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PrZedwojenny pOZiom produkcji ZSRR

zosłał przekroczony we wszystkich dziedzinach życia
MOSKWA, 20. l. (PAP) - Cen tralny Unąd Statystyczny pny Ra"
dzie Ministrów ZSRR opubliJkował wyniki wykona.nia planu ollbnc1owy
i rozwoju gospodarki na.rodowej ZS RR za rok 1948.

i odbudowano wiele domów miesZ"
kalnych, którycih przestrzeń miesz"
kalna wynosi około 8 milionów metrów kw. Równocześnie na wsiach
na tych samych terenach wybudowa
no w · roku 1948 ponad 300 tysięcy
domów miesrkalnych.
W rozdz1ale o wzroście produkcji
przemysłowej zamieszczone są dane
dotyczące wm-ostu produkcji w PO"
szczególnych republikach związko
wych. Ze sprawozdania wynika, że
produkcja przemysłowa w 1948 ·1'0"
WŁODZIMIERt IL.JICZ LENI~
ku wzrosła znaczmie we wszystkich
(22. IV. 1870 - 21. I. ~24)
W /g rysunku sangwina art. malarZa. P. WasilLewa.
repl1hlikach związkowych.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:..;.,.-_ _ _..;.,....,..

Plan produkoji przemysłowej na
W ciągu pierwszych trzech lat Pię
1'ok: 1948 został wykonany w 106%. ciolatki odidano do użytlw 51 mi1io"
Produkcja !przemysłowa ZSRR w ro- nów metI-ów kwadratowych prze"
ku 1948 podniosła się w porównaniu strzeni mieszkalnej. Na wsiach WY"
z rokiem ,1947 o 27 proc. i przelm"o- budowano d odIbudowano za ten
czyła przedwojenny poziom z roku okres ponad 1.600.000 domów miesz1940 o 18 ,proc,
kalnych.
Mimo niekorzystnycll warunIków
W wynilku obniżki cen detalicznych
meteordlogiC2lIlych w okolicach nad- na a;rtykuły spożywcze i przemysł 0wołżańskich, produkcja rolna ZSRR we zdollIlość nabywcza rubla 7JWięk
o.::iągnęła niezwykle wysolki poziom. szyła się dwukrotnie. W związ~{.U z
Zbiory zbóż na teren~e ZSRR przy" tym, a także w zwiąZku ze wrOS>tem
niosły przeszło 7 miliardów pudów zarobków, płace realne robotn1ków
zia.rna i Gsiągnęły P(IłLi01U przedwo" i pracowników wzrosły w roku 1948
jenuy·
w porównaniu do roku 1947 prr.es'Zto
S prawozd
'
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anle 2a'Wllera rO'Wnl;z a" Sprawozdanie podaj€ następnie da
ne, ,dotyczące v.:z.rostu ład'U~ow tO" ne o zwiększeniu liczby robotników
;varowych: transportu
kolejowego? i pracown1lków, o wzroście wydajno
_
....
:\'odneg ? l sam~chodowego. ~adunkl ści pracy, o dalszym rozwoju OOdo- . . . e"'lechą "otę
tra~lspor tu k?leJ~wego, w r~ku 1948 wnictwa instytucji kulturalnych, le~~Vlększ~ł~ SIę w po.rowna~llU 2'l ro" cznic i instytucji użyteczności publiWASZYNGTON, 20, l. (PAP). Kores ondent PAP dowiaduJ'e
faem ubleolyrm o 27 proc. l prz,ekro cznej W roku 1948 zainwestowano . .
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C'Lyły pozi~m przedwojenny.
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,_- _ h 't'. ul" SIę, ze gen. Clay wystąpIł do Waszyngtonu z wmosklem o Odstąplew o ou owę w Ol\.rę;;;ac , K Ole e
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\V lat.lch 1946, 1947, 1948 odbudo" gły zniszczeniu w czas,ie wojny 20 me o PO: ilnOn'Ien . mowy ocz ams le1, otyczącyc ruemIec leJ
wano, wybudov:ano i oddano do u- miliardów rubli. nie licząc imvesty" marynarkI handlowe].
ytku około
4,000 państWOWYCh cji lokalnych· W okręgach zniszczo"
Wniosek Clay'a domaga się odbudowania niemieckiej floty
prz:eds!ębior~tw pHemysłowych.
nych przez Niemców wy1bud'owano handlowej wbrew tym postanowieniom,
---------Plan Clay'a wywołuje liczne komentarze pro i contra w Waszyngtollskich kołach rządow 'ch Niemcy amervkańscy nie kryją
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Zarzadzen.e arneryltańskie zaWlera groibę, że w wypadku niezasl;o60wania się do powyższego zarzą
dzenia, dr. Blasse będzie pociągnię
ty do odpowiedzialności sądowej.

żegludze

Między
LONDYN, 20. I. (PAP).
brytyjskimi i polskimi l:ln.iami że.
d'
zostala m wa ()
g l u~ po plsana . .. u. o
.
_ wspołpracy w dziedZU1le
zeglugl.
Umowa dotyczy
regUlarnych linii
okrętowych między portami brytyjskim Londynem i Hullem a Gdy-
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naczeln:ka wydziału przetwórczego
- Grzegorza Axentowicza. Oskarżeni ci, stojący na czele jednego z pod
stawowych przem słów lekkich w
Polsce. przemysłu pa lerniczego, urzędnicy, którym pOWIerzona zostala troska o interesy Państwa na odcinku produkcji papiern:czej, dali
się skorumpować przez właściciell
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procesu I,papierniczego"

Wczoraj przed Sądem Okręgowym
w Łodzi rozpoczął się proces przeciwko b. naczelnemu dyrektoro'wi
Centr. Zarządu Przemysłu Papier.niczego w Ło~ Emilowi Kraulowi.
Na ławie oskarżonych zasiedli również Zdzisław Hasfeld, Stanisław
Zięba-Barański, Józef Serog, Ignac~, W~eśnd.ewski, Bronisław .S10twmski oraz Grzegorz Axentow]('z.
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Pierwszy

z okazji 25 r

Ul'ponen
zalecający
podwyższenie poziomu produkcji stali
w Niemczech Zachodnich i zredukowania programu rozbiórki fabryk
niemIeckich. Należy przypuszc4ać, że wniosek ten spotka się z oporem Francjl l Wlelkiej Brytanii.
NOWY JORK, 20. L (PAP) , "Journal of Commerce" donosi, że
Zw. Zawodowy Marynarzy, należący do CIO i armatorzy mają zło"
i, Ć w Departamencie Stanu protest, przeciw zniesieniu Postanowień
PoczdamskIch, ograniczających żeglugę niemiecką i budownictwo
statków w Niemczech.
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W swoim czasie dr Blasse był m::a.
nowany w:ceprzewodniczącym sądu]

umowy o

...Q.o '101 ,
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BERLIN, 20. 1. (PAP). Agencja berlińskiego przez Komendanturę So\.DN donoSI, IŻ amerykańska admi- juszniczą. 4 mocarstw okupujących,
nistracja wojskowa w' Berlinie wy- Niczym nieusprawiedliwiol1a ;nferdala zarządzenie, zgodnie z którym wencja amerykańskiej administrawiceprzewodniczącemu sądu berliń- cji wojskowej w kompetencje berkiego, dr-owi Blasse zabrania 'lię 1ińskich organów sądowych stanowi
\" przyszłOści wypełniania obowiąz- akt samowoli, mającej na celu rozowo
bicie berlińslctego sądownictwa.

Podpisonie polsko-brytyjskie;

~,

i OdCZYt"

firm prywatnych, fabryk, podlegajqcych według ustawy upaństwowieniu. Skorumpowani funkcjonariusze
dz:ałaIi w obronie interesów fabrykanckich ze szkodą dla Pallstwa.
lNZYNIEROWIE I PRAWNICY
W tym jednym z największych pro
cesów o sabotaż gospodarcr.y - na(Dalszy c:ąg na str. 2)
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pokrzepiać

nla i Gdańskiern. Dotychczas współ- DWIE GRUPY OSKARZONYCH
praca w dziedzinie żeglugi między
Zanim przejdziemy do właściwe
W _ Brytanią a Polską odbywała się go sprawozdania z przebiegu rozna 90dstawie
Gentleman Agree- prawy, chcielibyśmy po krótce zanaoficjalny - t" ~e:'
lizować postacie oskarżonych. Oskar
wspó!nGta l dzl I ,
ment.
żonych można podz:'elić na dwie zaPisalZ węgier~ki '
Zawarta obecnle umOWa przewi- sadnicze grupy. Pierwsza - to prze- Szczeciński
mówił o tym, Jak
mysłowcy prywatnI, właściciele wieI
duje ścisłe współdziałanie lin:li okrę
SZCZECIN, 20. 1. (API) - W Szczecinie r~ł obrady Zw. Za' WIąZą pisarze delT
kich przedsiębiorstw papierniczych,
t owych obu pańStw i zapewni na- którzy za wszelką cenę usiłowali nie w<-dGwy Literatów Puls kich. Na zjazd pnybyło 80 delegatów z okrę" ze zjazdem pisarz,'
szym portom lepsze niż dotychczas dopuścić do nacjonalizacji fabryk, gów uraz ponad 100 g~śoi, wśród których zna.jdują się reprezentanci zil przekonanie, że Z .
będących w !eh posiadaniu. Do gru- Z3.prz;vj:lźnion 'ch państw demokratywnych.
nakreśli V:i:Jlltcie ti
połączenie zW. Brytanią.
postęp o ""eJ l era u
py tej należy osk. Zdzisław Hasfeld,
Po poltldn u przem
właściciel dwu fabryk papiernicr.ych "WIERZYIUY, ŻE W PRZYSZŁYCH wacki powiedział: ,,Nasza obecność
"Klepaczka" 1 "Natalin", Zdzi5ław PRACACH I WALKACH POKRZE" tutaj to nie jest już kontaklt czysto st(;r Sokors1n. (Obr
Zięba-Barański współwłaściciel i dy PIAĆ, POBUDZAĆ, ZA HĘCAĆ I
a wyspie Rodos
rektor fabryki "Herbewo" w Krako- OPROMIENIAĆ
,
BĘDZIE
LONDYN. 20. 1. (PAP). Według 'wie ?raz J~~~f Sero~, ,;,'łąściciel fa- 'I wór. ZOSC PO _mEGO PISA'
l11Lom1acji agencji Reutera, Delega' bryki .,Ron 1 "BęSk;d .
&ZA".
ol Egiptu I Izraela na wyspie Rodos
Taki Je 1 dezyd rat Szczedna !>od
doszl' do zasadniczego porOZUmienia SKORUMPOWANI URZĘ~NICY adresem Z zdu L tatów.W:'łowach . .OW ....
.
,
..
Druga grupa - to urzędmcy, sto- tych wo l
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PAhYZ.20 J (PAPl _ .• tro'k ro"/s:wa. ce~cm poparci
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Igo Bronisława Słotwińskiego oraz
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, ktorzy zad<l~ pyt<1lll':l, o~karzoncmt: bytu, p.::wala na zrnial ~ .rządoW.
Kraul - Dla mme była t,o. duza
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sk~emu i Slotwińskiemu na nie~eQa1- paplcr z czego korz"5c oSJ:l 'Sn~h" v. «;:l,a, lllb U~· l~ ".1 ,~:;wo,ac mor1.\Ia wst~;e, obrońca os~, Has ie ~ I SĄD PRzrSTEPVJE DO PRZE- r,0 przerobienie celulozy na papier , prywatne osoby, a rń~ędzY inny"',; I ?el's.wa? .C:'.;. okradlI ko~go'?, A mometc. ~Yror:skl składa w~ll;>sekWO ~7u '
SLUCIli !'>.'IA OSK, KRAULA
zaprzecza natomiast jakoby miał oskarżony.
ze upra'.\ ah szp e!~ostwo, NIe,
wo arue bIegłego PSYc?l,a:i1'Y= r
Przrznaję się do przyjecia ud zezwolić na sprzedaż wyprod~koPrck.: Czy uzyskiwanie u o"kal-I Tego \·;,zys'lk.ego n:.wet mi~te~'ldan.;a
poczytalnosc! ..... aI e a,
..
. 1 •
•
S' ,
żonego "porad" w różnych spra- nie skons.l'l.:owan:'
akt oskarzer\1a
"..
•
a śviadec- Hasfelaa. BaranS~Dego l eroga wy ';vanego w ten sposób nanieru pry,
k'
'ch
~e ~~ pr~, "~~\cę. iż Has mieni ODy ch w akcie oskarżenia kwot watnym kupcom,
wach było tylko pozorem, stwarza- 1 I1.i~ mo~:~ im za:-.. \.1clc. Os, an:a l
., ar~ -le, s 'le:r: . Jei:JVOWY na _ zeznHje Kraul. _ przyznaję równym przez właścicieli pryv'iatnyc:n naLom:ast o inne ;:)l'o~niE',
.r,rPzles?laadroowZc$ztraOJ+~ .
'
nie,Ż, ze roznlawiałem z tym.~ osobaKraul przyznaje, że wziął od Hen.- fabryk. ażeby ułatwk dawanie ł;)- I Występowali plzec:\'J... mordo-wa. 'L"!
K
ryka StulgU'tskiego, dyrektora Dol- pówek?
I niu ludz', a ;lawet o zgrozo M1Jrzy_
at
'')};ta!l.awia wl."iusek rozpa- m, ~a )~mat reprs:v yzacJ~.
wo= nośląskiego Zjednoczenia Przemysłu
Osk,: Sądzę, że tak,
(nów. Uw. żali, że imperialistyczna
czasie prze.wllCiu sądowego. J !Y p,leJ.lę;me ,były, PL zez~ =,le Pn:~ Celulozo _ Paplerniczego 250,000 zł.
C"
, . dl
,".
d '1' ,
Jle'i odczytany 21Js ta je akt as' jęte za poraay me k?rueczl11e ZWIąProk,: zy oSJ\:arzony zaw'lO ]J:J- wojna jest zbroc.mczą, l WIeI' Zl 1, ze
nia, Ponieważ w J'ednv.ID z o' zane z r~pry\VatyzacJą. ,
. Twierdzi jednak, iż z kwoty tej 0- kładane w nim' zaufania?,
robotnicy amerykallscy są kr7Yw•
. I Z k leI Kraul omaWIa poszczep'ol trzymał tylko 130,000 zł. pozostałe Osk.: W pewnym semne tak TO\cb:erri i ,'łyzy,Liwani ,
ch n-rów "Dziennika Łódzkieo.
; , ,
.
a l' zaś
120.000 otrzymała pracownio
} mOJa
"żk
'
T b ł " '1
'~"',.
n
' ID
Llmówiliśmy obszernie za;;zaty ne spotkallla z włascJclelaml fabry,~
, y .ba
Clę a """lIla, o y. O S'WlI I Głosili m[~ynaro_ową przYJ a
' okoliczności w J'a1;:ich QtrzyUWWilt CZP
.. p.. Danuta,.Aleksan, drowa l ,Sło~- stwo, co zrobiłem w zw.' iązk,·.u z. n,3.- narodów, Za to, ż~ ośm:elili się t.ak.
•
dane się
oskarżonym,
obecnie ogra:
'
O,sk fu'zon y e prz~znaJe sęk
:zamy
do najważlliejszycb
skro pieniądze. Np. za- udzielenie rady w I un.ns1n.
1
cJ.·onalizaCją f,ab. ry~: R own~ez, swm: myslf'ć, ż·~ (lsn; ·e. iili , się ujawu~ac
'J/
sprawie sprzedll.zy lub pozostawie- do tego, ze oył moto,em teJ sprawy. stwem było, ze WZIąłem pleruądze 1 swe pogL,dy awanturniczo pokoJo_
OSKARZENIE
nia w fabryce ,.Natalm" karton.ożO-j ,c- Gdyby nie Alek~an~o~ - mÓl olc za nie. nie zrobiłem.
,
. w~ i socjalno "nlebezpieczne", znaEmil Kraul jest osk~rżol1y o nie,,/ wni Hasfeld wręczył KraulOWI 50 I V'n Kra~. -cała ta histor.a rue m:1a- . I?alszy c~ąg rozprawy w dniu dZl- lezli s:ę za kratam:,
1'Odjęcie staratt zm.ierzf.,iącycb do u- I tys, z1.
łal:)y IllleJsca.
SleJSZ},"!l1. (lbk)
Pcprzedzony h:steryczną nagonką,
yaństwowienia we właśdwyzn czasie I
.
rozpoczął się haniebny proces, . Na
fabryk papierniczych "Kleparka",.:
sali sądl)'wej WlaSO\'\TallO policję, tak
"Natalin",
"H€l'bewo"
i "Roni" ora2.\
Z
e
B
l
j
a
k podczasś~viadkó,,:,
rozprawy
idzie o ;~a;) 1l:dzielenie ich. ,~łaśoicielom I?orad,
""
.
.
straszenie
?becnoś~:ą licz
maJących ułatwJC 1m ut~zymarue po..
, > , .
.
:1ych agentow pobcyJnych, Jak na
jadania przedsięb:orstil, za co 0szerszej arenie id.z.ie o stel'Toryzowa
trzYIl!ał
,od Hasfelda 3~O,OOO. zł, od ZachO~ATanl'
dotvchczasov~Tych
ni,e s.!?oleczeńs\'~va, o przeciwstawieBarans}de~o.około 400.000 zl. l od Se
vv
V
rue SIę przy pomocy knuta rosnąroga rowu 1 około 40~,O~0 zł.
n~
nr:tll'i'!l;lI"y ~Wfttu
pod~tku
cym przyjaznym nastrojom spolel'onadt.o
t o.skarzema z~rzuca
~e !!t ui.~.,.. n
ll' ~
1. . IW!
...
g
czeństwa wobec samej idei pos,ę DU
Krau.lo~l ,wydame zezwolerua .na
\
jak i wobec ludzi je repre7.enhljąl~lerobleDle ~e~ulQZY poch?dząceJ z
NoweJ.:zacja podatku od wynagro-\ podatek podwyższony o 50 proc. Pod ustaw5.e o otowiązku społecznego cych, Celem procesu. jest bowiem
l<e~egalnych. zrodel na l?apler w f~- dzeń poszla v; kilku kierunkach, kreślić trzeba równIeż, że podatni- oszczędzania.
zdławienie ruchów opozycji przeciw
,ty~ach panstwowych t sprzedarue I Najważniejszymi sa .
(kOWi przysługuje prawo wyboru
',.
.
ko wyzYSJroWi kapitalistów, przeciw
'apleru prywatnym ku.r:~co!n, za co
podniesienie kwoty wolnej od po- wynagrOdzenia., które będzie obciąPrzeWl~uJe ~;ę wpro'\vadzerue <:a· I.CO dyskrymiracji rasowej, pneciwtrzymał 830 ~YS, ~, WZ1,,!Cle od d:r- datku j wprowadzenie nowej skali 2:one zwyżką 50 proc,
~a.dy oblIc:ama s:aw7k ?szcz:dno- ko podżegaczom wojennym,
cektora Dolno",ląskiego ZJednoczenIa dostosowanej do nowe"o systemu
.
. sCJOwych VI edług :;kah dla poszczcB t In nagonl-a wskazuje
że
?rzemysłu Celulozo _ Papierniczpgo ł"
"'.
Nowe przep:sy zachowują IV peIm gólnych okresów wyp~aty (tak jak w.
ru, a, ,a.
.
~.
" .
250 tys zl- i p!ZYJ'ęc'e 180 tys -zł p ac,ch
'd t l
ch Jg dotychczasowe ulgi, a więc m. in, zni podatku on wvnadrodzeńl tj mi~- ImperJ l'sel amerykanscy CZUJq Jak
.,
~
.
za OWC:llle o yc lCzaSOWY
11, 'k'
dzi
l
d tk'
• '"
, , ' ba-c'z.o zagrożone ~a ich pozy~j(' dla
od jednego z prywat. ych przedsięJedn
z elementów upowszech- z 1 ro ,m;e, u gowe opo a owan 7e sięcznego 't.vgodniow'?go J dtienne1. '
.
.
_ .
c,.
,
.•
blorców w zamian za udzielenie ze- . , ymod'k
. t
h l . n. _\ pracownikow sezo,1owych W formIe 0'0 przy czym na iwvżs'w kwota( tego tez uC12];:a.lą SJę· de tak mało
ch
7,W01P.ll a na 1""'Q~"b')t;mie
bibułki ~~~<:<\Ę,- a\u ,~~ .... u~ ~r1em~od:; ~,_ obniż1\:' pc. da1;ku o jedną trzecią 0- ;,;lna ,;, obowi ó17ktl osZc~<;'.;l7an'a skutć?Zll'y
metod walk' z pąstęs:wia owej.
"owan1a ~t<i..r. 1-'1acown. u'W tprtir.;,w<J - .~,_, "1", ";f,~""",,,",'. ... u
. . ."'~
rl
1iOQ..~~· >,."
ba<.ltai.e do 3\\ ~~ :\.)~,n, 1:?,k ter"OI, ,
.'
PORADY I POi~OC...
wych. którzy z tego zwolnienia ko- wysokOŚCI 00 .30 proc. 11aleznego po- mi::dec7nie (7 llotvc'nczasowych 1;1
HtstOl:.a \.1CZY Jednak. ze ant proZdzisław Hasfeld, stanisław Zię- Izystali, (NOWE płace mleszczR w 50- datku.
\75, 'lI, miesi~znie)
,
ces DI·eytf.lssa. L.ni proces S'lCCO l
ba-Baral'iski i Józef Serog osk~n:e!1J. ble również i ekwhvalent za obcjąZaznaczyć jeszcze nalezy, że ulgi
..
, ,
.. Vanz.::tt;. ani, proces ? podpal~nle
są o nakłanianie Kraula~ ~rzesruew żający ich podatek od wyna>;f1'odzeń). nie obo",':iązują w odn;csieniu do I StaWKI oszczędncsclOvve Wyn,0SlC R~i~~stagu me
OdmIf.!~ły h:';;'!u
skiego i innych urz~kow CZPP
Nowe przep:sy zamiast dotychcza podatników, których wynagrotlzen.ie będą 1 proc. p,rzy wynag:rodzemach d,~eJow, I. proces .przywodcó~v Far_
do ucl.tielenia im,pora,d l.pomocy w sowego sposobu p!Zelicz~nia wyn~- przekracza miesięcznie 30 tys. zł., do 42,OOD ~ł. rrues .. 2 proc, przy wy- tl: Komun!stycz:n~! w USA me .zffiJe
Zlwiązim z naCJonalizaCją ~abryk, grodzenia w skali roczne] dla ustaje tygodniowo 6.290 zł. lub dziennie - , nagrodzemach od 42.000 do 60,000 I n~ faktu. ze pokOl będzię w'V:le.l C€Hasfeld jest ponadto oskarzony o nia właściwej stopy podall;:u vvpr'o- 1.200 zl,
zł. m ;es. i 3 pmc. ,1r7.y wynagrod,e-' n.:cmy niż wojnn.
a Iczt.:iwa praca
celowe opóźnianie powierz~mej m~ Iwadzają w zam:an ~kalę: mi-~ię<::zArtykuł
piąty
nowej
ustawy niach n ,' V1 6Gono 7.1. miesięcznie,
niż wyzysk
przez CZPP odbudOWY panstwowc] ną, tyg.O~l1jOWą i dzic"1nq. ,
.
szczególnie wym:enia 27' w;)<"Dagro- ' : ! : f b e
fabryk preszpanu.
, Podmes;ona zosiala
na]wyzs7.a dzeń i up<:lsa.źeń wolnych od POd8tB RADCA PRAWNi' I UR.ZĘDNI- ł kwota wolna od podatku z dotyc~- lm, że wymienimy za opatrzenie eme
...
'
CY czpp
l~aso\-yych
tys, zł. do 13 tys. zł. m.le rytalne, pe nsje wdowie, renty i za- ~W··,S[lJ"il.~~
.
Ij~O;l'~OSZą
przy~PI /I . §li · l'd"OW', Za!;!I'łl"d]
!~JJ l\!,f~
.~:<'
~~.
Ignacy Wrześniewski oskarżony jest slęczl1Je '
..
. pomo,gl· ·lll;va.l
;;'I, . a osn'btl"~
I
.. iiI~~~
,
lilII
.
~<-' .
o udzielanie pomocy właścicielom
,~~forI?~ prz:"wIdu.le. znaczną i)~~, zasl~z?nycil oraz lch _ rodz:n, zaPLl'"
.
•
fabryk w usiłowaniu zatrzymani.a n:~kę oDC1ą~erua .poda,kow~go, T~", !110gI sluhne, porodowe, 1)ogrzC'bowe tak oświadczył de~eQot ZSRR na
fabryk w prywatnych rękach, za co WlęC np, pracowruk .za~abal.ący du~ ltd,
otrzymał przeszło 100 tys. zl" oraz o tych,czas 15.~OO zł. mJeSlęczrue pł~c:l
pośrednictwo w przek;azywaniu lapo ty tulem poaatku od wyl agrodz,en 4
SKALA PODATr{OWA
PA~Y~ ~O,l !pAP), Szef. delegacji nim ob~rnicy i carat. ten w ish,{M
wek.
proc:, to Jest 600 zł., obecme zas z::- od wYllagro(!zcll z oIm~5em wyphLy I mdZlcdneJ KUz~!ecow złoz~ł "! ś~o- rzeczy ]tst realccjcn!stą.
Bronisław Słotwiński
oskarżony płaCI od tego same.go wynagrodzema
mjesięcznym
!de ~a konfert'DC!' praso,:,cJ oswm~ I Pl'3gnę podkreślić - ciągnał dale,
jest o nakłanianie Kraula do udzie- tylko 1 proc., czyI: 150 zł., ,
SLopień Wysokość wynalrodzenia Stepa pro I c~eme ,": sp:a:v!e ".p~eb::cgn ~esJI! KuźIJiecow, - że dotyczy to Jedynie
lenIa zezwolenia na nietegalne przeU:stawa u,sta1a Jed;lOcze.Sl~le pod- wynagro
VI złotych
<entow.
b.ura .. Nylr?n,,~c~e,,~ SWlatowcJ Fe prz.vwódców AFL, ktoir,-ch nie idenrobienie dwóch wagonów celulozy wyz}tę, skali, dla o:ob, mezonatych d%.nia
podatku
deraCJI ZWiązków Z~wodowych,
tyfikujemy ze zwykłym; człoa1mmi.
na papier i wzięcie udziału w zys- lub mezamę~nych, l. me mających
ponad
do
W toku konfetencji Kuźniecow od
.
.
•
kach ze sprzedaży tegO papieru 0- na utrzymanm dZI~CI - ? 20 pnc. 1
13,000
14.000. 0,75 powiedział na py'tanie jednego z ko-' J~śh C~OdZl .0 prz~'odców cro ,raz: o przyjęcie 30 t18, zł, za za nie- przy wynagrodzeruu
m,lesl~cznym 2
14,000
15.000
1
respondentów angielskich, na czym st:vlerdzl~, Kuzn;e,co",:,,' . - to wspo!chanie czynności Zln~zających do pona? 20 tys, z~', (odpowIedmo: t y- 3
15.000
17,000
2 10Piera swe oskarżenia o prowadze- pl ae.owa.lls~y z n ImI I mam;,: nad;:,e
upaństwowienia fum)' "lierbewo", ~odnl{)wYn: i d~ennym), oraz: dla 4
17.000
19.000
3
nie polityki reakcyjnej, skierowane Ję, ze !=tędziem v . n~d:"l wS;}O'QracoOskarżony jest również') udz:elenie zonatych. l za~ęznych od przesz~o 5
19.000
21.000
4 Ipoc! adresem anglosaskich związków w~ć. ~Iestety dZIś ]e<;ten z 1'.'CI1 przy
fałszywych informacji Cłfrektorowi 2 lat i me maJących na utrzymamu 6
21.000
23.000
5
zawodOWYCh
w.odcow, Carey. opusclł posiet.lzenie
Dolnośląskiego Zjedn. Prze... Celu- dzieci o 10 proc" przy wynagrodze- 7
23.000
25,000
6
biura wykonawczego, czym \'ir\TZąlozo-Papiern, na podstawie \\órych niu pon~d 25 tys, zł,. miesięcznie ~cd- 8
25.000
28000
7
'. Korespondentom - oświadczYł Ku dził szl-odę śwjatow~mu ruc.h(n,Vi r.aKraul otrzymał od tego dyrer.tora powledmo
tygodmowym 1 dZlen- 9
28.nOO
31.00U
8
Zl1leCOW zapewne dobrze znana vlOdowemuf N le mozemy te "o w ża.250 tys, zł.). Lapówka Słotwiń· le- nym).
10
31.000
34.000
9
jest działalność AFL. Przedstawi- dnym wypadku uv;ażać :za <;'!vn godgo wynosiła 60 tys. ,ł. Od firmy ,;tu , W:reszcie nowa ustawa pyzewidu- 11
34,000
38.000
11
ciele AFL wzywają wszystkie pań- ny pochwały
downictwo" znów wVął 15 tys, z~, Je, ze pracodawca wypłacaJący wy- 12
38.000
42000
13
stwa kap i alistyczne do kampanii ____________. .- - - wzam;an '1:a zwrócenie kwoty kau- ~~.grodzenie w sum:;e nieprzekracza- 13
42 000
500~lO
,15
przeciwko Zwiazkowi Radzieckiemu. Nowy prokurator Są. du "oelocv'nego
cyjnej.
Jące) kwoty 15 tys, miesięcZl'lie, 3460 14
50.000
GO '100
17
INie mnają oni. że ustrój radziecki
'"
SłotW1ńsk:i ~ Wrześniews!U sa oskal zł. \ygodni~wo i 600 zł. przy dzien- 15
60.000
70.0W!
19
\.i .st ustrojem wysoce postępowym,
W dniu wczm'ajsllym ob,Jął Ul'zę·
żeni r6wnież o przYjęcie 185 tys, ~ym o\,r~sle wypłaty
obOwiązan,Y 16
70.000
BO .COli
21
, Kto n e ~\lje wielkie zdobyeze Związ- dowanie prolcura.tor Sadu Apc)acyj.Jest, oproc'Z. potrąc3nego pracowm- 17
80,QOO
lOO.CaO
23
I ku R"rlzieckiego. osiągnięte w ciagu
"']
Łkom podatku, uiścić z własnych
31 lat. I;to chce ccfn"ć DasZ k'l'aj -do nego w Warszl.\Wle z sie(l~~; w ofunduszów podatek u2'.upełniający, w
SPOŁECZNE OSZCZĘDZA\IllE
te? o st ,lDU, w jaldm zn&jdowal się Idzi - Dr Boh"sław Taednug znany
rozm:arach ustalonych prz. episar
'v
• ,
da'I-"
WOt'\'C2US gdy władze spri!.\vowali w działacz spolecznv z PoznanIa.
Projektowane jest zniesienie d{ ,'h
r>\z Z ~e~o:n:ą po <' u ~r2eW\'
czasowej ,kumulacji", Z~Odnie. z , ro c l
~'''nIez pewne Zfi'llanV w
jektem - praco'wnlk. który \)<' '11 ' _ _ -=_3
kilku pracodawców wypłaca' . eh
DU'8 19 stYC7,n::a 1949 r. po ciężkich oierpieni.aeh, opatl'7J()lU1 ,sw.
Wynagrodzenie o\lłaca według skali
~ Uf U
'\ln'amenta.ml zmlllla przezywszy lat 73
zasadniczej tylko jedno z tyc. TY \
nagrodzeń, a od pozostałych ptn 'I
J.,,_,~·.;rDx, 2Q.
,(PAP), ' Wedhlg I
I
aazwiSKO: ,
l.truę
d0n!€:~;_<1 'l'''' c.il 'łeutera, walki 01hyw j S·(' te c'e w od]egłości za-I"
p.
'l::ino
POLONIA
ł d\:', Z5 l l.l ., ł północ O.d Nan- I.~
W 25 fccznicę śmierci
k'l
VI Z\ 1
z tym O.i;łoszono
-\ores:
)rzeniesienia rządu łiii
W. J. LENINA
• • • ,
• • •
a do Kantonu - !!ii
<luna 21 l "'Wyświetla fUr pro'
południOWYCh, W ,I ;
Pogrzeb odbę'zle się w aniu 22 styc1'nla 1949 r. o godz, 14 z Ku.
clu 1·' ~., ~q tl'7i~ckiei
~ząć s:?, ewakuaCja .
t'Hc~' starego cmentarza ka.to.:ckiego na OgrOdowej, o czym zaw·l"
l'
za pomocą prze- '
,
(I
KoI'clnVC!1 'tupon()w prosIm .,
".l:li3ją llrewnyc' I Zll.lłajomych p!)grą:i:eni w głęhckim smutku
iw. W NHnkinie m... !
~"Z\'sł'H' do H.ectakcJI .D'tlennlk"
t ...')'1z/{1 ego ,.
Ulot
P'iotrltows.lld
ć do ostatniej ChWUijr
pr7.~~stawici/>1i !Z<l"I \Iti
Na I{oppr"lp ,. zn8~.zyĆ ;
DZIECI ~ WNUCZKI
Pocz, seansów:
zang Kai Szeltiem 'la
K'I~ '
ł
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SmlerCl Wlodzimierza Lenina

?5 lat temu we wsi Gorki pod czył, że nie ma w Rosji

takiej dzemu

państwem,

LENIN IGORKIJ

rozwijanie kry-

ło",kwą umarł Włodzimierz LE- partii, która byłaby w stanie tyki w ujawnianiu braków pracy;
• IN, naj większy człowiek nasze- wziąć władzę w ręce i lepiej od bezwzględna walka z biurokra-

go stulecia, mistrz rewolucyjnego Tymczasowego Rządu (tzn. ówcze tyzmem, bezdusznościa, z zarozuczrnu - ge,liusz twórczej myśli; snego rządu burżuazyjnego) tę mialstwem dygnitarzy; odpowiedwodz zwvcięskiej l'ewolucji socja- władzę sprawować. Lenin z miej- ni dobór ludzi i kontrola wykolist.:cznej w Rosji.
sca krzyknął: "Jest taka partia, - nania - na tych leninowskich za
Lemn umarł.., Ale przecież na- To są bolszewic !!"
sadach została zbudowana ręko
dal żyje w mi.lionach serc narodu
Zwycięstwo Rewolucji Socjali- ma milionów prostych ludzi nieradzieckiego, w bohaterstwie żol stycznej w listopadzie 1917 r. po- zwyciężona, granitowa moc pań
nierzv armii Murkosa, walczących stawiło Lenina na czele pierwsze- stwa radzieckiego.
o WOlllDŚĆ Grecji, w niezłomności go państwa robotniczo-chłopskie- \
11 :,zpnńskich rewolucjonistów, w go.
Myśliciel
zwyeięstwach armii ludowej w
Marynarz z krążownika "AuroChin.ich, w Czynie Kongresowym ra", który w listopadzie 1'0200rewolucjonista
robotników polskich. .
czął szturm Pałacu Zimowego, re
Minęło ćwierć wieku od śmier- botnik z Putiłowskich Zakładów
Przekuwanie myśli w "czynów
ci Lenina. Powiadają, że czas l e- w Petersburgu, chłop odzianl! w stal" było żywiołem, istotą ge•
•
J
niuszu Lenina. Tylko geniuszów
cz"- rany, puszcza w zapommeme mundur żołnierza i wprost ,z fron epoki Odrodzenia tak wszechstron
'Nielkie i małe sprawy, cierpienia tu porwa~lY p~~ez re~olucJę, lub nych, jak Michał Anioł, czy Le-<
i radoścl, zaciera obraz ludzi. A student. fllozofu, ktorego nauk~ onardo da Vinci
którz
ż li
przecież dziś imię Leni.na jest bli- uz~pełmała s~koła walk rey,rolu- I wszystkimi spra~ami sW~gO c:askie i drogie milionom ludzi od cyJnych - CI wszyscy ludzle za~
. b r
d'
.
'nieżnego Archangielska do sło- kładali zręby państwa radzieckie ~~l~e r~~ż~aZbIał pow 'prak~ycznbe:
Wg obra~u art.-maI. Wasiliewa
..
d P
.
do go B ł to
d'
,
.,
,
y
rownac z o
llec zn eJ S ycy111,
o
aryza
.
y o
za ame meZIDIerllle gactwem geliial~e' t '
•. L
Szanghaju. w jednakowym stop- trudne, zdawało się niewykonal-·
'.
J ~?rCZO~Cl ;"
b . l P l ki
niu bliskie ludziom białej, żółteJ', ne.. Robotnik z ukończoną z,aled- lt1.elonral.'l' Zz JpegraO"tyZdkoąl.nosCIą łączenuł dy, aż do brutalnych nienawiści nym wrogie:m ~ę kle a o s . "
do innych narodowo Jeszcze za carat u"osYJslnego.
czy czarnej rasy.
WIe szkołą podstawową, ktol'ego.
'
..
' k ' h k' d d R '
'Zycie Lenina jego praca i wal- rewolucja wyniosła na stanowiFIlozof, e~onofilsta, h~toryk, ~j:s~~ ~:~!, I~~rk~ea ~ył~w~ię:~, Leni~ uważał za na~:viększą
ka splotły się ze zwycięską rewo- sko komisarza ludowego (mini- płodny publIcysta o .szerok.Im wa niem narodów"
Lemn ~działi zbrodnIę caratu
rozblOr Pol· w R'"
' socJa
. l'1- stra) musia.' orientowac' Sl'ę Ul
u· ch,larzu prolJlem,atyki. - WIe.lolet- główne zadanie. partii bolszewic.,I s k l,
' UCIS
. k nar? d o,w y
Polaków.
IUr.lą
OS]1. R ewol
uc]a
.,
stvczna, której przewodził Lenin, kładaniu budżetu, zdobywaniu fi- m r~.daktor, tworca. 1 orgamz~tor k' .
l
'
b '~ł
Mówił o Herceme, ze uratował on
-ta-la'
tk'
.
nansów, musiał znać się na statu par tlI, teoretyk panstwa radzIec- Ie~ w wa ce z wy Ule. ym n~c]
honor naloclu rosy]'skiego ddy w
"
SIę pocza lem
nowe] ery
ki et • •
b d'
ł'
nahzmem a przede wszystkIm z
' ....
lud~kości. zaważyła na losach całe tach, układać plany pracy kole- . f~.,O 1 Je~o u oWI1~czy~ za .ozy.
.'
_.
..
swoim czasie wystąpił w obronie
1"0 ś viata· W na'szych czasach za- gióvi, musiał łamać sab~taż, wCi.~ CIel III MiędzynarodowkI, mIstrz nacJOl!-adhzmem
.vVlelbkor~Sy]s~Im,! pO-Nstańców pol-:;kich, walczacych
'"
.. ,
,
" 5t· t . .
l"
1't
przy ]e noczesne] o rorue naJzu- ,
"
decydowała o 12okonaniu faszyz- gac do pracy fachowców,
tęPH!' ra e~ll rew? ucy}ne] - po l yc~
ł···
, ,
'" . . b t . t
l z caratem rosyjskim, o niepodlemu:
biurokratów.
\r;y. dZIała.cz l mąz stanu w skal! pe me1sze] rownoscl l ra eIS W8: gtC§Ć Polski.
.
.
"
. . k SWIatoWe], a przy tym prosty, wy narodowo
I
RewolucY1 ny.zapał l meustra- P~ace te?retyczne, ~,em?a, ]a. jątkowo skromny człowiek _ oto Patrio~yzm w zrozumIeniu pro· Dzięki Leninowi i powstaniu
szon~ myśl Lenma. t~warzyszy na "Panstwo l r~woluc]a • hczne a:-_ skąpo narysowany obraz Lenina letariacKim był dla Lenina z republiki radzieckiej Polska odrodzl~om r;ow~go .swla~.
-t~ku~~ pubhcystycZ?€, przeIr.:;~a i jego twórC7A>Ści.
gruntu przeciwstawny wszelkie- zyskała w 1918 r, niepodległość.
"NIkt wIęcej nIe zdZIałał dla Wlema, wreSZCIe gemusz orga.
_
..
mu nacjonalizmowi burżuazyjne..
.
.,
ludzkości, niż Lenin". (Barbusse). cyjny Lenina, jako przewodmczą
Wsz:vstk<?, co Le~m robIł, t,chnę mu.
.
MImo, ze ob~zarmc~o-kapltalicego Rady Komisarzy Ludowych 10 bezllramczną WIara w tWQrcze
L . k h ł
'"
'd
,styczne rządy PiłsudskIego rozpl:enrn-fworco ponstwo były wytyczną i sterem w pracy. siły mas, w człowieka. Lenin 'ł em~ O? a sw:.l n~r~: l~o- hiły zbrodniczą wojnę przeciwko
Lenin ~aszczepiał wiarę w pro- jak powiada Stalin - nieustannie Wl ,o ~mdlel tnaro ?weł.l
le o- Z
Radzieckiemu' L~min nie
ro z.ec .ego
steeto człowieka pracy w jego głosił: "Uczyć się u mas, pojąć rus0;V me . a. ego, ze . ączyła
zmienił sweao stosu~ku ani do na
.
h
. , '
• h'
"'t·'
t d'
. wspolna z mmI krew, me dlatego,
'"
W czerwcu 1917 r. odbywał SIę zdoln~ść rządzenIa panstwem..
rc k~z;~:v,
a:a~~e s.u IOw~ że uważał swój naród za wybra~y.' rodu polskiego, ani do sprawy
I Ogólnorosyjski Zjazd Rad. BolLemn zbudował system. radz~e- ~a.,.:'i
~~n~ l ~,,~a c~em~ w~ ., Był patriotą bo naród rosyjsk; l' niepodległości Polski. Świadczy
S
szewicy, którym przewodził Le-I cki <?p~rty n~ połączemu sr?dko:" nt "
ą g. ę o o~ "vmIZn;t e: ~ógł się po;zczycić ludźmi ost ~ o tym deklaracja Rady Komisarzy
nin nie posiadali jeszcze w Ra- admmIstracYJnych,
orgamzacYJ-' na. Jego zyw rei:lbowame n",. pu wielkI' fil' d' k t
,. P ę Ludowych. napisana i podpisana
,
"
h
'dk'
h
. wszy~tkie sprawy II z!-ie serrlecz'
emo 'J'a am! l rewIJ
.,'
. l
dac wię,kszosci
Jede J. z przy- n C ze 1'0 aml wyc 0\ awcz) ;
'h·'
'..
luc]' onistam' '1 iii 1- Her"en C"'V Cze prz. l Le una' "RKL o~wla<. f'2'.a ,
.
.,
'k"
.
nosc umor .. ~za.ru cy bv lego'
1 .
...
~
-, •
•
k'
'1."0 d cow mlenszewl . ow w 5w)'m m\.
, .' h
. ' G k"
. . nyszewski dlatego że wielkoro-· ze polItyka Zw. RadzIf'c lego w
pl'zpmowieniu patetycznie oświac\ Coraz szerszy udział mas w rzą s lec, ~ hPISzłe .ar 1] k-.' serde- syjska kl~sa ~obot~i~za stworzy-! stosunku do Polski
wychodząc:
czny smIec cz OWle k a. tory ... p o ·
-,'
...'
,
.
~lafi radować się dziecięcą naiwne la ~ r. 1905. potęzną re.wolucYJll.ą me z pr~ypadkowych . ch\vIlo'
seią ludzi prostych duchem".
pa~tIę mas, ze chłop wIelkorosyJ' wych, wOJenn.v:ch, .~zy dyplo~a
Trudno znaleźć drugiego czło ski zaczął w tym czasie stawać się tycznych kombmac]l, lecz z mewiek::! w d.,iejach ludZKości, któ- demokratą, zaczął obalać kleche i zachwianej zasady samookreśle
rego wielkość, geniusz byłyby tak obszarnika. Patriotyz::n w tym ! nia narodowego bezwarunkowo i
naturalnie proste i ludzkie, jak z~aczeniu zd~lny jest do pogłębia- bez żadnych zastrzeżeń uznawała
ma b;-ate,rsklej w.ięzi y,rszystkich i uznaje niepodległość i suwerenwłaśnie u Lenina.
Lenin jest prosty - jak praw:" na~odow l łączy SIę z mternacjo- ność Rzeczypospolitej Polskiej i
to uznanie od pierwszej chwili
da - powiedział o nim pewien nalIzmem.
powstania państwa polskiego urobociarz rosyjski.
enin·wielki przyjaciel waża za podstawę swych stosunLenin inłernacionalisła
Polski
ków z Polską."
Utrwalenie i pogłębienie sojui patriota
Składając dziś hołd Leninowi. szu, braterskiej więzi między naLenin był szczerym, gorącym musimy przypomnieć, że był on rodami Związku Radzieckiego a
internacjonalistą i prawdziwym szczerym, łZorącym przyjacielem naszym narodem - będzie najlep
patriotą rosyjskim. Cechowała go naszego narodu.
szym uczczeniem dzieła i parnięspecjalna wrażliwość na wszelkie
Ten ROSjanin .. internacjonali- c~ Wielki~go Lenina - przyj a..
. .
d"mewm
"
. k-szym przy]aCle
. . l em, clela PolskI .
Drewniany domek, w którym liczna rodzina Ulianowych mieszkala. w przeJawy
szowImzmu
O
St a bł'
y na]WIę
JADWIGA SIEKIERSKA
Symbiirskn w la.ta.ch 187&-78. Dziś Muzeum Lenina. (Do art. na str· 4) nych" form lekceważenia, pogar Polski, zaciekłym, nieprzejedna-
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I PISA "

Paweł Gut.
stary g6ralo
PISAŁ
!celu
cała Enten
głębokimi
bruzdami
twarzy,pooranej
niechęt
a, wzachowania
tej liczbie i pokoju,
piłsudczyzna,
przy
nie wdaje się w rozmowę z obcym
akompaniamencie niesłychanej naprzybyszem, Ale jeśli po paru wy"
gonki propagandowej, czyniła spiesz
pitych w pobliskim szynku kuflach
I
ł ne i gorączkowe przygotowania do
piwa 7.agadnie się go ostrożnie, bez
pOrS
Złeml
zbrOjnej interwencji w Rosji - Le.
n:>lagenia 0. .. dawne, dobre czasy" nin p'~ał;
w6wczas powoli rozkrochmala sie i
"Wiemy, że najWlększą zbrodzaC7.yna opowiadać. A do opowiada wat nieraz pomagał co napnwić w wi .ctzają':ym go lU Słalinem g!ównej pOsiadał jednak na to nawet Ipininią było to, ż- Polska została poi
ma ma niezmiernie wiele, właśnie obejsciu.
te~y rozpraw
horefycmej .,Mal'k- malnych funduszów. W6wczas samo
dzielona między kapitał niemiecna temat. który nas interesuje. PaWyblakłe oczy starego gazdy oży sh.m a kn e. tia nn·odowl~·' . 'ru dZie-ll'zutnie zawiązał się komitet pomoki, aust'I'iacki i rosyjski, że l'OZwe! Gut zaJ.icza się bowiem z dumą wiają się, kiedy mó,vi o ty·n czlo- 10 Slalina l'znam' jest dziś za lda- cy, w skład którego weszli przedsta
bi6r ten skazał naród polski na
do osobistych
przyjaciół "jednego w~eku z dalekich stron.
syczne, fundamentalne, je~l.i chodzi ol wiciele inteligenCji polskiej 2 Nodługie lata ucisku, kiedy to pos~u_
ruskiego cepra, co to o nim później
Czytelnikowi nie trudno zapE:wne:: rnark. :sto\vskie rozWIązanie zagad- wego Sącza. Nowego Targu oraz 1'0_
giwanie się ojczystyn1 językiem
pisały wszystkie gazety".
Odgadnąć. że lokator Pawła Guta ni ,nin współżYCia między narodamI botnicy kolejowi. Zebrano odpowieuważano
za przestępstwo, gdy
Ów c7.łowiek
mieszkał przeszło to Lenin. jego "kobita" - Natalia wielk,ni a małymi.
dnie środki pieniężne - i Lenin wy
cały nar6d polski żył jedną myrok w jego domu 'Jrzed tamtą wojną. Krupska. a pan z Harendy - .Jlm
P'J wybuchu pil'rw zej ojny świ:::. jechał do Szwajcarii
ślą - wyzwolić się z tego potrójpł~!cił za czynsz akuratnie, trzymał K~SP1:owicz. " Bro~acze:' - to czoło- towPj ,'ladze a !;t~iac:~'(' dokonują
*
nego jarzma. Nie Chcemy wojny
r
sil' w czystości i w ogóle nie można WI dzi.ałacze partn. ~t?rzy odbY"'l'rah 1'e, :izy VI 'ni' .,k '·u. e ,n:.! Vi PoOd samego zarania działalności
o e:ranice terytorialne, panie,va2:
Z!C"O słowa o nim powiedzieć. Przv. z Lenme~ w Poroninie kolo Za:o-lrOTI1~lP. a po ~ l l um 1<'h ~l~~7.'uj<!lpolitycznej Włodzimierza Iljicza Le_
chcemy przekreślić
przeklętą
jeŻd:i:ali tu do niego z daleka różm panego ll{.'zm narad, czę-tolno.::
ako pcdeJrz~nc!?o
,'egiJ,two n.ina stosunek jego do narodu polprzeszłość.
gdy każdy Rosjanin
oby \ alL l a \'J 'og S!o'
Jed- 'skieao był jasny, wyraźny i niebył uwa:i:any za ciemiężycie1a".
brodacze i gadali cięlt iem . nieraz do decyduiqcym znaczeniu.
,;runego rana. a w izbie tak nady-,
.
'"
l1dk;,(' wobec :.ez od ta"v .. o~(!· WS7. el zmienny. W swych pismach z wco;eZ czyn6w swych t słów na przemili, że do południa trzeba było wie
KT'otkl ~kre5 pobytu Lenina Wl1u<'h zarzutów, u-nina wkró 'zWOl snego okresu potępiał on "zbrodnie strzeni całego życia, Lenin dał się
trzvć
~ol~c~ .0bflt?W~ł w niezn:-ie~nie wa- niano" w'l'zipni8 S<::::o "ię to 'J 'zed~ rosY.iskiego caratu i rosyjskiej bUl:'_ poznać narodowi polskiemu jako 'WY
.
zne w Jego zyclU zdarzema I wypcł- wszyskim dzięki energ'cznej inter'l żt;az.ii" dokonywane na Polsce. ViI pr6bowany przyjaciel i nigdy swe. Ten ~Y8Y Cl'.łOWIek. z ~ana inu J pl. niony był bez reszty gorączkowa W01Cji posła Adlpra w parlam(~nci" 1903 r. Soc.ial-Demokratyczna ParMa! go stosunku do Polski nie zmieniał.
Sał ~ pIsał: a po obwdzle. chodZI: lot działalnością wielkie~o wodza R"wo wIed('!lSkim j ... k ró\ I 'pi. na st.-utel... Robotnicza Rosji z inicjatywy Leni- Każda jego wypowiedź w kwestiach
sw~"ą l~obltą nad pot.ok: z~by oapo- lucji. W ciągu tego czasu napisał on starali polskich działa 'ZV i in elek-' na wysunęła postulat samostanowie politycznych miała wagę dokumenCZqC NIeraz spo~ykali SIę tam 7; po- 40 prac na temat· sprawy chłopśkie], tuali "'(Jw m in ',a:p' (lv,icza ' Ol' _I nia narodów uciśnionych przez "żan tu: w tak wielkim stopniu cecho.-anem ~ I:Iarendy l razem o czyrns roz z krakowskiego mieszkania Lenina kana
dm'ma Europy". Już w pierwszych ła te wypo,viedzi trainolić oceny,
prawmh.
, . wysvlano niemal codziennie do Ro~iI
Dowództwo
-blizn' lcych ,ję do. dniach po objęciu władzy w RoSjl jasność i siła pJ·zekonY\~ając&.
PawłOwi utkwił dobrze w pamlęcl!art:vkuly polityczne dla ,.Pravdy", Krr>kowa Y'oi"k rosy~skich otJzymalp1'ze-.I, partię bplszewików zostały li_
W swych wspomnien'ach o wieIuśmiech ,tego czło:",iek.a.
KIe~y gOI bojowego oi~ma partii bolszewicki~j ło polecenie od~Zt1kania Lenina! lI- nieważnione przez wydanie specjal- kim twórc~' rewoluc'i Maksym Gorco ubawiło. to śmIał SIC tak, ze az założonego w 1912 roku. Pismo to by w'''zienia go za w~z{'lką cenę, na- nego dekretu z podpisem Lenina ki pisze:
mu oczu nie było widać, najczęściej, lo od początku swego istnienia pod. tychmiast po wkroczeniu armil na I wszystkie traktaty o rozbiorach Pol.. Malować.i go postać - trudno.
I stawowym orężem walki świaŁopo- tereny
gdzie VÓWCZ~q przebywał. ski.
Był on prosty i bezpośredni, jak
kiedy figlował z dzieciakami.
Rzadko teraz spotkać takiego ('t:- "·,ro·vej bolszewików.,.
Zarhodziła '-rni"'c1OośĆ '1i"!zwlo'z!1c.'
Z poqzątkiem 1920 ,", kiedy parni.. w~zystko. co ~łosi "~o
pra: do stołu zapraszał, wódki nale- W Krakowie om6wił Lenin z od- go wyjazdu za granicę. Lenin nie mo v"J'siłków rządu radzieckiego VI'
A. Ziemny

G dy Lenin

kiel· . . w Poraninie

na
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symbirt'! im gi Ut zjum
w Ulianowsku nad Wolgą /Stoi

W

(WYiqfek z

.. , .
pOWleSCI

LOdowatym zimnem oZilajmił r.ok
tysią dz'e "ęćs t dwudziesty czwar
ty 'woje v ( 'qczenie w dzIeje,
~T: 1.1 ł i
c'eń
na zasyp' n
sm. m -r 'J i poczynając od drugiej 010 vy t wy! wichrami, bezus nną za'n ri<), Na kolejach połu
dni \ -'l~.
dn'ch śni g :rus'P wał
tor T, LudzIe - lczyIi z rozszalałYln
żY', 110 f'm W góry śniegu wrzynały
się stalow "CI tła. maszyn, torując
dlO"ę O i.g ·n. Mróz i zamieć rwały
pok 'yl lodem dl'ul teleR'raficzne.
Z d "unaShl linII pl'll 'ował~' tylko
trzy: tn, lO l o ehl<a lima tele:H"ficzna i dwa bezpośrednie kaole,
'i p koju.
w któr m tnajdował
się
cI gr",! s acji Szepietó vka
tllaw:ze tr .. v aparaty Iorsego nic
zapr:~estaj
s\ 'ojej bezustannej rozmow', zt'(lz Imiakj j dynie dla wpra
wne o ucha.
T le rafl t -l są mlo e długość tl~
śm: "dan j prze): nie od pierw .. z _
go d ta rac nie przewyź8la 20 ki.
lometrów, pOdczas gdy staru~zek,
ich kolega, rozpoczynn już trzecia
se!ke kilometrów. Nie liczy, jak one,
tasm
nie marszczy czoła. układa
jąc trudne litery w' zdania, ~pisuje
nn blankiet słowo za słoweM, przy
słvchając się
dźwiękom
aparatu.
Odbiera kieruJąc się słuchem:
",Do wszystkich, wS7.vstkich. wszvstkl<:h!"
Notu.i~c. telegrafista myśli:
"Za.peWne znow okólnik w sprawie wal
ki & za~p' mi'"
Qarat nada\ al:
"Dwudziestego pierwszego stycznia o gorWnie szóstej minut pięć
dziesiąt.. "
Teleqrarlsta IJzybko zapisał. rzuci!
tasmę I podpalls:>.y gło,
dlomnl t.a
ct.ął

·Iuchać.

"Wczoraj w GOl'kach zmarL.·· Telegrafista wolno notował. W ciągu
S \ ego zydn ~ł, 'SZ ł wiei radosnych
1 trn~lcz ych Wllldol11Ości, pierwszy
dowiadywał :::ię () cudzym rueszcz ę -/
ŚClll I slczęściu. Dawno już przestał
\vnlkać w sens skąpych. oderwanych
słów Łowił je uchem l mechanicznie notował na paplerz . nie zastana
WIAj, c ! n ł łc~1r Clą.
Oto t raz
'um rł. o t m zalad Il\ja!1\
'leH \01 if.apomniał
o n ł6 k : .,Do ". 'lvstkich, wszystkich, wszyslkichl" TE'legraf nada~
al: .,Włodz:micrz I1jicz" - i slm'y
cl 2rari~t'l (. nn1 et.yl udcl'7.enia mlo
t cl.k n ·lItery. Siedział pokolnI!',
troch e ll1l czom'. Umarł gdzld .11\.
ki Włodi:im1erz I1]icz. ktoś zatlI acze z rozpaczy. i! ePa niego wszystko
to o ~Um." obce.
Jest on 1\' ~łeż tylko postronnym świadkiem, Tell'graf wystuktwał l~ropki, In ślniki, znów kro !(I,

hartowała

"Jak

Młot o unaJ się wolno z ramienia
ręl{a Artioma opuściła go hezwładnie na cementową podłogę

stal' )

-

je ~.... iecz·;y nakaz dążenia do pcznów myślniki, a on ze znanych sa-f te naości,'ż drzwi l z szybkością wi- Co' powiedział?
bie znal-ów układal już pierwszą li- duu obległa dworzec, v/ypndła w za
Artiom wpił si· :-ękarm w koŹ\.~('n ctęPt1 i lViedzy.
terę; wypisał ja na blnnkieC'ie - by ml ć śni 2..1a, zawiro',v ł' po tor ch tego, ,~tór przyhlOs} straszn'ł WIUl1!fin~lo trzysta lat od chwili po
la to IHera ..U'. Po niej napIsał dru • :-WI' lnica 'h ~ mra" c WSz tka domo~c.
•
g "E", obok niej star nnle "N" wpadła w riawpółotwłłrtl!. oi(ultł ie I A ten. obsypany śniegiem, cię~kr, Iy"ta~ ia
tc~o m'~ st'1, będr;c-l'go
niezwłocznie dodat do niej "I" i już Jazem bramę
mi7.y parowo', wwej. rly~ząc PO',vt'lrz ł już głuchym, ury- otlgiś twierdza rosyjską \ I cl-oZicy
automatyczni wypisał oSl"lnicl Ii- W rem'zi0 et"!ł I'llrowoz, który nli wanym głos~m.
tcrę ..NI,.
prawlała bry,adn zaimuiqca się bil'
- Tak, towarzy,s.~e . lImarł Len1r1 zE'wie zkale; glównie p rzez Ta tll.Telegraf nadał pauzę i t legrafista ł(lcym remo W'm, stary PolentowZ rowu r~;'1onto :1CgO \~ychOd~;b rów. W r870 roku. J..iedr urodził
! I sam
I zł pod swM p rllw6z ) Iud7.[~ l I?i1cząc SłUC:~l(lll w.J\d,omosc:
..'..
. ,
na d zleslą t tł czę·ść sekundy zatrzy- w ka y\ ,. ł śl u, al'ZOm u"z! odzenia, o śml,ercI tcgo. ktorcgo ImIę zml1 SIę WliidImlr 11 re? mI ał O (> 10 omał :':wój wzrok na nap,isanym pl'zei..
ł
W! t
się .łowie LENI! .
Zachar Buzzak
w)'orostowywal 7. ca y ~ u.
pini
o wjnego, r~cze.i "taroArtiomem 7gif e pręty paleniska.
Przed bramą tok. że wszyscy, . I '
para nada, al dalej. ale myśl. Trzyma ł je na co\Vadle oodsta,,,"ia- drgnęli zawył parowóz, Z drll~i<>go .:,wI~',{!e':!o miastlJ. prowirlcjonalne
natlmąw;;zy się przypadkowo na zm.. ·
d u d erz nla młota Artioma.
'
d worca oOP?wle
"
dzial inny
,ląc po
poten . RO. o tró.ldycicc!l lit<>T"ci';ch i o
"
,
j. ome lmh;,
wroci a do niego. T0W ci(}"u ostatnich ldlku lat Za- trzecI.. Do Ich Pot~żne!!o I tI' 'lToŻnE.
.
h~6rafista raz jcszcte pOjrzał na 0- Char p )startał ~ię. To co przeżył go krzyku prz, 'clył ~ię ~.los syn:. przo!Vorhe tlowopow t lej klasy
statnip łowo .ENIN. Co? Lenin'f wyryło na je~o czole głęboką bruzdę ny ~lektrow~i. wysoki l przcraźll- kuoieckiei.
W soczewce oka odbił id w pel'spek kronie p r~ypró tyla siw:zna. Plecy wy Jak wycIe "7.rapn(!lu
t)"Wie cHły tel st tele ramu, Kilka sIę zgar biłY. a '" ł ę bok o zupadłe oczy
t:az,Vwal się
M, aszynista polsk'c",o pocia.gu b ,'L.
cI1wil telegr3 fista pr1.y~l"dał
si'"., b y.ł pe ł ne sml' 11,tu,
..
posredniej
komunikacji
SZUP)' to'w- Uliano'·.,~k do s'miercl' Ler:in c
b lemkletowi i po raz pierwszy w ci q
W A • l
~.
~
.
o"wle onym otWOl'ze drzw I ml· lm - Warszawa, dowicdzi"wszv ~i"
"
I
U .trtyd'll
stu dwóch lut Pl"'CY
nic
ł
I t
ł
~ ...
"011'"
"I 11"" rrl't'
ł
"gnę <1 sy wC
cz
owI
ka
i
rozp
_
~ o
przv
,
czyni",
syr<:-n
"I
r'nO'''Y'C!'1
POSlD.' ""
J
1(0
""
'" .«
"" ' ,
UWIerzy w to, co napis, 1.
.
,
..
nę· SIę w wieczornym u.1ierzehu, przysłuchIwał Się chwilę. potem wc, znaC..m8 ilość Bm8c~lów murOwaTrzykrotnie pr:r.ebi ł szyblw ~eza Los kot uderzeń poehłonqt pierwszy no poctl'i6sł I'~kę l pocią~nql wd/,t
' . . ,.
.
mI p.aplel'. ale uporczywie powtarza krz.yl~, ale hedy c-L1owie;{ zblitył się łailc'lszek. otwIerający We!11y\ syt'.'- nvch. dZ1(l mIe~cI/y Się vrz{'dy cy
1y.. I *?~~: .. Umarł Włodzim"erz do stoJacy~h oło parowozu
ludZI. ny Wiedział, że robi to po raz O!t'l VI·ilnt: i woj.,J;owe. Poza tym jl'dIl)H.~ Lerun,:
".
Arbom. ktorv pOdniósł ~' !!órę młot. n'. że nie będzie jut więce j 'i.Q7H
Wladomosc. o teJ clęzlneJ straCH! ale OPll cH !!o.
na tym parowozie. AI<:- ręk jego !r'Dk b I' ]
zabudowa .y
bardzo
wyślilgnęł~ SI :li telegt'ufu, w otWlłl'!
- T wauy~~ I L nin umarł!
tn:ymala mocno łańcl.stelt....
likrol'l'lnie. Cztery domy (zob. foft

tografię

na. sir. 3), w których koleJno mre ~ka.li rodzice Leni!11.:1 w
ci~~u 18 lat, wsz ysthe były drew
ni 11 ,

.. ,Historia zna tal~'ch mistrzów c ynu. takich wodzów narodu, k16rzy dzielili !'iwoJ
życie na dwie części: jedną POŚ'Iil'lęcuH czynem, drugą - grze Ulll.'SN i ta drug była
dla nich uciec.. ką pr;t;ed czynem. Jednym t
największych być może przykładów tego typu ludzi był Juliusi' Cezar. Kiedy działał. udzielał się całkowicie cz nOm (1 to jakim
czynom), nIe podobnie jnk angielskim mcin: l
stanu potrz bny mu byl "we lWlld": ~obil
\Vówcza prJerwę, 'Oddając się piękn, 'lU lHllucnfo»l, pięknym słowom, rozmo vom :t C '- t
ceronem. Ten 1!dobywca RZVInu ł Galii h -t w
rzeczywIstości, i wewnętr~ie pozostał n~ tnwsze dietantcm, (Ha które o sau cl.·n
l
tylko gl"ą, grą n wie ltą k li},
godną człowiclm,
prawdziwego nłow' l(a,
prawdziwego Rzymianina, ale jcr1n i grą tj.
w istocie rz uy złudzeniem.

Zaoczeni
Lenina dla międ"ynllroclowe~o
ruchu' poletariaddego nie da się o l'D'lć.
Genialnn post (: L..,uina, który skojarzył w
ohi
właści vości lwhstulla i reali, utora,
'slwluje praco VI i -um nn 1 olu kuItur~' nowe
c L. Prowadzi on lch od biernej kontemplacji dll świata czynów i nltcji. Walce v: woleliczej (Jroletal'iatu nadnł on nowy Olltl9ch.
R..ich robotnicz.
ni.e
tOŻ
już
Ilwrócić
wstecz. Lenin tchnął ż~'cic i cleplo VI sBy
ludalei • któ.r e wak.,Q l') SllrUWę post ,pu. •
M'AH'l'IN ANDEKSON NEXO
>/I

fi

ROl\tAIN

• ..

b wielhego wysiłku wyobraźni,
aby odtworz.yć atmosferę, w ;1:1kiei Władimir Il,licz :sp, d!lf pierw

sze T7 lat sn ego ŻYCi:ł. Z, Mkolnych ellasów utlina i.vcre rod lny
UljlltlOwycll koneerJfTO\:.>al0 fe w
domu, kfón z8równ w-o\l1t1l'l'u,
jaJ.:. i zel r1ątrz mi;;] W} gl <d Tli're
puryt,:ń~kl.
właściwy siedzibom
intoligMcji ro$YJ kiej IV połowia
~ł'IX fuf, c. • Ol1r'id b;d fuh' i

i żonę kMra Tlie Wl1:O la.a ob
po, .!lu, O/'Ov. mcjot'8lny uu dnik
&?koby żyć n1l1:>ial bardgo krOm

nie.
Pokó; młOd

fiOLI,ĄND

B'mNARD SHAW
4ł

o Lenina Itnardo-

wal ir na r!lórze. i odcięty yl od
Cl'Iszty domu. Ściany pokrywłl/a
prosta tapet,,!, Ił' pokoju lIie b lo
lira.rrek, ani dywanu, Za um blo-

E 7".·~~

f!Y _
ł

Mimo, Że przez 70 lat
oblicze, nie trze-

zmieniło bardżo

staran lie utrzym ~ !'., j sne !-v.'O
jedn k, że mając sze ~cioro dz;,;d

Lenin nie :ma złudzeń! Nie zna on ucłectki
w krainę iluzii. Posiada 011 po
d r c'l.ywisłośd. pot ,7.ne, stałe, lliezllicnno.

l

wanie sluży!

d~·

tfęte kUeela,
puykryte

wąskie 16żko ida. na

o 'W, L e n l' n a

bial" kap, dWl
ścianie półki 11a
mleńszewiltówl po pl'Zyje.łd:l.ic wygłasza swe słynne stół do p~a y,

Włodzimierz UJjanow - Lenin uro- Głęboka znajomość nauki Marksa. stwo"-większość !
dzil się dnia :)2 kwietnia 1870 r. w umiejętność
zastosowama
teorii (mieńszynstwo - mnieJszość). Gl'USymbirslm nad WoJgą. DZ'ieclństwo marksizmu do ówczesnych słosun- py te reprezentowały dwa nW'ty: bol_
swe i lata młodzieńcze spęd!7.ił w kra k6w społecznych i politycznych Ro- szewicy byl! przedstawicielami rewoju nadwołżańskim. WidZiał z bliska sji, wY'bitny talent organizacyjny l lucyjnego ma.rksi!1.mu, rruenszew"icy
życie chłopów. ich nędzę i ciemnotę,1 prop;;.gator~ki -- ,wsly<stko to bard',C' zaś - przed-tawicielami oporlu'l1zmu
uC:Slk J wyzysk, panującz na ws~. szybko uczyniło z Lenma wodza -- ugodowego stosunku wobec burżuPod
wpłyv,'c-m tych obserwacji marksistów peter'sburskich.
azji. Dzięki Zdecydowanej, konsewcześnie zaczęły go interesować zakwentne.i postawie Lenina bolszewicy
gadn!enia społeczne i politycz.ne, to
ZESt.ANIE I EIUIGR~ CJA.
odnieśli zWYCJęstwo. Leninowsld pro
też z zamiłowł1n'em oddawał się lekW r. 1895 Lenin jednoczy wszyst- gram pal'tii. idea ctyl:tatury proletaturze ail'tykułów i książek z tej dzie_ kie mal'ksis~ow~lde kóJka robotnicze li::! tu, koniecZl~oSĆ p.oparcia postuladziny już w okresie mmki w gimna- w Peter::burgu w Związek Wal'tl o tó"" ludnOŚCI WSI, Idea samostanozjum.
Wyzwalrue Klasy Robc!n!c-,u:j"
w:.cn;a mll'odów - zost.ały zatw\erPo ukończeniu gimnazjum ze zło- po\vstaje pierwszy zalążek partii re- cizone przez zjazd.
tym medalem Lenin zgłasza się IV wolu,cyjnej, opartej na ruchu robotPo klQsce rewolucJi 1905 roku Le188'7 roku na wydział prawa Uniwer- niczym. W gn1Óniu tegoż reku Lenin nin w my';1 uchwał KC partii wy:.ytetu Kazuń~klego, Tutaj nawiązu- zostaje aresztowany.
jeirlża pomwnie za grani~ę.
Tym
je stosunki z rewolucjonistami i staPo 14 mieSiąc ch więzrenia Lenm r::n,em, by pozostać tam az do roku
je się jednym z naj czynniejszych ~ostaje zcsłany na Sybir do W. l 1917·..
członków koła studenckiego. W grud' 3z\1szenskcje, gdzie przebywa proW latach 1~12-14 Lenin przeby:
niu 1887 r. bierze udział w pierw- wie trzy lata· Tutaj - na zupełnym wa w T<:rakowle. Początek pierwsze}
szych demon,shacjach studenckich, odludziu powstaje s7creg dzieł, m;~- wojny światowej zastaje go w Poro.
za co zostaje aresztowany, a następ- dzy innymi jego zm.na praca "ROll_ ninie pod Za~{Qpancm skąd z trunie wydalony z Uniwcrsytetu i ze- wój kapital'zlll\l w RGsS'i". Tutaj też dem udaje mu sie przedostać do
słany do wsi Kokus ·kl.no,
powziął on myśl stworzenia ogólno- Szwajcarii.
W tej zapadłej wiosce pod Kaza- rosyjskiego p'oma polityczn~go, jaOj pierwszego dnia wojny Lenin
niem spędza Lenin blisko rok·
l-o narz~dzia dla ideowego i Ol'ganl- wy~uwa hasło przeistoczenia wojny
Dopiero w rol,u 1880 wyzyskuje zacyjnego zespolenia sił rE'wolucyj- !nperial',t 'cznej w wojnę domOW;4.
zeZ\volenie m: złożenie
egzaml- nych.
w walkę z ust!'ojeln burżuazyjnym.
nu 'IT charakt<'rze e,{sw,rnn na
Po powroc!e z z€-słnnia Lenin rea, W roku 1916 kończy s've dzieło ..ImUniwersytecie
Petersburskim. W lizuje tę myśl. Wy;eżdża w tym celu pe.i3l1zm jako najwYżu~e s Qdlum
ciągu jedn~<1'J roku Lenin przerobił za granicę i organizuje
pismD {tIll,iw,lizmu", w którym formułuje
wówczas czteroletni kurs prawa 1 ,.I!;kl'a.", którego pierwszy numer u- tez~ niezmiernej hIstorycznej wagi:
złożył w r. 1891 wszy tldc egzaminy kazał się 24 grudnh 1900 rokt1. Ga- "c md:Iiwe ,jest zwyc stwo socjalizz wynik' eUl edUHcym,
zetę przcsyłano pota,iemn'e do Rn:::j: mu pccząiJtcwa w kilku krajaCh, al,
i tu przc-drukowywano poszczeg.')lne bo !lawe~ w jednym kraju, Teza t::l
Po rjyplomie pvczątkowo pracuje jr>j numery w niel\'!galnych druk&r- str.la się podstawową za,adą caleJ
jako obrollcli sądowy w Satna.rze, niach. ro/,syrmnych po całym J,-:-rajn . dalszej uziałalności Lenina, całej
wkrótce jednalt porzuca ten zawód, n:c wyłąCZ,ljąC Syberii.
I da 'szcj wallti p<lrl'i b:>lszewickiej,
by )ośwlęcić Si t: cliłkowic.e dz.iahlNa d"ug;m zjeź ·7.ie R DTIP (RoNa wiadomość o w bl1chu rewoluności politycznej, We wrzc;,niu 1893 'iyj k ,i
Socjal - Demo!t.: tycznej cji lu owej 1[l17 roJ...u. L~nln posta1'. przenosi ;;iE: do Pelel"burga i nn Part'! Ro b~tn.:czej) w r . 190.., pow l1a\1i~ jak n: j?zyi ~ł
rJOw"ócić do
),Tiązu,: Datychl11 f1~t kontakt z m; , , tnły d Wt~ u--:n;p \\ n "1: hr!' eW. l,l:' 'U
t"rzyby'l fl d'
P tro ,r'lc1u
L
scowym 1 (, " n '; '"T1 'l'" ' c , - ' ; ' "
\GW (od lu~'yj"kkbO słowa "bolszin- dnia 16 kwietnia Hl17 r.
Nazajutrz
LóDZIU 1'<1' ~o l1284)

"
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e
· d Z l' e
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wielki pomnik Leni1la, .lego p<Jdniesiona do gćry ręhl symbolizu-

k

:aawie<'zorte na

iążki,

prosty

"Tezy kwietniowe". w których kre- Władimir 11j.jQ wst4.pil do ~im
plan walki o przejście do rewo-.
, .
,
lucji socjalistycznej i wysuwa Repu- nazJum w dZles1ątym roku ~CI8
blikę Rad jako najwłaściwszą polity- pisała. N, K, Krupskajll żon
czną formę. dyktatury prolet~riatu. L ni
.
'
Wobec grożby aresztowanie przez e na. - 111lal zawsze doskonale
Rzad Tymczasowy. Lenin musi w,stopnie i skończy} Śimnf.łzjum ze
lipcu 1917 r. opuścić pokryjomu pe-IZlot
m dal m N' b I
l
trograd i ukrywac się w jego okoli- , ym
e
e"
re y o to d a
cach. Do Pl"tr9gradu wraca dopie'l'o niego taJe łatwe, jak sądzi WIele
~:.O, październ:ka. NC'zaJutrz po przy- osób. lIjicz bv' pelen ż ...·cia Lubił
Jczdzle spotyka SIę ze Stalmem, by
, .
omówić
opracowany przez Stalina długie spa~ery, kocha! Wolgę i
na podstawie jego wskazań kon- ':::wi 'ag i b l za alon m p/J1wakretny plan zbrojnego powstania·
'-'.].ę. ~
p
Y
24 października - (6 listopada) klem ; łyzw18:zem.
Len:n pr~yby'wa do Inst:(~utu Smol:
Ogromnie lubił czytać. Oddanc,!o - SIedZiby KC parta, by obJąc
.
be7.pośrednie kierownictwo powsta- wal SIę cały lek'urze, Panował
niem.
-ad ranem .następI~ego, dnia doskonale nad SOb8. O.·zczędzal
cały Pe.rog"ad znaJduje Się JUŻ W
,"
•
,
rękach powstańców.
s~oJ czas. G?y c:r.yłeJ, zapomrW dniu 8 li,~topadą. na posk'Clzcniu nal o wszystJ lm. Czytał zresztą
II Zjaz.du Rad został proklamowany bardzo szyblco. Robił Vlyci4Si E
rząd robotniczo - chlo )ski litada książek staro';a" si~ zuź,'wać na
Komisarzy LUd·owych. Na prze'wodni
.', . . . '
.
.: ,
czącego Rady wybrano Włod;~!mie- to mozll1~le Jak. n~,mtl1eJ cza u,
rza LE'lJin.a.
Kto[~olwlek wld:!l~1
charakter
Ta:, oto na czele llowopowst 3. łego pisml1 DjiczfI, tllie, ;akich charak.
pańs.wa radzieckiego stanął zaloży- tervsfvcznrch
_l<r6tów u~ywal
ciel 1 kierownik partu bo1szewikIJw Po' . 1 l
to n':)tować ;ardz~
_ Włodzimierz Lenin.
,:,wa·a o mu
•
zybko rzeczy pntrzebnl" .. ,"
Niezwykle wytężona pn.ca oraz rai Wśrćd kshdd, , jakie zauwana odnie~i()na pcdcza~ zamachu, do- żyłem roa pól1'acl1 Jer :na. znajdo~
konanego na je~o l.ycle przez terr0- '8' si
Z,' Na od'
E
rysto'W e, ercwskich, wyczerpały si- n ,y.'
I Cle
,r ~w uroły Lenina. Poczynając od zimv 1921 p:: 'sb?ll
WodowozoweJ,
"Paroku zaCiął on coraz cz ~:dcj znpfl m [tl Ik S ,o ortarvcl1."
TutLJiedać na zdrowiu.
i1lie li.:! O'lOr dziel
Niol<rasowa,
Dnia 21 tycznia 1924 n ',I; nast~· la 01' S
',Oj" _ ~
rHna ;
pnie ostry. ~mlcrtf'lrl' al 1\\, ,'h robY
at.
Wi"c7ol:em legoł. dnia Włod71 I'Vl" l i. \ ch w bitnych pisarzy
mierz Lenin unarł.
rOI>),J kIch.
śli

r.. "

I" .

•

-_
--.-_Na złośc pt' ~OSlom
Po.....prosttt

I

Wc

ul

prz~

J

~

ne] w

W Łodzi

pc;:
ul Woc:n~j 401 . in. taki wypadek. Cel m ukamieści się Gimn' ,~jum Mechllnh,l tani "niepoprawnego lobl1zll" jl!
ne Towarz:'stwa $a'ezjańsl~ieg.() t!~n. z "wvchowawt.:6w" r'ozkalc:nl
O d:~jwn ch metod~ch \\ \'cho- Ile.miara ustawić się w dwu ZCl'e d
wa'.vczych,
,raktykowanycl;
1 warzami do
iebie, Witw, °a lń~
tym zakl"dzie. d ni.eśli ostatnio, l.)o!ccił pr<:cjś< między SZfJreganIl,
redakcji ,.Dz.il'l'nikn f.ód~kic ,'J" i przy czym koledzy twor"ll.cy dwu
uczniowie.
.
J "zereg miE>h tw bif kol ino.
B~,. spr.a\ ~zić, ~ak spraW;lł. ~l:zed t ,r:zęść ur7.niów należy do ZMP"
stavina SIę lstotme, zwrocll1:;my! Klerowni.ctwo szkoły i inten\atu
się o infOl' nacj _ do Kuratorium barolzo nip(~hetnie na to patrzy,
Szk: l.nego. Obzuie się, :te rod- Czynnieiszvch działac:w rnłodzioduu <::1 uczniów nie były prz s - żv po r.ros~u usuwa się z interna-

w:

I

odzi

wyrocznię szkoły, a uprawnienia
czuwania nad na- zatwierd;wnego przez Kuratorium
uczaniem spoczy.w~ na w~adzach dy:cktora z~cdukował do ~orntal
<;:>;kolnych. a ścuile.1 mÓWIąC m hcsd podpIsywania paplerkÓw,
Kuratorium. Ono jest również od Ob2cnie Kuratorium mianowało
pow~ed7.ialne. za kieru~ek ~.cho,! dyrekt tern gimnazjum mgr. Wa'
,wanta m odzlez y .. Jeśl chod~l zasIl dawa Lipiński.ego.
Przełożony
o· konln'etnv wypadek, o Gllnnao. tżkaly nil.! zlo\adza się jednak na tę
7.jl~m Mechani.czne. przy ,ul.. Wod- ł bndydaturę i nie dopuszcza mgr.
~e] 40: to ~ur tOl'lum oswIadcz!i! i Lipil'tskiego do objęcia stanowiska
~e wskuteh. samowolnego stanow.! dyrektora.
<;lta pr~e~ożoneg~ tej s~koly k::., . ,Tal{ ten spó~ międz~ Kur~to
KołodzIeJczyka,. mgerencJu ~ład:ll'lum a ,przełozoi'lym. GImna~Jum
~~kohlY.ch o. z~Hanę s~osu~kow w ]1.1(' :h.antcznc~o. będZIe z.ał~t":'lCny.
g:~nazJl.lm l mternacle me odno-, tl'1~?n.o na raZIe p~ZeWI?Zlec. SąSI zadnego skutku.
dZlC Jednak nalezy, ze władze
Do niedawna dyrektorem gim o 03zkolne do ożą wszelkich starań,
nazju.m,. wyznac~Q~ym przez ,Ku.- by jak najprędz~i uzdro:wić ar: or ratorlUm był mg. Sr.ulczymh.! ml11ne
stosunkI
w glmnazwm
'7,rezvgnował on jednak z tego sta przy ul. Wodnej. (jb)

Obowiązek

dzone.
tu. O ts.t io usunic;tn m. in. lt z'
Przy szkole istnieje intp.t'I1at, \ .ia III kI. Fi1ipczal\u,
Dyscyplina W internacie da ~!ęl Nast!'...·1I sw mimowoli pytanl~,
pO .ównać jedvn~~ do ~~:'1?ru PIl- \ kto ponosl
odpowi.edzia!l1ość za
nUJącego w ar!Illl prus:Ge] za cza. h~.go rodZaJU
tra1'towa11le mlo·
s6\y Fryderyka Wi~lkitl{().
. dZieży.
Na głos dzwonka w, ,chowrmko-l
\,ie '!romadzą sic; w sali ;adaln j
na. śniadanie. Na gWizde. l~
wstają, J> zcze jeden gwizd l ~
żeRnajtj. się i l'Ozpoczyn j~ tno~ \
d1!tWe. Po n:odIitwi - gwizdek Przykre i poci szatQce
WSZYSCY luk manekm.
za po- \

r

pO-I

Jcdncczcśnle z pcdwyźlią cen wód

niemożnOŚCI Id 1 innych ll.;l.POjÓW ó wys,,!i.im propełnienia obowiązków. Ks, Koło cencic ,lit :1(;:1u, obn\i<l-llo c~ny pi.
wa w cal 'In kraJu. W Łowi, w za~
rlzi~iczvk bowiem
uważa się za

• owisim z powodu

Zd'
n

I

I _

"

•

I

le

Łódzkiej

recit~l

program wieczoru tlożyły ię u·
twory Sear/aWago, BeethovEłn~ i
F'rtlt1cka ~ IV CZfŚ '; piMwazej
koncertu, Oraz Chopma, P lm(lre
na. Faure'a i Ravale w ezęści aru-

giei. Należy podkreślić, że zesta-

wie nie ptO~ram!1

Ue wydaje

p:~ erwszy W P I te
kurs ed'" "'iczno
łOZn
Ił

obejmujące

tv

chtonolo,§,ic:br:e; kolejnOŚCi kompozycje będące wytazem paszcze
IJÓlnych epok w rozwoju mmryki
- pOzwoliło OCenić s/uch/lc;',Om
wszechstron'1e możliwości techntcz~e j interpretncyjne
artysty,
daiąc jednoc,e·tnie
public;wości
1crótki przoe~ląd history "ny od
k! sycZlrJej
twórcżo,ci wIo 'kie}
(Scarlatti) poprzez Bf!f:thovenv i
Chopina do m ':;;yki współczesnel.
Roli Berp,roth jest nieMltpliwie
artystą dużei mil rJ', Posindn piel.

~."

C1Ytl6l

pr

CD
'l

s"ołeC10Y

- "

W

Ło~zi

Dz;~,

na el so jaln
w Toku ub. z budżetu

akcji socjal
nej w przemyśle włókienniczym wydano na cele związane z akcją opie.
ki nad matką i d~leckiem ol{· 734
milion.ów zł.
W ciągu 1948 r. Uczba czynnych
żłobków WZrosła W przemyśle wło

w gmachu przy ul. Naruto- kienniczym z 74 do 100. prz ~LzkoH
wicza 9 ··a, r07począł Się nowo ZOl' z 71 do 82. 8tacji opieki na Itlatk
ganizowany kurs pedagogic:mo"~po i dzieckiem z 13 do 22, kolonii letnich z 8 do 41. Świetlic dZiecięcych
łeczny
j st 46. LICl.ba dtled kor:ysta,ących
Zadaniem kursu jest przygotowac ze żłobJrów z 3,187 wZlosła do 5.461,

nowych ludzi do pracy n kierow·
niczych
Umowiskach w szkolnictwie i W organizacjach kUlturalno .
oŚvVlalowych. Jest to pierwszy tego
rodzaju kurs w Polsce. Zapigalo ię
dotąd i zdalo egzaminy wstępne 106
kandYdatów, 'krutujących ię głów
nie sp ~t'ód nauczycielstwa i dzia-

zet I!Ubtelrde odegranie Pe.lt
grena "CJl1ir de lut1e't, lWn1pozyn
cj; wymaga;. c i tak IInam źennej "r
dla Betgroth I umiejętności wiew
ltc!lo IJPif1lni<ssimo" ,
mYf!lu Pupiernicz~go. w t.odti powo.
Nad prolSrlłm czyniąc zadość lima ze' ala ?O zyCla komisja estc,
.....', ,
t. ki produkc.,I· Korni ja, współpr'!zyczemu pubbcznoscl, BergrotIl cująca ści~le z Departamentem Twór
odegraJ m. M. z ?U~ą bra.w. urą, i czości ~rt~styc~.n:j ,Ministersbwa I
pelnym uwydtdntemem hlszpa t l- Kultury l SztukI l ZWląz'klem Pol~
ski ego kolorytu kompozycję l\/1a-1 skieh Artys',ó." PJ.:tstyków, ~a na
.
, "
celu siwordynowanie prac ZffiLerzanuela de Falla "Tamec ogma.
jących do p\l ;).'esienia poziomu ar-

fOrtepitmOW)' Ol'8.Z

Rolla Beą~r tha (PinIomdiil). Na

.,
k

fakty
frontu mieszkaniowe
'

0:

0.'

pem ł 7a.ltł:·I.!!>m
gastrlJollumleLllym
ustala Cel1(~ pć Iltrc vd butelki p!wa na 32 !d., browary państw!:',V\!,

dcstarcza,Jl\ce ze swych rm"cwnł plwo butelkG\vane detal! .. icm l} niżyły
tę cenę do 27 zł. za 1/2 1.
Na zebrllniu Z':Ze..w.enia Prywatne.
go
Przcm.-s!u
i'Ci'lnclltćWyjnego
l)I1:edstllwi ;e e rmlewni prywatnych pc~:t.a ,viii. rówruież obniżyć
cenę do 27 zł. za 1/2 l.
Ten wyścig w obniżce cen zasługu
je ze wiZech miar na uznanie.
Niestety, W5p(lmnian~ obniżlm cen
,Iiw w hurcie nde zOliita a w Łod?i
dGtąd u~lędniona w cenniku dew.liczuym· Co więcej, panuje li I'om
pletny ch (J l
l, np. w:ęksrw'ć
.tauracji Ii[llzeda,ie piwo (n wynM) po 38 zł. za IJółlit1'<lW butelkę,
sldepy 5pożywtf,e zaś 7.Ol tali·
mą
butelkę żądają 40 zł. a rtawet droo
ieJ. A wUęo na bb.lźce cen hurto.
wych zyskali
j dYlU,
dcła.U nl
Budown:etwo mieszkaniowe, zre- Iiprzcd&Wcy. I~() um~1'lt z 'm i za
sztą zupełnie słusznie, przejął w swe n.le plaoić tyle co pn:cd obniżk'ł.
Sądzimy, że właściwe ~ynllUti ,.Aj
r 'ce ZOR. który już \V rb przystępu
je do b~dowy nowych l~{JO i~b dll\ mą się tym II.nGrmaln,ym stan m r-J.e~
Ub).
l"o~otnlkow W p6łllOcncJ dZIelnicy czy.
miasta.
~ole został~ ~ęc podziel.one. :mIasto ko~SelWUJe to, co } tme.le, przemysł włókienniczy
ZOR budUje od fundamentow. (Z)

lóoz ie. • at ru

ciąr{niędcm sżnur:- mają usiąść
,
,
i rozpocząc śmad 0 .
A
. 1 h
MłłhW pn:ed sobą sprawożdatlie 12169 do 3100, Nadto znr leZlOnQ 7 JU
kt6r "o',
_h
J1e ,
nlec,n y i Wydziały Kwaterunkowego Za!' <lnu pDmieszczeń mieszkalnych dla 1'0~ ,~~~. c,
{OW snro b .\ rvIiejś!tlego v Łodzi.
. dzil1 wysiedlonych z ... 'ulących się
wał SPOZ~llC 11; ch9C o ek\.l11dę
Trudnoścl _ czytamy W tynl ruder.
wykonanm komendy - czek ~o, Eprawozdaniu _ pogłęb;ają się jcs:r.~ Komu IJrzyd:t.l41lonO lokale usurowa kara.
I· cze przez katastrofy budowlane :truj 7:ytkowe?
Jak in! rmuje Kuratodum, któ nowanycl~ domów ?raz ws~tl.tel~ r~~- Z liczby 812 iokali, - uczeln:e
re badało stosunki, panuj ce w t . blólek zabUdow.a~ zakw~lIfiko Hl- otrzymały 5, urzędy panstwowe 28,
szkol t 'tn '?
~ ·.t J hych przez KOm.lsJę Te:hmczną.
\ Zarząd Micisiti 6, przemysł i sp6ł, e, al os~enll':! za, uszy l s a·· - Ile jest tych domow?
\dzielnilł 218, instytucje użyteczności
wlan~\ do k:\ta. uculiow (chłopcy - Tylko na terenie półl1Ocnego publicżl'l.ej 157 pra, a 8, 1 różne iusty
w Wl\:'.{l\ po~",Yze~ H lat) je t nil ~tarm!t Vl:\ . grodzkiego I~omlsjl\, u'na- tucje n,
porz~dku tlzlennjn\. Zdarzają si!; la za komeCZLe 'poddll.c rozbiorce m - Co elę st ~o • lokal a l, oproi:zas , suro :>ze l-ary, Oto up. ks. Ilaburlowan ~arl1leszkałYch prżez 209 nilmymi pn:ez oso v prywatne?
Adam.;l i za sp6ż,~i(J",i'
mo. roądtl, z kt01'y~h 73 w okr~si' tV
kwartułu ot1'Zym lo l'!rżydzmły na
- Loka'! było 174 - przeważnie
'
h
'
" e 81 na
dlltwe
c. w.'(cII za skorę pod bl'o- Inne ll'llmle,
sI lep~' i biufll. C ęść ich zwolniono
d ucznllł o5t nisława Dol ~wlłl ł\'- _ Jak w ląd' akcja, pnydzl!lło- z reje~tru Jo'{ali uż,YtkoWych, prz;ego i dągnlll ~o tak wzdłuż lwrv' ~ .,
Y:J.
znacllflJqC no cele mIc.zkalne,
tarza, Inny znowu "P dagog" tej "'~ '-IV POl'ozumienlu z III kwarta
- A. Jak ~ sUbJOkatol'a~i? •
szkoły ~a ni0oStosowne zachowanie łem zaznaczył się WZJ.'ost pr ydzii!-: ~:ZYI~~' lono 25? zezwolen no
sie w kaplI"
Wł'. l
h ' t"'vc'om :I organiwcjot11 POl11c.• C . !1!.~ ubJokatorsl II.', tj, o
.J
P r a UCZtliR za emyc ms J' . J
. ' 13/l w'ęCCJ mz w III kwartale
włosy i trzykr tni uderzył J;flową: lokali użytkowych oraz 111leSZ' a1', .
O ścian ..
tom - mJeszl;:alnych. Gd:o W Hl
- lak towad ono vallcę 11 I ó·
Ki,
i t
Ił'
kw lrtale pr7vdz;eloll0 3fiO lokali u- l'UPCją?
.
IO,Wn ~ ::'0 SI': O Y l bUl'SY 1:1- ż;dkow;vch, w IV - liC'l:ba Ich wzro- W llll u wypad,kach. W których
•
zywa ro n1 " uc~nl6w do wyml~ la do 812, a ilo~e wydanych d~cv1.ji istniało Ul9.Sac!n!O!l .. pod j,'zenie, t
rZlłma kar lnnv..
Za!lot hvanolna 101~ale trtle",zkalne podniosła si
l'
wchot'!z!ła spr~cd t
lokalu
--l'r.C7.
z t ) lik"
''lłV
rz i n~:)ll0 uo Komi ,l! Sp 'cj,llnej.
Miejska pol:l 'Ira mien,ltaniowa
idzie w kierunku za ozpieczenia sta
nn no iadania w najlep zych warun
l,ach tec micln\'ch i hil{i >n;czn;ych
pon d 10 ono n·el'uchomości. znajduZ inicjatyw ' cl1a i,,{' II
n lu ; fue; C. Prć!tlcka, 1ctófegO Jących S'ir> orld ~arząt1em miasta. Kl'e
pr <J al'ty",t)'c.tnJoclt j,Ado ta dbył tW6fCIIO,~~ r.ajburdlf;ej chyba od· oyty pań9t'vo',vp fi'logą pozwolić n'
slę We wtOrek W ~lJli FiJ •"emO lU pOW' ld,.1 fi yc1tice l1er~rotlla- SI ':ccsywne pcsłepy \v tej dzledzhie.

O\'"r;

! resle propagal1dy sJcZyc:a phv:1.,
~l.ówni jego dy!Otrybul.orzy przj'stą
l)ili do swego r{}ilza~u wyścigu w oh.
n,lżce cen.
Ale Cl}Ś tu nie jes,t w IWl"l:ądku:
Oficjalny cenni!{ n~ piwo hutelliOwane, Sil ::-Z{'~'1wane w bureJe ~kl<!_

I

łaczy oświatowych.

dzieci korzyst.ających z przed Zkoi!
Z 5,929 do S,2M, Q liczba osób korzytających ze stllcji opieki z 3.948 do
9,154.
~ r p!eż. prze iduje ię
dai ze
roz zerteni akcji ocjalnej. W pla.
nie finansowym na rok 1949 ptzeWI_
dziano na opiekę nnd matiką i dzieckiem 1,706,000.000 zł., co stanowi w
porównaniu z budżetem zeszłorocznym wzrost o 131 proc.

PRENUMERA A

NAJNOWSZJn ZDOD:YCZE TECIłNIKl MEDYCYNY ROL_
NICTWA i t. d. r.pajd31ee.z prenumerując prasę radZił'cką.

Prenumeratę dzienników i czasopism radzieckich przyjmują wszystkie placówki "CZYTELNIKA".
Prenumeratę mozna wpłacać na konto P. K.O. Nr. 1. 8501
"CZYTELNIK" Instytut Prasy.

W Łodzi zamówienia na pisma radzieckie przyjmuje:
"CZYTELNIK", ul. Piotrkowska 53 (dział prenumerat)
"
ul. Piotrkowska 96 (sklep pomocy szkolnych)

"
ul. Piotrkowska 147 (kSięgarnia).
tystycznego wyrClbów papierniczych. ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:_ _...

J. L.

It~ ~ r'

w ł-Jódzkim. Centralrlvm Teatrze Robotniczvm

Przed paroma tygodniami na laW jt\l:i ~posób \"szystkle te tay ba umo;tllwi~ wyjścl P07.!l ciasny największym, najwsparualszym ta~
mach "Dzic>nnika Łódzider;o" wysta- I '::1dani,l moWł być zrealizowane?
obręb własnych fabryk, na pl'awdz.i lentem aktorskim - nie przyjdq sane. delikatne (~derzenie. tempera - piliśmy z inicjlltYWą zorgan"r>\y'\n; I W·OI"O;;,l scen~. robotnicza powin- wą scenę.
mi do szkoły leatralnej, chociażby
me,-t racz,>j rCtrantyczT/y, ;e(o w naszym ml"ście wzorowej sc~n' ,11U b',{: ni')'l,,~ 1J<lcym konkursem l.e- Kto może grać w centralnym tea- dlatego, że brak im często wymagarntetTJUnl'clćl od;r;>ac?,8 S;f:' gJ.1)n_ rObtltnic,:cJ,
ProJckl tl'n w?,bnd"n I ''Potów "wi Ilkow~!ch, No tel'enl trze robotniczym - o tym powinna n go wyj'ształcenin, ze przez wie'e,
k"
.
duże zainteresowanie 7.RrÓWnO VI ko-I Lonzi ls'nicie ponad 70 7.el':połów te'! decydować specjalna komisja kwali
lelc lat do tej s7.koly nie mieli do'lm zrozomie<r.;em, c!1il.ral:tero od
łach teatr"llnych, jak l w teaL'ach twlp)"ch \tlisz ·~tJ,le I rzygotowUją l fikacyjna, złożona z ludzi teatru. stępu. Trzeba ich odszuk"l:, -sGbł
r
Illt,V1Y8nych 17tIVOtoW. Ce l1y te w I świetlicach robotniczych , czego do grajh jakieś S4. llrl. Co i jak grają Persp()ktywa z.agrania w centralnym c:ć i uczyć.
~!ącz~nju ze. spalrniern. op,:mowa wode.l:n sq listy nanl:lw"'J~ce do l'e-Ite ZE:~PC~' - o tym 'vir hordzo nie- ~catr7:~. bę.dziC bo~źcem, do, i~tet~Z czasem można by z poszcz~"oltIIem I t chmc-' 1!) pert kr;A 13;R- dakcJI.
wl 'Il,
SyWUl~ Jsze) pracy l.e~połow "Wletll- nych zespołów wybrać najzdoln:2).t
d
d
t.' •
Gło~ ZA brał m iI (h'r el"or Wrv
cowycn. Kazdy zespot dopuszcwny
I d
tl .
. l t
'
nlS J' "ą owc em 'Vysor:/ I kl/ltury
ł
;'. j' O . ' R 'b' t"
". kió' A gdyby tym L~Rpołotn dnć moż- do sceny centralnego teatru pow"- 'Z(, c no ~1 i z mc l u worzy\! S'P. R
II
./
.
c IWJ~Kle
pel y o <) l1lC~CJ.. I a~'
.. .
t l'
. .) .
o.,
...
,c.wlny zesnoł teatru robotnicl ""l,
nm:?Vczne,. )('r,'5 'O. I tn ,,1 ta-'lch go list z;~mi('ściliśmy w jednylt1 z a~:::b ;:m~~ rć", l:,"'1o:fl~~lęci~c:~~~,'l l1le~ grac 3-4.ra?:y. pubhcznor' glo który by dawał przedstawjrllia nie
efek ów. ()ói~rlili('.c~ch ~ję na fecll ostatnich numerów .,Dzienililf'\ ł/Hi?
. .1 [lO _,za..
1 t ~h"-: ,~'Ch' d- i wme członkOWIe mnych zespo ow te cr.d knnle, leez 2 czy 3 razy iyp')d,
. .
k"
Zd . k '
d t6
'n, "z"rszeJ l1lZ do yc cz~~.
o z atralnych poznawałaby w ten spo- .
. .
lego."
~~la o' cSP.(1~ I'n w c~ oC~y,.,·ścif> o 2r>~poły najlepsze. kll)- !'ób lJter~ture teatralną. a jedno- l~:OW(l tu~, ~z oy praca w tcatrz~
tIIc?'nyrr btllWttr IVltnJU 11contras
tac 11 Ką,~da kcrr..-.:oz}'cja l,' 'eta lidO, form" tra ru robotrll~·"Po o ,SI po jrfl o~14o:!n~ y iuż o wiem pozion al" czc('n! uczyłoby się Przedstawic- lIC prz SZK<l<l ła pracy zawodo VeJ
.•
' .
(l:i:J"loJ1(~ . W3ZY~CY uwaZ3J;J. l'~('n.".,
'".
A
1-' . t ' .
Wś . 'd I ." "
'.
,.aktorów" v fabrvlwC'h
W\'iwnBllHl
<fa .. WI lIrt.Yllt oczną z.,<odnle żr W1.orOWI\ sc('na ri hot. ,y, y, Zn).,
t.f! m~ 15, ~te)~,
,O t n.lU v.. !-ellł~·7.e robotl1lcz,ym stałybY
"
cłllo~ć i f)r" ')stfl'via ;E'd ,n/itr WUJ. nioza powhll1!l pow~~ai' W IfMld
170 ć.espolow 7, p~wn03c:'ł le~t kll1'" Flp' JckCj<lll1I pokazowymI dla członW ten sposoh zo;"amzowon" WZ:l: l
.J~.
. , '
a 111(JJ!e nawrt !;i!«anaśc!e dobry~:' );ów innych !'(rup świetlicowych. br, ,row!'! ,['('ml robo' l'rla SD lniJ' bv
ZI l e e t ,yc .... e.
. .
.
DZlŚ C;h<=,l Ilbyśmy U1CCO dok ad- iak nI' ',~"'sp,ił l.ram'vajar/.y (:I1G.lq, y t1'l tel. cenie grał:vby zespoły nnjie- bzy ZH [ll'lnicz' l'arttll1 (1: stR Ibv . l
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lENNIK SPO

Kto bE:dzie
reprezentował tódź

iedziele me[Z

w pływaniu

Kapitan ;'portowy ŁOZI' p. Kucie
wicz wj.znaczył n"stępujących zawodnikow łódzkich do reprezentacji
Łodzi na niedzielny m.ecz z Pozna_
niem:
"
~
100 m styl dowolny
stwach Europy był 5, uzysku.iąc "'J~
:;t:::A pań: Scbc.'zakówna. Szcze
czas 58,7 sek. na 100 m styl. dow.
paniakowna.
oraz Landkamer znany ze startów
100 m styl klasyczny
w Polsce w ub. roku, który uzyskał
pan: Proniewiczówna, Ma
W za wodach Poznań - Łódź doj wać będzie o. młody zespół "FiJmow MaślankieWcozówną.
wiele b. dobrych czasów oraz miślankiew.icz.
clzie do baldzo ciekawych pojedyn- ca".
Sezon zimowy zapowiada SIę bar- strzyni. Czechosł?wa~ji Bemora.
_:3
1.00 m .st?,l .grzbi;;1A)\VY
ków. B. wiele emocji winien dos tar I W konkurencjach żeńskich do clE: dzo ciekawie. Na pływalni Pol.
W 'pler:vszą medzl"lę lutego odb~
pan: Wozmakowna. Sobez 'ć bieg na 200 m stylem klasycz-I kawej waJki dojdzie na 100 m styL YMCA będziemy mogli zobaczyć re- dą SIę clekaw~
zawody
mlędz) czakówna (Jez. Maślankiewicz).
nYlll. Nikodemski z YMCA uzyska~ dow. między Miklasówną i Zorków- prezentac.ię Sokoła z Pragi. który l glllln ŻeromsloellO a PSTP.
Sztafeta 3'<100 m ~tylem zmienw ubiegłą niedzielę najlepszy w 0- ną a Sobczakówną i Szczepaniaków przyjeżdża na zaproszenie KS
13 luteg<? team "F~lmowi~"
- Rym pań: - Wożn;akówna, Pro_
becnym sezonie zimowym czas na ną oraz na 100 m styl. klas. Brze- mowiec". W drużynie Sokoła starto YMCA zm;erzy swe SIły z mlstl'z,:,m niewiczówna, Sobczakowna.
tym dystansie. Je!!,o pojedynek z Ct- zińską i Malicą a Proniewiczówną I wać będzie Marik, który na Mistrzo I Polsk! ZKS ,Polo.r:.ia " Bytom. ~Ie- ,100 m ri 200 m styl dowolny paC!l'JllSldm - który posiada drugi i --~-.. _. __ .- ._-;--..
. - - - .- - - rowmctwo ,.Polonu· zapowIedzIało 110W: Boniec1d i Jera (rez. Sobczru.
najlepszy czas na 100 m sto klasyczprób~ pobicia rekordu Polski na dy i Wojciechowski).
n'-m śledzić będą z u agą w całej
~
fi,
~ st~n Ie 4 x 200 m tvl dow., ustano 200 m styl klasyczny panow: NiPalsee.
.
.
. ihól ZS
_GUJordia U '
w.Ion~ przez t~n klu~ . Praw~podob- kode~ski i Dobro\",..-olski (rez. Ja_
~cmeckl i Jera w walce z Tedlml
.
me l zaWodtllcy "FIlmowca zgło- worski).
giem i Małecldm winni poprawić re . W ~wiązku z powołaniem do ~ygodz. 17.30: Koło Nr. 4 - Koło szą próbę bicia rekordu Polski gdyż
100 m styl klasyczny panów: Nikord okręgu na 200 m stylem dow. CIa koł. sp~rtowyc~l Z. S. ,.GwardH~" Nr. 7,
wykazują doskonalą forme.
kodemski i M:ackiewicz (rez. JaworNa ubiegłych zawodach KKS - or~z WIelkiego zamt.eresowama dz:e
godz. 18.15: Kolo Nr 14 _ Koło
Zawody Poznań - Łódź odbędą ski).
YMCA płynąc w sztafecie "Filmow dzmą wycho.wamH flzy.cznego. '!' Clą Nr. 15.
się 23 listopada 19,t9 r. na plywalm
100 m styl grzbieto~TI; panów: _
CH", która ustanowiła nowy 2.0 lepszy gu sez~>l1u. zlmoweg? odbę~ą SIę .roz
Pol. YMCA o godz. 16.
:9urys i Witczak (rez. Pławik).
or! starego o 156.. uzys~ali. czasy n~ grywlQ mls.tr~owslne w. pIłkę. s~~tC~;~ek, dnia 27.1. 1949 r.:
Skład r.ep:ezenta~jj Pozn.ania S~tafeta 3X 100 m . sty,l zrni~l1?Y
200 m styl. dow. Bomecki 2.35,0 l kową, w sali sportowej. Mistrzo- Nl~
16.00: Kolo Nr. 5
Koło przedstawiac SIę będZie następuJąco: panow: Durys. MaclGewtlcz. WOJCleJera 2.36.1. Oba te czasy są- lepsze stwa prowadzone ~ędą s?,stemeJ?
. 6,
200 m styl dow. Tedling i Jacbnik chowslci.
.
od rekordu Okręgu.
punktowym, . na.tomIast ffilstrzowle
godz. 16.45: Koło Nr. 9
Koło
100 m styl dow. Tedling i Małeclu
Sztafeta 5X50 m styl dowolny paDobrowolski na 200 m styl. klas. grup ~ozeg:aJą fmał o ~ytuł mo;:al- Nr. 11,
200 m styl klas. Cichońsk5 i Za- nów: Borriecki Jera, Dec. Wojciewinien dać ldlka punktów Łodzi; po nego l <;lruzynowego ffilstr~a Z. S.
dz 1
Koło Nr.
lisz
chowski, Sieldera. ,rezerwowi Do_
wraca on do swej formy z sezonu ,,~wardla·'. Drog~ 10sowall1a wył.o- N g08' 7.30:
2
Koło
100 m styl klas. Cichoński i Za- brzallski, Pytel.
letniego W stylu grzbietowym bę- m~ne zostały . pIerwsze spotk~ma.! r. ,
llisz
Piłka wodna: Dobrowol:;ki, Sobdz'emy musieli uznać wyższość za- ktore odbędą Się we wtorek, dma 2::>
godz. 18.30: Koło Nr. 10
Koło
100 m st.yl gr·zbiet. Owczarczak i czak, Jera. Boniecki i Jaworski.
",od~i1~ów . Poznania, jednakże D':l- b. m.
Nr. 16.
Fijewski
.
Wszyscy wymienieni pływacy porys Jest me bez szan~. W sztafec~e I godz. 16.00: Koło Nr. l
Koło
Sport w ZS "Gwardia" poczyna I 3 x 10~ st.yL . zmle~mym _ Owczar- winni stawić się na pływalni YMCA,
5 x 50 dOJdzIe do b. cIekawego POJe/Nr. 3.
I-ozwijać Się od podstaw. Są nim czak, Clchonskl i lVlałecki.
pół godziny przed rozpoczęciem za_
dynku oraz w pilce wodnej.
godz. 16.45: Koło Nr. 12
Koło koła zorganizowane w myśl wytycz
Panie:
wodów.
Łódź w piłkę wodną reprezento- Nr. 13,
nych nowej struktury sportowej.
100 m styl dow. Mliklasówna

Czy padnq nowe rekordy?
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"Fill

Mlstrzows.·.e roznrywkl

W siatko

ka

I

I

po t radziecki
.

wych. '"

.. .

kO~~k!:;rwe;ekordów

uzyskali
ostat-

beJmuJą wszy~tkle gałęZIe. sportu. l nich dwóch lat _ po przystąpieniu
sa ~owodem, ze sJ?O~'t radZIeCki zał- Związku Radzieckiego do Miedzyna

PIJ
W

I, Dl Z~ rządu

PZH

niedzielę,

dnia 23 bm. o godz
w lokalu KCZZ,
przy ul. Kopernika 36, plenum Za.
kBk
rządu Polskiego Zw.iąz u
o ser_
skiego. DelegaCi poszczególnych 0kręgów zamieszkają w hotelu ..Ter
minus".
11 odbędzie

się

•

I

.

lS Cl

~yn.llG zamle:;~czone ~ hSCIe. o,:, sztapgiści radzieccy w ciągu

mllJe czołowe mIejsce .na arerue
. 'd
d"
~!ę. z;naro l ~f.e\f~Yz Okołło 60 VfY
m w\\
w. e_ ~a. e .yce. p ywan~u,
podnoszeruu
clęzarow~. strzelam u:
l 1011
P orcIe. motocyklowym
.
. . przewyz
~za ofICJalne rekordy śWlatowe.
. .
..
. .
NajWIększą 11?śC "'7nikow lep~
szych od rekordow śWiata uzyskalI
clężkoatleci i strzelcy. Ciężkoatleci

s

Żurkówna

100 m
Ilicka

konkurencji żeńskiej znana łyżwiar
ka radziecka Karelina uZ~'skała dwu
. . . .
krotnie czasy lepsze od rekordów
radZIeccy z Nowalnem, MaliJcewem. światowych: w b;egu na 1.500 ~ _
Kuc~~ i ~opowem na czel~ usta- 2:36.8 min. i na 5.000 m - 9:16.4
n0w.:li . w roznych ko~uren~J~ch. 11 min.
wymkow w podnoszeruu Clęzarow,
przewyższających dotychczasowe re

1
O
C Z O ł O W l r e 1<
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.
RadZIeckI KomItet do Spraw Kul
tury Fizycznej i Sportu przy Radzie
lVI'nistrów ZSRR opublikował tabli.
.
cę ,radZIecloch rekordów sporto-

potęgq
r d'"
z

,

I
any

na ro

· .,

Wf

styl

-

Ma-

100 m styl. ~I'ZI,
Zur1tównaKurkóvma
3 x 100 m "t7Tl ;:miennym Kurków
na. Bresińska. Zurkówna.
Skład 5 x 50 m styl. dow. i. ~iłkli
wodna zostana ustalone na ffileJsc~.
Mecz, jak wid7..imy, zapowiada ŚH:;
int~rsująco i niewątpliwie osiągnięte zostaną dobre wyniki.

I

Z

I· h

O S le

p.ołowie sierpnia w Amster-

Bezpłatne bilety
dla przodowników pracy
Zarząd ZKSM ,,Pafawag" postanowil, na ostatnim zebraniu, przydzielić na każde zawody, organizowane ~rze~ ten klub, 250. b~zpłatnych biletow dla przadowmkow pra
cy. Rozprowadzeniem biletów zaj_
mie się OKZZ.
Warto. aby za przykładem sportowców Wrocławia poszli również
organizatorzy sportu łódzkiego.

JZ z·ye·.a KS Gw"lI rdAI>!l,~ U
II

fi

Odbyło sLę walne zebran1e sekCji piłkarskiej .K.S: ,Gwardia'" na !ttóre l~

damie.
.
.. . .
-.
Z
d pz'rw
'd'
b'
we staWlII oJ>ę czyn.ru zawodrucy sekCjl.
rodoweJ FederaCjI ClęzkoatletyczneJ.
Wioślarze polscy przeprowadzają
arzą
-'
przeWl uJe w 1e-, Na PO'rzą.dlw dz'ennvm obrad był reWśród strzelców najlepszymi wy we wszystldch okręgach intensywne żący",l sezon'c 3-4 mecze ~ioślarz!. ferat J",nl~O\,,".,ki"'~O'· n.t_ wYChOwanili
nikami. przewyższającymi rekordy
,
.' .
. .
.
.
_ pOlskich l ~.aługaml zagran!CznymL- .sP:J.I'toWC'l w noweJ strukturze sportoświatowe PORZCZYC;(: si'" moga \.\_ trt!l~mg, ZIIl10we. blegl \~n.e l szko Międ7.Jnaroaowe niI .. trzostwa Pol- wej.
_.
_
'.
"
len1(~ w basenaroh. W. a.,c)' <;zko\c- 1,'
.
k b' .
Po t'P.i'ernc\e D::lW ,"2al.:l
ę 7.ywa dYl>
harew .
l Ruczkm.
.
.
_. d
b"
,.
Sr..l m•a •lą !\l~
o db'
yc W TO U lezącym k".,i~.
Snecjalnie wysoki poziom w ska- llIGwe) pr.,.o .Ulą o ecme . . ?,<Il;g z udz.ialf'm .a\6g ~ze;;ki(>h . wE:!!;ierW daLzym punkcle zebrania VJlręc.zuno
. -.
'.
. ' l kk
wa1:szawskI l bydgoski. Wloś1:.>rz<.: skleh
dyplomy zasłużonym pllkarzom oraz "'y
II śWI.atoweJ. I el?rez~ntuJ,ą
e 0"
.
"'<1
,. __ "
' . ' •
•
bra~o klerow~'uctwo sekcji. Na klerow:niatletki.
Zawodmczki: Dumbadze, P?lscy cz~mą _powaz~e PIZyoOtOVli."
W. zW:-I ZK.U z projektowan.Ylm spot ka powołany z03tał ppor. Urbaniak; ::.eSewrriukowa, Czudjna i Majuczaja ma do m. ę~zy naro?o,Ąfych spotl.al'l k~llIamJ mJed:::ynarodowyml,. szcze- k.r~t.. rza ":". p1Y't. M,?",a2As. g-o.;podarza _
są w posiadaniu wszystkich rekor- w roku blezacym. 7.właszcza do me- golną tr()~*e zarządu stanowI odno- kpI. Kam=~, kaP1tall>? I druzyny WY'
• swiatowych
•
.
"
. t·.d I10rt~ ~.\TJoS
. -'1 . ki g
pLut. Grz-ybowsklego, li drużyny
dow
w rzutach dyskiem,
czu .
rewanzowęgo
Pol sk
a - S
zwcV1iJeme
aiS e o, zwł asz branO'
kpr. Różyckiego.
kulą i oszczepem oraz w pięcioboju. cja. który odbqdzie się w lipcu b. r. cza czwo!'ek l osemek. GUKF przyw spra/Wach organizacyjnych powzięw
Ponadto jeszcze pieć lat temu zna- na torze regatowym pod Malmo chyla się do wniosku zarządu PZTW uchwałę w przeprO',:"adzaniu zaprawy ~. .
..
.. '
- d'
. I ..
l moweJ celem nale-"ytego przygotowanla
na lekkoatletka radZlec,m wasll1e-1 (SzwecJa).
o ~prowa zeru~ czwore ~ l <?~eme r druż~ do rorz.,ar;,·wek rundy . wio~j.
wa uzyskała w biegu na 800 m. czas
Prasa francuska i włoska nawia- na]no~zego .'ypu z. Anglii l~b Treni,"!-gj na sali .odb:\,wać się bę.dą we
2:12 min., który jest dotad najlep- _.
. . ' ~,. .- SzwecJI. ŁodZIe zakupl0ne zagranl- wtorkI 1 czwartlci kazdego tygodnia ~
. ." R'own:ez
... \ zUJąc
ZWYCIęskIego spo."ama ca stanow;ć będa wzór dla łodzi te- godz. 19-31 w sal:: spOrtowej "Gwardii
szym wym'j"(Jem na śWIeCIe.
Polska do
_ Szwecja
z roku ubiegłego.'
- .
'.
. ul. Sta!lima Nr.' 17.
Sztafeta drużyny "Skrzydła SOWle.
.... .
go typu, h-tore ma wykonac stocznIa
Pierwszy trening odbędzie się w m.dtów" uzyskała w biegu 3 X800 m naj WYr:~za na??ileJę, ze ,:"lOslar~. tych wioślarska w Bydgoszczy. Stocznia chodzący wtorek dnia 25 b.m. W plrOfP'a~
lepszy wynik na świecie _ 6' 574 1kraJow zmierzą swe SIły z wlOslarza bydgoska wykonUje już wiooła naj-I !me trenJllngu nauk.3 teoretyczna. odnos".
"
.
ki h
1
nieWszyscy
prz~ls6w gry w piłkę nożną.
min.
ffil po~skiml na mIstrzostwach ~uro no'!'szego tł'Pu <l:la WSZ3;'s c
~ zawodni'Cy o.bowią~W jeździe szybkiej na lodzie w PY, ktore w roku 1949 odbędą SIę w skich klubow WIoślarskich.
ni są uczęszw.ac na zatpTSW>ę zimową.

ERICH MARIA REMARQUE

PO>-I

Lepiej będClie dla pani więcej go nie oglądać.
Nie, ja 'tu nie zostanę!
Doskonale. Jak pani chce.
Był to frontowy pokój o niskim suficie. Kilka pokojówek, portier i paru kelnerów stłoczyło się koło
drzwi. Rawik odsl.mął ich na bok. W pokoju stały
dwa łóżka, na jednym z nich, tym Oq ściany, leżało
ciało mężczyzny. Był żółty i sztywny, z kędziorami
czarnych włosów, w czerwonej jedwabnej piżamie.
Jego ręce były złożone. Mała, tania, drewniana MaPrzełożyło Wando Helcer
donna
o twarzy, na której widoczne były ślady ołów
I,
lillulhU 11111'11" III, 11II111iIIllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUl1I11I111111111111111111111IIIIIIIIIIililllillIllIIIIIllH!11111II111111111111/1II1I1II/iIII/111111111f1l111111!' 1111i111l1ll1111il1l~lIIn
ka do ust, stała poza nim na stoliku, Podniósł ją. z tyGospodarz uspokoił się. - Kto pan jest'! - po- łu miała wypiSane "made in Germany", Rawik przyjnowił pytanie. ale mniej napastliwie, starając się ni- rzał się twarzy zmarłego: na jego wargach nie było
czym nie urazić opatrznościowego człowieka.
śladów różu to nie ten typ człowieka. Oczy pół ot- Jestem lekarzem - powiedział Rawik. "
warte, jedno szerzej, co nadawało ciału wvraz oboGospodarz spostrzegł, że nie było niebezpieczeń jętności, jakby zastygło w wieczystej nudzie.
stwa. - Nie trzeba teraz doktora - wybuchnął na
Rawik pochylił się nad ciałem. Odsunął butelki
nowo. - To coś dla policji.
stojące na stoliku i zajął się dokładną autopsją. Nie
Spojrzał na Rawika i na kobietę. Spodziewał się było śladów gwałtu. Podniósł głowę.
strachu. protestów, układów.
- Czy pani zna nazwisko doktol'a, który tu przy- To dobra myśl. Czemuż jej jeszcze nie ma? Od chodził? - zapytał kobiety.
tylu godzin wiedział pan o śmierci!
- Nie
G')spodarz nie odpowiedział.
Spojrzał na nią. By la bardzo blada_ Przede
- Powiem panu dlaczego-Rawik postąpił krok wszystkim niech p",ni siada. O tam, na tamtym krzenaprzód. - Pan nie życzy sobie skandalu z powodu śle w rogu. I niech pani ta'Yl zostanie. Czy tu jest kelgości. Wielu by się wyniosło, gdyby się dowiedzieli. ner, który dla pani wzywał lekarza?
Ale policja przyjść musi, takie jest prawo. Musi ich
Jego oczy przem!m ,y po twarzach w progu. To
pan uspokoić. Ale to plma ani grzeje, ani ziębi. Pan samo można było wyczytać na każdej l nich: przesic;- bał, że tl) spadnie na pana. Niepotrzebnie. Niepo- strach i chciwość.
koił się pan też o rachunek. Będzie zapłacony. A te- Franciszek był na ' tym pietrze - powiedziała
raz chcę zobaczyć ciało. Potem pomyślę o reszcie.
sprzątaczka, dzierżąca mi tłę w dłoni, jak włócznię.
Przeszedł koło gospodarza. Który numer? - Gdzie jest Franciszek?
spytał kobiety.
Jeden z kelnerów toro 'ał sobie drogę v tłumi"'.
- Czternasty
- Jak się nazywał lekarz, który tu przychodził?
- Nie potrzebuje pani ze r,nną chodzić. Mogę to
- Bonnet. Karol Bonnet.
sam załatwić.
- Zna pan jego telefon?
Nip chcę tu zostać.
Kelner zaczął przetrząsać kieszenie. - Pass,)' :d.43.
-

12)

ŁUK

TRIUMFALNY

6'DZIENN1.K LODZKI Nr 20 (1284)

kla~. Bresińska

-

Rawik zobaczył twarz gospodarza
z tłumu.
- Najpierw zamkniemy drzwi. A może pan zaprosi pl'Żechodniów z ulicy
- Nie, precz, precz! Stoją i kradną czas, za który
im płacę!
Gospodarz wyrzucił personel z pokoju i zamknął
drzwi. Rawik zdjął słuchawkę z widełek. Poprośił
Webera i mówił z nim chwilę. Potem poprosił o połą
czenie f: Passy. Bonnet b. ł w swoim gabinecie. Potwierdził słowa kobiety. Ten czło'wiek umarł powiedzi.ał Rawik. - Czv mógłby pan tu wpaść. że
by podpisać świadectwo zgonu?
- Wyrzucił mnie w naj'l1iegl'zeeznieJ"zy t>posób
za drzwi.
- Teraz tego nie zrQbi.
- Nie zapłacłł za wizytę, nazwał mnie za to starym skąpiradłem.
Trudno pokryć rachunek w pana nieobecno,§ci.
- Mógłbym kogoś przysłać_
-: Lepiej niech pan sam przyjdzie. Wątpię, żeby
się panu udało w inny . posób odz :skać ~wo.ie pieDobrze. -

wynurzającą się

niądze_

- fde - oowiedział Bonnet po naIi.1y'k. - Ale
nic nie podpiszę bez pieniędzy. Konsultacja wynosi
trzvsta franków.
'..-, Doskonale. Trzysta, będzie je pan miał.
Rawik powiesił słuchawke. - Pl'zykl'o n: i, że pani musiała tl?go wysl.łchać - powiedział do kobiety.
- Ale nie ma rady. PotrzebnJ nam tel1 czto\, ·i e~:.
Kobieta już trzymała w ręku pieniądze. - To me
ma znaczenia - od~·zekła. - Takie~pNPvy nie no·
'wina dla :mnie Oto pieniądze.
- Nie pab się. On zaraz si~ zjawi. Pani mu ~a
płaci sama
- Czy pan sam nie może wysta\vić ś,,\iAdectwa
zgonu?
(d. c. n.)
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FabIana

-

Wincent. l Anastazji

Pożarna

Dvżury

Ło.dzi wydało zarz.ądzenie, na.rmujące
pracę

Komitetów Rodzicielskich.

W.UNR 'fFJLIWONl':
Komlsaliat Miejski M.. O.
Pogotowie Ratunkowe Miejskle
Pogotowie Ratunkowe Miejskie
Pogotowie Ratunkowe UbezpieczaIn.
Pogotowie Ratunkowe PCK

apte

~j3-60

W sprawie

bonó~~

101-H tłuszczowych
101.44
Zakłady p:racy upra'WIDlione do poblera134-15 nia bonów ti/.us",cZOwych dla svłych pra117-11 COWllliików, które złożyły j.~ wyJ,az y na
S
m. luty r.b. olx>wlązane są odebrać
bQny we WłaśdrwYCh starostwach grodzkich
w terminie do eula 31 stycznia

dy:tuI'Ują aptek!:
Kasperkiewi~'3.
(Limanowskiego
1),
Llpiec_ (Piotrkuws}~a 193). pastorowej
L3.giewn!Cka 120). Pawł{)wsklego (Piotr_

Dzisiejszej nocy

Z uJeosa
:ueko:q amotorów bimbru
Mimo surowych kar za wyrój) Wrogowie

ISurowe kary

dobro olnie

Kuratorium Sz1rolne w

KRONIKA

Strd

płacą

według ftłOŻ'iUJo§ci

i

r::l:eszkl

mUnlA

Rodzice

1949

r.

Zakłady pracy.
złożyły wykazów,

l

bimbru, jeszcze w wielu powiatach
To drań - zwierzał mi si,
Komitety Ro- woj. łódzkjego istnle'ją zamaskowa:- orzedwczoraj p. Poddębski.
To
dziciels:kie 7100eraly od rodziców
ue bimbrownie:. Komi~ja Specjalna, §winia łajdak oszust ladaco!
sJdadki i część zebranych kwot prze pragnąc
Wytęp1C tę melegalną pro,
'
)
.
anaczały na dodatkowe honorarium
dukcję z,apowiada jeszcze większe
Kto? - za.pytałem nlespo.
dla nauczycieli.
ka'r y j to zarówno w sto,,'u'l'lku do wy kojny.
Od styeznia r.b. tego rodzaju do- twórców bimbru, jak i ty~?, którzy
Naddębsk, naturalnie.
płaty są skasowane. Komitety będą będa go sprzedawać lub pw.
.
nadal rl>ierać doh!"owolne składki,
A co on panu zrObI!?
Onegdaj
skierowano
de
obozu
pre
pieniądze te jednak mają iść na zacy przymusowej Jerzego WazińskieNiech pan lep Jej nie pyta!
kuip pomocy naukowych oraz na utrzymanie świ€tłic szkolny,ch i na go, z,am. we wsi Kamień (pow. brze- Gdy zobaczę tego łotra, no~i mu
orgaJlli,21owanie zbiorowej dodatko- e.iński) za to, że kupił litr bir- br~ powyrywam (tu p. Poddębski o.
wej pou-nocy w nauce dla uczniów Ponad1:o Delegatura KomiSji Spacja] kreślił dokładnie sk€ld mu te tl!O-<
słv.oozych,
nej w Łod~ prowadzi kill~a?ziesi~t gi powyrywa). Taki~ świństwo _
tego l'odz,aJ'Ll spraw. Wszystklch w-n d
P dd~1......,'~· JA
ZalTządzenie
k'l:adzie s ZCz.egółny
, .
ysza ł po d'
nIecony
o 1i""'"",1. ....
nych oczekUją nie mmej surowe ka"
nacisk, że &kładlki ściągane od ro- t·y, El ponadto na~wiska ich będą u- go a<iuczę·
dziców, czqonków Zw. Zawodowych jawnione jako na~wisk~ przestępW kil1ca godzin później TO,Z'ma.
są diJ>brG'wo}ne, przy czym wysoilwść c6w społe'cwych. (jib)·
wiałem z p. Naddębsldm.
ich jes,t dowo1na·
Do,tąd

przys~{)lne

które do>tychczas
nie
win:ny je złożyć w nleprzekraczalnym terminie od dlIla 21 do
-owska 307), RYL"htera (Narutowic7.a 4~), dnia 27 stycznia 1949 r., a po od·bim 1}Qembieliliskiego (Gdańska SO), Szymań_ nów z.głoo.ić 5'lę w dlniach od M dO 31 stySkiego (Rokicll'lska 8), S2lindonbucha cznia r,b. Z tym cLn]lern wyd~wanic bo(Srebrzyńska 67) , Zundelewicm (Piotr_ nów 2lo.stanie d"ti.nitY'Wllie '.akończone i
żald'ne reltl tamacje ntB będą l1!\~tzględnia·
kowsl>a 25).
ne,
Dla pracowników, którzy nabyld U;Pl'SW
nie<l1Jia do korzystania z bonów po zlożeTEATR W. P., ul, Jaracz3. 21
:niu wykazów przez zakłady pracy (;przyW 2'lWiązk:u Z no'WV!ll programem
o gOdz. 19,15 "Ro.bity dzb8!li".
stą;pili po tym teTffillmie do praey), WY- prac już w najlbliższym czasie ma na
l'A:śSTWOWY TEhTB
PO\V~ZE('fINY, 2lna= sl~ dodatkowo tenn1.n skl'ldania stapić reorganizaf"ia KOlnitet6w Roul. 11 Listopada NT 21:
\vyikaww l pobrania bo~ów w dnL8ch od
:..
-"... '
l do 8 lutcglo r.b. Ter:mm rejestracji bO-I dZlClelsklch,
Do KOlmtetow mają
O goom. 19,15 (!Klnb kawalerów",
TEATR KA1\lJmAL:/I."Y DOMU żOLNIE nów tłuszczowych na luty r.b. zost~nle wejść jednostki baiI."dlziej
us<połoo~
RZA, u., Das'-Y'ilskiego N .. 34:
podany w specjaJJnł'ffi ogłoszerou.
ni.one które w ści~łej wsp'61pracy z
O gOdz. 19,16 "Wyspa p(lkoju".
W~kazy pracoW\l1ik6w na maxzec r . b . ,
~
.
nauczycielstwem roztoczą Wlększą
TEATR .,LUT~"J:A' ul. Piotrkowska 243: nal~.y złożyć do 10 luteg'o r.b.
O god,z. 19,15 "Raron cygański".
opiekę nad młodzicią. (jlb).
TEATR "MELODRAl\f", 111. Traugutta 18
(gmach O. K. Z. iI.l:
Godz. 19,15 "SYIJ,owie".
i'EATR "OSA', ul. Traugutta Nr 1 ('tV BaPojmtrze w niedzielę 2S styc-u. b. r:
li •. Syreny"), telefon 211'2_70:
o gOllz, 19,30 wysb),pi w sa.li FllharmonLl
O godz. 19,16 .. Porwanie Sabinelt" z najEnakomltsllll\ ~plew"c .. ka polska EWA
1~SI'Zy dzień
Jór;efem Węgrzynem.
BANDROWSKA-TUnSliA.
TEATR LALEK "ARLEKIN' (ul. PiotrArtystka wykona smereg najpiękndet
kowska N .. 152):
szych arii i piemi. przy fortepianie WIa·
Wygrane po 500.Q.00 zł padły na
O god1:. 17 ..Dwa Michały i lwiat ca_ dyslaw Rarzkowski. Bilety do D'\bycla w Nr 49951 w Bydgoszczy, Nr 75459 w
ły'- ..
kasio Filhrurmo<nii.
(764 g) \ w Kielcach.

~
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Koncert Ewy Bandrowskiej
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U

To łachmyta! - roz~etdzil
ten ostatni na wspomnienie p. '
Poddębskiego. To łobuz! Jeśli śO
-

m or

się

-------

IiIlilII

_

"'-'Ił s··ę ~,,,",
l,j!.CP

-

aqfJlJ

zobaczę, to ...
Inr
Słyszała prulli, M:alGmowsk1m uro.
Ale o co chodzi,
D",_'

Z

u"--z·y t'I'mU i nA'
. . .,

kośćm!j,

czy

• ..."

",,'

na BOIfa?
Adl, niech mi pan te~ nie
przypomina. Ilekroć sobi& przy..

1."_
"-'!JW.

-

~?

pomnę postę.powam'Re tego lotr~
wszystkie wnętrzności mi się Pl"
wracają. Ale ja mu pokażę!
Pełen smutnych refleksji po-re~
naJem się z roz~niewanym p. Nad

lABELA "lGIli YCH 55 LOTERII
ciqgnienia I-S!e; klasy

"'no

. . d
Zebra 010 I O czy y
ł

W ygrane po 200.000 zł
Nr 72768 w Poznaniu.

padły

na

826

865 44486 45053 247 308 411 648
53325 884 54186 225 973 55232 316
321 470 621 763 56097 453 752 5749'0
920 58522 699 739 59578 676 60130
991 62581 63334 503 829 64206 239
346 772 945 967 65380 688 67289 68171
523 574, 780 70428 796 71076 155 650
12092 309 · 73965 74397 628 75474 76978
77470 922 79175 189 834 910 80190 288
523 780 81416 452 462 6g 834 943
82006 089 106 198 83248 575 793 858
922 84165 180 198 362 912 85433 492
86486 792 87313 741 967 88699 879 996
89036 875 90559 747 92392 441 543 726
93030 30S 876 34234 740

I
Ul. Marszałka StaliM NT' l!
. "Zakazane piosenld" (god-z. 16, 18.00.
sali lmharmón.ii, Narutowicza
Wygrane po 100.000
na
20,30 w niedz. 14), dozw. dla mIodz.
6Ał.'/' 't 1\
- ul. NarutO\V1CZa Nr ~U:
o godz. 18 akademia VI 25_letnią roc7.nicę i Nr 30719 33247 51582 62161 55819
"Dzwonnik z Notre Dame" (godz. 16, śmlJerol W. 1. Len:iJne..
~
J '13565 75453 86976 88683.
18,30, 21. w niedz. 13.30, tilm dorw.
- W Kluble Pickwick.a, Traugutta 6,/
dla mlodz, Qd la.t 16_
o godz. 19, wi>ecz6r dysku~yjny dle. CZ~01~
Wygrane po 40.000 zł padły na
BAJKA - ul. Franciszkańska t>. l Zl:
Mw magistratury s'ł(,oweJ. adwokatów 1 Nr 33972 36666 41932 56913 76150.
"Zenobia" (god'Lin& 18, 20, naedz. 14, zaproszonych gości.
16!, film dozwolony dla młodzie~y.
W lokalu przy u1. PogQl1owsklego
Wygrane po 16.000 zł padły na
GDY:SIA - Ul DM'Zyńsloe~o Nr 2:
Nr 82, o g~dz. 18 wbr8.!J.W członków sek- Nr 12796 13958 24033 25345 29646
.,P?ogram alttua\nosei kraj. i zar:ran. ~jrl gilmnastyczn.ej KS "Zryw" .
31744 38256 49602 55386 56691 60004
Nr 2
19odz_ n, 12. 13. 16. 17, 18,
19. 21l. 21).
61489 62.614 62676 66546 675'04 73$164
BEL idla młod~le~y), Ul. Legionów ~/4:
'14829 79089 83892 83905 84304 34 353
Wygrane po 1000 zl .
"li.opduszek" (god~:n8 16, 18, 20, w
87881\ 89095
niedziele 14) .
54 80 255 383 529 61 '173 810 22
MUZ,' - Ruda PaOlanicka:
Wygrane po 8.000 zi
39 96.3 1029 309 43 539 59 659 96
"Kulisy ll'ielltiei Rewjj" (godz. 17,aO, ł
.
20. w medz. 13.801 njedozw. dla m l < > d z . ,
...
,
380 4188 4473 4490 5209 5960 7408 901 34 43 69 2030 38 129 31 67 340
POLO'lJA - .11. Piotrkowska Nr 67:
I 7563 7854 8523 9374 10405 11325 12625 96 482 740 860 3101 041\ 269 77 ~39
.. Ex\)ress ~roskwa-O"ean Srokoiny"
Piątek, 21 stycznia 1949 l'.
, 12.871 14306 19310 20104 22464 24631
673 849 76 902 13 50 63 76 40B7 97
(gOdz.
17. 19, 21, w ruedz. 10), do"w.
,
,.
dl a kIas m,,)
• d - 24814 20761
~"",6922 27"07
~ 134 36576
dla
mlor1z
Godz.
11,40 Aud. s~.'!r
.. (h"'.
~
,,2
•
126 297 301 8 94 922 31 635 88 308
.
szyoh - "Na Tlltu"e-lt" - SI1.1chow. 11,57 "0470 A404() "5695 A'le·07 "0007 50030 99 908 5049 96 170 317 9 402 58 757
PBZF.DWIOANllt l!;el'orn.sli.lego 14/76 : SY/l'tl. ('zasu i Hejn:Il,
12,C4 Wiad. pol ,'" o .. ,o
~
"u·J
_~
,,'Uda" (W)dzina 17.30, 20, w
nle- 12,.26 Muz. populana . 12,30 Au':. dla ws! 51783 52604 53104 54794 55198 ;);)234 834 70 6033 5 64 98 176 205 72' 84 359
d::iele U.ao. 15). rnedozw. dla młode. 1.:1,00 Przerwa. 14,34 Na marginesle dz],. 55522 5703() 57390 58706 59779 60013
446 68 93 503 73 94 653 80 731 43
RoHOTNIl, - ul Kiliiiskiego Nr 178'
mas".
14.4!O Fragm. ]'OsyjskleJ mUZYK' 6?0 fi 62751 G385:{ 65643 67945 68030
..Slo' \!o wschod..i" (godz. 16. 18, 20. kam J&ln j (m.), 1.0lI WIad. "P01't. 1 5 . 0 :
'1 •
_
82P. ~22 65 7084 382 425 36 45 89 302
n:edz. 1 '. dm'.w, od lat 14.
Adagio z Koncertu fortep. nr. 2 c-mo') 683;,,7 69il!lG 7091.J 72.32 72365 /4171 15 33 646 724 26 41 66 835 916 41
BEK"UD - ut. R?gowSIUl Nl' ,:
"p. 18 Rachmanino . 15.::il Opow. P. Za- 78409 79278 81593 82181 82650 83391
,,})us:oc c:r.axnych" 19od'Z. 18, :lO, \V nie moj<il<lebo pL "List Prosl:ka do ~"njna"'\ 83949 84273 85747 86929 87193 91388 8083 201 387 401 586 870 9247 369
d3:ele H, 16). dozw. dla młO(lz,
1~,3\) Muz;ykn z płyt 16,1)() DZlenmk. 16.3'1l
~
84 643 5 70 711 74 825 3~ 41 n6 932
ROM,\ - ul. l{~gowska Nr 84:
SlorzY'Ilka ogóma. 16.40 ,.Maszynista el€k.- 9455 ".
10041 66 234 361 407 586 94 884
.. Bohat~rowie pustyni" (g{)dz. 18, 20, trowo:zu na doLe kO;lalmi " - aud. z cyW niedziele 14, 16) dozw, illa mlodz. klu:
"Pc>ra<iniclwo
zawrdowe". 16.05
Wygrane po 4.000 zl
970 11055 085 166 322 98 503 748 62
STYL/'Wl
./!
KJlIl"sklf'gO Nr l:l:i:
.. Oi.ekawostki l:!erackie ", 17.1)0 Muz. H_~
352 749 1872 924 2163 174 216 246 88 12161 238 76 302 87 410 640 67 768
"Slmn<la'" (god". 18. 20, w ruedz. 14, dmecl~a, 17,45 "stare r no>we' , - po:wleś':
161 niroozw. dla m/odz.
L. RlIdt:';ckiego (3). IS,05 Muz. radz'ecka 3148 349 866 4325 771 960 5882 266195 814 61 13114 278 355 511 78 772 4
t",n'" - a"łucl<J Rynek Nr 5:
10.115 "Lenin żył - L"'llin żyje - Len'\' 7729 895 tl285 439 605 77 3 896 9101 803 60 14058 078 137 79 86 310 95
Serenada '9 Dolinie S:ońca" (godz. bF.'dzie tył" montaż lite-rccko - nl't1zycz20. w uiedz. 14, 16).
dozwolone n. '. 1~,15 Koncert SynU'. z płyt.
20,00 344 84.4 891 11979 12074 349 13032 404 547 700 22 96 802 10 2 15445 719 77
dla mlodz
Dziellnl,k. 21.10 Recital wiolOinczelo<wy J{ 483 14064 :m 652 15428 16646 17093 898 16035 210 493 627 84 878 '17 959
TlW7 \
II
PlOrr!w,\'sk~ Nr lUl!;
Wiłkomi.r"J>:iego. 3.Z.(jO "Na. Dobl'a:noc" -:17379 430 59 734 846 73 99 972 18040
Sen o miłoiicj" (godz. 16. 18,30, 21," gra Sekstet Polsla<>go Radla. 22,ła RosYJ-· 14~ ~3~ 314 544 934 ~8478 8 824 :9:~7
iti.edz. 13.?O\ dozw. dla młodz;.ezy orl ski e p;eśn.l lud:>we. 22,;;8 Om~'w . I>l;ng_L. a92 010 828 973 20050 212 7 42,) ;) ... 5 6~ 7 445 81 ~46 606 59 895 19015 82
;)
.~,.
lat 18.
lok. na jutro.
23,00 OstMn. wt:ld. 23_ 539 22169 292 23011 159 161 459 948;)
TA'I'H~
u· ~;Bnl""W1C:.a Nr 4U
Muz. pop. 23.20 ?ragr. na lutro. 2!3,W Z~l.
25195 26026 27086 28467 70S 3012!ł 116 3~!l 464 512 4~ 93 6P ..
;<I'esoly pens,inn:tt" (godz. 16. 18.30, an<l. i H~'IIln.
31467 723 32622 33791 927 34185 586
200",9 119 89.217 358 98 492 549
w niedz. 13.301, niedoiw. dla mlo· :o.ąb;;;;,,:;;"k;,;;.n.;.·_G,;;,'N~'~4t:~--:~"':'""~ _ _ _ _ __
SOfi 848 863 35096 36203 308 518 591 706 830 33 21005 100 60 365 711 17
dxie;;y.
I
ł
d
d
l
t 16
WISłA ". ul OfU:'zyl'lsl<1ego Nr I :
d a m o z. o
a_
,
740 37202 222 3B352 483 847 39113 325 325 22095 110 83 338 73 496 578 697
E"pres8 l\loskwa-Oce..n SpokO.jny" WOLNO~ł -,liI Napićrl<ow$klOt!;O Nr LII
6'5 847 369 40218 678 683 f131 41181 702 82 993 23006 85 95 155 247 319
~dz. 16.30, 18.30, 20,30; niedz. 14.301.
"Ni<,ciel'pliwość se?ca" (gov.z. 16. 18,
(35 790 823 964 42168 4.3009 !<iD 815 509 612 24 802 940 24016 55 155 71
doz"". dla mlodz.
20, w niedz. 14), dozw. od lat 18.
Wl,ók\NłAUI, - Ul l.awac1zka Nr 16:.
ZACHli)TA _. Lll. Z,glersKa Nr 28
I
Dzwonnik z Notre DalUc" (godz:na
.,Gul'amiszwili" (godz. 18. 20. v. nipdz ..
'1alszy ciąg wygranych podany będzi e jutro
15.30, 18. 20,30. W niedz. 13) dozwol
16). dozw. dla młodo:.

ADRIA -

D~g:W

I " " '" '--

zł padły

20,1

dębsMm.

-

Czy nie lepiej byloby - my
- gdyby się ci dwaj szanowni obywatele pogodzili? Znlł
jąc ich jednakże, wiedziałem, że
sprawa jest prawie bezrradm"ejna.
Obaj byli oardzo porywczy i wsze!
kie pr6by jakiejkohviek mediacji
musiałyby spalić na
panewce.
Czas ich uleczy - powiedziałem
sobie.
Wczoraj, idąc Piotrkowską, ze
zgrozą zauważyłem. jak obydwaj
przeciwnicy zbliżają się do siebie
z przeciwmoych stron dicy. By10
już za późno !lćl to, by chociaż
jednego z nich odciągnąć na bolc.
Katastrofa wydawała się' rneunik
'lfiona.
Oba.i panowie zbliżali si'ę do
siebie coraz ba'rdzie;, B twarze ich
czerwieniały .
Zamknąłem oczy,
Gdy otworzyłem oczy, zobaczy
lem, że pp. Naddębski i Poddęb
ski całują się z dubeltówki.
"Co słychać u 1<ocl1anego pa ..
na?" - wykrzyknę1t chórem.
K. E.

śla1em

UJ

I
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Ofnar}11
Za
Ddka
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PODZIĘKOWANIE

Koło Włókienników Studentów Politechniki Łódzkiej składa serdeczne podziękovvanie
Z'wiązkowi Zrzeszeń Prywatnego Przemysłu
Włókienniczego za przekazaClie na konto Koła
50.000,- złotych.
(865 p)

PRZEBHltfHU

l.tlDZKIE

w

Z&Ul'\lIbti ą

Punltty spr'l.edaży:
Centrala: LóDZ ul. PIO'1rRROW:sKA 73 telefun 17.1.97
Firma St. ()olcwSkl - P. Z, P.
LóD:l. ul. Pl"OTRROWSKA 4-2 telefon 210_07

Zg~=en.!La

WOJEWÓDZKI CECH BIELIZNlANY w Łodzi
zawiadamIa swych członków, że w Spółdzielni
"W Ł Ó I{ N O" - uL POLUDNIOWA Nr 28
są do nabycia

Technika elektryka
znajomością kreśleń maszynowych.
Zgłoa11C1MIl. osobiste w Wyd7JLa!e Pen:so1lJJa.1nym. ul. że.
romsktie
NT 108 w godz. urzęd'OW)"ch.
(K. 1476)

.,;e

fi1ici

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi

I

p. I:{erlll'ykl

I

OGtOSlEN~f

na.

1.000,- Sag ń,scy,

PRZEl\-IYSŁU ODZIEżOWEGO

STERLINGA NI' 26

WY'dzi.lllł

Ber80lOOllD:J.y.

(K. 1529)

PRZEMYSŁU WŁOKlENNICZEGO

l.óD~

-

PLAC ZWYCIĘSTWA 2

posZUlmir
ilości.
ZARZĄD.

(pierwsze)

głównego

==11

WaJI'WJik ~c1o omów)~1lJJLu .

6g~o.s21E/llJba plrZ1Yjmuje WY'(]Z1vOJł Pe<J'sona,lny CZMVVl "
g'o(]Z.

11-13

I
1

m:· 1550>

. . -------,--.....;____. ._./. _

Zawiadamia się absolwentów Kursu języ...,iJkwi.cliB.Łolf Spółki pod fiJrmą "ZETHA" SpÓjka
ł-----...,.-...ka rosyjskiego, że w dniu 22 stycznia br., o goI'
li ogr, od.p., I,ódź, ul, AncLTz{'ja 2, Zlarw::,adtumia., że po_
dzinie 18,30 W siedzibie Ośrodka odbędzie się
wyższa Spó:ka zOBtaJła po.stawona z dJnhem 1, 1. 194~'
MUSZTARDĘ
uroczystość wręczenia świadectw, którą zaszczy
loku w 9tJłn aiikv."ldacji.
STOLOW~,
CHRZANOWtl,
'1.'i'PSRA
l ('HRZ, N '" Sloi
cą swą obecnością przedstawiciele Kuratorium
Ll.kwtdwtoc wZyl'Vi!. wlflrz~,óel.i Sp6l!.Wl, by najp6ź
«:>ch lłOleca : Wylw6ruin il,Jl1S'
lanI)' i Art. SjlOż. ..,"T@IL"
i T. P. P. R.
n~j w 3 m'esioą06 od d!llty ostat.n"ego (tt'7Jeci ego) ogło_
M. Stefait.k i - Z. Bliski
P
LODZ,
ul. JAM.4NOWSI0EtlO 7
~_(_R_8_9_P_)________K
__i_e_ro_vv
__n_i_k__o
__śr_O_d_k_a__S_t_._Z__ez_P1
__e_r_.__ I~_s_.~_a~_"_n__
~~
__~s_i_li__ffi_~_e~pre
___
teTh
__~_je__d_O__
D_TIn
__y________(_87_1___
l ___
.
(K.}';:2"_ ••

II

Sęc1z 1 wej ~ składają

oo~elruJJialych zł

CENTRALA ZAOPATRZENIA MA TERIAtOWEGl1

bez ograniczenia

Okręgowy Ośrodł'k Dydakt._Naukowy ,jęz. ro.~yjski'ego

LODź. AL. KOSCIUSZKlI Nr 71

przyjmuje

bawełn~ane

w różnych lmlorach (893 p)

300,-,

do warsztatów mecha.nicznyclI <Bazy Remontowej).

(K 85)

od za;raz

z.ł

Jerzy na sjeroty po więź
niach po1·ltycz.nych zł 1.000.~.
Zruml8St k\V;illtów z okazji m!t~nin
Piwońs.ki

natychmiast:

WtAD. POZDZIEJ i S-ka

ZAl\.ŁADY
WEŁNIANEGO Nr 2 im. N. Ba.rlIickiego
:ŁODZI - ul. żWIRIU Nr 19

O. K. dla Zof'j Do!al;:

,Dzien.

ZATRUDN~

I

P AIQ'STWOWE

PRZEl\IYS:r..U

ZAKŁADY
l.ODŻ, ul.

poś:l"ed!n':OtWetl1'l :redakcjli
Łódtl:}{ieg9' z:tożono;

c

_

~~a---.

PRtUO'C'r'IA Koivo ÓW
r olt CCa ]{oJ;I.iS':zI~i za!t:opii\u;kił\,
I\O~UC IV "lu!!,,,, ornz CZ \}'1\1
lr.it'dnnc I 3ł.A1\lY bnrnnknwe,
PrzyjJ.luj(' lf\mówit\n~;> i r~pC'
racje .- ł.ńl)Z. ,T :I.RACZ.'I. 13,
~'.'"

~~

DZU;NNIK LODL,hl Lir ~O (1284)

'7

______
~LEKA~Z~E~____

V\OfJAROWANIE PRACY

Or. !'EillPSIiJ .~pecjalista. wenechemiczna "SkirVC:l.ne skórne, włosów,
moczo- WY1'WORNIA
lIon"
P'),zukuje p:rzedsta,wiclcla
plclc.we Piotrlww<kn Nr 114.
nn
Łódz
Z
kartą
rejestracyjną.
(k lISl
Tel. Hl3-01
(850 p)

I

PARY~ANKA,

artystyczna cerowo SKRADZIONO kartę rejestracyjnia wszelkiej garderoby. kilimów ną ,-r. 5172, wyd~ną przez 6 Urząd
Sr6dmiejska 6/5.
(k 509) Sk3.'l}()wy w Lodz!. Na7.wisko Dę
bows!:i Feliks. KiJifu.'kiego 2.1r.

OGŁOSZENIE
wego do Spraw Podatku Gruntowego w Wa;n;oz:aw.ie z dnia 12
.rtyczma 1949 roku - wzywa si-c wszygtkich płatników podatku gruntowego, za.mies.zlmlych na teranie LOdzi, do niezwłocz
nego wpłacenla Z!LLiczki na podat€ll{ gruntowy na. rok 1949 w
wysokości 60'i. pel'oogo 'Wymiaru z roku 1948.
Tennin wPłacan.ia zuliczll:i upływa z dniem 28 lutego 1949

ZGUBIONO potWierdzenie
zgloszenia wyd. przez
Starostwo w
Pabianicach.
NazwiSko
,Tózef
Dychto. Pabia,nice, Poprz"!czna 10.
/848 pl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ __

1)

llr lłEYKO-PORĘBSKI
sk,orne- POTRZEB.:oJA pomocnica domowa.
,',cn"ITczne 17-19. Brzeźna 5. Tel. Wólczail..~ka 96. m. 11, oficyna
la 158-19.
(k 1081) r. pię"l'o.
(004 p)

Ot'. ltl:lCI1ER - specjalist<l wene- l'Ol'RZEE. A gosposia z dobrym
ryczne '!tórne płciowe (zaburze· ,-:{ ~"'O\\"3n:em. 11 Listopad'2 78, m.
l..ód~, dnia 2U 9I:yczma 194.'1 rojnI.
(k 1541l)
nia),
POhidniowa 26,
druga- r.
scooma wieczorem.
Ó~ 119)
Pełnomocnik UZlld<lwy
POTRZEBNA pomocn"ica domo.wa,
(16/Z)
do Spr:lw Podatku Gru.afowego na m. Łódź,
Dr, KUDREWICZ _ specjalista: Pi<>l.rkowska 79, m, 9, tl'Ont.
.<feneryczne, skórne, 8-9,
~6.
Ol: 1534)
Ploł'kowska 1.~ _ _ _ ._'-:"k 3141 POTUZEB ADomocnica demowa, KOZUCHY długie szoferskie, ko- SZLD<'IERKA - połerka,
PlomDr RÓZYCKI, specjalista chorób referencie Jwnleczne.
Piotrkow- żusZki dziecinne, dam,kie, błamy, bownic9. śWldry ciesielskie, młot
kohiecych alwszeria. _ Przyjmu. ska 32. m. S.
(38S n) oraz re-pera~ ia. Pracowllia '(O:lU_ Id d'rewnlane 1 staIowe, okucia do
rk 502) szaf. Ramlacz1ta drewlll1arne do uje _
2-6.
Piotrkowska
Hl POTRZEBNA pomopica domowa. chów. Łódź. Nowotki 33.
_.
__
_ ••_ _ _ _00.
_ _ _(k
__
brań. poleca
Kazimierz Madej,
Dr ZAURMAN specjalista: skór. LIpo,wa 63/70-1$.
(8771» KALENDARZE - wszelkie śc~an Piotrkow-s'ka 1811. tel , 272-68.
(k 1521)
ne, wener3-'czne 8-10 5-'/'. Naru· - - - - - - - - - - - _. ki kalendarzowe, duży wyb6r pow\':lCza ~.
(k 451 DZIEWIARZ majster na rund ma-- leca: "Składnica Blu"'o"" 3. Łódź. ----(k 8m lIolASZYNA saneczkowa do sprzeszyny i interlol{i na wyjaZd po- Andrzeja 14.
_
LECZN:{CA Spółdzielnia Lek8Tzy trzc,bny.
Mieszkanie zapewnione.
dmlila 8x60, Rzo:{owslw 3, Wiado$pecjal1stów;
Porady, zastrLyki. Ofe~ty bez, zobowiązania
.. ~7a_ SPRZEDAM masz.yne dziewkIrską moŚĆ u dozorcy .
(8'l5 p)
dentystyka. Analizy. Piotrkowska runkIi dobre .
(390 p) 10;)(80. Pomorska ..9, m. 37. (8S1 p)
nr. 3.
(k 97) - - ' ,
.
SAMOCHOD Ci~O'WY 3 ~~
- - - - - - - - - - - - - -..- ,G0r.:,IEC ,pO>LrZebny,
z.głoSiZe11l3 RADIOAPARAT Luxusowy sprole- ropniak "Mercedes" !po generalDr, PIESKOW Wiktor _ nerwo-I .. Cz~ Jelnik
Plotrkowska 96, po- dam. ArmIJ. CZeTIW0nej 34/4. ogJą- nym remoncie, stan dobry, SJ)l'2ewe wewnętr7ll1e, 3-5. Próchnika 6 kÓj _07.
(wł) dać czwartelt j sobota od 17-ej.
dam. Do obejrzeJllia garaże miej(496 s)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(.:."k_9_41
na zgrzeb'laTki-dO -;;(859 p) Skie, ul, 6 Sierpnia 26.

I

I

MAJSTER

Dr l\IARKIEWICZ GUSTAW wenc- robu waty naty~hmiaSt po$ZUki-\
ryC'ZIle, skórne - ul. Piotrkowska . ~any
~glo.sz~a osobiste, Centel 138-52.
(k 77): uata .Społdnelm Pracy w ŁOdZI.
.
___ I WydZIał Personalny, PLotrkow,.ka
Dr. PIETRASZKIEWICZ _ spe- '6 oraz w Urzędzie Zatrudnieni'!.
!ljalista chorób uszu, nooa, gar- I _ .
(k b26)

dł
11 12
15 1
a,
-,
- 6 Sienkiewicza 73.
(k 121)
Dr AL, LESNIEWICZ _ chirurg
Jaracza 3Ga (dawniej A.ndTzoj 2)
tel. 224-09. 6-7
;52~ pi

KUPNO I SPRZEDA2

Ll!!liARZ - dentysta Zofia BALI-I
CKA.
LaboratorlJum sztucznych PiORA WIECZNE kupujemy nazębów. Moniusz.kJ 11,
U piętro
wet polqmane - STALINA 6.
Telefo.n 151-Ui
(k 96i,
(k 1355j
-------------- I

LECZ. ZĘEOW oraz nowoczesne
pra-cownia zębów sztucznych _ ul.
PioLrkowska 8
(k 471
_ _ _ _ _ _ __ _.
DENTYSTA
WodnIckl Stanisław
Specjalność: Korony, mostkI, porcelanowe
A.ndrzela 11. Telefon
nr 154-12
(k 461

S,

•

-

-- -

--

KUPIĘ CEWIARNIĘ (szpulmaszy-

m. 6, godz. 18-20.

GADAŁA

<Zawadzka).
'ajtnńsze ir6dło zakupu mebli.
SYPIALNIE, stołowe, gabiuety,
meble btUl'Owe, TAPCZANY,
leniwee i pojedyńcze MEBLE,

NAUKA l Wl'CHOWANlb

I ŁODź

ul. NAWROT

I

(~~9~~;

sądem

Przed

Jejmość do.ść niemiła.

Sędz,ia:

-

Wi{'c panj

Męźa zbiła 'l

KURSY Samochodowe ZWIązku A 'ODY NIKLOWE oraz w kawał
T ans:portowców Z3pisy, Andrzeja kach skupUje. Wiadomość F-ma
nr 6.
\622 p) "Perfccta" Łódz, ul. Plol..k.owska
nr : 89.
(k 1358)
KROJU l MODELOWANIA wy.
uczają 3 m, Kursy IPR Piotr- SREBRO, szmelc kupUję WARY S
(k 1253)
kowslQ 2.4. Zapisy 0<1 15 stycznia - PiOtlkowska 37.
gooz. 10-12. 16-18.
(k 1141)
KOTLY
(lparowy i zwykłY) do
KURSY kroju, szycia, modelowa- sprzedania, Zgłoszenia: ul. Piotrnia Inntytutu
Przemysłowo-Rze kowska 96 (tel. 193-07). Oglądać,
(wl.)
rrueśJniczego. Zapisy Armii Ludo- ul. Dworska 6.
wej 1'1-3, te Uon 135-oil, (k 1037) :----------~-n_-"l

IZ N A N Y

Jakim
~. f.

\.Q

narzędziem 'l

nna.:

l\.sląiką..

-

A ·aka.?

,Dobra 7A>na",

I

przed;;je~-;-I

ZKOLA SA~!O.CHODOW. przyjtAlU.AD
!!_!'I_'!L!!!..!!..!L'!"'!!'~!!!!!_~""_!!'!!
. '!!!''''!..!!!!!!!'!!'''!!''!!!''!!..!!'_'!_!!!!!''!!!..!!''''!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!
mU.ie -~pisy L6dż. Wólczanska 37·ll'APICERSKO-!\'!.EBLOWY
Wyd:.wca· Sl"OŁDZmL .. 'lA OSWIAT, - WYDA'" . . . CZYTELNIK"
(712 pl
Tadeusza Pawełczyka - obecrue
HA<fakc,ia i \dmini.tracja: t,ódź, Piotrlww,ka !l6. telefon 123_33
. _-- ' - , ,.
I'
J\.tLI~SIUEGO 145. tel. 155-31
I
l U3_:l4
ZAP.I<;~
kurs ,!<roJu> modelopoleca: Tapczany, fotele oraz 11-tedaktor naczelny przyjmuje codzieJllUe od goCiz l3--14 tel. 2U7-18
wan.::' PZ-ZY:Jmu.Jc Sekreta.n!lt Inst y . meble nOwe j używane. Kup_
Zastępca rer1a.ktora we wtorki l l>:ątki od godz l3-14 le, 125.64
tutu pr:zemys~owo - Rzenueślmcze: no - zamiana.
(k 564)
Sekretarz redakcji codziennie od godz . 10-12, telefon 209-02
go, Lódz, Stah:l1a 7.
(K. 1208) t - - - -'~
Klcrownil< działu micjsldego od godz, 9-11, telefon 125-6-1
. - . - - - - . - - I DO[\'1 SZTUKI poleca prezenty,
Kierownlk d'lialu sportowego od gOdz 9-11, telefon :::08-95
"':URSY Steno«,aili~ Maszynopis,;- ślubne _ imien!.nowe, obrazy od
Redaokcja l-ęko{Yis6w nie zwraca, za trpść i terminy ogłoszeil
lllla, KOTespoooencJl, KslęE:OWOŚCl 2.50lt
do najsłynniejSZYCh minie bierze odpowiedzialności
Stowanyszema Stenografów - Ma1'"
k
.---.--------------,--.------szynistek. Zapi;;y- Kilinskiego 50. strzów pOlSkich, PlQtrkow~ka ~Ś4)
R~dnktoJ' WIrzelny: AN ..\TOL IDIl:t:ŁKO.
(884 p)

=.

RlKU Łódz, K'Ukw.a Władysła·w,
rentę
s1:aTczą Kruku!a Maria.
(ik 1647)

LOKALE
POKO,TU ~ubJokatorskiego poszukuje młoda izr~elitka. Cena obo"
jetna. Oferty pod .. Natychmlar.t·'
Piotrkowska 55, "Prasa". (k 1458)

ck

POSZlJKU,TĘ sklepu na Piotrnow&k'lej od Andrzej~ 1 Daszyńskiego
do Placu Wolnooci. Koszty remontu zwrócę. Tel. 146-47,
(331 p)

---- -_._-, -----

I

NATYCHMIAST potaebny IWIe- SANKI, łyżwy, narty poleca Jan BIUUO OGU)SZ~ódź, Piotrkowska liG. I{onto P,K.O, V1I-548G
pet-yLol" Z z3kresu matemat-yJd II Pujdak i S-ka Łódź. Piotrkow- Punkty przyjmowania ogłoszeń: Piotrkowska 90. Piotrkowska 63,
lic. Radwańska 5. m. 13 - do go- sIta 83.
Ck 4241
Plac Niepodległości (halel Piotrko\"ska 198.
;;,dzi_·n.'..-..1;.;1_ _ _ _ _ _ _ _.....(8;;9;.;;2;..:1;.:» ,
dis'
11
ni
-- ~------------,
..
i MASZY:'YY o p ama,
cze a l D:tiIAŁ PRENUMERAT: ul. PiotrItoWaka 53 j Piotrkowsl,:. 96 - .ldep
,z~cla. Naprawy - kupno - sprzeczynny w godzmach od b-18. Telefon 180-74.
daz~ Suprema, Jaracza40. Telefon I
Oplata miesięczna: z odbiorem na miejscu
zł 120.Sl'RZEDA:I:-KUJ'NO-Wszelkic
tQ7-ł6.
Ck 151)
7. przesyłkr~ pocztoW'ł
zl 135.NAt.:RA~lI solidnie -;- •• :vbko I ZANiM kupisz bryczesy gdzie in-I
•
'; dostarcza~liem do domu '111.170.fi' SklepIe ł'om()~y
Szkl'ln~ ... h jdzlej obe)l'zyj u Wojciecłiowskie
Konto P. h .. O.• r VII - 56, Odd21llał w Lodm
f.ODZ, ul, PIOTRliOWSI{~ 91}, ł go, PIotrkowska 59,
popr:r.eczna
_....
(I".5iQ.... oficyna.
Ol: 621) Odbito w Druk. Nr'4 Sp. Wyd.-Ośw .. Czytelnik" Lócl~. ul. zwirki Nr 2

. . I'
w leCZne
PIOra I

~nE

ZIUNIA 1 lub 2 pokole z
poszukuję zaraz. Remont
Pośredmctwo ml:!e \ll'i(k l;;H) dZiane. Oferty pOd "lIS(}".
(000 p)

I

Firma" WEŁNOSKUP"

PlłZYBł.AI'AL
(' płe~ pinczerek
b' .,
d ' .. ,'Q Z:> -adzk
:d"::i~W'Y, on O (',h at ,
." (494, s)
.
_.. _ . __
~
..._
Z.~INI:,',A leg Zv.. Z~w. prac:own.:rn P01-ltiego Rad .
N'a:CO.v.IL,ko
.1an Kost·zewA.
(888 'P)

I~~UBIONC? książeczkę

szalk Bogu..<:ław.

3KUPUJEMY,

s)

UNIEWAZNIl\ się zagubione z.e- Pi\.;lUATKOWY złoty medalilt :t
:r.wolenie na brol\ Nr. 046427. Wos- lańcL1sz.!dcm z!;ubiono 3.1. Uopra',VYll3grodZekowicz Kazimierz
(k 1549) !>Za się O 2oW1·01: za
niem. pjol.rkowska leO, m. U.
(683 pl

L02Ii.O - wózek sprzedam, Wierz- SZPUL~lASZYNĘ
10-12
sz;pmbowa 34, m. 'I, tel. :L30-41. godz. dlową ku;pię,
zgłoszen'ia W-wa
1:>-17.
Ol: 1538) Ząbkowska 24-29 WswrzY1lczak. ZAGUBIONO książeCzkę UbezpicChorąż.a'k
(ik 1~7) czaJ'ruaną na nazwtko
AIe'ASaill.der
(ik 1M3)
TKALNIĘ do 4 krosien ręcznych
na welnę
nabędę. Oferty sub.
RóżNE
' ( k
SKRADZIONO legitymację Zwi~,z.. ~.:".:::..~~a.':... ______ ._=_~3) ZDJĘCIA, LEGITYMACYJNE _ k',
Zawodowego,
tramwajo\;:ą
NAJSZYBCIEJ _ NAJTANIEJ. _ (pOdmie-jsl<:.1), służbową, BortnowGENERATOR do sprzed2mia
120 LEGIONOW!.
(k 1103) ska Irena.
(k 1542)
voJI( 11 kw, 902 amp. Ruda Pabia-

:~PEKTOR przemySłu (::~ WEt ĘOWCZĄ

(~8

SKRADZIONO leg. ZwIązku ZaZGUBIO_'O legitymację Nr. 1151944 ~;Od('wego Heblowców, leg. czion
Zw. Zaw. ZZK - Łódź. Nazv,'is- kovl'Ską Sp6!dzl€'ml Uniwersytecko Zofia ':;'yc7!!::owska,
Ł6d'l, uj. kiej i ksią~eczkQ za\moów Z 'ropo.
WJęt'lmwsklego Nr. 21, m, 23.
nami, na nazw. Jędrzejo~vskl Je(1l37 p) rzy.
(491 s)

sprzedam. Plot.. 100, m. lJl, między 117-18 SKRADZIONO siedem sztuk weÓt625) lrowska
_
_____________
(1JOO
__
P) ksM. a 3,000 Zlł. z wystawieltia Sta-

w sqdzie

3"(.7 .('(" .

ZGUBIONO
legItymację W~·GW
BP, zaświadcze ie
f'KU-Garwo- Z!'.Gł~ĄL pIe, ow cz ~i' ek
bały,
llin, odroczenJle wojskoy",'e, odcinki lluml:1' rC,je,tracY,iny 102,
proszę
2.am.eld~wa;nj8..
Grzelak Wie~ław, od'P'l'o'\.'S.jz~ć ~a wynggl'od~iem
Łó<lź, Wschodnia 74'}15.
(856 P) pod adres. Stab1a 35, m. 1. (891p)

SltałopaJ.ny

tv-I

o

Jędl'zejow'ka

(k 154$)

pmc

Vbe7.p',,-

pmski Henryk. Stalma 59. (ellI p)
__
SI(RADZlONO
leg. PoliteclmJad
LMzk'eJ,
TodzLnn,! na nazwisko

I

Z~GUBIONO
palCÓWkę na 11azw",ko Grz€llakoW$ki Teodor Anmeble, ga- drze.ia 60.
1546)
NaVf1'O't 7.
(874 p)
ZOST.4 WIONO tecZkę sk,6=ną na
krosna an- przystanku Duży Zakręt
SllOsa
Wiadomość Pa'oianlclre. Za zwrot teczki sow1(lIS7 p) ta nilgrOda, Wólc7..ań ka 21, Wajs,

nę) 6-8 wrzecion w stanie użytkowym. Oferty bez zobowiaza'llla
sub . . ,Włóknlarz'·.
(&42 p)
.-. ------n'~Clta, 3 Maja 38, RajskI.
(k w32)
ZAPAMIĘTAJ
FOTOAUTOi\lAT!
SPRZEDAM okazyjnie duży stół '''ILCZKI
młode
sprzedam
7
Narutowicza 8 - naj tańsze naj·
rozsuwany. Wiadomość: Pawlak, '
Piotrkowska 257.
(k 1446) godniowe. "'iotrkowska !l2, m. 96. szybsze zdjęci~ legitymacyjne.
(890 D)
(k 43)
.~OSZUKIWANIE PRAC'1
KAPELUSZE męskie, damskie du.
ży wybór, poleca sklep,
PiotrMASZYNISTKA - stenotypistka
z _
kowska
p)
dhlgoletnlą pralttyką szuka
pracy.I
_ _ _223,
_ _ _ _ _ _ _ _ _(833
_~
Ofert,' bez zobOwiązania pod ,.Pra- .-

ktellm1mego - księgowy, biiansista, organizator z praktyką. zmien! stanowisko. Oferty do Dz. Łódz
kiego "F1nanse·'.
(866 p)

S KRA D Z lON O 2 legHyma~je
członkowskIe:
Zw.
Zaw. SPołdzlelleow i leg. Spółdz. Wydawll.
.. KlsJążka·' 11a tl.az,·h-L<>!m Krys~yn'l
:~GJ1:rIl,n, Łódź, ul. BaudurSk!;go
._ _ _ _ _ _ _--::--_-.;___
(1_"'_-~g)

książe<'zltę

c~,,:,ln~ S'p:>łeC!Znej. ~dzwlskO K'H-

-----,----------------_.--

DO SPRZEDANIA 4
g!el'iki" .. kolorówki".
JaTacza 40, pOl'tiernia.

PROCHNIKA l

PRZYJMIEMY młodego pracownika ze znajomością p~'acy biurowej
i .pGC2:ą1:ków b~Cha!terii, Zgłoszenla "CzY'1:e'Illlik
Plotrklows.ka 96,
pokój !m, godZ. 9-10.
(wl)

I

LEKARZE DENTYśCI

SPRZEDAM okazyjnie
blnet, stołowy, inne.

POPULARNY SKtAD MEBLI

nr 109/6,

I

ZAGUBIONO

)h."11.

Wpl:;ty pnzyjmuj~:
GI6wna Kasa :'tIkjsl"t, Roobevelta 15.
;I) Jiasa Wydziału Podatkowego, Al. Kościuszki l.
31 Pocztowe I' asy O~7,Cl\ldno&ri, konto "11.4505.
) Komunalna Knsa OSZCzll(ln04ci, ul. J\ndrzeja ",truga 3,
j,onto U.
.
5) N~rodowy Buu!, Pol sł.; , Al. Iiośclll"7.ki 14, konfo liD.

(tJj;8p)

ZGUBY l UNIEWAżNIENIA

)la podstaW'le ml'Z<1d!zenJiJa Głównego PełnGInocnJka Rządo

kuchn.ią
2lWIÓCę.

I

POKOJU z meblami lub bez poszuku.ie n'lialżelll'" two.
Oferty bez
zOb<Jwiannia pod .. Stuctenc;·'.

cgr.:! pl
fŁODY lekarz,

w:"płacaln} q.uka po'<:oiu z wygodami, pożątló.na
okoti~a Narui.'w;!'za 269-'>:], g odz.

10-12.
(k 153:;)
ZAGUBIONO legitymację
&zkolną na nazwi sko KUI"Iapski Jerzy. ZAMIENIĘ trzy pokoje iruchnl a ,
(1,1540) śroomie!;cie, na Tll-"l.!e-}sze, obolę '1e
(k lD31)
- r - - ' - - ----- .. -.--- - - - gdzie. .Taracza 1:'-40.
SK~ADZlO.!'.O legitymaCję tramwaJową dOJ,a:z;d;ową m1ejską, te- ZAl\UENIĘ 2 pokoje z kuc.i.\Iliq na
f!l;t~acj,ę. ZW,lą;zkU ZaWOdowego, 4 śr(xlmleście, wygody, pOlud:lloL,gl Koblet. rl:&ląz<!<:zkę Ubezpie- 'Na 25 w podwó.ztl, lewa ofic "n~,
cz::,!.n,\aną, światiz<'two z pra. cy
II pietro. m. 10.
6; .530)
MWJs!,,'ego Zarządu Zgierz. kartę
odzlezowll,
Ciechanow<ita JadWi-1
ga.
C1t 1539) POKOJU subloka,tor"kiego
Pl':!.Y
- - - - - - - - -_________ kul'uralnej
rod?in.:e
po&zul"ują
r
bez zooo 1nzama pod ,.2 studentZAGUBIONO
legitymację "Uni/ ki'"
.
(4!15s)

Z\

A'k:3demlCii:a"

Nr. Z62J na namds-

ko PyszC2.ek Maria.
(k 1'537) - - - - . - - - . -_____
_ _ " _ .. _ _ _
STUDE:'YTI~
- nauczycleLlta poZAGUBIO. '0 świadectwo cz~ad- SZ~l!'ll.iC p01:ojU stlblokat:m;kl~?o;
nJcze (kowalskie), RzepeCiki l~l'"n- wJa<;,omo~ć ZJ!wIska 101, S\\ let•.co
cIsZeJ:, Pr;'ędzalnlana 21. (!Je !.i~) N~. ,(od .1_)
!8'r.J p)

= kt"rown}cz~,.,.

ZGUBIONO dowód
samo!s\ne;o\s.rUDE'ST. SOK
1'7.cnieslh,ka Nr. 311/Ł,
wydany stano'\' '"ku,
pOS7.\l~-ule
p.ol:,.Oj'J.
przez. lznę Rzemieślnicza w Łodzi. Oterty .. &59".
(009 p)
Nazwisko Zajae2llwwski Kazimierz..
(679 pl
Do Nr Km. 250/48 r.
ZAGUBIONO ksiażeczkę Zw. KU;p
ców, Clowćd osoJ:i.lsty.
NazwISko
Chmielevl/'Ski Bolesław .
(8'18 p)
Komornik Sądu Grodzkiego
ZGUBIO '0. kartę
rejestracyjną
w Lodz.i XIV rew. mający ],a.nRKU-Brzel.lJ1Y, leg. tramwajową.
celar;ę przy ul. Zamenhofa 4 w
Naz\visko S;:czep:m Rzepka, Dą
browa. gm. D<}ora. pow. Brzeziny.
Lodzi, 'la podstawie art)"ku!u
(873 n)
602 K. P. C. podaje do publicz .
nej wiadomOŚCi, że d:ma 24 styZGUnIONO dowód osobisty, kartę rejestracyjną
RKU L6dź.
czl1it.. 1949 .. o godz. 10 w Lo_
N:l?wls-ko Jan Lorentowicz. Wola
dzi, przy ul. Fi<otl'kow",!dej 199
Ra.lcowa, gm. Brójce.
(870 p)
odbędzie się druga licytacja ru
chomości, naleŻ4CY'ch do :llirmy
Przedsiębiorstwo Rob6t lr.2yn.
QWA
Budowl. E. MacilCjewskl I S-ka"
i'kładających się z .samochodu
ciei'.arowogo 1,5 tal.!, fir. ..Ren.
andt" , oo7.8.cowaJlych na sum~
CIĘŻAROWE
200.000,- złotych.
marki "DODGE"
Ruchomości można oglądać w
tv dobrym sta.nIe, na chodZIe
dniu licytacji w miejscu i C28sie wyżej oznaczonym.

ObwieSlCleni~

samochOd y
do SPRZEDANIA,

Oferty pod .. DODGE" do Ad_
ministracji pisma.
(K 1ó41l

l..6dź,

12. 1. 1949 r.

Komornik: (-) lV. Gutner.
(K. };,1.,9)

(52)

,
chcieli pl'zepro,sić bospodarz~ ; \\'YJŚ?! ,..'~LCiano ~~r~c';~ Się do. p.a,na Ko,l'2o!l1k~ z zą.
~-l.L ;,rly nagle wyw',adcWCa. wydaj Cikr:.:yk zdurnl \' danbem \VYJwu.:cn, ale lUZ go w pokOJU Ule
trudnośc~ę, opJ eię Il.$!>o]wić. Pun KOI'zonek nie kryję jakeś ślady. któt'e Wj'j[iEU.Hł z :;~ak .. I n:ł:!.. WZ:3,ł właśn'e ze stołu jakiti papieJ.' i trzy było. Usiya=o tylko Łr.:ask za.nyltanych
okazał zdziw:cni:a na wido'k przyhy.::zów. Za_ z:1g cn:ięcia pla."ll1.
ma,i go pod światło, Na. bkl1';l'n1 papieru TY- I drZWi. Sprawa stała się jasna: pan K(;:'~_o ~~".
czął sie żaliĆ', że p!",u "S'\V" nIC odnalazł g;ę
Wszeiki-e j~dnak Doszukiwania nie dały Te_ sowały gię wyraźne znaki V'or'ne, takie, ja~I,..1 aajwy'mnlej w świec'" skorzysta) z Ci1\71io.
l że Jego kłllwldn':n pnc..a po~rl:l na. mal'oIJe· zultatu i Agap.t z(' złością spc:; I<to al na psa, ;:auJuują s ę na ba:nknotach.
['!'Jej n:ieuw.a.g-i obecnych I uciekł
który ~clJ do tego m:e.s?:kania n;epoltzebnie

Otwo:rzył 'm drzwi :sam pan Ko . zl)uek. Pies
rzuc'ł .:rię nań ze vrśc'icklym uj" h:'l i em i' z

Pozwoli pan rZE'kł wJ"\ , ' ;( lo.
. Jeszcze raz przeszukam mfes'z.kH((!·c. , l .

że

I

Już

I
l

sprowa<Jz;it

8" DZIEN~"1h.

ŁóDZKI

!lil'

20 (12M}

])-034598

