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i Wrocznicę wyzwolenia
Al{odemśe.

zebrania.

hołd poległym

w walce o wolność

Uroczq§te pOSiedzenie BRN
po cztery i więcej osób w
jednej izbie.
Ze stu żywicieli rodzin w dzielszych zakładach pracy i w szkoła ch
nicy robotniczej Chojny przed wojbrania, na których podsumowano 4-1etni d<lrobek Łodzi w zakresie ną przeszło trzydziestu pozostawało
odbudowy przemysłu, rozwoju szkolnictwa i placówek kultural- bez pracy.
no . oświatov.rych.
'
Dziś , pomimo wielkich trudności,
jakie były do pokonania w pierwO godz. 16 przedstawiciele \Wieńce pod pomnikiem poległych szym' okresie odbudowy, stan ten upartii pQlitycznych, MRN, Zarzą- w walce z okupantem żołnierzy
du lVliejskiego. wojska oraz orga Armii Czerwonej.
(Ciąg dalszy na str. 2)
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odbyły się okolicznościowe ze'

dzien 4 rocznicy wyzwolenia -

\v Łodzi pod znakiem masowych akademii. We wszystkich

Patrole morskie WOP zwa.lC!Za.ją przemyt. OmJjne oko dow6dą
patroli WOP kontroluje horyzont. W wypadku zauważenia podej.
rzanego kutra, ścigacz, na który m znajdują się żołnierze WOP
podchodzi do kutra celem dokonania kontroli papierów. W ten
sposób utrudnia się- przemyt i inne kolidujące z prawem
"przedsięwzięcia".
(foto API)
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Am.erykanie budUłq nOWe bazy Polsko-bolenderskie
PO'"
... f r ....... e

miejsca obok radnych przedstawiciele władz pań- • • 1
łn~""'.neJstwowych i samorządowych, insty- . . ,
"UlI""
1"11
~ ...,
rokowania handlowe
tucji, organizacji, świat.a intelektualnego itp,
PAR~Z, 19.1 (pAP). Ukazując~ Się\gO potwierdza .o~inię francuskiej
WARSZAWA, 19.1 (PAP). - W oNa wstępie zabrał głos przewod- w Paryzu "New York Herald Tnbu- prasy postępoweJ, ze 'Bechard otrzy- statnich dniach
rozpoczęły się w
niczący MRN Andrzejak, wspomina- ne", nawiązując do mianowania no- mał oficjalnie polecenie realizowa- Warszawie polsko-holenderskie rojąc w krót~im przemówie~iu histo- wego wysokiego komisarza dla po- nia celów strateg:i amerykańskiej w kowania o zawarcie nowej umowy
ryczn~ chwIle. osw?bo.dzema n:a~ze- siadłośc' f ancuskicb w AfrY'ce - Afryce Francuskiej.
handloweJ'.
,.
.
go rruasta z mewoli hItlerowskieJ.
J r
Obszerne sprawozdanie z działaJ- Becllarda - podkresla, ze deCYZJa
Jednocześnie amerykańskie konDelegacji holenderskiej przewodności samorZ4du łódzkiego złoż.l'! ta "ułatw: wprowadzenie w życie cerny naftowe otrzymują konceSje w niczy p. dr C. W. Insinger wkedyprezydent miasta dEUgd' .SttawińStki. Paktu Atlantyckiego".
Afryce PółnocneJ'. "New York He- rektor departamentu
.. t
Omawiając smutne zie uc wo s u.
.
.
t .
w ffiIntS erletnich zaniedbań, począwszy od .Dzienruk przypom~a.. ze Stany rald Tribune" donosi, że towarzyst- s ~Je spra",,: g.?~podarczych...
gospodark! z~borców .. poprzez .rz~-lzJednoczone uzyskąły JU~ cIchą zgo- wo ,~Royal-Dutch-Shell" ma wkrót- skiejze~~~n~~~"'~:rton~elegaCJl polli. ,,·1,~·
dy <'<l"ac' ne l g1{Ul)f\CJę hltl>ro ~R. 10.
'" pl '1, f,-tf!hi: Jl.rzez CJ'"
<: <,>d ~ądu fi 3nc 51d .,! l,. J ak ·}t wv w: 1 J~~~is dr
Ł) PO ... lam, 110
w Gnij Poludniowo frykańskiej. prefzydcnt dzac~owa616 naftępu,Jące \mOioty ameryka l$'kie z baz lothf- konceSję na eksploatacje zr6deł naf- Przemysłu i Handlu.
cyry: prze WOlną
proc. rrues2., . '
.
R' li l(o)on(zatorz,' zawieźli tn w ra kań łódzkich skladało sie z jednej czych w Afryce Połnocne]. To 0';- ty w Tuni ·ie.
f i c" e -!ql(\\:.\ c w \\'l.<l.c'Yluego c 0l'oby, bruń palną \ ~ras'l.n'Y ucisk. \7.\:ry. \)onad .40 -proc. ludności gnież- wiadczenie dziennika amerykańslć.e
7,iM.OOO Mlll'zynów pracą swą wzbo
WARSZAWA, 19.1 (pAP). Min!gaca. obe~n;e 2.300.000 białych. Prócz
ster spraw zagran:icznych Zygmunt
t 't~h mieszkańców Unię zaludnia jeModzelewski przyjął w dniu 19 bm.
SZ{'7.e 900,0(10 kolorowych i 280,000
ambasadora Wielkiej
Brytan~ w
Hindusów, Tych ostatnich :ilpl'OWaWarszawie sir Donald
St. Clair
dzill biali w l)ołowie ub. stulecia
Gainer.
jalw tanią siłę roboczą, daleko wyMinister spraw
zagranicznych
:miłłJiO"jszą od wrogo
usposobionych
Zygmunt Modzelewski przyjął w
;;.U'zellów tubylczycb. Hindrlsi posiadniu 19 bm. ambasadora ZSRR w
ilIJjąc siare tradycje lmJturalne, olta
Warszawie p. W!ktora Z. Lebiedie7~'wali i~ przy tym inteligentnymi
W związku z odbywającym się w
Sąd odrzucil żądania obrony usu- jest kontynuacją tzw. "zimnej woj- wa.
pracownikami. Przybyszom z Indii Nowym Yorku prOiJeselI' pr'i:eciwko nięcia zmasowanej
policji z sali ny" na froncie wewnętrzno - ameio;/);::Ikrol.nie gwarailtowano w urno- 12 przywódcom partii komunistycz- rozpraw i sprZed gmachu sądu. Ob- rykańSkim.
wauh pełnię praw obywatelskich. nej Stanów Zje,1noczonych. Sekreta- rońcy oświadczyli przedstawicielom
NOWY JORK, 19. I: (PAP). O
Obictnicl" pozostały jednak na papie rlat Generalny [.'IAPP w;""lał do prasy, że proces rozpoczął się w wa- Dziennik "New York Daily Worker"
d p
rze. Z, biegiem lat sytuacja nie ule- prokuratora tl'yhunał.l w Nowym runkach, które okr e ~lJć należy mia- w artykule wstępnym, poświęconym urzą
rezydenta USA
gla zmianie.
Biali eksploatowali Yorku następujący teillgram:
WASZYNGTON, 19.1 (PAP).
nem "zbrojnego ob l ężenia" i że zma- procesowi, zwraca uwagę na histo_
Murzynów, wyzyskiwali Hindusów,
wymierzone jest ryczną kampanię antykomunistycz- W czwartek, 20 stycznia, Harry Tru_
a swą "misję dziejową" kolonizato"Sekretariat ':Tene::,alny FIAPP, sowanie policji
rów ułatwiali sobie przez utrwalani~ organizacji mip,dzy.narodowej, repI'e- przeciwko świadJt tn, na których w ną· prasy amerykańskiej. Dziennik man obejmie oficjalnie urząd Pre:?utagonizmów rasowych i ut rzymy- zentującej 10 milionów członkuw et,;- ten sposób zamiep:' srę wywrzeć stwierdza. że zmobilizowanie poli- zydenta Stanów Zjednoczonych.
cji wokół gmachu sądu i na sali
Przed gmachem Kongresu w Wa'anie głębokiej ciemnoty. Wojna ropejskiego Ruchu Oporu, jest głę presję,
Nawet prawicowy dziennik "New rozpraw świadczy o obawie orgam- szyngtonie zbudowano specjalne pob;w;ka, nadanie Unii statutu dorni- boko poruszony procesem, WYlOCZOIlialuego w niczym nie zmieniło za- nym przeciwko przywódcom ame- York Post" ze" awia proces prze- zatorów procesu przed słusznym dium, na którym prezydent Truman
ciwko przywódcn,n Partii Komuni- gniewem społeczeństwa amerykań- i wiceprezydent Barkley złożą przyS'ld ł)o!ityki
Wyzyskiwaczy wobec ryk811skiej pal'tii komunis:tyczncj.
skiego, którego podstawowe wolno- sięgę na ręce przewodniczącego Są
Członkowie FIAPP, którzy prze- stycznej z szere .ęm ostatnich ataw'z;vsl.dw:mych
rządu amery 'an~kiego na wol- ści,
zagwarantowane przez konstY-/dU Najwyższego Stanów ZjednoczoGdy W. Bryt a nia zakończyła woj- szli przez obozy.j więzienia hitle- ków
nOŚci obywatelski
zagwarantowane. tucję, zostały zakwestionowane i za- nych Vinsona. Złożenie przys!ęgi od
nę przeciw hitleryzmowi, premier rowskie, pamiętają, że przywódcy
grożone.
będzie się w czwartek w południe.
Unii - d('lminiu!l!1 brytyjskiego, gen. amerykańskiej partii komunistycz- konstytucją i stwlerdza, że proces
Smuts. l 'z żenady stwierdził: ,.RÓż. nej VI' czasie ostatniej wojny nie
uice rasowe nie mogą być zniesione szcz~dz:li wysiłków ,dl8: zmobili.zol.ez groźby dla rozwoju, a nawet dla ~arua .ludu amerykanski~go. do wal
Ii!lml'go istniellia ras. () które chodzi. kI z hItleryzm~m. Ich WIelkI wkła?
a 7,w,a!'zcza ras mniej wyrobionyrh". w walkę I?rzeclw ~rogom ludzk~śCI,
Doclajmy, że gen. Smuts uważany a w okre.Sle po~oJ~nym w dzieł~
;~\ :tll !lelityka. ,.demok.raty nel\'o" utrwalerua pok~JU lruędzy.narodam:
Po jego klęsce wyborczej do ladz) zdobyły uzna~le WSZystkIch szczedO<;ledł rząd lUalana; reprllllentu.ią- rych demokratow.
PARYZ. 19, I. (PAP). W dnia 18 bm. nastąpił zwrot w kryzysie ga- pierwsze skrzypce gra Sofulis, przy~
cy obóz skrajnie prawico
który
Proces przeciw przywódcom klasy binet u ateńskiego. Król Paweł Glue cksburg _ Hohenzollern, działając stąpił w środę do rozmów na temat
" czasie wojny jawnie pollleł'al Ił- robotniczej, obrońcom demokracji. zgodni e z instrukcjami amerykański ego ambasadora GRADE, wbrew skompletowania rządu.
Mimo, że Sofulis zaprosił przypostępu i pokoju, którego na równi konstytucji,
powierzył
Sofulisowi utworzenie rządu, posiadającego
t1era.
wódców innych partii politycznych
Nowy premier rozpoczął
dzla- z nami pragną masy pracujące Ame wszelkie prerogatywy dyktatury.
taJność od deklaracji, że 'II08trz)< ryk!, stanowi pogwałcenie elementar
' .
do wzięcia udziału w rządzie "szel'o..
kurs prLeciwko ludności kolotowej. nych swobód demokratycznych, wol i Ponadto wielki bankier Diomidis radca wojskowy króla - wyznaczo- kiej koalicji", - decyzja' o utworzeależy przyznać, że dotrzymał przy- ności przel<onań i sumienia i prze- I został
mianowany wicepremierem ny zostal na naczelnego dowódcę niu gabinetu zaskoczyła ateńskie koneczeuia.
Gl1etta rasowe ~ w czy zasadom, wyznawanym przez i Prezesem Rady Koordynacyjnej faszystowskich sił zbrojnych.
ła polityczne i wywołała
poważne
Triumw.irat
SOFULIS - DIO- niezadQwolenie Tsa1darisa. Papan_
Afryce Płd. faktem dokonanym, be:/. zmarłego Prezydenta Roosevelta.
wszystkich inetytucji gospOdarczych
P ~ AGOS, w którym dreu, Lianelopulosa. W rezultacie bo
Przyłączając swój glos do protestu w kraju, a Alek.ander Papagos-do- MIDIS wzglt:du na uroczyście potępla,lal>P
deklaracje ONZ. Dr Malan I It () demokratycznej opinii Stanów Zjedwiem utworzenia nowego rządu pr7. v j:triele eJ;;spJoatują ogromne b
noczonyrh. domagamy się umorzenia
f
I
partia Tsaldarisa została pozbawioęaetwa ,.czarnego lądu", żywiąc blo bezprawnego procesu. wymierzonena wszelkic,h k.orzyści, jakie posiagie nadzieje. że dzięki ra~i~!owsldeJ go przeciw wszystk:m ludziom do- \
dała w gabmecle poprzednim.
polityce u(la lm się .odwroclC uwaR!.' brej woli. spragnionym pokoju i po- lf1Jf8l1raD"'cie
Czecho§loUJocji
=mas pracu iących od istotnych IIro- stępu".
»). W bilansie koron, drugie miejsce zajęła Anglia Po krwawych zajściach
Durbanie
blemów społecznych .
Sekretal'z Gf'neraluy FIA'PP
ndlu zagranicz z sumą 3.816.145.000 koron. Polska . PARYŻ, 18. l. (PAP) - Jak podaOwocarni takiej taldyki są właśllle . NOW~ JORK, 19.1 (P A:P). ,W dru- cz
>n\isze miejsce jest na piątym miejscu z sumą Je z Johannesburga agencja France
ostatnie zajścia.
glm dnIU procesu przywodcow Par- n
dziecki.
2.023.802.000 koron.
Pres e, po krwaWYCh zajściach w
.Divide et impcra" - to jednak tii Komunistycznej w Stanach Zjed- z
vch, opublikoW eksporcie czechosłowackim za· Durbanie, w mieście Pietermaritzpr~estarzała maksyma, a walki oa noczonych, na podstawie decyzji sę-, J
lstwoWY Urząd jął w r. ub. pierwsze miejsce Zwią- bur, leżącym 70 km od Durbanu doulicacb to broń obosi.eczna kt.ira dziego MEDINA wyłączono sprawę v n
h: . import Cze- 7ek Radziecki - 6.005.582.000 koron. szło do nowych zajść pomiędzy 'ludkiedy~ moż~' sił' l'wl'ócić
przf'·'·w~\fl przewooniczącego Williama Fostel'a.
lzk • Radzieckie- drugie Polska - 2.642.529.000 koron.j nością murzyńską i hinduską. 35 osób
którego proces olibl'rtzie się \10 jegf' I
I
tym. którzy do nich podjurha.h
lUm~ 5.888.369.000
odniosło rany.
-""BK
powrocie do zdrowia.
.
Suche l lakoniczne depesze prasow TInU Południowo
Airykal'Jskiej, \V Durbarue doszło do
krwawycb zajść. Rozruchy rozpocZflly się \V czwartek, Trwały dwie
uoby. 1'0 krótkiej przerwie spokój
rosł.ał znów zakłócony. .Jak informu,je kor.~!'pondent Reutera, smutne
"nndki przYIJlacilo źyciem 300 osób,
up.dto l,fUiO osób zostało rannych.
Jako powód zajść cZYDniki oficjalliC IJodały zatargi między
ludnością
murzyńską a hinduska. Czyż istotnie
jednak przyczyny śmierci i kaJeeh'a ~ ielu osóh szukać najeży w anlagonkn. eb murzyńsko - hindu!'!We doniosły że
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Łódź W rocznicę

8 warunków Mao-Tse-Tunga stwarza podstawę do porozumienia
-::.
skasówanie wprOlWadronycb B
politycznej rady kon
MOSKWA, 19. 1. (PAP) - Agencja TASS podaJe z Szen-Si
......
Pl"Ul'L Kuomintang instytucyj
sultatyWĄej bez udziału w
zwołanie

następu

jące oświadczenie przewodnicrLąCego

Mao-Tse-Tunga na temat obecnej

KC Partii K()iIJ)unistycznej Chin
syiua.cji:

prawnych,
reorganizacja wszystkich arrządem kuo.mintangowskim
lob ~
orli reakcyjnycl12;godnie z zawreezcie grupą wojskową w oparsadami ldemokratyCQ'J!lynU,
ciu o następujące warunki:
•
konfiskata majątku dygnita. , _.•____ ._ w.b rodIlia.rzy w"':'en-'::::'
rzy kuominł.angowskich,
..............., ~
""
6::.
refonna rolna,
nych,
~
zniesienie fikcyjnej konstytu- ":/'
zniesienie zdradzieckich uIda
oj!,
dów,

Minęło 2 i pół lat od chwili, kiedy
w lipcu 1946 T. reaikcyjn.y rząd kuomin'tangowslki Nankinu na.ruszyq z pomocą imperialistówamerykań"
skich i wbrew woli narodu _ pororumienie o zawieszeniu broni oraz
uchwale poJ!ityczn~ rad.y konsultatywneJ i rOZlPoczął w całym kraju

2

ta~~~:;~~af :S~~t~~O~;~:
wa narodQwe rządowi Stanów Zje-

kulturalnego, w

Y zmiana po ity i

ie iej

wo b ec p an' st wal Z rael"'"r
powiedrzJiał

rytanii

:,Wodna domowa _
Mao-Tse-Tung _ podjęta przez reLON
. . • . .
akcyjny rząd nankiński zgod i
z
DYN, 19. I. (PAP). POWŚClą ghwe stanowIsko mlBlstra Bevina
.
. . '
n e
w Izbie Gmin, w dniu gdy miała się rozpocząć generaina debata nad
~egogrr:a~cYJną ~lity~ą we~ę1Jr~d sprawą Palestyny, interpretowane jest w tutejszych kołach politycz~1...~~''': nn~ąch'ł ,rą~ a. <:a yW naodró' Dych jako zapowiedź rychłej zmiany polityki brytyjskiej wobec Izraela.
\>lUlli>lu w v.
an Cler:p!en.
r z
nieIllil\l od Kuomintangu, KomunistyNI'espodZl'anką była zapoWl'edz' ml'- od szezeg ółowego omawlarua
. . prob l eczna Partia Chin czyniła w okresie nistra Bevina zwolnienia internowa- mu palestyn'skJego ze względu na
.
.
..
po k ap'i tul acj,j japońskiej wSalystko nych Ż yd6w z Cypru. Minister Be- t.oczące SIę w .teJ .chWlli rokowania
00 możllwe, ażeby skłonić r~d kuo- vin oświadczył. że powstrzymuje się zydowsko - egIpSkie.
mintangowski do zaniechatllia wojny

!ef~:=~~~~~~;~~ Budżet

Debatę generalną

prZYSzłego

~fts~ącs~~~:rz~t~~iedorg~~~ ~~::

odroczono do roletniego Łodzi nie należy się wsty_

tygodnia.
dzić. Samorząd przykładać będzie
Korespondenci brytyjScy w Wa- nadal wszelkich stanlń dla polepszyngtonie twierdzą, jakoby przed- szenia warunków bytu ludno~ci pracu.iącej naszego miasta.
miotem tajnych ~o~ów między amZ kolej przemawiali przedstawicie
basadorem brytYJskim w Waszygto_ le partii politycznych j wOJ'ska:
~
nie a Departamentem Stanu prowa- Zebrowski
Swiątkowsld
(SD)
SI(PZPR),
- (SL)
Ł b
t .
dzone były poufne rozmowy w spra. pos.
on. .'
a ~n OWICZ
tw
(Str. Pracy), MIrskl (WoJ. Kom.
.e uznanHl ~ans a Izrael przez ZYd.), Widawski (OKZZ) i płk. BartWIelką Bry tamę.
kiewicz (Wojsko Polskie)_ Mówcy
wyrazili pozytywny stosunek do 0-

lwi"

~~;)~li~~Są:s;e~~~:~g~;~:

Prezydenta RP Rady P'aóstwa i Sejmu

na obradach seJ8moweJ8 kom.8sJ.- skarbowo _budz· etowe)-

ParIlia Chin nie miała innego wyjścia jak ty1J.ko wystąpić zdecydowanie przeciwko polityce reakcyjnego
rządu nanltińskiego, ocaz wziąć na
siebie zadanie obrony narodowej nie
zawisłości i demOikratyeznych praw
narodu..
. _
.
W ,?ągu 2 l I;>ól la~, narod0;V0-WYzwolencza armIa chmska znIszczyła
główne siły wojsk kuomintangowskich. Sytuaoja jest 'Obecnie zUlPełnie jasna _ podkreślił Mao-Tse-Tung
-narodowo-wj'Zwoleńoza armia potrzebuje zadać jedynie kilka silnych
ciosów pozostałym jeszcze w'Ojskom
kuominrt;angowskim, a cały reakcyjny rządzący apaorat Kuomintangu
rozsypie się w pył.
~alk:<:yj:nY rząd na;nki~ki ~bier.a

d:mslaj znl\,,:a ze sweJ po~o/ki wo~~
ny domo,weJ. Ch~ąc. w takieJ sytua.cJI
uratowac resztkI sił rządu kuommtan.gowskiego, zyskać chwilę oddechu, a następnie tPoojąć na nowo
pruby zniszczehia sil :r:ewolucy'jnych,
Czang-Kai-Szek wyra'l.lł na nowy rok

go jutra naszego miasta.
Na wn:o'sek prezydium - MRN
postanowiła wysłać do Prezydenta
Rzeczypospolitej depeszę z zapewniem, ze świadoma swej roli i obowiązków wobec Państwa i Narodu,
przejęta głęboką wiarą w rychłe
zwyciest,,~ I'del' socj'al:stvczneJ' czer

WARSZAWA (PAP). Dnia 19 stycznia rb. odbyło się posiedzenie ko- ICie referowanego przez siebie prelimiSji skarbowo-budżetowej l planu gospodarczego pod przewodnictwem minarza budżetowego.
posła Krygiera (PZPR).
W dyskUSji nad referatem posła
Preliml'narz budz'etowy Prezyden. .
Radziwiłła zabierali głos - min. MiczypospoliteJ 231.506.000 zł, Radę J'al dYr Kall'nowsk' oraz szereg pota Rzeczypospolitej i Rady Państwa Państwa 204.601.000 zł. Wydatki :in- Sł6'w . .
I.
.'V. ' na rok 1949 refet'ował poseł Radzi- westycyjne 322.000.~ zł. Wydatki
:
"
wona Łódź proletariacka nie pozow,;,U (SD).
preliminowane na W>k 1949 są ok.
Mowc~;V swych ~rzemówle~<:h stanie w tyle za innymi miastami w
. . 15 proc. wyższe od roku poprzedrr:e- podkreśl!h z uzname~ obmzeme wyścigu produktywnej pracy nad
Sprawozdawca
poseł Radzi.wI.U go. Zwyżka ta wynika z powszechne wrd~tk6w repreze~tll:cYJnych, prze- odbudową odrodzonej Ojczyzny.
(SD) zaznaczył, że tegoroczny prel!- go zwiększenia płae w Polsce oraz z w,dzianyc~ V; budz~le n~ rok 1949
Na zakończenie posiedzenia odbyminarz budżetowy łączy w sobie bu- zamierzonych inwestycji.
ora,z WYSIłkI orgamzacYJlle Rady ło się wręczenie nagrody teatralnej
dżet bieżący administracyjny i tzw.
. '
Panstwa przy uporządkowaniu bu- m. Łodzi za r. 1948 dyr. Leonowi
roczny plan inwestycyjny, który je- ktou~!~a~:ń,WYn~~\~~~~ PC:~~~ dŻ'etów samorządowych. Ponadto SCHILLEROWI.
żeli chodzi o pierwszą część budżetu zwyżka wydatków ubezpieczenio- mówcy wyrazili wdzięczność dla Ra
Po przemówieniu przewodniczące
został dwukrotrrie powiększony w wych, urvn;kaJ'ąca z podwy
' ższenia dy Pan' s~wa za zajęcie się sprawą go komJsji nagrody teatralnej prof.
"J<warun k ow zdrowotnych mieszkań, Zygulskiego wreczenia dokonał prze
stosunku do roku ubiegłego.. Glob,al- dod/jtk6w, rodz:nnJ'c?,-,. a .w dzia!e robotników.
I wodniczący
MRN Andrzej ak. W
na suł?1~ na rok 1949 wynOSI Z gor~ Rady Panstwa r6wmez zwlększerue
Następnie przewodnlczący udzie-I przem6wieniu swym lameat wyra758 Inlho.nów, z. czego przypada na. eta tow.
.
.'
1ił głosu posłowi Górnemu (PZPR)\ zU radość z racji zaszczytnego wyKancelarIę CYWIlną Prezydenta Rze
Sprawozdawca proponUje przYJę- który referował preliminarz budże- różnienia przez robotniczą Ł6dź i
towy Sejmu Ustawodawczego R. P. omówił postepowe trad\-cjP te.atralna rok 1949.
n(' miasta.
Ref~l·ent. zaznaczył, -z.~ pre.limin,:r7. P? posiedz.eniu Od~yl się ~o~ceTt
wyraza Slę po strome dochodow ot'klestrj 'E'llhaTInonll Ł6dzkle) 'Pod
kwotą 9.'191.000 z1, a po stronie wy- batutą Włodzimif'r"n On"" ..'dego.
8.
_
_.
datków kwotą 479.03400~.
(O.)

Ja k Lo' dz'

wyro z Komunistyczną Partią Chin.
v.,'ysun1ęte przez Kuomintang warun
ki są r6wnomac:zne z korutynuowaniem W9 jny dom~we.), nie s~ zaś w~
runkami ustan~wlemll: po~oJu.. Na
re>? ch~ pokoJ':l' OpIeraJąc. SIę ~a
t~ woll, Kom~tyczna. Partia. <?hm
składa następuJące oŚwl~dczeDIe. .
Na.rodo.wo-wyzwolencza armIa
chińska dysponuje dostatecznymi
siłami dla definitywnego zniszcze
Dla wszystkich
po:zostałych sił
zbro.jnycb reakcyjnego nądu kuo
mintaugo.wskiego w najbliższej
przyszłości. Jednakże w imię jak
. wOJny,
.
'
najszybszego zak onczerua
k
urzeczywistnienia trwałego po O'
ju i ulżeIlia. cierpieniQm mas ludowych, Komunistyczna Partia
Chin gmowa jest przystąpić do

25

rocznicę

u CZ Ci

smlerCI Lenina

się akademie z częścią artystyczną,
z udziałem zespołów świetI:(:owych,
przydzielonych przez OKZZ.
W porozumieniu z Okręgowym Za
rządem Kin w dniu 21 stycznia, t. j.
w rocznicę zgonu W. Lenina, w kinie "Polonia" będzie wyświetlany
film produkcja radzieckiej p. t.
"Przysięga". Bilety zbiorowe dla zakładów pracy w cenie 25 zł od osoby
są już do nabycia w kinie "Polonia".

21 stycznia b. r. przypada 25 rocznica zgonu genialnego wodza proletariatu międzynarodowego, twórcy
pierwszego państwa socjalistycznego, Włodz:mierza Lenina.

II

będą

pracownicy

zar

przemysłu

(i). Wczoraj nastąpiło
podpisanie
W związku z tym w Łodzi w dn.
ostatnich umów zbiorowych w przeod 20 do 25 stycznia b. r. we wszymyśl e spożywczym, obejmującym
stkich Kołach Oddziału Grodzkiego
pracowniców przemysłu f€Tmentacyj
Tow. Przyj. Pol.-Radzieckiej odbędą
nego, spożywczego, konserwowego,
się akademie, odczyty i pogadanki
tłuszczowego, monopolu tytoniowego
w celu jak naj szerszego -: ~ajgłębi spirytusowego, Polskich Zakładów
na·a
społeczenstwa
z
Akadem:ę
centralną
organizuje
w
szego zapoz m
Zbożowych
oraz T-wa Przemysło..
. d' ł l ś'ą Lenina W dn. 21 bm. Komitet Łódzki PZPR w
zYC1em l
zla a no CI
db d sali Filharmonii. Początek o godz. 18. wo - Handl. "BacutiI".
wiekszych zakładach pracy o ę ą
Według nowej siatki płac, zarobki
_______________________________________
•

spożywczego?

pracowników przemysłów sp ożywczy ch będą się wahać od 36 zł. do 72
zł. za godzinę, zaś zarobki p;racowników monopolów od 36 zł. do 86 zł.
za godzinę. Oprócz stawki zasadniczej robotnicy otrzymają dodatek
wyrównawczy 1V wysokości 'Od 6,5
ił. do 10 zł. za kaz'd ą przepracowan ą
godzinę.
Zarobki pracowników spożywczych będą mogły ulce
podwyżce
dzięki systemowi premiowania· Pre-

apo·Iroku podWOi si-'f stan trzody chlewnej ~~ni~~ ~r~:~iad~ł~~a p~~~·z zP~~

~~~'w~:d~!k~:~~kfmrru~cyj~
J •Z
JakimkolWIek mnym kraJo.wym UZ

konkurulą

dowie

~ i pól RJiliorda zlotqch przeznacząl rząd
Skich, jak zwiększenie' dostaw pasz, Olszt
no podniesienie ho dow Ii zWlerzęcei
rozbudowa służby weterynaryjnej,
'dzi"
premioWilnie proclukcji hodowlaneJ 44,589

Biemcv

Anglią
WARSZAWA, 19.1 (P AP). W zwią
NOWY JORK, 19.1 (PAP).
zku z d!>niosłą uchwał~. KO,mitetu
Przybył tu pierwszy transport sa- Ekonomicznego Rady MlnIstrow, .po
mochodów produkowanych w za- wstał plan zakontraktowania mihochodnich Niemczech, a przeznaczo- na sztuk trzody chlewnej, stanowią
nych do masowego eksportu zagra- cej zasadniczy krok w ramach ponicę. Samochody te, będące ulep- lityki rządu, zmierzającej do popar
szonym modelem
prz~dwojennych cia. bodo":li • z~ierzęcej i znacznego
tzw. "Volkswagen" maJą na rynku zW1ększema Je~ obecnego stanu.
aomer}'1kańskim niższą cenę od samoTegoroczne osiągnięcia w zakresie
chodów produkcji brytyjskiej.
produkcji rośli~mej stw~rz~ją do-

z

działalności

opieki
zdrowia, w rozbu_
przedsiębiorstw miejskich.

społecznej. służby

~~ł~o~o~r:~~i~ !~:sz~~m~~~ czyż

z~ chodnie

Plowstanie i rozwój Wyższych ucze ni
uczyniły z naszego miasta
centrum po~tepowej myśli naukowej
w Polsce. W r. bież. Państ.wo przyznało Łodzi na dalszą
rozbudowę
szkolnictwa wyższego kwotę 250 mil.
zł, a na budowę domów akademic-

8

I

dnoczonych, Mao-Tse-Tung - szczegółowo omówił wydarzenia, jakie na

życrenie podjęcia rokowań łloko~o-

ze str. 1)
legł radykalnej zmlanie. Zatrudnienie w Łodzi wzrosło w stosunku do
przedwojennego
o 92 tys. osób,
chociaż ilość .mi eszkańców jest nitsza o 150 tys. W zakresie budownictwa mieszkaniowego, choć dotych
czas niewiele można było zrobić,
znajdujemy się w punkcie zwrot.nym. Na rok 1949 Państwowy Plan
Inwestycyjny przewiduje dla Łodzi
700 mil. zł na budownictwo mieszkaniowe.

TaI- mn-I cze mI-I czen1e evI-na~~~~:~ł ~1w~~ ~el~~ed~~\~p~y~1;
b
.
I k W Ik B

wojnę domową.

ni

niej elementów reakcyjnych, ceJem utwOl"'1lerua koalicyjnego rzą
du demOkratycznego, oraz przeję
cia całej władzy od reakcyjnego
rządu kuomlntangowskiego w Nan
klnie.
Komunistyczna Partia Chin uwa.'
tki t
za, ze wszys e e warunki wyrażają powszechną wodę i życzenie narodu całego kraju.

~

wyzwolenia

(Dokończenie

n licz,

mieszkańców

zasta ł y przeWl ~ne.
..
itd
Plan mwestycYJ.n! na rok bleZ!~~
Uwzględniając oczekiwane wyni- OLSZTYN, 19. 1. (pAP) - ostatp~ze.zn~cza 5,2 mklb~~da hZł dna l P . Id tych posunięć Narodowy Plan nie dane statystyczne wykazują, 2:e
nIeSienIe
produ CJI
o ow aneJ,
.
. .
..
'
przy . czym ok. 3 m!liar~ów zł ~o- Gospodarczy na rok 1949 przeWldu~e w 01sztyme ~Ieszka .44.589 osob,. w
cbłome akcja bezposredma w maJąt produkcję 488 tysięcy ton mięsa wie tym 21.630 męzczyzn I 22.959 kobiet.
kach państwowych, gdzie do 1 lipca przowego oprócz 121 tys. ton mięsa
Przed wojną Olsztyn liczył 50.000
br. stan trzody chlewnej osiągnie wołowego W ten sposób nastąpi wy mieszkańców. Na skutek działań wo
28
t
nk do
. ..,
.
i
k 1wzrost Q 1
proc. w sosu I.!l' _ datna poprawa w dZ1edZlme zaopa- Jennych 45 proc. domow m esz a
~~k~ up~!.~Z:~!~ ~~~:ł:';am~~ję \trzenia ludności pracującej w mięso I nych zostało zniszczonych.

l

Wal k' ę b l- U r o rac .l.

_--------------,~~~~~~~~~po~niąą_w~~~~S~p:o:d:a:r:s:tw=a:~~~c:hl:O~P~-~
i_t=ł~u~s:~=z=e:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - nad powyzszyrn wzmozemem pro-

I:

...

III)

I

~~;~j~
;0 t~ojni~e~e~~=
borów fs~~!j:~~~h
mięsno-tłuszcz0:"'Ych.
Dzię~}

obniżeniu norm przerrnału uzyskali s
my pokaźne zwiększenie ilości paszy.
Ponadto stosunek cen zboża i art ykulów
~
bardzo korzystnie dla hodowcy.
, [lazw1slto;
Minister Hilary Minc, przedstaw:a
uruę
jąc w referacie na 1 kongresie zjednoczenioW",rm - ważniejsze zagadnlenia rolnicze w 1949 r. - na pierw
•
szym miejscu wymienił konieczność
•
• • • • •
likwidacji "uwstecznienia w stosunku do zamietzeń", jak:e obserwuje
się na odcinku wzrostu pogłowia
trzody chlewnej. 'Minister Minc Zll(1 k01'.~,nycb KUDonOw proslm~ powiedział wówczas, 'iż "uczyn: się
ill'llysłać do Reoa kcj) ..DZiennIka wszystko, aby możliwie szybko osiąUldzltlego." L6ta
Piotrkowski! gnąć szybszy wzrost hodow\'i w OgóNt 116
Na kOperCIE' 7,A.7.nnr.zv"
le, a trzody chlewnej w szc'l.eg6lnoKUp(,D~ K~a"kowe"l
'ci. Odpowiednie środki finansowe

Kupo n oremiowy
Dzienniku ŁódzkIeno"
"
..

•

I

•

•••

2DZIEŃNIK LóDZlU »19 (lZ8s)

zwierzęcych kształtuje się W

YP O WI' a dal' q pracownICY państwowi

WARSZAWA, 19.1. (PAP) _ Roz-I do usprav;nienia. pracy w minister l wiązani~ ściśl~Jszego kontaktu mi~
szerzone plenum ZarządJU Głównego stwach, bIurach l urzędach.
dzy WSIą a miastem:.
obecnej
Związku Zawodowego Pracowników Przewodniczący zarządów okręgo- chwili pięć JllstytUC)1 panstwowych
Państwowych obradowało z udzia- wych związku złożyli sprawozdania objęło patronat nad szeregiem wsi·
łem
przedstaWiciela
wszystkich z wy<konania podjętych przez pracoW uchwalonej rezolucji uczestnicy
zwiąZlkowych kół minis;erialny~ i wników państwowych. wbowiązań 'Obrad plenarnych wzywają członków
kół przy uorzędach wojewódzkich.
przedk'Ongresowych.
m . in. do: pogłębienia wy~owania
..
d
"'lo..
d i' ' d l .
d h
d mark
Zagadnienie reformy p ac w apara
W dyskusJI ~a wS1?V1",a~o n C- l eo oglcznego w uc u zasa
cle a<J.ministrac~jnym reftrował prze twem J?Os~anoWlono zmlerzac ~o u- sizmu-Ieninizmu, prowadzenia bezwodruczący ZWIązku pos ~ł Bancerz sprawmema. pracy ~paratu. panstwo kompromis()wej walki z biurokratyoŁ
v.,' dyskusji. p<:d'kreślano, że r.egula-j "lego, czerpIąc dOŚWIadczenIa z okre mero oraz b~zw"Zględnego tępienia
Cla -płac dZlęln uporządkowaru? u~o 'cz~n~ przedkonp':<sowego.
wszelkich przejawów wrogie,) Polscle
sażeń p.raco\1\"lliczych przy~y'll1 SIę
Omowlono rówruez potrzebę na- Ludowej działalności.

W.

Nie be zle

iui ucieczki od lawo u

•

•

L;st do Redakcii

yCIe SKI ego

I

Łódzk e labIrynty

Panie Redaktorze!
Jawiązll;ąC do felieooIlu "Ach te
przeprow:.;dzki", ktÓl y porusza pr,)blem prz<:prowadzek, bo istotnie z
tą plagą społeczeństwo m~ stale do
czynienia , Mn:ej więcej co kwartał
Zarld:~ du D~rą('owe~o ZłlP
IHh'U~J umow~e
~
zmienia sw~ locum ta czy inna in, Przedstawiciel Redakcji "Dzienni ciele nie będą zmuszeni w tym stop oagogicznego już jako początkujący regulować. Pierwsza - to wynagro- stytucja, ale o tym nikt nie wie. Ja,
ka Łódzkiego" przeprowadził rozmQ mu jak dotąd ubiegać się o dodatko wykwalifikowany nauczyciel otrzy- dzenie za wychowawstwo. Wycllo- np miałam do załatwienia sprawę
wę z prezydium Zarządu Okręgowe wą pr;,~~ę, co niezw.;vod'lie odbije ,je; mnje 12.5DO ZJ pensji
A np. rozpo- wawca klasy ma bardzo odpowie- w Wydziale Opieki Spolecznej. Przy
go ZNP IN Łodzi na ternat r~formY dodatr io na iC'h p:·acy Za\'/000\'·"J. i cz'. r,<lJ!j(;'J pr:,cę z takimi
samymi dzialne zadanie, a vzamian za to choctzę na Próchnika, a tam śladu
plac nauC"'\·c'c<kich. Preze, Zarzą._ \Vspomu'ał pan o braku 'l~'jCZy I kv, nl1l.k ~ ";ami urzędn~k państwowy otrzymuje njewspólmiernie niski do_ t€'~(l Wyc'.?'a!u n'e m", jest natom:asf.
datej, Druga sprawa, to wynagro-j ')§,l'odek Z':i~r:wi3 i ,l'c wiem dlacle~1:1' ~oma~ .(}ż~~;l\'I.:slti, i I sl:kreta~, i cieli, czy istnlnie nit' r<!aio s;,,,! f,; :;,1 c!osta,'~ m;e2ię~L.nle 10~O(~0 zł.
DlOmZY. So»ocl,nskl. charaktel'YZUP! t!\d UZ"l)~bić pt·ZPr'7ctl2"n!'ch prrr.11 -. 'a~ WYDIk,a ~ ofl.cJalnych wy- dzenie la ~odzlny nadliczbowe We I go tkw' w nim jeszcze Wydział Kul_
now'7 uK,!ad zblOfOWy jako zasadn'- \ 'ejnę I:adl'?
I powledzl przewIduJe Się pewne po- wszystk:ch niemal instytucjach pr il / tury,: Sztuk: Ale mnie to nie doty.
cze o&ią?n~~c,ie !lie ty;:;;:o pod wzgl~
_ koz\mc'ow& szkolnlctWll wvma, Ilr~VI;'ki,.\V ~ystel~;::' Ilłac: gdyby .uczy cownicy za godZiny przepracowane czy
dem pCYl.:11'.?slel1la
płac nauczyc!C!· I
t .
d l
h ., Do wisclE' zytle w:"KI'Za;O Ich komecz- ponad ustaloną
normę
otrzymują
DZiwiłam Się, że de ma
żadnej
skich, lecz i I1zdl'Owi~ma ~to~u;'lww ga s al~gO . op YWU ntasz'yc Sl.~ fa- ilOŚĆ, Czy nowy uldad zbiorowy \1\1 wynagrodzęnie
dodatlwwe, które wywieszki, dokąd przeniesiono Wy.
kl' t .
ta d sytuaCja prze d s aWla a S H ! ·
d '
. J I'
W sz o mc wIe
, ,
tajnie' Wsl:utek wyjątkowo niskicl1 zawo lIi!' .na:u~ZYCle SKIn!. 'Yyma.ga jest równe. a nieraz wyższe od za- dział Opieki Społecznej. W informa- Refonna płac - mowl prez.!
ł d ..
. h t .
_ . lloprawek i. Jesll tall., w Jakim kle- płaty za godzinę przepracowaną nor cji do\,iieJziałam się, że oddział opieOżogowski uodwyższyla pensje P aC m o zlezdOiec ę 'me garnęJabSol1c, runku powinny one zmierzac~
d t ego zawo u a co gorsze a s ,
l
I"
.
.
'
o
. I lUZ
, . pOW1e
' m~tlnie, W zawodzie nauczycielskim 'kuńczy znajduje się w Starostwie
nauczycIe s {Je przeclętme.o 22 proc.
. k '1
d'
cr '
h'
'ast
- R e f orma p ł ac - Ja"
j~st inaczej: Płaca za godzinę nad- Grodzkim Ale mnie chodziło o WyAle nie tylko to jest powodem po- W::ll.Cl sz o p~ ago~lcz~yc ,z~m.1 a działem. usunęła największe bolącz l1czbową rowna SIę z~ledwie ok?lo dział. Straciłam przeszło godzinę, za
wszechnego zadowolenia nauczyciel ~)JaL:owac, w s~kOll1lct:.:~, .szu.~ah '~h ki nauczycielstwa . Realizując tę re- 20 proc wynagrodzel1.1a. za gOdZlUę n!m znalazłam s,ję gdzie potrzebostw&. Zmiana ta ma również po- JęcIa dW ~nnYCh . bard ~ -J mtI ~tny
formę państwo polepszyło byt na- przepracowaną normalme.
wałam,
ważny aspekt
natury społecznej. zawo ac .
uczycIeli w granicach 5wych realTo . są zasadnic~e nie?ociągni.ęcla
Miałam k:edyś sprawę do CentraDo tąd nauczyciele byli najgorzej o·
Obecnie będzie lepiej. Nauczycipl- nych możliwości. Pozostały iednak noweJ ur~owy z~lOroweJ - konczy li Włókienniczej "Społem", która
płacanymi pracownikami w Polsce. stwo ma lepszą tabelę plac. Uwzglt;- jeszcze pewne mankamenty.
które, prezes Ozogowsk!. Ten pu~t umo- mieściła się przy ul. Piotrkowskiej
Pensja nallczyciela wahała się w dnia ona wyjątkowo trudną l odpa- iak zresztą zapowiedział Min Ośw!a wy Jednak ma ulec korekCIe.
. róg N<tl'Utowicza·
I tej instytucji
granicach od 5 do 11 tys. zł mie- wiedzlalną pracę nauczyciela, Dzię- ty, mają być usunięte. Dwie zasadRozmowę przeprowadzll również nie znalazłam. Nikt nie usięcznie. Do tych uposażeń dochodzi ki tej tabeli absolwent liceum pE!- nicze sprawy należałoby jeszcze uJan Gozdawa
miał mi powiedzieć, gdzie ona się 0ły dopłaty Komitetów Rodzicielskich
----------------------------------------becnie znajduje. Nie ma też je'j adreZPN był im zawsze przeciwny,
su \V książce telefonicznej. W intere_
Trudno jednak było żądać, by n1\sie ogólnym proszę Pana Redaktora
u~ycie1. nieraz obarczony liczną ro
o wydrukowanie tego listu.
dziną,
mógł się
utrzymać
za 5
Z poważaniem:
tys, zł. Musieliśmy więc toleCecrlia Os-t:ro • Widze'~'lS1 a.
l'ować
tę
przykrą
dla nauczyP. CecyI:a ma rację. Jeieli są p!ecielstwa forme dOdatkowego wynanią.dze na p'"Zepr&wMlI.ki.
pGWiml0
grodzenia, Obecnie dopłaty Komites.tal·czyć t:tJ,że n.a wywieszki. Niepotów Rodzicielskich zostają zniesie-.
... . .
ne. Nowe pensje (najniżsŻa 11.300 zl l OSiedle n~ Sto~ach hczy dZl~ lUZ wszystkie bloki. a w da datku psuje znalazła się rezerwowa pompa głębI trzebne są cne tylIw tym instytuci najwyższa 21.500 zł brutto)
umo- J?k: 5.000. rr\leszkan~o\V. Są to \V du- sie, Ostatnio zensuh się pompa. ob- nowa, zakupiona uprzednio za bal'- cjom, które zm.tały zI-lkwidcwaae. (f).
żliwiają egzystencję bez kOl'zystanin ze], CZęŚCI praco'.\i~cy PK~, CZP~ł sługu.i.ą ca całe Stoki i ,.stoczanie': dzo wysokc, cenę, Pompe te wst&Fabryk! ~bra?Jarek 'In stanęlI wobec perspektywy całkOWI wiono, do in?tala~ji
z te"o rodzaju upokarza'ącvch zasB Pans~w
na S :,okach i
.,dolne' b10la Z110W maJą wodę. nH
ków'"
J .
StrzelCzyka. trarnwaJow l poczty. I tego braku wody.
tomiast
..
górne"
nadal
nosić ją mu-lo wożne
_. Czy nowa urno w a bio o
a
Pisaliśmy już swego czasu o
A Stoki są przecież odosobnione
brania nauczycielom k':mufo::ć z ~ dnych" kłopotach miesz~ańców o~;!:' od. miasta, Brak WOdy ,b~lby praw- szą kubeł~ami. .
Dla mieszkailców Nowych Chojen
sady?
1)
dla. Lokalne urządzel1le wodoc.lą:-I dZiwą klęską. ~a ~~C.zęscle w. m,ag~ . ~~yby J~dna~ } ~a pompa _"nawa- holączką poważną jest brak prądu
_ Zasadniczo nie. Zakaz taki zre. gowe jest zbyt ~łabe, by obsłuzyc I zynach "KanalIzaCJI l Wodoclągow hla los mlE:szkancow Stoków bYł?.', w mieszkaniach. Ulice Paradna, Try
naprawdę ~Ie do ?ozazdros~cze~",: blmalska i Ustronna światło mają.
sztą byłby nieźyciowy. Za mało je_
Dlateg? tez ,?yrekcJa "Kanah~acJl J W tych warunkach więc przeciągSZcze mamy nauczycieli i dlategQ
C'ZElŚć z :rNch, poza pracą zasadniczą
i
ł:.t
ie-ł
Wodoc~ągóW zwołała. <?negd~J. kon- nięcie kabli do niewyposażonych w
II
U
I
fer~nc)ę ,z przedstawH:~elamJ. ll1:;ty- elektryczność mieszkal1. nie powinvr szkole, będzie musiała wykładać
~C)\, ktorych pracownicy mle~zk~- no dla ElektrO\vni przedstawiać
na różnego rodzaju kursach, jednak
Ją .na Stokach .. Po pr.:edstawlen~u większych trudności.
dzięki. podwyżce uposażeń, nauczy- --onłe"-CI-e d-UJ .,;:,hq .- DI/PIS"ą
..
...
-..,
~
dosć krytycznej sytuacJl,
dyrekcJa
zaCl'a
wystąp1ła z projektem dołączenia
.
\
.
, .
..
,
bloków na Stokach do miejskiej sie
O tym Jalk ZAJ~~ BURE.
"WPŁYW FILMU, KSIĄZKażdy człowiek mysll o .. ~d-I konfek~Jl 'prz~m~słu panst~owego ci wodociągowej w r. 1950.
USZ:'i 0 Z~AB~AL . A żYCIE
KI, RADIA I PLASTYKI budowie" swej garderoby, W mla- dl<;! społ.dZlelnl I l~~ych odbIOrców rnwestycja La. która raz na zaw- ~owledzą SIę d'2l1e<l1 z llumaru 3
NA
KSZTAŁTOWANIE rę możliWOŚCi każdy chce zdobyc!Zalelo Sle Społem.
.
s"e połnż.vJab.v kre,o.
tego rodzaiu
7J DZIECKA",
ch?ciażby
p~dstawo,
we Ul'tY~l:ly ,c.0 - I Stosuj,~c ~ię ~o teg?
polecema, !,ł~potom .S(ok~w.
uwarunkowana
~
7' ł
PSYCHI1...
- dZiennego uzytku. IN (1h,~n1(7 "'''-r,,:'IJOlem .plz~pl?Wadzllo w ten Spl, Je'-:l tym. z~ 7.am/eresow3ne instytu
f,,JIL ,
.lLJłI
Ptl'ffi"W'SZy IV PolsC'e wiał pOŚWl!ę_ I runkach przychoriz! lO ',1na', l pt'- 50b orgamzacJę· ze przy okręgowych ej" mu.<iał:vby ponieść ok, 60 p r o c . ,
. .
eony tem'U Z1aI158Joln';'€flliU ~!1aj(Ll!j'c
wnym trudem
1~O'10L) I: 'l 'e mOI- I oddzinłneh ,.S,"połem"
uruchomione 11' '07.U'W, ('0 \V"'Tli1;'tOhV, ~'O m:i.
który l1lka.zar Sl€ daDa 1,3 s"'yC'?n~~
9~ę Hol łwm'!lch i~lIgou[]i!ka Jit>'rac. ! w.v.~rilwać 'icrizinami
,".. "ci !dl! I-os~a~y s'pec~al.~e dzla.ły OdLi~żowe'l ~"<;,lc l"o!-l'vłob\' Pl'Z~llsiębio;'s1.wo
HH9 rc'ku.
,,..lP' mo
nem.
lVInJ",l \',lęce] O placowek
nurto-.I 'lnaliz3cja i W, rłociag;"
_
Nasze czy nmkl h~llQlt)\ ~ b
- j .~ ;:.1. w 51:a1 ,og 1opolskie.i. bę· I Prz 'dsta wlcic 1(' Z<lil1tel'eSOw8nych
wu,ią rynek. 'lI,'idzą, ze placo."".e~ roz: dZle. zaonatr:"'l'.Iac sklep~ d".tahcZ!1P 1·,11.~ ytunji wyraz.ili pewn~ wątpliwo'P' t. ,,.'7Jl.' 'KA. DLA. D7..lEC
rowadza.iącycn
wyrol?y .oaz ezowe\w plerw.szym rzedzle społdzlt'leze rv s i. M. in. wysuwano pos'ulat. że
Kocbam RodzIce:
1'IlŁODZIE'tY". S7.~g 'aTtyku'&w
'les\. n\ew.'Ysta.1:C~a?ąca. \\e .• c w ~rze~ pro~u~,c]ę Pa.1stwoWego P!zemysłu inwestycia powinna slę zmieścić w
wyblJbnyc.h sił fachowych, jak U1'YS\OW~l ~Od7.1 \ ok1:~g\\. O'.6~ v. OdzlezO\vego. ~sortyment. Jest. bar- r:!mach budżetu miejskiego.
prcf SchmnaJIl pl!"of Tad~z Mi
zrOZUffilemu 'Potrzeb ludn03cl 2. dzo bogaty. SPls - cenruk lIczący
Jak wygląda to 7.e strony prak- Nal'eszcie mam prawlruiski Janina Do:ros~ewsika i wie: dniem ~ stycznia 1949 r. Min ~rze- ,!O stron dru~u,. zawiera niezliczoni} tycznej?
lu innych wyiŚwictIa te siprawy u mysł.u l Handlu stworzyło specJal~ą lIoŚć.. przed~TIlotow z. zakresu konŁódź zaopatrywana jest w wodę dziwego
nas doty~hCi~as niE' pOI"UszoaD'<',
placowkę .p~·z\'
Centr. Zal'ządz!e [ekCJl eO~ZlennegO, uzytku.
zp.ledwie w 10 proc. Stoki CZekały-I
W 3 numerze
Przem. OdZlezowego
. Crn1raJr·
Nastawle.ll1.e Panst.wowego rrlp.- by jeszcze długie lata na swoją ko.
H.andlową PrzemysIu, C?dzJezo,:"e~o. mysłu Odzl~zowego l ... Społem', k~6 lej \V miarę
planowej l'ozbudowy
"ODRODZENIA"
BIOrąc pod U\Nagę doswladczeme, ,I" ra prowadZl ten odcmek sprzeda;:)' sieCi na koszt miEsta.
I
kie posiadą Centrala Spółdzielni Spo zmierza do podniesienia jakościowe
'IN intel'e;;.ie wiec ludności teGo ro'
d
k I
ukoaJŻą się aJrtykUiły prof. Stefana
Żywców. ..sl)oł~rn" ;v, d7.!edzini(e 2:0 ko~fekcji, aby w ten s~osób za- botniczego o~iedl8 należałoby ~ziąć
y q O n l ) ustrowany
BaIlcey'a, Stefa!llii Wrurtrnca.n j Ja_
sprzpdaz.,: towarow ,:"lnkl '1nH"zych J pew~l(, dobre. zaopa~rzenle nawetl prOjekt dyrekcjj ,.Kanalizacji i Woala starszJ1cb dZIeCI.
ni'uy Osińskif'j.
konfekcY.1Dych. m1l11ster~ \·'0 wyra- lud7.IOm. malaCym w'eks?:" wyma- cjOcj>lg{),,.-" POW871Ji;> pod rozwage. I
!/
':-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _...::' zilo zgode
1'07:1\ vad7M1j"lTl gania
(S)
(O:,
________________.!

Pensie wzrosły przeciętnie o 22 proc.
PreZ\diUm
w todz, o

n u!z vcieli

I

ł

zapIeca za

Stokił

Jeden wodny problem i dwa stanowiska

Ne trudne do wykonomo

"WO-I

Sędz

I

e

, - - - - - - - - - - - - - . nowa organl'
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sprzedaz' v
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"ODRODZENIE"

"Prz'y,joci plo,"

It

I

ażeby

Z Berna
łfOS

trzeba

cały dzień.

Da-/

przez Zurich do
Wrażema
jechać
samochodem
Odb ywam tę trasę ra-

::a lk7;r~cl::~eż~~:dr;;t:r;;~
Z

ze SZWOlCartl (5*)

Le k a r z,
n a l' w

l' ę

t.
+
k ł I
1< o r )f w s u r z y n q

I

c el' si r e pi o m v c V ny

niedługim czasie gmźlica jako
cl:oro~a, k~óra stanowi zagl'Oże"ie
bIologIczne społeczeństwa polskie-

go na".

będzie

r:alkorvic:'e opanowa_

Pisałem lUZ, że Uf SZlVajcarii
spotyka sie sanatoria co krok W
(Od sp2cjalnego wvslal1n1ka "Oz enmkr ŁÓdzkiego")
Polsce ró~nież iest ich nie ~alo.
I nie są wcale zle. Właśnie przez
To bardzo dobrze, że W prasie dźwignięcie ich .ie zcze l1a wyższy
polskie; pojawiaią <;1:12 tego todza- poziom - opanuje się całkowicie,
ju ostrzeżenia. Na Ogól ujemne, zlikwiduje sie gruźlice zagro'uboczne Objawy działania s trep to żenie biolo~j"'zne s;olec;~ń.<tHa
błonie.
mycyny znikają, czasem jednak ... polskioego" .
}V Davos
pracuje m. in. dr.
Niech to posłuży za groźne "meDavos w Szwajcarii - to troMordasini, pOd okiem którego,
mento", że tvlIw wvkivalifikowa- cllę tak, jak w PoLce Zakopane ...
jak mówią, wstrzyknięto w SzwaJ)ni lekarze mogą slwtecz,t'iie pas/u- Przyjeżdżają tam llldzie i dla
carii najwięcei streptomycyny, Za
Igiwać się tJ.'m środkiem.
rozrywki, i w celach leczniczy clI.
miliony franków. Dr. Mordasini
PolsIw medycyna korzysta z
W Davos w ciągu calego dnia
uzależnia dozę streptomycyny od
doświadczeń qbcych i wlasnych.
aż do późna w noc rozlega się powagi chorego. W stosowaniu tego
IKadry "fachowców od streptomy brzękiwamie dzwoneczków sań.
leku należy być nadzwyczaj czuj
Icyny " w kraju rozszerzają się. Gromadki narciarzy śpiewa.ią pieś
nym (dać go w ręce znachora.
Nasze w/adze dalekie sa od lekce ni, ale Jakieś urywane i krótkie,
szarlatana, a narobiłby bigosu i
ważenia wroga Nr, 7 • choroby
nie jak w Polsce: rozlegle, szenie~zczęść... ),
\
spolecznej, jaka jest gruźlica. Za- roko.
Streptomycyna w)'wolu,Ie
nic
rysowuje ię szeroki front walki z
Być może
tu glo~, dźwięk,
których chorych b. ostrą reakcję
tym niebezpieczeństwem, zagra- skraca się w obręczy,.. wrokich
ze strony ce>'7tralneAo systemu ner
I.t:apliczka na tle zim owego nifba (Davos)
żalącym
ogółowi społeczeństwa. gór.
wowego: tracą poczucie równo- srępu,;ącq ., "mIankę:
w dziennikach alarmu}ące wezwa Nie tal< dawno odbyły się w PolANATOL MIKUŁKO
wagi; chodzą, trzymając się ścia. "Ostatmo zapar.owala psycho - nia o dOstarczenie stre,otomycv sce "dni przeciwgruźlicze", któtl}'; przytępia im się słuch i wzrok Za leczenia streptomycyną w zel- ny.
rych głównym zadaniem była al,(c zasem następuje tzw. podwójne kich możliwych chorób. W wyJest to lek rowy, niedoslatecz- cja uświadamiająca. Uslyszeliś- (') Patt'z "miennik Łódzki" z l.r.
widzenie) itd.
padku cięższego
zachorowania, nip wypróbowaiY, w razie nie. my też (de tylko w kraju) wią- !,Nad obłokam'" z dn'a 7.I. ,.Sh'ep, Z przYJ'emnością przeozytaJem
. zwlaszcza przy ostrzeJszych po- łwlaściwego za tosowania powodu żące, ważne ośwradczeni-e Mini. romycyl1a czy wysokość? z dn'a 9
.
styczllia "Nasi zagranicą". z dn'a
w r.a.iiww:ej prowadzonej Razecle staciach gruźlicy" powiklrt"'iiach .iący ciężkIe ;'achorze!1ie. aż do Isterstwa Zdrol',ia:
.
l3,!. Strepto" . P,A S. z dnia 16.1.
pol !cie) "Życie Wan;zawy"~ na- rcpI,ych rodzina chorego ogłasza 1ślepoty włącz, 'e".
I "jesteśmy przekonam, że tV .,SaDatoda; ;J""l::jOl1at:,-"

sku w potrzebie") i dele'gatem po
sel 't wa R . P. Davos uważane jel'it
V.l Szwajcarii
za swego rodza;u
centrum, nie tylko wysokogórskiego lecznictwa , ale i wypoczyn
kOlvy, sportowo - narciar ki. Śnie
gu i słońca-pełno . Gałęzie drzew
białe, jakby po kryte kwieciem }a-

I
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GUKF powierzył PZLA ustalenie minimum dla poszczególnycP
d
klas i przygotowanie odpowie nie
go programu mistrzostw każdeJ
klas (ełn
ro ram mI' dz nay p
y. p gę. Y
rodowy l)ęd'?le tylko na mlStrzostwach Polski) oraz opracowanie
organizacji kurs6w l,Tlifikacyjnych, obozów kondycyjnych, kurSÓw sędziowskich i sprawę szkolenia juniorów.

Zwycięstwo

bokseró\y m s~iewskicb

nad pięściarza Ił"; Finlandii
pa~=h;~~~go M~~~i:~S~~~g~ie?~:~~~ ~~~ja.rUl1dz[e znokautował Larsa K.arl

mm;c~e'IOsbkow~~~'.('.·rÓ'.jJ
fińskich z boksera li Zdecydowane zw~"'Cię;;twoKognnosiągnę
. ..
nad
r6wnież Włodzi!!lierz:

Po części oficjalnej na ring WStąpili bokserzy wagi muszej: Leo Lund
berg i Anatol Bułakow. Bokser moskiews1ri zademonstrował wspaniałą
...
technikę l \-\:{kazał ilVC wszy tkich
rundach przewagę. W trzeciej rundzie po dwóch knocl{downach bokser
fillSki zrezygnował z dalszej walkI.
Niezwykle interesujący przebieg
miało spotkanie Sulo Seitola z Gabrielem Chanukajewem (waga pi6rkowa). We wszystkich tr2'.ech rundach zwycięzcą '>kazał sie Chanuka
jew demonstrując wysoką technikę.
W wadze PI'o'rkowej Szalwa Gorgaslidze zastosowal umiejętną taktykę w walce przeciwko Muti Tammell'lloWI' I' z"'ycl·ęz·ył.
w
Pełna napięcia walka odbyła sl~
w wadze średniej między Anatolem

HeJge Suom inencm i Genadiusz Ste
panow nad Otto Hl!uskonenem.
Walka lVJ:ikołaja K:>rolewa z Kale_
wi Pekkala trwała :-uniej. niż minu
tę. Po dwóch knockdownach ook~er
fiński Ilzns~ się za zwyciężonego.
Z 'IFięstwo odniosła druz.yna bokserów moskic\'JSkich w stosunku
16:0.
------------.::--U Z
.::II

. c" J'est J'eszcze
Pod przewodnl'ctwem dyr . Ku - S pra.w a reorgan:za
]1
.
chara oqbyła się w GUKF konfe- obec.m.e w .trakc.le oprac.owama.
rencja z przedstawicielami PZLA Po Jej ukończemu zostame ustak
'
.
.' .
.
t~rą reprezent?wal~: ~yr .. dyr. lony .z~k~e~ zClelama, PZL~, Jak
Askanas, Forys,. Slenlnewlcz .: rówmez l mnych ogolnopanstwoprof. ~aruszcwskl. Na .konferencJI Wych związków sportowych, któ'
om~~la!l0 sr.rawy , zw~ązan~ z 01'- re otrzymają wówczas wytyczne
gam .. ac]ą le .... koatletykl.
swej pracv.
Z ZKS "Chem."aU
Z
miany strukturalne sportu pol
Odbyło Slę Nadzwyczajne Walne Zew
skiego nakładają na PZLA nowe
b:'a,,;c Han:er;:klego rl'llbu SportOwego
zad ama.
. Z
'
k
. "
.
(HKS) w ŁOdzi w sprawIe stuzjowal!\i.
wląze zaJmIe Slę m. In.
się ze ZWiązkowym l<lubem Sportowym
sportem wyczynowym oraz będzie
"Chemia" .
organizował zawody ml'strzow-I
•
Zebranie zagall p. BieilecKI, witając ze'
branych, po czvm poprosił na przewodskie i międzynarodowe. Zrzesze ~
lLl
n'c7.t,rego zebrania p. Wiecicrzyńskiilgo
nia •pozostałe
będą mogły urzą-' Malchrzak • kapitanem sportowym płyu1aków
-neJ przedstawiciel
.. Rady Kultury ~'Izy(:zt l
."
I Sportu Zarzą<lu Głównego Zw •
..ci za,~ y ko imprezy lokalne, Roz- w PowaJIliu Odbyło Sil.ę dorcczne z.gro- z(lwsk!. C:z.UiIlerski, St. GawroilslG.
Grei~er~m i KJause~l :r:ilian~erem. Zaw. Prac. Przem. Chemicznego, pny
grywane będą mistrzostwa gmin- ma<l.Zenie PZP, na które, poza delegata- W dalszej częŚCJ zebrania rozważano SędZIOWie radZieccy l fińs cy Jedno· !,tór"m to związku Ul w0<1 owym Istnieje
ne, powiatowe, "'o]'e"'o' dzkl'e (0- mi z poszczególnych okrQgów. przYbył: sprawę utworzenI::! LIgi plywacklej, .lak głośnie przv7.nali zwycięstwo Grein" 2;K, .. Chemia".
vv
'"
Z tamien:.a GUKF J;>l:k. Czarnillc.
równlez dostosowania programu ml-I"
- '
P. BiclecKl zapoznał zebranych o wykręgowe) i ogólnokrajowe,
któ'
Po zagajeniu zebrania przez p.re~esa strzostw P"'- "l ,h ~ -C!:amu olimpijsJue. 10 VI. .
.
..
nlku przeprowadzonych j·uż na ten terych organizatorem, z wyJ'ątkl'em pzp mec. Pletrus1:kę, 'vręczcllto paszcze- go.
Sergiusz Szczerbakow JUZ w pierw mat t'O •.mów, po czym p. WiecieTzyń.~kl
kóJnym klubom ntl>grody I o)1plomy za
omówił pokrótce strukturę OO'ganlzacyjimprez gminnych, będzie PZLA. mistrzostwa Polski na ~ok 1948.
I
ną sportu
pols~lego. w szczególnoŚci
Zawodnicy we wszystkich dzie- RKS .. Polonia" (Bytom) otrzymała puzwIązków zawOdowych.
dzinach sportu podzieleni zosta- ~Ji~~o,prz:~~~~A ~~pT~raeU~ż;~~~~~:~
dł;o.Z~;~~Vi~;;~z~Y!~fr{~~hwl ~;~~w::'h
n
4 kI
mistrza pO'l'ki oraz puchar przechoIJ
pytaJ], Awiadczących o tym, że n1Jcomu
ą na
asy.
dni inż. Z. Ba'kowslt.lego dla zw)'Clęsk:ej
•
Z oOt!cnych na zebraniu sprawa ł\ujl
sztaiety 4X200 m st dow. panów w kla/110
T
n:e l>y!n oinjętną. zebrani zdecydowaną
.
W mistrzostwach
poszczegól- s'e mbtrzowsklej.
ił
•
w,ęk.zoŚ::lą g/o,ów
p05tanowl11 $fuzjonych klas,
oprócz za'vodnI'kó'"
Puchar
przechodni.
fundacji
PZP
dla
.
.
1
• " __ b' «" ,
"
j
h
s'ę z ZKS "ChemIa".
przyjmując
,
vv
zwycIęskiej sztafety 4XIOO m st. dow.
Reorgan;zacja sportu w polsce, ktorej cj<l n~ z'·V1ą~ek . ,e ,vv; orlent~c!, ny.c _ wać
jed.nccześn;e dla połą::zon;vch klu'o{,w .,adanej klasy będzie brało udział panćw w klasie mistrzowskiej, otrzymał czołov,.-ym hasłem jest obj·ęcle wychowa- W . lOku 19ł7 lozegrano s-potkame Fin ZW,. ZKS ..Chemia'.
'1
Z'(SM P' t" (Gli . )
niem fizycznym szerokich mas spole- land.a - Norwegia - Szwecja, w ktÓ·..
ż N d
.
W 1
Z 'oT"
pO 2 na] epszych zawodników Zł" "as
Wlce .
czeńsbwa, wprowadza w roku bieżącym rym w kon,kUTencjI indywidualnej 1 drU-\ Ponlewa
a z,,;,yc,zal~e
3.' ~e
e
:
klasy n ii.szej (w wojewódzkich _
l?oznańska "Wa'rta" otrzymala pucl1ar nową gałęź ;:portu. a mianowicie ma.rsze żynowei __ z·"yci.ęi;vła Szwecja ;>r:z.e<l nIe ZKS "Che,m\.a . Ktote odby ° Si~ po
przechodni. fund·a(!ji wojewody poznań- i biegi orIentacyjne _ sport dla wszyst- Finlandią.
'
przednio J):>dJęło l?:ldobnl\ , 'Jchwa ę pO 2 ~ k-ażdego powiatu, w ogólnQ skiego dr Feliksa Wldy-Wirskiego dla kich: dla młodych i sta'rych. dla kobiet O d{)~:ępności m~rszów orientacyjnYCh fuzji z.HKS, .?bec~;e JUż mc nie stOI na
polskiCh _ po 2 z każdego wOJ' e- drużynowego mistrza Polski w k'asie I męj:czY7!ll .
d~.a wszystkich świadczy ciekawy w~"Pa- ~rz€5ZkO?Zk .. "ze.b~ wyżej WymieniO~
w6dztwal.
pierwszej oraz puchar przeCho<lni. !un- MaIrsze i biegi orJentacyjne rozgl'ywane dek. który zdarzył się w Szwecji. W ble kluby S,W01ZY/J jed~n sLlny kluh p
. daCji dyr. WUKF we Wrocławiu dla dru- są z dala od skupisk ludzkich I polegają gu orientacyjnym na ogólnym dystans!e nazwą ZKS "Chemia Łódź. , .
'd żynowego mistrza polski w klasie mi- na wykonaniU o.!;reślonego zadania w w ldn!l powietrznej okolo 6 kilometrów Nowy kl:"b ~~slada sekcje ~lłkl ręcz;
T renerzy i instru k torzy przej ą strzowskiej i pierwszej.
terenia, przy wyłącznym pOSługiwaniU zv'yclęj:yła kobIeta przed mężczyznami i nej. lekkcd!l~tł·~zneJ: tenisa s,o~owego
odpowiednie przeszkolenie i otrzy Wreszcie za zdobycie mistrzostwa w się mapą, busolą lub kOln-pasem. Zada- to' z ró:iml.cą pełnYCh 7 minut. Ona led'la pływacką, warcd kt<:>rych naJsIlnlejszl\
wodnej, drużyma pKS .. Elektrycz- niem takim może być najszybsze przp.- wybrała drogę popruz bagnl.sty lerCh jes; sekcja ,siat~ówkl t~,,\,kiej, kt6ra p~
maJ'ą dyplomy. Przed tym J' ednak p'ice
ność" (Warszawa). otrzymała puchar S<!' pycie. najkrótszą, dostępną trasą terenu (który Luni czytając map«:, uwali zó n.a zd~byclu, m.str,.ostwa ok,ręgu jest naj
zostaną przeprowadzone
kursy kretarza PZP, Edwarda Gorczewskiego. oznaczonego między dwoma punktami rio pn;ebyclal 7.yskuJ'lC W ten R'Po,ób '1& po\\'azmeJs.z~T{l kandy~a\em .na zdObycie
dl k d
i t k
WnLa<;ek zarządu PZP, w sprawie prze- na mapie, szybkie odnale7.lenie w terenie czasie.
'
m:Stl'zoRtwa PoISkJ. N1e mmej sllną jest
unifikacyjne
a a ry ns ru - niesienia Siedziby zwiąl'-kU do Warszawy. ce'u ozneczonego na mapie itp.
Celem Z8rpoznania zadnteresowa.nych v; se!<cja lekkoatletyczna , o której w seZOtorskiej
wszystkich
związków zRbrani porzyj.~ przez aklama(!Ję.
Tegoroczne imprezy w tej konku:rencjl sporcie z za'gadnieniem marszów i bie- nie napcwno nlcjcden raz usłyszymy. W
Na wniosek komiSji reWizyjnej uc\7.lp.- ro~rywa·ne b~dą
zespołoV(o (dl'l12ł'na gów orientacyjnYCh Woj. Urząti Kultury ciągu br. przewiduje się utworzen!e sekK d
. t kt l
h
sportow?1c.
a ra lns ru ors "a Lono absolutorium ustępującym członkom składa się z 10 + l uczestników). Mlej- FIzycznej zwołał zebranie puedstawlc\ell eJi piłki ncż nej bok3erskiej i teUlscwej.
będzie opłacana, zgodnie z umo- zarządu. po czym przystąpiono do wybo- sce i tra6a marszu do ostatniej chwili -plonów patronalny(!h. Na zebranIu tym
I
b'
. dl
. 1'11 nowych władz.
mapę z wyznaczonym dla ntej zadaniem. powolano dO żyoia Tymczasowy KomIt"'·
Sl~ ~ U
wam. z lOrowymi
a pracowl1.1Prezesem PZP został płk. Gruda. Do DopieTO na starcie drużyona otnymuje Marszów i Biegów Or:entacyjnych. k16·
.~..
""
I
ków społecznych: Akcje szkolenia ~rządu weszli pOUl tym: k!pt. Choina - jest tajemnicą dla uczestnikóW.
. ry zakreślił sobie, <XI razu plan na najbl!ż 22 lutego
kadry in.struktorskiej przeprOWd- wicerprezes sportowy, Rol$ki - wlcepre-I Marsze i biegi orlenctacyjne wymagają szą -przyszłOŚĆ.
zes administracyjny, Jabłoński - sekre- dobre,! kondycji. ćwiczą bystrość umy- - - - - - - - - - - - - - - - - Rewanżowy mecz pięściarski mię.
dzi GUKF. Instruktorzy będą przy tarz. Kędzlerz.awski - ska'rbnl'k. Na ka- słu . szybkOŚĆ orientaCji i decyzji oraz u!
dzielani za pośrednictwem związ- pltan<l sportowego powołano Majchrzalka.1 czą polegać na własnych siłach.
dzy
reprezentacyjnymi drużyl1srQ
w skład komlsJi sportowej weszli: Ch~-I otbrzymle znaczenka - bodaj naj wi4lCzechosłowacji i Polski rozegrany 2:0
J:ów sportowych (państwowych). eińskl, Hampl. KoozaTski, Manka, Brzo- ksze - posiadają biegi i marsze orientaP d
d' 22 J t go
. cyJne z punktu wi<l.Zenla J;>rzygotowanla Zarząd AkademiCkiego Z'w;iązku Spor- stan;e W ra ze w l1lU
u e·
wojskowego, Czytać mapę i to czytać do- towego w Łodzi zgodnie z § 23 Statutu r bież.
b~e pow.Lnlen nie ty~ko katdy dowd6ca,
Ostatnl' mecz rozegrany 710 ub ro1~!:I: ł I
powiadamia, iż w dniu 23 fitycznla 1949
•
•
,
. '"
a ~aT~~r~ b~e~t~;.iell la.Cyjne są bardzo roku o godz. 9.30 w pierwszym termmle, ku W Poznan:u zakończył się wyso.
popula.ne w krajach skandynaw$k;"h. o godz. Ul w drugim lerminie w lokalu k:m zwycięstwem Polski w stosunku
PrzedsIębiorstwo Państwowe
w Szwecji każdej nledzie!l przE'prowacz"
1"'4
sI" setki ta'kich blegó,v j mal"S7ów. Spe- w!&.<nym przy ",I. Poludniowej 10 odl.>ę·
~ ..
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Nr 44
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2 TECHNIKÓW BUDOWLANYCH
IlUEROWNIKA Oddziału Planowania
2 INSPEKTORÓW KONTROLI o wysokich
liwalifikacjach z dziedziny księgowości.
1 wykwalifikowaną
MASZYNISTKĘ - KORESPONDENTKĘ·
Żgłoszooila: D:zJiaJł

PeorscmaJny C. O. U. Ul.

wa 44.

PołudnJiJo_

(K. 1447)

ERICH MARIA ~ EMARQUE

11)

ŁUK

TRJUMFALNY
Przełożyło

Bondo Helce,.
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Znowu zamilkła. Pieniądze, pomyślał. - Bez trudu mogę pani pomóc, jeśli pani ma kłopoty - wyjął
pugilares.
Skądże? powiedziała gwałtownie.
- Przepraszam - powiedział i schował pugilares.
- Proszę wybaczyć - wstała. - Pan był - muszę panu podziękować - byłoby to w nocy - sama - gdybym wiedziała.
Rawik przypomniał sobie, co zaszło.
Wszelkie
pretensje z jej strony były śmieszne, ale fakt, że mu
dziękowała, był jeszcze bardziej zadziwiający.
- Naprawdę nie wiedziałabym ... - p<l\viedziała
kobieta. Ciągle stała przed nim niezdecydowana.
Czemuż nie idzie pomyślał.
A teraz pani wie? - spytał, żeby coś powiedzieć.

(1283)

zrżesza prze·zło 200.000 członków.

dLie sIę Doroczne ~V.. Jne :Z:fJbr"nie ~ n8-

nefigQ(yto" _

fllmowi4<.'.

dziennym'"
~
Ił
L z,a.ga1enie. 2. Wybór PrezydLum . 3. Od·
22. ~. ~94.9 r., o go;dz. 18 w ha1~
c7.ytarue {l~otokó\u z ostatniego Walne- ,.W~ma." crdhędą Się ZlłlWodly bokser_
go Zebrani". 4. Sprawo'Ldan\a; a) ?reze· !;k·e o m~Jtrws~wo klasy B mtęd!l:y
gimnas tyków "Zrywu"
sa, bl wIceprezesa sportowego, e) wice·
adm.-finansowego, d) wic -pre- Enelgetyką," a ZKS Fl1mowlec"
Jutro punktualnie o godz. 19 W prezesa
zesa organizacyjnego. 5. Sprawozd'tnle " Zawody powyższe ~wa.d!aJą Sn~
lokalu przy ul. Pogonowskiego 82, Komisji Rewizyjnej. 6. Dy.,kusja nad ciekawie,
ponieważ
zawodnicy
odbędzie się zebranie Zarządu Sek- sprawozdaniamI. 7. Udzielenie absoluto- ZKS "Energetyka"
zdobyli cztery
rium ustępującemu Zarządowi. a. Uchwa
cji Gimnastycznej "Zrywu".
lenie preHminarza budżetowego na rok tytuły mistrzowskie w turnieju
Na zebraniu tym poruszane będą 1949. 9. Wybór władz: a) prezesa, b) 3 org3Jni zowa.n,ym p;rz.ez LOZB. K!;e:row
bardzo ważne sprawy dotyczące pra() wiceprezesów. e) 6 członków zarządu. n1ctwo sekej} ZKS Fi11mJOW!i.ec·· ze
sekcji gimnastycznej, która będzia d) Komisji Rewizyjnej. ej Sądu K<Jle- swej stJrony 2JalPOIW'.;ada. na;jsiIIJllJejszy
10. Wybór delegatów na Walprowadziła ćwiczenilO
w nowej saU :i:eńskle,go.
ne Zebranie Centrali AZS. 11. Wolne skład swej druż;ylniy z NOIWa.kiem
klubowej.
wnioski.
Ostrowskim i Rozparą na czele.
•
":;:,pującym

porządkiem

Kon'e te t\
I

I

załamała się. Zaczęła płakać. Nie, to nie było łkanie,
- Nie. Nagle, kiedy zamilkł i wszystko było tatylko bezgłośny płacz.
kie nieruchome, jego oczy, nie mogłam wytrzyma~
i uciekłam.
Przeczekał aż się uspokoi. Czy ktoś umarł?
Skinęła głową.
Rawik pomyślał o nocy. Przez chwilę zakłopotał
Ostatniej nocy?
się· No, ale stało się, i ostatecznie to było bez znaczeZnów przytaknęła.
nia zarówno dla niej, jak i dla niego. Dla niej szczeZabiła go pani?
gólnie. Tej nocy nic dla niEj nie miało znaczenia,
Popatrzyła na niego ze zdumieniem. - Co? Co pan oprócz tego jednego: żeby to jakoś przebyć. Życie,
powiedział?
to więcej, niż sentymentalne sytuacje. Lavigne, usły
Zrobiła to pani?
Jeśli pani mnie się pyta, szawszy o śmierci żony, poszedł do domu publicznetrzeba mi wszystko powiedzieć.
~o. Ocaliły go dziwki, żaden ksiądz by tego nie dokaUmarł!-krzyknęła. Umarł. Nagle stał się ... zał. Ktokolwiek to zrozumiał, pojmie także i tamto.
Zakryła twarz.
Gdzie szukać wytłumaczenia? Ale odpowiedzialność
trwa.
Czy chorował? - zapytał Rawik.
Tak.
Wziął palto. Chodźmy. Idę z panią. Czy to był
pani mąż?
Doktór był?
- Nie - powiedziała kobieta.
- Tak - ale on nie chciał iść do szpitala.
Gospodarz hotelu Verdun był grubas. Na czaszce
Czy doktór był wczoraj?
Nie, dawniej. Trzy dni temu. Ale on on nie miał ani jednego włoska, za to czarny wąs i krzaczaste, czarne brwi. Stał w sieni, za nim ke1ner, pozwymyślał doktora i nie chciał go więcej widzieć.
Czy potem zawołała pani innego doktora?
kojówka i kasjerka o płaskim biu' cie. Nie ulegało
Nie znaliśmy żadnego. Jesteśmy tu zaledwie wątpliwości, że wie wszystko.
Zobaczywszy wchodzącą kobietę zaczął wymyod trzech tygodni. Tamten - kelner sprowadził tamtego - a on nie chciał go więcej widzieć - powie- ślać. Twarz mu pobladła, machał w powietrzu krótkimi rączkami, pienił się złością, oburzeniem, i jak
dział, że i bez doktora przyjdzie do siebie.
Rawik zauważył, ulgą. Kiedy doszedł do "policji, ła
Cóż mu było?
Nie wiem. Lekarz powiedział, że zapalenie paczy, posądzeń i więzieni~' - Rawik mu przerwał.
płuc, ale mu nie uwierzył, powiedział, że wszyscy le- Czy pan pochodzi *rowancji?
Gospodarz oniemiał. ~ Nie. O co chodzi? - zakarze, to oszuści i naprawdę wczoraj czuł się lepiej .
I nagle ...
pytał zdumiony.
- O hic
odpowiedział Rawik po prostu
Czemuż nie przewiozła go pani do szpitala?
Nie chciał. Powiedział, że go zdradzę, kiedy chciałem panu przerwać. Pytanie całkowicie pozbawyjedzie, on - pan go nie znał. - nic się nie dało wione sensu jest w takich wypadkach najlepsze. Ina·
czej gadałby pan jeszcze godzinę.
zrobić.
Kto pan jest, panie? Czego panu trzeba?
- Czy jest jeszcze w hotelu?
- Tak.
To pierwsze inteligentne zdan~e, jakie pan wyCzy pani powiedzi, la gospodarzowi, co się głosił.

Nie. - Spojrzała na niego ze szczerością. Jeszcze nie wiem. Wiem tylko, że muszę coś przedsięwziąć. Wiem. że nie mogę uciec.
- To j l lŻ coś. - Wziął palto. - Sprowadzę panią.
Nie trzeba. Może tylko wahała się w poszukiwaniu słów - może pan wie, co trzeba zrobić,
jeżeli ...
- Jeżeli? - spytał po chwili.
nagle stało'?
-- .T~żeli ktoś L mrze kobieta Ul wała
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WAtNE TELE.ItO. Y:
Komisariat ~1iejskl M. O.
Pogotowie Ratunkowe Miejskie
Pogotowie Ratunkowe Miejskie
Pogotowie Ratunkowe Uberz.pieczalnl
Pogotowie Ratunkowe PCK

253-60
104-44
104.44
104.15

o popełnienie nadużyć w
Centrali Krajowych Surowców Włć
Idenniczych zeznawali świadk9wie.
Św. Wolska,
pracowniczka Centrali Tekstylnej , stwierdza, że cena
towarów włókienniczych, sprzedawanych na wolnym rynku była od
100 do 200% wyższa, niż cena towarów sprzedawanych przez C entralę

UJ

"-eotru

uLutni

Kto chce s Ił. z~loSiĆ

Dziś

Św.

aptek

w CKSWł

t,Baron cvgaóski
"
u

117.11
Tekstylną.
8

Dzl.s!eJszeJ nocy dy~urujlł apteki:
Bojarskiego (Przejazd 19), Cymera (Wól
ezaf!skll 37. 8psztajtl - Piot,·!;o ..ska 225.
Nie"...arowska - Zg:"rSlta 146. Pawiukle.
wica - Pomorska 12. Trawkowska - ul.
Bn:ezu'lsk. 56, Unieszowsld - Dllbrowska
Nr 24-b

Kulczycki, dyrektor Działu
Obrotu Towarowego czpwt, stwier
dza, że dyrekCja CKSWł nie mogła
dysponować towarami bez porozumienia się z CZPWł. w żadnym zaś
raz.:ie nie miała prawa sprzedawać
tych towarów na wolny rynek.
W świetle zeznań tych świadków

Smalec na bony
w

Konc.3rt Ewy Bandrowskie,'

I

ska.

ły".

"'no

womirą Szadkowską

artystka wykona szereg
Opracowanie muzyczne jest zasłu
arii koloraturo- gą kapelmistrza W. Szczepańskiego,
kompozytorów
pol
.t.DRIA - ul. MarszałKa t3tallna Nr l :
choreografic'<:ne - J. Ciesielskiego.
"Zakazane plosenIti" (godz. 16, 18,30, akich i obcych.
Sławna

20,30 w niedz. 14), dozw. dla mlodz.
Il
Ul. Narlltow1cZ8 Nr ·'.U
Dzwonnik z
otre Dame" (godz. 16,
18,30. 21, w niedz. 13,30. tHm dozw.
dla mlodz. od la.t 16.
BAJKA - ul. FranciszkatIska NI :n:
..Zenobia" (god,'l.ina 18, 20, niedz. U,
16), tllm dozwolony dla młodZlp'źy.
GDYNIA - Ul Da.,zytlsl<lego Nr 2
"Program aktualności kraj. I zal!:ran.
Nr Z
(god•. 11. 12. 13 16. 17. 18.

ID. ::10, 21).
B_L (dla mlodalezy),

chy,
dnl.
ni,

Kasiu, co to znaczy? Pońezoktórych szukałam przez kilka
widzę teraz u Kasi na nogach.
Ja od razu mówiłam, proszę paże w mieszkaniu nic nie może

Uj

Ogłoszenie

I.

Likwida,1Jor Spólki HurtOWa Sprzedaż Manufaktury
I Gallrun~ii Komorowska i Sim Spółka z ogr. odp. Lódź.
ul MarS1J8]ka Stalina Nr 51 ogłasza, że z dni.em 31 gru~Ią 1948 r. SpóJka. powyŻS'21a.
została postawiona w
stam LikWidacji.
Wzywa się wierzyo!eli Spółki do zgłoszenia swych
Wierzytelnośc\ w c'.ą.gu 3 m}eslęcy od d~ty osta.tn!egC!
wzeciego ogl;OBZelD.ia pod adresem UkWldatora SpółkI
S. Weikalel."a, Udź, ul. Nawrot 38 b, m. 3.
(K,1454)

P.

I

P~S'IWOWE

ZAKLADY
PRZEMYSLU WEŁKIANEGO Nr 2 im. N. Barlickiego
W ŁODZI - ul. twmKI Nr 19
zatJrudnią

i Wie

Zarząd Wojew6dzki ZMP w Łodzi
zawiadamia, że siedziba Zarządu zoCZWARTEK, 20 STYCZNIA 1949 r .
stała przenieSiona 7l ul. Kopernika
nr 8 na ul. Jaracza 45 (dawny bu- 11,00 AudYCja słown<l-muzyC?na. dla
przedsmt.oli.
11.50 Muzyka rozrywkowa..
dynek WK PPS).
11,57 Sygnał cza.su i Hejnał. 12,04. WIll..
Telefony: Prezydium 264-45, Wydz. domości południowe. 12,20 Koncert soUstów. 12.45 Audycja dla wsi. 13,00 Przer.
Ośw. Szkol. 107-00.
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Zebrania ; odczyty
DZIS:

_
W lokalu własnym, SIenl<rieWicza 2S,
o g-odz. 9 zebroJlie przewodniczących rad
zakładowych wszystkich 5'flóld'llielni z terenu łódzkl ..g-o.
W lokalu przy ul. Pk>trlrowskej 113
(W)'dziat Zdrowia), o ~nte 18,80 ze.
bran!e sekcji lekar-z)'-dcntystów.
W lokalu Dzt'elnicy śródmieśCie. ul.
Pi>otl'kowska 63. O godz. 17 zebrwtie kol.
portE'rów
i
d~i€.siętnlików
Iromitetów
PZPR.
W lokalu wla.smym, Nawrot 73/76,
o godz. 18,30 zebrruru'e plłJta.l"2:Y DKS.
W Teatrze WP .. o godz. 19 a.k.ademm z okazii wyzwolen'l8. Ladzi spod oku.
pltcji hitlerowskiej.
W audytorium UL. Narutowicza 68,
sala 61. o godz. 18 posiedzenie nau'lrowa
Oddz. Lódzk!'ego Polskiego Twa Chemicz
nego i odczyt prof. Anny C'hrzą.szczewskliej pt. "Siarczek B cbloroetylowy".

przetarg neograniczony

i

"Książka

IłlPlO

Zmian~ łol("lu

Hum or
Nic nie ·qjnje

Legionów 2/4: zginąć.
"Kftpciuszek" (god"ina 16. 18, 20. w
niedziele 14).
18, 20. w nJedz. 14, 16),
d02':Wolone
HU!A
Ruda PabJamcka:
"KuliBy Wiełkiej Rewii" (godz. 17,30,
dla mlodz.
Ul PJOtrkowSJW Nr 1U8
20, w niedz. 13,30) niedozw. dla mlpdz. T.(!:CZ'
Sen o milo§cl"
(godz. 16, 18.80. w
POLONIA - ul. PlOtrkowska Nr 67;
;{iedz. 18,30> d02':W. dla mlodzie-q od
Express Moskwa-Ocean Spokojny"
lat 18.
'(gOdZ. 17, 19. 21. w ndedz. 15), dozw. TATIłV
Ul ·1~nkleWleza Nr 40,
dla mlodz.
"lV",soły p~n~.ionat" (godz. 16. 18.30
rJUt;o~ '10ltNIE llerolWlluego ;4476:
21. VI niedz. 13.30), niedozw dla mlo"Gilda" (godzina 17.30. 20, w meaziety.
d.r.iele 12,20. 15). niedotw dla mlodz. WtSl,A _ ul. DaszynsklPgo Nr t : .
11.0\\\)'1: , 'Ul. - ul. KIl\f1~lnego Nr 178
"Exprf'ss Moslnva-Oct'an. SpokOJny"
.,1;,\oń.e.. ",sen.o~...'·' tgodz. l\;. 1&. 2.Q,
godz. 16,30. 1&,30, 20.30; medz. H.30).
niedz. ·~4). dOZ"'. od la.t 1.4.
dozw. d\a mlod...
BEKORU - Ul Rzgowska t'lT 2:
'Wl,61\.NI.\lW,
- Ul lotl.w ... l17.l<a Nr le:
DusJ:e ezarnych" (godz. 18, 2.Q, w nie
Dzwonnik z Notro Dl\mo" (gOdzina
:b,iele 14, 16). dozw. dla młodz.
15,80, 18. 20.80. 111 niedz. 13). dnzwol.
SOMA .- ul. Rzgowskll Nr !l4
dla mlodz. od lat !fl.
"Bohaterowie pust,'nI" (godz. 18, 20, WOLNOSC
- Ul Nap1Arkow~k .. go N. IH
VI niedziele H, 16) do"w. dla mlodz.
.,Nlecierpliwość sPi-c ..... (godz. 16, 18,
STYLOWY
ul. Klllńsklego N~ 12~·
20,
w
niedz.
14), dozw. od lat 1S.
Skruul.a!" (godz. 18. 20. w medz. 14,
ZACHl!:TA - ul Zgierska Nr 28
'iS). niedozW. dla mlodz.
"Guramlszwill" (godz. 18, 20, w niedz.
SWIT - Bałucld Rynel< t'lr fi:
16), dozw. dla mlodz.
"Serenada w Dolinie Slońca" (godz.

wa.. 14,30 Na marglne.si.a c1zi",iej~ej prasy. 14,40 Mll2yka obiadlOwa (płyty). 14.58
Komunika.ty. 15,00 Utwory kompozyto.
rów polskICh VI wyk. . Strzalkowski'0"j mez:?:osopran , przy fortepianie Al. Ta.rski.
15.20 "Nai"fększa poc~lnua na śWiecie" - tragm!>nt z ksi0żki
.. 0 Lan,·n,·.e"
~
~ ..
Alberta Rhys Will i.a.ms 'a. 15,30 "G8J\vęda
z d,,'ećmi". 15,50 Muzyka. popularna. 16,00
Dzi<mtliik. 16,30 "Opowieści Ma:rursldc"
I ode. pow. dla młodzieży o Ziem;nch Od
rl:ysl,<:ann;h. 16,60 .,Hodowla kun tCh6rzy
! soholi" pogada.nlm.
17.00' Konc ..rt
Symfoniczny Muzyok.i Słowiaf1~k:e;. 17,45
Poradnik językowy. 18,00 .,Dla ka.żdego
coś miłeg-o".
19,00 Feldoeton lit?1'ackll.
19,15 Fr. Schubert - Oktet op. 116 19 ,40
"WszechniC.tl. Ra<'bowa".
20.00 Dzi~nl1\iIl<.
20,45 B;eśni w wyk. Chóru P. R. p Id J.
Kołacz.kowskliego. 21.00 "Wszyscy mOI sy
now!e" - słuchowisko w /g sztuk! A. Mil
lora. 22.00 Koncert muzyki k1aJl1PT8Jnej audycja srowno-muzyc!IJna, 22.45 Muz}"ka
z plyt. 22.58 Omów1:..n[e p1'!Jgramu lokal.
ne,e'o na jutro. 23,00 OstAtnj,e wiadomości.
23,10 MuzYka taneczna. 23.20 Program na
jutro. 23,00 Zakończame aUdycj'i i Hymn.

dzieniec. Był jakby syntezą tych
wszystkioh poprzednich "meudoI
nych".
- No, a too? - spytał reżyse
ra StopIcę jego asystent.
- Ten? To jest właśnie sam
Wędrujski. Ale przecież takiego
bohatera nie możemy w naszym
filmiE' pokazać.
Te. R.

NowV numer ..KuźnICY"
Najbliwzy, 3 numer

11 LISTOPADA Nr 21.

P. B. Nr 6 w Ladzi
ogła.szają
przetarg nieograniczony na bprzedaż samochodu
eieżarowego
marki ,,:\-lorl'is 44 ,
4 cylindrowy, nośno 2,6 ton, bez
ogumienia.
Wóz do obejrzenia w dl1liach
1 i 3 lutego, gód2. 10-12 przy
ul. Rembielińsklego 2/42.
Oferty w zalakowanych ko_
nertach skIadać do dnia 4 lutego rb. w Sekretariacie firmy
ul. Piotrkowska 204, gdzie dnda
5 lutego rb .. o godz. 9 nastą.pi
otwal'c'e kopert.
Wadium zł 5.000.- należy
wpla.c!ić na. konto 832 w N. S. P.
w Lad?i, a dowód wPlaty do.
czyć do oferty.
(K. 1477)

---------------------- ..--

komedii

1",

z

osolbilslte w WydzI;aae PeJl"SO\Ill8,ilml. ul. że_
roIItSkJiego N r 108 w godz. urzędmvy,ch,
(K, 1476)

gościnnym

r6.poczęcia pr~ed.

(K 1425)

SPRZEDAJEMY
za okazaniem karty rejestracyjnej, po cenach
hurtowych -

BUDOWN! tTWA

1ł"IE:C~NE p,Ó lI.4

1

Sl'RZEUAz, NAPRAWA,
KOPSO l J:l.YWAl'iYC8
a. <iAZI( ' Ji. 1. ul J'iotrko'nika H.
(w podwónu).
(K. 1601

~~ ........

zatrudni od wa.z

PRZETARG na

Pobory w jg tabeli płac M. P. i ll. ewent. mleszkanie
8łużbowe_
(K.1478)

(stolarki)

MATEUSZ

ŁODZ, ul. KILIŃ'SKIEGO Nr 167
wyIronuje r o b o t y ochronne do warsztatów i do maszyn wraz z raITUlnli oraz .'atkl IV&relkilego l'odzaju.
Rok zalożenia 1921.

Dojazd tramwajam'i 4 5 l 16·

"

od 25 do 100 mm.

leży skmdać

Ofarty naw.
w
termmie do dJnJi>a. 31. 1. 49 r.
IK.1453)
w Sakl"atru>~!lJCili!.

Pracy

ŁOD:l
'K.lUl)

I

l'

F ( j T " Gprace
R .4
F , E:
legitymacyjne,
amatorskie
wykonuje szybko - "FOTO"
NAWllOT 1. - Precyzyjna na..!: ·... wa fotoapllrat6w. (K. 1356)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.

W

Y

RÓB

P I ECZĘCI

GDAŃSKI

t

I

sia.rczan, azotan, chlorel( man.
g,tnu (wolne od żelMl8.).
',"'ęg1an magnezu. Azota.D P'h
taou. Azotan, 8!RrOZ,m.
węglan k,.dmu. \Ioc"nik
dostarcza:

"

SYN'l'EZA" Laborator..wn
ZABRZE (Sląsk)
Plao Warszawski 2
.'4 Cii4
RóżNE

-

ZDJ",CIA, LEGlTYt\1ACYJNE NAJSZY;SCIEJ - NAJTANlĘJ. LEGlONOW 1.
(k 1103)
ZDJĘCIA legltymacy1ne lretuszo_
wane) w tym "3tn"m dniu. Piotr'

ul. PIOTRKOWSI:{A Nr 6.

dostawę

100 m" DREWNA
~rubo~ci

WYTWÓRNIA SIATEK DRUCIANYCH

ODDZIAŁ

ogłasza

1 montera hydraulika

SpÓłdzielni

...

C f'J E: fH f! ~, Ił J.. , '"
CHEi.\lIC Z:rvIlE CZYSTE

TKANINY SZLAFROKOWE.
deseniowe i gładkie.

Centrala

PRZEMYSŁOWEGO Nr 2
Daszyńskiego 15 n

w Lodzi,

I

J

1'elllfon 152-02.
(1$.1105) _

ADOT.FA DYMSZY
KAROL ADWENTOWICZ.
Dekoracje i kostiumy JERZY ZARUBA.
od 16 do

FRYZJERSKIE

nI. SL ·NK1EWrC7.A Nr 6.'

występem

Kasa czynna od golk. 10-14 i
stawienia.

wyborte. Ceny f\isklt>.

J. POPŁA WSI\.!

Michała Bałuckiego

PRZEDSIiĘBIOR.STWO

SZKOŁA

PRZYSPOSOBIENIA PRZE~IYSLOWEGO Nl' 46
w LODZ!, przy ul. PRZYSZKOLE Nr 46/56

MIKOŁAJCZYK

\V dużym

Artykuly

:neżyscrował

poleca kOŻU8zJd :r,a][oplnńskie,
KO:1;UCJlY (nugie Ol'az CZAl'lU
d..iecinne i BŁAMY barankowe.
PrzY.imuje zamówienia i rep~.
racje - ŁóDZ, .TARACZA 13.

Zgło.<mC!llliJa

Il..alde,.,,, - Emalie

o godziln.ie 19.15

.. KLUB KAWALERÓW"

PRACOWNIA KOŻUCHÓW

ze znajomością kreśleń maszynowych.

Uwaga! ~'AHICURZYSTKI

Telefon 150-36

w czwal'tek. dnia 20 stycznia 1949
PREMIERA

pn:ytl(l-

R. Werfla pt. "Wiolkość Lcnh1a". A,
Ważyka pt. "Wizyt... w Kijowie'.
W. l.
Lenina pt. ,,'rrz~' źródla ,i trzy u(!ścl skla
Iłowe marksizmu".
J. żulawskl'ego p
"I{oilllikty teatralne", artykuł l)()\emic
ny R. Matuszewskiego pt. "Sztuka m'
łyllh form czyli ,.0 sprawie" Borowskil
1\"0"; fe\:"toll P. Hert"a pt. "Rozwa,iaui
nad kat"iojl"lem k"i~~H~klm'·; opow1>..d(
nie Alb ..rta 1'1altz pt. "N~jS"C7.~ Ilws't
człowiek na fiwiec\c"
(w przekl. J6zef
Bl''Odzldego; "Spo1knnie z Woytowicz~m
Zofid Lissa; ,,0 Franoisztul Sjt"(lI(~ckim'
Seweryona Pollaka;
rrofll1.Zję Ad. Sowiń
skiego pt . "Laudator tempori~ acti"
"Listów z moi ego młvna." Alfonsa Dau
det; felieton' pali t. pi:. "Pnocl Zjazder
LIteratów; art. lit. Sa.turnu'"a Dą.bro liski,
go pt. "Podłoże ideowe powiciei wlej
skich Kr<1szewskiego; n1hrykę .. Z "\lOh1
wydawniczego"; art. Mariana Mus~kat
pt. "Za co uzyskał.,m wdzl('c7.no.ć p
Gre"n'o,? przegląd prasy. rubrykę ,,I{s'ią.l
ki nadesłane i noty.

PAŃSTWOWY T E A T R POWSZECHNY

z.

"Kuźnicy"

si EIlrtykuly:

od zaraa:

Technika elektryka

I

Droga do jednoślli WYd.
dza". 1948 r.

najpiękilliejszych
wych oraz pieśni

BAI:!"

Pan reżyser Stopka szybkim
krokiem chodził po swym l1abinecre. Był zdenerwowany. Właśnie
mial rozpocząć nakręcanie nowego filmu "Rowerem przez Atlantyk", którego treść osnuta była na
tle autentycZlt11ych przygód slynne~ 'podróżnika W ędrujskiep,o.
Wszystko by;o już przygotowane
do nakręcania, aktorzy czekali, Ił
pan Stopka nIe mógł zdecydować się na obsadzenie roli 111ównego bohatera.
Właśnie w tej chwili zgłosiło się
kilku nowych kandydatów. Ale
panu Stopce nie podobał się ża.
den.
- Ten jest za chudy - mówil
patrząc na jednego z nich. Taki przecież llue może być boha
terem filmu podróżniczego.
- Ten ma dobrą twarz, ale
jest za niski, poza tym ma krzywe nogi - mówił o następnym nie możemy dać bohatera z krzy
wymi nogami.
- A ten znów wygląda na zm~
czonego życiem. Nasz Wędrujski
musi być zgrabny, muskularny,
śmiały no i pełen energii i za-

Teatr Komedii Muzycznej
"Lutnia" daje premierę "Barona na dział węglowy?
Cygańskiego" jednej z najpopularKomenda Miejskiej PowszechneJ
niejszych i najbardz.iej melodyjnych Organizacji "Służba Polsce"
Łódż,
operetek Jana Straussa. Utwór ten ul. Curie-Skłodowskiej 30 przYJmuzalicza się do arcydzieł muzyki kla je kandydatów w wieku od 17-19
sycznej.
lat włącznie do Szkół Przemysło.
Popularność Straussa zarówno we wych na dział węglowy.
Nauka trwać będzie 11 miesięcy,
Francji, Anglij, Belgii, jak w Związ
Iw Radz~~ckim i w obu Amerykach, uczniowie otrzymują bezpłatnie za·
ugruntowały
nie tylko prześliczne kwaterowanie, umundurowanie i wy
jak również wszystkie
walce, ale "Zemsta Nietoperza" a żywienie
przybory szkolne i pomoce naukozwłaszcza "Baron Cygański".
Słynny
W. 1. NiemirowJcz-Dan- we. Po ukończeniu Szkoły abSOljako siła
czenko wystawił ten utwór we wła wenci będą zatrudnieni
snej inscenizacji w teatrze MCHAT fachowa w przemyśle węglowym.
Zgłoszenia przyjmuje się do dnia
w Moskwie w r. 1933 i zaopatrzył
InformaCje
gQ takim lapidarnym komentarzem: 24 stycznia włącznie.
"Plastyczna melodyjność", "Emocjo- pod wyżej podanym adresem, pok.
nalna barwność", "Niezwykła śpiew Nr 5.
ność", "Szczera ludowość" (Teatr i
Dramaturgia 1939 Nr 9)
Ksj~ż'd n"desł'l1p.
Teatr "Lutnia" dał operetce opra- Adoll SOWI~SKI - "Józef Sclegien.
wę sceniczną , nowe kostiumy i de- ny", 180 str., 1 ilustr. - 1948 r. wyda.nńe
koracje według projektów J. Galew Państw. Inst. Wydawniczy.
IV\TASZKIEWICZ - "Chopin"
ski ego 'oraz staranną obsadę aktor- l08Jarosław
str., 1 i1ustl'., 1949 r .• wyd. Pań.stw.
pału.
sko-wokalną z Jadwigą Kendą, Mi- Inst. WydaW'1liiczy.
chałem Slaskim, Koszelą.
Rychte- ProClls Krakowski, Dokumenty. 390 str. ,
·W kącie gabinetu
siedzial
rem. Bojarską, Lubowską, Kaczo- 1948 r., wyd. Państw. Inst. Wydawniczy. skromnie jakiś nie pozorny mło
Ja.nusz MEISSNER "tlłdlo Genowe.
rowskim, Sawinem, Wacławildem i wefy", 255 str., 1948 r., wyd. "Awir" .

TEATR W. P •• ul. Jaracza )/r 2:
O godz. 19,16 Akademia zorg&nI!ZOwe..
na przez PSS.
III dekadzie stycznia rb. na
PASSTWOWY 'l'EATB POWSZECHNY, bony tłuszczowe kat. PR wydawane
ul. 11 J.istopada Nr 2l:
O god-z. 19,15 premiera "Klub kawa- będzie , zamiast słoniny, po 0,5 kg
smalcu na kupon nr 12.
lerów" •
TEATR K.>\MEJl.'\LNY DO)IU :l.OŁNIE
Rejestrac ja bonów i wydawame
BZA uł. Uastyńsklego Nr 34:
odbywać się będzie jedno6 godz. 19,15 komedio.farsa E. Pie- smalcu
cześnip.
od 20 do 31 stycznia rb.
trowa .. Wyspa pokojU".
TEATR " LUTNIA' ul. Piotrkowska 2~3: włącznie w sklepach PSS, wyznaczo
O godz. 19 16 premiera (>pery komq(!Q; nych do rozdziału tłuszczów w ran.ej J. Stm\lS.9a "Baron cygański".
TEATR .,l\fELODBAM", ul. 'rraugutta 18 mach zaopatrzenia bonowego.
(I'mach O. K. Z. Z.):
Godzina 19,16 Współczesna t.1:tuke.
ameryk~ti,~ka Arthure Millera P. t.
~
"Synowle •
TEATR .. OSA'. ol. Traugutta Nr 1 (w sa- W
n "Syreny"), telefon 272.70:
W najbliższą nied~ielę 23 stycznia
O godz. 19,15 "Porwanie Sabinek" z
J6Eefem Węgn:ynem.
r .b. o godz. 19,30 wystąpi w Sali FilTEATR LALEK "ARLEKIN' (ul. Piotr- harmonii naj znakomitsza śpiewacz
kowska Nr 152):
O godz. 17 .. Uwa I\lichaly ł liwlat ca. ka polska Ewa Bandrowska - Tur- nowozaangażowaną śpiewaczką Sła

Lodzi

"Harmonii" Z ukosa
Odpow.iedni łyp

Polski Związek Zachodni w Lodu
zawiadamia. że w niedzielę, dnia 23
stycznia br. o godzinie 16 w saH
widać wyraźnie, że transakcje prze- Filharmonii Łódzkiej
odbędzie sl~
prowadzane
przez
pracowników występ chóru b. Zwią zku Polaków
CKSWł i ich agentów były nielegalNiemczech, założonego 1896 roku
ne, sprzeczne z gospodarką Państwa., w
w Berlinie obecnie przebywającego
działały na szkodę Skarbu Państwa,
na terytorium Szczecina, pod nazwa
i przemysłu.
chóru PZZ ..Harmonia".

W trzecim dniu procesu 12 oskar-

Agnieszki

Występ

Obc!qżajqce zeznania świadków

IJRZ4,D

~IORSKl

ItoWS~a

117

,k

Hal

CEROWNIA
Artystyczna L H.
Wojnarowscy - ceruje bez ŚUdu.
t.ódź, Zawad~ka 14.
(k ~62)
E L E K T R Y C Z N E podnoszell.1e
oczek. Artystyczne c ..rowanle ubi~
rów S7.0!inow9, Piotrkowska 30.
Ik Ja41

I

CZy "korzystałe~ z wyprzedażY
zabawek - sprzedawanych po ce.
nach fabrycznych przy Illlcy Legionów 25a? - Posiadamy jeszcze
wielki wybór ,zaln'eZków-kuchenek.
(817 pl

MEBLE W\Szelkiego rOClzaju: gllr_1 P OJlIO CNI CA
domowa
lubiąca
dero by. lóżka. stolik!
radiowe dzieci pc>trzebna. Piotrkowska 152,
poleca
mechaniczna
wytwórnia prawa oficyna, U pll/tro.
(1l5:2 Pl
meIJII.
?lUszczak - Główna
22,
teL ~iG-17
Ik 26) P OTRZEB NA pomoc domowa. Po_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ łudniowa 25 w podwórzu. lewa ofi
MEBLE _ snrzedaż, zamówienia. cyna, drugte piętro, m. 10 (k 1433)

I

LEI(ARZE

...~~____________
LECZNIC
-;półd.leln.~ Lekarzy
Specj3listow
porady Zast zyld,
dentystyk" Ąn~l zv pj".·kows!,o
ur 3.
'k >111
Dr

Łódź. Plotrkows.ka
(k 275.
420) FARMACEUTKA
apteki, tel. 213-44..

,pecjalista: skorne. ;l:am,any
tel 145_13-

BALICI~

'weneryczne

!)ienkiew,icza 52, 4-0

tel. 132-75,

C606

p)

FOTOAPARATY,
mikroskopy,
Dr. VOGEL
pecjaJj~ta chorob projektory kinowe 16 mm, sztopekoblecy,·il. aku'zeri,.. Narutowicza ry. kompasy Hp. kupuje Jan puj_
Nr. 4. teiefo l 26[,-;2
(k 20) dalt I S-Ka. Łódź, Piotrkowska 83.
(k 475)

Dr BIBJ,UGAL - choroby skórne.
weneryczne. 4-6. Piotrko\\ska 134
Dr. GLAZER.
ne wenerYCZJl

(k 1036) ANODY NIKLOWE oraz w kawał
kach skupuJe. Wiadomość F-ma
pecjal!sta _ sIw!"- "Per1eeta'· Łódź, ul. Plotrkowska
(k 1858)
.'.,-8. A.ndrzeja 28. n 189.
'k 1;7)

---- --Ur ,JlnSKI _ "kuszerla

Płot.rkowska: 14

kcbi ->I!

KUPIĘ

choroby 11

maszynę

Lis-topada

łn~pfnn ryjny.

NI' 367-:'3.

58.

praworamienną
sklep

ga1ante(804 pl

Ik l1Sl

-.:.....:....- - - - - -- WARSZTAT krawiecki wykonu.1E'
Dr. HORECli.l
Choroby zołądk , zamó·~·lenia sol!dnie i tanio . Tamże
sprzeda<ż garniturów
dZl€<!inkIszek. watrol)y Narutowicza a5,
td. 206_9U
lk 133) nych. KIUńHkiego 36, In. 14.
(815 p)

I WEtNĘ OWCZĄ
3KUPUJEMY.
Firma "WEŁNOSKUP"

Dr ZAUR;\IA
~pp.cjalist.a:
ne. wener~czl1e 8-10 5-7.

LóDz ul, NAWROT Nr 17.

51<or-

Nar~·

:.._ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (K;;..:.•.;9;;6;;,8J.._.:

_. _ _ _ _ _ _
Ck 431 KAP'ELUSZE męskie, damskie duzy wybór, poleca sklep,
piotrDr RO.lYCIU. speCjalista chor<'lo kowska 223.
(833 pl
k()blecych akuszeria. - Przyjmu·
le 2-6. Piotrkowska ~3.
(Jt Hl
PIEK ARSKIE płyty (Uisy) szamos,pecja lista : towe, cegla szamotowa, zapTawy,
Dr. KUDREWICZ oraz
dODlCZki,
produkuje
f - ma
,1/eneryczne. s.k6rne 11-9, 4-6. "CERAMIKA",
.t.ódź, ul. Ciasna
Ck 3141 21,
PIotrkowska 106.
sprzedaż \'l6ilczańska 77, tel.
(~ p)
Dr POPKOWSKI akuszeria. ch')- 204-B2.
Le[!lQnć",'

17.

tel.

-- --

(k 553) DYWAN do sprzedania 3xł. Wla_ _ _ _ _ _ _ dom,., ć Na\'lrot 39, m. 25-a. (829 p)
Dr. I,UKJEWICZ. speCjalista skórl'yc-h w'merycznYCh. e:odz 10-12 SPR..-EDAI'l dom z ogrodem albo
5-'1 Wólczań l{a 1
(k 94\1 ~c>spoda1"stwo rolne. Wiadomość
Ozorków, 6 Sierpnia Iii.
l636 p)
Dl". &EICiJF-R
speCjalIsta wene1'.\ czne ,kó \)~
olciO\vE' 17.abur7~· SPRZEDAM różne meble, lwtro.
nie\.
r~łud11iowa 26
t!ruo:a- !Ower półwyścigowy obrazy. Tel.
s_odm" wieczorem
,. IlUI 123-~3
(847 pl

LEi(ARZE

DENTYś CI

Wodnlckl Stanisł3W
Korony mostkI. pur
celanowe
ĄT'dl·7.ela 11. Telefon
n
154-12
Ik iiil
______ _ _
__
LECZ. ZĘBOWoraz nowoczesne'
nracownia zębów ~ztul'znycb - li I
P:otr't()w.>ka E
(], 47\1

---,--

-_._--~_._-

-----_ _-----

-----

Rekordzista

Zaś

ucieJta.

A r eakcja
Dw ócb tych gości:
,,Facet rekord

(858 p)

WZdął szybliośc i ".

MEBLE wszelkiego rodzajU kupllje, sprzedaje stolarnia, Krasicklego 3. przy Rzgowskej. przysta:nek
Piaseczna.
(8~ ;l)
(szpulmaszystanie użyt

LEKARZ
stomatolog StadnicI<:: kowym. Oferty bez zobowiąza'n!!1
Jel'zy powrócił. Przyjmuje 16-18 suu. "Włókniarz".
(842 p) Wydaw~,,: SI'OLDZJELNIA OSWIAT,. WYD A W • "CZl'TELIIIIK"
Redakcja i Administracja: Ł6di, P iotrkowska 96, telefmi 123_33
Pio' 'lH>wsk
164
tel. 15~_o5
I 123_34
II<: 7641 WAGĘ uchylną,
płyty
litograRedaktor
naczelny przyjmuje codziennie od godz 1:>--11, tel. 207-11.ł
ficzne, kuchnię gazową z PICCZ01Zast()pca
reda1ct(}ra
we
wtorIa
f pilłtkl od godz. 13--14. tej. 1!l5-o1
kiem.
rury
i
kolanka
piecowe,
poGABINET dentystyczny MaksymIoSekl'etllrz redskcj,j codziennie od godz. 10-12. telefon 209-02
liana Preglera ze Lwowa.
~pe' leca Kazimierz Madej, PiotrkOWKierownik ,"'ialu miejskiego od gOdz, 9-11, telefon 125-64
(k 1451)
cjalność'
ljowoc7.esna protetyka ska 1&1. tel. 272-()IJ,
KIerownik ellialu spol·tow<'go od godz. 9-11, telef(}n 208-95
zęhó\\
Gdat ~ II 26-a
. Ck RaSI
l:teds.kcj3 rekop~!:6w .~c r.: mea za treść 1 terminy oglo.~ze1i
IEZABUD OWANE podwórze, ;:atue b;01v~." Ol po\\'~ectzilł.łnoścL
Jlli€'ll· ... ę. P1a-c 'Voinoścl, sprzedam
• ~e ut:, Rębacz, Poznań. D u.~-----------------G.

l\t 101

TOZSUWanj'.
Piotrkowska 257.

(k 1446l
szoferskie. kOdamsJ.-Je, blhmy. SKUPUJ!:: wełnę owczą
l<:aMej
oraz reperacja. Pracownia kożu_ Bośc' Po.ecam sprzedaż wlóczki,
chów. ł:.6dź Nowotki 33
Ik 5(;2) Łudź pabJaniclta 16.
(k 1459)
długie

POKO.lU sublokatorskiego po,;zukuje młoda izraelitka. Ceull oboj~tna. Oferty pod "Natychm'ć1s"
Piotrkow. ka 55, "Prasa". (lt 14 J8)

ZGl iBIO_ ~O· ootrwierd='e~g:lo
"1f'nln wyd. 'p:rzez
Sf.aro.<;rn o VI
?ab;an·cacll.
NazwiskO
Józef
Dycllto. l?a'Jianice-. Po.przeczr.a ID,
(e.:.s pl

---------------._-_.------

POSZUKUJĘ do
wydzierżawienIa
d\':Oeh pokoi z kuehnią i wygoda- SKItADZI0XO no,-tfel wraz D, dcm i wydzielonych,
okolice. śrócJ kl1.ł'el' t?mi na lla2.v.~:Sko Ble~' ,9 ia
lnleścló. 'VO' .....ln:·d do Cn,lGW .e,lLR. J6'i p f,
zam. Rudf'
PSl,t a,) l.ca.
Zgłoszerua Pio~l"ko-.\'~k.,
,;; . :>ra- Z.1e-.incc.zsn:a 7.
to· 6 s)
sa" pod .. Chemik".
(k 14';31
ZARZ.\D Okr~ l Polskiego. Z ią:<
\VYPł,AC_ LNA &amo'na pO,ozukuku Z?c~oc!:niego \V Łodzi u.ni:;:~.!Q:& ..
je umeblowanego pOkoju sublo.ra- nia dwa bloczki kaSOWe J'r. 20 l
torskiego. Oferty .,Zaraz". Piotr' !!9 zag'lb!cne ,r.~ trar.11Vo·aju W nhl
lWW3ka ~3, .. Prasa".
(k 1483\ :;J,l~. 48 r. na trasie l.olej ob '0·
(, 1-I49l
ZAMm. IĘ 2 pokoje z
kt clln " do\va 1,"'$1:)"71.
przy ul. Polludniowej 31, m. 21, n.
L)arterze na większe, wygody, cen- PRZYBLĄI>:AL się pies wyże! .<e
trum.
(k 1481) Smycza. Odebrae za zw1"otem kosztÓ\V, 100.no\\-9 9. RybaTklew'cz.
et ł:;a)

)

duży stół
Wiadomość: Pawlak,

o'.i:azyjnie
h.02UCłll'

",uszlt.l dz,eclnne

.nASZ 'NY dO pisania (dlugował· SFRZEDAM płaszcz skórzany na
kowe). liczenia i ,zycia. Napr~wy wymkiego. Andrzeja 4;1, SOkolski
- kU"10. spn-E'daż. Suprema. po- 4-5.
(k 1467)
łudniowa I
Ik 87)
FOTQ.GRAFICZSE aparaty wszelKALE, DARZE - wszelkie śCian kiego rodzajU kU9uję. Fototechniki kalendarzowe, dUŻY wybór po6d' p . trk
k Si
(k 1486)
leca: ,.Skł~dnlca BIurowa. Łódź ka, L z. 10
ows a .
And:z ja 14.
(Je 8ł1l ~-

tl\OfIAROW ANIE PR ACY

ul':N "

Olłł,O"'·ll!;N.

la f i I'm~u

<tp \.,

{l ...."

Wio. tem

35,- zł: za 1 mm s?palt' od 71 00 \20 mm - 50.- 'tł; za \ mm 'Lpalt
od 121 do 200 mm - 10.- zł: \Ul I Ol trI !z-palt:o, od 2m d.o 300 mm 90.- zl: za I mm szpalty ponad ~OO mm - 120.- zł W t"I.·.·,e; Gil
'O mm - 6ll- zl Ul 1 mm szpalty. od 71 do 120 mm .- 11>,- zł Ul t :run
Izpalty od
ao 200 mm ' UlO.-sI za ł mm szpałty, od 2\;1 do 300 mm
140,- zl Ul 1 mm szpalty. pon!ld 300 mm - 180.- zł za l mm szpalty.
RAMKOWP. WS1łOD O ROBNVUłł: 00 óO mn. l szpałty 6()o1. drot~1
Ponad 00 mm l dwuszpaltOWe 1()()11. dro~ej,
JIiLUSZ.ENlA "ROSNE: :lO,- ~I ,,8 wyra~. poszuklwama praey [0,d Ell WVT"82 (naimnie.l 10 wyrazó,"J - W numerach owiątpcznvcto
t uiedzi a lnyeh SI»" dro!tej.
NF;KUOLOtll: Do 10 mm - ~O.- d "8 I mm szpaltJI. 00 II ao l2U mm
10.- eł za 1 mm szpalty. <Xl tll1 do 200 mm - ga.- zł Ul l In!", szpalt):
od 200 dl) S()fl m!f1 IlO,- ~l <3 I mm szpalty
oonnn {IW mm l5O.- zł fAi I mm szpalt y
OOl'LA'rv: L. ~ oglOszenl" 'vsróo jfobnycU 00 wyso:ws.,-, oU mm
przez I łam 50'/.. Ponad 50 mm I 2-1amowe lO(!"I,.
~. Za ogloszerPa t.ol><llar"rm,' t:>ilanse l ogłosz<ln:a kom
omowane 10001••
3. Za niedzlctł" , śwt~ta .np/ł
ł. Za mIejs"... ~tr: .. Mn~ IU\I'/. _ _ _ __ _ _ __

'Al\IOT. -A, pracująca
poSZukuje
pokoju sublokatO'I"ski~go,
w!>I:;..
ci za parę miesif;cy z o,ór~. Tel
2.Z3-115 - pro,ić Slo<trę ~.uka ...... l<".

121

I NSTRUK'rORZY
hodow'lani z
paszy dl~
SREBRO, szmelC' kupuję WARYS pr:lI<tyką normowania
_ Piotrkowska 37.
(k 1233) krów potrzebni. podania pisem· BIURO -OGŁO~ZE;,;;r,6dź. l'iotrkol\ska !lS. Konto P .K .O. VII-5ł86
ne życiorj'Ey
Centrala Mleczar- Punltt; przyjmowama ·ogłoszeń. Piot:rko.wska 96. P:otrkowslta 53.
R..'\.DIOAPARATY.
fotoaparaty. ska Łódź, Gdanska 184.
Piac Niepodległości I hale) PIOtrkowska 198
(k 1368J
kinC'llparaty, telefony.
motorkI,
-ll-:Il-,I-A-l-J-p-n-E-N-U-;\-I-El(~~-;Ska 53 i Piotrkowsl<!l 911 - sklep
każd" radiową "ampę, różne przvrz"d~ i nalz~dzia kupuję -- sprn- FACH OWCY : walizkarze na walizczynny w godzinach od B-18. T~I~fon 180·74
daje - zamieniam, Gd?ńska 17 .- ki, lle;:e'iery szyte; galanteryjnik
Opłata n1iesięvzna'?' ()\l~,~orem na rrueJscu
oz: l~O.'sleżlllak, te!. 169-55.
(k 149) portfebrz; tO"ebkarz oraz szewz przC3ylka pocztowa
zł lls5.cy wywrotkarze p')trzebnl. Zgloz l~NltA.r~7.~niem do domu zt 170... Przyszłość"
\1.\ Gl kUtlno . sprzedaz - nanra· ~7.enla S,)óldzielnla
Konto P. K. O. Nr VT1 . 5H7 Od d "ial w L<l1z
Łódź,
u\. Plotr\va - stemp!O\\ anie
\vypozycza_ ,.Robotll'cza·
pra we oficyllU
nie t' enlowlecycb. Piotrko\vska !I kcwska nr \05.
Czytelnik" Vldź. ul ż".. irl{i Nr 2
(k 1075) Odbito w Druk. Nr'4 sp-W;;O:~·w
(k 3501 lU p'ętro.

..

(k 1470)

ZGUBJO:\O k5:i"i.e·~::.1:e

culni

społe~zll(:j,

nia

Ubez eZieliluka 1:lt a(k Hl!l

SK RADZIONO dow6d ~ożsam~cl,
SZKOf,A SAMOCHODOWA Drzyj- kart~ pl" <=t cy . 7aswi~-iCC'lenie Z
amllje zapisy Łódź WóIczań<ka 27. cy, le'."!t,.-n1.ac;E' Zw.ią?:ku G,,-_ "J(m pl
nOlnicz"nego,
Czamt'C!!iska ~~Ili·
sł.av.-a, \Vs-c'uJdnia 20.
(k :~:(3)
KURSY kroju. szycia. modelowan!a Tnstytutu
Przemyslowo-Rze1n1e'lniczego. Zapisy Arm!! Ludo- zr.. UBIOS'O ki;i~że~z!~~ ·.j'ojiSk r ,.,, ą
naz\1'.~',cI::;o Pa:wlak Józe!, 'L1e;.ź.
wej 17-3 telefon 135- 41. Ck 1037) Antonlcwslca S-a.
(~ ;4;;)
_. --_.~ .. ... -"-KROJU
I MOUELOW.\ NI .'\ wyL1Czają 3 m. Kursy cPR Pi'Jtr- ZAGUBIONO ć(}wód
kowska 24, Zapisy od t5 stycznia Łuczak J.s.:1~'!i~.
gOO7 10-12. 16-18.
q, 1141)

--- -- --

_

------------------------~--------------~--------------------------------------------,----(5/)

PLIłN

r

l
Wraca.j~c

Z

wywiadowcą od perulm~·Zla,

O
-l'-

8P

USi2Jalllowamte -

zawołał.nB.

strzegł Agap·It, że 2lnajduje Irtę p1'zed kamie. k'. "'- Ozy :zm.a.llmł już p.::aJ lirra
nicą W któr\;j przed tygodniem przeżył tyle
- Nie ocWaTł staTl'>ZY pam.
n;;.epl-zyjemnych chwil (włącznie z OdWIe7.iIEL Ironią. - Czy. pańSki P'es ma do
niem do szpitala wariatów). Przed bar'ero, tak
Zna!kom1\:,y. ~ dilac;Zet?;o 1>00. o to
.3.1110 jaJk w6wcz!ls. z"ba;!}zyl Krupka u'Wią.za
nego :1:ółt~gt> pie.~ka Wln.<c (:t<!J I):o-.Jt-a wy

I-

STo CI

"'łu"n'p 7. hal'U

-ti"ń'7Ti.:'I .. ""TU T ...-........

·'.r.. . .

pl

--

Spccjalnośi:'

KUPIĘ CEWIARNIĘ
nę) 6-8 wrzecion \V

(li

,ALA
warsztatowa
u'-z30lOn,a
ś,óclmleście, powiel zchn,a i8ll. _
F OT OGRAF - operator - retu- <:wrof kosztów. tel. 139-10. (I, lllQ)
P OTRZ EBNA mloda
pracownica .zer - laborant poszukuję p,·acy.
domowa,
małe
gospodarstwo. Zgł'Oszenia,
Pabianice,
Armii LOK.AL u~ytkowy do wyn l~,a
Strzelców Kaniowskic)} 111, m. 3.
Czerwonej 51.
li r. p.l Śrćdmieście, centralne og,1e;",u,II
(832 p)
elektryczność,
wOdociąg
za
MASZ YNISTKA - stenotypistka z zwrotpm drobnych kosztq\'.' \'Ilil- Z. PIS y
l1a a mleiJlęczr,y
OGROD NIK
potrzebny, 7 mórg, dlugo1e~nią pra·ld.yką SLUka pracy. domość.
żel'omskiego 9, m, H, K.oJu 1 Mode!owania, (,ooi, piotr_
szklarnia, ill-spekty, ziemiopłody", Oferty bez zobowiązania pod "Pra- godz. 15-17
Ck 1367) kOWSka G9.
Ck 12~)
Nowomiejska 5, Łódź.
(828 P) ca".
(8"J5 p)
SKLEP 17 m icw. z. urz'ldzemeID, KU RSY A.dministracyjno Handlowykwalitl- JlIASZ YNISTKA
WYCHOWAWCZY l
przyjmu
ze z.najomo:;.:!ą telefonem śródmieście do odstą We Piott"icows!-t~ 125,
kowana potrzebna do 4 letniego stenografii ."zuka pracy. Długolet pIenia za zwr...,tem kosztów. Ofer- "-,,pisy na nowe k..l i3y :ekl e'arlat
Warunki nia praktyka biurowa. Oferty bez ty bez zobowiązania do Dz!ennllt
dzleoka. telefon 113-05.
~..:yn y godz. 17-'1".
(l!: S!l6)
1843 p) zobowiąza.nia pod ,,18149"
(834 p) Łl.dzk c<;o pod .. Now(lczesny".
dobre.
('l07 p) KU R y krojU mę<kl.ego i damSZWACZKI l chałupniczki na koskie~o
dlE. k nwc6w. Im,tytul l
..
szule męskie potrzebne. Zgłosze GOSPOSIA poszukuje pracy, do- ODDA l ładny duży s!-lep w do- Łód~, St"lJi.n.a 7.
(k 14C1)
ma - Wytwórnia Biellmy Piotr- bne gotuje, Na"";\"!'ot 11. m. 5.
b.rym
punkcle
za
zwrotehl
ko&z(822 pl tów urządzenia. Oferty bez z bokowska 50, godz, 5-6.
(1140 P)
KURSY krojU, mode-Iow.ania i szywiązan a
pod .. 675 tysl~y·. cia InslytuiJI, Lódź. S' <l!ina 7.
pierwszorzędilla
P OM OCNIC
domowa samod7Jel- BUCHALTER
Piotr.kowska 96.
(\l16 pl
(k 1462)
11a potrzeb na. Referenc.ie.
Kos- siła z długOletnią praktyką, przyjciuszki 93, In. 6.
(838 p) mie dodatkowo pracę w goozinach SKLEP j P.ok6j --;o~eczuy Z<lmic-I zmjlB ł l1NSEWAiNIENIA
na pokoj, kuchrua, ewent. sa-! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
przedpołudnioWYCh
Telefonowo.ć
(8H pl
P OTRZEBNA praczka chemIczar- 204- 50, god/l.. 17-19.
modzleJn1Y pokój.
Boonar5ka ~R, i 7.GINF.ŁA suczka Spagnol-Sprinka. Andrzeja 27, p~alnia,
(8.37 pl
m. 2.
C&'"'0 Pl .,eL
brazowo-szara.
Zna;azcr.
KARMELARZ samodzielny, zdolza wynagrodzeniem. ul.
P OTRZEBNA wychowawczyni do ny poszukuje p:acy. Oferty .. Kar- pm OJU nielO'ępującego ,a kLika /.wróci
Sterl'nga
11.
m.
9.
(k 1300)
dwojga dzieci.
Warunki
dobre. melarz" Piotrkowska ';5
"Pra .. dni w miesiącu pOSZukuję. Cena
WI::domość Dowbo:,czyków 4 Wy- sa' .
(k 1'4.57) obojętna. Oferty .. Dz:pnnlk LMzZGUBIO
NO
':',
.~.,
rejestracYJną
1845 pl
twórnia Win.
ki" pod ,.Dojeżdżając. ".
(356 Pl RKU-P;otr:<l
--~-: kartę z komósj!
kwa-l"li:k"cj·i!".e- SP, wydane w poWYT WORNIA
chemiczna "Ski- DWAJ ucz.ni.O\w.e IV kl. G=nazNazwisko
don"
;>OS2Ju.lwje
przedstawiciela juro Dziew181'skiego przyjmą pra- P OK OJ z kUCh'nią, wygoó~, cen- wiecie f'lo'rlwwlYkim.
J'~ugen;usz,
I~roozony
na Łódź z karta
rejestracyjną. cę w godzin,ach P'?Połud~\\"Ycl: trt~. zamienię 11.a 3 pojwje z lm- R.echeta
chl1lą
z
wygodami,
za
zwrot"m
koTel. H13-01
(850 p) do 5 godzin. dzienn:e. ZnaJomośc
S.UI. 1030 r_ W llzeczkowic. (t.27 p)
__ \ projektowailue wzorowo automaty sztów remont" Oferty pod "cen(854 p) ZGUBION O legitymacje: pracoWNA DOBRE waTunk1
potrzebna skaryet!t0w~"
workowe.
~f:o~:,,: trum".
niczG. trann7,ajo\vą, Z"\viązm Zasumienna pOlnocn;ca domowa. Na- "Dzlewlarze. ,Prasa" PlotJ:k "
rutowlcza 54/14.
(760 g) ska 55.
(k 1479) PO SZUl\:UJĘ pilrt\e pokoju sublo- wodowego, zaśw!adczenie HKU lla
l,a.torskiego z. niekręllującym wej- n3zwis!co Janus Jan. Laskaw~ zna
śc,em j z uzYWalnością
kuchni. lazca proszony jest o zwrot ciowoSródmle-'icie lub peryferIe, obojęt dÓW na ad,'&'< SbwJańska 18-35.
.
(158 g)
ne. Zgłaszać Andrzeja Stru~a 32,
m. l-a, parter.
len p)
ZGUBIONO dowody, ksiazk.ę WOlZAMIE. rIĘ mieszkanie komforto- skow(1, Jałocl1a Konrad, "Swlątnild
we pod WaTszawą na takiez pod 19, gm GÓT~:a t' "~:a,~;cka, ;lO '.
Łodzią. Oferty bez zolxJ\v i ąz:mia La;-k
"Podkows Leśna"
339 p)
PRZYBł••\K .... f, sie pies bernard.
Goni groźny
POKOJU subloka·tor 'e~o w 5;rod w kagailoa, "",;!~iy z białą latką
mleśc.u pc.,c7.u:mją 2 studE'n!:<: , ce- n:\ czole j nare laty na nogach.
Byk czło wieka,
na oboj" ,n::. WiadomośĆ' 1.\ ł)W3 Do o'-jebrl1.n'a r:..oln~;n;~k3 i~, ln..
Ten v popłoch 11
l, m. "8. Z. DObrO'volsk<l.
(a~1 nl
('0'511 g)

SPItZEDAl\l sypialJkę jasną w dobrym sta<nie. Bednarska 26, m. 33,
klat·ka .. D " - w godzinach 16-20.

JlENT S'l'A

ZWI .ku

A.nd!:źeja

potrzebna(846 do
.'OSZUKIWANI!
p) _ _
_ _ _ _ _ _ _ _rRAC
_ _ _,_

- -----

tow cza ~

roby kobiece.
nr 115-15.

KURSY
Samochodo",e
P OT RZE BNY tkacz WYkwllłltlkO-,
wany, angielSkie jedwab. PaTyska
LOKALE
T_·a",portowcó.v zapisy.
5. K/Wi!my. te!. 224-96.
(k llW) - -- - - - - -- . -- _ _ __
o: 6.
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