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IEOII STALI A

na 4 ·pytania dyrektora ameryka'ńskiej agencji
Szel. rzqdu radzieckiego wyraża gotowość omówienia z prez. Trumanem

możliwości
~fOSKWA,

zawarcia paktu pokoju

30. I. (PAP). -

W

niedzielę wieczorem Agen-

cja TASS ogłosiła komunikat następującej treści:
Odpowiedzi Stalina na pytania dyrektora naczelnego agen
Service" na Europę,

eji amerykańskiej' "International News

rząd

p. Kingsbury Smitha, postawio ne 27 stycznia 1949
PYTANIE l: Czy
ZSRR
ODPOWIEDZ:
gotów będzie rozpatrzyć sprawsI?ólnej z
dem Stanów ZJednoczonych
deklaracji, potwierdzającej, że
ani jeden ani drugi rząd nie
mają zamiaru uciekać się do
wojny przeciwko sobie?
• OD~O'VIEDŹ: Rząd ra~zieckI gotow by~by r~z~atrzyc sp~~
vę ogłoszema takIej deklaracJI.

wę ogłoszenia

rzą-

broJeme.

KONTRAIiTACJA ZYWCA,
rej zasady opublikowane

kw-

zostaly w

KORZYSTNE

WA-

RUNKI HODOWLI dla tej warstwy
chłopów, która dotąd miała warunki naj cięższe, tj. dla. drobnych i śre-
dnich hodowców. Niezależnie bowiem od zapła.ty za. bydło (a wysokość jej ustalona będzi.e w ostatniej
chwili, na spędzie) hodowca otrzyma. od każdej sztuki premię w wysokości tysiąca złotych.
zawierająca kontrakt spółdzielnia
gminna dostarczy również hodowcy
paszy treściwej po specjalnych, zni~

::lonych cenacb, Instruktorzy i weteryna.rze. jakich szkoli Samopomoc
Chłopska, bl;:dą otaczać opieką hodowców i służyć im bezpłatnymi pC)radami. W ten sposób znikną trudności w wyżywieniu trzody,
jakie
trapiły większość gospodarstw w C)kresie wiosenno-letnim, tj. na przednówku i podczas żniw. Kontraktacja
podniesie więo szybko ł wydatnl"
doch~ niezamożnych chłop6w, r0zpraszając równocześnie obawy przet!

O&iąg1llł r6wDdet liicme sukcesy w _wodach lDłięc'biynaroo
Br. OIJooh Zgi!1Il!łł w OśWllęoImiu, :rmnordowatty pnea;

cIow7eh. -

słepaczy

bitlerowskich.

-

------------

Słra."k." gazown".
i elektrowni w Belgii

Li-Tsung-Yen broni swego poprzednika
.

NOWY J-ORK, 30.1 (PAP). Z Szang zamiar .,okradzenia ~odu chińhaju donoszą, że 8.600 chińskich sltiego".
BRUKSELA, 30.1 (pAP). Pracownt
dziel: sztuki, wywiezi~mycll przed wY
LONlDYiN, 30,1 (pAP). - Agencja cy garowni i elektrowni na większej
cofaniem się wojslk Kuomintangu z Reutera donosi z Nankinu, powołUjąc części terytorium Belgii ogłosili
Pekinu, przesłanych będzie w naj- się na miarodajne źródła, że p. o, strajk, domagając się podwyżki
bliZszym czasie do Waszyngtonu dla prezydenta Li-Tsung-Yennie przyjął plae.
- jak się mówi w urzędowych ko- apelu ro~łośni dowództwa Armii
łac.lJ. kuomintangowsIkich - "czaso- Ludowej w sprawie 81'esztowania
wego zahezpieczenia".
Czang-Ka:i!-$zeka i innych przywód dla policji egipskiej
Kolekcja ta ma być Ulnieszczona caw Kuomintangu, uznanych za Zibro
MOSKWA, 30.1. (PAP). Z Kadn 'ar'7'U'
w bibliotece kongresu USA. Reprel "oT'
zentu,;e ona '~obno naJ'cenniejsze
W Nankinie krążą jednak nadal iru donosi agencja TASS, że wePVU
1_"'" . o przygo t
· h d o ro- dług mformacji z urzędowego
zbioryJ ;odwiecznej
sztuki chińskiej. POg,tR>Ltl
owamac
.,.
kowań pokojowych. Na tym tle doCzłonek parlamentu nanldnskiego chodzi do zaciekłych sporów między z:ódła dla policji egipskiej zak~~
Li-!Putu pod<iał plan ewakuaeji ehiń zwolennikami poroZiUmienia a nie- pIone zo.§taną rewolwerv, karabtnienia niemiecl}iego - rząd ra- skidl dzife z~ cip ~ '~l ostre nrzeJed /1lly'
n t ' uomin...ny i inna nowoczl:"Sn
broń
dziecki gotów będZie znieść 0- krytyce, o kal'Zając kongres USA o tangu.
sumę 250 tys. funtów szterlingów.
graniczenia, które zostały Wpro _ _ _ _~~------_--------------------------wadzone przez władze radzieckie w dziedzinie komunikacji
między Berlinem a zachodnimi
strefami Niemiec?

Rewolwery I karabiny

ED kroczy na czele

ODPOWIEDZ: W wypadku
respektowania przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i
Francję warunków przedstawio
nych w trzecim . pytaniu, rząd
radziecki nie widzi przeszkód
do zniesienia ograniczeń transportowych z tym jednak, by
równocześnie zniesiono ograniczenia transportowe i handlowe, wprowadzone .przez trzy
mocarstwa.
PYTANIE 4: Czy będzie Pan
gotów, Ekscelencjo, spotkać się
z prezydentem Trumanem w
jakimkolwiek bądź dogodnym dla obu stron - miejscu
dla omówienia możliwości zawarcia takiego paktu pokoju?

denJokracji nie..,ieckie;
Postępowe koła berlińskie żqdaiq zacieśnienia
współpracy

organizacji antyfaszystowskich

BERLIN, 30.1 (pAP). Re·zolucja, czoro wojennym. Wzmacniający się
przyjęta przez pierwszą konferencję łltale świaJtowy obóz iP'O'koju oraz po
partyjną socjalistycznej partii jed- tęgujące się sprzeczności w obozie
ności, dzieli się na cztery części, z imperialistaw głOSi dalej rezoluktórych każda poświęcona jest osob- cja - dadzą możność osiągnięcia 'ZJWy
nej grupie zagadnień.
cięstwa.
W pierwszej części rezolucja mówi
o zadaniach politycznych na polu wal
ki o zjednoczenie Niemiec i o zawar
cie sprawiedliIwego pokoju. Knieren
cja uważa, że walka ta, wobec niebezpieczeństwa, które powstało wsku
tek posunięć mocarstw zachodnich
w Zagłębiu Ruhry, jest jednym z
najważniejszych bieżących zadań par
tii, związanych z kampani~ postę
powej ludikości przeciwko podżega-

akrt.ywistów.
Trzeci rozwiał rezolucji WSkazuje
na przodującą rolę klasy robotniczej
która, w odróżnieniu od kół małomie
srezańskich, przestrzega niezachwia
nie linii demokratycznej. Rezolucja
podlkreśla też konieczność rozszerzenia współ1pracy SED ze wszystkimi
antyfaszystowskimi i demokratycz.nymi partiami i organizacjami maso
wymi.

Druga cz~ść rezolucji poświęcona
jest zadaniom gospodarczym i admi
nistracyjnym. Specjalną uwagę zwró
cono na sprawę planu dwuletnieWreszcie ostatni rozdział rezolucji
go, podniesienie produkcji, rozwój zajmuje się sprawą przekształcenia
znacjonalizowanych zakładów i u- SED w bojową partię marksistowsprawnienie pracy administracyjnej. sko-leninowską nowego typu, wska
Za ważny środek, zmierzający do u- zując prowadzącą do tego celu dromocnienia antyfaszystowskiego dewzmocnienie pracy Szkoleniowej
mOkratycznego ustroju strefy radzie igę:wewnętrznej
pracy organizacyjnej,
ckiej, uznano wzmożenie działalności śdsłe przestrzeganie
dyscypliny par
tyjnej przez wszystkich członków
partii, niedopuszczanie jakichkolwiek frakcji itd. Stworzenie biura po
litycznego zapewnia kolektywne kie
rownictwo SBD.

Radzieckie demarche w Oslo

Rzqd ZSRR

zażqdał wyjaśnień

Okres kandydacki dQ SED będzie
z reguły dla robotników 1
rok, dla wszystkich innych 2 lata.
Przyjmowanie do parti będzie napowanie mocarstw, mające cele agre tuje on pakt atlantycki jako ugrupo stępowało na zasadzie poleceni·a 2
sywne, co znajduje potwierdzenie wanie państw, które faktycznie prze członków partii z co najmniej dwu.
również w tym, że pakt atlantycki
(dalszy ciąg na str. 2)
letnim stażem partyjnym.
powstaje poza obrębem Organizacji
Narodów Zjednoczonych i pominię-

w sprawie stanowiska Norwegii wobec paktu atlantyckiego

MOSKWA, 30,1 (:PAP). Jak donosi
Oslo agencja T ASS, dnia 29 stycznia ambasador ZSRR Af.anasjew od
lIPekulanc;~
Taka jest jedna strona zagadnienia. wLedził generalnego sekretarza nor
Spraw ZaDrugą i nie mniej ważną sprawą weskiego MinisterSItwa
jest poprawa zaopatrzenia miast
Poprzez masową kontraktację pod_
,i
l
W xwiązku z ukazaniem się w pra
Iltaw01,'\13, część podaży skierowana
sie
doniesień,
że
N<JIl'Wegia
zamierza
zostanie we właściwe, legalne łoży"
prZiystąpi:ć do paktu atlantyckiego,
sko. Na tym nie koniec. Dobre w .... rząd
radzieoki polecił mi qlożenie
runki tuczenia dadzą, niewątpUwit.
zarówno przyrost wagowy żywca, następującej deklaracji:
"Według licznych danych, w blijak i WZROST SŁONlNOWOSCI
skim czasie nastąpić ma zawarcie
świń. Równocześnie należy też spodziewać się ilościowego rozszerzenia tZW. paktu atlantyckiego, jakkolwiek
się hodowli, zwłaszcza wśród gospo- inicjatorzy tego paktu oświadczają,
darstw drobnych, którym dotąd tru- że ma on cele obronne, rząd radziec
dności ekonomiczne uniemożliwiały ki ma dostateczne podstawy do twier
dzenia, że przygotowany obecnie
utrzymanie świń.
nie mo'::e przyczynić
Wspomnijmy jeszcze sprawę po- pakt atlantycki
ch
"
moru i chorób. Nie powtórzy się już się do umocmema powsze nego po
koju,
lecz
przeciwnie
stanowi
ugru(dals?Y ciag na str. 2)

moźIiwYD1i stratami. Wiadomo, że
obawy takie rozsiewali po wsiach

1JtIwdjo.

I

ostatnim dekrecie Rady Ministrów,
"rym zasięgiem przekracza wszelkie
dotychczasowe akcje tego rodzaju.
lilion sztuk trzody chlewnej - to
wielka masa tonarowa, która zmieni całkowicie stan naszego rynku.
O wadze, jaką do tego zagadnienia
rolniC'Lego, handlowego : socjalnego
przywiązu.je l'ząd,
świadczy
fakt
OWAZI\'YCH OBNIŻEK I ULG W
PODATKU GRUNTOWYM, jakie
dekret plozyznaje kontrakŁorom. Jest
to zarazem najlepsza gwarancja wykonania. planu dostaw. stwarza ona
NIEZWYKLE

Rząd ZSRR mógłby współpracowac z
czonych w podJęcIu krokow, I
skierowanych ku urzeczywistnieniu paktu pokoju i prowadzących do stopniowego rozbrojenia.
PYTANIE 3: Czy w wypadku, jeżeli rządy Stanów Zjedno
czonych, Zjednoczonego Królestwa i Francji zgodzą się na
odroczenie utworzenia odrębnego pans'twa zaChOdnl'O _ ru'emieckiego do czasu zwołania sesJ'i Rady Ministrów SpTaw Zagranicznych, poświ~onej rozpatrzeniu całokształtu zae:ad-

. Broni\Sła.w 0r.ecl1 przez Wllełe lat był ~- PoIls:..i w ~

Ch·'Insk·le dzle
'. ła sztu k·I Ja
· dq do US

rządem ~ta~ów Zje~no

P~TANI~ 2: Cz~ :ząd Z~R~

będZIe gotow p?dJąc .WSipolnle
~ rządem. Stan.ow ZJednoczonych ~o k l~ sJ?erowane ku ur zeczywistnlenltl tego p.a ktu pok " t k. , k t
oJ?, ;8 ?le, Ja s opmowe roz-

Oczywiście.

1'.

ODPOWIEDZ: Oświadczałem
już dawniej, że przeciwko spot
kaniu nie ma zastrzeżeń.

2l

~~n:~~~~p~1~~stada oświadczy ci;~n;~i;~~~j~ystarczające
pod
stawy do twierdzenia,
inicjatorzy
że

Z
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binerze u
~
działu
w rozgrywkach
ligowych, w spotkaniu
towarzyskim
jednaJc
Ilokonał
kandydata na
jedno
•
C7,olowycb
'"iejs"
.. Gwardię"
. Gdańska (str. 4).

".

paktu atlantycltiego dążą do tego,
by wykorzystać powstanie tego nowe w dawnym "Tivoli" clego ugrupowania międzynarodowego BZy się ogromnym po.
wodzeniem. To wpraw·
w celu utworzenia wojskowych baz dzie nie "noblesse",
lotniczych i morskich w różnych aJe r6wnież, "oblige",
częściach świata, w szczególności zaś
co OZDacza, że obiad~'
popularne musZIł być,
na obszarze państw, znajdujących jak to się mówi "pasię w pobliżu granic Związku Ra- luszki lizać" + organiZl'
dzieckiego, co bynajmniej nie śWiad_1 Cj,a bez zarzutu (str. a).
czy o pokojowych cclach tego ugru
12:4
powania.
Zwracając uwagę rządu Norwegii
- oto I>brar; _ I:wyei~
·
d rad'
dwnletmego m1na tę sy t
nacJę, rzą
z;ec k·l uwa- stwa
&trza Po1J;1r.i. LK.S kt6"
:i;a za \vskazane podkreślić, że trak
'
.

wynosił

i

_8

~

a

NA I.ODZIE,
zwycięstwo.
światlo
"nawa a.
łodzianie
wygrali

jedna.k

Choć

lo" ,
• g6rnikami w spotkamu hokejowym 4:2 (str,
~.

"'.oc

powiedział
pewien
"inspekt....
o~wlftty",
niejakli
Bus~..!o,
a
"grnnt to forsa"
mylHal zapewne, przeprowadzając swojl'l ciem
ne machlojki (~tr. 61.
BYŁABY SKAZANA
na kalec.two. gdyby nie
leczenie
klimatyc~ne.
.Jallina Wiaderna, ł'órka
malorolnego ('hlopa. może dzio< korzysta~ • tego dObro,17.1",i,twa, l;t6re J, wraca życiu (str.
6)..
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Rodz!eckie demarc he w Oslo

(dokańczeni.') Z~

str. l)
ciwstawia się organizacji Narodów
Zjednoczonych i ma cele nie mające nic wspólnego z interesami u-

d
urna
ro
O t nIikOW PAFAWAGU"
b
.....
-b
-., ...."
I -.,. ....

mocnienia
pokoju.
Wobec powyższego
rząd radziecki
pro:;i rząd 'lorweski o wyjaśnienie
stanov,"'1ska rzadu norweskiego wobec paktu atlantyckiego, mając zwła
szcza na względzie tę olroliczność,
że Norwegia ma w .I'ólną grarucę ze
Związkiem Radzieckim.
Rz.ąd radziecki prosi o intormacje czy zgodne są z rzeczywisto clą
dotrlesienia pral'owe, że Norwegia
przystępuje do paktu atlantyckiego,
jak równi~i o wiadomość, czy rząd
norweski przyjmuje w ramach paktu atlantyckiego jakiekolw1f'.k zow
wiązania, dotyc<.ącc utworZTenia woj
skowych baz lotniczych lub morskich na . wym terytorium".
Schiistad przyl'z kł, że poda tę
deklarację do wiadomośd rządu nor
weskiego.

I

,,

.~
wq ..
oze pro a na qors ...c
SZ
·
ł
API"
dl
D·
.
k
Ł
'
d
k
'
Korespon denclo W asna "
a " Zlenni a o Z lego"

~O

I

Wrocław, w styczniu
Na rampie kolejowej wrocławsklego "Pafawagu" stOi gotowy do
Odjazdu, połYSkUjący, biały wagon.
Za kilka dni nowy wagon, wykona_
ny całkowicie z metalu, poddany ZQ
stan;c pierwszej próbie terenowej.
Wagon nowej kostrukcji przejdzie
Ognl:OWą próbę na ciężkich podgórskich terenach Dolnego $ląska, któ
ra wykaże jego odporność i użytecz

Francji. Wielu było na robotach w
W listopadzie 1948 r. na wielkim
Niemczech i w drodze powrotnej za zgromadzeniu przedkongresowym za
trzymali się we Wrocławiu, aby tu padła uchwała oddanJia ponad plan
już pozostać.
1500 wagonów węglowych. PrzyrzeRobotnicy śmiejąc się mówili czenie 'In wykonano.
nam:
Wartość produkcji- ,,Pafawagu"
- Zobaczycie, że na drugi rok wynosiła w roku 1946 - 700 miln.
nikt w Warszawie, PoznanJiu, czy zł., W roku 1947 - 3 miliardy zł.,
K'l'akowie nie będzie narzekał, że w roku 1948 - 5 miliardów zł.
węgla nie ma czym przywieźć.
Z liczby kilkudziesięciu pracowni
Słowa te zagrzewały nas, gdyż ków w roku 1945, 1."00 - w roku
styczeń 1946 roku bYł mroźny i do- 1946, załoga "Pafawagu" podniosła
kuczliw~. Robotnicy "Pafawagu" do się dziś. kilkakr~tn~e. S~ł? się. to dzię
trzymah słowa.
ki wysiłkOWi PloruerslneJ ekiPY r\>W DWA LATA PÓŹNIEJ
botl'lików i inżynierów. 75 proc. zaDokładnie w dwa lata później by budowań fabrycznych leżało w gruliśmy na uroczystości wypuszczenia zach maszyny były wywiezione lub
w świat 10.OOO-cznej węglarki "pa-I ukryte, plany techniczne spalone.
fawagu". Było to 26 stycznia 1948' Z terenów fabryki trzeba było wyroku.
wleźć 2000 wagonów gruzu.

iIlOŚĆ.

Dwa mili?ny osób po~ało już ten
wagon w ClągU 100 dni WZO. Stał
on na dziedzińcu pawilońU przemy_
słowego w stoisku "Pafawagu". Po
dziw:laliśmy biel jego metalicznej

I

powłoki.
Czy

będzie to praktyc~e?

nI<:
trzeba będzie
"bielszego ponad

~em~

śrueg"

0 ... 0 ____tL.
•

Czy
barwy
wagonu?

~~t:k~ę t~~kf!ry:~~~e §~z~~ Jeszcze
~e:!~:~~~:~~kli ~~o!~~

Oiji

pr:~~r~fe~A, ~~~~P). ee=

~~ydY~~~r6!0;;;~~~~ira!IÓe::~

wschodzie".
Korespondent pisze, że równocześnie 7 utworzeniem bLku w
państwach arabskich mają być
przeprowadzone tzw. "reformy
gospodarcze i społeczne" pod egiA
dą Wielkiej Bl·ytanii i US.
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cza 1 min. kultury i sztuki stefana
Dybowskiego wbyła się w dniu 3C
bm. w państwOW"jIIl. Teatrze Polskim akademia 50-lecia twórezo§cl
znakomitego naszego poety Leopolda Staffa.
li d'ał
W Ul'ocwstośCi wzię' u Zl. ; marszałek Sejmu Wł. Kowalski. minister kultury i sztuki St. DybOwsld,
mln. spraw zagranicznych Z. Modzelewski. wicemin. kultury i sztuki
Wł. Sokarski. wiceministrowie ośwJaty E. Kraasowska i H. Jabłoński oraz przybyli na Zjazd Literatów Polskich pisarze radzieccy w 0sobach: A. Korniejczuka, P. Tyc:z.yny, s. Szczypaczowa, 1. Anisimowa
1 A. Venolovy.

się w ambasadzie brazyliskiej.

T Otwarc ia turoc.ZystoŚgCłiosdl'łokpoI~.,aełmr
d ktO
uw 1m. N as epme wy
. u_
Juz nowy ~ .'
ory w wienie wicemin. kultury i sztuki Wł.
ogłoszonej odezwie oswladczył, że Sokorski.
dąży do zjednoczenia "sił narodowo
republikańskich".
Na wstępie wicemin. Sokorski
podkreślił. że w ramach uroczystości
jubileu~70wych ilO-lecia twórczości
L. Staffa, prezydent RzeczypospoU.
II
tej Udekorował w dnill wczoraj.szym wielkie"o poetę krzyi:em ko-.
mandodi Ot1tod7.(m\a. Pols1f.i 'l. w·a'l.dą, dając w ten sp.osób
najwyższy
wyraz czci. i uznania Polski Ludowej dla twórczej pracy znakomitego
pr;;.ez Min. P:.zem i lIandlu, otrzy- jubilata.
.
mal Józef RAMUS, który pracując
J. Tuwim wręczył
L. Staffowi
na 12 krosnach w PZPB Nr 1 wyliGom" 108 proc. normy produltcyj- kSięgę pamiątkową. wydan, przez
red. J .. G<:>mulickicgo i .T. Tuwima,
n~..j.
w kt6rej 120 piSRrzy pol~kl::h wyraOgółem rozdano 54 tmgrody; w tym
10 rowerów, 9 radIoodbiorników, kU ziło poecie swój hołd. Poetę obd~
rzono upominkami 1 wlazanlmmi
ka zega.rów. kUkll.naśoi.e kuponów
kwiat6w.
WPhlY na lIbl'an~, hUka. scl'wiriÓw
F.tełowych
m'm~ wIele innych cenZ kolei zabrał głos j\lbilat. który
nych przed ntów, ufundowanych w pełnych prostoty fłc'wach złożył
pr<lez Min. Pnem. l Handlu, Zw, Za pcdziE)kowan!e ws~"stkim, lttórzy
w ..dO'We i inne instytucje.
przyczynild się do obchodu jubllcu·
Pl'Óm. narrród l'mdanycb wczoraj szowego.
najbardziej \vyr6żniaJąc:vm się zwy
Odczytanie licznych depesz. wśród
c'ęzc~m V etapu M'ł~IC'LOWCg() któr 'ch znajdowGlv ~t(> również ser_
W·.&-1<T11 P acy kUłr,)~At pI~""owni
. I1""':D<
od
"k • f""b k ..~ .... _
deczne gratulaCje. l'łożQJ"Ie p,·ZCZ ptoom l prz C'NDJ' om a. ry rv""",ne sarzy radzieckich. zakończ;ły część
zI!stan1 nagrody w zaldada.ch pra- fle'alną
cy. (jb)
OJ.
P

tł"

ows a

Zegark·I -..:-------.:.....----,.---------=.-:..----row r
O ·orni

drugą Warszawą"·
Spoglądaliśmy wtedy na tę wielką halę montażową, w której praco
wało 500 robotników. Polska wieża

Babel. Wiele czapek wojSkowych,
brezentowych kombinezonów, uni.
formy polsklie, angielskie, amerykańskie. Są repatrlancl, zza Bugu,
jeden z robotników pracował przez
dłUgie lata w fabryce Creusot'a we

Prognozo pogody
Zachmurzenie zmienne oj miejscam! pT"t-elotne opady.
Nocą
przymrozki dniem temperatura od zera
do pl~ 4 stopni. Silne porywiste
wIatry z kierunków północno-za.
chodnich.

~

l'lll!łrack~ej

sita w ambasadzie brozyl'l'skie,'

B. prezydent

Uczyła

c..,,,-. l Staffa
.....
'.
.
,,50 rocznice Jeg. t 6,

t
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Nowy prz

Załoga

Urocz st a a d'
em.~

J-eaden
blok do wall"lz R"omunRzmem
u
ft
1\ I .

po obu stronach przejścia. Wagon
I
zaopatrzony jest w naj nowocześniej
sze urządzenia teehniczne i higie_
niczne. Długość jego wynOSi 22 meMOSKWA, 30.1. (PAP). Jak do- ira'ckiego Madfai. Wedłucr. kairtry, waga 28 ton. Posiada speejalny nosi z Bejrutu agencja TASS, de- skiego korespondenta dziennika
układ ścian, który jest tajemnicą putowany do parlamentu libań- "An Nahar" Madfai otrzymał pokonstrtmtorów " P a f a w a g u " . .
skiego Szamun wyjechał onegdaj lecenie p::>czy,ienia koniecznych
DEFILADA WAGONÓW W 1946 R. z Beirutu do Damaszku. skad skie przygotowań do utworzenia "bloNa tej samej rampie kolejowej, rO'.vał się do Ammanu, a następ- ku państw arabskich .dla walki z
na
środkowym
na której dziś stoi pierwszy w Pol- nie do Jerozolimy. Przed odjaz- komunizmem
sce wagon metalowy, w dniu 26 sty dem Szamun odbył roLo ___ -,.'IV z
cznia 1946 !roku padł historyczny roz przedstawicielami Wielkiej Bry·
kaz:
tanU oraz z członkami rządu liPociągi do defilady!
bafu: .• cro i z prezvdentem pańStało się to W uroczystym
dm.u stwa. W Damaszku Szamun odprzekazania pierwszej setki węgla wiedził premip'1'a syryjskiego, w
ukrył
rek, wyprodukowanych w Pallstwo Ammanie zaś
został przyjęty
'ł
wej Fabryce Wagonów. Przemawiał
kr~lka TraknS,iordanii. d '
LONDYN, 30.1 (pAP). Z Buenos
wtedy min. Minc, przypominając, że prDze~
Zlenm i ws azują, że po roż
w czasie pierwszego zjazdu przemy
Aires d{)nosi agencja Reutera, że no
słowego w Jeleniej Górze w r. 1945 Szamuna pozostaje w bezpośred' wa rewolucja w stolicy Paragwaju
jedną z naczelnych uchwał było u- nim Związku z proiektem utwo- Asuncion doprowadZiła do obalenia
ruchomienie leżącej w gruzach wro rzenia "bloku państw arabskich". prezydenta Gonzaleza, który wraz
lansowanym przez b. premiera ze swym ministrem finansów ukrył
cławskiej fabrykj wagon6w.
CO 80 MINUT WAGON
"Pafawagu"
wtedy
1500 osób. W ciągu 8 godzin montowano 6 wagonów. Co 80 mi'Ilut 0_
tw:lerał! .się szeroko \Wot.a .hali m~
tazoweJ l wypływał z meJ na tasfilie nowy wagOlll.
Gigant wrocławski, pchnięty wy_
siłldem mięśni i mózgów. rttIzył z
miejsca i toczył Się dalej. W grudniu 1945 r. tnóntowano tylko 2 Wag{)ny dziennie. Cyfra 6 wagonów
dziennie wydawała się nam fantastycznie wysoka. Gdy inżynier, kierownik hali nt'. '1, ośwtiadCZYł nam,
Ze będzie maZDa znacznie powiększyć
produkcję węglarek, uważaliśmy to
za wymysł wręcz fa.nta.&tyCZJly.
Rozmawialiśmy wtedy z robotni.
kaml Spawacz Gajewski, zatrudnio
ny przed wojną W fabryce Hampera w WarszaWie. oraz nitownik Bo..
Izkowski z fabryki Lilpopa - pracowali przy montowal1iu pierwsze.
go wagonu. Przybyli l1Jiedawno. M6
wiU nam: "Wrocław stał się nam

Wzniesiono l milion metrów sześciennych murów na powierzchni 150
tys. m kw. Praca pionierów takich,
jak Mi]mlski, Ziętek, Kopania, Łukasik Gutkowski dziś dala wielk!e
rezultaty.
Dziś biały wagon metalowy po ty
siącach czerwonych wagonów węglo
wych - symbolizuje ogrom dokOnanej pracy.
Za kilka dn1 dowiemy się. czy
biały wagon "Pafawagu" dobrze
zniósł próbną Jazdę. Wtedy zapadnie decyzja, czy ,,Pafawag" przystąpi do seryjnej b4dowy metalowych. wa~on~w osoboVJY.Ch.
Byc moze, ze w styczmu 1950 roku na terenie ,'pafawagu" padnie
komenda:
Pociąg białych metalowych wago-I ku
naw ,,Pafawagu" - do defilady.
Zbigniew Grotowski
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Ku pon premiowy
"Ozienniko tódtkiego"
IMIJl) I NAZWISKO:

A.DUlllEl :

(7 kolejnych kuponów prosimy przyIIlaC !io Rew\kcji "Dz';enni1ka 1..6ctzlcle-

N

,o". -LMź. ul. J>lotrkowskll t 98. Na kopercie zaznaczyć: .,KUPONY

~~:V...f"",W_W_Jll_"_)'_,""",:~~~~_
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O rzyma l

J

zwycięzcy

V.etapu MWP

Łódzka młodzież robotnicza ob- równo poo. względem Hood ja.k i jal
podwójną uroczy- kości.
.rość: zakończenie V etapu Młodzie
.,Włączeni do gólnokrajowego nut'
~owego Wyścigu Pra.cy l włączenIe tu W1YpóWa.woonJclwa. pracy - gł!)się młodzieiy do gólnorc'botniczego si ru;r:lucja my, byli illicja~orzy
wyścigu pracy. Z teJ okM,ii odbyła i uczestnIcy Młc1izleżowego Wyś~lgu
się w sali Teatru "Lutnia"
akade- Pracy, nie usta.melnY w wal~e o

chodz'.da. wczoraj

mia.

p:rr.ysp()ll'ztlJlie

kl"&jowi

towarów.

Za. stołem prezydialnym zastaw!o Pod przewoon1otwem Po-lskie.i Zje!!nym mdioodbl'ronrlka.mi. wegarkami n1.'lC'wnej Part-ii RobotnIczej nie bę
i innymi cennymi przedmlotami, chlemy 8(1;CzędrL.fii trudu nad realista.nowiąeymi
na.grcldy dla Z:Wy- ?;lI,c.ją .roojal~mu - budową Iillnej i
cl.ęoo6w V etapu wyścigu, zajęli miej sprawł0d1iwej Polskl".
troa. przAldsta.wlclele pa.rtU, KCZZ.
Po uchwaleniu rezolucji nastąpiło

lódz.kich Zw, Z!llWooowych oraz de-o
lega.oje młod.~eży chłc-pskJiej Z woj.ł
robotn1cze
ł ~··_l··_go l mł~"-ł-"'y
UllbAKl
mu; .,..,
~
ze Śląska.
Po pN.~rywanycb burzliwymi 0kla.ska.m.t przemówieJ1,ta.cb powzięto
rerwlucję, w której ml~ieź rorganl
ZOW1loha w ZMP ja.k również ł młodzieł
n1ezrzeswna. pootana.w1a. w dal
lIZY1D cią.gu nie usta.wać w pracyl
nad J)OCbłłe&f.eniem produkcji l to za.

rcW,a.nie nagród.
Dla za.ma.nl1'estowanJa sojUSfLU ro"'-'-ł_"" _ chło""lrl"go
na. wstęn.Ie
"""w....""",
...... ~ "
y
przekawno mic-!iz.lcży wiejsldej pow.
łowiokiego bibliotekę. Plerwszą nJ,grodę
ufundC)W-a.ną
pt"<lCZ b. KC
PPR - piękny komplet narciarski
i 2.tygoldniowY urlOp w Za.kopanem otrzymała. prządka. PZP~ Nr l
Lueyna. WYRZYKOWSKA Na.grodę drugą. rower, ufundowany

Kontraktac)-a - cios W snekulacjA
1',$
"I
(dokończenie ze str. l)
zjawisko z r. 1947, kiedy to pomór
dziesiątkował trzodę chlewną,
rujnując przede wszystkim drobnego l
średniego rolnika, gdyż na weterynarza t lt;kl mało kto mógł sobie pozwolić. Dekret o konraktacji zabezpiecza bowiem hodowcom fachową
pomoc.
A spekulacja? - System l,ontrak·
tacli musi zadać jej niewątpliwIe
śmiertelny cios. Nie wielu bowiem
znajdzie się
amatorów "lewych
transakcji", gdy znacznie korzystniej
ł bez ryzyka można ich do]~oDać na
drodze legalnej.
Jest rzeczą n1ewątplfwą, źe rów~
nocześnie wzrośnie i podaż wolnorynkowa, gdyż każdy sprzedawca
bydła nawet niekontraktowanego,
otrzymuje ulgi podatkowe. Należy
więc oczekiwać,
iż obok miliona
sztuk za.kontl'aktowanych, jakle zasilą nasz rynek konsumcyjny w roku bieżącym, ożywią się td i ta.rgowiska. Zalml) .,do worka" straci
na atrakcyjnoścI.
Akcja, której wyrazem ~est osta.tni dekret, nie ogranicza
się
do
•
spraw hodowll źywca rmęsnegoj obejmuJe ona również' rozbudowę
mleczarń i zlewni spftłtbielczych o.
'b'"
ń ej Bę
raz rozszer7\en e ",zy ,,"'sZ ..W.
'lzle to więc po~tek DŁUGOFA-

p , I...
Leon Kruczkowski delegatem o KI
I

no

biuro intelektualistów w Pory!u

311

PARYŻ, 30.1 (PAP). W dniach
nia ZSRR - A1eksander Fa.dlt'J ,
stycznia - 4 lutego })r. odbędzie się sekretar~ ge,neralny Zw!q~:,. pLaw Paryżu sesja międzynarodowego rzy radzlCckl~h oraz Fledos".t'.cw. re
biura stałej organizacji intelektuali- d~'kt~r czasopl.;llna ,,~olszcwlk". z ra
stów dla spraw pokoju. Ja'k wlado- mienIa CzechosłowacJi - rektor tmi
mQ, członkowie tego biura w llczbl-e wersytetu praskIego Muka.rMTsky. z
25 zostall wybrani na Kongresie WrQ ramierua Polski -- Leon KrU('1.kowclawskim. Celem sesji biura jest wy sld, z ramieniF\ Anglii - L. Go/ding 1
miana doświadczeń krajowych po Crowtbe, z ramienia Stanów Z.ledno
Kongresie Wrocławskim oraz skoor czonych - A. Kahn i rzeźbia.rz Da.
clynowanie akcji w obronie pokoju 1 vidson. z ram:enia Włoch - malarz
kultury. Przedstawicielami Francji Guttu"o i publicyst:o, Emito Sereni.
będą Irena JOUot-ClIrie, znany literat z ramienia Danii - Ande~on Nexoe,
Al'agall i poeta Cesaine. Ponadto do z ramienia Brazylii - Jorge Amado.
Paryża mają przybyć m. in. z ramie

LOWYCH PRAC NA ODCINKU
HODOWLI,
UPRAW
PASTEWNYCH I PRZEMYSŁU PRZETWÓR
CZEGO. Będzie to droga trwałego
postępu gospodarki wiejskie;!.
Kontraktacja jeF.t formą gospodarczą, jaI~ powstać r.~ogła jedY;'lie
w ustroju gospodarld planowej. Wybazuje ona ·wyższość tej gOllpfHlarld
nad naj chytrzejszymi nawet machinacJami spekulantów, które mogli<
wprawdzie sprawić wiele przejścio
wych kłopotów, ale nle są zdolne na
stałe opanować rynku.
Na czym wygrywał spekulant? na plotce, niepokOju, niedostatltUj
na sztucznie stwarzanym przez siebie pezorom sprzeczności interesów
między hodowcą a lto umentem.
Rzeczywistość,
bijąca w oczy w
warunkach kontraktacji, mówi ;labno: Istnieje jeden wspólny intel'es
ludności pra.cuj~cej wsi i miast. Ist~
nleje wSPóII13 droga pracy i dostatku. W sprzeczności z nią pozostajt
tyUtO Interes wyzyskiwaczy i "nieblesldch ptaków", którzy ani sieJl\,
ani orzą, ale za to usiłują zbieraó.
Wielka batalia hodowlana., do której przygotowuje się spółdZielczość' I
wiejska, zepchnIe spekula.nt6w l ~.
tej pozycji, ja.lt zellchnęła ich juz 'T
wielu Innych.
I
WACŁAW KĘPA

sesią międzynarodowego

atp
J N JA UB LITAU
SĘDZIA S"-DU NAJWYtSZEGO
PROFESOR WOLNEJ W8ZEOHNIOY. B. PRZEWoDNIOZAOY
~'WJl PRAWA OYWILNEGO KOMISJI KODYFIKAOYJNE,r
RP. ODZNA<YliONY ORDEREM POLONIA RESTJTUTA
Z GWlAZD~.
Zmarł dn. 28, I. 1949 r. po o!.ętktch oI.erpien.~!\(lh.
Na.bo1!eń.stwo żBiobne odbędzie sl.ę we wt.oorel- dn. l. II 1'0.
t ""ooz. 11 w Itośow.le ewa.n.g. ŚW. l\futeusm, po c~ t1.M1lJ.p' prze\\lez.ieuie zwłok do 'Va.l'Sza.wy do gtt'obu r~~ego.

łONA, CÓRKI' WNUK.

gośf

Popularność,
Wielki ruch, jaki panuje w Gospodzie Ludowej przy ul. Daszyńskiego w porze wydawania obiadów pracowniczych, świadczy o
powodzeniu tego nowego lokalu.
Obsługa jest sprawna, obiady tanie i smaczne - czegóż więcej
potrzeba?

rz~~;:;: z~a~d~~ ~~~a:u~:;;
1: karty,
obiad?we~ dań mię~nych
~ wy]ątkIem

droblU,

dZIczyzny

i zł

ludzi samotnych, którzy po powrocie z pracy muszą się brać do
"pitraszenia" posiłków.
Na tym wyczerpaliśmy na razie
życzenia pod adresem kierownictwa Gospod" Ludowej. Wprowadzenie ich w życie przyczyniłoby

U C ZA
inD..,'"

O i [Zne

nakłada

która

'Po prostu

się do zwiększenia

popularności

i

na Lublinku
w Obl'ębie Wielkiej

Łod!l.i, w Jej
znajduje się za
pomniana osada: Lublinek. Składa
się na nią osiemdzliesdąt i kilka golokalu obowiązki. Zobowiązuje ją spoda.rstw małorolnych (przeciętnie
do pÓjścia jak naj dalej na rękę 2-4 mórg). Więks'Lość dorosłych
mieszkańców tej do niedawna wsi
tym gościom, do stworzenia im pracuje
w łódzkich zakładach prze
atmosfery jalt najprzyjemniejszej mysłowych,
co jest głÓWllym źró
i jak najdol!odniejszych warun- dłem ich utrzymania. I tutaj wyłania
ków.
się problem: w jaki sposób ci luo. dzie
tnają przychodzić do swych za
kładów pracy, skoro od naJbliższe
go pn;ystauku tramwajów podmiej
skich dzieli ich ponad 5 km pieszej

obowiqzki

tego lokalu wśród wielu pracujących, którzy zaczynają się stawać
jego stałymi klientami, nrzyzwyczajać się do niego i traktować
jako swój lokal. A taki stosunek
klienteli nakłada już na dyrekcję

SIĘ

-

Przydałby su: przystanek
południowej

części

w.

S A Ml

wę<lrówki?

Romviązanie istnieje i to wcale nie
skompli!kOiwane.
Przez
Lublinek
I>l"Looh04Wi linia. kolejowa, którą

Itp. Jest t? innow~~~~ słu.:zna.,.
u"'ożliUJi~l"'ą n,.uh~
Warto by Jednak PO]SC dale] po
...
..
...,
kursują pociągi idące z Łodzi Ka.liskiej na Zduńską Wolę i dalci.
tej samej 'linii i zaniechać wogól€
Łodz-I
w porze obiadowej wydawania
Wystall'ClLY ur.tądzić w Lublinku sta.
cję, lub choćby pl"Lystanek dla tych
dań z karty.
Dlaczego? Bo kelnerzy skłonni
Min. Oświaty wyasygnowalo I rolru Wydziału Mechanicznego, kOń-I niale urządzonych warsztatach me- pociągów, by mieszkańcy osady mo
są zawsze do rozróżniania dwóch
więklsze kwoty na zaopatrzenie czy właśnie obróbkę śruby do fre- chanicznych PS'!1P, kierownik war- gli korzystać z dogadn.ej komunikacji
tedhnicznych szkół zawodowych. zarki. W w,prawnych rękach chłop- (S2Jtat6w Golecki zapoznaje mnie z z centrum miasta. Przypomnijmy
t k'
ga un ow gości. "Dobry" gość jest
Państwowa SZkoła Techniczno _ ca żelazny pręt przyhiera ściśle 0- wykresem postęp6w sprawności u- wa-rszawski
węzeł kolejowy, gdzie
ten, który zamawia wyszukane i
Przemysłowa w Łodzi podjęła kreślone formy.
czn:L6w. Olbrzymia tablica, gęsto po- pociągi na stosunkowo kr-ótkich prze
drogie potrawy, a przy płaceniu
się wykonać większą ilość meTuż w pobliżu praktykant Jesio- kryta niebieskimi i czerwonymi kres strze:nia.ch zatl"Lymują się na licz.wyciąga z kieszeni
chanicznych pił, frezarek i wier_ łowski sz1Uuje pilnikiem koło paso- karn'i, ilustruje postępy w nauce. Wy nych przystankach jak: Włochy,
r achunku
portfel nabrzmiały "góralami".
tarek oraz sporo innych narzę- we, a w drugim końcu obszernej sa- kresy te m6wią, że uczniowie PSTP Milanówek, Prusz.lt6w itd. Stanowi
Natomiąst gość zamawiający odzi. których bratk utrudniał pra- li killk u młodzieńc6w montuje piły nie pr6żnują, wdedząc, jak bardzo to ogromne ułatwien~e dla. mieszkań
biad popularny czy klubowy, to
cę uczniów szkół mechanicz- mechaniczne.
!kraj potrze<buje technik6w i nie ców tych osi.edli pracujących w
tylko "zło konieczne".
nych.
Sale na pierwszym i drugim pię- ~zczęd~ą pra~~, by p:zy:gotować ~i: Wa~awie.
Co na to łódzka dyrekcja PKP?
Wprawdzie kelnerzy w GospoTrzy,pięt:rowy ,l9IDach warsztat6w trze zajmują ślusarnie. Tu uczm.io- Jak naJszybCle.J do obJęcla stan~sk
(zs)
d
mechaniCMlYch PSTP przy ul. Kop- wie klas młodszych wprawiają się w w rozbudOWUJącym SH~ przemysIe.
zie .Lud~wej nie są .n~ procen~ie, dńskiego 29 w Łodzi wygląda jak ręcznej oIbr6bce metali Zamiast war
J. Goma.wll..
a. WIęC me ,obchodZI lCh specJal- fabryka. Na parterze, w oIbszernej kotu dbrabiarek rozlega się zgrzyt
me. ~],'sokosć rachunku, tym nie sa'li obrObki mechanicznej pracuje 35 piłowanego żel aza . I tu jednak naummeJ zwyczajowe "taksowanie" obrabiarek. Koło maszyn uw'ja się kę połączono z praktycznym wykogości według zawartości portfelu lcillrunastu młodych chłopców.
rzystaTIiem materiałów i sprawnoś
n adal jeszcze wśr6d kelner ów po- W towarzystwie dyrektora PSTP ci uczniów.
•
kutuje.
inż. Jal~bińskieg() i zastępcy kie_ Kępiński z I klasy Vlydziału elek- l
_ .
'
warsztat6w Goleckiego zbli tr ycznego rob'l k oncow:
. , ki dO ręcznyc h
A co w Łodzi? Jedne jedyne
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. . daleJ uczen J&gIJ.elski wypIłOWUJe ob
"W klinice ginekologicznej w Gdań
pozostajemy w tyle. (aw)
.' . .
e I wy- - To P1e~ frezar>ka - moWl cęgi - nożyce dla konduktor6w do
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W NAJSZCZ~SLIWSZEJ KOLEKTURZE
wiązuje się do wykonywania produrk 1949 r. Za każdy występ na jednej
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_ Nie wiem, czy pan zauważył _ powiedział Rawik _ że mianowałem pana puł1k.ownikiem. O ile mi
wiadomo, był parn ty1iko nędznym podpułJkowrukiem,
ale nie mogłem 7lIlieść myśli, żeby Gomez przewyższał pana rangą.
_ Niech pan tyle nie gada, stary chłopie. Właśnie przepuściłem ów wariant? Alechina, tak nam
przeszkadzano. Zdaje mi się, że pan stI1acił wieżę _
Morozow podniósł głowę. - Boże, drugi idzie! I
mów pewno adiutant. Co za typy!
- To pułkownik Gomez we własnej osobie.
Rawik oparł się wygodniej - będzie to więc utarczka dwóch pułkowników.
_ Krótka, SYIIlU.
Pułkownik był, o ile to możliwe, jeszcze bardziej
moczysty od Navarro. Przeprosił Morozowa za nietakt swego adiutanta. Przeprosiny zostały przyjęte.
Teraz więc Gomez zaprosił obu, by wypić za Franco
na mak, że wszystkie nieporozumienia między nimi
zostały wreszcie usunięte. Rawik odmówił.
_ Ależ panie, jako Niemiec i aUant ... - zdumiał
się pułkownik.

_ Panie pułkowniku - powiedzieł Rawik, który niecierpliwił się coraz bardziej - niech pan da
spokój! Pij pan za kogo chcesz, a ja gram w szachy.
Pułkownik bezskutec~nie usiłował rozwikłać trudny problem'

Więc pan jest...
Potem wziął :z tacy SZiklaiIlkę wody i noo.szalancko
- Nie posuwajmy atę do stwierdzeń - przerwał chlI1.um.ął n.i , adiutantowi w twarz. - Trzeba wyMorozow - bo to nieucltronnie doprowadzi do kon- tmeźwieć - powiedział s,pokojnie - a na pmyszfliktów.
łość iProsrzę sobie zapamiętać, że pieniędzy sie nie
Gomez speszył się jeszcze więcej. Al~ pan rzuca. I proszę odejść, średniowiecmy idioto!
jest "biały", a jaJlro c·arski oficer musi pan być przeNaval'll"o stał zdumiony. Potem osuszył sobie
ciw...
~ail'TZ. Resm;a His~anów zhlie:yła się do ni<:h. Było
- Jesteśmy niczym. Dwa staromodne stwory, Ich czterech. Morozow zwolna powstał. Był wyższy
które różnią się zapatrywaniami, a tnie łamia sobie o od najwyższego o głowę. Rawik siedział clałej. Patrzył
na Gomez·a .
to szczęk.
.
- Niech się pan nie ośmiesza, wygląda pan, jak
W głowie Gomeza zaczęło świtać. Nabzdyczył się.
operowy
szwarc - charakte'r - powiedział - żaden
- Widzę, - oświadczył ostro - zgniła demokracja!
- Przyjacielu - Morozow z·aczynał się stawać oz was nie jest trzeźwy . .Za chwilę będziecie tu wszyniebezpieczll1Y - odejdź! Właśnie powinien pan był scy leżeć z połamanymi kośćmi. Nawet trz.eźwi nie
to zrobić parę lat temu. Do Hiszpanii. Na bój! Tym- mielrl.byście ~ans. - Wstał, schwycił Navarra pod
łokcie, podniósł i postawił tak blisko Gomeza, że tamczasem walczyli za pana Niemcy i Włosi. Żegnam.
Wstał. Gomez cofnął się o krok. Ze zdumieniem pa- ten musiał się co:finąć. - A teraz proszę nas Ilostawie.
trzył na MOTozowa. Potem gwałtownie zrobił zwrot Nie prosiliśmy was żebyście nas tu przyszli nudzić.
wstecz i wrócił do swego stolika. Morozow siadł z -Wziął pięć fa~ów rle stołu i położył na tacy. To dla pani od tych panów.
powrotem. Westchnął i zadzwonił na kemerkę·
- Pierwszy raz mnie to od nkh spotyka Proszę dwa podwójne calwadosy, Kl-arysso.
oświadczyła
Klaryssa - dziękuję.
Klaryssa skinęła głową i znikła. - Grube, żolGomez
powiedział
coś po hiszpańsku i cała piątka
dackie dusze - roześmiał się Rawik - prostacki
umysł przy skomplikowanym pojęciu honoru dziw- odesz1Ja do swojego stolika. - Szkoda - powiedział
Morozow - 'Chętnie bym ich zabił. Ale nie zrobię tenie utrudnia życie, kiedy człowiek wypije, co?
- O właśnie. Uwaga, inny nadciąga! Kto to mo- go ze względu na pana nielegalność. Czy pan też czasem tego nie żałuje?
że być? Byłżeby to sam Franco?
- Nie przy nich. Wolałbym się ZiIl1ierzyć z innyTymczasem był to Navarro stanął dwa kroki
mi.
I przed stołem i zwrócił się do Moro'lowa -Pułkownik
Od narożnego stolika mów zabrzmiała hiszpań
. ~omez niezmiernie żałuje. że nie może pana wyzwać
opuszcza d'Ziś nocą Paryż, a misja jeg.f) iest zbyt wa- ska mowa. Piątka powstała, rozbrzmiał::> popiątem
ma, żeby mógł ryzykować zatarg z ooHcją. -Teraz "viva", udemyły o stół dzwiękliwie szklanki. Ktoś
zwrócił się do Rawika.--Pułkownik Gomez winien wymiotował. Potem marnowa grupa opuściła salę.
- O mało nie wylałem mu w pysk dobrego calJesŁ panu za wizytę -Rzucił na stół złożony pięcio
vadosu.
- Morozow podniósł szklankę i wychylił ją
frankowy banknot i got.ował się do odejścia.
- Chwileczkę - powiedział Morozow. Właśnie - i to mądr2:.i teraz Europą! Czy my też byliśmy kieKlaryssa stanęła przy nim z tacą. Wziął szklankę z dyś takimi głupcami?
calvadosem, popatrzył, wstrząsnął głową i odstawił.

TUR' (Łódź) - Wiśł?
40: 31 (21:18)

II

Marc -nkowski nie

walczył.

-

Imponująca

padły zawodnikom Gdlą-1ska.

Ipoziomie.

W spotkaniu o mistrzostwo Ligi
Itoszykowej, TUR (Łódź) zwycię
iył
"Wisłę"
w stosunku 40:37

•

walka Oebisza

(21:18).
Łodzianie
wykazali doskonałą
kondycję i dobrą dyspozycję strza
łową.
Mecz był niezwykle ostry,
toteż, w wyniku
przekroczeń za

Mogłoby być wzorową \ ski jest bardziej zwarty

i przez
gdyby Gołyński u- cały czas poluje na cios. Pod ko- "osobiste", opuścili boisko trzej
tak czysto jak De- niec rundy nadziewa się na silny zawodnicy łódzcy: Skrodzki, Kuljednego z pierwszych miejsc wl bisz.
cios Wieczorka i jest zamroczony. czycki i Sińczalt oraz Hegerle z
finałowych spotkaniach o druŻ!'/Waga półśrednia: Olejn.ik (ŁKS) W drugiej rundzie obaj zawodni- .. \Visły".
dla TUR zdObyli Skrodz
nowe mistrzostwo Polski świad- pokonał na punkty Skierkę (G). cy przeżywają dramatyczne mo- ki Punldy
- 16, Pawlal. - 13, Michalak
czy o tym, że pięściarze "Gwar- Gdańszczanin nie potrafił wyko- menty. Czuje się w powie~rzu I - 6, Szor - 4 i Kulczyckl - 1.
dii" z Gdańska nie znajdują się w rzystać długości
swoich rąk. k. O. Trzecią rundę wygrywa I Dla "Wisły": ArIet - lO, Dąbrow
~ad~wycz.ajnej form~e.. Opier~ć Skierk~ z ",:,a~i ~ekkiej przesze~ł. Wieczorek będąc bardziej agre-! ski - 9, Stok - 8, Kowalówka Się Jedyme na AntkleWlczu me do półsredme] l
może właśme sywnym za wodnikiem. Ostatecz- 7, Hegerle ~ 2 i Szostak - 1.
można, bo Antkiewicz może przy- dlatego jego występ w Łodzi nie nie zwycięża na punkty Wieczo- Sędziowali Kowalewski z Warszawy ł m~r. Balcer z Poznania.
sporzyć drużynie najwyżej dwa wypadł zachwyc'ljąco.
Olejnik rek.
punkty.
przez cały czas punktował, zwy- Wa a c' . k . Ż r ( KS)
ł
Nie uprzedzajmy jednak fak- ciężając bez żadnych zastrzeżeń.
g l~~z k~' y lS Ł
wy~ra
tów i czękajmy spotkań mistrzow Naszym zdaniem Olejnik wraca z Mech lOS .lm (G). Zwol~lO?-e
rządku.
skich. Na marginesie zaznaczamy, do zeszłorocznej formy. Pociesza- tempo. Sędzla wzyw~ zawod~llkow
W spotkaniu o mistrzostwa Ligi
Jak lUZ pisaliśmy,
drużyna że w Łodzi będziemy mogli raz jące jest to, że odzyskał szyb- d? walk. Br~~ CIOSOW. ~yhs na- hokejowej
.. Cracovia"
pokonała
ŁKS wystąpiła w składzie osła- jeszcze oglądać pięściarzy "Gwar- kość i bije nie tylko'w zwarciu, bler~ od:.Ia~11 przekon~ma do SIły .. Pomorzanina" w stosunku 2:0 (0:0,
bionym przez brak Marcinkow- dii" z Gdańska w meczu z mi- ale i z półdystansu.
s:"'Olch ClOSOW. ~a~eszcle zaczyna 1:0, 0:0, t:O).
skiego, który po kontuzji palca strzem Łodzi - "Zrywem".
Waga średnia: Pisarski (ŁKS) Się walka: ,~o.dzlamn ~a przew?:
W normalnym
czasiE'
',\lyruk
przez dłuższy czas nie będzie
Wyniki walk w poszczególnych pokonał Kwiatkowskiego (G) .. Nie gę: Mechlmskl k~wawl. Wlę~ZOSC brzmiał 1:0 dla "Cracovii. W ten
mut
mógł brać udziału w spotkaniach wagach były następujące:
był to pierwszy pojedynek tych
p~zechodzl ~a wyczekn~a- sposób obie drużyny miały jednako
bokserskich.
Waga musza: Kamiński (ŁKS) zawodników. Kwiatkowski lubi ~lU na c:os. ZWY.ClęSt o Żyl1sa wą ilość zdobytych punktów i rówDrużyna "Gwardii" przyj echa- wypunktował Mikołajczewskiego faulować, ale dysponuje silnym Jest w kazd"m r~zle bar~zo cenne ny stosunek bramek.
ła bez Iwańskiego. Zamiast niego (G). Łodzianin od razu narzuca ciosem. Pisarski miał tym razem dla te~o za,,:odnlka, ~? n~e tr~eba W drugiej minucie, zarządzonej
w wadze półśredniej
walczył szybkie tempo i jest lepszy tech' poważnego przeciwnika i musiał ~ap~mmać, ~e. Mec?h~sl~l znal.du- przez sędziego Zarzyckiego (KatoSkierka. Spotkał się z Olejnikiem. nicznie. Ciosy Mikołajczewskiego wyjątkowo uważać, by nie na- Je SIę na oflc]alne] h~cI,e kaplt~- wice) dogrywki, Wołkowski zdobył
który przez cały czas panował s~rytnie wyłapuje na rękawice. dziać się na cios Kwiatkowskiego. fa spor~owe;f!,~ ~ZB wSro~Tl? na}- zwycięską bramkę dla "Cracovii".
nad sytuacją.
PIerwsza runda kończy się zwy- W pierwszym starciu Pisarski ep~zyc . .pl.ęs.clar~y po KICh w Najlepszymi zawodnikami drużyNajpiękniejszą walkę dnia ro- Clęstwem Kamińskiego. W dru- punktował lewą prostą, trafiając Za}' ze ClE~Zkle], wowczas .g~y dla ny zwycięskiej byli: Wołkowska zegrał Debisz z Gołyńskim. De' gim starciu walka jest interesu- nie tylko w głowę, ale i w żołą- :Y lsa, J?-le I?a. tam rmeJsca w zdobywca obu bramek i Maciejko.
jąca i stoi na wysokim poziomie. dek. Kwiatkowski dąży do zwar- pwrwsze] dZIesIątce..
U pokonanych wyróżnił się brambis z zademonstrował wysoki po.
Brzescy.
ziom boksu. Zawodnik ten jest Kamiński zapomina o wyprowa- cia. Druga runda jest raczej remiW ringu sędziował p. Zawa- karz Zieliński i bracia
już dzis bardzo dobrym pięścia- dzaniu ciosów z prawej ręki, o- sowa. W trzeciej Pisarski jest dowski. Punkty obliczali: Skotnic,
rzem: posIada wyczucie dystansu; granic~ając się do punktowania całkowicie opanowany i przewyż- ki (Gdańsk), Sikorski i Golańsk!
wytrzymu]'e tr
r d
W l
lewymi prostymi, względnie 'W sza swego przeciwnika pod wzglę- z Łodzi.
35-18 (18'10)
zy un y.
a czy walce w zwarciu. Runda dla Ka- dem tec. hnicznym. . Kw.iatkow. sk!
Publiczności około 4 tysięcy.
przytomnie i co ciekawsze - po.,
k'
.
.
ms -le.go. l\~lkołalcze,,:,~ki walczy przez meuwagę trafIa Pls,nsklego
siada
opanowanie
techniczne.
ŁKS PO meczu tym udaje się do
Rozegrane w sall polskIej YMCA
Szkoda, że przeciwnik jego _ mebezrJl~cznIe, b~ bIJe głową. kolanem niżej pasa i łodzianin Szczecina, a potem spotka się z w Warszawie spotkan~e w piłce koGołyński walczył nieczysto. Osta- .SędzIa. rmgowy, _nIestety, .~łę~ów przyklęka na jedno kolano, .wijąc "Gwardią" w Gdańsku w meczu szykowej o mistrzo~iwo Ligi, mi~
teczn,_'e Gołyns' kl' został zdyskwa- tych me d.ostrze.~a. Kammskl w.-. się z bólu. Mija to szybko i Pi- rewanżowym. Kto wie może do ?xY leaderem tabeli ZZK, (Pozna~)
d l
k'
l
d l . S d'
.
' . . ' .
l AZS (Warszawa)
zakonczyło SIę
lifikowany po otrzymaniu trzech . a sZYlJ?- CIągU Je~t stal~ w akCJI sars I wa ~zy .a e]. ę. zla rmgo- tego c~asu ,:"ykuru]~ Się ,Marcm- zwycięstwem kos~ykarzy poznańkolejnych napomnień
l.odnosl ostateczme zsłuzone zwy- wy pop~łnił. tu Jeszc~e Jeden ~łąd. ko\~skl. ktory będZle mogł wal- skkh w stosunku 35:18 (18:10).
.
ClęStWO.
me udzielaJąc KWlatkowslnemu czyc z Antkiewiczem.
Trzeba
.
sprawił
Waga kogucia: Olczyk (ŁKS) napomnienia nie tyloko za faule" mieć rze.czYWiście pecha żebv
Gra hy~a s~ybka i st~ła n3; meMil,! . niespod~i~n~ę
wszystkim Kamlnskl , ktory po przegra ł z G'19nal em (G) Pierw- a.le.l
' za b"ICIe g łową. p.lsars k'l zwy- b yc' d ob rym bokserem l. me
'. moc
," li
złym
pOZlorme. Poznaruacy
"orowa
zdecydowanie
doskonałym"
zgradłuższej przerwie ,,:,;ócił ~a ring. szą rundę wygrywa Olcz~k. Gig- Clęza na ~u~k!y..
,,~alczyć, ulegając stale kontu- ruem, techniką i szybkością.
Jest teraz w dobre] formIe. Wal- nal jest nieco zaskoczony dobrą
Waga POłClęzk~:. Wlecz?rek (Ł. zJo~, lub złośliwej chorobie czy- Najlepszym graczem na boisku
~zył Ja~ za dawnych lat, ,:"ykazu- postawą łodzianina i stara się ra- K. S:) P?ko~~ł Fl1Slkowskleg~ (G).! rakowo
był Grzechowialr. Poza tym wyrozJąc duzo te~P?ramentu . I bogaty czej unikać walki. Na początku ŁodzIamn bIJe szeroko. Fhslkow'
J. Nieciecki
nili się Jarcz.Yńsid " Kolaśniewski.
r~pcrttlar CIOSOWo W kaz~!m. ra- drugi~j rundy Gignal otrzymuje
ZlP.
po tej 'Ya1ce KammskIe.go napomnienie za przetrzymywanie
,
!'·~eba zahczyc do czołowych pl~- przeciwnika. Następuje silna W y-\
s~larzy .p~lskl~h w ,:"adze musz~l· miana ciosów. Gignal za wszelką
Clekawl ]estesmy lak wypadme cenę stara się nadrobić utracone
Smykic :I (Wr).
~amiński w sp~tk~niach z Kar: punkt!.
.trzeciej rundzie o l - I J u n i o r z , .
ię§ci
W. półciężka Koteczko (Ostr.) wyglerem ~zy Stas1 a!:-lem - swyml czyk Jest lUZ wyczerpany, a Gig-'
'.J1
Wczoraj w WarW. piórlwwa Kruża (Pom.) pokonał grał z Sawickim (Otwock) przez
dawnVI?l ~ywal.aml..
. . nal wygrywa rundę i ostateczmel
szawie odbył się Matlncha (Sl.). Obaj zawodnicy byli przerwanie walki.
AntkwwICZ. m~ miał pr~eclw~l~ zwycięża na punkty. Olczyk, niewielki turniej mło na deskach. Była to jedna z najbarW. ciężlta Franek (P) zwyciężył
ka godnego SIebIe. ŁKS me chclal stety, nie potrafił wytrzyma{;
dzików z udziałem dziej zażartych walk. Sprawiedliw- przez przerwanie walki Sawickiego
odd"ć .. Gwardii" dwu punktów trzeciej rundy.
przedstawicieli nie szy byłby wynik rem~sowy.
fi z Warszawy.
walkowerem i wystawił ,młodego
Waga piórkowa: Pastusi ak (1:..
maI wszystkich 0Poza walkami w dwu ostatnich
W. piórkowa Il Wytych (P) wygrał
pięściarza Pastusiaka,
który nie K. S.) przegrał przez t. k.o. w
kJręgów
pięściar z BIlIrowsklm (Piotrków)
wagach, spotikania stały na wysokim
potrafił oczywiście walczyć z o- pierwszej rundzie
z Antkiewi&
skich w Polsce.
W. lekka Wasik (W) pokonał Ma- poziomie. Zawody udały się dobrze.
lin;p~jczykiem dłużej
niż kilka- cz~m. Z góry można było przewiPoszczególne wal- ciejczaka (Ł)
Szkoda, że nie mógł w nich wziąć
Id były bardzo cie
nas~lC sekund:
dZleć, że walka ta przyjmie taki
W. półśrednia 8z.najder (S!.) poko- udziału Debisz, który słusznie zreszCiekawe, ze ŁKS tym razem a nie inny obrót. Antkiewicz, któ- kawe. Przyniosły one następujące nał Musiała (Gd.). Wynik krzywdzi tą pozostał w Łodzi, by walczyć z
Gołyńskim w ramach meczu LK8Musiała.
zdobył punkty nawet w dwu 0- rego pozycja jest ostatnio nieco wyniki:
W. musza l Soczewski (ad.) prze
W. średnia WilClZak (W) wygrał ze "Gwardia" (Gd).
statnich wagach. Wieczorek i 'Z,y- zachwiana, ruszył bez pardon l do
li<; odnieśli zwycięstwa, a nadmie- walki i po pierwszej serii ataków grał z Kargierem (Ł). Kargier częś
ciej trafiał ale w drugiej rundzie
nić ,:"arto, że Żyli<; miał ~a prze- łodzianin był kompletnie wyczerclwruka popularnego pięściarza pany, a po chwili sędzia ringowy
Mechlińskiego.
musiał odesłać go do rogu.
c~wruka. Zwyciężył ostatecznie kar
W rewanżowym spotkaniu o mi-I W drużynie zwycięzców na wyró:i:
Nie można powiedzieć, żeby pO'
Waga lekka: Debisz (ŁKS) po- gIer.
.
strzostwo Ligi hokejowej warszawska nierue zasłużyli: Bromer, Dolewski,
ziom walk w wagach ciężkich był konał wysoko na punkty Gołyń·
:W. musza II GU!110wskJ (SI.) zre- ,,Legia" wysoko zwyciężyła bytom- Swicarz oraz Naciążek. U pokonawysoki. Zylisowi brak decyzji w skiego (G). Walka ta została jed- m~sował. z ~ubM~czem ~Ł).
ską .,Polonię" 12:2 (5'1, 3:1, 4:0).
nych najlepszymi byli Masełko i Ko
W. kogucla OLajkowski (Wr.) po.
lasa.
~'pr0v.:adzaniu ciosów i szybko- nak przed samym końcem przerŚCl.
Wleczo!ek natomiast choć wana przez dyskwalifikację gdań konał niespodziewanie Brzózkę (piotr "LegIa" była lepsza we wszystBramki dla "Legii" zdobyli:ków). Walka była nadzwyczaj cieka kich liniach i wygrała zasłużenie.
szybszy od Żylisa, bije chaotycz' szczanina. Obaj zaczęli walczyć wa' dwie ostatnie rundy trzymały Spotkanie było mało ciekawe, gdyż Dolewsk; i Głowacki - po 3, Nanie i często niecelnie, co ujemnie ostrożnie. Debisz punktuje czysto w ~apięciu zgromadzoną publiczność. wojskowi ~decydo~anie prz~ważali ciążek i Slusarczyk po 2 oraz Kowpływa na ogólną ocenę walki.
i panuje nad sytuacją. W drugiej Czajkowski okazał się lepiej dyspo- we, ,wSZystkICł;l ter.c] ach, g~r';lJą~ nad perczyński i Świcarz - po 1. Dla
Mecz zakończył się wysokocy- rundzie Debisz rusza pełną parą nowanym psychicznie i dzięki bar.- goscm; techmką l szyb~osc!ą Jazdy "Polonii" obie bra'llki strzelił Mafrowym zwycięstwem ŁKS 12:4. i rozwiązuje wspaniale wszystkie dziej opanowanej technice potrafIł oraz lepszą ~rą w pol';! l PO~ bram- sełko.
Sędziował Michalik z Krakowa.
Pięściarze .. Gwardii" na ogół za· akcje. Pod względem taktycznym odnieść zasłużone zwycięstwo nad ką. ChwIlarm spotkanIe rob1ło wraBrzózką.
żenie
gry
do
jednej
bramki.
wiedli. Charakterystyczne, że nie-, łodzianin walczył bardzo dobrze.
maI wszyscy oni walczą nieczysto Gołyński zaczyna krwawić. Z sei gdyby w ringu sędziował bar- kundy na sekundę zwiększa się
dziej zdecydowany arbiter, dy- przewaga Debisza. W trzeciej
skwalifikacji uległby nie tylko rundzie Gołyński otrzymuje koW lekkiej - Kupisz (Gw) zremiso
Gołyl1ski,
ale przede wszystkim lejno trzy napomnienia i walka
Wobec 7 tysięcy widzów, rozeW piórkowej - Kaflowski (Gw)
Kwiatkowski. Cztery napomni e- zostaje ostatecznie
przerwana. grany został w Ha'li Ludowej we wygra! przez dyskwalifikację w III wał z Kawczyńskim. Werdykt sę
jakie zostały udzielone przy- Spotka ie to stało na wysokim Wrocławiu towarzyski mecz bokser rundzie Stanikowskiego. Walka była dziowski krzywdzi Kawczyńskiego.
ski, między rewelacyjną B-klasową bardzo wyrównana. Do momentu dyW półśredniej Brzeziclla (Gw)
drużyną wrocławskiej "Gwardii" a skwalifikacji
rueznaczną przewagę pokonał wyraźnie na punkty chaoty
drużyną II Ligi "Włókniarzem" z miał Stanikowski.
czncgo Mazura.
Łodzi,
zakończony zwycięstwem
W średniej - po żywej walce, Do
"Gwardii" w stosunku 13:3.
OZ mański wygrał na punkty z dobrym
techpJcznie Markiewiczem.
Goście' przyjc..:hali do Wrocławia
W pó!ciężkiej - Urbanowicz (Gw)
osłabieni brakiem Kargiera w ':"~
.~ra OW.
Pierwszy mecz ho I Przeciwnikiem drużyny hoke.joprzegrał na punkty, po nieciekawej
d:-e.
muszej
i
Jaskóly
w
wadze
ClęZ
W
spotkaniu
o
mistrzostwo
Ligi
kejowy o mistrzo- wej ŁKS bYł zespół Kopalnianego
kieJ.
koszykowej TUR (Łódź) zwyciężył walce z Tnęsowskim. Łodzianin był'
stwo Polslii rozegra Klubu Sportowego z Mysłowic.
dużo lepszy technicznie.
Wyniki
techniczne
walk:
AZS (Kraków) 36:30 (17: 15).
ay został w Łodzi ŁKS rozstrzygnął to spotkanie na
W ciężkiej - Klimecki (Gw) wyW
wadze
mus7.ej
Kasperczak
Drużyna
krakowska
osłabiona
by
pod znakiem ciem- swoją korzyść, wygrywając 4:2. W
grał przez poddanie się w III rundzie
noś ci. Co chwila ga- poszczególnych tcrcjach 2:1, 1:1, 1:0. (Gw) przez dwie rundy nie mógł 50 ła b:-akiem Bahra i Paszkowskiego.
,to świat!o clektrycz ł"<,dzianie w pierwszej tercji potra- bie poradzić z młodziutkim Rozbier Punkt y- dla zwycięzców zdobyli. Kubasiewicza. Pierwsza runda, proue, me<'Z trwał "'ięc fili zdObyć prllwadzenie, które pod- skim. W III rundzie Kasperczak Pawlak - 19. Sl<.rocki - 7. Micha- wadzona w żywym tempie była reprzeszedł do ataku i po celnym pra lak 5, Szor - 3, Kulczycki - 2. misowa. Przy końcu II rundy Klirne01;;:010 3 godzin.
wyższono w ostatniej tercji.
.llało, w hokeistów naszych przeBramki dla ŁKS zdobyli: Kielm wym sierpowym Rozbierski został Dla AZS Obuchowicz - 14, Grojec cki trafia prawa i Kubasiewicz od
ki -- 7 Kozdroj - 4, Wolowlec - POCZYW3 do 8. Tuż przE!d gongiem
śl!adują od początku sezo.lU złe wa- 3. i Meyer 1, a dla KKS Płaza i Ja- wyliczony
Kubasiewicz idzie pow~ ór<1ie na dE'
·W koguciej -- Symono\\ icz (Gw) 3 Lipinskj - 2.
rU111ti atmo<f('rycznc, to jesz('ze jak niszewski.
Sędziowali Kowalewski (Warsza- ski. Po rozpoczęciu trzeciej rundy ło
11a il'Onię lo:;,u, gdy za<,zęła się już
Sędziował Jerzy Wigura z Toru- wygrał wysoko na punkty z Mate·
dzianin poddaje się.
ckim
wa) i Balcer (Poznań).
walka, popsuły się transformatory. nia. Publiczności - 1500.
Towarzyski mecz bokserski rozegrany w
Łodzi między ŁKS a
drużyną "Gwardii"
z
Gdańska
obudził
rekordowe zainteresowanie. Na godzinę przed rozpoczęciem zawodów hala "Wimy" zapełniła się szczelnie publicznością. Część widzów niestety nie
mogła przedostać się do hali.
Puszczono jakoby "w ruch" pewną ilość falszywvch biletów, co
ogromnie utrudniło organizatorom utrzymanie należytego po-

!

Zwycięstwo ŁKS 12:4 nad dru- lekcją boksu,
żyną, która pretenduje do zajęcia miAł walczyć

l

CrOCOY:o - Pomorzon'n 2: O

n:

ZZK (Poznon) AZS (W
)

l

n:

ZZ

"!

ingu

~:a~łs~~~~:;mc::a~ę::e:oes::z~~ Legia-Polonia (By10m)

Gward-a ( roclaw)

lodzie

4 DZIENNIK

ŁóDZKI

Nr 30 (1294)

-

rz

na

:2

orszowo., .

-

ló •JarZ

-T-U-R--(-t-·-d-·-)-------AZS ( k . ) 36-30 (17'15)

12: 2 w hoke,u

(Łódź)

13:3

KALENOA. ZYK
Jana

31

t roli piastunki gołębi

i

DZla·

Poniertzial3k

Bo~ko

Cfekawa wystawa w

JUTRO.

Wczoraj w ogródku Teatru "Bagatela" \v Łod2'i otwarto wystawę gol~bi, [JSÓW i dro-biu. Ciekawy ten po
kaz z<lr.gani.zowało Stow. Hodowców
Gołę bi Pocztowych przy poparciu Za
,!,A2~E TEuo:r·'u.\:
rządu Miejskiego. Gołębie są tam
Komisamll ~'{ICJ:;~'l M. U.
253.60 • .
'l,; - . .
t'
PogotO\\ ie Ratulll'o,"e
. l
"Ilęc
naJ
owane.
, . M·leJS
~le
104·44 ,,,. ; ,.
b' •.ł cLmeJb 'reprezen
l.'
.
l '"
Pogotowle RalulIltowe Ubezpipcz'dn )"'4-15 i .::>n_ezno·· la e sre rnla.<\.J, nalPOpu a"
POgOtOW1C .a:'łunkowe PCK
l 117-11 niejsze gołębie pocztowe
rasy briStrat POŹllrrut
8
kox oraz niebieskie tzw. grochowe
skup'iajQ koło swych klatek moc zwie
O\liury aptek
dz.ających. Największą jednak sensa
D:lislejszej nocy dyźUMljq, aptekI '
cję budzi klatka z czwórką gołębi l
AntOllie'vicza (Sz. PabianiCka 66).
Dani"lf:ckier;o (PiotrkOWSka 127). Gar.
CZYCklCgO (PI'zeJazd 59!. Karhna (Wacho
dnia 54). ZajQc~kl,,\Vi<-.oza (Zi lony Rynek
37), ZagMow!'klei (Limanowskipgo 37).

STY ' ZHIA

Ignacego

KRONIK A

Nie

ŁOdzi

Gołąbki w towarzystwie drapieżnika czują się świetnie, 00 wię
cej - mruczek opiekuje się gołębia

kotem.

mi i ogrzewa je swym puszystym fu
ter'kiem
O wiele skromniej przedstawia się
na wystawie dział drobiu. Poza kilku
okazami z ZOO, parką pawi oraz kil
ku klatkami Tasowych kur nie ma w
tym dziale ciekawyclJ. okazów. Również dość "U!bogo" wypadł dział psów.
(jb)

I<ałasłrofa samochodowa
pod PolJionic.alJ'li

Teoltr~

Z ukosa

TEATR W. P. ul. Jl\raczll ~2:
\Vczoraj ok . gOdziny 17 na szosie ska 38), Wszyscy oni zosta.lł przewie
O godz. 19.15 .. Ro~bity dzban".
pa.bianlcl(!ej miała miejsce IuItastro zieni do szpitala Betleem.
(w)
PAii'STWOWl TK'\TR ,'ows,;i';CIINY, fa. samQehGd~a. Autobus Spółdziel
ul. II Listopada Nr ~l:
O godz. 19.15 •• mub I", ... alerów".
ni Swferskiej w Bełchatowie, ja.dący
TEATR K.'\:'\um!\LN\' OO"lW t. Oł.!'/lE· z Bcłcha.towa do Łodzi pncwrócil
SZA. CIt. ll"SZ;V'lSld<'go Nr 84:
St.ię na. zakręcie szosy w odle"łości
Pr"Z~tnv{le,,:{) zamknięte dla Ę\zkół..
..'
lO
TEATR .. l.U'l'NIA' ul. Piotrl<owsl,!\ 24a: 1 2 km. od Pa.m ·mc,
O godz. 19.15 "naron ey~llński·'.
Wskutek wypadku kilkanaście 0TEATR ,.. n.;-r.OJ)RA~f", ul. Traugutta 18 sób C'dniOSllo rany
(&"Macb O. li. Z. Z.~:
"
P<ogotowie PCK'i pogotowie miejGodz. 19.15 "SInowie •
• •
TEATR "OSA', ul. 'TrauA"utta Nr 1 <.. Ia- skie udZIeliły pomocy następującym
U .. Syreny"), telefon 272.70:
osobom:
Jak zapowiadaliśmy, Zw. Samopo_
O godz. 19,1.'; "Porwanie Sabinol," z
Igna.oexnu Kudejowi (Za.wad6wl mocy ChłopSkiej 7JOStał zreorganizo.Józefem Wegl'7.ynem.
,
.
it
'I'EAT1> LALEt{ .• ARJ.EKIN' (ul. Piatr. ktqry zo~..tal p.rzewiJezl.ony do szp a wany. Zajmie się 0IIl bardziej dntenkoW9ka Nr 152):
la w stanie oicikim, Leonowi Orli- sywnie sprawami kulturalno _ oświa
D:Illś te6.tr ruec:z:;>mlY.
kowskiemu (Bełchatów, 11 LJstopa.- tow JIl11 wsi oraz. organ'izacją gospo-

lubię się skarżyć

Ja się skarżyć nie lubię. Ale"'j Rzuci/a mi powłóczyste spoJNieszczęścia,
jak to się mówi, rzenie, ale ja zbyt byłem zamerochodzą
po ludziach. Każdemu wany swoją sprawą. Wyłuszczy.
może zdarzyć się, że ma do zała -Ilem ją krótko i rz:czowo,
ref~
twienia sprawę w jakimś zbiuro- ren tka me zrozumIała i musIałem
kratyzowanym urzędzie. Ja mia-1powtórzyć trzy razy.
łem ostatnio wyraźnego I>c"ClJa.1 W międzyczasie referentka wy
Skierowano mni'B do referentki Imiemala z koleżanką poglądy na
Iksińskiej, która miała załatwić I temat nowej sukni z baskinką i
moją sprawę.
Iplisowaltirą spódniczką, stwi'erd21J.'Referentka miała amarantowe 11a, że naczelnik jest dziś w złym
wargi i takież paznokcie. Gdy humorze i ledwie się do niej uwszedłem do poko';u, pani ta by- śmiechnął oraz, że Mela z persola bardzo zajęta, gdyż jednocześ-! nalnego ("ta zarozumiała maJme jadła bulkę, czytala gazetę, pa") i Kazik z buchalterii ("prze
pudrowała się i rozmawiała z ko- mi/y chłoptaś") mają się najwy.
leżanką.
raźniej ku sobie ("co on w niej
widzi?").

ale.

I

eBor aoiz81ia ZW. Sant Chłopskiej

Właśroe
czać

skończyłem

wyłusz

po raz trzeci cel swego przy

bycia, gdy referentka rzekła do
mnie z niecierpliwością:
- Niech pan wreszcie powie,
o co panu chodzi? Prze::z 'C8ly
prezesem został Marian Potapw.uk, dzień nie dają człowiekowi spDa członkami Zarządu: Głowackll, Ol. koju .
bromski, Krautforst, Słoń, Kłys:lk,
d l ' ._~_.I.
Kucharski, Klusek, Bukowski i Król.
Z enerwowa em SIę 1 złZI~
(jb).
wiJem na chwilę. SkorzystaJ z tedarstw rolnych.
go nowy interesant, który ln?Jedl
Od k ł d ,. k d 'k właśnie do pokoju. Ddwną! mnie
W z'Wiązlku z tym zreorganizowano
już Zarząd WOJ. Zw. S. Ch. w Łodzi, O l O m O IleZ o o emlc O
:ozbu~OIWują? wyd~. organizacyjny W 25 rocznicę śmierci Len na
bezceremonialnie i przewracając
ł ku1t, _ OŚWIatowy, część zaś agend
OCzami począł mówić do refewydz:, rolnego przesdo do 1;)zla1u
Akademia ku czci 25 rocznicy rentki:
Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu śmierci Lenina zorganizow.ana przez
_ Jal< się ma dzisiaj moje slo-

Nowa władze i nowy zakres pracy
Z arzQdu Wojewódzkiego w Łodzi

"'no
ADRIA -

da. S),
(Łódź,
Marszałka StaUna

ul.

SbtullSławowi
Owcza.rkowi
Doln.a 5), Ignacemu M."lZUrowi

(Pi(Jl~rkm,VSlka

Nr 1:

117),

Wbl.dysła.wowi

..Casablanca" (godz. 16. 18, !lO, w B::l'rUcie (Zeromskiego 110), Staniniedz. 14) niedozw. dla młodz.
smwowl Adam.sruemu (Gładka 26),
BAŁTYK ul. Narutowlcza Nr :m:
•• Dzwonna, z Notre Damo" (godz. 16, Bronlsła.wowi Tok.a.rczykowi (Zgier18.30. 21, w niedz. 13.30. rilm dOzw.
Zal,fad EleMrotechniczny
dla mlodz. od lat 16.
TAD. G R. o D Z li I l S-lm
BAJKA - ul P'ranciszkatJsl<a ,. ·1.1.
"Słońce wschodzi" (godz. 18. 20, 'W
Łon'", ul. .'\ndrzeja Nr 1.
niedz. H, 16) dózw. dla mlodz. od
Tel. 211-81
lat 14.
poleca WE. TYJ.ATORY dmufłDl'N"JA ul. Uaszyflsk\pgo Nr 2:
chowe i 2i"RANDOLE, (k 1763)

I

"Program aktualności kraj. i w.agran.
Nr 5. (godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 2:1.).
BEL (dla mloo.z1ety), Ul. Leg'lOnów 2/4:
"Kllpcillszek" (god"ina 16, 18, 20, w

niedziele

Między chłopcami
-

14)

MUZA - Ruda Pabianicka:
"Postrach mórz" (godz. 18, 20, w
nl.edz, 14, 16) dozw. dla młodz.
I'OLON1A - Ul. Piotrkowska Nr 67:
"Elq1re98 Mo kwa-Ocean Spokojny"
(gOdz. 17. 19, 21, w n1edz. 15). dozw.

dla

Czy masz siostrę?
Nie mam.
To kogo bijesz?

była

4 lata

mlodz.

ul. RZ~(lW.!!ka. Nr 2:
",PtzYlrolla na wakacjf\r l" (godz. 1S,
20 Vi nicdz. 14, 161 dozw. !lla mlodz.
RO~;A u\ !tzgowAka Nt 84:

(O d

obrodzieJstw

racJuszy -

. plOC. s

anoWlą

s re-

TATRY _ ul. tilenkleW1CUI Nt 40:
rowani I?rzez . Zw, ..Samo~mocy
,Na tropi<' zbl'odni" (ge>dz. 16. 18.30. Chłopskiej przed tawlclele
bIedoty
w nJcdz 13 .3Q), dozw dla młodz. chłopskiej.
Z'SChł, pokrywa całko00 lat lU
w~cie koszta pobytu i leczenia tych
\YISJ,.~ - ul DaszyńskIego Nr }:
.. kuracjuszy

21.

"F.XflI'1'58

Mo.kwa-Oce"n SpokOJny

godz. 16,80. 18.30. 20.30; niedz VI.~OI.
do~w. dla mlodz.
WŁO" 'lARZ - Ul Zawao.zka Nt l~;
"S~lly" (godz. 17,. 19. 21, w med7..
16) dozw. dla. mlodz.
N
III
WOLNO'l() - tli Naplórknwr,ltlegO
.. Niecierpliwość serca"
(god?. t 16,
18. 20, w niedz. 14), dozw. dla mlodz.
od lat 18.
ltAClIĘTA _. ul . .Zglerska Nr 28:
o miłOŚC1" (godz. 18, 20,30. w
;U,Sen
dz 13 15.30) d07.w. dla młodz.
OdO lŚt 18'
OZlJi,CIO:li do lat <l wsl~p do Idna

.'

myślał o leczeniu chłopa. Tak der-\ - Tu leczę się już dwa m1esJ.l\(;e,
piałam przez całą wojnę.
Mąż u- pozostanę jeszcze miesiąc ... Wczoraj
marł

na tyfus... Przechodzili przez
naszą wieś uchodźcy. ratowaliśmy
chorych na tyfus - mąż się od nich
zaraził, potem przyszło zapalenie
płuc i trzeba było
umierać.
Mam
dwóch synów 17 i 18 lat - zc>stali
na gospodarstwie.
C'
. ?
o pISZ~. syno:we..
.
- A;no, ott~ymali mój list, w kto
rym pisałam, ze m~ się polepsza. Tu
mi jest bardzo dobrze ... Już nie czu
ję takich bólów, jak dawniej. Po raz
p:erwszy w życiu mogę się porząd.
l
'J
.,
h
me wy eczyc... eszeze mi nogI puc
ną W kostkach, ale lekarz mówi, że
będzie dobrze.
W tym samym pokoju, nr. 23 mie
szka Wiktoria GOja z Rucewa pod
I nowrocła wiero. J ej mąz. ma ,," h ek tarowe gospodarstwo. W pracy nabawiła się !reumatymlu. Teraz powoli wraca do zdrowia.

odczyty

CENTRALNY

ciągu

w

dwóch minut. A ja odszedlem z niczym.
Nie lubię się skarżyć, ale ...
WLAD.

przykuta reumatyzmem do

REUMATYZM ZNAD SANU
Przez wielki hall domu ukojowego w Świeradowie przesuwa się
postać kObiety w chustce. Podchodzi do oortiera:
- Czy jest dla mnie list.,. pokój
nr. 23...
Jest...
..,·~ś .
Oczy k o b ~ety za błys ły rauv
Clą·
- To od syna z Zabna ... pod TarZNOWU UCZĘ SIĘ CHODZIĆ
nobrzegiem
OdWiiedzarny Janinę Wiaderną,
WZBRONIO.OY.
Nasza !rozmówczyni, Władysława córkę chłopa mającego l-hektarowe
Gorczyca, cierpi na silne bóle reu- gospodarstwo we wsi Maleniec. w
matyczne j artretyzm. '
pow. Opoczno pod Łodzią. Zastaje- To jeszcze sprzed wojny - mó my ją, gdy ubrana w piżamę - umas:
wi nam - mój mąż miał wtedy czy się chodzić.
- W17 sel!
przy ul. Traugutta. 18, o półtora
hektarowe
gospodarstwo,
- Za miesiąc będę tańczyła j/;"oaz.
},ll~n(_ zebranie Okręg. KorrriBji
Z\1o'ią,zk6w zawodowyC'h.
trzeba więc było ciężko pracować. mówi nam z taką wiarą, że ani na
- W loknlu przy ul. Poludndowej 11, Budowali wtedy most na Sanie, chwilę nie wątpimy, iż ta oto młoda
o godz. 17 zebrapJe członków, nale~'lcycl1 więc przyjęli mnie do pracy sezono 25-letnia dziewczyna, która w cza.do P_S.
wcj. Tam w tych mokradłach na'ba- sle powstania warszawsldego utra- W !l(!.li przy ul. Nowotki lo, o godz.
Ó .
H pQ.'Ji,~d2=;e ·Komllljl Regulam,nowo- wiłam się l'eumatyzmu. W PQdar- clla władzę w nogach powr CI
Prawnej.
tych butach chodziłam w stycznio- do zdrowia.
- w OŚfodl; u propagandY Sztuki 'Ne llU·OZY. Podarły mi się zelówki... - O, proszę popatrzeć, że umiem
CPaJrk S~nkieW1C'Zrl). o godz. 19.15 od.
.
ł
. W
t ' · ' h d-'Ć
czyt J. E. Płomicl1skiego o Dygru;;llSld:m. WięC Jeszcze pogorszy o ~lę.
szys - JUZ c o '" ...
.
- W lokalu Pl~Y ul. Na.~·utowicza ~8. ko za te pal'ę groszy, ktore przyno-I Wsparta o towarzyszkę. staWIa p~
o godz. 17 zebra.rue członkow dz.;eln;CY\Siłam do domu.
!rę kroków. Na twarzy JasnowłoseJ
śródmieście Lewa. na.lezQcych do PSS
_ A nie lecz.yliście się?
dziewczyny maluje się bezgraniczna
'
d "
l(,sklepy
390). NI'. Nr. 265. 110. 177. 103. 344
- Gd'
zle t am kt
- o przed
woJną po_ 1'a osc.

Zebrania

.
probatą· Gość załatWIł sprawę

specialnego korespondenta "API' dla "Oz ennlka Łódzkiego")

Ś

dozw, ella mlodz.

neczko? Nie chciałbym trudzić
tych ocząt, ale gdyby zechciała
pani przeczytać moje podanko...
Referentka uśmiechrzęla się z a.

łóżka
kurac,ii ~zdrowiskoweJ stało się dostępne dla biedoty

..Naue :c1elkl\ bawi .le" (godz, 18,
20,
n\p.d7.lelę H, 16) dozw. dla
Swieradów Ztl.rój, w styczniu
Śwleradów - Zdrój - przepięknie
ntlodz. od lat 14.
STYJ,"W"
pcłożona miejscowość podgórska w
.. SkI>
Karkonoszach. Prowadzi do niej naj
16), n
Ja m1odz.
bardziej malowniczy szlak Dolnego
AWJT
- Ih fj<i'!\f.'
p~nelt18, Nr20.6: w ruedQ:. ŚI ' ska tzw. Drolta
Sudecka.
"Akt4\rka"
. ttrba~.
~
14, 16), dozwolone dla mlodr;. od
wieradów-Zdrój przeżywa swój
lat 12.
piE'IWSZy chłopski sezon zimowy.
ł'et'\' \ .- LII PiotrKowsi</J Nr lO!!:
W Domu Zdrojovłym na 2M ltu_
"SfPY" (godz. 16, 18, 20. w lbIed7..
60'
t
.
k'
14)

Wojewódzkiego.
ZAMP w Łodzi zgromadziła wczoraj
Zmieniły się również władze orga w sali kina ,,Bałtyk" liczne grono
nizacyjne Zarządu Wojewódzkiego studentów łódzldch wyższych uczeiZw. S. Chł. Dotychcza's owy prezes ni.
i~, Ja.n Ka.wczak obejn;ie kle·rowPo słowie wst~nym.przewodniczą
moze stanowisko w majątkach do- cego ZAMP LeŚntewsklegO, w obszer
świadczalnych Wyższej Szkoły ~!l. nym referacie nakreślono PQstać
POdarstwa Wiejskiego w · Łodzi. Pre- wielkiego zmarłego. W. części arzesem Zarządu Woj. Zw, Sam. Chi. zo ty stycznej z bogatym programem re
stał doty<:hcza~owy kierownik Wy- cytacji wystąpili. studenci Wy;ższej
działu
Orgamzacyjnego NKW Str. I Szkoły TeatralneJ, po <:zym wyswle\ Ludowego Wincenty Cha,ruba,. Wice- tlono film pt. "Frzysięga". (jb)

Janina Wiaderna z opoczyńskiego

rnłodz.

PR,;r.:nWJOIINIE teromsluego 74/16:
Guramlszwili" (godz. 111. 20. w n!edz.
14. 16), rlozw, dla mlodz.
ROlJOTNlJ\
tli
KJlińsl<:"go Nr 178'
I
.. Kuli~y Wi('lIdej Rewii" (godz. 15.80,
18, 20.30, w nIedz. 13) nJedozw. dla
aEKflCD -

.:

Humor

t

ZARZĄD

PRZE ystU SKÓRZANEGO
zatrudni:

PLANISTÓW
z długoletnią praktyką do
Ekonomiki j Planowania,

Działu

wysokokwnlifikowane.
ZgłO,9Zeonta.

DZIS ZROZUMIAŁAM.'..
Janiny Wiadernej tchną

Słowa

wla!l"ą, szczerością,
-

Nabieram

osoblste wrarz z !podaa:tiean 1 żyo1.or:y6ean
l..ódt, uJ.. Piotr]
Irowaka Nr'200, w godz. 12 do 14.

w dawnym ustroju, ja, córka
biednego chłopa, nie uzyskała.
bym żadnej pomocy, Dziś już rozumiem, że pomoc, jaką otrzymałam, zawdzńęczam wiellciemu
zwycięstwu klasy robotniczej, któ
ra W1'az z pracującym chłop_
stwem buduje PolSkę sprawiedliwości sp(}łecznej, Polskę - Oj_
czyznę dla robotnika i chłopa ...
Dziś wiem, że gdy ozdrowieję,
moje miejsce będzie w pierwszych szeregach tych chłopów,
którzy walczą o !l"6wność i spra_

mówi nam
swej towa'1 ł
rzys l. uzo eraz mys a am i napisałam taki list,
moim marl.eniem
bylio, aby go wydrukowali.
Prosimy o lIst: Czytamy:
"Wszelkie słowa sa za małe, za
·t b
. b
odda ły' t o uczu cie
s a e, ze y
wiedliwośĆ społeczną".
serdecznej wdzięczności,
jaką
czuję dla Związku Samopomocy
POWROT DO ZYCIA
Chłopsk!i~j, bowiem była to dla
- W~ęc naprawdę te słowa będą
.
t
t·
d
k
tunk
d
r
u
k ? J a k tam SIę
. u nas
rome os a rua es a ra
u, I'ZU wy
owane.
oona tonącemu.
na wsi ucieszą, Mój ojelec ma lat
Ojci~c mój, biedny małorolny 67, Trzeba mu posłać tę gazetę, ma
Chłop, lecząc mnie, wyczerpał nćł'. imię Ignacy, i proszę podziękowszystkie swoje skromne InOŻli- wać dr. Zygmunt.owi Wilczewskie_
wośCi (nie chodzę juź przecież od mu, dzięki któremu przychodzę do
4 lat) i gdyby llIie serdeczna po- zdrowia... Mam brata, on będ:liie
moc i opieka, jaką znalaz.łam, dalej gospodarował, a ja nauczyłam
byłabym
.
kskazana,
ctwo mając
d k lat 25, się krawiectwa i będę pracować na
moze na ale
o ońca ży_ wsi, aby pomagać wszystkim swoda. Dyrekcja uzdroW1iska dokła- im ...
da wszelkich starań w leczeniu
W słowach młodej dziewczyny
mnie. Lekarze robią wszystko, dźwięczy potęga entuzjazmu i wia_
b
d
'l j tj'
.
Ś
a y mi opomoc
es uz znacz ry. D211ęki wieradowi po 4 latach
na poprawa, a z n1ą nadzieja, że będzie mogła chodzić, poruszać się,
będę zdrowa,
pracować, tańczyć... Będzie zwrócoZ
ó·
. , ks
b wi
..
a SW J naJW1ę zy o o ą na ZyClU.
zek stawliam sobie w ciągu całe-, Takich jak JanJina Wiaderna są tu
go życia, nie zapomnieć ani na setki. KuraCja w Swieradowie zwra
chwilę o tym, jakie mbowiąza- ca ich życiu i krajowi.
nia moralne zaelągn~)am
tutaj,
Zbigru'ew Grotowski
'?

CENTRALA TEKSTYLNA
BIURO HANI)LU DETALICZNEGO

2 dekoratorów
(okien wystawowych).
ZgłoswaD1a OBOb1ste do BiUM
C. T. OddzLa!ł Personaln~ - ul.
II ~tIro.

siły -

ściskając mocno dłoń
zk' D' t

zatrudni

STENOTYPISTKI
pmydmuje DzAel PElr'scm~ CZPS -

nawet próbowałam tańczyć oparta
o krzesło ... A gdy przyjechałam, to
dwie osoby z ku dem mnie tu dowlokły. Teraz J'uZ nie czuJ'ę tej dręt
wości. Lekarze są tu dla mnie jak
matka i Ojciec, Biorę kąpiele radoczynne, krótkofalówki, zastrzyki...

Będąc przykuta do łóżka 1 pogrążona w swoim nieszczęściu,
mało zajmowałam się sprawami
polltycZ11lj'1Ui
i
społecznymi~
Dziś zrozumiałam, co 1;0 jeilt demokraCja ludowa, dziś wiem, że

Hamdlu Deta.l1e~
Piotrkowska. Nr 87,
(K 2156')

FABRYKA

TRYKOTA2Y

z

,

"
I. NOWACKA i Ska

t6df,

"I. Kilińskieoo 83
<K. :1.1«1)

DUENNI.H: ŁODZjU Nr

80 (1294>

6

.'

p le dział •••
na resztówkach

))Szkoly - lo Upa«
Jak

gospodarował

przeprowad2lOna po

0"""'9 "io§pe.tor

o

l.

ogłoszeniu

prze

targu.

O§UJiotg~6

Dochody, jakie dawały majątki
gromadził Busiło i wydatkował je
dowolnie, nie przekazując odpowied
nich sum na remonty budynk6w i
zasiewy wiosenne.
Busiło nie dbał również o postawienie szkół roln!i.czych na należy-

PONIEDZIAŁEK, 31

STYCZNIA 1949 r.
11,~0 "F1elJi!ks NOlW'OW1injslci" _ pj,e~kjJiam
31em~ WarnruJiSkiej" - and. s'l>k:olna sIDWno-muzYC7lIl8 dla. klas młodS1Zych. 11.57
SYgIl!aJ}.
i Hejnal. 12,04 W<i.c.domośc1
poIłud!nl00we. 12,20 Utwor:;' WJioIQllc:;reloowe
w ~. Al. W(Ylski~go. 12,45 Audycja dla.
~'. 1.3,10. Prnerwa. 14,30 Na. marg;nes!ie
d2Ji1s,eJS7.eJ JMlSy. 14,40 Muzyka ob'jadowa
z płyt. l5.oo K:mnUllliJ..loo.ty. 15.05 AUdycja
sławno.J.lll1WYCIll!la p. t. "Wę~'6 me
lod!ie ope\l'etlrowe". 15,:10 "I<:&iąż\<li móWtią"
- pog. dJa daJReci. 16,45 l\!uzyJm popuI!III'I113.! 16.00 Dzi!ElJ1nJik. 16,30 "Arcmpell.a.g Iudali od:z'yskanJJych" _ 4 odci'l1Jek pawQJeśc!l.
dla rn.łIod'llteży. 16,50 "KOI1"oopondem.cyjn'Y
Lnstytut Pracy Społ~nC'j l'<Y.Zpoc:r.yna S'WJI.
prn.cę" - pogadam.lm. 17,00 KOlwert rozry'WIkowy. 17,50 "Ośwdata w Bułgw'ii" _
pogada.nika. 18,00 Koncert KOln'J)OtZYtm'1likd
Ał W;ielhors'-'-go (płyt) 1815 M
,. ' i =Y'w·kowa.
.""'"
Y.
,. l U2:Y'=
tameczna
18,35 "StaJr" i noW16" 7 odc. pcJlWlieści L. RUldJnljo.kiJego.
19,00 "Da.~ MuzYl\m" w 'W}'lk. O r\k;ioe st"fY
Rozg!JośnJi. Krole p/d A. Pa.nufnilka.. 19,40
"W&oochruioa RCidOOwa"
20,00 D71ie.mJli5l:,
20,45 RezerWR d7ii~a.. 21,00 III aJUdYSia
zgo".
cyklu: "Od M'oJ'11!IU.'Y7.I~l do Stalllrowsloie21.30 Jll[ontJati; ~it~'8cl<1i. 22,00 "Od m&
lJod/ii d!o me1odui". 22,45 Koncert ;,-,......-e"'.
-,- u.
22,58 Omów. progr. iok. Dla. jutro. 33,00

Przed Wojskowym Sądem Rejono tówkach:
Starostwo, DłllŻniewice, nawet mąkę, sprzedawał chłopom,
stanął pod zarzutem działal Wielka Wola, Kunice, Stawowlczki, a pieniądze chował do swej kiesze-, K' . k
d
b h.
ności antypaństwowej Wacław Bu.- Machory,
Smogorzew, Korytków......
SlęgI asowe prowa zone y1J
siło, były Inspektor Oś.wiaty Roln!i.'- Zajączków, Mniszków, Wywóz, Kof- "na brudno",
pisane ołówkiem, a
czej w Opocznie.
fin 1 Dąbr6wka, współpraca z orga- niektóre z cyfr były przerabiane.
tym poziomie, mimo, iż przeznaczoOd kwietnia 1945 r. do marca ~a.cjaffi'i społeczn~,. politycznyWszędzie zabudowan:\a gospodar- ne były na to odPowiednie środki
1946 1'. Busiło pełnił obowiązkli. ad- ~ l gospodar~~, oplek!!: nad ~- skie wymagały remontu, którego materi'alne. Nie przycImelał urząministratora res2lt6wlq w Kraśnicy. cJą Przysposoblerua .Rolni. C2lO-WoJ- ~"e moz'na było przeprowadzić, bo d ń .
szk lo h
t k
.
od
edzial ść
w
ze l pomocy
o yc,
a , ze
Ponadto od połowy maja 1945 r. z k
S owego ~raz
p~WJ
. no
za Busiło po prostu nie chciał. Tak np. np. sz1rol:a w DlużewJcach
została
polecenia Urzędu Ziemskiego był prowadzerue wszelkich ksIąg w resz w maj. Kunice straty, wynikłe z zamknięta..
.
admi.nJistlratorem resztówek:
Kr!lŚ
tówkach.
niezabezpieczerui:a budynlm _
wy_
W Ko~"+kowie uCZIll'oWl' e musieli
nice, Kunice i starostwo. W marcu
KOIIJtrole Komisji Społecznej, prze
L;] •
tych resZJtówkach, noszą ok. 800 tys. zł. W tym samym przynosić \S domu krzesła i ławki.
1946 r. Kraśnice zostały przekazane prowadzone w
zezwalał tó
~ezpra.w-I
_ Te SZkoły, to II·pa, nI'e zal-z'y
Wojew. Komitetowi Opieki Społecz uJ'awniły, że gospodarka :inSpektora m.ajątku B.usiło
-' drz
~~,
ew, k re spr.ze !D.i' na tym, z'eby IS' tm·aly _ mo''''';ł
nej, a Busiło został mianowany klie doprowadziła je do zupełnej dewa- dme na wycma ....e
stacji.
awano
za
bezcen
na
~oln~
rynBusiło
do
chłopów
rownikiem szkół rolniczych w Przy
ku, podczas gdy sprzedaz wmna być.
.'
.
susze i Smogorzewie. Do ares2ltowa
W majątkach nie prowadzono żad
Nle wypłacaJąc nauczYCIelom pen
nia Busiło był inspektorem Oświa nych ksiąg, tak, że Komisja nie
sji, zmuszał!iich aby opuścili pracę.
ty RolD'iczej w Opocznie.
mogla ustalić wielkości strat.
Aby nastroić 'wrogo okoliczną lud
· ;'''tra''-s ..... · ek
ść d Polski L d
. B ił
Do jego obowiązk6w', jako inspek
J a k o a d IIlJ.rI!...,
IAI~
re ",.ow ,
n~
o.
.
u oweJ, . us o opo
tora, należało: zakładanie szkÓł 1'01 Bus:ił.o doprowad2M: majątki do cltlIIoleca kozuszki zakopiańskie,
W'J.adał Wleśmakom zmyślone PlO't-/
K01lUCItt
długie oma CZAPKI
niczych i troska o wychowanJie mło kowitego zniszczenia. Nie wykorzydziecInne i BŁAM'Jl bal'ltnkowe.
ki, szkalując Rzad Polski
d2li.eźy, całkowity dozór nad ośrod stywał ziemi, obsiewając tylko j~
Przyjmuje zamówienia i repe..
Rozprawę. przeciwko B~e pl'7.ler ~~ ~~~ f~o~~~
kami Oświaty Rolniczej w resz- małą ezęŚć. PszeIlli.cę ze zbior6w, a
racje - 1..0Dt, JA.RACZA 13.
Wilno do dnia 8 lutego rb.
(w) ~ClZeń. 33,50 Za:\rońc:zel1llJp a.udycjj i Hymn.

wyro

y..

PRACOWNIA KOIUCHOW

p
OL S K A
RACHUNKowote

p BIEl II KOWA

7E IT

ZAROWIIU pr-..epalone kupuję

-II!I.------>...

go 86.

~

Oentrrula:

FIrma St. Dolewskj -

SPRZEDAM 40m

73. telefon 178_97

P. Z. P.

Dr. LENCZEWSKI choroby kobiece, akuszeria, powr6c:l1. Przyjmuje 2-7. S~enkiewicza;;1.
(k 1903)

Dr. TEMPSKI

specjalista., weneryczne, skórne, włosów,
mQCZO' Dr
CZERNmLEWSKI ChOl'oby
płciowe. PiotrkowSka Nil'. 114.
skóry j weneryczne. Pdotrkowska
(k U8) nr 88.
Ck 1108)

we wewn'i!trZllle.

S--<)

PróchnilJoo. 6

Dr. KUDREWICZ - apecjallsta:
weneryczne, skórne. 8-9, 4-6,

(k 94) Piotrkowska 106.

LEKARZE DENTYSCI

Dr. PIETRASZJUEWICZ _ specja.1ista. chorób \l.SZU, nosa, gardla., 11-12,
15-16 Sienkiewi-

LEKARZ· dentysta 'Zofia BALICKA. LabOll"atOirLum sztucznych
zębów. Morouszkj· l.1,
];l p1ętro,

=.

(k 121) Tel~on 151-15.

3

Dl'_ GLAZER. specjalista - skórne. weneryczne. &-8, Andrzeja 28.
(k 117)
-D-r-A-L-L-E-S-N-I-E-W-I-C-Z-.-ch1:rur--g-.-J-araeza S6a (dawniej AIIldrzeja 2),
telefon 224-09. 6-7.
Dr MmSKI - akuszerIa, choroby
kobiece - Piotrkowska 14. telefon
Nr 257-23.

(k 116)

(k 19114)

ogr<ldem a.Ibo

~

stallna 00.

11'""-------------.1
SKUD
POPULARNY

MEBLI

IS. GABALA
PRóCHNIKA l (Zawa.d.zb.).
Najtausze ir6dl0 Ilakupu mebli.
SYPIALNIE. stołowe, gabinety,
meble baurowe, TAPCZANY,
leniwce l pojedyiiezłJ MEBLE.

dzie<'.Warsllwa
szenia.,
m. :!!l.

11)-.;12

szpulową

ul. WÓLCZAŃSKA 35. Telefon 205-59

lUASZYNq da:lew1arską na w i e j - · - - - - - - - - - - - - do sk" wełnę cDugością 60 do 00 cm,
ZGUBY
dobrym staruie natych.m!l.ast kUJplę
o'!r
Gąsior, StaJlmB U, t.eJ.ef. HM-SO.
I UNIEWAL.NIENIA

Iwpię zaraz. Zgło
Warszawa, Ząbkowlika :M,
Wa.wrLYńczak.
Ck 3100)

('k

KUPUJ~

ZNA NY

~UBIONO

~~~eIlDY

na nazwisko
Witol!da 1.6.

Tadeusza Pawełezyka - obecnte
KILIlQ'SKmGQ 145, tel. 155-31
poleca: Tap=y, fotele oraz
meble nowe 1 używane. Kup~
no - za.miB.na.
_~_~

NAUKA i WYCHOWANIE

legitymaCję sZkolną
M:vćkowiOik Tadeusz,
(k 214~

ZGUBIONO legitymację szkolną
nr 700. NazwiSkt> Missala Wanda.
(W224 p)

ZGUBIONO
kartę rejestracYjruj
RKU - KJut.n.o, tymczasowy dow6tJ tożsamości, Pietrzak Stef"n,
wieś Krasnołan. gm. DaJ.ik6w.
(k

SKRADZIONO
wy- i dowód konia.

Mówi się rl1WYkle,
ze zakochItlIJ

Jak dWa gołąb~
gruchamle.

Lubią

Oc 48>

LECZ. ZĘBOWoraz nowoczesna
pracowillia zębów sztucznych _ uL
PIotrkowska 8.
(k 41)

Kto te gołąbki
Ujrzy, ten pow~e,
~e czasem 'k'I:an!Ja
Owo przysllowtie.

KUPNO I SPRZEDAZ

21~-)

ks.tąźeczką
KKO
Właściciel
Józef
Grz.ędy, pow. Tu(D,204 n)

KROJU I MODELOWANIA.
uazają 3 m. KUTSY JPR Piotr- lVIllińI:4ti, wieś
kOWlSOka 24. Zapisy 00 1S S'tyC2mia szyn.
~. 10-12, 16-18.
(k 1836) ZGUBJ'ON'O
książeczkę Ubezpieczalni, asygnatę na zasiłki
Sar
KURSY kroju.. szyd.&, modelowa- Bogusł.aw, Nap'óri!;:ov\'sildego 42.
'(k. !M.41.~
nia Instytutu
PrzemysłOWO-Rze
mieślniczego. Zaipisy Ą,Tmli Ludo- ZGUB1.0NO
kStążeC7kę Ube2\l,'llewej 17 (S, telefO!D. lS5-41.
(k 1668) cza.1tli, kar"uę Tejestra{!yjną
RKU
- Łódź, metrykę urocl2enia, Sokołowski Włodzimierz.
(k 2140)
ZGUBIONO' książeczkę Ube~
ZAOFIAROWANIE
czalni na nazwisko Gratys Bal'ba

PRACY

:ra,

(k :!-1$,

POTRZEBNA pomoc:n:!.OI1 domowa. ZGUBIONO palcówkę na na.LWlsko
Zero~o 85, m. 3.
(ld.63 11) .Wójcik Maria, Jerzego 11. (k 2138)

STOLARNIA

I

=-__....______..

id

ZGUBIONO Irr..ią;ilecikę Ube.zpiePO'.rRZEBNI agenci do &pr.zedaży cz.a'lni
na nazwis.ko. Byiliniak stawyrobów cukierkowyoh. zgl~ze nisła
w.
(;~ 2137)
nia, Łódź. W1sohoorua 32. godzina 11--,),1.
(k Zl.58) ZGUBIONO dowbd OSObisty. AIldlt/Jejcw.k
S1nnJ~ł3fW,
Kolonia
LutowicL, k/ Łodzi.
(k 2135)

POMOCNICA d{)mowa potrzebna.
Zwiriki 20, zakład fryzjersiki.

RÓŻNE

(1[73 pl

ZDJĘCIA,
LEGITYMACYJNE
NAJSZYBCIEJ - NAJTANIEJ. LEGIONOW 1.
(k 1103)

LOKALE

POSZUKUJĘ pokojU sublokatorsIkiego Od 2Jaraz.. ,..Dwie kobiety". E L E K T R Y C Z N E podnoszenie
(9cW ) oczek. Artystyczne cerowanie ubi1l
_____________
1'3
rów. Szollnowa, Piotrkowska 30.

_

I

l.i: 1341

ZAMIENIĘ
3 pokoje, kuchnia, - - - wygody Gdańs:k-OJJijwa na 2 lub 1 ZAPAl\UĘTAJ FOTOAUTOl\oIATI
z kuehnią w Łow. Oferty: Dzien- Narutowicza 8 - naj tańsze najnik Bałtyc:ki, Gdynia pod ,:l/Wl." szybsze zdjęCi; legitymacJiine.

(!Je 2159)

:k 43)

----------------------------------------------------IIIIQstortoUJoI

Po dwóch <lrDfi,ach odpo{)z,.ytnlk i;nrź. BOTacki
ZdumiJel:i Się nilaznnlLenmie oIbYldlwaj dOiZOl'C~,
- P.nzYlPUS2lClZlaJffi mówif ćJaltqj lJa')f€Gf()(l.'
kiJedy ujlI1ZJeli .IJJa ni€lbi>e &S'brobcUtt, z>bllirżJająoy 7l1lJją.ł si,ę IlI8jpQ'<lJWą. naipędu raoo'::'.o,y'ego. a pro - że we o:dt12JUlOi palU 1l:3.!S7Jeg'o zapa'Oszemi '3, i
się szybko dlo 'POla stal'towego.
M1a~ fEISOII' Kall/ski podcz.a:s SlP3JC€lrów' rClZ"I!l3JW"a;) z poleCJi pam z nami.
Okrą.ży1fa mz1egły plac I os~di]i8, milęikiloo na Ag8Jp~t,enn, .sIklaiC3a(ją.c mu (lPo 11!lZ semy chy_
~ Wli8JŚl0i'l!.~le mam t,UJICll!ę (17-<lBlll. Móg,ł _
?J1emi.
PIechOlWi poldo.'Ó2lD!ilCy wJ iedlll. Kiedy ba)
PCldl2l1ęikQlW18IllJioe za U1"alt.o!W'am.tie mruszym.y byun. TyJ:kJo chd'ałbylm wu.ediz.Ce,ć. dlOlk.ą.d?
st-opaml d-otJwęli 2)iElffii - pax:tli &loi!e w oiOję_ i żYloia pudil'Óż;n~ków.
- :MJa!m jeiS't celem Il!a;SZsj podróży.
oha ...
- D2tlerliny z paroa aww1elk - mlI<lhw:y.aał
:- To dlCIEI1ronJaiile.. MylŚl81l'€.m. Żoe gdiz!i,eś

WOfes.ar BoraIc'k.1.

2000)

TAPICERSKO_MEBLOWY

Miłość i gołqbki

Wodnlekl Sta.nislaw
Specjalność: Korony, mOlłtki, porcelanowe _ Andrzeja 11. Telefon

gt~

::"~_ _ _ __

SPEC.TALNOM: PRZEWIJ ANIE 1 NAPRAWA
WSZELKICH
SILNIKóW ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO ~ WYSOKIEGO NAPIĘCIA. TRANSFORMA- ~
N>
TORóW 1 POMP GŁĘBINOWYCH . .:3
•

p:lJl:rnowce, kll.mY, wydry,
tchórze, wsze~kie inne skln1ldJ futerkowe.
Mdź, Piotrkowska 36,
(k 25) Brycz\rowskl, tel.. 256-4<i.
(679 11)

DENTYSTA

Iłstrobo

udZllał.

(k 211m)

SZPULA'R<KĘ

Dr. l\lAJEWSIU - choroby koble- MASZYNY do plsarua. liczenia 1 !!!!'!!!!!'!!!!!'!!!'!!'!!!!'!!!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!
00, wewnętrzne,
LegiOl1óW 1/3, szycia. NaJp>rawy - kupno - sprze- Wydawca: S'rOŁDZIELNIA OśWJAT. - WYDAWN . . . CZYTELNIK"
m. 1. Telęfon 216-82.
(k 115) daż. Suprema., .Ta.racza 40. Telefon lted:a.kc,ja I Administracje: :.6di. Piotrkowslm 96. telefon 123_33
107-76.
(k 151)
I 123_:14
Dr. HORECm cboroby żołądka,
Redaktor IW.czelny przyjmuje codzIenn:ie od gOdz. 13-14, tel. 2C7-18
kiszel" wątroby. Narutowicza 35,
Za.st~pC8. redaktora we wtorki 1 piątlct od godz. 13-14, tel. 125.64
te!.. 206_99
(k ) 33)
Sekretarz redakcji codziennie od godz. 10-12. telefon 209-02
Wszelkie roboty BUDOWLANE
Kierownik działu miejskiego od godz. 9-11, telefon 126-G4
w
zakresie
stol:ll'stwa
Pl,zyjmuje
Dr HEYKO-PORĘBSKI
skórne·
Klerownlk działu sportowego od godz. 9-11, telefon 2os...95
weneryczne 17-19. Brzeźna 6. Tel.
Redakaja rękopiSÓW nie zwraca, za treść i terminy ogł062etJ
ł1ECHANICZNA
nr 158-19.
(k 1081)
nie bierze Odpowiedzialności.
WYTWóRNIA
MEBL I
Dr. ŁUKmWICZ, specjaa1sta skór- W. MOTYKA ł S-lm
Redaktor
naczelny: ANATOL J\UKUŁKO.
nych wencry<!wych, godz. HI--12,
ul. KllLl1Q'SKIEGO Nr 12'7.
6-7, Wólc'za.ilBka 4.
(k 93)
(K:_
2061)
---- - - - - -Łódź,
- : - :Piotrkowska
: - - -- _._
-:.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__ BroM
OGŁOSZE1~:
96.
Konto P.K.O. VD-5486
Dr SmNKO specjaJ1sta skórnoPunkty przyjmowiulJia ogłoszeń: Piotrkowska 96. Piotrkowska 53,
weneryczne, 13-14, 16-18. Kiliń- RADIOAPARATY.
fotoaparaty.
Plac Niepodległości (hale) Piotrkowska 198.
skiego 132.
(k 12~9) klnoaparaty, telefony,
motorki, _ _ _ _--=....:.::....:....:.~_-=-______:__:____=__-:---:--=::--::-:kaźdą radiową lampę, różne przy- DZIAŁ PRENUl\IEBAT: u!. Piotrkowska 53 i Piotrkowska 96 - skleIł
rządy i narzędzia k;upuję - sprzeczynny w godzinach od 8-18. Telefon 180-74.
16CZne plOra
daję - zamien.iam, Gdańska 17 Opłata miesięcmla: z odbiorem na miejSCU
zł 120.SPRZEDAż.-KllrNO-Wszelkie
Księżnia'k. tel. 169-55.
(ile 149)
z przesyłką, pocztOW:l
zł 135.NAPRAW~ solidnle -;- 8zybl[o
KUPIĘ Okazyjnie pianino dobrej
z dostarczaniem do domu zł 170." Sklepie Pomocy Sz!'olnyeh
marki i w dobrym stanie. Oferty
Konto P . K. O. Nr VII - 567 Oddział w z.od~.
'-ODt, ul. PIOTBKOW1óKA 96.
do Dziennika Łódzkiego pod "Pia- ----------------:--:-~~-:-_:_:_:--:--.-_:_:-:-:::-::
(K_.,.•
53.,).. nino L.".
(1160 p) Odbito w Druk. Nr'4 Sp. Wyd.-Ośw. "Czytelnik" Łódź. ul. żwirlct Nr 2

..

ŁÓD2,

kl!ly ~e. - N~ ku.
chenne. PiotrkoW1S>ka 1:81. tel. 2'12-00

LECZNICA Spółdzielnia Leka!l'ZY
SpeCjalistów.
Porady, zastrzyki, PlORA WmCZNE kupujemy nadentystyka., alUllizy. Piotrk-owska wet połamane - STALINA 6.
nr. !l.
(Je 97)
Ue 1355)

W·

z odp.

Ol: 1lJ62)

Ck 96)

nr Ui4-12.

MOTOR"

SPÓŁDZIELNIA
PRACY
ELEKTRO~IECHANICZNA

INSTALACYJNO -

Ck 314l

--------------~~
Dr. VOGEL - specjalJista chorób
kobiecych, akuszeria. NaTUtow:Lcza
Nr. 4, telefon 260-92.
(k 120)

II:

(k 213&)

(K 85)

--------------~~
Dr. pmSKOW Wiktor _ nenvo- '

WABYS

g.oopodars11wo:rolne.
Wiadomość DlA W'f'gooy lttien,tów przedsię
Ozorków, Mamk~ 16. (Jlgij p) blorst:wo naS1Zle ofl\varte od 8-18
TANIO k:i\la)1s:z -koI2(ll'~e &prZe- bez Pl'ZI!'rWY obl:adowej. Poleeam.\V
daż U'Zywane meble. F-<ma sten- s1.ę łaSkawej pam"'1lęci Xsz1.mierz
kiewlieza 3. Okazyjnie tapczan.
Madej. - Wyroby że!=e arty-

l.óDZ. nI. PIOTRKOWSKA 42 telefon ~10_07

LEKARZE

Ck 1~97)

MOTORKI telet.oay. ~ do
SPRZEDAM
łót.klo meblowe w pl5ania
elek:trycrme
PrZYbOJ.·Y,
komplecie w OObrym stanie. Kol- teoh.nllcrlme ~1!:V lru!Puje l
ląta(ja 9. Dl. II, II piętro.
(1211.2 p) SlPrzed'aje sItJ.EiP komisowy, KII1'-

WlAD. POŻDZIEJ i S-kc
~ sprzedaży:
'~6DZ. ni. PIOTRKOWSKA

Wl SREBRO,
lIZ!nftIC Inl;pouję
Piotrkowska n.

każdej fWoścl "J'upli1m"', IDlińskte- -

=

da_I

lej. BIllIl 'l1Oi2llll1We. lIlIl<e mam 2lboYfl; WIliel1e C<m1ISIU...

Wl'eIS2loie udaJło Się defekt lWWląć t asb'o_
bdlid pCIlJj()I),'tnIe Wj'L.'ltal!1towaJJ:.
.
- Patn.1e i.nżylJJli€!l'Z1~, a jrukla odleg:boś~ nas
d2lheil!i ad M!alrsa? - 21aipy.tJa.' Krupka
- Około 78 mi11oo.6w klillo:mebrów.
C.zyłi,
bicu'ąc pOO Ulwagę sZlybkość nm:srzyCJy l'Odtróż
bęcłzJie ww3ll.a z ~órą miJes1!~c.
Co? 1I~ Jea2;CZJe
ll'ł'łopu. WlM~!

tyllkio diwa tyg~

RUMUNIA

-

KRAJ NAFTY

I

ILUS RO\lAN DonATEK NIEDZIELNY OZIE lUKA lUDZKIEGO
Łódź,

Nr 5 (77)

dnia 30 stycznia 1949 r.

ID II 1111118 II I1I11I11IIIIII1111 II 1I1II 111111111111 IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

cz

o

LGI I
Nafta

jcst

najwięltszym

Na

zdjęciu

-

bogactwem naturalnym
Rumunii.
wiertnicze w Moram (foto API)

wieże

i

Robołniry

doków belgijskich na..p romo
na 7.at r l1dnil"uie ...

~ka.jl\

•••pO'dozas .. gdy - arystokracja. Brukseli
wieczory zupehtie przyjemnie

spędza

W Ludowej Republice

Rumuńskiej

robotnik ma

mynku w miejscowGściach kuracyjnych,

możność WypOa

dostępnych dawniej tylko

dla bogaczy, W takich pensjonatach 80 tysięcy robotników spędził
tego lata. swe wczasy
(foto AP!)

Ciekawy materiał dla. psychogratologów sta,..-rysunkl dzieci. BadaJący rysuje na ta.
bUcy pewien wzór, który dzieci mają. odtworzyć na swoich tabliczkach. Ja.k widzimy na
fotografii. niektóre odtwarzają go półkolisto,
inne ~l'O, lub faliście. Na. podstawie tego
d~ia
si~ ustalić pewne cechy cbarą.kt-cru
. ll e-r.niów
nowią

Mucha t5c.tse TO\m()!;i zarazę w~rild
bydła w Af ryce Południowej

Oto krowa.

w

końcowym

stadium

Po zjednoczeniu rumuńskiego ruchu robotniczego, nastl(Pu.ie obece
nie z,jednoczenie organizacji młodzieżowych. Na zdjęciu m1odzież.
zrzeszona. w organizacji UTM, manifestuje w rOCl'hnicę obalellia. mo.
narchii na cześć Ludowej Republild Rumuńskiej
(foto API)

choroby,

!!POW ,do)V'lnej przez tego, dosłownie "śmier
ciono ś~go"

ow ada. Nie znaleziono dotych/ mero!l lem;enia tej choroby. Jedynym
s~bem j est izolacja b~'dła zdrowego od
/
S'Ztulc zarażonych

CP...Jl.

Państwowy

Teatr powszechny w Łodzi wystawia
"Klub Kawalerów" M. Bałuckiego. Powyżcj scena w wykonaniu pp. Krawczykówny i Dymmy;
poniżej pp. MorsIta., Jasińska., Olędzki i Grywińska

Ory~in:lln e

r'l(,7hy dr('wn;anl", W:vl - oll~m pne?;
MIll'Zynów 7- Nigclii

Scena z .,Barona Cygańskiego", operetki J. Str;wsih'l" graneJ w t a ..
u'ze " Lutnia" (od l{'we-J: S. Szaclkowsll.a, W. .- ~n4h. i M. 'laski)

II

lIENNI,. LITERACKI

Migawki
z lźlerackiego
"se;mżku Ą

Aleksander Serafimowicz
•

POTOK

Zza stn/u pre7ydia/neRo pada,ią
s/owa: glos m? kolega X.
W.vwo!a~y mówcćl wolnym. sfa
I
t~C7.n 'm krokiem
zbliźćl
si~ do
!>tolll. b:pr;;n do tr'ki kam.fkr, !1(l~
'- F R A G M E N T Y)
lcl"a 7. n'ei wodę do ~ZJ.'lfl-!ci,
... romiędzy tymi pierwszymi h. bo prócz me] nic nie mn dl" \ stym, które przelewało 3ię teraZITu mój ojciec, mój dom, moja:lJije ...
szedł Kożuch. niewielki, sczernia- chłopa, dla robotnika.
nad rozrzuconą na stepie niezli- matka, żona i dzieCI ... T.vsiące.
Sala cichnie oczekiwaniem ,
ły, wychudły, a:i kości sterczały,
Wtr,,-:ly z piersi wyrwało się ja~ czoną ludzką gromadą.
dziesiątki tysięcy ludzi uratowa
cały w strzGpach, obdarty, a na kieś niewypowiedziane bezmiernE: . Ci zaś: kt~rzy stali ~yci i ;;.Lra'l· łem od śmierci..."
W te'; głębokie; ciszy, gdzieś od
nogach beltały mu się jakieś resz-, westchnienie, zrobiło się tak cięz' m, obrocem twarzami ku zelazSporo mówców oczekuje swoJe~ okna padają slowa dowcipnisia:
tki butów, z których wył.aziły po: I ko ńa duszy i same poczęły płY:-ląć nYl? szeregom :"Yc~udły~h,. na kolejki. Każdy ma do powiedzenia
- Kole~a X napełnia się treczer~lał~ palce. N~ ~łowle ZWIS~I skąpe, samotne łzy po żelaznych wpoł gołych ludZ1, Ci czuli SIę w coś niezmiernie ważneo'o i jeżel! I ~ .
slom,<o~\. l110gdys kapelusz, kt~~ twarzach, po pomarszczonych ~tar tym ur.oczyst~m u~iesieniu samot' tego nie powie, wszystk"'o się za- ,·C1ą· ..
ry dZls zatraCił zupełme SWO] czych policzkach, po zahartowa- m l os;erocem. Nie wstydząc SIĘ wali. A tłum słucha. Słuchają ci,
I to nie bd alo~ Brzec11wy .. ,
ksztalt.
nych wiatrami twarzach tych, l{tó łez, kt?re sam~ ~~płynęł~ do oczu, którzy gęsto obsiedli bryczkę.
Podeszli i stanc;li obok bryczki. rzy ich teraz witali. Zaszly łZ3m; złamali szeregi l Jak lawma ~'.mę- '.
.'
_
Kożuch \ ,lazł na bryczkę. ściągnął I dziecięce oczy:
li ku bryczce, na której stał obKazdy gad~ł,. co chCiał, po",:,ta
z głowy resztki kapelusza, prze_ ... Za robotniczą i chłopską.. darty, pół b{)sy, wychudły Kożuch, rzał. to, C? mowlł poprzedn: ~"o':"':Roi
ri żartów i dowc;pów.
.
Od 'ed e o krańea stc u do dru ca, l choc J1le umiał tego \\) I ciZIC,
fA o
.'
micrzał długim spojrzeniem s w o - .
.,
.
l n g Ił' k' Pk'
jednak czuł, że oni, odcięci nic- To - dla odpręzenta, Tym pla.
l.' E' żelazne szeregi i niezliczoną
. nA. ~lęC to tak? To .za to ~esmy glego przewa a SIę l zy .
'.
. t
"
.' t
'.
d t'
.
ł"
_ Prowadz', nas,,
gdzl'e"
chcesz!., zmIerzonym. I .s ep. am.l, gor.aml nl.e s YC7~.,eJ
uwy a ma SIę w asclWY
ilość wozów i tłum ludzi: smut-I Slę b Il l, za t o pa d a l I l um~era 11 ,
_,
nych uchod;'ców, którzy potracili dzie.ci potra~ili..." Szeroko rOZW..l.T I my swoje głowy złożym!
I do przebyCia I dZieWiczymI lasa~l. ton ujazdu.
swóJ' dobytek i swe konie. A wresz ły Się oczy, Jak gdy.by po raz pH:!r... Tysiące rak ciągnęło się ku'I czymh .t~ samo - moze w znaczNic ",jeJ 1 f Iko literatów mażł t
lk
t·
.
. .
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cie patrzył na rzędy wojska, sto- wszy pozna y ę W'~ ą aJemm- memu, sClągnę y go z rycz l, poa
. b' d R " na by wp:sać na hstę tzw urodzoeę·
niosły
nad głowami i poniosły. Na I samo, co u owano ~a~ w OS]1
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.:
. ące"'o po przeciwległej stronie.
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. tk'l wlors
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t St ep d rgfi ą ł o d w olbrzymich
cahJ nych mow...cow. ZabIerający
glos
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"Takie \vięc ono je~t to szczę- d'
zleSlą
.
. . , ,oo'arma]ących
,
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W S7.yscy, I U lC
y o pa rzy l ściel - Zapłonęło nieoczekiwnną...
huracranu llldzkl'ch k«ło"o·w'.
śWiat rozmIarach.
\ol' dy~kl,ls/l n,ad reh:T,ata.mJ n.l1n.
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na mego.
f:inościa w że1aznych szeregach
- Hur::ra Kożuchowi, niech żyTak, oni głodni i obdarci, pOlba SokorskJe40 J red. L.olkrewsl(1cgo
- Towarzysze!
wychudłych, obd"rt. 'ch lud;:i.
je, pójdziem z nim na koniec świa- wieni wszelkich środków, bez ni- mówią bez specjalnej swady o/'a.Wsz'··scy wiecl7.i p li, (J cz~'m bę- Ta dlategośmy i głodni l pomordo' ta, będziemy się bili za radziecką czyjej pomocy budowali tutaj to tOTskiej. nIlmo to dyskusja jest
dZle mowa, ale jak gdyby iskra wani... Nip za samą jedno 5kor,~ władzę ... będziemy się bili z pana- samo. I czynili to samo. Nie rozu- pas.ionująca. J to je~t właśnie waż
przes;,:yla każnego z nich.
','.'iasną b:liśmy się!"
mi, z generałami, z oficerami....
mieli wprawdzie tego, nie umiel: niejsze~ nie ma demagogii, jest
Towarzysze! Pięćset wiorst
Pomyślały 10 samo i m-ł~ki z
Patrzył na nich łagodnie niebie- tego wyrazić - ale czuli to..
rzeC/:\'wistość.
szliśmy glodni, bosi, obdarci. Szar serL~mi niezagojonymi od bó'u, ze skimi oczyma, a w sercu utrwalaAż do samego zmroku jeden
T'
h
d b
d h
'l
I
ł o s'lę w·leczy s'cI'e',
d
"
;'
e cec e
o rze
pali' nas Kozacy
. , .]'ak opetanl'
. ' NI'e hami nie wysychającymi. w (1.l~'Zy,
ruglm
mowl'1"l mowcy. ,.\TmlaI'~'
. . po c yWl
mieliśmy- ani chleba, ani paszy. ale one ni;4 d y nie zapomn.:-, tycI-), "Nie mam ani ojca, ani matki, tego, co im opowiadali, w duszach ~lek~a.-der Wa~,- m?~ląc, o ty~,
me
Marli ludziska - oj marli - pa- ,,~alistych przełęczy, nigd~r! Ale i ani żony, ani braci, ani żadnej ro- rosła świadomość bezgranicznegc lZ ~Jazd .s~c~eClnskl Jest w
dali w górach, padali pod kulami... ,e straszliwe miejsc;] i rozrJzierC'.- dziny - tylko ich mam, których szczęścia, którego treścią było u- naJspokorr:le]szy .ze wszystkIch,
Nie było czym strzelać... Gołymi jące wspomniet).ie, jakie P,) nich uratowałem od, śmierci, Ja, ja ura czucie nierozerwalnej łączności i które odbywały SIę dotychczas, a
rękami trza było wroga brać.
,:ostało, zami1:,niły się w cichy b,)~ towałem, ja wyprowadziłem... A I wspólnoty z tą wielką gromadą. zato w treści na.ibnrdziej po~
I chociaż wszyst}{im było to dob i tpż odnalazły swe miejsce w tyrr, takich jak oni są miliony z pętla- którą i znali i nie znali, a która ważny.
rze znane, bo jedni odczuli to na czvmś przeogromnym i uroczv- mi na szyi - będę się za nich bił. zwie się Rosją Radziecką.
własnej skórze,
a drudzy znali z
opowiadań słowa Kożucha wyIł a trybunie
pisarz, który udawały się czymś ogromnie noznal za celowe zapoznać słucha
wym.
czy z treścią swego artykułu, dru- ... Dzieciska grzebaliśmy w
kowanego w ostatnim numerze
przeh;czach.
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jednego z fygod:;ików literackich,
Ponad głowami ludzkimi ponad
Wandy GrodzIensklej "Były sobIe I dodaje opowiadanIu wdZIęku. Ten
Jozefa Blemas:r,a "W sIdła.ch Wod~ S
'.
. I'
,
, < koty dwa". C,Książka"), to zbiór typ ksiijżki jest niewątpliwie nie- nika." (T. Zapiór) jest baśnią, osnu- zur~[Jnle nogamI g osne rozmo tym nip.zmierzonym morzem za- wierszy, które posiadają nową, bar- zmiern'ie potrzebny dla tych dzieci, tą na motywach ludowych, posiada- WJ' me pe, uJ prelegenf<t lektora.
drgało naraz i wbiło się w serca: dzo różnorodną formę poetycką, które poza książka szkolną książki .iącą wszystkie klasyczne cechy tego Nie peszy go również i llwaEla,
- Dzieci nasze, dzieci...
miejscan~i skomplikowan~, a jednak nie mają...
typu opo~ieś.ci: dobrą i pr~ejrzys:ą rzucona z ~/ębi sali,'
Zakol 'sało si od 'edne o do całkowJc18 czytelną. Zlmenny rytm
W "Dmu KrySI" I'Ianna Mortko- konstrukCJę, Jasny l zrozUJl1laly mo.
"
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. . .'
, • ę
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g,
wiersza dostosowany jest do obra- wicz _ Olczakowa całkiem zwyczaj- raI oraz szereg motywów i elemcnTen pr?ynaJmmeJ WIe, źe
dl uglego kranca ludzkie morze,
zÓw. i zdarz~ń, a d?br~ pomysł,.i nie i ze. szczególn~ prostotą p~da~~ tów, .char:~kt.erys~ycznych dla .te.go r~g() <lriylwlu nikt r.ie czyta/.
_ Dzieci nasze ... dzieci nasze .. , SW01Sty dOWCIp nadaJa In1 szczegol- zdarzeme zwykle l drobne z zycla rodzajU pIsmlenmctwa. Stad wraze..
ny wdziek i rozmaitość. Są to wier- małej dziewczynki. Nowe spojrzenie nie pewnego banalu, schematyzmu i
..
PAtrzył na nich meporuszony, sze o pełnym i pra\ ·d7.iwym wyra- na te codzienne zdarzenia. odkrywa- nadmiernej może rzeczowości. ,kIM
}:lzeczc1 al i mówił dalej:
7.ie poetyckim. co PO"' da bC7sprze- jące ich swoiste obliczc, może zacie' ratuje bardzo prosty, bf'7.pretE'1 'o1 ''lrfo "';P ;Arin'ik pomecz'ć i
C7.ną wartość wychowa\ 'czą, a cc kawić, gdyż autorka trafnie i ·roz- nalny. staranny dobór . łów i kOl1'- A wieluż to padło na.~zych ni~ jest zbyt cz!,!stym zjawi~kiem.
sądnie selekcjonuje opisywane prze_ pozycja zda!1 oraz interesująca i ~.y- I l)'sJ 17 cllać [lopr;:edmetJ,a lektora
pod I'ulami i w ::;tepRch, i w la::;ach
Haliny Koszllt~k:ej "Zaczarowane życia dziecka l charakter otaczają- wa akcja.
bo oto za chwilę z ust inl1:"~O
r
g':'rach? Wielu poległo na pant.ofelki" U{,iążkR") - to bar- cych je przedmiotów. Forma czy teló
mówcy, z ust Mieczysława .Tasfru
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d 7.0 ł a t we opo w!a <Ima r ·ą,·
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~tytut WydRwnirzy.) 7.
ilulttracJ'~mJ na,
padną sTowa ważkie, godne
skonnle
wplecionym
"morałem",
Juliusza Kędziora .,DzIeje kraju
Obllaż~Tły ::;ie głowy, cmentarna który dziecko
musi zrozumieć, nie Amnłam" (T. Zapiór) jest doskonale Szancera, jCgt lhior~m czterowierszy przemyślenia:
r;SZfl dokol;} t jal- kwiat.y nad gro- wiedząc, że lo morał. Autorka, op 0- i żywo napisaną powieŚcią dla mlod o zwierzetach, o ich cechach nle. ,
wiadając o stosunku psa do swoich szej młodzieży, której autor zupel- codziennych, fi doslępnych tylkO "Powszechną moze stać SIę tvIbem te ciche slochania kobiet.
podkreŚla zagadnienia wy- nie niepostrzeżenie uczy czytelników spojrzeniu poety i humorysty. Br~ech ko tA literatura, którA wyrasta z
r OZllrh powsta 7. opuszczona "panów".
zySku pracy i w z<łkol1czeniu odtwa- szeregu zasad życia społecznego, pań- wa operuje clowcipnym nonsensem, powszechności. Ka::da literatura
glową, póżnipj j'1 podniósł, obej' rza stosunek oparty na z.·ozumieniu. stwowego l ekonomicznego oraz ,ze- bardzo ~aba\V:1Ym, czasem trud;, 'm. napl'i1ll'de ludowa io~;t z natun'
rzał te tysiące ludzi. i przerwał zgraniu wspólnych wysiłków i spra- regu terminów z tych dziedzin. Wpla IlustraCJe Wielobarwne. pomysl8.ne:
f
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y
wiedliwości. W drugim opowiadaniu ta te wiadomości, jako wynikające d\",'uplaszczyznQ\vo, na planie pierw- ~p ym'stycz;1a. o me. tz:acz
milczeni.e:
interesuje
Koszutska
zaqadnienie
w
sposób
oczywisty
ze
zdarzeń,
sz~'m
w
pełnym
nasyceniu
harw
Jedna.k,
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l11ala
ona
'''lkac
po-A Zi! ("0 cierpiały tysiaee. dziE:
pożyteczności i poc:cucia spoleczne- w interesującą a nieskomplikowaną dają ,.wizerunek" zwierzęcia. n3 pla kazJ'IF(mia dramatyc;m} ch
kons'ąlki tysięcv lud-'i? Za co skaznE
go obowiązku. slm:unc:, i. wartość; fabułę. Chara~tery dzieci. dobrze ~a-, nie ~rugim barwną del~katniei'zą f/iktów społecznych i hi!itorJ'czsiebie na te męki? Za co?
pracy I zabawv. Pros,,, l bardzo rysowane, duzo humoru l wesołoscl,' pomte wlctsza czymąc go w
l' O t · '1
t
I do
nyc ,.
p y m. zm! 1 .era. ury ~
fZnów spojrzał na nich i rzekI czytelna forma przek<1zuie to wSZY- akcja szybka i urozmaicona, tylko w I ten sposób bardziej czytelnym.
stko dziecku w spOSÓb zrozumiały, zakończeniu gubi się trochę sens iqe I
weJ - to toum
zyCla.,
tTlum
nieoczekiwanie:
I
Aniela Mikllcl{~ pracy".
- Za to jednO: za władę sowiec a drobny -pół fa'ntaslyczny motyw ologiczny całości.

I

POI

ta.

Kilka dobrych

ksiqżek
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Przed kilku dniami zmRrł znakomity piRal'Z radz:ecki. Alek~ander
8erafimo '"cz. Wł3ścl\ve je~o nazwisko brzmiało Popow. Był Kozakiem
z pochodzenia. Urodził się w roku
1863 w stanicy Niżnie-Kumarskaia,
dawnym okr<;gu Woiska Dońskiego.
Był wicc
współziomkiem drugiego
wybitnego Kozaka we w~pólczesnej
beletrystyce rosyjsl<i.ej. Michała Szolochowa, autora .,Cichego Donu" i
"Zoraneqo Ugoru"
Dziecitlstwo i chłopięctwo upłynę
ły Se afimowiczowi w glebokjej nE:
cizy j b:cdzie. Mimo to' dostał sil'"
rio ~imnai\jum w slanicv Ust-Miedwiedickiei, klóra obecnie nosi jego
nazwi~ko' IS"raf'mowicz) Jako uczcij
w latHch 1874-1223 utrzymywał sit:
z korepetycyj, pomagaiąc tym sposobem rodzicom Już w t.vch latach
/tinn?-hlnych poznał się '1. ówczesną
litera'ura rewolucyjną, a zwłaszcza
z pismami Hercena, Dobrolubowa l
Czernyszcwskiego.
Po skończeniu gimnazjum wstąpił
na wydział fizyczno_matematyczn:l'
Uniwersytetu w Petersburgu. Tutaj
zetknął s'ę z marksistowskim kol"ra
studenckim, Tutaj także poznał wybitnego socjal-rewolucjonistę, Alei<!:r-rdra Ul janowa. starszego braia
Lenina. Po zamachu na cara Aleksandr"! frI przez UljilOowa, który
zosta.ł powieszon. , Serafimowicz pl~
FAl OBA lA

"r:; (77) -

~
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kich charakteró\'v i ludzkiej wvtrz;'małości stoi ludowy bohater, s'm
chłopski
.,W Słomkowym podartym
kapeluszu" i "dziurawych butach",
niedoszły oficer z winy carskicgo re~
wzór uporu i re_
głęboka dla Was sympatię.
Pragnę żimu, Kożuch wyrazić, jak bardzo pożyteczna dla wolucyjnego instynktu walki i przenas wszystkich i dla proletariatu jest trwania, jeden z wielu podobnych
do legendarnc;6o ,.r;enen:Ja luc1:::weWasza twórczość".

Aleksander Serafimowicz
sze proklamację rewolucyjną. za co
go aresztowano i zesłano na trzy lata do miasta Mezenia pod Archangielskiem. Na tym właśnie zesłaniu
zaczął Serafimowicz pisał: pierwsze
swoje utwory. Są to: op?wiadaml::
p. t. "Na krze", za.wierahlc~ obra"
życia rybaków bialomol"!'ldch.
n')stępnie nowelp p. t. "Śnieżll'l pus~~' ..
nia" i "Na tratwach". opisujące' ciecz
ką walkę z przvrodą ludzi kr ain podbiegunowych. Pierwoze jego OPO\\ ja_
danie ukazało się \\' druku w rO\;;:t'
1889, zaś pie:'wszy 10m jego nowo:!:
już po powrocie 7. ze,lania \V !'0ku
1901. powit:my z entuzja/.mem prz;';:
wybitnego pisarza i krytyka W Ka,
rolenkę.

Od tego czasu sława SeraLimowicza rośnie z roku na rok.
Drukuje w czasopismach szereg utworów, głównie poświęconych życiu
i walce politycznej klasy robotniczej.
W lymże czasie wstępuje do radykal
nego ugrupowania literacko-artysty
cznego ,.Sl'eda", w szeregach którego
znajduje się także Maksym Gorkl.
Rok 1905. zwłaszcza grudniowe powstanie w Moskwie tegoż rolw, zna_

lazło

wierne odbicie w szeregu szkL
ców literackich Serafimowicza, który odtąd wiązał się coraz silniej z
rewolucyjnym ruchem politycznym
klasy robotniczej. Reakcyjne ugrupowania literackie zaczęły go wobec
tego coraz zajadlej zwalczać. Ale
Serafimowicz po swojej stronie mia~
aprobującą jego twórczość opinię takich pisarzy jak Lew Tołsto;. Gleb
Uspie11ski i wielu innych. Toteż jego rozmach pisarski nie ustaje anI
na chwilę. W roku 1910 Serafimowicz wydaje wielką powieść p. t.
.. Miasto wśród stepów", w której opisał polityczną walkę robotników
zorganizowanych w kolektyw.
W okresie Wielkiej Rewolucji Listopadowej Serafimowicz zdecydowanie staje po stronie bolszewików.
Jako korespondent wojenny "Prawdy" objeżdża wszyslkie prawie odcinki frontu wojny domowej. Pisz€;
mnóstwo aktualnych broszur polityc2.
nych, kieruie literackim wydziałem
Ludowego Komisariatu Oświaty. W
roku 1920 ginie na froncie jego syn.
Lenin na \ 'icść o tym śle do Serafimowic 7 ,fI odrp,c 7 ny list. pi!'7e w nim:
"Wasze utwory wzbudziły we mnie

W roku 1924 Serafimowicz pisze
swe najznakomitsze dzieło, które we
szło do żelaznego repertuaru
arcydzieł radzieckich
"Żelazny Potok",
Utwór ten. przetłumaczony na wszystkieięzyki narodów
Związku Radzieckiego i na wiele języków obcych. miedzy nimi ostatnio również
i na polski - da;e szeroki i z niezwykłą pla~t"lm namalowar
obraz
heroizmu mas chłopskich i robotnic7.ych w walc" przeciw kontrrewolucii v picrw~7.~'ch miesiącach wojny
domowej. Sa to dzieje pewnej zrewolucjoni70wane; formacji kubań
~kiej. która \V ciągu dłue:ich tygodni
m'szeruje 7. r017;nami i resztą dobvtku. w~ró(l nr>c17.y i głodu, w nieu~tannej wfllcp 7. osaczającymi ią zewsząd bandami białych,
przez kraj
górzysty i pustynny, spustoszony i
spalony. aby wreszcie po niezliczon:l-Th bitwach i potyczkach, prze~7.edłszy 500 kilometrów.
d()~tać l'ie
rio s\T~i('h, do czerwonych. NR czeie
\e<;o i&cie "żelaznego potoku" ludz-

go" Czanaic',v8. n k- r)t"--n

p"r,ywają

cą powieść n"pisał

Furmanaw.
Przed kilku tygodniami wy szlo pol
skie tłumaczenie .,ŻclaLllcf1,o Potoku"
dokonane przez .Józefa BrorlzkLgo
nakładem .. Prasy WojskOWEj".
Scrafimowicz do ostatnich ch viI
życia brał aklywny udział w społecznym i literackim ruchu radij~
ckim. M. in. r00a"ow3ł znany mie_
siecznik literac',i "Oktiabr" i był
członkiem
prczydium Związku Pl~
sarzy Radzieckich.
Władze radzieckie oceniły jak należy zasługi pisarza, nadając mu order Lenina. przemianowując nazwą
stanicy Ust _ Miedwiedicklej, gdzie
uczęszczał do gimnazjum, na miasto
Sera!imowicz. a również mianując
jego nazwiskiem szereg instytucyj
społecznych i kulturalnych, wre 7.Cle
nagradzając go w 80 rocznicę urodzin (\. rokl{ 1!H3l stalinowską nagl'odą Clrlystyczna I stopnia.
0

Marian Piechal,

Uro~moicenie

H'ESOLO
JAN HuszeZA

.Ta i moi trzej koledzy, z który-I
zaliczamy się do
tzw inteligencji.
W związku z
t. m bardzo chętnie uprawiamy
żvcip umysłowe, popisuj ac się
wszędzie
zasobem posiadanych
wiadomości.

Ja i moi trzej koledzy wiemy,
że królestwo murzyńskie Dahomeh w Wyższej Gwinei, jeśli kic
dykolwiek istniało, to miało stolicę Abomeh i powierzchnię 10.400
km kwadr...
...Że w Sandomierzu rosną orze
chy włoskie kształtu cylindrycznego, od:naczające się wyjątko-
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IE
m, mieszkam,

•

mionują szlachetność charakteru, barw Afganistanu (17), bo mu w

Wiemy nawet, że siódma żona
a grube zęby wróżą długie ży- przeddzień podano befsztyk z bu- aktora filmowego Lars Christencie...
raczkami oraz dwie butelki ko- sena ma sztuczną szczqkę, a West
... Ze mistrz Napierała w rzucie niaku, chociaż wszystkim wiado' minster Abbey, to dawne op~
dyskiem na zawodach w Norwe, mo, że buraczki i koniak od latl ct,;o, obecnie zaś. katedra angligii zajął 18 czyli ostatnie miej- przeszkadzają Napierale w odno- kanska w Londymc ...
sce, ratując tym samym honorszeniu zwycięstw...
I dobrze nam z tą wiedzą! Zawsze byliśmy z niej dumni. Impo
Po katastrofie
nowaliśmy. Błyszczeliśmy w towa
rzystwie profesorów uniwersyteckich i w ogóle w towarzystwie
wszystkich szanujących się intel!gentów ...
Ale, mili moi, wczoraj w naszym mieszkaniu przepaliły się
korki. I wobec tego zgasła elek-

wą długościa...

tryczność!

... Że Zygm~nt August w młodości pędził bardzo burzliwe życie,
m. in. nawet z krakowską mieszczką panna Weissówną...
... Że aiorvzm "Ars longa vita
breV1.s" 11<lleży do ojca medycyny
Hipokra '·e<;;a...
... Ze .iuż w okresie Odrodzenia
kobiety tiżywa ły koturnów, celem
P owiększf'nia wzrostu...

Gdy

nit",k drutu mie- \
dzianc~o, rus7,V{ 7- nami, otworzył,
szafkę z liczr.ikicm i, nim upłynęło pięć minut, znowu zabłysłe
ŚWIATOPEŁK

Zabawa
Brzydl~a

Złnplllem

panią,

-

CI

Z ołogU.

wo ą,

wrozk~

KARPIŃSKI

LE

DRUK

- Gotowe! A jutro kupicie pa- .
nowie nowe korki - powiedział,
zabierając się do odejścia. Zanim
jednak wyszedł, dziwnie jakoś na
nas spo;rzał i dodał: - A co by
było, gdybym nie przyszedł?
Staliśmy zażenowani Milczeliśmy. Po godzinie jednak zażeno
wanie przeszło i rozległ się aksamitny głos Stacha:
- Czy wiecie, że kanaus to nazwa jednego z gatunków perskiej
materii jedwabnej, a ksylogliptyka to sztuka rzeźbienia w drze"
- Ach, wi~'c przewiduje pani,
te nie pl' tlko wyjdę za mąż?!
wie ...

Gru nł to czystość

najpiękniejszych różach, najsr('brzy~ts:r."ch fat~l!h.

W .. p~zcio brzydka dziewczyna brzydko się za.kocha
1 brzydko wyjdzie za mąż, za męża. brzydziooba.
I w domu jeszcze brzydszym, będzile od tej pory
Rodzić mu jeszcze brzydsze chwile l bachory,
I gdy się brzydka panna stanie brzydką panią.
Wyrosną brzydkie dzieci w jej brzydkim mieszkanłll.
I brzydkie córki znowu z brzydkim bólem głowy
Zaczną z brzydką młodzieżą brzydkie wieść rozmowy,
Aż kiedyś przyjdą brzydsze i będą mówiły,
Ze się z brzydldmi ludźmi brzydl~o zaręczyły.
A wtedy bl'zydka pani najbrzydszego domu
Skry,le się w brzydkim cieniu brzydkiego salonu
Żeby bębnić do nieba o brzydkiej godzinie
Kolorowe melodie na brzydkim pianinie:
o pięknych podróżach i o pięknych dalach,
o naj piękniejszych różach, najsrebrzystszych faJ<!ch,
i że te piękne usta patrzą w piękne oczy.
i że to piękne niebo pięk nie się obłoczy,
i że t.", piękna miłość pięknie w sercu kw1tn1~
i że tak pięknie kochać, i że tak błękitnie,
j że pięknie przeminą, gOdziny, co płyną,
To wszystl,o tak wybębni w brzydkie pianino-

wykształcenia

_ Czy pan jest lwem?
_ Nie wiem, nie uczyłem

U

7.

i ż(' te piękne usta patl""łi:\ w pięlme OC7.",
i ip to piękne niebo piękni f' się obłoczv,
i że ta piękna miłość pięknie w sercu kwitnie.
i ip tak pięlmie kochać, i że tak błękitnIe,
j 1:1' pięlmic przcminą go(lZ'iny, co płyną,
To wszyst!tO brzydlm bębni w brzydkie pła.nino ...

Panie instruktorze, kiedy nabędę mogła jeździć na
nartach bez pańskiej pomocy?

Brak

o

Proszę powiedzieć: "aaa.....

panna chol'uje na brzydki ból głowy
I ze swym brzydkim chłopcem brzydkie ma rozmowy.
Tymczasem brzydka mama w swym brzydkim szlafrokn.,
Na lmchtę brzydko krzyczy: "Ty brzydki tłumoku!!!?
Więc brzydki ojciec wstaje od brzydkiego stołu
J brzydko klnąc wychodzi z brzydkiego po!coju.
Brzydka parwa chce zetrzeć to brzydkie wrażenif\
Rzuca brzydkiemu chłopc;u na.ibrzydsze spo,irzenjp,
Leoz się brzydka rozmowa brzydko rwać zaczyna,
Więo brzydk.'l panna siada brzydko do pianina.
Zeby brzydko bębniły jej na,ibrzydsze ręce,
l żeby brzydko wzdychać przy brzydkiej piosence:
o pięknych podróżach i o pięknych dalach.

Nauka

reszcie

na ( u c ec HZY
,. .

światlo.

Smagłowskiego...

kuku!
pani doktorowo.

\VIa SOIl1C

'
Wziął
kUk;:}

... Że polski pomysł statku powietrznego pochodzi z 1832 roku
i należy do Wincentego Nowinana czole zna

usłyszał, o co chodzi, zdzi-

biazg

ryżu...

... Ze zmarszczki

ciemność

wił_ się:
. . 'lnu d ZI,'1,o 'lwy kI e
Czyżby panowie sami nie pc . ~ !{a~o Jk <1 1'12
trafili?.. Przecież to taki dro- z3~zdzcu~le floll)lnrę~'l~" lkcra'l sdta-

... Ze odległość Zbąszynia od pla
nety zwanei pOllfale księżycem
wynosi 384.892 km 723 m...
.. Ze w Paryżu z owsa nie zrobią

.....____________-

zapanowała

wraz z bezradno~cią: co robić?
Ani jeden z magistrów nie umiał
zaradzić, chociaż prąd elektryczny ułatwiał nam życie prawie od
dziecka.
Całe szczę:3cie, żeśmy się wresz
ciE' dOmyślili zwrócić do dozorcy.

Speaker

Przesada

Ofiara nałogu

U fryziera

Przez uni1tl'ni
pokus mQżnll
- Zl\ krótl'o mnie pan ostrzy"'}.
A teraz posłuchajcie sobi(: - Po co ci srebrny lis? Masz
odzwyczaić si" od p;tll'nia.
rrosz poprawić.
two sami tego co się dzieje na jui przecie psa, koL i kanark .
boisku, a ja na chwilkę wyskoczę
do gracz,.
-

się pań

j
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Możliwości
Autor:

Inż.

Frant Hlallil., Pise!•.
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się zalety kraty. MajClc

f;;'

Na tym jednak nie wyczerpuj a
np. d\',,"if'

9,223.372,036,862,967,808 ziaren,
Zawiadamiamy naszych Czytelni- dwuczęściowe suknie: i edną w
co pn:el1czone na korce daje nam ni ków, że dział szachowy w "Dzicn- l-ratę, a drugą w jakimś kolorze
/~
;fU:"
;;:~
"w skład" kraty,
"J ' ' *
·.,w,;«
.~
mniPj ni więcej tylko ...
nUm Łódzkim" obejmie mistrz Pol- wchodzącym
b. ' '~~
~~~
, '/YJ~
dysponujemy właści wie czterema
sld w szachach K. Makarczyk.
?r1'14<
'
~~~
I
':;;{/.'//'.
23.058,430,092,157 korcy,
W"'h
_
i1l }
},:y;:'i{.

~

'~

zaczynają

I$j)f

t~~ 7"7'" ~~/d;t
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niale

7% .!>t

~";~;r.i

··;J_L
~
~;~(;

'@ A

.,

\

'-V

ł ~~~
J~%,

t·, ~

a 111iano\vicie:

41 !{'5, 952 gramy ziarna, licząc śred
nio na korzec 400,000 zLarnek żyta
wzgl. pszenicy.
Gdybyśmy chcieli całą powierzchnię ziemi na całym świecie
ob'iać
ziarnem i mie-ć z niej zbiór, wynió sł 
by on zaledwie ósmą część lego h onorarium, jakiego zażądał wynal :lZn~r 6~0 ;~lt~k~~a~~~~n:iC~i~ suvn~,~o~ ca tej przepięknej gry, SISSAb
'
t' al1tast yczną wpros i I'ICZ b t;, NASSIR od swego pana.
OWICIU

'p,;;.tI.,;,

':'::;

W obecnym sezonie naj modniej
szy jest wzór w kratkę - od pepitki do dużej tzw. szkockiej. Mo
da to ladna. a co jest niemniej
ważne pral,tyczna. krata bo·
wiem nie pyli się tak ja k jednokolorowy materiał. niE' znaĆ' na
nie; r ów nież drobnych plamek

I

r-......"""""..--...,,------......~;'l

wypadn:e z. pcslę-pu geomell'yc~ne
go, którego pierwszym wyrazem jest
a łilodrazebm 2 . .
l, w
, .
a ca ył zdull1lony skromnosclą
uczonego. Nakazał więc obliczać
ziarna: l. 2. 4, 8. 16, 32, M, 256 ... , alc
niedługo zobaczył, że liczby te rosną
b d

kratyę

/./y,..-;t,;

.~;~

i wygrywają w

I
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ROZRYWKI
Dzis iaj kończymy XlI40 TUl'nIC;.
ROZWiązania z całości nadsyłać mużna w lerm:nle 2-tygodniowym pad
adresem: Sp. Wy.-Ośw. "Czytelnik",
Dział Rozr. Umysł., Łód ź, Piotrkowska 96, pok. 354. Przy rozwiązaniach
należy wskazać 3 zadanw; które roz-I

.~,~
~,,~',

1''' .>\ ł . IHIW'iKI~; lltI

XII49. TURNIEJ ZADANIOWY

p (J·su nięclach.

Aulor: Jan Vasta, Sadsk'a.

UMYSŁO\ł'lE

POD I\lEltUWNICTWEl\I WL. LV8NAARA I K.
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WląZUjąCY uw aia za najlepsze, celem przyznania nagród autClrsltieh.
Między uczestników rozlosowanych
będzie 20 nagród książkowych:
lO
za prawidłowe rozwiązanie ws:zystkich zadań i 10 za rozwiązanie co
najmniej jednego zadania.

Ciągówka.

Elegia, 9A. Atena. 9ł'. Rue. 91. Kosa.
9M. Rildl. 9S. T ,ul. 10A. Barak. 10F.
Ustawa. 10L. Żakiet. lOS .. Rama.
Znaczenie 'yYl·az.ów piauGwych. Al.
Apatia. A7. Moab. Bl. Gota,
B5.
Kwarta. CI. Aleksander. Dl. Wint.
D5. Diana, El. Akcyza. ES , Rak. FI.
Maj, F4. Kikuru. Gl. Era. G4. Ae till5.
Hl. Spis. H5. Nonet. 11. Solon. 17
Wyka, J1. Aton ia . J8. Now. KI. Lora .
K5, Kl'asa, LI. Amati. L6. Aliaż. Mi.
Gaza. M5. Ławra.
Nl. Ans. N4.
Równik. Ol. Rata, 05. Deaki. P2.
R5. Kali. SI.
Kosz.tele. Rl. Kosa,
Planimetr, Tl. Temat. T6. lVIagia. UJ.
Agora. U6. Opium.
W1. K a n311:';'1
W8. Ala. 7. Ka.1a.! bury: r. Suseł (SUi")
11
La<ka
('la
~'-a"
)
"e l . . c ,.,-'-.
Sprostowanie:
Figiel rebmo\'" y
(zadan ie Nr 9), zamicsz.czony w ,.P<I _
noram ie" z ub tyg., zostal w drUKU
odwróco ny,
Zatarta nazwa m'a'lal
brzmi: BarnaLIt.

..
bo rie m łąkompkt~ml.
mozna
,
l'ł
.
b
czyc na zmla~ę (O z gorą o ydwu .t".-<;h sullen.
Da.le to d9s1'onaly efekt, czego
dowodem iest dzisiejszy modeL
(a11)

I

Białe zaczyna,ią

wygrywają

w 3

posun ięciach.
OSTATECZNi KLASYFIKACJA
kobiecych mic,1rzostw szachowych
ZSRR,
Ostateczna klasyfi1tacja, zakończo
na w Moskwie XI kobiecych mistrzostw szacho~vych Zw. Radzieckiego, przedstawia się następują<Xl:
1) Rubcowa (Moskwa), 2) Biglowa
(Leningr·ad), 3-4) Bielowa i Rudenko (Leningrad).
Ostatnia, decydująca o drugim
mie jscu partia mi ędzy Biełową i Ru
de;1!w, znkończy;a się zwycięstwem
Blełowej .
Dzięki temu na drugie
miejsce wysunęła się Biglowa, która
przez 10 rund prowadziła w turnieju.
Po zakończeniu mistrzostw, przedstawiciel Radzieckiego Komitetu do
~praw Kultury Fizycznej i Sportu
przy Radzie Ministrów ZSRR
Postnikow wręczył uczestnikom turn iej u pamiątkowe medale i dyplomy.
mSTORIA SZACHOWo
Znana powszcchn ie opowieść glosi , że władca Indi i, któremu wynalaz
ea gry w szachy zademonstrował
swój pom ys ł. zachwycony tak ciekawą grą, przyrze k Ł twórcy
szachów
nagrodę . jakiej tylko zażąda. Wynalazca. uczony SISSA-NASSIR, zażą
dał bardzo "skromnego"
wynagrodzenia w z'arnie .. na pierwszym polu szachownicy miano położyć jedno
zIarno. a na każdym z następnych
pól pod',vójną ilość cią g le się podwajaj'1cą.
Mówiąc
matematycznie.
zażądał on takiej ilości ziaren, jaka

PlerW57.C tcgoroczne wydanie czechosłowackie ucz.ciło
dnia 21 stycznia dwudziestą
piątą rocz.nicę śmierci Lenina,
Ukazały się tego
dnia dwa
znaczki, o rysunku obok reprodukowanym:
1,50 Kcs -

Rozpoczynając od kratki
zazna- szlachetny, przezroczysty. - Treść
czonej Nr 20 wpisać szereg wyrazów postrzeżeń umysłowych. - Ryba z
jednym ciągiem tak, że ostatnia 1:- rzędu kostnoszkieletowych. - Miatera każdego wyrazu jest literą po- sto portowe na półwyspie Arabit. - czątkową następnego.
Litery ust:;.- Pole, rola. - Rodzaj palmy. - Miawione w kolejności liczbowej dad'1:ą sto na Syberii nad Czulymą. - Watażka kozacki, sprawca rzezi w Bazagadkę, którą należy rozwiązać.
Znaczenie wyrazów: Wróżenie z rze. - Zioła trwałe z rodziny lilioRodzaj naszyjnika że
gwiazd. - Nazwa Irlandczyka w watych.

gwarze Polaków amerykańskich. _.
czesarua koni. - Część
- Skóra jeleni wyprawiona przy pomocy tłuszczów.
Ub iór rycerstwa średniowieczneg/)o
- Chorobliwe podrażnienie. - Praca znakomita. - Hultaj. - Zwierzę
ta ziemnowodne. - Wypadek, zdarzenie. - Żelazny shlpek do umieszczania szalupy. - Mieszkaniec pobliskiego domu. - Filozof grecki ze
szkoły
cyników. - Lewy dopływ
Warty. - Mały statek do obsługi
odległych stacji. Podatek w zbożu w dawnej Polsce. Nierozwinię
te pędy. - W cerkwi przegroda mię
dzy prezbiierium a nawą. - Wypróchniała dziupla drzew, w któreJ
pszczoły
składają miód. Kamień
Narzędzie do
stalowa koła.

Czarna śmierć, zaraza, która panowała w Europie w XIV w., była
największą klęską,
jaką
ludzkoś ć
przeżyla w cza~a<ch
historycznych.
Zaraza szalała we wszystkich zakąt
kach świata, od Chin do Indii, nie
oszczędz ił", n3\"ct dalel;;:iej Islandii
i Grenlandii. Jest prawdopodobne, że czął kaszleć i spluwać krw-ią. Gorąc:!
wyginęła wówczas połowa lu dności
ka ciągle wzrastała . Bóle w pier·
ówczesnego świata. Czarna śmierć siach stały s,ię nie znośne. Następne
zni sz czyła większy procent ludności
go ranka zmarł.
każdego z wielkich m ias t
Europy .
n iż bomba ato:nowa w Hiroszimie.

5 Kcs -

Projektował
i rył JiI1d'l'a
Schmidt. Znaczki są w dużym
tormade (23X 30 mm). W arkuszu, prócz 100 znaczków,
znajdujemy czesk.im zwyczajem 12 kuponów, których wykonawcą jest autor znaczka.

laznego.
Z. Zwolsld, Pabiaruce
12. Kalambur
Wielka miska rybę smaczną chowa,
Niech nam żyje autorka ;z; Krakowa
"Bolan", Łódź
R<mviązanła

X Turnieju
Zadaniowego
(c. d.)
6. Krzyżówka: lA. Agawa.
lE.
Messal. 1L. Agaryk. lS. Ptak, 2A.
Polikarp. 21. Otomana. 2P. Kolega,
3A. Atencja. 3H. Iloraz. aN. Stos.
3S. Amon. 4A. Taktyka. 4H, Sonata,
4N. Rasa. 4S, Nara. 5A. Iks. 5T. Tal.
6A. Awa. 6T. Moi, 7A, Ma.niak, 7G.
Towar. 7L. Laweta, 7S. Mapa, 8A.
Orda. 8E Ruiny. 8J. Naiwna. 8P.

I

•

jest w sprzedaży !piąty numer "Przeglądu
który zamyka pierwszy tom tego wydawnictwa.
•

W styczniu 134B. trzy statki nała·
dowane różnymi towarami ze Wscho
du, zaw inęly do Ge nui. Wielu marynarzy wy>zło na ląd. Również szczury okrętow e wybiegły, by się trochę przewietrzyć. Zmieszały sit; one
ze szczurami m' ej5 cowymi. Po kilku
dniach można b y ło zauważyć dużą
ilość martwych szczurów na ulicach
miasta. Nikt na to nie zwrócił uwagi, ponieważ ulice średniowiecznych
miast i tak byly pełne brudu. Stan
Gdy liczba śmiertelnych wypad.
sanitarny ludn ci\ci urągał wszełkim ków wzrastala. grzebanie zmarłych
elementarnym zasadom d7.isiej szej na cmentarzach stało się niemożli
higieny.
WOSClą.
Kopano więc rowy i tam
W konsekwencji, prawie każdy masowo grzebano ofiary zarazy. Cza
mieszkaniec Genui miał pchły, które sem robiono to w takim pośpiechu,
że grzebano żywych jeszcze chorych.
żerowaiy także i na szczurach.

Możemy tylko wyobrazić sobie jak
Szalejąc po całej Genui,
czarna
rozwijała się choroba na swej pierw śmierć nie oszczędzała nikogo. Zaglą

M.ej ludzkiej ofierze. Prawdopodobnie osobnik ten obudził się pewnego
poranka z bólem głowy. Po kilku
godzinach poczuł bóle w piersi. za-I
PANORAl\fA Nr 5 ('71) -

ł

dala do palaców bogaczy i domków
biedaków. Wielu uciekało w góry,
ale zaraza szla za nimi. Chłopi umierali tak masowo, że po pewnym cza-

aj&:

Filatelistycznego".

*

Następnego wydania w Czechosłowacji doczekamy się dnia 20 lutego. Seria, składająca się z czterech znaczków, uczci pierwszą rocznicę
"Dni Lutowych", zakończonych 25 lutego 1948 roku słynnym już przemówieniem Gottwalda.
(w, j. o.)

•

I

szalała

do 100°/0 .
Lekarze byli bezradni wobec n!eznanej choroby i w wielu wypadkach odmawiali pomocy. Kontakt z
chorymi zazwyczaj powodował zarażenie. toteż. gdy jakiś członek rodziny z.dradzal objawy tej choroby, pozostali nie zbliżali się doń, a poży
wienie kładli mu prz y łóżku. W wie
lu wypadkach mężowie uciekali od
żon, rodzice od dzieci. Czasem nawet
księża odmawiali ostatniej pomocy.

• •

Do znaczków 1ych została
wydana specjalna
koperta
"pierwszego dnia" z widokiem
mauzoleum Lenina w Moskwie. Rysunek (w czerwonym
kolorze)
zostal
wykonany
przez J. A. Szvengs bira, który
i rył tę kopertę.
Oba znaczki będą w obiegu
do 31 gruQl1Ia br.

Już

Czarn
a SmlerC
w Europie 600 lat temu

Śmiertelność dochodziła

brunatny,
niebieski.

sie przestali dostarczać żywności do się <lo Persji, a stamtąd do Egiptu.
miast.
Druga "gałąź" podążyła do Kons ta-ntynopola. Stamtąd przywędro
Wielu ludzi porzucało wszystkie wała do zachodniej Europy.
Jak zanotował pewien historyk, w
ziemskie bogactwa i spędzało dni na
modlitwie i pokucie. Inni oddawali Marsylii zaraza zabiła 4/5 mieszkań
się naj skrajniejszej roz.puście. Porzu ców. Stamtąd czarna śmierć wzdłuż
cone Sklepy ulegały rabunkom. Po_ doliny Rodanu podążyła do Awinio_
zbawieni skrupułów kombinatorzy nu. gdzie wówczas miał swa·ją rezy"zab~ieczali" domy, których mie- dencję papież. Papież pobłogo s ławił
wody Rodanu. aby w ten sposób ciaszkańcy wymarli..
la, wrzucane do rzeki, były chowane
We wczesnej faz.ie tej strasznej e- na pośw ię conym miej~cu.
pidemii powstało podejrzenie, że
7 lipca 1348 r. pewien statek zachorobę przywieżli ze sobą marynawinal do angielskiego portu We·yrze. Wobec tego pozostałych przy mouth. W niewiarygodnle krótkim
życiu żeglarzy zagnano na okręty
i czasie zaraza rozprzestrzeniła się po
wypędzono ich z portu. Jeden ze stat
calej Anglii. W samym Londynie
ków zawinął do Marsylii, pozostał e zginęlo 50,000 o ób.
do d.nnych portów śródziemnomor
Na wielu statkach cała załoga wy
skich. W każdym porcie plaga wy·
marła skutkiem tej choroby. Statki ,
buchała z ogromną siłą, rozprzestrze
gnane wiatrem. doiechały do brzeniając się, jak płomienie ogromnego
gów Skandynawii. W 1('n sposób zapożaru.
raza rozprzestrzeniła się na NorweCzarna śmierć była pierwszym po gię i Szwecję.
Z Niemiec
przeniOSła
się
do
wielu wiekach wybuchem zarazy,
która się przenosi ze szczurów na wschodniej Europy i Rosji. W pewludzi za pośrednictwem pcheł. Choro nym okresie w samym Wiedniu
ba ta wybuchła w Chinach po kilku umierało dziennie 1,200 osób.
Czarna śmierć dotarła do n~jdaJ
labach sirasznych nieurodza .;ów i
glodu~ Razem z karawanami dostała szych zakątków kontynentu.

Ówcześni lekarze w różny sposób
usiłowali

wytłumaczyć
powstanie
tej choroby. Nikomu oczywiście nie
wpadło do głowy,
że mogą być tu
winne szcz.ury. Medyczny fakultet
uniwers yte tu paryskiego wpadł na
kapitalny pomysł wyjaśnienia choroby: Zaraza powstała na Wschodzie
w wyniku trzęsie6 ziemi. Zatruły
one powietrze, które idą:: w kierunku zachodnim zarażało wszystkie ży
we istoty po drodze. Uczeni mę7.lJw e
zaproponowali
palenie
wielkich
ognisk dla oczyszczen:a powietrza.
Ognie pło·nęły dziel'l i noc.
i

Inni lekarze przepisywali wyczerdiety; jeszcze
inni radzili
swoim pacjentom zaprzestać kąpieli.
pujące

Po dw6ch latach ~mi('delneo:o żni
wa. .,czarna śm'erć" zakończ)'ła się
praw ie tak na~le. jak się ro?poczęla.
Olbrzymia radość wybuchła w całej
Europie. Ludzie t<o.ńczy li na ulicach.
Organizowano olbrzymi e procesje
dziękczynne.

Zaraza sil' s kończył",. ale jej wieloraIde skutb pozos tały.
Puste domy i oorzucone majątki
w posiadanie ludzi , którzy
nie mieJj do nich żadneS\o prawa.
Wytworzyla się klasa
nowobogackich. Przekupne sądy były wobec
nich bezsilne.
przeszły

Ludzkość biologicznie odn io$ ła jeden z naj cięższych ciosów w swojej
historii.

