnymi towarzy. StrzaJka nie wskazuje mniej niż kiedy indziej). Hl sanatorium jest
ment oderwan~a SIę od czegoś. z
Aż ZUlich. Świeci jasną luną, szami podróży piję przy kiosku 90 km. Mijające auta jadą tak paw chorych studentów -- Pola·
czym człowiek iesf silnie, orga
.
.
.
kr6tce ta. Juna rozszczepia się plWa, wydaje mi się, że w Polsce samo szybko itIważnie.
, ków, "utrzymywanyc11" prT.ez 'Jr:ruczmc zlttczony. Odczuwa. 5ię'
.
jakby jakiś fizyczny ból.
poszczególne ognilO. Już mor- - lepsze. A może to przyzwyPrzejeżdżamy przez Fribourg, ganizację
"Do/l Suisse" ("Dar
a rozróźllić, że są to światla czajenie?...
Ukazuje się słynna katedra i nik· S;r.wa;cRrski"J A więc są rodacy ...
Na lotni ku w Pradze czekają lic i c.łlmów. Samolot zatacza
Pociągi w Szwajcarii chodzą nie. jedziemy w górę, czy racze) jesi i dyrektor sanaforium ned
nowi pasażerowie. jest ich znacz ilka
łów, zniŻa lot, ląduje. szybko, tak jak u nas co naj. w góry, Coraz wyżej. I ciągle wyraz uprze;my.
nie więcej. niż w Warszawie. Sa
Jaśni jakiejś pasażerce robi się mniej pośpieszne. Bilet ZUl'Źcl1- szybko. Dokola zaśnieżone szczy·
Rozmawiam z jednym ze stumolot. wypełnia SIę prawie do iedobr ej mdleje. Zajmują się Berno kilkanaście franków. Noc. ty, pod nami pofa/dowana mgla, denfów Polaków. M6wi mi: ostatmego miejsca. l wzbija. ię riią sąsedzi. Łatwo poradzić. Już Na ulicach latarnie dziwacznego, to niskie obloki...
jutro przez ot'no swego pokoju
wysoko flll :J.ooo m. Jesteśmy na.d riemia.
żółtego koloru. Okazuje ię, że
Zjeżdźamy w dól. by po pew- zobaczy plm szczyt "prawdziwe.
oblakami.
Biale, pofałdowane Znó
ma1ym budynku rewi to lampy "antymglowe".
nym czasie piąć ię wzwyż ktętą 180 " Monf B/anc, •.
chmury sprawiają wrażenie pp . Z/a celi! i wygodny' autobus za
W Bernie pokój w hotelu za drogą obok przepa~ci. Leysfn jesf
ANATOL MIKUŁKO
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Magistrat· łódzki jako
me(enas
sztuki
k 1948

C O zro b lono W ro
. P0S:ta;amy się zrobić przegląd. 0Kultury i Sztuki
Zarządu Miejskiego na przestrzeni
roku 1948. Zac7;niemy od najlepiej
rozbUdowanego działu - muzyki.
Na pierwszym miejscu należy umieścić
upowszechnienie muzyki
wśr~d młodzieży SzkOlnej. Akcja ta
obeJmuje młodzież szkół średnkh i
podstawowych. począwszy od 5 kla&Iągmęc Wydziału

sy.

W roku 1948 odbyło się 218 audy-

~i~jmu~~;~
P:~f~~~~jŁ~~:;
wybitnYCh solistów
m. in.
Wiłkomir

sklej, Wilkomn-skiego. Bacewiczówny, Szymonowicza, Tokarczykówny
i innych. Na koncertach tych obecnych było 182.126 osób.
Należy również wspomnieć o
dwóch ośrodkach muzycznych dla
mł~dzieży, pr0'Yadzonych prze~ Wy
dZiał Kultury l Sztuki od dma 15
września br.
Jeden znajduje się przy ul. Rzgow
skiej 25 a drugi przy ul. Limanowskiego 25, a. więc w dziel.nicach 1'0botniczych. Mają one na celu przygotow8lIlie zdolnej młodzieży robotniczej do udziału w amatorskich zespołach muzycznych l chóralnych.
Nauka jest całkoWicie bezpłatna..
Młodzież w wi~ku od 9-16 lat uczy
się pod kierunkiem doświadczonych
pedagogów.
Tyle o młodzieży.
Najbardziej
popularnymi były
koncerty, urządzane w okresie letnim, najlepszych amatorskich orkiestr dętych w parku Julianowskim i Źróc1lisku. Koncertów tych
było 24. Poza tym Wydział wspólnie
z Komitetem Upowszechnienia Muzyki Z?r~ani'zował 7 koncertów dla

li

Filharmonii Miejskiej. Piątkowe kon
certy i :niedzielne poranki stanowiły
pierws:wrzędną atrakcJę dla meloma
nów.
Z dziedziny plastyki Wydział
Kultury i Sztuki w roku 1948 zorga
nizował 7 wystaw w Galerii Sztuk~
w Parku Sienkiiewicza, m. in. '9ta
wę prac Cybisa oraz doroczną wy-

zostało

W 1948 roku
Muzeum S2
Wlęckowsklego 36. Ostl
zeum zorganizowano w
stawę prac plastyków łódzkich, przy dzynarodową pt. "Sztul
znając za najlepsze pra-c e nagrody rody".
na ogólJIlą sumę 150 tys. zł.
Muzeum PrehistorycZl
W Ośrodku Propagandy Sztuki w rozpoczęło badanie w T
Parku Sienkiewicza zorganizowano Gdańsku. Prace w oby<
27 wieczorów autorskich i odczytów, wościach zostały uwieńl
w których wzięli udział m. in. Go- nymi rezultatami.. Om
jawiczyńska, Broniewski,
Jastrun, zeum trwa wystawa z,
Dygat i mni.
tury prapolskiej z Tum

publiczności

I

Tr a d y c y J. n e s k o J. a r z e n
-"' ..
t
O . . . pocz a
ł d k'
a z 1 w ]948

N owq R

Ok

ręg

I

rak li

. D yrektor C?kiręgu Pocz~ i Telegra.-I sz~w wU.ejskic~ ~ększył~ się o 200
fow w ŁodzI, Stefan Klunaszewski, lOSab, tak że Wles obsługUJe na teremÓWii o osiągnięciach pOC?lty w roku nie okręgu 537 lIistonoszów.
1948:
Zeleklllryfikowan.e zostały wszyst_ W ciągu ub. roku uruchomiono kie ambulanse kolejowe, należące
w wo.i. łódzklim 16 nowych placówek do dyrekcji łódzkiej. W pełnym toku
pocztowychl. co łąc:zmie z dotychczas znajduje się akcja motoryzowania
istniejącymi daje cyfrę 322 placó- przewozów pocztowych w poszczewek. W samej Łodzi przybyły 3 pla- gólnych miastach. Cał'k:ow1icie zmotocówki. co zaoklI'ąglił.o ilość urzędów ryzowane zostały przewozy w pow.
pocztowych do 20. Szeregi. listono- Itadomsko, a częściowo w l!Ow. Łask
Wieluń, TonutSrow Mate. i Opoczno.
W styczniu przyjdzie kolej na. Łotyczenia Noworoczne wicz i Piotrków.
OKZZ
W zakresie techniicZlIlym w roku
ubiegłym zmontowane zostały cenSerdeczne życzenia Noworo- trale międzywastowe w Radomsku,
czne przesyła Zarządowi Zjed- w Końskich, ŁaSku, Pabianicach,
. p t" Robot'
.
Kutnie i Łowiczu. Nowe łącZIJJiJce
noczoneJ ~r II
n~czeJ, o: przyczyniły się bardzo do uspra'Wlllie
raz wszystkIm InstytUCjom Pan ma połączeń międzymiastowych. Do
stwowym, Samorządowym i Spo porządku doprowadzono telefonicz,ne
łecznY'm
kable dalek0:S"iężoe or~z dokonan.o
robot~ow..
OKRĘGOWA KOMISJA o?:bud.owy ~Ielu napOWIetrznych liWaznym wydarzelllem kultural- ZWIĄZKOW ZAWODOWYCH nu nuędzyrmastowych.
nym w roku 1948 było przejęcie
Budownictwo pocztowe ogranJiczyprzez Zarząd Miejski
i .otwarcie
W ŁODZI
ło się w roku ubiegłym z braku kre

dytów do remontów.
mil. zł. wyl{]pńczono 3
stokach na mieszkania
ców łódzkkh. Znajdzie
czenie kiłkad2Jiesiąt ro<
Bardzo dużo zrobio!
<izi o zabez,pieczenie m
wego przesyłek lłoczto·
równaniu z rokiiem 194
stwo wzrosło o 70 pro,
konwoje. ambulanse i :
cówki pocztowe należą

wYjl!<t~ów. Ocz~szczono

kowI~e szere~l. Pi".aco'W
ment?'Y złodzieJskIch, l

~ocm.eJaw. ot~z~mało ~
Jące na WlęZ1erue.
Niezwykle dodatni·
sprawnienie usług poc
w,prowadzenie współzaVl
cY-, norm ii. premii za l
normę· W październiku

ub. r. wypłacono tytułer
tę '1 wl. 901 tys. zł. Z '
nikaw okręgu - 72 pr
dział we współzawodn.i
- Mamy nadzieję Klimaszewski - że rok
mesie dalsze usprawr
nia poczty ku zadowolI
go ogółu. (wo)

Droga naszego włókiennicł
Wywiad z gen. dyr.

CZPWł inż.

W. Wen

Itwarto gabinet num:izmaprowadzi
W Mulografic7;nym zorganizowa wę ostatnio
zakupionych
,dowych.
o dzialalJności Wydz. Kul~iuki, wspomnieć należy o
nagrodzie artystycznej" Ło
w 1948 r.została przyzna$chillerowi za "KrakowiaIlali".
l

przyrodnicze

~saw tuszyńskich.

gliśmy oczywiście wyliczyć

h imprez. Chodzi nam ralny obraz działalności madziedzinie kultury i sztu
'asług najSympatyczniejszeWydziału Zarządu Miasta.
(i)

.rostu

,roczne
nie

sporządzić
renament zl!-ych na tym miejscu wzmla,
artykułów, w każdej .,podziedzinie zebrało by się
. Pewne instytucje zwłasz
"pOSZCZy(.lić się" niez\ymJ.

.

.

iązku

z tym, do niesprecyzo-

by tu podkreślić, że "Dzien.
cale nie jest traktowany
. jakO teren wYgodnY . dla
~yczepianla się" do drOblazli pewne sprawy poruszamy,
wno nie po to. aby zrobić
yjemność. a komuś p rz1:
cz abY coś wyjaśnić, a jesl1
_ w interesie ogółu - nalżyczenia "Dosiega Ro-ku" war
dać choćby

to jeszcze:
;wyżej niewymienI!,ne ~st,y

;oby itd. nie obrazały SIę za
\~agi, a wysiłki skierowane
ubiegłym głównie na prosprostowa.ń (500 proc. ponad
ic!) przestawiły na. produk~lnych dowodów
na ł4l, że
10 jest tak, jak "prostują"
Ed.
500 krosnach, zatrudniająca
lotników. Ta sama fabryka bę
udowana w Łomży. W okoodzI., w Zelowie, ośrodku
ictwa chałupniczego - roz
a ' zostanie przędzalnia o
wrzecion i tkalnia o 800
Taka sama przędzalnia
e w Zduńskiej Woli. Zaktóre zostało prawie komzniszcz'One przez okupanta,
fabrykę o 50.000 wrzecion,
osien 'Oraz wykończalnię.
na przez okupanta fabryka
kowie powróci do życia; bę
siadała 30.000 wrzecion , 900
i bielnik. Ogółem w przebawełnianym takich obiekwstanie 16.

wzrost wydajności pracy maROZSZERZENIE KRA.JOWEJ
tylIro zmOlIl!t'Ować m~
szyn i ludzi,
BAZY SUROWpOWEJ
ne do zwiększenia PL)
rozszerzenie krajowej bazy surównież uzupełnić pa~
rowcowej,
LEN
wy, zniszczJ(my przez
.
ki
.
t
l
ki
.
ł
Wł
zwiększenie produkcji drogą no
a enmc wo po s e opIera Q się tak np. w przemyśle
dotychczas
prawie wylącmie na zbudUjemy nowe przęd12
wYch inwestycji maszynowYch. surowcach importowanych. Jedy- pekti.my stare w ilości
nym naszym surowcem krajowym tysięcy nowych wrzecio
W ZR OST WYDAJNO CI PRACY był len. Obecnie uprawa lnu jest wi przeszło 60 proc. ol:
Plan przewiduje, że w końcu zbyt mała, aby całkowicie pokryc danych. Pod tym wzg
t b
.
porównanie jest bardzl
6.letniego okresu wydajność pracy za?o rze owal1le przemysł~ lniar_ ce _ mówił dyr. Wendl
> zaś tyczY przemysłu weł
_ przyjmując rok 1!ł37 jako porów- skiego. Wo?ec. te~o w plarue .6-let' .
nam przewlduJe SIę zW!ększeme za_
W całym okresie 20-:
~ projektujemy 9 obiektów
Gen. dyr:" CZPWł. inż. Wende
nawczy - ZW1ększy SIę o 30 proc. siewu lnu do 160.000 ha. Obecny przedzającym drugą w<
il wkładach inwestycyjnych.
Może być, że liczba ta będzie nawet obszar ~oSi 40.000 ha.
~ozwój wą, przemysł polskii. wp
łszowie powstanie nowa wyGeneralny Dy~:ektor ~~ntr~lnego przekroczona. Opieramy się bowiem ten pozw,?h nam w r. 19~5 nle tyl- produkcji tylko 12 pre
ua, w BiałymStoku nowa
o 18 zespołach i 250 krosZarządll: ~zemysłu Włokie~~zego na doświadczeniach ostatnich sześ- ko po~c ~~IX?trzebowarue. własn~, wrzecion.
w ŁodzI mz. W. Wende ud:melil wY.
..
ale tez umO~hWI eki'1Port włokna lmal
~zem z farbiarnią i wyk oń
wiadu red. gospodarczemu "Dzien- ClU ~esIęczny ub: roku. W tym o~ nego.
Z tych nowych wrzec
powstanie fabryka w Zgienika Łódzkiego". - Dotychczasowe kreSie
ruch WIelowarsztatowy l
rych mówiłem, znacznI
lą uzupełnione fabryki w Ło
osiągnięcia włókiennictwa
zostały współzawodnictwa przyjął charakCELULOZA
dzie zbudowana całkowi,
~siantynowie i Bielsku oraz
alnie wełny w Szczecinie.
na łam.ac~ naszego .p~s.I!1a ju~ sze~o- ter masowy. Można nawet stwiei"_ Poza tym zbudujemy w ciągu Ił Zazna~m, że. przed.
ko ~H~ow~one. ZwroClhsmy. SIę Wlęc. dzić, że w naszych planach ndedoce lat dwie nowe fabryki włókii.en cię- przędzal~. bawełnianych
remyśle jedwabniczo - galan
do mz. W. Wendeg'O z prosbą p na-o ..
.
.
.
tych na bazie celulo'7y krajoweJ' budowalismy.
n przewiduje się 12 nowych
świetlenie perspektyw i zamierzeń
llllismy siły tworczeJ mas.
R o~na produkCla
.
-..
kUk'
k rozpoczę1
.
wynresIe
. aW .....
IHI. ro u
1', z tego 2 w Łodzi. l w
CZPWł w ramach planu 6-letruego.
RUCH WIELOWARSZTATOWY dziesiąt tys. ton. W ten sposab WY- wać - po raz pierwSZ)
~ abl'yka naturalnego jedwakorzystamy bogactwa krajowe i Polsce krosna
au
Ogólny plan przemysłowy przewi
lVIilanówku będzie r.ozbudoduje, że w okresie 6 lat stopa ży- polegał na tym, że tkacze obsługi- zmniejszymy import bawełny i weł- Z tej krajowej produkc
ciowa ludności powinna wzrosnąć wali coraz większą ilość krosien, a ny.
500 krosien zmontowa, ~
ysł artykułów technicznych
w stosunku do roku 1931 o 60 proc. prządki coraz większą ilość wrzewo ~UCh(:ml~?nych .. V,
.lje budowę lub kompletną
Przemysł włókienniczy jest jednym cion. Ruch wielowarsztatowy poSZTUCZNY JEDWAB
~~~~Imy ilosc krOSIen t
rukcję 11 obiektów (z tego
z tych przemysłów konsumpcyj- zwalił na uruchomienie tych maDla przemysłu jedwabniczego 111.
w 'Łodzi).
nych, który powinien wyprodukoruchomimy w Gorzowie produkwać pokrycie na wzmożone zapo_ szyn, które stały Z powodu braku cję jedwabiu acetatowego. RówPRZEMYSŁ WEf,N!łNY
.
Ob ecrue
. mamy w prze- nież ta produkcJ'a b"dzie oparta
.
..
Przemysł roszainic".", który bęf ach owcow.
trzebowanie.
Pr-..luk
1<-1'.1
łk
"J
'<
.·vu uJem~ lUZ w ' l U ca 0- zie przerabiał słomę lnianą na
Musimy - oświadcza dyr. Wende myśle włókienniczym 15.000 PRZO- krajowych surowcach.
Wlte U'rządzeThla przędza. zgrzeb- łókno lniarskie wybuduje razem
- wyprodukować znacznie więcej DOWNIKÓW PR Y; JEST TO
nych. Samoprząśnica zektryfiko- 6 obiektów _ w większości w
NASZE PRACE BADAWCZE
wana, konstrukcji i prodkcji fab- woj białostockim i olsrlyńskim.
tkandn, musimy w~bo~aci~. nasz a- NAJLEPSZY NASZ AKTYW PROso.rtymeI!t,. ulepsz,yc Jakosc wyro; DUKCYJNY
I EKSPERYMENTALNE
ryki JQsephy, należy do njlepszych
.
•
bow włokienmczych, aby sprostac
.
na świecie. Obecnie kon!tUuje się Mimo ekspansji przemysłU włowzmorlonemu popytowi.
Przodowni-c y pracy sami znaleźli nad produkcją wł~ki~n syn~etycz- maszyny obrączkowe dla przemy- kienniczego na całą Polskę, prze~e
nowe
formy
współzawodnictwa, nych .zostały pomyslrue zalronczone. sIu wełnianego znacz.nie vydajniej wszystkim w mało - uprzemysłowlO
6_LETNI PLAN WŁÓKIENNICZY mianowicie współzawodnictwo ze- Polsl,ri chemIk,. ko~ruktor i ro:- sze niż samop~ząśnice. Wl.' owadze- nych okolicach, Łódż pozostanie,
społowe, które zrywa z bierną po- botl11k stwo~zyli . rodzime metody nie ich do przędzalń zwię~y ZIIlacz- jeśli tak rzec można mózgiem
przewiduje wzrost produkcji o 60 stawą przodownika i przekształca produkow~rua włokn~ ..syntetyczne. nie wydajność pracy.
włókiennictwa.
proc. w porównaniu z okresem go w aktywnego organizatora pro_ go. C?.hecme przystąpllism~ do proPosiadamy tutaj przecież - końprzedwojennym. Produkcja na 1 dukcji i koleżeńskiego instruktora dukcJI przędzy steelonoweJ na ska- Fa.?rYka w Bielsku opali .ala .pro cz dyr. Wende _ wiele instytucji
mieszkańca wyniesie w r. 1955:
mnlej wykwalifikowanych robotni- lę przemysłową. W~. 1949 prze- d?kcJę automaty~znyc~ Iosae?- weł ki~rownic~cb. Nie należy zapomików. Poszczególni przodownicy or- mysł n~sz wyprodukUJe np. 250.000 manych. IJ?-teresuJące JestiO, ze au- nać że wła~nie w Łodzi kształcą się
1955 r . 1937 r. gan:izują w swoim zawodzie zespoły par ponczoch steelonowych, prze_ tomaty. ktore ta fabryka pi)clukowa- przyszłe kadry inżynierów:t~chn?lo
tkaniny bawełniane 19,2 111 8,86 111 zl:ożone z 5 do 10 robotników. Ze- mysł jedwabniczy da 30.000 metrów ła jeszcze "l"zed wojną, miemy @iś gów i konstruktorów włoiu€nnIc2,54 m 1,14 m społy . te współzawodnJiczą między płaszczowej tkaniny steelonowej itp. jeszcze.. spotkać w Szwecj Czecho- twa. Wydział włókienniczy pofite,ch
tkandny wełniane
2,31 m 0,52 m sobą jako całość; o wynikach współ
Włókno syntetyczne m-'8 przed so- s~?WaCJ1.' na Węgr~ech - I nie mie niki Łódzkiej ma w planie 6-letrum
tkaniny lniane
2,61 m 0,73 m zawodnictwa decyduje wskaźnik pro bą wielka perspektywę >rozwojowa lismy lch w kraJu. Pla 6-letni doniosłe zadanie. Jesteśmy przeko-:
tkamny jedwabne
dtikcyjny całego zespołu. Obecnie Dotychcza's jest produkowane n~ ~rz.~widuje
wprov:adzić. :~~~~ nani, że temu zadaniu podoła. ~yli
Oczywiście - również w absoluf- mamy już przeszło 1000 ZESPO.ŁÓ~ świecie na podstawie patentu ame- ilosc no~y~h ~oslen q
11 nas zagraniczni goście : Angli~,
nych cy:trach produkcja miesięczna P~~ODOWNICZYCH i, co n~Jwaz- rY'kańskiego.
fabryk włoklenruczych.
Amerykanie, Szwajcarzy - ludZIe,
W roku 1955 przewyższy
znac7;nie llleJsze, ruch ten rozszerza SIę da..
.
którzy nie mają ochoty Po~ sce poprodu.1{cję miesięczną z roku 1937. lej.
ObeJdzle~y Jlę bez pat~~tu Du- NOWE 'OŚRODKI WŁÓ~NNICZE chlebiać, i wszyscy ci facho~c'y b~Liczbowo wyrazi się ten wzrost na_ Znalazł on - mówi inż. Wende - ponta, ~o~lewazd~worzy1ismy wła- W Polsce powstaną no ośrodki li zdania że nigdzie młodZIez me
stępująco: produkowaliśmy mi:się- swoje odbicie w naszych planach. sną me o ę pro u cyjną.
przemysłu włókienniczego>- prze- znajdUje' talPch ~aru~ów. zdoby:cz~..ie 25,8 ~l. .mtr., produk~w~c hę :produkcyjt;ych na rok 1949. PlanuPARK MASZYNOWY
wa~nie we wschodn~ch )Qłaciach wa~a wied.zy włokienruczeJ na wyz
dZlem~ 47,0 nul. mtr. ~~ nl.le~~c.. Jemy .bo~em w roku tym wzrost PRZEMYSf,U BAWEŁNIANEGO In:aJu, w d~ychczas rueup:~emysło- szeJ ucze~, jak właśpje w Łodzi,
Talu wzrost produkCJI umOZliWIą wydaJnoscl pracy o 17 proc. w stowlon. 'ch mIasteCZkach. I t ak: w Ina Wydziale włókielmiczyn1 Politrzy główne czynniki:
sunlm do roku ubiegłegQ.
W planie 6..1etnim musimy nie Zambrowie-fabryka o 100. '.10 wrze- teehniki.
(Le-Be)
6 DZIj'.NNIK ŁóDZKU'r 360 (1265)
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DZIENNIK SPORTOWY

Ostat i r k bez

Za 1

mieSięcy

12 tys. łodzian na meczu

~~m~:~~WÓCb ośradków

Dyr. W. U. K. F. mgr. A. Nonos o sporcie łódzkim

D yr. Wojewódzkiego Urzędu Kul- teraz rozszerza się akda 2lbiórki pietury Fizycznej p. mgr. Andrzej No- niężnej na budowę hali sportowej w
nas udzielił nam wywiadu.
Łodzi.
:Na wstępie pytamy, jakie najbar.
_ Kiedy haJa ta zostanie oddana
dziej charakterystyczne zmiany na- do użytku?
stąpiły w r. 1948 w porównaniu '1l r.
- Jeżeli wszystko dobrze pójdzie,
1947.
- Pl'zede wszystkim trzeba zazna to w sie'!'pniu 1949 r. będzie można
czy{;, że- 25 lutego 1948 r. weszła w już z niej korzystać. Natomiast całżycie ustawa. przeprowadzająca roz_ kowite wykończenie hali nastąpi w
dział między PW, a WF.
otóż
w 1950 r. Tak, czy inaczej rok 1948 stał
zy,iązku z tym zmieniono nazwę u- się pod tym względem okresem przerzędu. która brzmi
obecnie Woje- łomowym.
- Na ile tysięcy widzów obliCl.owódLJk; Urzi1d Kultury
Fizycznej.
Komendy SP przejęły wszystkie spra na jest hala?
wy i zagadnienia związane z PW, a
_ Na 12 tysięcy widzów. Długość
Urząo Kultury Fizycznej zatrzymał jej wynosi 60 m., obwód _ 240 m'
sport i wychowanie fi:zyctine. Dzięki Będzie więc można tu organizować
temu rozdziałowi wytworzyła się jed nie tylko mecze bokserskie, ale' i zanokierunkowość spraw przy wzmoże wody lekJl.::oatletyczne.
niu planowości i nadzoru.
- ~ak.ą OPlek.,ą otaczany Jest spo-rt
- Czy w batalionach SP propagoprowmcJona.lny.
wally jest również sport?
- Borykamy się z kolosalnymi
- O-:zywiście. W programie pierw
szego roku wyszkoleniowego mamy t.rudnościami technicznymi. Odczu50 proc. zajęć tego typu.
(9
- Jaki jest stosunek UrzęcLu do
klubo-N soortowych
Związków

. ,

.

to

i
SpD
bokserskim

wamy przede wszystkim brak dostatecznej ilości wy'kwaliflkowa.nych instruktorów. Na prowincji brak r6wnież działaczy sportowych. Ze wstydem trzeba przYZlIlać, że np. w Koflskich. odległych 108 km. od Łodzi,
nigdy nie zorganizowano dotąd zawo
dów bokserskich, czy lekkoatletyeznych 1'0 samo dotyczy Opoczna, oddalonego od Łodzi zaledwie 76 km.
ProwadZi si(~ pozytywne rozmowy z
odno~n.vmi związkami
sportowym.i
celem zorganizowania wypadów propagandowych w teren. Nie ulega wąt
pliwości, że rok 1949 będzie okresem
d~lsz:-j wytężone~ pracy nad ~maso
;-Vle~lem sp?rtu me ~lko ~ ~lasta:h
ale 1 na w~. Wchodzt.w .zYCle spIawa od~nalQ sprawnośCl fIzyczne]. Re
guląmm oprac:owany zosl2:ł J.la wzorach radzteclnch, OCZYWIśCle z uwzględnieniem nie tylko wyników
sportowych, ale i w pracy zawodOwej.
- Słysrz;a.łem coś
projekcie uru-

I

°

.,

wodnych
- Tak, na Chojnach wykorzystany
zostanie staw "B ałty1k" , mający 3.50
m. długości, a w Rudzie Pabianickiej
w dawnym parku StefaThskiego staw
dh1gości 800 mtr. dla celów kajakowyoh i częściowo wioślarskich.
- Ile związJ.ów okręgowych posia
Łódź?

da

-

Dotychczas 14, a 15 organizuto związek łyżwiarski.
- A ilu mamy 'l:rzeszonych $iportowców?
- Jest to 10 tysięczna armia.
- Może kilka sJów o subordynacji
sportowe.i?
- W 1948 r. mieliśmy. :liesiety, do
zanotowania w s,porcie łódzkim kilka przykrych wypadików, ale nie były to ekscesy tych rozmiarów co w
Sosnowcu. czy w Grodzisku. Nie
mniej jednak wY'padki te "rozsławi
ły" sport łódzki niezbyt chwalebnie
na arenie ogólnopolskiej. Otóż skła
dając życzenia noworocZlIle sportowcom łódzkim, pragnę podkreślić, że
chcia~bym,
aby najiS'Zlachetniejsze
odruchy kierowały nimi w pracy. .
je

się. Będzie

Jarosła.w Nłeclecki.

A może dla

odmiany

zaczniemy

rzucać płytą gramofonową?

Czq

ł1:ódź

będzie mioło dwie drużyn)' hgowe~

w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo Ligl Łód'~ w 1949 r. reprezentowana będzle tylko przez
drużynę ŁKS bez względu na to, pod
czyim znajdzie się "pionem patronalnym". Natomiast "Widzew': i
PTC walczyć będą w drugiej Lldze
o wejście do pierwszej Ligi. .vv:zglę
dnie o utrzymanie się w drugIe].
W piłkarstwie nigdy nie można
przewidz,ieć. jakie będą wynąrt. ty<;h
rozgrywek, ale miejmy nadZIeJę, ze
rok 1949' będzie dla piłkarstwa łódz
kiego szczęśliwszy i ŁKS nie bę<;lzie
potrzebował bać się spadku z plerwszej Ligi, a w drugiej Lidze ~
tworzy się taka sytuacja, że oble
drużyny łódzkie potrafią odegrać

za-

ostatecznie zaawansu.
Oczywiście, mecze piłkarSkie pierwszej i drugiej Ligi cieszyć się bę
Okręg{)\vych?
dą wielkim powodzeniem i walka
- Obecnie związki i kluby sportobędzie bardzo zażarta.
we mają charakter społeczny. Łącz
Cieszy nas jedno, że piłkarze łódz
ność między tymi organizacjami ucy postanowili okres zimowy wykot"Tzymywana jest przez
delegatów
Z okazji Nowego Roku Składamy \ Jadwidze Wajsównic, by jeden z
Dziennikarzom Sportowym. by w rzystać na prowadzenie zaprawy zLUrzędu, analo~icznje jak ma to miej- życzenia
noworoczne
wszystkim jej synów zdobył zloty medal w końcowej fazie rozgrywek pilkar- mowej i niewątpliwie już na samym
sce między GUKF a Związkami Pail- sportowcom łódzkim. działaczom i t'zucie' dyskiem, a drugi pobił rekord skich o mistrzostwo Ligi wzięli początku sezonu wszystkie trzy drl
stwow ymi. Jako uzupełnienie działa l zawodnikom. organizacjom i klubom Zatopka.
wszyscy jednocześnie miesięczny ur- żyny łódzkie postarają się o punkt
noścl klubów sportowych powstaną sportowym, a przede wszystkim:
Komitetowi Hali Sportowej w Ło- lop wypoczynkowy.
w nnjbl i iszym czasie kola sportowe
Łódzldemu Okręgowemu Związko- dZl, żeby mógł zebrać tyle milionów
Red. Tadeuszowi Maliszewskiemu
pny \- :Jozczcgó1nych zakładach pra_ wi Lekkoatletycznemu, żeby pod ko- złotych polskich, ile metrów filmu by zaczął redagować pismo piłkar
cy.
.
'"
.
. .• I
~ec r?ku doczekał się wydr~lkowa- nakręcono.w ateliel' zabr:mej w 1946 skie pod nie odpowiedzialną redak- Ja.lue tnlellsmy na.JPowa7.tlle;Jsze ma hstu otwartego
podpIsanego r. przez FIlm Polski hah.
cją Kazimierza Rudzkiego ze Szpiwy{larrenia. sportowe w 1948 r. w przez zawodJniltów z wyrazami uzna- • Józefowi Pisarsldemu
przeżycia lek" ze specjalnym uwzględni~niem
sparcie łódzkim?
nia za owocną pracę.
kariery KoIczyńskiego i Szymury.
sensacji sportowych w Grodzisku i
- Uważam, że najbardziej ZIIlaŁódzkiemu Okręgowemu ZwiązkoLucjanowi Pietraszewskiemu opa- Zgierzu.
m:e::ll1Y był fah. t przyjazdu do Łodzi \Vi Piłki Nożnej, by przywióz.ł z p~- tentowania wynaJaz1m bicia rekordu
Ł-dzki
. _
drużyn gier sportowych Związku Ra wrotem do Łodzi puchar przechodm, w pękaniu gum.
. .
;;
. o
emu Okrę~owemu. Z~ą~kO:
d::.;eckierJo. Trzeba też wymienić zna ofiarowany przez prezydenta E. StaBokserom ,.Zrywu i "Włokniarza WJ Kółolarskiemu, ..J~ nabJŚC1SleJlszkeJ
. l)fooagandowe
"
.
.. k'
~
tl.ama
..
O ywate s ą
c:!.enle
rozgrywek plłWIllS
-lego w meczach Łód'z - B r a - _po
Się
w f'ma Ie rm·strzostw· wsp pracy
.
,z .M1I1CJą
,
kar'~kich Q mistrzostwo Ligi. Fl"ek- tyslawa.
drużynowych Polski.
w cza~le w~scIgo:w szos?wych:
wC'..ncja na poszczególnych meczach
Łódzldemu Okręgowemu ZwiązkoNarciarzom Łodzi zO'rganizowania t S~azy toz~r;:eJ, b~ mg~y rue Pl?była re~ordowa. Nie można też nie wi Boksersldemu nie tylko Z\vy- biegu zjazdowego po schodach do- rze 0:va a ID erw.emowac w. czas~e
w~pomn;eć o masowej akcji w orga- cięstw na ringach, ale i pieniędzy, mów towarO\; 'Ych w czasie na iwię- ~;;,~dow boksersklch w hah "Wl-.
IlizowanilJ biegów na przelaj, mar- potrzebnych do propagowania boksu kszego ruchu.
'
Kapitanowf l>}Jol-to C!llll PZH KaTelefonisikom r07.mów międZ:l<_.1
szów. aRcji pływania 1 ostafnio zta- 'la prowincji.
fe!y ZMP z okazji Kongresu PaML'.
Łódzklemu O~l',. Zw_ Atletyczne· zim.ierzowi Derdzie, by sędziowie miastowych w czasie sezonu rozgryRcbo'cniczych.
mu tylu ząwodnikow, He 'Publiczno- byli lepSi od zawodników a bokse- wek piłkarskich o mistrzostwo Ligi
- Które galę'lle spMtu łódzkiego ści zbiera się na ligowych meczach rzy lepSi od samego Pappa.
osiągania rekordu Ovensa w połą- Oto naj młodszy z juniorów piłkaJ
skich porzucil wóze!{ dziecięcy i jtJ
1:i!.~tugują na. . pecjalne llodkl'cślenie? piłkarskicl1.
Dyrektorowi Kazimierzowi Kobu- czeniu startu z metą.
marzy o mistrzostwie Polski
_ Organizacyjnie dobrze zdali egKola.r~m polskim. b~ mieli za- sowi, organizatorowi wyścigu DooKibicom sportowym więcej zimnej
w 1949 r.
zamin pływacy. Bardzo dobrze pra- wsze WIatr w plecy, a me w oczy.
koła Polski. przerobienia jednego z krwi.
cowa! Związek Piłki NoŻJlej. Jestem
Piłkarzom drużyny reprezentacyj- samochodów "Czytelnika" na hySędziom piłkarskim. by nie po- - - - - - - - - - - - - - lJ~len uznania dla kolarzy. Praca w nej, żeby zapomnieli o Kopenhadze m'ant strażacki z wodą sodową dla trzeb owali wzywać karetek pogoto- stych od prasy po przegranej jeg
kolarstwie łódzkim daje cenne owo- i nie przywozili do kraju zaszczyt- kolarzy.
wia ratunkowego.
pupilów.
ce. N:l"[ępn;.e - boks, gry sportowe. nych porażek jak np 0:8.
i\łotccykIistom łódzkim doczekania
Ping-pongistom łódzkim zorganiPal'panowi z "Cracovii", by nadl
Pragnę zaznaczyć obywatelskie usto
:M"arianowi ŁąCZOM więcej szczę- się oparkanienia toru żużlowego.
zowania meczu z reprezentacją pasa- został par - panem piłkarstwa pol
:;:mkowanle się związków sporto- śCla w łączeniu sportu z teatrem.
Sportowcom o słabych charakłe- żerów tramwajów łódzkich jadących skiego.
'.vyeh do zagadnień państwowych.
Antoniemu KoIczyńskiemu napisa- !'acb osiągania sukcesów odwrotnie na gapę.
Młodzieży szkolnej, by w przyszło
Sport łódzki przekazał pokaźne kwo- nia rOZiPrawy naukowej o atomie w proporcjonalnych do zysków Mono- Feliksowi Sztammowi więcej husów ści mogła nieść znicz olimpijski.
ty r.a rzecz odb\ldowy Warszawy. a pięściarskiej rękawicy.
polu Spirytusowego.
unifikacyjnych, a mniej lewych proJa. Nie.
sadniczą rolę, mając
pewnioną możliwość

Zyczenia Noworoczne

)AMIĘTNIK
PS'

PANI HANKI

POWI f:SC

Rozmowa zaczęła się rozwijać na dobre i już byłam przekonana, że uda mi się ją zatrzymać, gdy nie-

spodziewanie rzuciła okiem na zegarek i wstała:
- Bardzo przepra.,szam, ale mam coś pilnego
i muszę wyjść.
- No, chyba nie zostawicie mnie państwo samej?
- zl,vcóciłam się do nich błagalnie. - Niech pani jeszcze chwilkę zostanie. Zaraz skończę kawę i też wychodzę.
Skinęła głową:
- Dobrze. Z największą przYJemnością· Muszę
jednak w tJaldm razie zatelefonQwać. Zostawię państwa tylko na chwilę·
I ja, niemądra, uwierzyłam jej. Gdy się zorientowałam, było już za późno. Wróciła wprawdzie, lecz po
piętnastu minutach. Wtedy uprzytomniłam sobie, ~
przez ten czas zdążyła być w "Bristolu". Przecież to
zaledwie kilim kroków. Bied.ny Fred. Nie tylko mu
się nie udało, ale mógł zostać przez nią przyłapany
jeżeli me zachował dostatecznej ostrożności i jeżeli
był przekonany, że ja swoją misję wypełnię należycie. To wszystko zepsuło mi humor. Toto aż nadto
dobitnie mógł to odczuć. Dwa razy od niechcenia
wspomniałam o polowaniu na tygrysy, Ol'zeklam., że
ma wstrętny krawat i ofiarowałam mu jeszcze kilka
docinków. Był zupełnie struty. Cieazyłam się tylko
na myśl, jak będę go wykpiwać, gdy ten przedmiot
jego :vestcJmi~ń znajdzl<' ."ię w .w~ę~it;ni1f' .
O osmej pozegnałam SIę z lUmI l wrocilam do do-

mu. W przedpokoju spotkał mnie Jacek, oznajmia- Obserwując. ją spod oka zauważyłem moment, gd)
zsunęła z pl!Sma do torebki białą kopertę. Zrobiła te
zres~ą ba:rdzo zr~cznie. Musi mieć mocne neTWY
g~~z po kilku dopIero minutach wstała, wydała ja,.
Fred zachował się znakomicie. Był rzeczowy i ofi- k~es dyspozycje portierowi i wyszła. PrawdQpodob
cjalny. O sprawie mówił tak, jakby nie dotyczyła me z pO\\Totem do kawiarni.
bezpośrednio ani mnie, ani Jacka. Traktował wszy- Tak - potwierdziłam. - Wróciła po piętnas·
stko wyłącznie zawodowo. Od razu zauważyłam, że tom.inutowej nieobecności.
Jacek uspokoił się i nabrał doń mufania. Na pyta- A jak pan sądzi - zapytał Jacek - co zawie·
nia Jacka Fred odpowiadał krótko, leca; wyczerpują- rała owa koperta?
co. Do mnie zwracał się z tak chłodnym szacunkiem,
- Najprawdopodobniej falsyfikat świadectwa
że mi to nawet sprawiało swego rodzaju przykrość. ślubu.
_ Przypuszczałem, madame, że się pani nie uda
- Dlaczego pan sąrua, że falSyfikat?
zatrzymać miss Normann w kawiarni. 'rotcż zacho- Dlatego, że nie wierzę w autentycmość mał,
wałem jak najwięcej ostrożności. Zdążyłem przeszu- żeństwa, które ta pani usiłuje wmówić panu. Moitr
kać pokój, i w porę uplasować się w hallu .. W poko- zdaniem cała I'2leCZ polegała na mistyfikacji.
ju, oczywiście, nic nie znalazłem. Ta osoba jest do- Nie ro~em pana.
statecznie sprytna. Natomiast byłem świadkiem wrę- Zaraz to panu wyjaśnię. Otóż, o ile orientuję
czenia jej papierów, na które oczekiwała.
się w sprawie, ta dama pomała p8ina przed ośmh
laty i była wówczas w towarzystwie człowieka, kt6- Był pan świadkiem? - zapytałam. - Wię~ rego przedstawiała, jako swego ojca. Ponieważ jewidział pan również tę osobę, która wręczyła jej pa- dna.k w innym czasie tenże człowiek mies~kał z nią
piery?
w Biarritz i tam uchodził za jej męża. mamy prawo
- Nie wręczała jej. Odbyło się to w ten sposób: przypuszczać, że po prostu był również szpiegiem.
miss Normann weflzła 60 hallu, zapytała portiera, St,ąd zaś ~ika, że i :rzekoma miss Normann, już
czy nie było do niej telefonu, i powiedziała, że za- wowczas zaJmowała się szpiegostwem. Teraz, gdy
czeka. Gdy usiadła przy stole i 7aczęła przeglądać pana p~znałe~, nie wątpię, że mogła żywić dla pana
pisma, łamałem sobie głowę nad tym, kto z obec- sympatIę. Głownym jednak motywem jej działania
nych ma jej dostarczyć papiery. Wkrótce przelwna. były rozkazy wywiadu, w którym pracowała. Poniełem się· Przy innym stole przegl~dala ilustracje ja- waż zaś pan spełniał już wówczas pewne funkcje dykaś starsza dama w żałobie. W pewnym' momencie plomatyczne zależało jej na tak bliskim kontakcie
spojr7-ała na zegarek i wyszła . Spóźniłem się o je- z panem, ja.k małżeństwo. Zaden szpieg jednak nie
den moment. Wstałem, by zająć miejsce starszej da- lubi zostawiać po sobie śladów. Toteż byłoby z jej
my. Nie mogłem jednak okazać pośpiechu, by się nie strony wielką nieostrożnością zawierać małżeństwo
zdradzić. Dzięki temu miss Normann zdążyła zbli- w urzędzie stanu cywilnego. Po pierwsze musiała
żyć się do stolika prędzej ode mnie i wziąć leżący przewidywać, że wcześniej. czy później pan będzie
tam egzemplarz .,IJlustration" . ZachowałE'~ wszJ:'- si~ starał <? ~ieważn~enie tego małżeństwa. Ze bę
stkie porory, 7.abierając jaki~ mn~' tygod~llk. WJ- dZle pan Jej pOszukIwał ogłoszeniami itd. itd. Ze
ldocznie miss. Norma.l1J: nie. p()'l' 1"7,1" 'n I') ":1'1:'.'? t~J.1Jn może nawet opublikuje pan je.i· fotognI fię. Pan, czy
nowane zamIary, gdyz zajęła znowu swoJe miejSce. pańscy adwokaci.
(d. c. n.)
jąc, że "ten pan" oczekuje w salonie.
- Nie wychodziłem do niego, gdyż nie wiedzia:'
łem, jak z nim zacząć rozmowę - dodał.
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Akcjo oświatowo

JUTRO;
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Makarego

STYLlftlA -

POJUTRZE:

Genowefy
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WMNE TI!:LEł'().NY,
Komisanat Mle]f.kl M. O.
<1&3_60
Pogotowie .łWtun}:~we Miejskie
J4_44
Pogotowie Ratunkowe Ubezpieczalni 134_15
Pogotoowie Ratunkowe PCK
117.;11
Straż Potarllll

•

Dyżury opłelC
Dnia l. l. 1949 r.:
Anton.icwicza (Sz. Pabia.mcka r,6) _
Da.nieleckiego (PiolrkoWEka 127)
~ck:ego ~Przejazd 59). Karlm& '(WscllO
dma 541. ;;,a]liCzklewJC'La (ZielollY Rynek
371, Zagórowlllciei (Ll/nanow&ldego 371.

G.Jr

Dnia :l. 1. 1949 r.:
Bojarski
f'rze)azd t9, Cymer - WOI.
e:zaflska 3; Io;psztn.1n
Piotrkowska 22ft
Niewiarowska - Zg •.-rska 146 PawJUkjP
wicz - Pomorska 12. Trawkowska - ul
Brzezińska 56. Unte"r.ow~'lo - Oąbl'owsk~
Nr 24.

.,- eotrq
TEATB W

1'. -

ul. L..,.,.eu Nr

n

O godz. 19.15 .. Igraszld z di4błem".
PAA6TWOWl TE.łTR POW8ZJ<JCHN1'
ctŁ LJ LIItopada %1
O !rodz. 19,16 .. Lew 114 pla.eu'·.
TEATR K,UtERAl.N"'I
80 fi, tOl., 'IE RZi_ -

D:l<Sz,.lhldep

Ił

GIoib. 19,15 "K&det Winalow",
Dnia 2. 1. o godz. 15,BO i 19,16.

~EA1' B .. Lt'Tm,," PI .. trkow.'" " '
O godz. 19.16 "Pi~ Helena",
'l'EA1'1: .. ELOnR. M" III. r""'''J;"utta la

(gmach O. K. Z. Z.)

O godz. 19.15 .. Gody weąelne".
rEATa ,.OSA" - 111. TRAVGIJTTA l'lr 1

(w .ali .. SYI"lDY)". telefoD 272_'10
O godz. 16 1 19,3D "Porwanie SabinGk"
• Józefem Węgrzynem.
TEATR LALEK "ARLEKIN"
O godz. 17 .. Dwa MicbalY t Awtat

eały".

TEATR KUKIEŁEK RTl"lI
al. Nawrot 27, telefon 160_0'
O godz:inie 12 - I!'rtuka MotwiejewCl
"Czarod:zl!ejsk:! kalot!Jz". Sztuka ta bę
d2tie gra.na w kaM" nied7Jlelę t święta.
TEATR LALEK "FABAMUSZKA'
" Sali U.ominl<owej YMCJ\, Momuszkl ł a
O godz. 1.2 i 14 ,,~..oopk& Polaka.".
Z.ODZKI TEATR ty])()WSID
aL l aracsa li.
O godz. 19,11) I!'Ztuka A. N. o.tl'owskle
8'0 "Bez wIDy whuń" w _eenIza.cjł I s
udz:ałem Idy JCam1ń.s'Idej.
MUZEA JDE.JBKIE
Srlułd Więckow&k:iego 36 otwarte od
10-17 prócz pooiedziałków i pl4tków.
10-17 prócz ponledzla.łków { p\4tków.
Prehistoryczno - Pl.a.c Woln06ci Nr 14
ez:ynne codzienm. od 10-17 próez po_
niedziałków.
Etno~raficzn.

-

PISA:

Wolnośd

czynne codziennie od 10-17
niedziałków.

Hu~um

l'rz»Ddweze "

kie ....ieza czynne Od

~

Nr 14
prócz pO_

Parb SiM!.-

10-17

prl)cz

ponied2;iałków.

OSBODEK PBOPAGAl\""DY SZTUKJ
Park lm, H. SlenJdewie~
Wystawa obruów Oddz. Lód&. Zw.
Zaw. Artystów PlrustYk6w, otwarta codz.
od 10-13 l 11>-18, w nieds. I łwiWi
od 10-18.

24. 12. nieczynny, l!lI. 12. o gods W,lli,
a 26. 12. god7.. 16 t 19,16 - «ztuka A. N.
OstrowsJtiego "Bez wiomy w:llnn1" w insce
mzacji i z udziałem Idy Ka.m!ltt3k.iei.

"'no

ADRIA - ul. M8J"8>Z8łka Sro.llna. Nr 1 :
"Siostra lokaja" (godz. 16, 18.30. 21
ndiedz. 13,30), d02lW. dla mIodz.

Tajemnica wuja Onufrego

O KZ Z

Wuj Onufry
by1 dla nas bec tego przyjecllać do mme na
wszystkich zagadką.
naradę rodzinną·
·
d'
J
l
'
.
al
l
Po upływie kwadransa
N le u Z1e a SIę niem
zupe . byli już
nie. Zy? samoł>ni., w ma1ym dom W~zyscy. Tvu;.rz Br?~ldy plonfil.a
ku na 1f:ońcu miasta i ma10 kto nreTl~r:nal!l~.m rum 1ence m ,. męż'
przekreczal jego próg. A.nj wuj czyZ11'1 p~ll1 nerwol'JO . papIerosy.
sam nie s7)fJkal kontaldu z rodzi- Otwreram dys.~~s}ę - .rz~!<..
ną, łUłi nikt • n&S, W nawale za lem - na temat: lSC czy me 1~.
;ę6, nie lewapil się ~ odwiedzić.
Glosy były sprzeczne. Mamek
Czy był zamożny? Z czeŚ oś tam podejrzewal, że wuj c11ce na nas
żył prowdopodobnie z jlł1ciejś e. wypróbować wój fluid telepa·
tn6~ytur1d, bo nikogo r n&'l nigd)' tycrny, slbo w na;le?szym rezie
o pożyczkt; me prottił.
utządzić
seal1l'S
spirytystyczny.
SOBOTA, 1 STYCZNIA 19ł9 r,
1,00 S~ł e7.aBU. 7.05 Muzyka rom-yw
Sklema1bym ~nak twierdząc, F~luś bJ:'! za~en:, by o~razu za]';'0_.
8,00 DziE'llnik poranny. 8,16 Prze
ghld prasy .statecznej. 8.::10 Program dnie.. że nie interesowaliśmy si~ wujem WiadomIe n.liJ?cJ~. BryWda zale:
8.80 lluzyka POPula-ma. 9.00 NA.boteńlltwo Onufrym Interesowaliśmy się i to cala Jak naJda/eJ pOvum tą ostroz
z kościoła Gal"n.izol1OW('~() w Lodz.i. Kaza
nie wyglO8i 100. pik. Lawrynowicz. 10,00 bardzo. Wokół 'ego postaci two nosć.
Tele~for i ja forsowaliśmy
Koncert dlft pl"'ZOdownlków pra.cy radioto
tezę· że pójść w każdym razie
niza.c:rj~j
(TI'I1~ja z Bydg0s7.czy). rzyl się jakiś
11.00 "Polska w miru 1948" monte.ż
trzeba.
d:iwiękOOWY. 11.57 Sygnał CU'.5U i hejl1Jlł.
Mówiono, że potrafi każdeg,o
Stawiliśmy się wszyscy o um6
12,04
Poranek
symfoniC-.alY
z
udziałem
W.
CHCESZ S E6 (, L A R.N I E
tolda Małcut--ń.IJ&dego - fortepian. 13,15 wprowadzić w stan transu, w któ wione; porze. Ostatni
nadbiegl
Aud)'cja
mm:yC%Il&
..
04
melodii
do
melo
OTRZYM"WAO GAZIll'J'~
rym medium Ittawalo s;~ posłusz zdyszany Maniek.
dil". 14.00 "SIImolot ~" audycja
WPl.AO.u PUNKTUALN1I':
sI. muz. 14,30 Koncert M1nyld Ludowei. ne woli wuja.
Musiałem załatwić sprawę
15.00 "Od1ud1d 1 poet&" l\łuchomtJko wg
komediJi A. Fredry. 16.00 Muzyema /LUdy
Czyż zdziwicie się, T.e opanawa ubezpieczenia od wypadku - wy
p ENtJMERATĘ' eja
M1ddewi=-m. 16.45 FeU~...on l1te
rnCkiL 17.00 Noworo=y Koncert 1tozryow lo mnie dziwne drunie, gdy WC20 jaśnił
widząc nieme pytanłe w
kowy. Wykone;wcy: Ork~ RoczgloA1IIl raj przymosl mi listo~z kopertt: naszy'ch oczach.
BALTYX - ul. Ne:n.ltowi~ Nr 20:
War:=w:sldej pod dyr. Stefa.na Bachom.
Dom wuja Onufrego robił nie.. Pontearral" (&'O<1z. 16, 18,30, 20 w Barba~ Ru<h'laL - -.opran, Toma. D4b z6adresowl!IJ4 ~ką wuja Orulre1llledz. lS,30). medoozw. dla mlodz .
rCJWlSki ten.or, Chór Oze"jrulda. 18,30
BAJKA - ul. Fnmci..ązkaiiska Nr 21'
.. Pnzygoda St.twia'· now.. la Bol"-8ł&w& Pru go. Rozdygotanymi d/oluni raZ" samo'wite wrażerJe.
"Du.so:e C"lArnych" (god:L. 18, 20,
w s.a.. 18,46 Koncert populs.rny. 19.05 Aud'Y dar1em kopedt;, i wyrwa/em z jej' Wuj
przyn,";ta) na:s mru 'liwie
ni.ech. H i 16), d<YT.w. dla mlod:L.
cja rozrywlwwa pt. "U"bec.ki chwat"
GDYNIA - ul. Dasq(ts.1(jego Nr 2:
ba.jka uzbecka. 19,35 .. Taflco" wy1<ona wnętrza me1y kartelusze~. Prze- i poprosi! do ma.lego saloniku. Tu
"Program aktu1Ilno~ci kn!.j. I mgr. Władysław Kędra (fortepian). W progm
siedzieliśmy w kolo stolu. Roz·
Nr 1
(godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18. Rrle; Paderewsld. Gluck.Brahms. Chopin, czy talem treŚĆ dwukrołrlie:
19, 20, 21).
Szym8.t1lOWllki, Albemz. 20.00 Dziennik
"Przybądź
do
mnte
dzi~
wiemowa
nie kleiła się .. Wuj Otn.lfry
HEL (dla młodZ<iety) , ul. L egionów 2/4: wiec:>"Am1Y. 21,CO AUdycja specjalna w
"Samotny tag;el" (godz. 16 18. 20. roC"J:Ilice powstan"ia. Armii Ludowej. 21,30 czór. Onufry".
nie mial daru wymowy. a [{ażde
"tV niedz. 14).
Koncert Muzyki Polsldej w wykonaniu
Czegoś podobnego najmmej się z nas spoglądało
raz po raz Z8
MUZA - Ruda Pabianicka :
Wielkiej Ork.iestry Symfonń~nej P. R.
"Tch6rz" (godz. 18, 20, w niedz. 14, 22,30 Muzyka I'OIZT}'Wlrowa i t&1eczna. spodziewałem.
Za
tym
musi
siebie
w
oczekiwa:r.iu
jaJcich ' nie.
16), doozw. dla młod..: .
23.00 Ostatnie wiooomości. 23,15 Muzyka
POLONIA - ul. Piotrkovvska Nr 67:
taueoona. 1,50 Program na dzień tla.'!tep sill oo§ kryć.
Trzeba porozu· samowitych wydarzeń. Po pew·
.. Błolice wschod",i" (godz. 17. 19. 21. ny. 20,00 Hymn i konl.. c audycji.
mieć si~ z resztą rodziny. Z Fe- nym czasie w sąsiednim pokoju
w niedz. 15), doZ"Wol. od H l&.t.
PItZEDWJOIINIE _ 1:eromekJ.egc 74(16:
NIEDZIELA, % STYCZSL\ m9 r.
lusiem, Brygidą, Mańkiem i Te- zaczął bić zgrzytliwie stary ZB..Casablance" (godz. 17.30, llO, w n~e
6,45 Sygnał c:tWIU. 6,50 Program dnia.
gar.
dziele 12,30, 15), nJellozw. dla młodz . 7,00 Wliwomośe1. gO$pOdsre"ze dla v,"fli. lesforem.
ROBOTNIK - ul. Kllit'Jsictego Nr 178:
7.15 Muzvlm pora.nn.a.. 8.10 Dziennik po
Sięgnąlem po s1uchawk~ teIe·
- Bum! Bum! Bum!.. Dwa.. PJI8ŚIi Tajgi" (gOOz. 16.30, 18, 20,30. ranny. 8:20 D. c. muzyki porannej. 9,00
.... nd~d.z. 13). doozw. d'l& młodz.
Na.bo:!:eń.stw"o z BydgOl!lzozy 10,00 AUdycja foniczną,
ale w tym momencie naście razy,
REKORD - ul. RzgoWJ!ka Nr 2:
dla chorych w opracowaniu ks. Mlchała
Wuj Onufry powstał z mi-ej..pmedi uUcy" (godz. 18,30. llO,30, w n~ka.9a. 10,10 "Uśmiechy wcz8.6ów". 11.00 telefon zadzwonił.
nlcdz 14,30. 16.30l. doow. dla mloo7..
Przerwa. 11.67 Sygnał = u i hejna1. 12.0~
ROMA - 111. Rzgowska Nr 84:
Poranek symfoniC"Z11Y popularn.ej muzyki
Tu Telesfor - usłyszałem SC<ł,
.,ZYlfBIunt KlosowpkJ" (godz. 18. 20. czesk'ej. 13,00 Radiokronika. 13.10 Najcie ' w sluchaw~ Zd;TSZ"''''''7
Alos. _
_ C:rekałem na tp ,v-,dzh... _
w med?:. 14, 16). dozw. dla. młodz.
kawsze audYCie przyszłego tygodnia. 13,15
-'J
15
.. 5~
•."
STYLOWY - ul. KiłiflSlclcgo Nr t2.~,
i
Nied2liEla na wsi, koncert. 14.00 "Czy jut Chciałem ci COś zakomunikować, rzekl ocllIypłym gZosem.
.,Wielkie nadzieje" (godz. 15,30, 18, ro będzie pogoda", pogadanka.. 14,10 "Jak
20,30, w niedz. 13). d<=v. dla mlod"L. niedzida. swoich dzieo! szukała" słucho W CO byś nigdy nie uwierzy/o Wuj
Poczulem, że wIo y jeżą mi silJ
!!WIT - Bałucki Rynek Nr 5:
wisko dla dzieci. 14,30 .. Na .swojsltą nutę" Onufry wezwał mnie na dziś wie- na A/owI·e. Maru'ek
'
"Krakatit" (god7.. 18, 20 w ~ 14 gra Polska Kapela. Ludowa pod dYl'. Fe
6
zerwa l SIę
li
16), nied02lw. dla mIodz'
. , liksa. DZ<ierlMowgkiego. 15,00 "Gość o cz6r do siebie Nie wiem o co mu k "
f I'
. k
7
TlliCZA _ ul. Piotrkowska' Nr 108:
północy" słuchowisko wg Milosza. Szram
•
,~rzes.8 I CO ną
meznaC nle
U
.. !"l"ZYsięga'· (godz. 16. 18.30, 21. w ks. 16.00 Dziennik poJ?ołucl.nJo~. 16.10 ~że chc:azić .
Jestem strasznie drzwiom. Feiuś .szczYPrJl .. ię w r"i
med!:. l3.30}. oor.w. dla. m/od".
Frajpll oty z opemG/d L\1dwjk.g. GailJle
1espoko r1
•
,
•
TATRY _ ul. Siaok1ewic7.a Nr 40:
.. Llll1os.koczkIi". 16.45 "Nowe kKl1żJd". n
'/: y.
, ,.
mIę, chcąc zapeW11e tWIerdZIĆ,
.. Pi~11\ ta.i.n" (god?:. 16, 18.~0. 21. w 17,00 Kooncert Kraik. Orko P. R. 18.00 .. Z~m
JI.!me równrez WUJ wezwal. czy jeszcze nie śp;. TeJesfor ocie
nIech. 13,30), doow. dla młodJt.
sta l7.:a mur gmnIczny", komedJie. Aleksa.n
WISŁA - ul. Da>nyń.o;ldego "Nr 1:
dra Fredry 20.00 DzIennik wiec:7.orny
Tak? Co ty mówisz? lWusi- raJ pot z czola kraciastą chustką.
.. Ro~an..~ Pajaca" (godz: 17 19. 21. 20,45 Wiadomości spo'1:. Clolt.). 21,00 "Cz~ my się w takim razie naradZl·c'. Bry"'ida zbladła l'ak sc' iana.
w medz. 15), nied-c<ZW. ella mlodz.
chOllłowa.cia przemawia do Polski". 21,30
6
WJ.,OKNIARZ - ul. Zawad"Dka Nr 16:
"Na. muz}'cznej fali" WYkonawcy: Ja..-una Bie!:"'" do ciebie
Jes t i5',
k>A •
d
t
"Sloflce wschodzi" (godz. 16.30. 18.30. Godlewska, Jerzy Ha.bdnnk-KooubskJ (te
o'·..·
..,zma
wunas a 20.30, w ujedz. 14.80) doozw. dla mlodz nor). 22,00 W~adomości sport. 22,10 .. Kar
Ledwo zdążyłem odłożyć siu· podjął MOWU wuj On/Jfry.od lat 14.
nawał robotniC'ZY·'. Tran.o~mi".la ze świetli
h k
d
d'
.
. ,
.
.
WOLNOgC-ul. Naplórkowskiego N,. 11\: cy Wodocl4g6w Warszawsld<'h. Gra Orko C aw ę,
~ Y za zWcmJla BrygI. Pr:re}dzmy do drugIego pokOjU
•. Podrzutl'"k" (gonz. 16 18.:!O Ul nin ,\, P. R. pod dyr. Juna (:ajm~a. 2.2,45 Jl,1u:zy Ida. I ona dostała list od Onulre-/WYPiĆ po lampce wina .za pom. }'śl
14). do:rw. dla młodz.
ka t.a.!leczna. 23,00 Ostatwe 'w'l:adOOrnoścl.
ZACHĘTA - ul. Zgip.rska Nr 28:
:!a.lO D. C. "Karnawału robotn:czpgoo". go. Fe]uś, który bewil akurat U IlOśĆ Nowego Roku ...
,,:We.trOły p('nsionat" (god?-. 18. 20.30. 23,50 Progra~ na dzief\ następny.
21,00 n:,e'
r6 w nl'eZ'. n,
T/"a~~'em "
O
n, ORŁOWSKI
nIedz. 13, 15.30), dO'EW. dLa młodz.
Hymn i koruec aUdYCJI.
' J ~u.'
m w .
•.. ,

Ostatnia konferencja OKZZ w Lo
cIzi wykazala dalszy wzrost altcji kul
turalp..o_oświatowej Związków Zawo
dowych. Z'wiązki mają już 204 świet
lice, z czego 134 są czynne przy łódz
kich zakłada<:h pracY. ą 70 w ośrodkach fabrycznych województwa łódz
kiego.
W najbliższej przyszłości Referat
Kulturalno-Oświatowy łódzkiej OK
ZZ przystąpi do orgaruz<YIVania no.
wYch kursów dla analfabetów. W
chwili obecnej w Łodzi i województwie odbywają się 43 kuriY nauki
czytania f pisania. na które uczępz
eza 267 osób. Jak wykazuje zaś l"€jestracja dotychczasowa akcja nie
objęła nawet połowy
analfabetów.
Przyczyną tego jest fałszywy wlityd
analfabetów, którzy nie chcą się
przyznać do ni.eumlejętności czytania i pisania. Dzięki umiejętnie pro

wadzonej rejestracji "wstyd" ten po
woli zanika Ujawnia się ostatnio co
raz wiqksza ilość osób rueumi.eją
cych czytać i pisać. co pozwoli Zw.
Zawodowym uruchomić z nowym
rokiem większą Ilość kursów. Ob)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

[{)

rr:n.

=-______________, ;

Ludwik Maria de Kawalski, referent do spraw dobroczynności. publicznej, długo zastanawiał się nad
tym, jakby (wobec pewnych oporów), doprowadzić do n.aiei;rtego stanu niektóre oddziały npitala Poznańskich. Wreszcie wpadi na
pomysł.

Z ukosa

się

Jak naciq ni to

IJ

ego eks

~ Autentyczno historia przed 40 łoły

...

Podczas rannej urzędowej odprawy prezydent Pieńkowski przerywa
nagle tok spraw bieżących i mówU:
- Słuchaj, de Kawalski - coś zaczyna su: psuć na świecie, skoro anar
chiści zabierają się do nas prezydentów (miał na myśli zamach na
prezydenta FrancJi - Carnota).
De Kawalski, wpadając w ton
Pieńkowskiego odpowiedział
Excelencjo... taka już dola prezydentów.
Po 1crótkiej pauzie Pieńkowski:
_ Mam tu pismo od Koźlarl>gi Burkalslciego. Odmówiłem mu prawa na budowę fabryki... Przecz·ytaj
je.
De Kawalski wziął pismo do ręki
1 czytał glośno.
,,Do Jego Excelencji Pana Prezydenta m. Łodzi, rzeczywistego Radcy
Stanu, Władysława Pieńkowskiego.
Odmowę pańską czytam w najbardziej dyskretnym zakątku mego
Właśnie w tej chwili
mieszkal1.ia.
d
mam ją przed sobą. za chwilę b ę ę
miał ją za sobą".
Coraz większa zażyłOŚĆ powstawala między Pieńkowskim a de Kawal.
skim. Zaufanie to de Kawalski po-

..-.

- Tak to zrozumiale. Gubernator \ - Więc .. · oficjalna wizyta?
O ..Essen w~yto:vał już. wszystki~
- A tak. Będę przy 5zpad.1Ji.e I w
sZ~)ltale z wYJątkiem SZI>ltala Poznani "pirogu"
SklCh. Teraz wysyła swego zastępcę,
. . Plen'kowski własbo z Poznańskimi ma "na pieńku".
Na f~nogra~le
.
Pomańscy zapomnieli o nim na świę norę,czrue napIsał: . de K~walskiemu
ta.
pOWlerEam zorgamzowame ceremo_ A
niL
zatem?
..Ta podslaWl'e tego "po""ażnienla
.
l"
~
'"
- T.rze b a zawiadomk zarząd szpi- de Kawalski zlecił swemu pomocnitanowił
wykorzystać.
tala,
żeby
w
dniu
przyjazd'l
wszyst.
d
'
l
d
S
kowi. by primo - zaWla orni zarzą
Któregoś dnia, b~ąc w Piotrko- ko było w porządku.
szpitala i secundo _ \Ąrystar.ał się u
I
. .'
f
f 0_
wie. nadał z prywatnego te l eonu
A policję?
~ak,egos fabryka~.a o karetę zap~zę·
nogram do Magistratu łódzkiego, że
_ Poco? Fortwengier jest mało zoną w dwa kome, ~y wraz ~ WIC~wicegubernator F. E. FortwengIer znany w Łodzi, więc bezpieczny. A prezydentem Ana~eJew€mL u~ać Sl~
przvjedz'e ?D ~,odzi z wizytą do szpi- zamachy robi się teraz tylko na pre- w oznaczo~ym dm:u ,~a ~,acJę Łódz
taJa Poznansklch.
\ZYdentów...
Fabryczna I przyWlezc WlCegubernaNazajutrz Pieńkowski wezwał do
_ To dobrze Zarządź wszystko, tora.
siebie de Kawalskiego.
co trzeba. O<:'.z.yw·bcie ja, jako gło*
wa miasta. będę go witał w szpitaW 57 .. ! II l·',lr,~';5kich na t~ w1a_ Czyta i ten fonogram.
Dr K-'!'l 'ok' nr?"pczytal
lu.
domość zawrzało, Naczelny lekarz

8DziENNiifióDZKI Nz 860.(1265)

elencję"

dr. Maksymilian Kon i prezes zal'ządu p. Jakub Herc biegali jak w u1cro
pie.
Brudlny i zaniedbany sz.pital w cią
gu kilkunastu dni lśnił
czystością
i porządkiem. Chorzy otrzymywali
podwójne racje. Słu2Jba i lekarze _
nowe "kitle".. Głów1ly chirurg dr.
Antoni Goldman uzyskał od rodziny Poznańskich kilka tysięcy rubli
na narzędzia chirurgiczne i zakup
lamp do sali operacyjnej. Wydobyto
ze strychu portrety cara Aleksandra
III i carycy Maria. Te<ldorówny i zawieszono je w sali konferencyjnej.
Na drzwiacll poszczególnych sal poprzybijano rosyjskie napisy. Na laboratorium przez omyłkę 'IJO'Wieszono napis "otchorze}e miesto". Na każ
dym piętrze na ,,00" widniały mł·
';'~nsz
pl'sy: ., dl'Ja =czyn, dli a muszczyn".
Zarząd szpitala, oprócz miejscowe_
go zespołu lekarsko - pielęgniarskiego, zaprosił na tę gubernatorską wi.
zytę również wiele osób ze świata le
karskiego i instytucji dobroczynnych.
.
'd
W rezultaCie program przeWl ywał: al powitanie przez prezydenta
miasta, b) chór, c) przemówienie 11aczelnego lekarza. d) zwidedZ~Óniłe szpit l . l
~y'ę'
Kt Ś onl s o tym
a a l e pr,. J Cle. o
do policji. Policmajster Chrzanowski
k'
ł
k'
ch
W
sam po lerowa a Clą o rony.
poblisldm parku helenowskim w
dniu przyjazdu w:cegubernatora rozłożyły się obozem dwa plutony policjantów. Wokół szpitala krążyli "tajniacy". udając gapiów i przechodniów
W dniu oznaczonym wicepr~ydent
Andrejew w asyście de KawalsJdego
udał E'le w wypożyczonej karecie na
stację. Pociąg przybył z op61Jrlenlem

l

45 mi.J.,utowym. FQrtwen61er nie przy
jechał. AThdrejew ubran'; "gala"
był wściekły. POjecha:i!i.my do szpitala. Brama szpItalna n', •.v(;]lIn:asL po wjeździe - zamk.!lęła siq za nami. Podjeżdżamy pr7-ed główne wejście (szpital znajduje się w ogro:lzie)
gdzie już u progu czekał przy ·szpadzie i w ,.pirogu" Piel'1kowski .
Naczelny lekarz, ze spadającymi
co chwila z nosa bin.oklami nie rozpoznawszy Andrejew2, który równieź był w "pirog u" i nie czekając
na PieńkoVlr.skiego, zaczyna łamaną
ruszczyzną odczytywać z Kartki wą
mowę.. · Wyfraczeni gośc:e ustawieni
w dwóch szpalerach, na wysokich
schodach - robią przyjemny wyraz
twarzy, kłaniają się i wszyscy cisną
się do powitc"Ulia domniemanc,:;o wlcegubernatora. KtcśpOŚp.0SZył się i
chór zaczął śpiewać. ,.Ojciec Wirgiliusz - uczył dzieci swoje" itd. Ktoś
z personelu pch'>ł się .,z chlebem i 50
lą"· Jakaś chora "osobiśc:e" usilowała wręczyć gubernatorowi podanie.
Powstało ogólne zamieszanie. Zdetonowany Pieńkowski usiłował o"'a..
nować sytJuację. Jedynie de Kawalski nie stracił fantazji.
- Proszę państwa - krzyknął co
su. - Z przyczyn SłużbowYch wizyta odłożona zost.ała na kiedy indziej.
Wyfraczeni goście zaczęli się dyskretnie
wycofywać.
W pewnej
chwi'lj na placu zostal Pieńkowski,
Andrejew, naczelny lekarz i de Keiwalski.
- Excelencjo - mów'! lekarz na·
czel:ny, aby udobruchać Pieńkmvskie
go, który zirytowany b:vł do najwyźszego stopnia, - nie ma tego złego,
co by na dobre nie wyszło. Rodzina
Poznańskk.h ruszyła kieszenią. Niech
.exscelencja zobaczy. jaki teraz ma_
my piękny szpital.
W czwórkę doko naliśmy przeglądu
wzorowo uporządkowanego szpitala.
ku niekłamanej ra~o~ci dl' Kawal _
Skiego,
Roch Pi.eka.rsłlf.

Trujący

os'I ln

odd c

e

nIszczy bakterie
Działo się to w

1928 a więc naj tWal'tym naczyniu nieco zanieczysz
~J.auczono się czonej wo~y, zawi<erającej roeprzestosowac PenIcylinę
Jako wszech-I brane mnostwo najprzer6im.iejszych
mocny lek przeciwbakteryjny. W bakteTi!L Po 15 minutach okazało
tym cmsie na dalekiej Syberii prof. się, że wszystkie drabnous,t roje zaTokin w jednym z laboratoriów Um wieszone w wodzie wyginęły. Wokół
wersytetu w TOffislru przeprowadzał obsypanej kwiatami. pa-chnąeej gaSwe pierwsze hadM'..:iJa na<i działa- łązki isWała strefa śmierci w kt6niem bakteriobójczych 'substancji wy rej ginęły, porażone zagad!kową sidzi~an:vch. przez niektóre rośliny łą,
w rÓWIllym stopniu bakrterl.e jak
wyzsze
i niewitdzlalne gołym oldem pierwotniaki.
PIERWSZE DOSWIADCZENIA
W wyniklI dalszych badań okazało
Zjawisko to było zastanawiające się, że podobne zjawisko można zaEl przy tym tak rozpowszechnione, obserwować . gdy zamiast kwiatów
że trudno zrozumieć. dlaczego nikt czerenwhy oddziaływuje się :iJn.nymi
go przed tym nie 2ldołał spostrzec. r{)ślinam.i jak n.p. gorczycą, cebulą,
PeWillego dnia prof. Tokin mn.ieścił rzodkwią, pomidorem lu:b czopod szklanym kloszem gałązkę kwi- ~mkiem. Ta ostatnia roślina okazała
t.ną~ej czeremchy a obok niej w o- się uesztą najbogatszą w substancje
baktemobójcze.
,
Prof. Tokln rozszerzal zakres
B\'Ych badal'l, zna}dował coraz nowe
SZCZĘSLIWEGO
gattmkl. l'ośll<n por.nża.jących bakterie. Dzi.a1u:rle to było tak s11ne 1 po_
NOWEGO ROKU
Wi'!z~e. te nasunąć ono musiało
myśl o w1.elktlIm znaczeniu tego z,jawlska w przyrt'Clzle.
l".

długo j~sz{!ze. z~im

żeniem nie tyllw siebie. W ich cienie chronią się przed .nim beZipie~z
ne inne rośliny, brorni tej nie pOSIawięc tylko samoobroną. Jest rzeczą dające, a może nawet zwierzęta i luwysoce prawdQPodobną, że zespoły d21ie.
lńologicLllle takie jak mieszany natu
NOWY LEK
ra1ny las lub łąka. istnienie srwe 0PRZECnNBAI{TERYJNY
pierają na jedynej w swoilrn rodzaju 1 dotyeheza$
niepode~rzewanej
Prot. Toldm. zajął się tet poważnie
symbozie,.. w llltórej rośliny v.rytwa... stroną praktyCzną swego odIk:r.yc!a.
rzające owe lotne substancje prze- Za1!ta.nowiło eo -to, że zarówno w
ciw bakteryjne bwtilił przed zaka- daleklej p~ości jak i obecnie
_ - - - - - -.....----------'--------~

•

II

WYTWORNIA WSZELKICH TERMOMETROW

"TECHNIKA SZKLANAIt

ST. MAJEWSKI

ZAKŁAD

fRYIJERSiU

I

M. ł.ĘCKI l
ST. CISZEWSKI
ul. NAWROT 1.
Tełet.,n m_41ł.

Wt2P

WAllIlWSIA CEnOWNIA
'l.. Mlerze:;ewaJd t s-u
PIOTUKOWSKA Ul Te!. 168·"

CEBllJE ,.arden" ODNAWiA
KRAWATY.
~.~

\

PRACO'WMA

JUBILEBSKO _ GlłA.WEBSKA
H. GLEZE:g. A. BORENSZTAJN

J

wY3romJje

WlS:rellóe robotyartystymme,

j 11& ~du.
lVięekowskfego NI' 111.

lIolddruie

l'JócU, ul,

(K. S)

Dr J B.

SERDECZNE ZYCZEN1A
z' okazji NOWEGO ROKU

swojej KLIENTELI

PRACOWNIA KAPELUSZY

DAMSKICH I

MĘSKICH

I

uL STALINA Nr 20 (Główna).

JAN

DĘBSKI

WEŁNY

ŁÓDŹ

-

SERDECZNE ZYCZENIA NOWOROCZNE
wszystkim Dostawcom i Odbiorcom składa F-ma

I

ŁÓnZ,

Fr. Angerman i Syn
ul. PIEKARSKA 22. - Telefon
Polecamy KAPY NA ŁÓZKA.

Ł Ó D

p

MLECZEK -

ROKU"

doSPOŁDZIELNI

(K. 41)

WARSZA W A -

130~68.

(K. 31)

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

wszystkim swoim Klientom i Dostawcom
życzy
•
GALANTERIA MANUF AKTURA

PRACOWNIA KAPELUSZY

życzenia

SOWINSKA J'ANINA
ŁODŹ

PRACOWNIA KAPELUSZY
ŁÓDŹ, NARUTOWICZA l.

SICZĘŚt BolE W NOWYM ROKU
KWIACIARNIA "Z O F I AU

ul. Piotrkowska Nr 170. - Telefon 276-16

'1_ _

5'.4••

i!~'I~1

PRÓCHNIKA Nr 3.

Łó DŹ
uJ. ZGIERSKA Nr 10.
L-____________________________
,_________
~(~~
Telefon 261-28.

(12524 g}

DYREKCJA
l"RZEMYSLU JEDWABNICZO _ GALAN'rERYJNEGO

Szczęśliwego

poszukuje:
K.l

Ws7JystJklłm ZlN'AJOMYM, ODBIORCOM! DOSTAWCOM

H

-

W. KROCZEWSKA

-

Łódź,

ul. NOAKOWSKIEGO Nr ]2, m. 4.

uDOSlJlEGO ROIQI)U

składa

życzy

EG

RACJONALNA l' I E L Ę G N A C ,T A. S J{ Ił R Y,
NA&WIETLANIA. USUWANm mWDtH'fEl( itp.
PORADY BEZPLATNE również drogą KORESPONDENCJI.

SZANOWNEJ KLIENTELI

"WANDA"

PRosmt

ZASYPKI dla DZJECJ

Zi 3

ul. PADEREWSKIEGO Nr 14.

Telefon 173-87.

:z; okazji NOWEGO ROKU

właść.

PUDR6W -

-

GDY~ 84 NAJLEPSZE konserWUją., sk'&rę, lecz'ł jej
defekty ł zachowują świeży wyglącd skóry do późnej starości.

życzy

Szanownym KLIENTKOM serdeczne

ZĘ.Bow

WYTWORCZOHANDLOWEJ

M. KWASNIAK i:1. SZUSTOWSKI

Z -

~

sk/(lda

ŻĄDAJCIE. WSZĘDZ lE
KREMO'iN-

DRUKARNIA TKANIN "JASIEŃ"

RĘCZNA

wszystkim swoim dostawcom i odbiorcom

<

życzy

właść.

Zyczenia Noworoczne

l6d ił ul. PiotrJ,owslca 105, fe'. 80-22

uL PiOTRKOWSKA Nr 79.

,~DOSIEGO

~

....

))POLIGRAFIKA" ~

JEDWABIE

WSZYSTKIM
NASZYM ODBIORCOM i DOSTAWCOM

(iK..4:

1KALNIA

I

żgC1f!fJJ

składa

MARIA TU SIOWSICA
ŁÓDZ.

WSZELKIEJ POMYSLNOSCI
w NOWYM ROKU
swym Klientom i Dostawcom

(12527 g)
iD~mIIlII

Ił SAMODZIELNYCłI KSIĘGOWYCH
przemysłu wlóki€lDllll.czego.

ze

magomośQ!ą

swoim BYWALCOM i KLIENTOM składa

1 KIEROWNIKA Dziahl AdiWn,istracyjno.Haudlowego,

1

RESTAURACJA - KA 'VIARNIA

IN~YNIERA lub '.fECHNIKA ze zna,jomoścl.ą, wodo_
cliągów, k8ill.al;Z!l.cji, centralnego ogrzewania dtd. oraz

TEOHNIKóW

praktyką·

WŁóKIENNICZYCH

Nowego lłoku

1:

(lługoletnią

Podania wraz z życlorys8.Illd. należy kieroW8iĆ do Wy_
az.lIJadu Pe'!\90;nallD.ego Dyrekeji - L6dż. Traugutta Ntr 4.
(I{, .39)

t·

"Sim"

ŁODź, PLAC WOLNOŚCI Nr 4.

~------------------~~-----------------."~~P~)~
mmlnIllUillllllumIllIlIlIlIllIIIIIUiI/lII/IIII/I/II11III11I11I11!1I11I1!1immU!lIIlllmllilIl/UIIII1II/n1I1111"ijmlllllll!ll:illlIImillllWIFllIili!~I)il;lIW~liiiil!ll/1li
D'MENNIK MDZIU Nr ŚGO. (:i~1:J5) 11

L
' Ilwego 1VOUJego
! ,')Z('Z(jS

Roku

wszystkim 'iwoim K L l E N T O M,
DOSTAWCOM
ZN.\.TOMYM życzy

Or~!ECZ.KO

1. tOSIAK

MAG.1ZYN
ZEGARi\HSTRZOWSn:o - JUBILERSKI
ŁÓn Z
ui. PWTRKOWSRA NI' 3!J.
Tł,lctolJ

______

lijL31.

_____

POMYŚLNEGO

POMYSLNEGO NOWEGO ROKU
:>woim KLIENTOM. DOSTAWCOM
i ZNAJOMYM - !ikłada

l

Adam
Zakład

~OWEGO RO~U
wszystkim ~WOlln BYWALCOM
DOST A WCOM i ZN AJOMYl\:l

S~ztaba

życzy

. Jl'.n
Itt\lJ I"· I
A

JUBILERSKO-ZEGARMISTRZOWSKI
ŁÓDŹ -- ul. NARU'ł'OWICZA
Tolefon 264_87.

«K, 4D! -

ł

Restourocio "

Nr 4.

ł,ÓnZ, ul. 6 SIERPNIA Nr

2. :.- Telefon 168-.5.

,
~=n

(K. 2)

Dobrych

KLlENTOM

",vvyl11

SZCZĘSLIWEGO

t~OWEGO

W

ROKU

w sztuce fotogrnf4c:tatej
Ż)"C'h)'

NOWYM ROKU

IIFOTOT EC H N I KAll

Życzy

E. C UH HO HI
ŁÓDŹ,

ZYGM U NT
KAR O Ń

l

ooiągn.:ęc

KLIENTOM 1 ::lYMPA'l'YKOM

I

S".

"~l

Opera w wonnie

PRACY

----------------------------------------(~K~.U
ZAKŁAD

Telefon 161Ul5

GEYERALNE
j

I

i PODNOSZENIE OCZEK
ŁÓDZ, PIOTRKOWSKA 56. - Telefon 224-13.

ul. D O W B O R C Z Y K Ó W Nr 25

:-tILNU::IJW SPALINOWYCH

Telefon 136-54.

H. NO\YJICK\
"LEONIS"
SPRZEDAZ OBUWIA

ŚLUSARSKO - MECHANICZNY

WYKOKUJE

Er

SZCZĘSLIWEGO NOWEGO ROKU
P. T. Klientom, Dostawcom i Znajomym
Firma

życzy

.,E" @li;O /ilU
ŁÓDŹ

wsz,fstlnm naszym KLIENTOM !iklal!a Firina

dł'.6)

ul. PIOTRKOWSKA Nr 115.

SPóŁDZIELNIA

(K.SO)

NOWORO(:ZNE

ŁÓDŹ, ul. URZ,DNICZA 9. -

(K. lO)

(K. 3)

ZAfiŁAD

.-

~

B. Grynman, J Grzywna i S-ka

ul. PIOTRKOWSKA Nr 81.

WYlwórn'o torebek damskich
ł.. ÓDŹ -

..

SERDECZNE ZYCZENIA

rWSLYSTKIM
~\\'Olnl

....

o L E C A: OKULARY, PRZYBORY FO:':OGRAFlCZNE.
Wykonuje naprawy fotoaparatów - lornetek - m..i.kl'Oskopów.
Wywołujemy - powi~l<szamy - kopiujemy zdjęcia amlhtorsJtie. ~

REMONTY

l'

SAMOCHODO\VYCH.
(K.

OPTYCZNO-FOTO-l\1ECHANICZNY
" OP T O F O M"

ŁÓDŹ, ul. 11 LISTOP ADA Nr 20.

i)

" I K~OJU

FELCZERZY

lA()flAC\ROWANIE PRAC •

----------------------,--------------------r.e,

,

00

męskiego, damskiego. o;eI TPR.
'17mJ3rskiego,
kursy
Zapisy Jar .. cza 14.
tk 841)
wyuczają

Dr ZAURl\IAN ~pccja.,sta: SkÓI- STARSZY felczer G.aluba. długo- "!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!II!!!!!II!!!!!II!!!!!II!!!!!II!!'!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!II!!!!!II!!!!!!!"!'!"!!!!!II!"!"!"!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!~!!'!!!!!!!!!'!!'!! DYREKCJA Liceum, Łódź, Narutowicza 77 za~TJgażuje sekretarkę KURS~ Stowarzyszen.!a Stenograwenerj"Czue 8-10, 3-=-7. Naru- letni praktyk ~itala skórno-we- ~
_z o di>Owiednimi kwaJifiłmcjami.
iów. PIOtrkowska' 83 - zgłoszenia
rowicza 2.
(k 45) nel'ycznego, Główna 62-76. 18-20.
WJ'dawea: SPOJ.DZlEL~I& Wl'DAWNICZA .,CZYTELNIK··
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(.;;k;.,.;;,;;,:38) na stenografię, księgowość. kores___ _ _ _• _________"' _
.
(12510 pl Redakcja I Administracja: ł.6di Piotrkow~ka 1Jil. telefon U3-:I:>
pondencje, maszynopIsanie.
I 123-S~
(J23GS ll)
POSZUKIW ANIE PRACY
LECZ:>iIC ..\ Spó,dz!lO" •.,a LeKarZY/
<rupNO l "PRZED"';
~edaktol aaez~lIl.l' Pl'zYJmUJe coCl.Zleunle ;)(1 KOd:t. l~H, te>. ~O;'-l~
, pecjai!~tó·A.
Porady zastrZykl,
'"
.,
nJZastli'Pca reaaJrtora w<; wtorlcJ ! piątkI Dcl ~OŻ. 111-14, tel. 125-6#
dentystyl<" Ar.aliz~ Plotr~:cWSI<. _________________
Sekretarz rec1a.ltcjt codZ1e:lI11e 0(1 go/1:ł. 10-12, telefon ż09 OZ
WYKWALIFIKOWANA urzędnicz- KURSY kroju. szycia. nlodeJowaka. wykBztalcenie średnie, maszy- nla lr.~ybutu Przem:\--słowo - Rzenr 3
. _ _ _ _'l.t_671 \ TKALNIA 5 krosien
mechaniczKierownik dZiału mieJsKlegQ
00 gol1%.. ~ H, telefon 125-64
mieś1niC2.ego. Zapisy Alrmit LudoKierownik Cl.Zlału aportowego ~o gooz. ~-U. telefon :!OS-IW
noplsarJe - sZUk." pracy. Oferty wej l7-3, tel.efQn lZ5-4L
(1~ 40)
Dr ROZYCIU, specjallsta chorób Il)ch na jedwab, 6 warsztatów
Redakcje rekopls6w nie zwraca. T.& treśC I ternun)' ogło.qzeń
'Pod .. 900".
(k 39)
kobie(!vch
akuszeria.
PrzyjmuręczllYc~, w ruchu, do sprzedanw
nie
blene
od'Powl~dzjałn06el
Je 2-6: Piotrkowska ~3.
(It H) z powoou rozwiązania spólki te- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
KROJU m delo,-,,,ania ubTa:ń dam_ _ __ _ _ _ ______ ____ teron 134-09.
(12361 s)
E.klich, dzleciE,'C)'ch.
NajJlOltl/'&ZyIll
LOKALE
aedaktoJ nac,.elllY: I\N !l'ro). tUK llł.KO.
systemem Antoniny Franke. ZapiDr RE1ĆUER - :!;pccjalista wene---------sy na kutrs do a stycznIa. Instytut
ryczne. l;kórne. płciowe (zabu~ze- DOBRZE z~rowadzony warsztat Cl!:N\ t}UI,t}SZł~I'l: ",a mil'metr ,;zpalty poza t"l<stem dO lU mm Nan\~)
Pot ·.dniowa 26. druga
śLu3arski
mechaniCzny odst'l!Pi~, 35,- z\, Ztl l mm Szpalty, od 7l dO 120 mm - 50,- zł; za l mm sZJH1.1t) LOKAL ha.n<ilo.wy nadający się na P.rzemysłowO-R?~m·e:.'JniczJ.".
pracownię na Piotrkowskiej
wy- ",ITOt 32-3.
(11005 g)
siódrr,a wIeczorem
(k 78) wzgJ.ędrue przyjmę wspólnika, tel od 121 dO ZOO mm - 70,- ZI. Z8 1 UHU s:.:palty. od 201 do 300 mm dzierżawię lub przyjmę propozy- - - - - - - - - - - - - - : : :
nr 208-73.
(1!l~50 p)
90.- zł; za l mm szpalty. ponao ~()!) mm - 1211,- zł. W tei>~lIie: do cje.
Oferty Dziennlk ŁódzIcJ - MA S ZYNOPISANIA , koreS!>onden_
lO mm - 60,- zł za 1 mm szp1ilt~ Od il do 12U nuo - 15.- zł za l 'nm ,,123,w".
(12525 g) cji biurowej (jX,p:rawnY1n- p;!EaDr 'III OL.'\.J BOR.'JS'l'ElN cho- KU1>IĘ
dom w mIeście. willę. - ,zpalty oll 121 do 200 mm . lOO.-z' z;a l mm ,zplllty. Od 2\;1 dO 300 mm
- - - .. - - - - --niem),. steno.grafli biurowei, lc&ięrob) kol,"ece, Traug'ltta 9. lk :'2, Oferty Dziennik pod "Dom-Willa" L4O,- zl za 1 mm szpalty. ponao auo mm - 180.- zł za 1 mm szpalty. POKOJU
umeblowanego. _ po- gowosol.
Kursy StowaxZYSZi!nla
(125Q.'1 g) RAlIlKOWE WSJłOD I>ROUJ\'Y( ',,: Do 6U mm 1 !!Zpaity 6()t1. droż~j .szulwje wyższy UfI'ZędnJJk. Oferty Stenom-af6w-Maszyn1stelt. Zap!sy:
- - - -.. -. -----.-.
Ponad 60 mm l dwu~zoaltow. 1(~l'1. <!rotej.
.,Starszy"
"Prasa",
Piotrkowska
K'llińsk'iego
5(1.
(12~ p)
1.[1\. \R.ZE DENTnCl
WOZKI d71ecięce w dużym wy!xl- JU.r.OSZ~NIA nJłOBNE: 30,- t.f lJl wyraz, poszulowanle praC')' Ib,- nr 5.5.
(Ik 37)
rze. Najtańsze źródło zaku.pu. et sa wyrnz (najmniej 10 wrrezó>w) - W numeracb 4willtec?nvcb
Więckowsklego 5 (Sródmlej
j niedzleloych 80'1, dro~eJ
SKf EP K Ia R O N E
GAGI. 'ET dentystyczny l\Ialtsym1- Lódt,
ska I piętro).
(k 1223) NEKROLOGI: Do 70 mm - 30.- al za l mm S2\181t3l. 00 n 00 120 mlD
_~ r ma y, z przyiległym m. - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
]jana Preglera ze Lwowa. Spe- _ _ _ _ _ _ _ _ .. ____ lO.- zł za 1 mm szpalty, od t21 10 200 mm - 85.-· zł Ul l mm szpalty, [~h'~~n~" z l.Irząd'zenlem odStąPl-ę.
cj,,,nośc.
n.oWOCZ('3na protetyl{a FOTOAPARATY,
FOTOAUTOl\U.'J:1
SZTOPERY - od 200 do 300 mm - 110,- 1.1 Ul l mm szpalty
ponllo lon 'llm _
o,
(12464 p) ZAPAMIĘTAJ
zębów Gdańska 26-a.
(k 694)
Nal'Ulbowicza 8 - najtańsze najM!i!k.roskOpy, CyrJGe, Niwelatory,
.
150,- zł Mo l mm '\zpalty
ZAMIENIĘ 2
polroje z kuchni
szybsze zdjęci:a legltym.a·cyjnc.
--- . - . - - - - -- Projektory kinowe 16 mm, poleca DOPł..AT'l': l, ~ oglOszenla wśroa arolmycn dO wysOl!OS<:i OU mm łazienka
te!1.efan
. tr
ą.
(lo: 43)
D'C:>iTYS'I',\
Wodnickl Stanisław Jan Pujdalk 1 S-ka Łódt, piotr-I
przez l lam 5f}tI•. Pon80 60 mm I 2-lamowe 100'/..
1 pokÓj"z kl bru. w cen dum. na
Spec;a no:;c: Korony. mostki, por- kowSka 83
'
(k 1;2)
11. Za ogloszenla tall .. laryczne, b!łanse I ogłoszenia Kom·
d . 1
I>C
ą Z wygo a:rm bmowane lUOUt..
.!Klmo Zle ne w" cen,.trum.
Oferty TŁUMACZ przysięgły: rosyj&ki~
,
cdanowe - Andrzeja 11. Telefon
. _.
8. Za niedziele I ŚWI~ta 61J"1..
pod "Samodzle<'lle .
(k 27) go, niemieClkiego, fran.clllSlk.iego.
nr 154-12.
'
(k 46) OKAZJA!
SZWALNIA bleJJ:z.ny
ł. Za miejsca zastr~;żone lOll'/..
__
angielskiego, taeilIly. Magi'Sfter praw
damskiej t męslaej na chodzie dO
SKLEP przy Piotrkowskiej
wy- Pietrzall!, KlIUński.ego 36.
(k SG)
sprzedania.
oterty pod "Cen- BIDRO OGł..OSZE~: Ł6dt. Piotrllilwska Ub. Konto P.K.O, VIl-548b dzierża.wię najchętniej na odc.inku
LECZ. ZEBOW oraz nowocze€,na t1-um" .
(k 28) Punkty przyjmowaDla ogło.szeń
PlotrkowsiUJ ~f) Piotrkows\>'..a
Przejazd - Sródmiejska. Teł. 260-54 WSPÓLNIKA pra:yjmę do czynne-.
pracowr.ia zębów sztucznych - ul.
Plac Nlepodległoscl (bale; PiotrkowSKa 198
(12528 g) go przec1siębi.orstm>llł. PUJnk.t dobry.
Pi~trkowska e.
(k 47)
Oferty .. Pi.line".
U285lJ)
KUPUJĘ piżmowce, tch6rze, kuny, nurki. błamy wszellde lnue DZIAŁ PRENUMERAT: 01.1';0"'&0"'8"" Dl! l Ptotrkow.ka 116 - .klev
NAUKA
I
WYCHOWANIE
DO 500 tys.
włożę do obrotu.
skórki futroWe. Łódź, Piotrkowska
czynny 'W godzinaCh oa Ił-Ul. l'elefon UlU-U.
Oferty sub. "F.r>aca·' Dziennik.
nr 36, Bryczkowsk1o. tel. 256-45
Opłata mlesleczna: z odbiorem oa rmejseu
zł l:.ro.(123fY1 st
SPRZEDAz-liUPNO-Ws7.eikie
(125000 P)
z przeSYłkę POC7.tOW/ł
rJ 1~5.KURSY AdrrUiniStracyjno-Handlowe
z dostar~.zaniem do <loma zł 170.Piotrkowska
125,
rozpoczynIljOl
NA.l'UA\\ \ ,olidnle - szybko
------&:onto P. Ii. O. NT I7fl . liG? Oddzlal ... UldZl.
7 ~tyczllia nowe kursy administra_ PRZYJMĘ przepisywanIe na ma'" Sklepie Pomocy Szkoln~ch
RESZTKI ścinki 1o:etonu płótnal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CYlllo-ha.ndlowe i księgowości.
szynie. D~on.ić 9---4, tel. 115-47.
f,ÓDZ ul I'lOTRl\OWSKA. ~G.
bIałego kupuje "BambinO'" War· I·
(k 1516)
(122.71 s)
_____....____..L_K
...,~ sz&\\'a, Elelccyjna 37,
(ik 20) OdbIto w Druk. Nr 48p. Wy<1. -0św ...l-'Z'Y telmk' r,Mź. ni. 2wlrkl Nr ~
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PLAN

Pwn Agap:1t pierwszy dost.--zcg-ł. co ai.~ dzieje.)

Tymcz3lSem. zamaskowany Zlbil!' , rrio.są0 dlz:;ew \

Kl'zyk11ął głośno Z\vll'ucając u',V'8Jgę wszy:stkiclh CZYllę, przebiegł kł8J.Ulkę. l'Zuoo;ną. przez wartki
na l1ebezp~eczeiJ"two. grożące Klarze. ?-cze_ 1 głęh~~t; st.ruw'ciJ. Na 00"U~;n~ br'Zf~u zatrzy
stnil<-''Y wy('lJJe~zJq ZOl l'iNltc"-' alt ;' ę 'IN lot l t"OZ_ m31ł SlIę. zerwał de.sikę .L 1'ZI\łCI1l} Ją W wodę.

pooz'i'l pogoli

~a. uci~kajq.cyull.

U DżiEi~rN'IK f~ÓDZKJ 1\ I' ~GO

(1:~6;;)

ZAlG

Byłhy lliiJewą.tpw·e umknął ?JP Sił ą zdoby _ l

..•i tal:~ z' !IjmDJ'owizO\vallJ.ytm lq,,"'Setll w)"-'1im.ął
bo strumień b)"ł me (~O pi;(.1 ;J:, 'l śn\całka, Ik'l!ka,k~'Ot:J~iC d~okoła głowy. Pętla plzelec:'.n.ła
który sko:zył do ,",,'Ody. prą,.l UlIC,," n(! ~~azy. II, %d [I); 11',{!j (I']" 11 i ziaci.ll1ęłf\ s'ę Th:-1 S'ZJ.';; uoC·.e_
Ag3iP..t za.:; ty.mclilasem Sp<lll'" d:&l pętlę :lo lll1y .. , I K3J'lcego. śoigający wyd!aU o!o'Z'j'lk 1:!"mmfu ...
czą,

'Nr.J-- ---_I:II:::=ImI-=========::oJi_==========-;oI
, ____...

tIl' Q' ..

ILU IRO AIIY DODATEK NIEDZIELNY DZIEIłNIKA ŁUDZKIEGO
Ł6dź,

dnia 1 stycznia 1949 r.

Nr 73

CZWARTA
OGOLNOPOLSKA WYSTAWA
ARTYSTO-W - PLASTYKÓW

~~----------------------------------------~

Bor)sowskl St. "Malarka" (olej)

W ciągu jednego miesiąca chińska armIa ludowa wyzwolłła
109 miast. Straty kuomlntangowskie wynosiły w tym samym
okresie 400.000 żołnierzy. 15.000 żołnierzy przeszło na stronę armII
ludowej. Na zdjęciu widzimy odd7liały Cmng Kai Szeka w odwrocI.

Wiellde zwycięstwo Wielkiej BrytanU na Malajach: POWlltanleo,
ujęły przez oddział wojsk kOlonialnych.
Na uwagę zasłu,uje
..humanibl'ny" sposób traktowania leńca..

Filiplak WI. "Dwa akty" (olej)
Bezcenne dzieła sztuki zostały w r. 1939 wywiezione I Polskt I wPadły
w ręce emigrantkich kombinator6w. Kanada, (tam się obecnie te zbiory
Enajdują), wykręca się od wydania narodowi polskiemu jego bezspornej
własności. Zamieszczamy reprodukCje dwu arrasów :II serii
.. Dzieje
Noego",

Specjalny Trybunał Izby Omla
prowadzi śledztwo w wielkiej aterze łapÓWkowej, w którą wmle.
sZ&ne są WYbitne osobistoścI s
życia politycznego AnglU. blIski,
rządowi l Lal,lour Party.
Główną postacią
Jesl niejaki
Stanley, osobnilt o kryminalnej
przJ!szłości (pierwszy
od góry,
ten z uśmieszkiem) skorumpował
on wielu polityków i dygnitarzy.
Drugi od góry - ror. Glbson. dyr.
Banku Anglii. Musiał on ustąpi6
ze l!Iwego stanowiska. ponlewał
.. brai" od Stanley'a. Poprzednio
Gibson był przewollniczącym Ra.
dy Trilode-Un!('uów (Zw. Zaw.) l
należał do zaufanych ludzI Bevlna
Ostatni - ten w towarzystwie
policjanta - mr. Bejcher, sekr.
parlamentarny i
wiceministl"r
handlu rządu PartU Pracy .. hrar"
od Stanley'a i ułatwiał mu ciemne intert'sy.
UceUer-Flln Sl, .,MOl"A:c"

(Ihzcwucył)

D

lENN K

LITERACKI.

I

Rok. ubiegły, jak. stwierdzają
zgodme wydawc~ i b~bliografowie
po~ w~~lędem lloścl wydanych
~eł bIJe wszystkie inne po wojme: Jeszcze co prawda nie dorownUJe normom lat przedwojennyłch, ale jeśli chodzi o jakość wy
sz ych .z .druku dzieł nowych i
wznOWJen starych - na pewno im
nie ~tępuje. Pob~cżny rzut ?ka
na mektóre pozycJe wydawmcze
roku ubiegłego w dziedzinie liter.atury pię~nej i n~uk.owej .pozwoU nam zonentowac Slę w Ich rozmiarze i wartoś<;:i.
.
Rzecz zrozumiała, że nie wszystkie rodzaje literatury i twórczości naukowej zajęły w pozycjach
wydawniczych odpowiednio imponującą cyfrę. W stosunku do lat
poprzednich np. liryka zajęła dość
skromne miejsce, także powieść
nie przedstawiała się ani ilościowo ani jakościowo zbyt obficie.
Natomiast wzrosły nadspodziewanie pozycje krytyki literaekiej,
dramatu, a zwłaszcza tłumaczeń
z obcych języków utworów beletrystycznych; następnie edycji pu
blicystycznych i naukowych, zwła
szcza z działu historii społeczno
politycznej, historii literatury, teorii i zagadnień nauki marksistow
skiej, ~reszcie cenne wznowienia
przedwojenych dzieł literackich,
naukowych i publicystycznych, .

Rusinka, "Zbuntowany" Jana Wi-\CZkOWSkiego, "Legenda o mądrymltuszewskiego "Literatura polmaczeń obcych wymienić nal;ży
ktora' "Ziarno gorczyczne" Ewy mężu" Artura Marii Świniarskie- wojnie", Pawła Hertza - "Notat-\ "Cichy Don" Sz.ołochowa, "DZIWSzelburg-Zarembiny i "Czekamy go, "W małym dworku" i "Szew- nik obserwatOJ:a", M. H. Dobro- lIą zabawę" VaJllanta, . "W okona życie" Heleny BOg'uszewskiej. cy" St. Ign. Witkiewicza, "Gość wolskiej - ,,0 Karolu Irzykow- pach
Stalingradu" Nlekrasow~,
W dziale SATYRY pojawiły się nieoczekiwany" Zofii Kossak, "Sta skim" Wojciecha Bąka "Zagadnie "Czapajewa" Furmano;va, "p~Ję
"Zasady i kwasy" Leona Paster- nisław i Bogumił" Marii Dąbrow- nia i postacie", Kazimierza Cza- życia" Stone'a i "Rodzmę ~hlte
naka, "Palcem w bucie" Jana Brze skiej, "R z
. IJI'
." I "
':i: choWflkiego - "Pod piórem", Ste- c,l;ó
de la ROl!he'a, 1;' , C~ ~llel' ,,~y
chwy, "Z bukietem w ręku" Wie- doskonały" Jerzego Zawieyskiego, fana Szumana - "O istocie poe- wot whls:oy:' Be;wen':lto e ml~-:
cha, "Miasteczko nad Olszanką" Powrót syna marnotrawnego" Ro zji", Stefanii Skwarczyńskiej - go. WłaścIwIe dZlał'owl tłumaczen]
Jana Huszczy, "Zycie jest fraszką" ~ana Brandstettera, "Sługa Don "Studia z zakresu literatury", Ro- wznowień trzeba by poświęcić oSt. Jerzego Leca i "Drewniana ko- Kiszota" i "Święty Franciszek" mana Ingardena - "Szkice z filo- sobny obszerny artykuł, aby ch~
szul'a" Władysława Smólskiego. Wojciecha Bąka, "Przędz-iwo Jo- zofii literatury", Juliusza Kleine- pokrótce mÓc scharakteryzowac
Na osobną uwagę zasługuje biblio_ lanty" Jana Dobraczyńskiego i ra - "Mickiewicz" (tom I i część ich ~akres i treść .. Na s~cze~ól.ną
filskie wydanie olbrzymiego tomu "Ulica świętej Anny" J. Skowroń- l-a tomu II), Tadeusza Sinki - wzrmankę zasługUJą takze bIbhoGrzegorza Załęskieg'O pt. "Satyra skiej-Feldmanowej.
"Literatura grecka" tom II, nie filskie, po prostu ze ~zględu na
w konspiracji w 1939 - 1944".
Po dramacie najlepiej wydawni licząc wiele innych niezwykle swą szatę grafIczną, takle wydawNajobficiej przedstawia się DRA czo przedstawia się KRYTYKA odkrywczych i sumiennych essey- nictwa, jak "Polska Sztuka LudoMAT. Mówię oczywiście o drama- LITERACKA. Wyszły długo ocze- ów, rozpraw i artykułów krytycz- w~"~ miesięcznik wydaw~ny prze.z
tach drukowanych (przeważnie kiwane tomy przede wszystkim nych w pismach literaekich i co- MWlsterstwo Kultury l ~ztukl,
przed tym wystawianych). Ukaza- Kazimierza Wyki- "Poeta i sztuk dziennych.
jak "Plas.tyka", jak wreSZCIe typo
ły się: "Most" i "Dwa tęatry" Je- mistrz" (o Norwidzie) i "PograniJeżeli chodzi o wznowienia, to graficzne wydanie autografu ,;~a
rzego Szaniawskiego, "Horyzont cze powieści", Wacława Kubackie na pierwszym rrJejs<:u postawić de tyIecum" Cypriana NorWIda
Afrodyty" Stefana Flukowskiego, go - "Krytyk i twórca", Wacła- należy "Pałubę" Karola Irzykow- przez Warszawskie Towarzystwo
"Dom pod Oświęcimiem" Tadeu-/wa Borowego "Poezja pol- sk!iego, z obszernym wstępem kry Naukowe.
sza Hołuja, "Odwety" Leona Kru- ska wieku XVIII"; Ryszarda Ma- tycznym Kazimierza Wy,ki: Z tłu
_
Marian PiechaJ

Rossica mickiewiczowskie
o serdecznych stosunkach, ja-

wum jej zmalezioIW portret Mickiewicza z własnoręczną dedykacją w
języku rosyjskim.
Radzieckie czasopismo "Ogoniok"
zamieszcza' na swych łamach .ciekawy artyiJruł I. Zi1bersztajna pt. "Nieznany portret Miclkiewjcza". Mowa o
nieznanym dotychczas portrecie Mickiewicza z r. 1827, zrobionym przez
znanego malarza, Aleksandra Orłowskiego.
Portret odnaleziono w
Państwowym Rosyj,skim Muzeum w
Leningradzie wśród innych rysunków Orłowskiego.
PORTRETY.
O Orłowskim wspomina MidkieZnany rosyjski artysta malarz wicz w "Panu Tadeuszu".
Grzegoil'Z Miasojedow, był wielkim
Słynny jest obraz pędzla W . Wań
wielbicielem mickiewiczowskiego ge- kowicza,
"Sonety krymskie",
niusza. Podczas drugoletniego pobytu przedstawiający wielkiego
poetę
:rua. studiach malarskich w Paryżu u- wśród &kał Krymu.
dało mu się stworzyć szereg wspaW ,,Domu Pus:akinowskim" w Leniaqych "Szkiców miokJewiczow- ningradzie, przechowuje się portret
s:kich", - a po powrocie do Moskwy Mickiewicza - mmiatJurę wykonaną
- wieliki dhraz olejny; "MiakiewlC)!:", przez nieznanego malarza parySkiego
na którym przedstawił poetę podczas a ofiarowaną przez syna poety w r.
czytania swych wierszy w salonie 1908.
księżny Zinaidy Wołkońs'kiej. Wśród
Z r. 1826 pochodzi portret Mio1tiesłuchaczy łatwo roz,poznać Żukow-I wicza
wykonany przez moskiewSkiego. Puszkina, K071owa, Wiazem- skie-g~ malarza Kurbasowa.
skiego, BaratyńSkiego, Czadajewa
oraz innych rosyjskich pisarzy i poePRZYJAZN.
tów XIX stulecia.
Adam Mickiewicz - jak wiadomo
Mickiewicz • Puszkin. Przyjaźń
- był częstym gościem w salonie dwóch wielkich poetów Słowiań
Wol'końs.kiej, która sama była poetką szczyzny. Wyrazem tej przyjaźni jest
i li'terarbką. W salonie jej zbierał siQ znajdująca się o·becnie w :I'lb·or::.ch
kwiat ówczesnej inteligencji rosyj- Domu Puszkinowskiego w Lenlngraskiej. Poetka uwielbiała Mickiewi- dzie . ksi.ą2lka z poematami Byrona,
cza. Po śmierci Wołkońskiej warchi- ofiarowana PuszJkinowi przez Mic-

kie

Mickiewicza z kołami
postępowych literatów, poetów,
artystów rosyjskich, świadczy
szereg pamiątek w postaci portretów, listów, zapisków, a także
:liczne tłumaczenia dzieł Wielkiego Poety na języ!k rosyjski. Wie_
le ZJ tych pamiątek mieści się w
,,Domu Puszkinows'kim" w Leningradzie, gdzie są przechowywane z wiel'kim pietyzmem.
łączyły

Wymienię tutaj po kolei niektó
re pozycje. Oczywiście daleki bę
dę od ścisłości, gdyż cytuję z pamięci tylko te tytuły, które były
naj głośniejsze i bezsporne,
W dziale LffiYKI pierwsze miej
sce należy się bezwzględnie "Zaczarowanej dorożce" K. J. Gał
czyńskiego. Tomik zawiera kilkadziesiąt wierszy pisanyeh już po
wojnie, wśród nich takie perły
muzy Gałczyńskiego jak "Kolczyki Izoldy", "Notatki z nieudanych
rekolekcji paryskich", "Plac MerkUl'ego", ",Pochwalone ruech bę
dą ptaki" "i ,,P,ortret Muzy", Następne miejsca w liryce roku 1948
zajmują "Ody olimpijskie" Jarosława Iwaszkie-wicza,
"Linia ży
cia" Leona Pasternaka, "Czerwona rękawiczka" rfadeusza Różewi
cza, "Pamięt 'k miłości" Stanisła
wa Wygodzkiego, "Sny o powrocie" LeoJolda Lewina, "W karty
z historią" Romana Bratnego,
"D nic z wiatru" Wojciecha Bą
ka, ,.Rzut oszC7.epem" Romana Sa
dowskiego.
Ze wznOWlen należy przedE>
wszystkim zanotować tom "Wierszy zebranych" Władysława Bro.
niewskiego i poemat "Janosik z
Tarchowej" St. R. Dobrowolskiego.
Jeżeli chodzi o debiuty, to należy wymienić na pierwszym miejZagadnienie dostarczenia dos tascu "Szramy" Andrzeja Brauna,
t€-cznej ilości słowa drukowanego,
następnie "Przeciw zagładzie" Lejedno z najważniejszych zagadnień
sława M. BarteIskiego, "Węzły An
ny Pogonowskiej i "Pole widze- umoju demokracji ludowej, zostało
w Rumunii rozwiązane przez utwonia" Juliusza Żuławskiego.
rzenie
takich placówek, jak: Pań
Jak wid2imy, plon to niedość
stwowe Domy Wydawnicze, Wydaw_
obfity.
Nieco lepiej przedstawia się nictwo "Cartea Rusa", Wydawnicsprawa w produkcji POWIEŚCIO two Związków Zawodowych, Robot.
WEJ. Tutaj na pierwszy plan wy- niczej Partii Rumuńskiej, Wydawsuwają się 'Od razu trzy niezwykłe nictwo Dziel Literatury i Sztuki itp.
debiuty prozatorskJe: Pawła Her- W ostatnim ro'ku po przekształceniu
tza "Sedan", Tadeusza Borowskie monarchii w republikę ludową, akgo "Pożegnanie z Marią" i Jerze- tywność tych wydawnictw ogromnie
go Broszkiewicza "Oczekiwanie",
Do udanych debiutów prozator- się wzmogła. Jasne, że książki wyskich naleioy także zaliczyć tom dawane są dziś w Rumunii dla zunowel Wojciecha Bąka "Twarze". pełnie innego czytelnika niż przed
Z innych pozycji tego działu wy- wojną. Wiąże się z tym zagadnienie
mienić należy dwie najgłQśniejsze szat r,aflcznej książki, a zwlaszcza
z ubiegłego roku: "Popiół i dia- ksiąŻJki ilustrowanej.
ment" J:rzego Andrzeje~sl~iego I
i "SzekspIr" Adolfa 'Rudmcklego.
Przed wojną. gdy lektura dostępna
Następne dwie pozycje, to "Stare była prawie wyłącznie klasie uprzyi nowe" Lucjana Rudnickiego i wiIejowanej w stopniu znaczni€
"Węzły życia" Zofii Nałkowskiej. większym niż gdzie indziej, ze wzglę
D?lsz~, tytuł,Y. to - .. Pió!'l{'6ri . Ua-. du na olbl'Zym: proc nt analfabemmga WO)ClCC?a. Żukrowskle<!;o, tów) , kS!q7.ki wydawano w bardzo
"Samson" KazlmIerza Brandysa,
.
'. 'elnl'cy póhmcnc;" ogramczonym nakllldz1e Były to
.
" Zb ro d nl!\ w (T.l
.'..
d'
.
Stefana Kiselewskie"o, "Pola E- przewabIue wy aWnJctwa dla blbliolizej!'kie" Stanis awa Dygata, ,.Raj filów, lub subSkrypcyjne, które przy_
utracony" Władysława Rvmkiewi jęły &1ę w Rumun na Wzór Zachocza", ,,IrrnfesjOl ?'" St. Wł. Grab- du, a które, rzec? prosta, musiały
skie'll J"'r' m.l i .' a' Michała być dostosowane do wybrednych i
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kiewIcza. Na stronie tytułowej dedykacja: ,,Bajrona Puszkinowi po§wię
ca wielbiciel dbydwóch. - Adam
Midkiewicz". A wspomnienie o Pusz.
kinie, napisane przez Mickiewicza w
języHru francuSikim po śmierci wielkiego poety rosyjskiego w r. 1837, zostało podpisane: "Przyjade!l Puszkina".
.
.
O t .
. - . d 'h
. ej pr~YJ~zm ~oo Wleszczow
pl~al M:Oklew'lCZ w Jednym ze swych
WIerszy. ...Jeden ów pieli"grzym, przybylec
z zachodu,
Nieznana cars'kiej ofiara
przemocy,
Drugi był wieszczem ruskiego
narodu,
Sławny pieśniami na całej

I z góry

patrzył

na ten

padół).
Często

Marzenia snul o czasach, co
nadejdą,

Kiedy narodu, zapomniawszy
dawne waśni,
W jedną zgodliwą złączą się
rodzinę .. ·

Rozmowa Mickiewicza· z Puszkinem u pomnika .. je::dźca miedzianego'" w Petersburgu. stała się tematern obrazu Rechenmacher:J:
"Spotkanie dwóch wieszczów".
Znany pisarz radziecki W. Wieresajew w r. 1933 wydał ciekawą pracę o Gogolu, w której sporo
uwag
poświęca znajomości Gfr~cla z Mic.
kiewiczem. Gogol po raz pierwszy
spotkał się z Mickiewiczem w Parypółnocy. żu w r. 1836. Przyjaciel Gogola, - A.
Znali się z sobą nie dQugo, lecz Dani1ewski - pisze' we wspamniewiele niach tego okresu: .. Ostatnio trzymaI od dni kiJku już są
Ila Gogola w Paryżu jedynie możność
.
prZyjaciele ... , częstego spotykania się z M:ckiewiczem". Od Mickiewicza dowiedziaq
J Mickiewic2lU zaś pisał Puszkin: się Gogol o śmierci Puszkina. O pr7.y
..
.
jaźni,
łączącej Gogola 7. lVI;c lewi...zy! mIędzy nami. wśród o,?ce~o czem, świadczy też list Gogola z ma_
. . .
mu ple~lema. ja 1838 r. do E. Szewie!"ewa: ,.- JeŻalu me zywJł do nas, am
żeli los cię zetknie z M!ck;ewic'7em,
gniewu ni niechęci - uściskaj go ode mn 'e mocno".
I był nam b~iski. Cich:y.
.
' Podczas swego pobytu w Moc;kwie
. .? zyczl!wy byl M'ckiewicz cz~stym gośc'~m w
Biesiady z naml dZlelJł. I n:y domu poety W:azemskie';Q, gdzie
.
wZ~lem styka! się również? Puc;z1<ncl11. '.ViaDzieliliśmy na)czystsze z mm
zemSJki obok Bal'atyńokic·,W . Wenie_
marzenia witinowa, braci E reje'vokich, SoboI pieśni. (Obdarzony był
lewskiego zostal hr k m p!'zyjac'enatchnieniem lem wielkiego polskief1o 11'1<> t". Do
naj,bliższych przyjnciół fJJ' c',' ~\, . ' C73
należeli
również Rylejew i B"slu-

i rumuńskiej

żew.
TŁUMACZEN!A.

Pierwsze wiersze Mickiew'cza w
tłumaczeniu
rosyj s im ukazaly S'ę
jeszcze przed przyjazdcm MicYewikosztownych gustów ekskluzywnego ilustrowana. I tu uczyniono wielki cza do Moskwy. P:env3zymi thlm3grona amatorów.
krok naprzód: zerwano z zasadą, że czami Mickiewi.cza na język rosyjski
byli Rylejew i Tumań.ck i , - uczestTaka koncepcja książki dla uprzy- tania książka musd być brzydka. Nie nicy
powstania dekabr.vstów w Pewirrejowanych w nowym ustroju, o- chodzi wyłącznie o druk (na który tersburgu. Już w r. 1821nr7c!cżQno
czywiŚCie, odpadła, jak w.szystko, co również zwraca się baczną uwagę), balladę .,Lilie", w r . 1828 ukitzal
się w tłumaczeniu PaWIowej sprzeczne z rozsądltiem . Ogromna lecz właśnie o ilus.tracje.
"Konrad Wallenrod". Karolina Paw_
Wiele pozycji pięknej literatury ło.w-a - była również p.envsz'1 tłu
obcej przetłumaczono na rumuński, maczką wierszy M'ckicw:cza na ję2Jaopatrując wydanie rumuńskie pięk zyk francusk i.
Do n'€] też należy
przekład .. Konrada Wallenroda" na
nymi (o ile były piękne) ilustracjami jezyk niemi ecki. Goethe np. zapo7nał
oryginału. Jednym z najbardziej u- .się po raz
pierwszy z tw 'J' ('~ośc'ą
danych przylcladów są tu "Podróże Mickiewicza dzięki przekładom PawGullivera" Swiit'a. Zrezygnowano re lowe,; , dostarczonym m\l pr7.ez Humboldta, który - baw'ąc kilka dni w
zbyt bogatych i co za tym idzie kosz Moskwie _ zapozna! się z przeldada_
townych grafic:r.nie ilustraCji, lecz mi Pawłowej.
młodzi i zdolni graficy rumuńscy w
W ;~zyku francuskim utwory MiczupełnOŚCi podoŁali zadaniu.
Na kiewicza ukazały się po raz pierwszy w r. 1823 w moskiewskim
.pierwszy plan wy<pijają się tu naz- ..Bulletin du Nard". (Sonety krymwiska takie jak: C. Gusti, Valentine skie). Liczne przekłady z M'ck'ewiBardu, Serahima i inni.
cza wyszły spod pióra Pu!>zkina.
.W jęz!ku rosyjskim ukazało się
Ostatnio wyszła trylogia G<-l'kiego Wiele zbJOrowych wydań dzIeł poe_
od "Dzieciństwa", do .. Moich uniwer- tyckich Mickiewicza, - w tym jedno
sytetów" z wni iwymi ilustracjami akademickie. Po "Rewolucji Paździer
Ligii lUacGvei, której udała się szcze- nikowej dzieła M;ckie vicza wydawano kilkakrotnie w nakładach magólnie charakterystyka plastyczna sowych. - a obecnie zacznie się ukilku głównych postaci (reproduko- kazywać wydanie zbiorowe wszvst_
:-ich utworów
mickiew'czowsk'ch,
mllsa cz.ytelników rumunsk,ch p.rag- wany rysuneik - z "Dzieciństwa").
obejmie ono pieć wi(>lkich tomów
nie dobrej książki, która jest. tak
Godne podkreŚlenia jest mistrzo- nowych przekł adów. riokonanych
jak chleb, jedną z pierwszych po- , ,two. z jakim graficy rumuńscy zdo- przez poetów rad?' eck'ch. Uka~J>e się
trzeb społeczeństy.ra. I wydawnictw.
1 od 111Ć koloryt lOkalny literatury. równ 'eż monografia pióra Mareka
Żyw owa pt.
"Wielki
poetadbaJą, aby ją dostarczyć. Nnjhardz:e, vbcej i 'pecyficzną atmosferę tekstu
Adam Miokie vicz".
atrakcyjna jest oczywiście książka
J.
Pantalejmon Juriew,

l'
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Tuż przed świętami
wypadło
- Ja jestem "Cyprianem Cia- jakiemuś urwiszowi przyciskają mąki zaparzyć dziesięcioma litrami odwiedzić redaktora Świercz- putą", a bodajże was! To woźny cemu nos do szyby, spojrzał rze- mi mleka, wybijając dobrze, aby;
ka. Bardzo porządny człowiek: Andrzej ak.
wnie na stojącą za biurkiem cho- grudek nie było. Gdy ostygnie, \
przyjął mnie w skarpetkach, Nie
- A "Zofia Niećko", to pewnie inkę i rzekł: Co za czasy. Istny dać 70 dkg rozmoczonych i wyrodlatego, jakoby miał zwyczaj da- sprzątaczka...
handel zamienny. Do, ut des. Da- śniętych drożdży; postawić do \
Gdy ciasto podrować buty do naprawy tuź przed
- Sekretarka. Sztukuje, jak ję, abyś dal. Dobrze, złoży się i wyrośnięcia.
śnie, wlać dwieście żółtek ubitych I
samymi świętami, po prostu dla- może.
pana ... ale przepis będzie?
na masę, dać pięć kg cukru miał- ,
tego, że lubił w czasie rozmowy
- A "Walerian Cieć"?
- Będzie.
kiego, pianę z sześćdziesięciu bia - i
poruszać palcami u nóg, gdy w' - Korektor. Jeśli drugich poNaczelny westchnął.
butach nie mial tej swobody.
prawia, to umie, czy nie umie?
- Panie Zenku, ten towar za- lek, piętnaście kg mąki i miesić '
Przyjął w porze, kie(!y akurat
- Musi umieć...
nim damy do kalandrowania, pro- przez pięć godzin, dolewając mlerozmyśla się, kogo by tu puścić na
- Jak to łatwo drugiego posą- szę jeszcze raz przeczyścić. Złoży ka letniego, aby ciasto nie było
"rozkładówkę" , kogo na stronę 0- dzić. Może macie jaki przepis na my ten wypad na lłołtunerię ra- tęgie. Potem dodać 10 łyżek soli,
statnią, komu obciąć wiersz oko- dobre ciasto? Będę miał gości na zem z Jachowiczem. Bakę :wsta- pięć litrów masła sklarowanegD,
3,5 kg cykaty krajanej, dwa i pół
licznościowy, a komu wsunąć w ar Nowy Rok.
wimy do Trzech Króli.
kg rodzynek, skórki pomarań
tykuł reklamę mydła. Czyli jak
- Mam, ale dla siebie. Kołacz,
- Wykonane!
zrobić ,aby było dobrze, gdy może albo arcyjajecznik czeski. Tanie i
Wówczas pojawiła się omączona czowej, 120 dkg migdałów, miesić
być tylko źle. Bardzo był zaamba- zapycha żołądek, ale go nie ząmu- maszynistka i jęła pisać pod me to przez dalsze pięć gOdzin. Gdy
rasowany, Nie wiem, czy w nocy la.
dyktando co następuje: "Kołacz ciasto podrośnie, dać do wysmanie przesiewał .z żoną mąki.
Naczelny wstał, pogroził palcem albo arcyjajecznik czeski. Pięć kg rowanej masłem formy, posmarować dziesięcioma jajkami i dać na
- I jak tam'? --;- zapytałem. dziesieć godzin do pieca".
Idzie ta moja rzecz o śmiesznośNie ~em, jak długo trwało wy
ciach naszej kołtunerii?
-Poszłaby, gdyby miała nogi.
rabianie tego ciasta, czy w akcji
Trochę za trudn~. Czytelnik nie
tej brał udział cały zespół redaklubi prosić o wytłumaczenie tego,
cyjny, czy ni~, czy wypiek u-wał
czego sam nie rozumie. Szafy mado Trzech Króli czy do Srody Pomy zapchane "kobyłami". - Tu
pielcowej, nie wiem tez, ile osób
naczelny puszcza trzy tuziny kaprzeżyło ten arcyjaj ecznik,
tyle
lamburów na temat nazwiŚka gowam powiem, że od roku maszyścia i mruczy brzdąkając na liczy•
nistka pokazuje się na ulicy tylko
dle. - Pointy też nie macie z zazawioną buzią i zamulonym
_ Widzisz, Azorku, tak się arzecze po chwili. - Ludzie was
żołądeczkiem, naczelny nie kłania portuje.
nie bardzo asymilują. - Tu redasię nikomu i chociaż domyślił się,
ktor zagląda do termosu, wkłada
że wszystkie cyfry w tym przepido ust Jakiś owoc w occie, czy coś,
sie zostały umyślnie pomnożone
i ruszając lewą połową twarzy
-przeze mnie -przez dziesięć, juź
mowi poprzez prawą: - A co
nie czyni nic, co mogło usprawietam, panie kolego Sączek? Józef
dliwić ponur~ wyraz jego twarzy.
Baka już złamany?
A tak lubiłem przyjść do tej re- Złamany razem z Jachowidakcji - podroczyć się z naczelczem i "Waleri.anem Cieciem"! nym, powiedzieć mu kom-plement,
po którym kraśniał - uszczypnąć Słowa te wypowiada ,jakiś głos za)
szafą, za którą coś bulgoce, jakby
sprzątaczkę, rzec parę duserów se
płukano butelkę po mleku.
kretarce, która jest przyjemna, i
I na co człowiekowi przyposiadając cieliste pończochy wie,
szło? - mruczy naczelny. Ba- Ogromnie cieszę się, że udało mi się kupić materiał w tak- ory- kiedy przyjść po świąteczną zalicz
kę trzeba puszczać...
ginalny deseń, jakiego jeszcze nikt nie nosi.
kę, czego naczelny nigdy nie wie.
- Ej, wy, zawsze znajdziecie ja
kiś wykrętas, żeby tylko nie zapłacić według cennika. Bakę dru- Stanowczo powinien pan odkujecie, bo umarł i nie tF'zeba mu
zwyczaie się o{l palema.
płacić wierszowego.
- Umarł. Le-piej, żeby żył, to
Twe oczy, pani
Kinomance
byśmy go nie musieli drukować. O pewnym dramaturgu
Eksperyment
A co pieczecie?
.
.
Przy Tobie szybszy serca bieg
Z Twych oczu ja wszystko
_ C
. k ? S
.
d pseudo- Przed premrerą rma1 tremę,
ople ę· a1ll1 po
d . al 'ak r t k
. h
wyczytać potrafię mam,
nimami pisujecie, żeby tylko rże- rz J , 1S e na .WIC rze,
i duszy Twej piękno
bo nosek masz lngridy Bergman.
m'ieślnikowi z zapłatą zalegać. bo się ba,r dzo obaWIał,
i myśli Twych bieg,
Przyznajcież się, że "Zofia Nieć- czy reżyser dopisze ...
I ucruć do Cię czulbym żar bo
miłość j czułość
ko", Walerian Cieć" i "Kapitan
.
'
masz tez usteczka Grety Garbo.
Cyprian" to wasze pseuda, figla- N a prMnterze zaś stwierdzi!
i dziką namięt.ność
rzu...
pozytywny ten fakt,
i również - 00 gorsza!
I kochałbym cię, kochaj bardzo,
- - - - - - - - - - - - - - - że reżyser dopisał
bo też figurkę masz Greer Garson• w przybliżeniu ... wiek!
...cały czwady mu akt!
Lecz stwierdzam wciąż bez
Szlół<iem hańby
Samotność
przerw, bez pauz,
O pewnym
.
że też masz rOzum Mickey Mouse!
powieś:::;op sorzu
Ty nię wiesz - Najdroższa,
co we mnie się dzieje,
Pechowy wynalazca
Że jego powieść woda
Nagro':ek
Gdy ciebie nite widzę
lnie dziwcie się paonowie.
źle wychowanego
dzień jeden, lub dwa ...
N a papl~ się przelewa
honorowa
Za życia odznaczał
g/owite.
przeore, co ma się
Sa:moM~ się błąkam
się brakiem kultury,
przez smutne aleje,
O pewnym rec e n2.encie Nie umiał się znaleźć,
A dusza ma płacze:
trywialnym był gburem ...
te:lt alnym
tra la la la! ...

i

Nauka
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Grala chuda aktorka,
a on tak się wściekl tym,
iż zaraz napisał,
że "płaskie efekty" ...

Literackiej samochwale

Pod

W aptece

-

Zapakowat, cz)' wypijt!

.,. miejscu?

Zwierzenie niewinnej

Wspomnienie
"Zbyt swą niewimzość ,wysoko
cernię!"

- mówiła spłoniona ogromnie...

rzekłem Nie
Ach - oszczędź mi już wreszcie. Czy mOżna być wierną jednemu?
prz)yWliI:!Z'Ujmy
swych samochwalczych ględzeń! -cóż o tym-niewi'nna-ja wiem? zbyt wielkiej wagi do wspomnień!"
Wiem - przejdziesz do historii
... gdy stoję w obliczu problemu,
- i ...oby jak na;prędzej!
jak moma być witerną ... aŻ trzem ...
J. OZOREK

..

Droga zmarshallizowanej
Francji

Lecz dziś już rzec moŻina
na jego obronę,
Że w grobie jest calki~m
dobrze ułożony!

pani.

Nie

słyszę,

W bibliotece

lodem

co pan Plówi,

-

Czy pani chce

wypożyczyć

,,0 Pani! -

Wśród

ua.

kangurów

Prezent

_ Mój synek jeszcze nie wrócił

-

Który

DUH

książkę, czy też sporzadzić inwen-, do dom u, ale jeśli chcesz, to mo- ~i 'pańska żona?

I tarz?

lżesz na niego poczekać.

er ręk«\i

Idzie- Toje obojętne. Ona

no-

i tak przyj-

\',lymi nić.
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XI. TURNIEJ ZADAł\'lOWY
tygodn.iJowym po u]ra.zamu Slie ootatnich
. . .
.
mdań pod adr'f.sem; Spól<1zielnia 'Vydaw
DZI&laJ rozpoczynamy XI Turruej Zada I"i"w-Oświatowa "Czytelnik" Dz:ał Ro~r.
n.,~ .v~, .luóry trwać będz;e 4. trgodme. l :mysl., Lóili., l'iotrkowska Nr 9:;, pol<ój
1 L"A'<.,tników czeka 20 na.gród ltsn""kowych Nr 35t.
ktoI'., będą 110zlosowane za I'Ozw;illff.an'ie
",:,zy",kiCII zadall (1) i za 00 niejmniej jetl
l. LOGOGRYF
,,;> dolJl'e rozwiąz-'lJlie (10). Rozwiązujący
Do figury naJeży wp,;sać w kie'rllniku
U>J"Wlązam sa rG'wnież wskazać 3 zsda.nia pr'J.ło , I<ośnym z dolu do góry 20 wyra
le!l z laniem nailepflZe, Celem przyznarnia .•ów o lliżei podaJl1ym z:naczellilu. Litery
lJa!:;I" la HO'.' k1ch.
w oznaczonych kólkach, czytane w kolei
Rozw'.az3.'1ia nadsyłać można jednorazo nośui wyrazów dad2a aktualne rOZWl'lza
WIJ z ta'ości Tumieju w terminie dwu nie,

I

I

Problemy

8, SZARADA

Szan-a.dzlścl PIERWSI-TRZECI

Krót:ru> suknIa z tafty jest niezłym wy
nalazkleln, zwła.szcza jeślri nie jest za
kl·ótka, Jeśli np, tafta ma wzór w kra1kę,
suJ,nia może służyć i na t. zw. zielony

omz dawna Brać "Klubowe."
(J1()Zrzuoona gdzieś po świecte) I
Piszę dO Was azlś z Krakowa'
'
lI1ięd"y CZWóR-PIERWSZYMI moż"
nie staDowi to ró~nJcy,
że Wam deJWTIJi,ej - ach! mój Boże!
szal'aclzilam ze stolicy.

li:arnawał.

Zamieszczonemn dziś modelowi dodaj,.
wdzięku oryginalne draperie w kloszu na
biodrach kimonowe bufki <strasznie mo
dne!), h~(l",icż kapryśuy k?lnierzyk, Na
tomiast nie dodaje mu wdzlcku głowa mo
delki
kt6ra w odbitce wyszła dziwnie
u'l.ja;owato" (uie nlies~ać z zjawiskow~) .
Może jeduak prLydać 81ę ~, T " C.-telll!':'
kom, choćby .i",*o wskazowk&
,aJt we

Pann:ięta<1Le?

PIERWSZA-DRUGA
n=ej strawy pełna była
Jasna smuga,
jak laWiiJrul się toczyła
po "Wesołej Szarad FaM",~
~ jaM moia TRZECIA-D1tUG.ł..
bo w n,,,, sra",,, pi~aL!ł wall
finał życila. Z szarad pluga
,iu>ż wyprzęg>am, chocW,ż PIERWSZACZWARTA jeszcze - wcale, wcale ...
Ale Pegaz kpj już z wier.sZa,
którym ra0Zę Was - ruchwaJe!
Za tę "jra.koŚć" (to rzeoz mała,)
I>ienlcie me najlepsze chęcd.

wesolości.

,

karnawałowe

należy wygllldać,

tf~

,.. -., l
~

--»

ZamkI lepią wszak nie święCIł ...
Pozdrow'1enia śle Wam CALA!

M, Wysocka, Kraków.

Odpowiedzi Redakcji: Z. Zwolsld, "Ko
IEX;'" i "OiIS'.' Zadania 'wyk()J"Zy\StaIDy,
proaimy o cierpliwoM. ,WJsld " , GIdwIce
Dl.. nem..ej vrladomo!lc:1 proedmy o po
dł1.nie dokładnego nea;w;iBka 1 ad.reeu.
1.n"(·7.~nie

wyraz6w: 1. i!:ądan;e powtó

l. REBUS

"'?''' >la. 2. In. poloŻll S<ię. 3. Zwierzę z rodz.
zaJęcy. 4. Podmuch wiatru.
6. Szerokie
grzędy

na polu ornym, 6. Szerokie btamy
(j=iJ. 7. W starożytnym Rzymie osoba
ntewtajemruczona w SPl'awy święte.
8.
Glaz. 9. Rzeka w ZSRR. 10. Miejsce na
boku, ustroTllie. l. Ogół 'W'8.runków atmosfe
rtcznych w dBalej mdJejSOOWOŚcd.. 12. Ma
j"tny (W15pe.k) 18, Zwój, kororl& li kwIa
tów. 1', Sentencja, maI<Bym&. 1&, l>rNwo
19ł.atste 16. Koza skaln& (Wl!!'p8k). 17. Przy
jemne 8pęd'lAn.iJe CZ8-'3U. 18. Zwierze !ywiłl
ce się padlino>, 19. PrzeczenIie. 20. Skrót
milary długości
~, Krawczyk, L6dź,

ln(1
Ji,J ,,.
'\

\

L. Jas!J18ki, Lód!.

~~aC"łJ

Odpowiedzi w sprawie uczesania

1t~?~STRZl'GNIĘCIE LISTOPA~O-ID Sd4 nie można grać 9 .. We5 (SZach/doISI.;i po

H...,GO

B, A. Urbankiew1cz 6, W.
.Pan~ą .Ziut(! Jh,_ Panie 'P. K.,
"O"l'l,' g1'\ natomin~t dowotł~.l i innym Paniom s
I{ONKURSU ROZW. lĄ .... A-1na c6!) i trzeba wracać na a3. Pię- Sroka l pkt.
J .. lnę l Inne Ii:ObJt.'ty, dręcz(}ue wątpliwo '\oł~tpJ iwościami że \f uczesaniu do' g'óry
ści.ami, czy a~y mOżna. nosić włosy spa.. \ można, W~·łąC-ŁYć"· łold ' nad ('zoJt~In, kt6
NiOWEGO
kny przykład pozycyjnego remis.

S. "
Limbach
na II?'
Zad. 187
? Kd3
15 3
l 41. Wf3.
W d4\:, I Tabela rozwiązUJ'acych
-. -. c . . e;) 1. . (XI" , .2.
f2, d5'I194B r.: B. ZaborOW-Ski 111 pkt. .(~.~
3. C~b~. Zac\. 188 E. PedelSen l. Sbl trzymuje nagrodę), M. Ratuszyński
~rozl -. Ka3 1.. Ge7, 2. SXC??, 1.. Gf~, 104. Z. Sobiczewski 93, A. Światły
2: Hel. Zad. 189 F Nlkolzc 1. Ga6, 176' B. Wrzes.iński 72, W. ł~opieńsl{!
c.ow. 2. GC8? Za~ 190 M. Havel.. 1. 70, M. Adamczewski 63, M. W. 56,
IIbl, ,Kg3, -. HoIx, K!4, 3 Sd::) { A. Nicze 54, A. Krawczyk 49, H. Cy_
l... Kg5, 2.
Kf4, 3., Sc-ł sewski 40. M. Gajewski 39, Z. Bara
L , g:-:h~~ 2. Hol Kh3, ~. !=,x.f3. Zad. 138, W. Bachmacz 37, A. Fomienko 32,
19. n. n~l WICZ., Ta kor~co\"Ka oka- J. Stępień 31, St. Bednarek 27, L.
Zola s:E) Jeszcze trudmejsza od zad. Lubański 25 Ch. Szenberg 21 M Ke
[~lbur.klDa i nikt j.~j nie rozwiązał. lerwurm 12: J. Pław ski i W. 'Su~ho:\a.Jwlększą trudnosc wywolalo odna
lezienie dla czarnych najlepszych
posunięć,
w przeciwnym bowiem
•
Jazie b;ałe lekko remisują.!. e7.
Sxe7 (najlepsze), 2. Sxe7. Teraz zabiele białego skoczka prowadzi oczywiście> do remisu, ale
czarne
pl zed oddaniem swego skoczka f3
mogą go przestawić na wygodniej. ze dla siebie p01e: 2... Sh2x, 3. Kg.l
Skoczka trzeba wciąż atakować, bo
inaczej czarne osiągną przewagę czy
stej wieży, ale zwykłe Kh3 nie wystarcza bo nastąpi Wh8x i K,"{e7.
3.... Sf1x, 4. Kg2!
Se3x, 5. Ki3.
W.·e7, 6. a7, Wxa7. Teraz dopiero
rozumiemy, na czym polegŚła subtelność manewru czarnych, Po zabiciu na f3 ginie biały skoczek b:~
j znowu czarne zdobywają wie7.ę
przewagi. Ale ostatnie słowo należy do białych: 7. Sd4!! Grozi bicie
skoczka i fatalny szach na c6. Czarne mają tylko jeden sposób 7... Wa3.
8. Sb5, Wb3, 9. Sd4, Wd3, 10, KM
i wieża nie może uniknąć wiecznego
prześladowania przez białego konia.
Próba zagrani" w 8 ruchu 8.... Wa5
też nie prowadzi do niczego, gdyż po

,!Ixg?X,

Mi S t nos l wo Z
' I
n,a d'
ki
,vnązw
ZJec e.,.
go zdobyli ex aequo arcymistrzow;e
Bronsztejn i Kotow , uzyskując po 12
pkt, z 19 możliwych. Jest to nowy
sukces młodego triumfatora ze Sztok
holmu. Sukcesem było również trzec'ie miejsce dla młodego szach;sty
Furmana, a czwarte miejsce FJohra
uważać należy Z:J odpowiadające jego klasie. Natomiast za porażkę na1eży uważać dalekIe miejsce zesz.lorocznego czempiona Keresa.

W AMERYKANSKlEJ REDAKCJI

W 1812 roku, w małym francuskim
miasteczku Coupvray, mały chlop:ec
o brązowych, błyszczących oczach,
bawił się w zakładzie swego ojca.
Zabrał sltamtąd dwa szydła i wybiegł
na dwór. Na progu potknął się tak
nieszczęśliwie, że wbił oba szydła do
oczu. Chłopiec oślepł,
Gdy młody Louis BraiJle, bo tak
nazywał się ów chłopiec,
skończyl
dzies.ięć lat, ojciec posłał go do szkoły dla niewidomych W Paryżu (Institut . Nationale des Jeunes Ave'ugles), Założyciel tego instytutu
i jego ówczesny dyrektor, Valentine
Hauy, nauczył małego Ludwika czytać, prowadząc
mu 'Palce po literach, zrobionych z prętów. Z tych po
pewnym czas,ie chłopiec przeszed'
do książek, w których litery by!y wy
cie!.e pracow:cie z płótna i nak\ejone' na kartki książki. K"żda litera
miała okolo 8 cm. wysokości I 5 s7erokości.
Niedługa ba!ka. napisana
tym systemem, wyue1n'a 1a kilka grubych ksiażek. z których każna ważvla około 4 k~. Był to, jak w:dać, system niesłychanie uciążliw·y.
Gdv Ludwik mial 14 lat, jeden 7
tlczni'ów instytutu ,.zaUWflŻyJ" swymi
palcami bruzdy, wyżłobione na z.actrukowanej kartce papjeru p"zez SIL
nie tłoczącą
maszynę
dru~arską·
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daJ1)ce na ranuona.. zap(l>wniam: tak jest.) rl'ch dzisiejSza moda raczej nie pOlJicra.
na szczęście można. I to b('z obawy, jak
dowodzi zanlieszcwlla reprotJuli:cja. Dru
(au.)

W Czechos/l()wa",j i d,JJn. 11 gruol!rJm ws'Zedł
do sprzed8.Ży, a ml.Stępncgo dni!> (w 'pi,.t&
rocznJJcę pwpi.S3Jl;a w
lIiOSkwie paktu
<>l:echoołowacko - radz:iecJdego) do obiegu
sI)ecjalny 1lTJac1lek wllIrtości 3,- Kcs (czer
wony), plozedstawia i&cy robolm.Jlk6w tM
skiego i radziecki<lgo, podaj"cych sobie
rece na tle flag ich pafistw. Znaozek llTO
jektowa.! B ..Niemec, a ryt Jli.nd!ra Schmidt
W arJru.szu zna.jd'lljemy 100 ozma.cz.l<ów d~
żego forffiaJtu 23 x 30 mm) i 12 kuponów
których rysunek wykonaJ IIJlltO'f znaczk
a rył Bohdan Roule. Na kupome widzinT,Q'
flagi CSR i ZSRR, a w otoku tlIllP.'Js "Pią ,
l'oc"nJca C2iechosłowacko-radzioedkiego p ~
tu 11913 - 12. XII. - 1948/. Do "nawll
tego zo.stała wydana specjalna kope'I
pierwszego dni!> z odpowiedniJmd napisa
Inl "V kolOl",e czerwonym.
Po tym 1J!1lwzku w Czechosłowacji uka
>laly 8:ę j'eszcze w zesclym TOIku, dnia 18
gmr1ni.a, specjaJ1ny bloCll.ek o IlIOOIlinaJe
30,- Kcs (niJebies'lroflo1e;towy) 'll Okruzj<J
30_Jeda czeski~go zooczkJa, oratZ seria z
doplatami :na. rzeCZ opi' . nad dr1li....ćm!:
1,50
1,- (fiJOletowy), 2, 1,- (nillbie
sIci) i 3,1.- Kcs (czerwony).
W raku bie4Cym cz€lk.a.j& llJ8S następu
j"ce wyda.n\la.:
1) 23. 1. - 25 ~ !m.leral. LenlmJa.
(1 zl1l8i07lelk):
2J 25. a. - roozmliJoa pr:zejeall& w1ladzy
w CllechOSllowa.cj,1 pI"llE!7. 1<.0
m lIllIilstów (4 ZIUlJC!Zlń\i)
al
T
- 700-1ecie czeskiego b.utni
ct:W'& 1 1W-1oom
'Lamia
praJW'8. górn1C1llego
.na.czkID,
4)
r
- zja.zd czeskil6'j i:s
&cJlPiej mlod'2lleży (1 iEnac'Zek:'),
07 9. 10. - 7ó-lecle UPU Ś
(l(owego Związku Pocz;towego (li (f) ~llIl(%ljdj, '
7) 18. 12. - tradycYine. seria" Aetem" (4 (?) ZI1IIl.Czkl:) ~
7) m. 12. - 70 rocznica urodzir Stalina (1 2ltlaczek),
Prócz tego pr'Zewid?ia.ne jest uzupelnJenie W' dalsze wartości seri! obiegowej 1 l<>t
mczej.
(w, j, o.)

+

+

+

Otworzy nleWIIdornym okno na SWIO
' ·t
ł'

nie tylko to, lecz także rozszerzył
swój system na znaki matematyczne
oraz nuty.
BrOI'llelu"
Bral!lle doczekał się triumfu swego
systemu dop iero na łożu śmierci. Jed
na z jego uczennic, pianist<ka, dała
Chłopiec powiedział o tym dyrekto- wynalazł system pisania wypukłytni go narzędzi,a, które spowooowało Je- pubLiczny koncert i odniosła w:elki
row~, a ten ulepszył swój system w kreskami i kropkami. PIsmo to mo- go ślE![lotę - . szydła,
sukces . Gdy widownia trzęsla się od
ten sposób, że odtąd litecry były wy- żna byłQ odczytać w ciemnociach,
W roku 1836, gdy Braillle m1ał 27 frenetycznych ok1a~ków, p'an'stka
ciskane w papierze. Mimo to jednak, bez potrzeby zapalania światła. Mia- lat, przygotował do druku swym sy- wyjoaśniła słuchaczom, że oklaski te
książki w ten sposób pisane były je- lo to don:osle znaczenie dla u"Żytku stemem pierwszą ksią:hltę. Był to wy- na.leżą s:ę nie jej, a umierającemu
szcze bardzo grube i niewygodne warmii.
bór poezji Johana Miltona, niewido- wowczas Ludwikowi Braille'owi. któ
użyciu. Litery musiały mieć jeszcze
Po kilku dniach BraiJle odnalazł mego poety.
ry lIlie tylko otworzył niewidomym
co najrp.niej 2 do 3 cm. wysokości. kapitana Barbier. Kapitan wyłożył . Na pokazie, który urządził dla ucz- okno na świat, ale umożliwił im tak_
Wszystko to było dla Ludwika strasz mu swój prosty system. Był to ro- mów instytutu oraz nauczycieli in- że muzyczne wykształcen'e.
ną męczarnią, Łaknął wiedzy, a na- dza j szyfru, w którym jedna kropka nych sz:kół i profesorów uniwersy1e_
Gdy wiadomość ta dostała si~ do
uka przy pomocy tych nieudoskona- mogła oznaczać na przykład "na- tów, Braille pokazał, że może swym ęazet, dyrekc!a Instyt.utu skapitulolonych książek trwała sześć razy dlu przód", a dwie kropki "odwrót".
systemem p'sać niemal tak sZY'bko, wala pod pr€5ją opinii publicznej.
żej niż normalrue.
Lu:l.wik BraiJle zabrał s:ę na tych- jak mu dyktowano. Potem odczytał
Ludwik BraHle umarł w kilka' dnI
Gdy młodzieni€.'C dorósł, próbował m'ast do przystosowania tego wy- to, co napisa ł niemal tak szybko. potem. w wieku lat 32. Powiedział
wynaleźć joakiś praktyczn'ejszy
sy- nalazku do potrzeb niewidomych. Po jakby czytaj no rmalny druk.
przed śmiercią: "trzy razy w żvc'u
stem plsall1a
dla niewidomych pieciu 'alach uc'ążliwej pracy. wielu
A'e jeeo kolp dzy byli zazdrośni ułakalem: P:erwszy raz, gdy zanieChciał nawet oprracować pismo, opar "Irr'ibach i niepowodzeniach. doszed' .On :?;apamiętc\! urywki" mówili. widziałem, drugj raz, gdy się dowiete na systemie f:gur geometrycznych. wreszc'e do zadowalających wyni- Gdy Braille che'al przedłożyć potem działem o system'e kpt. Barb'er, a
Ale pOttlysł ten ok'aza! się nieprak- ków. Za podstClwę przyiął on sześć swój sys1em Akademii Francuskiej. trzeci raz teraz, gdy się dowieclzia_
tyczny.
kronek, które dawały 63 możliwe aby za jej pośrednictwem wprowa- lem, że nie żyłem na darmo.
W kUka lat później,
Ludwik k0l11b'nacie Za' PQmocą tych 63 zna- dzić ~o W szkolaeh dla niewidomych,
Dziś, system Brailla został przy_
Bl'allle, wówczas już nauczyciel In- ków wyrazi! on nie tylko wszystkip pr?śbę odrzucono. ponieważ jakoby stosowany nawet do takich języków
stytutu, siedział na tarasie paryskiej litery alfabetu i interpunkcje, ale :.me. ~achodziła potrzeba ulepszania jak chiński. Na całym św'ecie wy~
kawiarni ze swym przyjacielem 1 także i k 'lka najczęściej używanych ,stmejącego systemu".
chodzi wiele ksiaże!c a nawet oerio_
Pr~yjaciel czyta~ u na ~łos gal:etę t-słów, ja~ ,.ja" ".i"
(?O fran~usku
. Jed~ak \lczn'o~i.e instytu~u dla 0- dyków, .drukowanych tym svotem"'m,
DZiennik donOSIł, ze pewIen ka p1 tan\ "et"). Clekawe Jest, ze do plsama c·em.małvch proslll go, .bv Ich w s~-I dzięki czemu są dosLępne dla 'n~e_
francuskiej armil, Charles Barbier, tym systemem używał on te~ same- kręCIe nau czył swego pIsma, Uczymł widomych.

O Ludw'lku
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