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Obrady Centralnej Komisji
Współdziałania Stronnictw Ludowych
WspóJn akcja w terenie i .s~kolnicłwie

WARSZAWA, 5.2 (p"olP). Wczoraj w Wa.I'SlLawie
nie Centralne,l Komisji Współdziałania SL i PSL.

odbyło się

Przedłużeniem ~j akcji szkolend:o
wej w terenie są wspólne wojew6dz
Nil.epokryte lodem spowodn łagodnej 7Jinly jeIdora na Mazu"
kie konferencje SL i PSL. W niekW
rach roją się od ptactwa.
W obradach wzięli udział:
ze' podpisanej 10 maja 1948 r., st,ronni rych województwach konferencje
S~onnlctwa Lu?owego, przewod- ctwa. te prOW'.ulzą szereg akcji, ma· te Odbywają się już po raz drugi.
Na zdJjęo\ll.1: Łabędzie na jednym z tamtejszych jeY<ior.
DlC'ZąCy Rndy • aczelneJ Władysla.w jącycb na celo przygdtowanie do po
'{{owalski. prez~s NKW - W;ncen- łączenia.
y na:'a~wsl'," ,;.el{~etarz, generalny
PDwołano stałe Ol'gany współpra.'ll1tolU ~Ol"'r,ycll:l. Wlceprezes NKW, ey obydwu stronnictw, w dziale
}:;oJ,esla\\o Pod 00 IV orny, zastępcy 5e- szkoleUla kadr działaczy terenowych
he m:z"' ,ge •. emlncgo' A.ll'ks.auder w dziale prasy propagandy i wyi• atU Zarządu i l li
Ju;.:z.I'H' ';(:;./ 1.'['~d,e;J~ Rek.
dawnictw, komisj,e rolno-~konon?-i~;:
III łłlaemczech
z PO,~K,e ,0, crDnmctwa Ludowe,_ ną
oraz w ootatrum okres1(! komlslę
III
'I
g.o: przew<:dmczący Rady Naczelnej tatutowo-programową·
I . ,
Cu.. ła \' \lyeecb. prezes 1\'KW, J6'l.el Niecko. sekl'etarz naczelny Kazi
Znaczny dorobek osiągnęły obyml.(',rz HlHlach, wiceprezes NKW - dwa stronnictwa w akcji wspólnego
Ja.n Dc-mallski oraz zaste'pcy sekre- szkolenia kadr, Dotychczas w cenNOW~ JORK. 5.2 (pAP), Dziennik "NEW POST" uja.wnia szczegó---h:rza nacz"'lnego Browslaw Tbo as tra1nej szkole politycznej SL prze- ł:\, sprawy Aleksandra SACKSA, urzędni'ka. administraoji amerykań
i ... 'a!'ław 8chayet.
prowadzono 6 kursów dla działaczy skie,j w Niemczech, ldóry za.wieszony został w czynnościach za skryty~a po"z~dl;:u dziennj'm znajdowa, wOje',vódzkic,h i pO\TI.~atowych ob,y- k~:!n.ie swych pn;ełożonych pn;ed komisją Minist-erstwa Armii Stanów
ły :;:iG spra,vy \yspól ziała~1ia SL l dwu st.ronmctw, Kazdy z kursow Zj
'.,
"
. . '
PSL z,~ ołanie Rac. Naczelnych obu obejmował 20 wykładów na temat~·
K()~SJa /fl;st;rstwa .~I'nu: \V~'
ZG5tal,a ;' SW01::; ~zasle z Wa- W sprowle O CJI O GW onet
stronn'c:tw u,az kon"l'esu zjednocze- idl"Ologiczne, ujmowane na tle hl~ sz~~, nu o er 1!Ila. l!!)nlc\'I)'az pro es y przecl~ o, p~ y. om amer~WARSZAWA, 5,2 (pAP). 5.2 br.
;'.~
, T',
b,
:'
storii ruchu ludowego i aktualnej
kanskiego zar~du wOJskowego W6 bec monopol! nlemlCcklCh siały SIę odbyła Sl'ę w' Kom.;tecl'e Centralnym
"vwe",o, omiJ :1.3,10 rowruez sprawę
t
... t l '
. k
't .
dl
ł~"
,-~. k' h
calS'zeg'O w:pt',!nega szkolenia dziala polityld obu stro~nictw, na terna y z"v g osne J omproml IlJące
a w "",.7. amery"",ns le •
PZPR konferencja międzypartyjna
czy wiej kich,
społeczno-ekonom:czne,
Sakeks podał komisji wiele faktów cy administracji amerykańskiej w z udziałem przedstawicieli KC PZPR
f,l ~ *
. .Doty~hczas akCją wspólnych kur- świadczących o jawnym popieraniu Niemczech od lat sabotują instrukcje NKW SL, NKW .PSL oraz przedstaWARSZAWA, ?Z (P~P). W m.fsI so,w ,obJ~to ogółem ponad l~OO akty monoJ)()li i karteli nleInleckicb przez zmarłego prez, Roosevelta, dotyczą- wicieli zarzqdu głównego ZSCh.,
fI"!-:ty 1.Jl5 ~
de:l\;la.r
!fP1l!- W1St~v o..ere;npv.'Y c • Os~tru z ~Y h adnliniotrac;ię amel' "kańsl.-ą. >f! zło· re polityki wv'bec monopoli iemiec Centra.,li Rolniczej Spółdme1ni "Sacb.\3,lanill Strou.;}t('twa. Ludowego l kUl'~m'l zakonczony został w dmu 1 7.eniu zeznań, Sacks został zawieszo- kich.
mopomoc Chłopska" i Centrali Mięs
(i,iski l!() Strunl1łctwa. Ludowego, lutego br,
ny w Ul'zędowaniu przez gen, CJay'a,
Amerykańska
administracja w nej, poświęcona omówieniu zadań
, ' - -..- - - - . - - - - - - - - - komisja zaś zataiła jego zeznania, Niemcz€-ch nie uczyniła nic, by zlik partii politycznych i czynnika spoinformując Q ich treści jedynie gen, 'nidować niemieckie kartele i mono- łecznego w związku z akcją hodoClay'-a,
pole, a wymienieni wyżej dygnitarze wlaną, Obradom przewodniczył ob.
"New Post" opublikował oświad- wykorzystywali i wykorzystują na- Chlechowski. DyskUSja toczyła się
czen;e Sacksa, który stwierdza, że dal swój autorytet dla storpedowa- wokół sposobu koordynacji pracy na
wiceminister Armii Stanów Zjedn, nia najmniejszych prób walki z mo odcinku podnoszenia hodowli bydła
generał Dra.}Jer, jego zięć, Hawkins rlOpo)ami niemieckimi. Sacks oświad i t.rzody chlewnej oraz usprawnienia
RZYM, 5.2 (pAPl. W tygodniku szybko, że niczego nie można doko - szef depertamentu dekartelizacji czyI również, że w okresie, gdy pel skupu. Omówiono szereg związanych
"TI lVlor..do Operajo" ukazał się arty nać bez poparcia narodu, lub wbl'ew Zarządu Amerykailskiego w Niem- nH funkcje w amerykańSkiej admi- ~ tym zagadnieniem spraw i podję·
ku! Nenni'ego na temat prób wciąg· jegD woli. a n.u.ród włoo:ki jest zdel)~'l czech, Leland Spencer - szef depar nistracji w Niemczech, wywierano to m, in, następujące uchwały: •
11i,~cia WIoch do Bloku Zachodnie- dowanie Pl'Ztlciwn.y związaniu" go z tamentu han,dlu. i prze:ny~łu Zar~ą nań pr~je. by pOkryw,al milczeniem ~ Centralna
konferencja między
go, Nelllli zwraca uwagę, że ewen- agresy'll'JDym BlokIem Za-chodll1m.
du Amerykanslnego i mm urzędm- p:-aktykl swych przełozonych,
• partyjna postanawia zwołać w
toolw'ć~tia~
~1ochw
~mhl~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~__________________ Idciachm~~y6 a12~~~ b~ u
ku st.anowi dla nich wielkie niebez
terenie wszystkich województw kon

posiedze-

a
t
ki
.oEskoweao

anierykan· sk eO':a1I

N·te wo\no o n·, ch mowie
głośno

Międzypartyjna

konferencja

k" h d I

:Jafa.

.

I

UiNennie można
działai Wbrl\DlUQ\\ BB,odu
o wciqgcmiu WIoch do Bloku Zachodniego
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_ stwi.erdza autor uwolnieleży

Włoch od jakichltolwiek zobowiązań wiążących się z wojskowo-

nie

politycznym sojuszem, który ma wy
raźn:e
agresywny i prowokacyjny
charakter. Tego rodzaju sojusze mogą stać si<.~ dla l111Szego kraju jedynie zwiastunami katastrofy. Ci, któ
rzy nawołują nas do nowych pocho
dow krzyżowych, rzekomo w interesach kla.~Dwych,
przekonają się
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no szac ha Iranu

Surowego ukarani10
d omagaelą

się

ro bGlniey

Mowo prokuratora i

obrońców

indszenty'ego

nia zadań, związanych z akcją podniesienia hodowli i organizs ii skupu,
Konferencja zaleca odpowiednim organom partyjnym zorgani
wwanie narad aktywu powiatowegl)
i ogólnych zebrań gminnych z udzialem działaczy bezpartyjnych w
terminie dD 5 marca br, dla omówienia powyższych zadań.
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w trzecim dniu procesu
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BUDAPESĘT,
5.2. (PAP). Trzeci dzień procesu przeciwli(>
.
"
' . ,
MINDSZENTY' emu l. wspo• łos k arzonym
wypełnuy
przemowlema
prokuratora Gyula Alapi o.raz ob rońcy dra Kiczko.
Oskarżyciel publiczn:-.,' wskazał na wstępie na olbrzymie zainteresowanie, jakie proces wywołl'l.ł zarówno w kraju, jak i za granicą, Lud węgierski domagał się zlikwidowania reakcji, na któ'
Agencja rej czele stał Mindszenty. gdyż stanowiła ona 'p rzeszkodę
na

LONDYN, 5,2. (PAP).
Reutera donOSi z Teheranu, że do- drodze

do rozwo.iu

demokracji

ludowei,

Nawiązując

do kłamliwych i 0- do których każdy ma prawo wgląszcze~:cz:(ch o,świadcz!'lń, radia ame-Id~, świ~dcz! fakt, ~e oskarżeni morykansk;ie~o l brytYJsklego, proku- gh
mesk;Ięr::ow,am~
wypowiad~ć
rator oSW1adczył: - Prasa zachod- swe zoame l nikt !ID W tym me
nia nie chce prawdy. Pragnie ona przcsz!cadza
skomproml'towac" węgl'er'ska, demoNa pr
. t ym - s t'Wler
, d Z1'ł z
"oceSIe
krację ludową i twierdzi, iż proces n~cisbkiłem prokurato~.~ w . ogóle
ten r~ekomo ~i, j~st prowadzony Il~e y.o ~ mowy o ~ehgn. Am, Ta,zu
zgodnie
przepisami procedury sa me poru_zO:1O tutaj sprawy llstow
zwole~ia Iranu s~o~ wpływów im- dowej, Każdy kto był obec~y na tej pas~erskich Mindszenty'ego, choć
peria11st6w brytYJskich
sali-mógł się przekonać, że \vszyst moznn by w ich znaleźć wicIe moRząd ogłosił w Teheranie stan wylko. działo się zgodnie z przepi~ami mentów obdążających [~'lilld5zcnty
jątkowy,
prawa, Świadczą o tym dokumenty, odpowiada t)rzed sądem nic jako ~ło
-- _ . . ,
wa U:ościoła !,atolickiego. lecz jako
csoba, która rlOpehtiła !H'zest~pstwo,
Mindszenty mus;ałby stanąć przed
sądem
również
w ~m wypadku,
gdyby nI€' byt kardynakm, lecz nie
HlilJlistro
znallym nilu 'mu czł{\wiekiem.
z: kol 'i J "okurator 'lm{n':ł dzia
PARYZ , 5,2
(PAP)
Dziennik afera MalIpas wywołała powFzechne łal no";" lVI , I)rlszen~"'c:lO po v" zwolt'
"R'lmanitć"
zamieścił artykuł,
w oburzenie, Z!1znaczył leż przy tyll',. "li\: WŁ'R "1'
kto m znrzuc:a min, Andrć M:.ll'it\±e gl-lYWt1y nałoione na spe!{' ian,
Mi-> ls!"ntv zalożyl org",ni~ncję.
il1tel'weneję na korzyść spekulant<, tów \VC wspomnianym dępal'tamen· dą:tąCH cir, ob",len;:l ' .... publilej ~}i:"'ld, .
mi;,sem, M~upas. w departamel1<'il' I cie przekraczają 2 miliardy fra~l;ó\', '7C'l1!i "hda! \vybl'~ć ,po~··ód H,1bs
SCll1e tn teneure,
,'l\' tymczasem do skarbu p~nsi Wf>' ')Ul'gow nowegr, ::ro1a ; 1110W" prze
Sprawa ta zostala pOl'ust:ona pl"~e' .. ':,Icono jedynie 694 miron~'
!~szta!CI(o Wc':!'y w kraj f(>uda 'ny, w
depu tow<lnych komunistycznych n:.
\ndre Marle odmówił wyjal;nler. kraj t1c i,ku. Tote~, sp"zysic;źC'nia
ostatnim posied7.eniu z~romadzeJ1j;;1 w tej ~pnlwie, oświadczając. 7,p dO,- 11,1'l1r"7.>·.. '"·",,, ... io m071"'" h,l<' tl'!i.,
Dep"'owany ('P>1(.F C'hodz"nie przech'ko M""oaF mu",
,v ... ć
Na:'odow go
stwierdził w swym wystąpieniu, że pozostać na l'azie okryte tajemnic<t, t Nie Ino .<.1 lm!) Wldd"y liCi "wlęcie
konano tam zamachu na szacha Iranu Mohammeda Reza Pahlevi..
W Teheranie odbywają się maso,
'.
we de~ons~acJe, stu~e~tow, ktol'zy
domagaJ!:>.. Slę umewazmenia układu
brytyjsko-irańskiego i konceSji przy
znanych Brytyjczykom, a także wy_
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prokurator - która
m'e wytoczyłaby procesu Mindszen_
ty 'emu skoro chciał on obalić l'ł
, , '
ustro' l' N' 'e~t
sd ą
lstmejący
, ' " le J" praw ą,'
że Mindszent)' chciał bronić religii'
Wolności religii na Węgrzech bro~
nią ustawy. Zresztą, w toku procest\I,
Mindszenty nawet słówkiem nie
wspomniał, że pragnął bronić religii. Jego działalność podyktowana ~dwoit<1ca łlIr'1t U J"SC
była nienawiścią do demokracji,
TI
Przechodząc do oskarżenia o zdra ljroniq I)rZ~l!ępCÓW 'lVole!1l1Ych
dę, prOkurator przytacza odpowiedź
BERLIN, 5,2, (PAP), Według dob posła amerykańsk, Schoenfelda.,
któ
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"
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NOWY JORK. 5.2. (PAP). Na posiedzeniu
plenarnym konferencji

BUDAPESZT, 5.2 (PAP). 27 dzien
nlkarzy za~ anicznych, reprezentujących prasę 12 krajów, ogłosiło
wspólne oświadczenie, potępiające
§ją
fałszywe wiadomości szerzone przez
.
pewną część prasy i rozgłośni radio
Kończąc, oskarżony wyraził goto_ wają depesze, w których załogi fab- wych Zachodu na temat warunków
wość pokrycia szkód materialnych, ryk i przedsiębiorstw przemysło- działalności sprawozdawczej kores..
wyrządzonych państwu.
wych domagają się jak najsurow- pondentów, obecnych na procesie
Po wysłuchanlu ostatnlego słowa szego ukrania zdrajcy i agenta ob- Mindszenty'ego. Oświadczenie to ka
pozostałych oskarżonych trybunał cego wywiadu - Mindszenty'ego. tegorycznie zaprzecza kłamliwym
zapowiedział, że wyrok zostanie 0- W~dana przez .rzą~ węgier;;ki "Z6łta info~m~cjom o rzek0.mym . cenzurogłoszony we wtorek o godz. 9 rano. Ks1ęga",
zaWlera]ąca
dokumenty, wamu lch wiadomoścl, o rueśclsłych
demaskujące Mlndszenty'ego, roze_ tłumaczeniach z języka węgierskie- >I< szła się w olbrzymiej ilOŚCi egzem- go i o dopuszczeniu dziennikarzy na
BUDAPESZT, 5.2. (PAP). Na ["ęce\ plarzy. Wkrótce ukaże się trzecie \ proces pod kątem widzenia Ich poczłonków rządu węgierskiego napły wydanie tej kSięgi.
,glądów politycznych.

.0

(Dokończenie ze str. 1)
on nie tylko danych o Węgrzech
lecz również informacji o Armii R~
dzieckiej.
Następnie prokurator omawia
~f~~~enty~agCoh.lnaCji walutowych
.Z ~{Qlei prokurator zajął się omów!cmem roli pozost.ałych oskarżonych. Przywódca legitymistów węglerskich, Barany!, byl tym, który

międzynarodowej w sprawie handlu
pszenicą delegat Związku Radzieckiego' zostal jednomyślnle mianowany członkiem komitetu do spraw
. .
cen l termmQW umów.
...

d en.

C h • • ...
.:::;;o

uznały państwo Izraera
NOWY JORK, 5.2. (PAP). Z Sanłlago do Chile donGSzą G uznaniu
przez tamtejszy

l'ząd państwa

Izrael.

f.~~i~~;~~~~~~~~iE~~3~ Niezależnie od prze onań politucznuvb
:~f? :~;~::n~y=-~=
J
bYł łącznllncm m:ędzy

hl'. Csaky 8
Mindszenty'm. .
Sekretarz M:ndsenty'ego
Zakar
był łącznikiem milldzy Mindszen:
tym a Baranyi i między Mindszentym a Amerykanami.
Książę Eszterhazy - jak to wykazał~ przewód. sądowy _ mi~ł na o~u
wł",sne cele. spodziewał SH~ on, ze
:u:wy:ad~~ festaruacj~ monarchii
ys a
YS. m.org w gruntu;
głÓ~ wina Eszterhazego polega na
tym, ze kupował u Mindszenty'ego
czela, których zbyt nie był łatwy.
Ispanky, Toth i Nagy - stwierdza prokurato~ _ na zlecenie szple
ga Michalowlcs'a dostarczali mu
po~fnych informacji i meldunków
szp1egowskich.
w konkluzji prokurator oświadczył: "Proces ten dowodzi iż demokracja węgierska przepro';"adziła go
zgodnie z obowiązującym' ustawami 1 że zdecydowana je~t pociągnąć do odpowiedzialności każdego
kto by się odważył na nią tragnąć:
Niechaj wyrok wykaże iż lud węgierski, który tak drog~ zapłacił za
swą wolność, potł'ali jej również

co raz wiaceJ
~

ciągu Obrońca
rozprawy przemawiali
obrońcy.
Mindszety'ego,
krótkiej

przerwie

który stwierdZił
.
'

że

w

ż

mo e

rozgoryczenia

,

Aresztowon e Bruecknera

~ej wojnie", albo też, oświadczyć

Jasno bez dwumacznikow, dlaczego
Swiał oczekiwał spotkania Stalin-Trurnan
się .u~aża za niewskazane podjąć
BERLIN, 5.2. (PAP). W Goerliu.
choclazby r.ozmowy.
zostal
b. gauleiter
NOWY JeRK, 5.2. (PAP). Negat.ywne stanowisko Achl'sona ł Tru.
Waszyngtońsld j"orespondent
"New
aresztowany
aca
mana wobec propozyoji Generalissimusa Stalina wywołało <łuze roz- Y.or~ T!mes" zw:
uwag~ na ist- NSDAP i nadprezydent Sląska Helczarowanie w społeczeństwie ame_rykańskim,
spragnionym pOkoju meme wśród dZ18łaczy politycznych . mut Brueckner. Związek oftar ta·
l odprężenia napiętej sytuacji międzynarodowej. Znalazło to 8wój wy. USA grupy,. która konsekwentnie szyzmu w Goerlltz wezwał l"dnOś6,
raz m. in. w oświadczeniach całego szeregu postępowych działaczy i or- ~:r':;~·!.f:~~~l~~:~~~ s~of- aby meldowała o wszystkich zbroganlzacji, jak równIez w wypowied:dach znacznej części pr. y nłe7.&I I I
a 1- d i h
ł .
B eck
leżnie od reprezentowanego przez nią kierunku politycznego '
nem. ~rupa .ta. - stwletd'tQ pismo n ac pope ruonych pI'Zel': TU
~
•
"ruewąt?l1W1e będZ!e protesto_ nera.
Krajowa Rada pracowników nau·1 podkreślając, iż Stnlin utorował dro wała przeClwko !ltano~sku zaJ~te_
ki szt'lld i wolnych zawodów wy sto . gę do uregulowania rozbieżności mu przez Aches~na".
so~allt do ~rezydenta Tl':lma.na o~ę między USA a ZSRR stwierdza z P~ważny publICysta am~rykańskl
'l
dZIe, w k.tor:ym, \VYPOwI~daJą~ Slę naciskiem, iż obowiązkiem Rządu Da~ld Lawrence kryty!~uJ~ na lasIę
z~ odbyCIem konferencJI mIędzy Amerykańskiego było niezwłoczne m~~h "New Yor~ Snn l innych
•
mm a Stalinem, stwierdza m. in.:
nawiązanie rozmów ? Rządem Ra_ dz~enników odpowIedź USA na ofer sprawą rozbrOJenia
"Jesteśmy prze~onanl, że mię- dzieckim dla osiągnięcia tego celu. tę Stalina. Lawr~nce ~twierdZ8, że LAKE SUCCESS 5.2 (PAP). W.
dzy Sta.naml ZJednoczonymi a
zdrowy rozsądek l UCZCIWOŚĆ n~e po
'
Związkiem Radzieckim nie ma
Znany publicysta
amerykań'Ski zwalają mu przyłączyć się do chóru wtorek odbędzie się pos.iedzen:te RIlani jednego zagadnienia, którego Stone wyraża na łamach "New chwalców Achesona. D7jennikarz a- d B
.
k 6
nie można by uregulo'i\'a(; w dl'o- York Post" pogląd, że wybory na merykański podkreśla, Iż rząd USA y
ezpleczcństwa, na t rym zodze rokowań, jeśli obie strony prezydenta stanowiły silny cios dla zobowiązany był zgodziĆ mę na pod stanie rozpatrzona reZOlucja Zgro-wykażą dobrą wolę i tolerancję". dwupartyjnej polItyki ,.zimnej wOj_\jęcle rozmów na temat pokoju na. madzenla Generalnego w !lprawie
Przestrzegając przed konsekwen- ny". Obowiązkiem rządu - pisze wet gdyby przypuszczał, że rozcjaIn:i rozbicia świata i ~zmożonych Stone - jest położyć kres tej "zim mowy te nie będą owocne.
redukcji zbrOjeń.
zbJ:oJen, Rada konkludUJe:
Zaproszenie Premiera Stalina
wiOltO ~yć przyjęte z całego serca,
'y przeciwnym. wypadku
oskarzy Się nas ~ to, ze cyni~z.
.
nie uC,hYlamy stę od odpowlc.
•
dzlalnoscl za prowadzenie konwalki o
O nowym kryzysie w gabineCie Kuomintangu
J. T
enator aylor oraz członek Izby
LONDYN. 5.2. (PAP), Jak donosi Agencja Reutera z NanJtInu, woJ- I Urzędujący prezydent Li-Tsung_

R? d B zplecze
.
o· t
SW

I

bronić"

Po
szym

głosów

zalmle

na zacho' d od Szan aJu·

g~yZ

dai·

b 'ć
roru

~e;~as~lJe:!~~l:du~~łni~ł::f:og~~~c~

l

s~~:.~~tnej

długotrwały Pogłoski

I

jakoby
Mindszenty był bez obrony.
Obrońca podkreślił że Mindszenty
przyznał się do swych czynów wyraził żal i oświadczył że gdyby' miał
ok'
d I ł łb
d' I .
l l
aZJQ~
za a y
Z1S?J zupe n ~
~a~zeJs List .~~ds~enty eg~ ~o
IS r~ prawie wo Ci - S Wler
obronca _ wykazał wobec całego
świata, ze na Węgrzech nle ma zad

Rcprezentant~w Marcantonlo wyra ISka ludowe sforsowały w dolnym bIegu rzekę Jang. Tse.Kiang J utwo- Jen, który przebywa znów w Nanzil! ubolewame z powodu o~rluce- rzyły przyczółek n,ostowy w strefie gtirskiej w odległości około 160 km
nia przez 'Drumana propozyC)l apot na zachód od Sz nghaju.
bnl , mi ł 'ID C01.\ć \lremierowt, dr.
kania się ze Stalinem.
Sun-Fo, że zwoln' go ze stanowi.
WYChodzący w Stanie PcnsylwaZ Kanionu donoszą, że rz.ąd kuo-\rue urzędowanie w swej nowej tym ska. jezeli odmówi powrotu do Nan
nia dziennik
Gazette and Dany" \ m'lntamru rozpoc~ ł w sobote oflcjal czasowej siedZ1b:e.
Ol
' ' ' '
'
lonu na każde żądanie. W związku
z tym l-rclŻą pogłoski o nowym kry

nego
religii.
Opór MindEzenty'ego przeciwko
reformie rolnej tłumaczy się _ jak
wywodził obrońca - faktem, że Ko

zysie w abinf>de Kuomintangu.
Z Szanhaju donoszą. że w n!edzle
lę ma udać s:ę stamtąd samolotem

=

prześladowania

WS' ro' d czoło y h sporter'

~~l:~;~~o~~j~t~~SI~~!:e.węgrZeCh znalazła się
Kończąc,
obrońca prosi o łagodny
.
wymIar kary dla Mindszenty'ego.
Wieczorem po przemówieniach 0brońców zabrał głos oskarżony Mind
Bzenty, aby wypowiedzieć swe ostat
nie słowo.
Oświadczył, że "bez upiększeń"
.
przyznaje S1ę do swych czynów, "bez
względu na to, czy dokonał ich z po
budek własnych, czy też pod wpływem wskazówek z zewnątrz".
Przypominając swój list do ministra sprawiedliwości Mindszenty 0znajmił, ze treść tego listu podtl'zymuje, potwierdzając swą winę.

Prognozo pogody
Nocą na ogół pogodnie, jedyDle w
dzielnicach południowych zachmu·
rzeńie duże i stopniowo ustępujące
opady. Dniem zachmurzenie zmienne z możliwością lokalnych opadów
przelotnych. Nocą przymrozki do
-3 st., dniem temperatura maksymalna około zera, od p6łnoco-wscho
<lu krajU oziE;'blenie. Wiatry słabe,
miejscami umiark<YWane, słabnące z
kicrunków północnych.

.

Porska

Plan eksportu za rok ubiegły, prZE
d os:awy
t
1
ś·
Wl'du j ący
w WySOKO
CI
22.546.000 ton został przez C2ntralE;
Zbytt\ Produktów Przemysłu WQ"1o·
wego wykonany z nad\'vyżką 9.4
proc. Eksportując. te li ości węgl;;
Polska stanęła w rzędzie czołowych
eksporterów świata.
Najwięcej węgla ulokowaJi~my w
roku ub. na rynku północno - europejs1cim, powiększając nasze dosta-

WARSZAWA, 5.2. (PAP) Na podstawie obserwacji prowadzonej od
pewnego czasu przez organ:!. Bezpieczeństwa Publicznego stwierdzono, że część, niezllaczna zresztą, b.
członków AK ze zgrupowania "Zośka", "Parasol" I Innych, Pl'Zystąpib
do organizowania grup dywersyjno • terrorystycznych, groma.dząc w
tym celu broń i materiał wybuch oWy.

Organizacja była h(ljni~ wspieranllo
dolarami zza granicy.
W ciągu stycznia władze Bezpie!!1 czasiE'

.ta~

do RedakcjI •. Dzlennlka L6dzk:Je·
go . 'Jódź, ul PiotrkoW8kn Nr 116. Na kopercIe zaznl\czy,'
.. KUPONY
ROZHYWKOWE"\

2DZiENNIK COOZKI Nr 86 (1800)

l'

rs joej

I

.

';:t;

l

Pogrzeb odbędzie się dnia 7 lutego br., o godz. 11
Kaplicy szpitala "Betlecm" ul. Curie S!dodm.\'skiej 15/17.
DYREKTOR,
GRONO NAUCZYCIELSIUE
i SŁUCHACZE SZKOŁY.

(1504 pl

e.ID••••••••••••••••••••••••••••
Dnia-4 lutego 1949 r.,

zasnęła

w Bogu,

przeżyws'1.Y lał

38

S. t P.
STANISŁAWA

WI

z PACHULSKICH

KG

SKA

j

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala .,Bełleem",
. 7 lutego br., godz. ll, o czym zawi damiają
~
MĄZ, RODZI~E. SiOSTRA i BRACIA.

.,Dzlenn'lia Lódz"'eqoU
RedakcJa postanowiła rozlosować 7.
Czytelników, którzy nade
3łali kupony - następujące kslążkl: S.
1. Sir James Jeans: Wsrwcbświat 9
2. Aldous Huxley: Czas musi sta.
nąć

(7 kolejnyell kuponów prOSlmy przy·

jął

rewizji u aresztowanych 7.naleziono·
jeden cięzld · karabin maszynowy
dwa ręczne karabiny maszynowe, 22
automaty (St.eny i MPI), 15 pistoletów. 14 granatów. du:7.1ł ilość materiału wybuchowego, de onatory i in·
nc części uzbrojenia. Wykryto rów-I
nież
dutą ilość naboi. Ponadto"
c:rasie rewizji znaleziono 2 stacje ra·
diowe Il3dawczo-odbioreze typu woJskowego ora7. duzą ilość dol:tró"
złotych i papierowych.
Tak więc dzięki czujności Służby
Bezpieczeństwa została. rozbita banda, szykująca. akty dYWł!rsyjne : zamachy na lt!prowllicze osobistości w
naszym państwie.

pomiędzy

ADRhlS:

do Peki11l1n:lwi4WĆ
nown dcIe
<lcja, poko~
która
sprobuje
rokowania

WITKOWSKA

32 tygOdniu akcU pr miowej
I NAZWISKO:

w ub. r.

jowe.
Rynek zachodnio-europejski przy.
3.904.000 ton, czyli ponad 65
K111'S waluty
kuom;nŁangowsl:1 j
pi'OC. w:ęcej niż w roku poprzednim. "Złotego Ytnna" (mimo swej na.
Około 1.000.000 ton Objęły dosta- zwy jest to picn'adz paolcrowy) w
wy do krajów Europy południow0- d
l " ; f '\ .
d
wschodnlej i krajów pozaeuropej-I !l ~zym c·ągu {~,3S _fOl'!. me sps a.
W'?_ z 4.129,OOO.ton w.roku 1947 d.u skich, łucznie ze sprzedaz'ą w por- Wynosi on ob . . cme 1,,00 w sio"unku
7 .-.v.
c~6 00 O t on, t J. prawIe o 81 proc. I tach.
..
do dolara USA.
Dostawy na rynek wschodni wy- I
c
niosły w omawianym
okresi!:! . .i!fllI. . . . . . . . .IUII• • • • •1'fI.3i1..1D• • • •I!I!!• • •~
7.:398.000 ton, czYli o 14 proc. mniej
W dniu 4 lutego 1949 roku, zmarła
niż w roku poprzednim. Niemal dwa
i pół - krotnie . wzrósł eksport do
S. t P.
krajów środkowo-europejskich, wy\nióSł bowiem 4,975,000 ton, podczes
STANISŁAWA
~dy w
r. 1947 eksportowaliśmy
żona
Wicedyrektora
fi Państw. Gimn. i Lic. dla Dorosłycl. ,
2.008.000 ton.

Likwida ·a band

kierownictwem' na czele.

węgla

eksportowi

R
I
ekordowe wyn ki pracy poJs!t 11'go przemysłu węglowego, wydoby.
de ponad 70.000.000 ton węgla ora7. dalsze pn!lnies'enie jego j koset
pozwoliły w roku ubiegłym na zwit:ltSzenie ck portu, pl'ZYc:Lynia;iąc się
tym samym do . c1alszf'~o 'wz;nGC111ell [a pozycji P·o!r.\ti jako eks ol'tera na
rynkach zagranJcznyc:I.

czeństwa. aresztowały kllkudziesłęciu członków te.i organizacji z je;!

LMI~

dzięki

S'WI' t

V,Tojciech Zukrowski: Z kraJu
milczenia
Mikołaj Gogol: Ma.rtwe Dusze
Aleksander Serafimowicz: Zelaz.ny p6tok

3 Leon Kruczkowski: Sidła
10 Gustaw Daniłowski: Z minio4 Arkady Fiedler: Ryby śpiewają
llych dni.
Tynikl !rsowania podamy w nad
w Ukajali
.5. Julian Tuwim: ,Lutn;a Puszkina .. 'l{~ząCł sobotę. Dziś w numeI"l'1'
6. Ksawery 1:"rusz.yński: 't'llyoaści"
kupo-n XXXIII serii pl'elnIowej.

II

opowieści

d. P.

ABRAM LICHTENSZTAJN
DOKTÓR MEDYCYNY.
Po długich i ciężldch cierpieniach zmarł dnia 4 lutego 1949 roku, przeżywszy lat 58. W tymże dniu został
pochowany, o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie
ZONA i SYN.
(1478 pl

o

e

d a ,-e6660
'"'!11/1

.0"dzAr'6'"

.'I .ZI.

J' y

Po prostu

Pasażerowie

w Andrzejowie

Cił~OSi!e~t:I~~~(l;as~~~~Z!~;~~~~ ~~~~

Nieprzvieml1e skutki afery R. D. La Rache'a
fi

"Lo

d

łfJ9r

z-.,-aciiól"!l'

Podawał ::.ię za obcokrajowca i w nieznanym kierunku, a wśród
nazywał się Raymond Daniel La czarnogiełdziarzy zapanowała pał'
"k
'
. b'
.
·
R och e, Z.aJ:r:lowa
Jakoby p?w~z- ru "a, ,O~azało SIę oWle~, ~e
ne stallowlsl:o w amerykansklm przedsIęblOrczy ten osobruk n~e

c;ia z La Rochem doprt>wadzlładOI(łrzejOw~ pod ŁOd,zią w spra,;;,k l1i~
ujawnienia faktyczne<>'o stanu rze porządJrow panuJącycb na stacJI
C~y,
.
b _
kolejowe}. . .
.
Po rozpatrzeniu sprawy Korni,
~k~zuJe SIę, z~ w. poczekalrnl ~t3:'
t cYJneJ ogrzewania me ma. s t UleJe
sja. Spec:ialna u~arała Ich nas ę- podobno projekt postawienia piepUJącyml karamI:
ca, ale leży z górą od dwóch la.t \~
Bogumił Kantor
szesc mie- jaldejś instancji PKP Łó,lź. Tymsięcy 6bozu pracy przymusowej i czasem. pasażerowie ez~kać muszą
grzywna w kwocie 5 milionów na POCl~g w locu~ mea grzanym i
złotych
bardzo orulll1o ~hzymany~.
.
. '
.
.
Władze
l.oleJowe powmny SIę
,~uln~sz. Turbowlcz - OSlemna- zdobyć ostat cmie n:1 postawie!lie
sCIe mIeSIęcy obozu pracy,
pieca, albo, jeśli przelm!.cza to ICb
Szmul Blajwajs - osiemnaście możliwości finansowe, naleia!uby
miesięcy obozu pracy,
ustawić na stacji w Andrzejowie
Zyg:munt Gąssowski - dwana- !{Osze z. kol{se~n,
"
(F)
ście miesięcy obozu pracy (oko- I to Jak naJszybcIeJ.
liczność łagodząca: przyznanie się - - - - - - - - - - - - - - - do winy),
li
Daniel Radziejewski - dwanail1
ście ~iesięcy obozu pracy,
otwarto sklep "Cl~telnika"
Halma ChuąszC'J:ewska - dwa.
.
d 9
naście miesięcy obozu pracy,
dWb ł dm';l wczoobreaclnSoZYS'Cml' dOYI~eOktZo'l-a
"mI
, e- oDelegatury
y o Się Łódzkiej
W
. Al e ks an d er L"100 - szesc
Spółdz. Wyd.SlęCy obozu pracy,
OŚw. Czytelnik" E. Kukulaka oTadeusz Ulanowski - trzy mie- twarci~ nowej placówki, miano'''lisiące obozu pracy i
cie sklep~ pomocy szkolnych pr~Y
. Zenon Ładnowski - trzy mi e, Pl., .KoścJelnym Nr 4/6 naprzec~w
Sl(ł!;e obozu,
kOSClOła N M.P,
W stos. un k u d o L a R och e,a d 0Z rozmowy . z kierowniczką
d . d skle.
h
pu, p. Szemiotową ,
OWla ulel!lY
c odzeme trwa nadal.
się, że na razie uruchomiony zoStal
Sprawa ~a Roche'a otworzyła bogato zaopatrzony dział materiazapewne v·nelu osobom oczy na złe: łó'v piśmiennych , gier r021'ywkostrony wszelkich "łatwych" inte- wych i przedmiotów biurowych.
resów. Wykazała również, że nie Wszystko co uczeń i biuro potrzewszystko dobre, co.. , amerykań- bują można nabyć w 1 nowym] lSkl!oki
pie. Od nowego ro:{U szw ner,'
s e.
(aw,)
otwarty zostanie dZIał sprzeda~y

nastąpić wymianie
banknotów
U,S.A. Po otrzymaniu od niego

'd
'"
t k'
.
J'est
WIa O~OSCI, ~e a a wyml.ana
przewIdywana, Gąssowsk! sprzeprzedsiębiorstwie filmowym "Mo- tylko sprawy sercowe pozostawIł dał mu ponad 2.000 dolarowo
pexas" W ŁcJzi pojawił się la bez uregulowania, Wyjechał, za:
D,r- ~leksander Libo, (zam. Datem 1947 r. : odrazu zyska~ licz- bierając poważne ilości dewiz ! szynsk~ego. 6), wręczył I:a Ronv(;h komilitonów
kosztowności powi':!l"zonych mu che'owI blIsko 4.000 dolarow na
-,
.
.
, ' . ' l kI ' k
.
t·· t
Z.amozl1::V Ar:lerykanin, . leglty- przez .wielu posz~tlmva~zy ~ Cle" za u~ zagramcą s ~e~ omy cyny.
mu.rący Slę, wIarygodnymI doku- g~ zal~bku. Na lch na:wr;osć bo·
TaDeusz UlanowskI (zam. Brzement"n; (później okazało się, że Wiem lIczył La Roche l me prze- ska 8), zapoznał La Roche'a z Da'
były Irrałs7.o',,'ane) i powołujący się liczył się, Przeliczy. się natomiast, nielem Radziejewskim, (zam. Zat.;: wpływy w ambasadzie zyskał nie doceniając
czujności vvładz. wadzką 54),
który wręczył mu
\'/, krótkim czasie doskonałą opi- Wkrótce po wyjeździe z Łodzi zo- 1500 dolarów, za co La Roche
ni.ę WŚ~'ód kawiarnianej "smle- stał aresztowany w Gdańsku i 0- przekazał do jednego z banków
tanki",
Kombinatorzy szukali z sadzony w więzieniu.
amerykańskich rzekome polecenie
nb.1 t:ontaktu, w nadziei nawiązaPodczas dochodzenia wyszły n", wypłacenia
2.000 dolarów na
ni.a kurzystnych transakcji handlo jaw nielegalne trans,akcje, zaw.ar- wskazany prz.ez. Radziejewskie.go
wych (oczyv'iście, nielegalnej na- te przez La Roche a w Łodzl. I adres, NIezalezme od tego RadzIet!1l'Y).
.
tak Bogumił Kantor, właściciel jewski pożyczał' kilkakrotnie La
l l epu JU
. b'l
A La Roche nie odstręczał od s,;:
l ers k'le~o w G ran d .' R
oc.he' OWI. d ?l ary, pOb"leraJąc wy'
siebie niko<1o, Przeciwnie szedł" Hotelu, (zarn. Gdanska 46) kuplł sokle odsetkI.
na każdą "'transakcję i 'v.:~runki od niego kilkakrotnie biżuterię,
Zenon Ładnowski, (zam. Nam'
stawiaJ niezwykle ,korzystne" dla odsprzedając ją następnie z zys- towicza 79), pośredniczył z La RokO'1trahpntów·. Nic'dziwnego więc, Idem,
sięgającym w kilku ,wy- c?em w. zaw~rciu jednej trans akże kr-.?żyli wokół niego, J'ak ćmy pa.dk. ach 300% ceny kupna. r,~leza- CJl dewlZ~we], ,
.
- t or, poz.yczył
Z rozum.la ł e. ze, wszys tkle t €:
I~.an
t
wokół ognia . Amerykanin w cią- l eznle o d ,eg.o
I
b ł b
gu kijku m iesi<;,cy stał się nieko- L a R oc h e O~l, ~a l IC h wIars k l pro- t ransa,..cJ,e
za~l~!,ane. y y . e.z
'0<10'. '~l'vm królem łódzkiej czar- c:nt dwadzIescla złotych 20-dola- ~ezwol~ma KOllllS]l D~WIZOWe], 1,
nel <ti!~ld\".
rowek,
Jako melegalne, zaWlerane były
Tu",.sieI":lI1kG" którą zaintereso.Juliusz Turhowicz (zarn. Naru- ustnie. Wszyscy oskarżeni, za
wa~v 'śię już wła.dze
trwała do towicza 67) sprzedał La Roche'o- wyjątkiem Gąssowskiego, który
m~ll:ca 1048 r ku
tym czasie :-vi p~nad 2000 dolarów w złocie przy'zna~ się ~o wi.ny, zaprzeczali
•
.
,
W"
tk
d
k f
i~iJ H.c-::Le wyjechał nagle z Łodzt l papleraell. .
.
.
;;zys Iemu l oplero on ronta-

na S*aary ' M""·
pesete

Vi

--~-GłAwnv
Z h.rztf~d
U
\~
,~, U
1

kaS~r;)Ul k~lpalłw;~~, ~~al~'aZRao"\c'~de7:

SAloy

łotel

marznq

dentystyczny

podręczników

szkolnych. W naJ~
Mm
bliższej przyszłości
przy sklepie ~większą ilośc dolarów, niezależnie
~
.
ruchomiona zostanie c z y t e l n l a
l,
D -a
lU
od tego pośredniczył między nim
•
pism, w której każdy bezpłatnie bę
tł .zv~eH'~lA" Q
a in,nymi przy zawieraniu transkonała
fl\l
Idzie mó.gł na· ~iejscu. korzysj~~,ze
do Mili stm POClt i Te!e!lro'ó~'J
akCji dewizowych,
~
wszystkich
pism
l penod)l,ow
Halina Chrząszczewska, (zam.
W. Ł?dzi,. przy, stw
ul. Targowej 9a z warunków powodzenia tej ofensy- "Czytelnika".
.
Zarząd Główny SllółrhieIui Wy- Nawrot 14), wręcz,.. Tła La Roche'o- z,na,Jd,uJe SIę. Pa!1
<,>wa Fabry~a wy. ,
Powstanie sklepu pomocy szko~dcł\Vll.ic7,o-O"wiatGwej
,.Czytelnik"
I
Meoh LekarskIch 1.Szp'ltalnych, ktoW plątek, 4 bm. fabryka ta obcho- nych w dzielnicy, gdzie dotąd me
w~stfu,O 'al do Mi.nist a PGczt i T'!- wi do zamiany większą ilość do- ra dostarcza pow?Jenne~u leczni- dziła podniosłą uroczystość z okazji było podobnej placówki, mieszkań
legraff1.·· p~, 10 treści na.tępuj~cc.j: larów, funtó,Oi, franków francus- ctwu w Polsce WIele
mezbędnych wyprodukowania setnego fotela den cy starego Miasta powitali z uznał d~. 2111:~ZS
kich i belgijskich na ogólną sumę urz~dzeń. .1sm.jenie takiej f~bryki tystycznego. Obecni 'na tej uroczy- n'iem i zadowoleniem,
Wu:>zawa, dn. 31 grndnia. 48 r.
pięciu milionów złotych według posl~~a Do1e~ml~rne zn~cz~me
stości przedstawiciele PZPR i Zw.
Nowej płacóvvce życzymy po NODo
cen czarnorynkowych.
chwilI obecneJ, kiedy znajdujemy SIę Zaw. Metalowców złożyli gratulacje dzenia (F)
Ob~~tr.~ ~IjJ1Jistra
Zygmunt' GąS80lvski, (zam. Na- w tra!rcie ofensywy .na zaniedbane całej załodze fabrycznej i Feliksov.i
.
D~. !UZ, \hcł.'l-wa SzymanOWSkiego rutowicza 75) zwrócił si d La/POzycJe na~zego leczmct;na, zwłasz- Kędzi, którego brygadzie przypadł
l\Iimstra. Po·:'2t i Teleg.....<t.f6w
Rh'
't'
ę ,o
cza na WSI. Dlatego tez społeczeń- zaszczyt wyprodukowania setnego
u
UBYWATELU I\UNISTRZE!
oc e ~ z zha 1?Y aruem,.. czy m~ m~1 s~wo winno .interes~wać.s,ię produk- fotela dentystycznego.
(zs)
paszło".arn.·a PSS
Z~m ka.iąc bHans osiągnięć naszej 011 pewnyc mfOrrnaC.ll o mająceJ Clą PFIVIL l S, ktora Jest jednym
'"~u
Sp1':łd .1~ln i :za. rolt 1948 w dzi(>(}z!Jak podawali -my, w najbliższych
nl.e
lwows~u'"hni", t~a <.'Zytelnietwa \
ł
~ SIł
•
tygodlliaeh powstanie w Łodzi kilI."~
""i., st\"\~u(\,za.my, ,i w eiągu mift
1'1.
~l
~.~
ka. spółdzielczych jadłodajni pcputl'(;n 'cli 12 m;(".··~cy
~o'l.yskali~my
to'i""
~~.... '
" ," . .
dla. "yÓawal·. ~ch prLez 1~'I.:;' L".!•.aS<Il-\
iil>a
_
larnych. POllll.dtc PSS ot1,>;orzy pa.pi.,..m i l!:v:elln,ków uKolo 800 tysięcy T!1A1!I - , ,
,,
sz!ecia.·nir,bal'. B~r ten ma wyda.
not~'Y,ch ,Pr.e!\ume;at~rów i ta przej/Wsi: IOillf.:J zł. rOCZS1Iłle
zużysia filcu p~piel:1Uczego, 10 tYS':wać po nis!deh cenach (według
'll>azn~e tltfCl' li 1r~OI?!Y przedtem ga-I
z} roootnik p:::plerm Henryk Baran
dla loltali IV l.at., gorące
'lt't.v .. nl/1 cxyt~)fi. Z,ważyWSZ
... y, że na zaoszczę zo
Się dZ1ę. k, U epszeniom
za
uspnm'nir-·jie w pracv tzw. cCllml{a
.,prZd{r~\'lacza".
Po
20
tys.'
zł.
nadania
i
zimne zakąsI.i, które możws. JI'.d_.l!3 gaz;:; t a Jf!S t cz~ ,,!l.rut Prze:!!
R .
1""
,
'"
.
. ..
lłJ"Zj lł2inmi~i 5 osób, .łatwo l1ee".ić,
"a&~a lZacJa ,w pr.ze?.ly;;l~. 0-/ nlezalez.'liło pracę szhi:lerni do tran grody otrzym?li: Zygmunt Górsld na będzie spożywać na miejseu lub
tiU poił wzgledem politycznym 'ml- szcz.~
aJ~c~k,panstw~ ~leIOlmI:io- sformatora oświetleniowego. Obaj za pomysł nowych skrobaków dre- zabierać do domu.
tUl'alnym ~ ' g-=nodarcz""'l ~~CtZa lwr c . wy a °tnik": ,znaJ d 1..!Je 2lrozu- robotnicy otrzymali premie po ;; wnia.n~lch i Stefan lVf.ielczarek.
,.,'
w,.
,J'~
~, ' uleme. u ro b o
oW,orzy
wpro- tys. zł.
Do poważniejszych pomysłów raPierw5zy taki bar będzie OtW31'kt
POO:
..~"ka!\le dla ezyteImetwa tak,eJ wadzaJa na swych odcinka-ch p'!'acy
Na"""od
. 45 t
ł tJ.
cjonalizator~kich nal0.ża. pom~'sł," ty w poniedziałek 7 bm. w lokalu
ik·śd prenumeratorów wiejskieh, wiele ulepszeń
Za swoJ'e pomvsły
ł ",0 b ę w sumI~
. YSE' z 0. 'zy
Z\da' 'zeza na 000
t'
b t '
'.
ma ro otnik paplerm
ugemusz kierovmika fabryki l~ozłowskiego, (lny ul. 6 Sierpnia Nr l (jb)
..
.<
c!ry;n e a.pIe nasze- 1'0. o mcy otrzymUją wysokie pre- KOrczal{. który przez zastosowanie który przeprowadził usprawnienie
.. o tw>,:S'EU do S()~JalJ.Z,mu:
'.
. nue. Ostatnio roootnky przemy- nowe"o przvrzadu zwiększył znacz pracy urządzeń cieplnych podległej
~tw~e~my, ze te ,osI,ągmęcu3 ~ słów wł6ki.enniczego i papiernicze- nie ~dainość
papierniczych.
mu fabrykti, przez co przyczynił się
dl.:ed7.;tme l~powszeeh?-~ema czyteln~- go, k.tÓrych centrale znajdują się w
Francisżek Wojciechowski _ rę- do poważnych oszczędnoścI w zuc·~wa. nIl "'-:11 był?, mozli,w~ tylko dzię Ło~l dokonali nowych ulepszell w bacz drewna skonstruował
no\\'Y ży~u węgla.
k1:. te~llt, iż w mągu tnl.rtl.łOneg-o ro!W swej p r a c y , . .
typ noża do rębaka drewna. Za uBarański -- robotnik, skonstruoorga,D!'Łacja naszej poczty uczyroła
I tak dwaj robotrucy Tadeusz spravm.ienie swe WojciechOWSki 0- wal aparat dla ścieralni drewna.
w1e~Irle
I}ostęp~ ,dla, l1;Sprawnien1a Felczak j St~isław Sliwiński oraz h-zymał premię w wys. 150 proc. co dało w efekcie oszczędnpści Się':
Sll--{H(>b u&ług w dZHl1lziUle prenume- spawacz FranC1szek Felcza.k z P. F. miesięc7..nej pensj~ oraz dodatkowo gające wielu tYSięcy zł rocznie.
raty CZ3.S?pism, a kie~wni.ctwo po- Sztu~~ego Jedw~bj\l Nr 2 wpro- 15 tys. zł.'
Dzięk: tym pomysłom racjonaliL'7.t~ poJllzyło ;na. tę ~edmnll usług wa~li uspra-,>l1Uerue ~aszyn proPoza tym nagrody otrzymali: 20 zatorskim, pań~twowy przemysł panac",k S/lc<lcgo!ny. daJąc tenttl wy- dukuJących sztuCZJJ.c włokno,
tys. zł Jan Błaszczyk - robotnik pierniczy oszczędził wiele lnilionów
raz przy l'ilinych c>kazjach m. in
Proste. ulcpsze~ia. nie pociąga,ią~ fabryk: papieru za zmniejszenie 7.łotych.
na. o~óh](?I~:-T!O-.'Vcj n.a.rild'lie !>ll'Czto- ce za sobą prav.ne żad'1ych kosz-w(',j we ~-.. (}I:łc\win .
tów. pozwolily w iednej tylko faM :.•~ł'my ,;m;~' ło ;;twieriliiĆ, i7. p{l bryce. Nr 2 na, 7.aoszczq:jz"nie na
1-:!7 l}~k V!'.!y w. d1:iei.v·h
llG!sk j ej samycl\.~ tylkn
I{osztach l'emont6l."
(.:l);:t" ,ki lI",łu,~i ha'Hll!)w,"" Świall .. sumy 1i,~O. tys zł w Rtoslll~ku roczczone dla l)r"S"
pnYDi"a!;v w f,tl; n.,'m. Ogołe;rn wprow<l.dz:.::l1le \" ży' .
szcrc.kil";j mien;e chal"aktf'l" Ils1u:::- ;Ie
pomy.sIU, ro~otniko.'''_ dr, ~ . nspdrcznycll.
z,częd110ŚCl ,SJęgalącc lolJ...u lmlio'
now zł r<'Cl..nle.
. . ,
Sl.L>.da.iąc mrueJszym Obywatelo"
W
'bli'
,
P;ątlwwy ',wncel't Filharmonii na tak wysoki pmriom. Górzyński za tyle serdeczności
ze strony
. naj zszym cza~ae. wszyscy
wl l\linistn~wi wyrali:y podzlękGwa.JUa. ~a Jego osobiste wysiłki dla 11- tI'z~J pomysłowi ~oba.tru~:<z otrzy- Łódzkiej by! wyhtkowo atrakcyi swą subtelną i precyzyjną sztuką audyt-orium, poprowadził
nad
, ..
,
. maja wysoką prem1ę pwmę;ma.
IU)\n'l;echUlem3 cz y t!!ł1lctwa na
R6wnież w przemyśJe papierni-- ny i ściągnąl tlumy publicznośd. dyrygencką porywaJ za sobą or· program Poloneza z "Eugeriusza
prL.\'. J)6mO,CY ap~r:"tu pocz:tm~e o. czym ulepszenia sposobów i Ul"zą Przyczyny były dwie: wspanir;.!y kiestr?, o~wial ją, doprowadza" Onegina" Czajkowskiego. Solistą
pr<:s~~y ro~"n~es~le o złozeme w fu:e!l
produkcyjnych wprowadzili
112;I~JZ."zym DZ1enn~ku Urz~oWYI' robotnicy Państwowych Zakłi1dów ptogra,p! i nieprzeciętni wykonaw jąc do brzmie'nia odznaczającAgo wieczoru by! Stanislaw Szpinal.
1 'l>\:t<;ier:<;!.w:t ~OC'.tt 1 T,eJell';afo, W:'" Przemysłu Papierniczego we Wloc- CY'. Koncert ChutJina i Symfonia l się niezwykłą dynamiką, czy to Iski, który z orkiestrą odegrał 1,0n
l'a,zow ,pod"LIęlmw~nl,'\ l uznama ławku. którym Komisja Uspraw- Patetyczna (;za 'kow~kiego slano- w ~vydobywan;u żywiOłowości CZF ,art f-moll Chopina, Wirtuozowwm;ystltlm l}.ra~~vruk~m P(>"7.~lJWym n;eń przy CZPP pl'zyzna::a 10 sp e- {",ią 7.a~'lsze sIlę przyciągaJącą, Do głębokiep,o tragizmu .Patetycznei',lstwo tego pianist.v polegające na
zajęt-y~ ~ ~łu~bIe g,azetaweJ, ,3 v. cjalnych nagród. Usprawnienia ponieprzemijaJących Górzyń~ki, dzięki swym ugesty. igl~bokiei muzykalności, żywiolo
SZCZt-gOh1CSCl k~erl.}wnil,olll P~a..:0~ck zwoliły na przeprowadzenie poważ utworów o
mu· ' wym temperamencIe i brawurze,
PGe7.tHWyd!,
hSl4}n()S!;o~ Wl~J. kim, nych oS7.czędności i wydabe zwię wartościach nalt>i:,V również "Ra- wllym ruclIom i skupieniu
flt"aco,.nli!wm ambulal1<Ow, kterlJ\l7-1 kszcnie prod'.lkcji.
psodia Litewski' Karlowicza.
Iz.v~zn.em,!, umial doprowadzić ze·lsPTęŻy.stośc; tec~nic,zneJ, zćlw:~e
nirtWll ' pr~.eownikoon, UrJ.ędów Po"
Tlracz Aleksy Ja.błoński wprowaKoncertem dyrygował dohrze spoi orloEstrowy do takIego ri.;! ! zyskUje mu WielkIe pOl7odzeme.
t"lltlm'ych Vial'S7p.wa 2 l Warsr.z::~wa 1. rl:rił nowe U)'ządzenic uSllwahce
1
Pre:.:l's
';rociny spod traka. Małe ulep. "·~e- zasłużony Filharmonii Łódzkiej pięcia artystvcznego' w tVvhmv. Niestetv '",drwk artysta naduŻ}'
Zal'ząrlu ('..tłl\1\mego
nie wprowadzćne przez drllgiego Znzisla,:", Górzyńskź, Je.i powojen'l v'aneJ !(,ompo.7, y c}i, że mógł s(lh;,~ l we .!;z\'~kieg~ tpmpa:
dopro\V3.~
(-) .J. PANSKI
robotnika Stefana WielicJdego \l' ny tworca, a obecllIe dyrektor pozwolrc n~ opuszczeme palec.:~kll dzaJąc Je r;remal Cio pa1co\l. ej
muzyczny Opery Poznańskiej Idyrygercf-:ej na kilka taktów, ani ,ekw;Z:b~y.,fyf;i. co :n;~;i się Odbić
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Pierwszy występ G6rzyńskiev.o w Inc> chw:lt? nie wytrącając z równe I na
in&erpret.3cji wykonyw..:nd
Łodzi po tak długiej przerwlf' ("lagi orkiestry. kt6ra grała
Dod Ilmmpoz"'cji, czego dowodem stasts! się sprawdziar:em, że mamy Isugestią muzycznego taler.,tu dy- lo się ,4l1epro v;"ace Ul czpśc;
do czynienia z nie przeciętnym ta rygenta.
Urokowi temu uległa koncertu. NAd prO"~ćtm artyf.til tv
lentem, Orkiestra pod jego batutą r6wnie;; publiczność, przy jmu iąc zawrntn vm teawie li'V kOfla! J~abrzmiała jakby obudzona z le.tar- , ~orą co
artystę i domagając SIę prys" Scarlattiefo
(Jraz P()/Gnu
gu,
Trudno było czasem Ulvjf' '''sów,
cis-moll Cl'opina.
rzyć, że potrafi ona dźwignąć się i GÓrzr,ński. odwdzięczając 5ię
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Na zawod" t kapitan koszyków~
ŁOZPR

,

SIqsku

•

l W

l

Gda' ku
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nastę'Olljącyd\

l.1lwodnilcow:
HK8: - 1 aBil Id AI1dr"Lej, ltofmol t R:Slard, KOI'i! k Wojciech,

Roman. RO~a Roman.
T ! ~- j"l'ol1tcl111t Andrt j, PIesi kow ki nIM Ido.
Na l hokeiści ja- najlepsze warunki atmosferyczne. ale mecz między "Samorządow- r 'ująco zapowIadający sią mecz
Wlóklll : - Ho!mltn RYI rd.
koś n. ie mog
~ rOt Prócz zawodów narciarskich, w cem" a "Lublinta 'lką" b .. dzie de~ towarzy~ld
ŁKS z "Gwardią" NI xiliills.kl Zdr.islaw. S:t.Ulc WI BlM"
k I~CI.
ć W k
MO ; - Jnrzęblń Iti Jart, Kuc~
y Ól'zystu- t ym samym czas1 moją się odbyć cydujqcy dla obu druiyn, ....kt6re po (Gdańsk). spotkanie to budzi du- marok
K lzimlorz, Wi~Iliewsh.-i :Z~lg:10. co prawda kilka w Zakopanem r6wnleż 1 inne cie- siadają równą ilość punktów. Cho :i:e zaintere 'oWan e w Gdańsku. Po n lew, Wojciechow Ini Jerzy, Z;m.owdnl mrozu, rtie zno- kawe zawody jak w szermierc , dzi tu o awans je inej lló drużyn do ostatniej porazce pię~ciarze Wy- sld Andltt"j.
\~u pUda deszcz i hokeju i łyżwiarstwie. Na ten te- drugIej' Ligi. Pierwsze spotkanie brzeźa zechclI nit:nvątpHwie zre~
Zryw: Bednarowic::t W'łod~l..
nI ma mowy o pl'ze. mat "Przegląd Sportowy" pisał, między tymi klubami zakończyło wan~( 'lUĆ się zawodnikom L!{S. mlen. Clunl l wIkt Miro-law, Idl'l'OW dzaniu
dal- że nie warw organizowac tylu im się zwycIęstwem "Samorządowca" Łodzianie walczyć będą w najsil- c~nk J'1 'l'!. Ko.-mal Bogct u, K'Wa~
'zych rozgryw ~k.
prez obok tak poważnie zupowia- 9 :7. Ze wzglf!dtt na to, że spotka~ niejszym składzie nR cz lI'! '1.: Pl. ali pIsz Zd7.Is~n~..
.
Br k imprez hokejowych odbija dających si~ zawodów narclar- nI to odbędzie się we Wrocłswiu. skim, Olcjnik\rom, K mińskim t Oc .wym!~nl'.m W~QJ lllw~:m'Y w1rt
~;lę na całokształcie sezonu zimo- ski ch. Podzi lamy całkowicie to wif!ksze szahse mają pięści rze blszem. Gdańszczanie pr::~egrali w ~: z:~łc~l(: IalEi. ~t" ~. i~~Z~~ ~~eU
wego. Liczvliśmy, ze hokeiści nasi etnnow.llJko. Szermierze z r6wnym "Samorządowca".
Łodzi 4:12. Sądzimy, że i tym ra- ~~:t :~dl'1.~~7.'(Wo~~.a;hU polSkiej
~ędą mogli przepro~~dzi~ wiele powodzeniem mogliby walczyć w Pr6cz tych oficjalnych spotkań zem na za drużyna otrafi orlnil'ś~ Y'MC ).
c~ekd vY'h f.potkań l Jako& 110 się każdym innym mieście, gdzie jest bc:dz1emy dziś mieli bardzo inte- zwycięstwo.
me układno
odpowiednia sal8, gimnastyczna.
'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -__
Narciarz spisali 81<: Nie ma sensu "komasowanie" najdosl~ol~ale na akademi- rozmaitszych imprez .sportowych
cklch
mistrzostwach w tym samym terminie, a co najBwiata. Polska utrzyma. gorsze W t~j samej miejscowości.
111 tradycję M. orleWi_! Tymczasem "na tape~
~~a i zdobyła złote me~
cie" mamy zawody bokormę
dale. Zawody były cie~
serskie, Dwa mecze o
kawe, a konkurenCja
drużynowe ritistrzostwo
Z prawd:~iwą sa na boiS'tO w fatalnej kO'Mycjl fl- umiejęinl" e%on ~iIlnowy.
wyj,< tkowo silna. Cieszymy się, że
Polski między "Gwardią"
tysfnkcją dowie~ zycz:neJ. Gimnastyka je~t Ironlcczns
Nie h wi() na trtmingu w sAlt
fili l narciarze są w dobrej formie,
(W) a Gwardią (Rz) i spot
dZ,j.ellśmy się o dla kn:>dcgo Sportowca.
pl'Z:V ul. P()gono~l,lego 82 nIe ZAbo przoc! ż pod koni c lutego cże- kanie Cracovii" z "Radom.iakiem"
rozpoczęciu pl'ZeZ
Wszyscy na!!!! piłknrze drut n ligo~ bral<:nitl II; dn go z nIllllych plłlta1"'Y
ka Ich w1e11 a impreza .portowa w przesunięto na dzień 13 lutego.
plłltarzy ł6dzJdc.h wych: ŁKS, "Widzewa" i PTC po_ lisowych. :Będzie .to dla trenera o"
Zakopanem "Puchar 'l'atr".
Dziś będziemy mieli tylko trzy
7 zaprawy
zImo· \'łinni j-ak najpoważn:iej potraktował! gmmną satysfakCJą, gdy z c:llwiatt
Do zawodów tych zgłosili się już spotkania a mianowicie: Huta
w7'j. W!&iał Wy zapnlwę zimową. Chodzi tu nie ty!- wyjścia drużyn na tielon,ą mUl.'aw~
2:awodnicy niemal z całej Europy, "Z"brze"'- "Zryw" (t6dź), ,,0"z.Kolemowy Ł. O. ko o wytrzymanie tempa przez c ły nie trzeba będzie rozPOC:1.j."l'l~Ć %)l"acY
, , : L I
Z. P. N. l'ozpra- czas meczu, ale j O wyroble'l'li pręż- od pocUltku, li tylko prz~j$ć do naa pl'zede wszystkim 2: państw ska n dra - "Gedania" i "Samorządo~
cował program ności mięśni przy starcie do piłki. st~pnej fat.y tllcjOńl1lnych trenlng6w
dynuw kich i ze ZwiilZku Radziec- wi c"- Lublinanka". Wyniki dwu treningów z podz.1ałem na grupy. jak l'ówn:eż o unormowanie odde- - na hoisku.
W ub. sezonie piłkarze nasi 7J.ek- chu i pr:Jcy serca.
Dobrze sIę 8taló, te f,OZpN ~i.
kiego. Zak'Opn~e będzie terenem pierwszych spotkań nIe wpłyną
bardzo ci kaw.l walki. Miejmy już na ukształtowanie si~ tabelek, c ważyLi zapraw zimOWli i wyszli Zaprawa zimOWli
prow.adzona ~aPm:nn;~1 o juniorach.' WYb\'l8CżaJą~
l'lSQZlej<:. że warunki atmosfervc%przez ŁOZPN %)owllI'lna Wl)łyn!'1ć do- lm rOW~l t ld\li:, .god2:m tygodniowo
hE! clopl zą· Zawody o "Puchar
brze ncl w
formę
plłk:wzy. na_tren
w sah
Tatr" będą największą imprezą
lU I iii
L
Przec!cZ
innychnaszych'
n11a~tuch te:/: pro_ mg
__
_ _ _ _ _ _~_
narciarską po wojnie. Zgłoszenia
wadz.i się pracE) W sezonie zimowym
llc~nych
drużyn zagranicznych
WC'1.0r j wieczorem rozegrany zo
Przed tym meczem odbęd4 "ię spot i w pierw zych mectach l.wyclęp~ńst\y
mówią 'O tym, i zainteresowanie stał W Łodzi ligowy mecz w pUce kania
towarzyskie juniorów, oraz stwa odno.szą właśnie te drutyny,
które mają :/la sobą Wykorzystany W .. Pucharze Davisa"
j $t duie. Zakopane ma bogatą kOSZykowej o mistrzostwo Po1s1>:i spotltanle :II PolOnią z Warszawy.
między ZZK z Poznania a TUR ł6dz
tr dycj. portową· Chociaż z gro- kim
DotychczlłBowe zgl03tenia, do te...
ha wybitnych działaczy narciarZWycl'l iWO odnio6ła. ~e le"
gorocznyc.h rozgrywek o "PUChG.l'
s~ich u~yło wielu, jedt."-ak pozosta piej ~r&na drużyna pomaru!l(A w
Davis'a", wyho~zą 26 państ<.l/. 1'er~
11 ol'gam.zat~rzy,. p.racuJ~c od daw- I~UnkU 42:84. Do przerwy kole'ja- wy echały na mIstrzostwo świata w Oslo
mm zgłoszeń upłYN\ł i'J Ciniem 31 hm
na w teJ dZIedzlme. daJą gwaran- rze prowadtJli 23:12. Łodzianie zaJako jedno II ostatnich, tgłC1.!ło SWój
cj~ całkowitego pow dzenia zawO wiedli przede wszystkim strzałowo,
Onegdaj opuściła Moskwę ekJPSj bronIć będzie tytułu mIstrzynI śwla· d" ł P list
I
1
d6w.
a ponadto nie umieli dobrze obsta- łyżwiarek radzieckIch, udająca j~ ta, zdobyiego w roku uble"'lYIll. Kle- u z,a
a
wo zrae.
Ocz vl~cie nasI <,wodnicy do- w!ać przeciwników pod swoim ko- na mlstrzos~'Wa 'wiata w jeidl.f ~owlliklem ck p~dyCji r~dl7lfecldcJ
Strefa p6!n.oCllo - aJl'le.ry.koń.ka ołożą wsztJlkich ·taran, by na wo- szem.
szybkiel"koblet. które odbp,da slę, w\lest p'~ed8tawlcle,~ kOffi,tte'ou do beJrnule 4 'Pan. 'IN'Q: "-'X \.n1Ul, Kuna_
im tereni l na dobrze znanej sko- Mecz był ciekawy I. z.gromadził 0- NOl"Wegl1, w Kon.~5b~r[!,u PQd Os·\.o spraw \~u1ltu.r>: fn;ycz.:..'l.el i spoct,u da, 'S 19l11, Ci\\l, Czechosłowaej3.,
L
•
koło tysiąca Widz6w
w dniach 12 i 13 bm.
przy radz • ffilh111tr6w ZSRR - Kon- D i F
4
A lia G
•
~znl UZ,Y kll.~, ja . nnjlcpsz wyniki Punkty dla ZZK ~dobyli: Jarc7.yń ŁYŻWiarki l'sdziecJcle 'vYJ chały w tant)rn Anwlanow.
an tl, ra~c a, ng '. ret ja, Węk
l potWl rdZlc, ze S1:ł .esy w mi- ski 10, Matytwk 4, Orz chowlak 9, nast!iPUją.cym lł:cłac:~.lc: .Mal:la I a~
c
gry. Irlandia, 17.rl1el, Włochy, Luk..
stl':i': twach akad mlcklCh ni by Śmigielski 8. Kolaśniewski 7, Ka- kowa (;ml,s~rzyn' św;ata I rrustrzym
I
aemburg, MonaCO, Holan<Ma, Norw&;.
ły przypadkow>.
8przak 4. NatomlMt punkty dla TUR 2.SRR), Zofia Cha) zoz wnn"owa (l'eautu~e
gla, PONug Ha Połudn!OWa Afryka.
Z . d
P h r T t ..
_ zdobyli: Pawlak 20, SkrodzId !S. P1a kordzisika świ""ta), Rlmma Ju.kowa
•
S '. l S' 'j' ri' 'r
.
wo y O" ue!1
... tow rzy kun spotkaniu bokser- Z\\ eC.lI, Milu en a, uroja I Juso ..
a r rozpo chccińgki 1 Kolczyckl 2 1 SInczak 6. (mistrzyni ZSRR na d;V tan:l.le 1.000
C~ln'ą ~l 23 lute o 1 trwać będ do Spotkan1~ sędZiowali bez zMtrze rn). Madann3 Wołowo\va (rekordzi- killl. rozegranym w Dayton Beach sła·.vla.
3 marc~.
±eń Czmoch 1 Ujma.
stku ZSRR na dystansIe 1100 m), (KaJ!!on'\la) Joe Louis znokautował
Obl:cacą pucharu "ą, j k wIadomo,
Termm wybrano bard~o dobry.
Dz.iś ZZK spotka się o godz.. 12 wl Mal'garilta
Antonow& (mlstr7.yn\ Murzyna Bill Geave a w trzeciej Stuny Zjednoczone. Z wymienionyCh
Doświadczenie bowi~m wykazuje, decydującym () mistrzostwo meczu z związków zawodowych). Lldfa Sell- rundzIe. Jest to jut drurle zW}"clę pat\stw nie brały tld.ł:lal w roku Ua
że- właśnie pod koniec lutego i na drużyną zeSzłorocznego mlstr7.a Pol chowa i Maria Anlka.nowa.
siwo Louls'a przez. nokaut w ciągu biegłym: Chile, Grecja, Ittael. Mo-początku marca w Zaltopanem są $'ki YMCA.
Na mistrzostwach w Oslo LsakowQ ostatniego tygodnia.
naco 1 P<Jłudnlowa Afryka.
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P.roszę,

niech mnie pan nie zostawia - powiei rozkazująco, kiedy poczuł jej oddech.
- Proszę mnie tu dziś samej nie wstawiać. Nie
wiem dlaczego, ale nie dziś. Jutt'O zbiorę odwagę, ale
dzi~ w nocy nie mogę być i:la."llal Jestem słaba, zmę~
&iała prędko

F
A
L
N
Y
:~a~~~~~:~ĆS~~\:~~i~tajet;-a~r::~~~~oz~!~
TRIUl\
postawił ostrożnie butelkę
/J
,1

Prze#ożq#o

.....nd ... lłIe'c.er

.•,II1'ii:11l:'ill!iTIUII.,.I, IIim!mil l ;!1i '1iIIil'iililnlill\llllillnJlll"ifl'Uillllil:llhlillilliill!llm:lllmlUlIlI!::IIrr.:ml::l!iillmhlllillillllllllllllm~liIlmml!llmmG:HPIll
Wstał. Pokój. Kobieta. Nic więcej. 'Blada twarz,
już nie było blasków. - Czy naprawdę chce
pan iść? - spytała Joanna Madou i rozejrzała się po

w której

pokoju, jakby tu był ktoś schowany.
- oto adres Morozowa. Zapisałem pani jego nazwisko, żeby pani nie zapomniała. Jutro wieczór o
dziewiątej. - Zapisał jej ten adres na bloczku do recept, wydarł kartkę i położył na walizkę.
Joanna Madou wstała i sięgnęła po beret i płaszcz.
Rawik spojrzał na nią. - Nie potrzebuje mnie pani
przecież sprowadzać.

Wcale o tym nie myślę. Nie chcę tylko pozotu sama. Nie teraz. Powędruję sobie gdziekolwiek.
- Przecie. i tak będzie pani musiała wrócić. Cią
gle powtarza się to samo. Czemuż nie zostać na
miejscu? Teraz, kiedy pani już wszystko przezwy-

stać

ciężyła.
- Niedługo rozednieje. Jak wrócę, będzie rano.
Będzie mi lżej.
Podszedł do okna, deszcz ciągle padał. Wilgotne
i szare ćmy kręciły się w żółtym blasku ulicznych
lamp. - Widzi pani":"" powiedział - wypijemy jeszcze troche i pójdzie pani do łóżka. To nie jest po-

goda do spacerów.
Sięgnął po butelkę. Nagle Joanna Madou
tuż przy nim.
, DZIENNIK toDZKI Nr 36 (1300)

staneła

Rawik
na stole i rozjej ręce, zaciśnięte na jego ramieniu. - Dziecko - powiedziai - trzeba się do wszystkiego przyZ\vyczaić. Spojrzał na szezląg. Mogę tu spać.
O dziewiątej rano mam operację. Mogę tu spać tak
sam') dobrze, jak u siebie. Nie będzie to pien"szy
raz. Czy tak będzie dobrze?
Skinęła głową. Ciągle stała blisko niego.
- O pół do ósmej muszę wyjść. Diabelnie wczeplątał

śnie. Zbudzę panią.

To nic nie szkodzi, wstanę i zrobię dla pana
wszystko ...
- Nic podobnego - powiedział Rawik - zjem
śniadanie w kawiarni, jak każdy robotnik: kawę z
rumem i rogalikami. Wszystko inne w szpitalu. Bę
dę zachwycony, mogąc poprosić Eugenię o kąpiel. Już
dobrze, zostańmy tu. Dwie błędne dusze w listopadzie. Pani zajmie łóżko. Jeśli pani woli, mogę zejść
na dół i przeczekać u starego odźwiernego, pó1<;j się
pani nie rozbierze.
- Nie - powiedziała Joanna Madou.
- Nie ucieknę. Będzie nam przecież trzeba poduszek nrześcieradel i tak dalej.
- Mogę na niego zadzwonić
- Ja też potrafię - poszukał wzrokiem dZ'wonka. - Lepiej, jeżeli t, robi mężczyzna.
Odźwierny przyszedł prędko. W ręku miał dnJ.!~ą.
butelkę koniaku. - Pan na'S osuje - powiedział Rawik -- serdeczne dzi,-,ld N'lleżvmv do powojE'nneg('
n0k~ leni". Prze~!"; r,.~rlh. nrV111~ke i ki11{~ ręcz .... i1r ń"
Będę tu nocować. Na dworze jest za zimno i deszcz
-

śniadanie,

pada. Przeszedłem zapalenie płuc'i dopiero dwa dni
temu opuściłem ł6iko. Czy pan to może 1akoś uną
dzić?

- Naturaln1e, panie, sam o tym myślałem.
- Swietllie - Rawik zapalił papierosa - wyjdę
na korytarz i popatrzę 8()bie na buciki pod cudzymi
drzwiami. To taka marnia. Nie ucieknę - powtórzył,
zauważywszy wyraz twany Joanny Madou - nie jestem Józefem z Egiptu, nie zosta wię płaszcza.
Portier wrócił z żąd.anymi przedmiotami, ale sta.
nął nagle, zobaczywszy Rawika na k'JrytaI"lu. Póź
"Iliej tWal'Z mu się rozjaŚńUa. - rzadko się zdarza
taki widok - powiedział.
- Ja.teŻ rzadko SIę tak zachowuję, tylko na uro.
dziny i na gwiazdkę. Proszę mi podać, sam wezmę"
A to co'?
- Butelka z gorącą wodą. Po zapaleniu płuc.
- Świetnie, ale ogrzewam sobie płuca kon:aIdem. - Rawik wyjął z kieszeni kilka banknotów.
- Z pewnością nie ma pan piżamy. Mogę panu
przynieść.

Rawik spojrzał na starca
.
po_
darował mi ją pewien Amerykanin, otrzymał ją od
damy. Ja takich rzeczy nie noszę, używam nocnych
koszul. Nowa, panie!
- Świetnie, niech pan ją przyniesie. Zobaczymy.
Rawik czekał na korytarzu. Pl'Zcd drzwiami 5ta.
ły trzy pary butów. Jed~e wysokie z gumami. Spoza
tych drzwi wydobywało :;ię gromowe chrapanie. Pod
innymi drzwiami stały męskie brązowe półbuciki
i wysoko zaoinane patentowane buty. Obie te pary
stały u jednych drzwi i wydlwały się dziwnie nie
dopiłsowane, choć stały obok siebie.
Portipr przyniósł piż"l.me Rvł8 wspaniała. ? błe
ki1Jlego jedwabiu, obsyo'>nf>"''l 7,1. tv'n' p'w;~·7rlami.
Rawik wnatrzył się w nJą, dech mu zaoarło. Zrozumiał Amerykanina.
-

-

Dziękuję, bracie -

będzie na mnie

mała.
- . Przeciwnie, będzie w sam raz ..Jest nowa,

za

-' CI
Ren

ław

ans tym razem idzie od w

(KorespondenClo własna

"API" dla "Dziennika Łódzkiego")

lA

warte oczy, :Na IMadę wchodzi łlpoł ozne atan'owisko moie tylko
zasługa. jest po stronie tych polM
- Wskutek fatalnego poło~en11l
na WOjskowy Klub Artystyczny - w czynnej solidarności z masami skich i I.!zechosłowacklch dzi ł~czy ge,ograficznego ~y, FrnI'lcurl, iiI!

PragA, w.tycznlu

Powiedziałem sobie od razu

Ch Od U

mi ię hl:!toryczne słoWA tow rzy..
sza Ramette, wypowiedziane VI imi niu robotniczej FtElncji na WQr
Bzawsldm Kongr si Zjednocz niCI
wym na tych partU:

początl~u; 'l,'eg'o miasta nie nal ży Armadni Umi lecki Snubor. Oklas pracującymi .

ogh~dQ6. T e go miasta należy słuchać, tak jak się słtlCha symfonii.
Skojll.rzenie Z koncertem jest tym
słuszniejsze, ie Praga, cała l'rag&,
jako dzieło urbanistyczne, ma w
SObie co ' z wnętrza, z mie8zknnta,

.'

ki. Zaczynają swoje oratorium a
L ninie. Młodzi chłopcy. Nl1dzi ja
świata. Recytują i śpiewają o I1ji"
czu profit teksty dobrych poetów
i j k wyg a, od dna w~nosz ca
się lala azum! kandownny kontra
punkt: LENIN, LENIN, LENIN
Poj mu:1 ę: n.le jałowo rOllrywkOwy, ale ht~li-Sl~zny, .czyli wracając_~ do SWOIch hturglc~nych 'począ~
k?w nowy t atr noweJ epokI rodzl
Zlę , wl~~bryknch, Z ludu. Z pracy.
\7a l.
.
. 1 to będzie teatr tak naturalme
k~~ki, jalO: t atr greckich tragi"
W' h d
t d J k
t
c o zkę. na esdra ę • a 0bPOt{l.B
i
WIlr82aW8 l paz raw nm ro o nIk6w pra!!ldch, robotników !lław~
l
• f b
ki TATRA" Mów'ę' Po
.1eJ a r y "
.
l.
zwćlcle, ~e powtórzę to. co powie"
działem na Dobrziszu
wobec
prz~dstawlcleli Zwl zku Pisarzy
ez chosł,owackich:
Nowa. poezja polska rozumie, że
odrodzić .lę, że zdoby~ należne jej

robotniczych" którzy w oparcm o
I jeszcze j dno: Jest ta.kn ksiąź- wl~lki Zwiqz k Radziecki zbudo~
ka Lukacsa ,,0 obowi zkach kler- wali polsk>o-<cz chosłowacką przyka". Ja myślc:, że nie najmniej" jaźń .
Bżym obowiqzkiem poety jest I j '
to' l3l'sk ' jest koniec
skromność.
d e:cz~ ł .o ś~ia\a zwróc si'
Bo my, poeci, dzielni, czy mniej ~ y o Z~j ;Oe~ji Przez naszl\ ~oe~
dzielni, my wszyscy jesteśmy ZQ- zr ~a~umiem p~ezję Związku Raledwi~ .malutldmi .~ia~d~ami w dz1ec~iego i poezję Demokracji Lu
w~elkl J ko~stelacJl, ktoreJ na 1. dowych. Ten Czas jest blisko. Ten
mIę - Lemn.
czas jest w naszych rękach. Ren A potem, proozc:: was, czytam, re ans tym raz m idzie od wschodu.
cytuję sw6j w~ers:l. T.o "Reą1:li~rn": f'owt!:lrzam: R"n IInns tym razom
które pod tworczynu QuaplcJarm ufq,i od wschodu. Opadają ostatJerzego Borejszy napisałem swe- ni HŚCl(l oj ltapita.1istycllhego drzego czasu dla "Odrodzeni u , na WI1. Poezja samodurnych, egac n"
wrocławald Swiatowy Kongres ln~ tr 'cznych eliotków zsypuje się jnk
telektu listów" ,
próchno do In uma kapitalizmu.
A
t
j mi
-, k1 F d' .
.
Z h'd"
po em wr~cza ą. ypouun
a ~eJ w lna ~'acJę:" ae o uczy
li prośbą o prz kazame leh dla Z, si ~ I będzie 5IQ uczył na rachdec
M P
klej dnlmaturgii
. .
.
M dytuję tak:
Dodam: I na polskiej po zj1.
Jeżeli mnie w tej Pradze na róż- I na polskiej pracy.
ny sposób honorują, to, dalibóg,
Kiedy wi czorem przez pstry
nie moja w tym zasługa. Ja tu je- Vaclavek - Bulwar Wacławski stem tylko drobnym pretekstem. wracam do hotelu, przypominaj q
w

TA R E l

O

mleliśmy szel: ŚCI~ by6 wyzwo o·

nymi przaz ArmIę ~z rwaną, I
prz z to do .taliśmy SU~ W szpony
Il.merykru1sklego ltapitału •..
Sun<ł w~łuż okien wystawowych. W t~dzi portrety Gottwal~
da i Sl I'\sky'ego. Wszędzie hllSła
pięciolatki. OdpOWiedź w z lkim
mozUwym kuzynom i po~iotkom
mister Marshalla. Praca l socjallzm contra dolar 1 trust.
Jest siedem po dwudzi st j
lJierwszej. NeoJ:1..y- Wacławskie~o
Bulwaru śpi wajq piosenkę () WIe
ku XX Ne ny _ lila neony _
blond, 'neon~":"l!Zkarłat., nony _
zieleń, m~uteria ilumtnacj neonÓW,
'
Zasypiam.
d
I
i
ł
Al z aje m. s~, ie p ynę.
'to Wacławski Bulwar odpływa
w nOC jak iluminowany Okl'qt ad"
miralski.
KiE'runek: socjalizm.
W Warszawie i w Pradze, Wł:t
dnie i w nocy kierunek ten sam:
Socjalizm.

gdzie grll sic: muzyk~ knmeralnil,
II
a jednocz 'niG i coś z sali koncer"'
K. I. GAŁCZ~SKI
towej, gdzt juk burza mnjowa II
P.S. Jeżeli mi ktoś powie, że w
gi'zmi W !loły Moz rt. Nawet mony charakter jego stylu rMl1zm _ tej zagranIćznej korespondeneji
sty nad Wełtawq robią wrażeni
słów
to wszystkie' cechy dzieła Rudl'l;lc~ jest ~użo ideologii, a za mało ge..
kulu r6w, po lt t6rych przechadza
kiego poclnosiI,\ce l go kslążk do go ografii, odpowiem: W świecie dzisię publiczność w antrakcie mlę- Laureatem przyznnneJ po raz zdobywając lIoble uznanie. Następ- clnoścl plerwRzej, SZCZEtśl!wszej pr6- si jszyn1 orl l1tl' j my aię według
dzy uwerturą do "Don Juana" li pierwszy w nowej Polsce Ludowej ną książką Rudnickiego był zbiór by opisu polsldej klasy robotniczej. mapy id ologicznej a nie geogratu - Prawie bp.z ża.dn~j przesady je8~ W flcznej. Przed Chwii'ą czytułem po
"Uwerturą" Antka Szałowsldego, państwowej nnsrody liter dcl j ~o- opowiadaIl ł"'d wymo~ym
A ludzie n. b. chodzą tu wolniej stul Lucjan Rudnicki zn książkę łem "Republika demoklatyczna
utworze RudmckIego coś z reahzak
T
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kra- "Stare 1 Nowe".
Nie znamy tych pierwszych prac cj! mkkiewiczowsklego warunku czes u, w" vor le , IU._, U
800hlZ W 1/ arszaw e, roc ę "po
_ Udz.1~lenie tego najwyższego _ pisarSki!ch Rudnickiego I trudno tw6rczej powagi, wyra~onego 810- Ts -Tunga ,,0 zadaniach literatuko:vsku , po profesor ku powie jak dotąd - odznaczenia, jakie u- nam na razie o nich m6w!C:. Faktem wami wIelkiego mistrza epopei: ry", napisany w Chinach. Artykuł
dzIałbym.
stanowiło państwo dla pIsarza, wła Jest, że ich autor - skłócony z cell ",Ja rymów nIe dobieram, ja wier- ten j~t mi tak Serdecznie bliskł
WJccliow5ki pan ~~8
śnie Lucjan,;,wl ~~dnicklemu, właś- zur.1l1nymI wa~kllmf ,w mlędzy- szy. nie skłudam, takem wszystko jakby go napisał Stefan Ż6łkiew~
nie powini n tu przYJRzdZać z Core- nl~, autorowJ kSiążki "Stare j N?- WOjennym dwudZIestolecIU - zanie naPisał, jak tu do was gadam".
ski w Warszawie.
nia: zbyt dużo tu pi knych futer we ma swoje I:IZczególne, głębOkIe chał po tym, jeśl;l nie procy l1teracI to wła śnie, że ten autor 1 tnkie
K.1. G.
na -pi .knyt'h kobiefflch. Futra mo" zD;aczenle" którego wymowa nie po- k1~j , to przynajmniej dalszego pu- dzi eło zyskało najwyzsze dzisiaj
.
. '.
,
. G wI!lna byc przeoczona.
bliltowama swoich utworów, po- odznaczeni!? w Polsce ma głębOką
g~yoy wytrąclc z rownowagl e- Kim jest Lucjan Rudnicki i czym święcając sIę działalności 9połecz- wymowę nip. byle jakiego dla nas
mę· a kobiety TeoiHa.
. l at jego d7J lo?
no-politycznej t pUblicystycznej.
kulturalnego wydarzenIa _ wydaDO:it t k, schludność - to własRudnickI
t człow.tck j Ż n' _ Zycie 1 dz.I.ałalność Lucjana Rud- rzenla o znaczenIu drogowskazu N~
nie j t ekonomiczny klimat ulicy młody dz.1;ko o pl be3Bldet nęJ~y niclclego jest więc typowym 1 cha- dla dalszego rozwoju piśrniennic wyje2:dtaią do Pragi
pra!!kiej. MOZG ludzie Sł\ tutal 05Z" \1 sam' przez wIol wlele lat robot~ takt ryatycznym obrazem doli 1 nie twa piękn~go w n0:-vej polsc ,
w ramach realizacji umowy l)
cZf'dn1ejsi? A może im! ninowym flIk fn'oryc:zny 'czynny c;;,O.'flek doli robocIarskiego losu, doli i nio· Napewno po LUCJanIe ,RudnIckim
.
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, . dol! postępolVePl'o pIsarza w Polsce - w 31ad za nim - prZYJdą drudzy, W!!pÓłpr8cy kulturalnej między Pol
ideał m prall:anln jest właśme u- D....., . a po ym KPP, MO Z:YCl7 wc?,orajszej, 9. nawet onegdUj9'Z"'j, kt6rzy pOdjqte przez ni go pisartro dla zony, a nie monstrualny - to długa 1 twnrda dro.ga 7.n1llgan i co więc~.i - jest in ter sujqcym ak1e 'zadanie prowadzIe: będą dalej sltą a CZ~ChoBłowacjl\. MInister two
stół z monstrualną ćwiartką cielę- ~r~a~k'lI k~łS~ZC~~ ~W~~~ ŚX;r~d~ wyrazem rozwojowych ' tendencyj i doskonaląc je COfaz bardziej. Nie OŚWiaty delegUje ha prnkt~'k1 wydny (li; n rk-ąl) i monstrualną sere- meJo s:ojej 'kl!8~W j sytuaCji
aI?bicy.l nurtujHcych od dtdeslqt wYdaje się jednak, aby wśród współ mienne zawodowe 14 praCOWnIków
nadą: "Sto lat, sto lat niech żyje ski ego proletarlua%R pOmiędzy 1a- kow lat polską klasę robotniczq.
c7.esnych pOls,kich .epików wydarł pedagogicznych.
- żyje naanm i jeszcze raz itd."? tam.J na przełom.1e XIX J XX stuJe,Stare i nowE''' ~ rzecz, nad kt6- mu kt<?kolwlek Pierwszeństwo w
Wyjazd do Pragi nastąp! w p1&r
ci
dni
dz1sd.ej
R dulek'
' R d 1 ki
ł
j'
zaszc.zyCJe wtal'gn!.l:c1a z "nowem"
W8zych
dniach lutego b. 1'., a pobyt
do polSkiego plśmdennlctwa piękne. Pytanie to pozosta1wlamJednbez od- n1~ jełt ellterack1~Z~eb!utantem~ ~~27~. ~ ~aPI~~~~~~~a ~= 1
powiedzi, czyli uch.y am.
ocze Z biogratlcznych O nim infonnacyj teCUlie, dopiero w dzisiejszej Pol- go w dniach ;r;wyclE:stwa POlsk.ie~ w Czechosłowacji potrwa 3 tygodśnie uchylam drZWI, bo ktoś puka. wu.emy !e ju! po pierwszej wojnie sce _ jest właśnie literacką próbą kla~y robotniczej u progu budow nie.
To uśmiechnięty ob. Szubert z śwlato~ej napisał 1 opublikował ujęcia tego obrazu i tych tenden- nictwa socjalistycznej kultury w
Uczestnicy zapoznają sl~ z argaSCM (Związek Czechosłowackiej powieść p.t. "Odrodzenie", która zo cyj. RudnIcki nadał swojej k~ią~ce Polsce.
, .
Młodzieży nasz ZMP). Okazuje stała pI'Zlt ówczesną reakcyjną formę p3mlętnika. Dało to ruekt6I dlatego ksląZkę Rudnicldego - n1zacją szkolnIctwa w Czechosło
się że Tatra-Plan już czeka i że cenzurę skonfiskowana. Charaktery rym czytelnikom okazję do zakwe- nawet z jej artysty~nym,j niedo- wacjI w szczególności z organizaCją
.'
.
styczne śWiatło rzuca na tendencje st1onowania artystyczno - literac- statkami, tak właśruc charakteryJUż musuny jec~ać d~ Zakładów p.lsarskich wysiłków Rudnickiego 1 kiego charakteru jego dz.ieła. Nic stycznymi dla drogi pisarSkiego wy szkolIUctwa zaWodowego, a następ
Tatra na akade~ę ~erunowskł\. Ja ten fakt, te "Odrodzen1e", przetłu-/ fałSZYW~zego. Rozległość obrazu źy siłku i osiągnięć ~ej autora - wi- nie odbędą praktyki w warsztatach
poszczegÓlnych branż przemysło
mam tam powledzleć dwa swoje I maczone wtedy na język rosyjski 1 cia kreslonego przez autora pamlęt-t tamy z radością 1 triumfem.
wych.
wiersze: "Requiem" i "Mauzoleum niemiecki, ukazało się zagranicą , nika, surowy 1 niezwykle plastyczStanIsław R. Dobrowolsld
Lenina". Ten ostatni znany czytel
nikom czechosłowackim z doskonałego przekładu poety Jana Pila•
rza w "Rudym Pravie".
Tłumaczę Szubertowi, że jeszcze chwilę, że tylko skończ ~ korespondencję. Szubert jest nieubła
gany:

Par

o LucJanie Rudnickim
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(Rozmowa z Janen1 Pilarzem, delegatem liłeratów czechosłowackich
Z jaz d L
S· . )
na
w

- Skończy pan później!
zany każdy taki powiat ze "swoiOstatnio notujemy nowy fakt.
A bala fabryczna już jest pełna.
iłerałów
ZCZeClnle mi" artystami, jak żywo intere- drobny wpra-V','dzie, ale ciekawr.
Wojsko i młodzież robotnicza.
suje się ich twórczością.
Oto na podstawie porozumlema
Sporo kobiet. Duże ręce i duże, roz
Pogawędka z Janem Pilarzem, stworzono w Czechosłowacji cieJan Pilarz jest poetą z natchni~ pomiędzy wydawnictwem czeskim
. - - - - - - - - - - - - - . " prowadzona w hallu hotelu "Bri- kawą organizację tzw. "patronów nia. a z zawodu dziennikarzem. "Svoboda" a spółdzielnią "CzyteJgdzie zatrzymała się dele- : kultury". Każdy powiat posiada Redaguje dział kultury w "Ze- n;1{" ukażą się
dwie książki.
.,BIBLlOTEKA W PRENUMERACIE" stol",
gacja czeska, jest krótka, nasz .. swojego" literata, malarza i mu- medelskich Novinach". dzienniku Brzechwy dla dzieci w moim tłu
rozpoczęła w tych dniach wysyłkę
rozmówca spieszy się bowiem na zyka, którzy poznają dokładnie praskim. W Poliice gości już po maczeniu. Książki te drukowane
p4erwszej k.siqtki. Jest n ą, hnn;lw_ odczyt. Jest to młody człowiek o ' f. rodowisko, ludzi i ich sprawy 1 raz trzeci, pierwszy raz <>dwie- są po czesku w Polsce i ozdobi0ne
mi.ta powreść Jerzego Aald:rzpjew. żywym usposobieniu. mówi szyb- stąd czerpią tematy i bodżce do ozU nas w r. 1947, po raz drugi- rysunkami polskich ~rafików. Tłu
skiego. o.d=aczon.a nagrod:'). tyg. ko, zwięźle, swobodnie posługu ' f w ej twórczości. 160 powiatów jako uczestnik
wrocławskieg(l macząc "Kaczkę Dziwaczkę',' staDli:e" za roJt ub ' egły P. t.
"Odrodze<
jąc się językiem polskim.
liczy Czechosłowacja, a więc oko- Kongresu Intelektualisl;ów.
rałem się wykorzystać wszyslko,
..Popiół ! diament". •
•
. ,
I ło
pięciuset pracowników kultu- Studiowałem na uniwersyte- by dzieciom czeskim uczynić Pol- NIe sądzę - powlada -: z~ , ry, twórców w dziedzinie litera- cie slawistykę - mówi p. Pil ar? skę bliższą. Dlatego wszędzie.
Niebawem prenumeratorzy .,Bl. by łat'7'0 było o komprom.lsk~ tury. pl,astYki, i muzy~i zwi ązało - za illter~sm;,ałem się polską li- f.dzie mowa o rzek~ch górach
bl·{)te;r~i " otrzymają gło&1ą potak krancowr ch pos:a:",a~h,]Q _ swą tworczośc z okreslonym śro- teraturą wspołczesną i postano- ltd., obok nazw polslnch podawawieść W Nekr?u'.lowa p t
z~rys?wały SIę na ~]ezdz~e. Oc~e ' dowiskiem społecznym. Wszyscy wiłem udostępnić ją moim roda - łem odpowiednie czeskie, aby
"W okopach Stalingradu".
knv~c trzeba ~1tcze] walkI, ktor:l oni naleźą do czołowych przedsta· k,.,m Wydałem już "Antologię pol mali czytelnicy czescy umieli so~
mUSl wykazac ~statec~ne ban wicieli kultury czechosłowackie; skiej poezji wojennej'" Objęła bie wyobrazić
Wisłę, odczuli
A<1rres Adlmdn;i,9tracjli "B IbliQteki
~ructv:o stan~~~Tlska .m.ek.t6r~: Wielu z nich osiadło na stałe w ona tłumaczenia wierszy Bro- krajobraz polski.
w Premlmera~e":
hteratow. polsklC?, WClą~ l.~szczl~ swoich pOWiatach. otrzymują do- l1iewskiego, Tuwima, Przybosia i . Obecnie oczekuiemy tłumaczeWarszawa. ul. Wie.l~<jka Nr 16
odgra~za.lących. ~l~ od Z1CI~ t? my. a nawet działki rolne. Spo- mnych. Na wiosnę wydaję anto- ma wyboru poezji Gałczyńskiego,
KgN~O ~ ~ ~. ~ ~ _~83~~.
wspamale rOZW1]a]ącego Slę kraJU. nziewamy się, iż jest to dobra lQgię przekładów z Tuwima. Cie· a w teatrach Pragi i Morawskiej
- Ażeby całkowicie przełamać droga do upowszechnienia kultu' <;7.v mnie, że współnraca kultura)- Ostrawy - premier "Jadzi Wdot ft., D A JeJ E
W Y S Y:f. K I
izolację twórców od społeczeń- ry na wsi. Może pan sobie wyo- '18 m;ed7v naswmi krajami \lI,}., wv" w opracowaniu Tuwima.
___D_T_m_T_,."..' R._.' >
_<'_
,J..,J_i_P_R_O._S!'_F._',l_iT_Ó
_,"_;y_'_lstwa _ opowiada Jan Pilarz - brazić, jak silnie czuje si~ zwią- da się tak pomyślnie.
st. g.
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"Panowie są mntastami!" - poautor powieśQj fantastycz_
nych Herbert G. Wells do autorów
plllnu elektryfikacji w czasie swego
pobytu w Rosji w 1921 r. Pisarz
angielSki wyobrażał sobie "wehikuły czasu" i najazd Marsjan na ziemię, lecz odrzucał kategorycznie ja_
ko utopię przypuszczenia, że "fantazja elektryczna genialnego marzyciela na Kremlu"
(Lenina przyp. red.) może Się kiedykolwiek
urzeczywistnić. Dla obserwatora za.
granicznego, który nie znał, ani nie
rozumiał ROSjan. ich walk i dążen,
wydawało się nonsensem opracowywanie w kraju "niekończących się
lasów i niepiśmiennych
chłopów"
gigantycznego planu gospodarczego.
bez wZiięcia pod uwagę pomocy innych państw.
wiedział

Śmiała,

rewolucyjna myśl naro_
w niezwykle ciężkim dla
Rosji okresie, zimą 1920 roku, gdy
w kraju szalała
epidemia tyfusu
plamistego, mieSzkańcy miast cierpieli od zimna i głodu, a w większo
ści zakładów przemYSłowych zamar.
ła wszelka praca. Kraj spustoszony
wojną domową i najazdami interwentów znajdował się w stanie anarcł1.ii gospodarczej.
Na południu
toczyły się
zacięte walki z biało.
gwardzistami.
W tych dniaeh niepokoju, gdy
przyszłość młodej republiki była dla
wielu ludzi wlielką niewiadomą Włodzimierz Lenin napisał do inży
niera energetyka G. M. Krzyżanow
skiego list, z którego przytaczamy
charakterystyczny fragment:
"Przypuśćmy: w ciągu 10 (15) lat
zbudujemy 20-30 (30-50?) stacji
elektrycznych, aby na tereruie ca_
łego kraju rozrzucić ośrodki o 400kilometrowym promieniu zasięgu
(lub 200. jeśli nie damy rady); materiał napędowy: torf, woda, węgiel,
ropa ... Za 10 (20?) lat uczynimy Ro_
Sje ,elektryczną".
Powyższy urywek
stanOWi wystarczający dowód, jak dalece ce_
chowała LenJina ostrożność rozumo_
wania przy rzucaniu nowych projektów. Każdy pomysł z zakresu
podniesienia gospodarki kraju, poddawał Lenin szczegółowym konsul.
t.acjom 'z uczonymj - specjalistami,
tak, aby naj drobniejsza nawet cyfra
na papierze znalaua w określonym
dziła się

nO
u

czasie swój realny odpowi.ednik w [jeśli

chodzi o kombinowaną wyi energii elektrycznej; dziesiątki potężnych central
elektro - cieplnych zasilają parą, gorącą wodą i prądem wysokieE(o na_
pięcia największe ośrodki przemy,
sIu.
TrzynaścI' e
wykon.any~h plan"w
~
u
"Goelro"
złoz' yłoby Sl'ę na obecną
zdolność produkcyJ'ną elektrowoo' ra.
dzieckich. Uczeni Związku opraeowali z gÓl'ą 200 rodzajów zastosowania energii elekrycznej w roln'ictwie.
Według niekompletnych danych, w
roku 1948 uruchomiono na wsi 3.350
elektrowni, a w staCjach traktoro_
wych i urządzeniach technicznych
kołchozów i sowchozów zainstalo- - ---- -twórczość olepła

Sztorm no

kro'U

polepszyły.

Już w lutym rb. zespół portowy
Gdańsk - Gdynia obsługiwać bę-
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rza Komrtetu MIejskiego PPR w
Sejnach. Mieszkal1cy Sejn, są bar-

6dyr.ilg~~~~~~0Ieni

Na trasie Gdynia -

IUbran"....
I blehznU
z wyboru

nowego

Zatoka Mek
liooe łączące nas z Ha·waną, Nowym ł
•
.,
JJ
Orleanem i Veracru7~
produku!Q coraz więcej
Jedna stała linia czynna będzie
Od dłużs~ego czasu polski przena trasie Gdynia - Rio de Janeiro, mysł odzieżowy przekracza swój
Santo - Buenos Aires, Unia ta. u- plan produkcyjny. I tak np. w grutrzymywana będzie przez "GAL" l dniu 1948 r. zamiast zaplanowanych
obsługlwana przez M/S "Pułaski", 1.900.000 wyprodukowano 2.197.371
Na lindi do Bejrutu, Aleksandrll szt. odzieży i bielimy, której wari Stambułu kursować będą dwa mo tość wynosi 21.226.240 zł według
torowce należące do "żeglugi Pol- cen z r. 1937.
sklej" S. A. - M/S "Stalowa Wola"
OgÓłem konfekcja wykonała plan
i M/S "Lechistan".
(wartościowy) produkCji w 128,8
Prócz tego stała Hnia połączy proc., zjednoczenie guzikarskieW roku 1955 osią,gniemy produkcjo traktor6w. w wysokości 10-12
Gdynię z portami Zatoki Perslclej w 112,1 proc. i Z,iednoczenie Kapetysiooy sztuk ~ocznie, tzn. 5-6 razy więceJ. niż 'W roku 1949.
oraz z Colombo i Kalkutą..
lusznicze - w 106,1 proc. (jb)
...---------..:..:.-----------~...:......:-..:::.......:...;.:.....::::...:.::----------------------------------

łączenia naszych portów z więk- s~kańska czynne będą trzy stałe

szymi portami świata znacmie się

_ niszczVciel

Kohie,§oa _

4'O porto· w zamnrs.8ich
v
ft II
ciągu ostatnich mieSięcy, po-

"-066

Plany zwiększenia prod:'lkcji ;o!neJ w roku 1949 obejmują róvoI'n'eź
warzywnictwo. ogrodnictwo i zielarstwo.

wano 115 tysięcy motorówelektrycz·
W roku ub. pod uprawami warZYW
nych.
gruntowych mieliśmy 118 tys. ha, co
'.
Mylił się krótkowzroczny fantastp stanowiło 0,830/0 ogólnej
powie'"ltak bowiem nazywał
H. G. Wells, określając jako mrzon.
k
b
GoeJro"
chni
obsiewowo
W
tym
1'0 li 0'5,::.1'
"
się w skrócie generalny plan elekkę l eninows k i p l an .,Goelro". P I an
tryfikacji Rosji _ oznaczał pierwten wyrÓSł bezpośrednio z rzeczywI- . ten zostanie zwiększony do 124 tys.
szy - i od razu mHowy krok na dro
stych, palących potrzeb kraju, dla hektarów.
. tw
. l' ,
. go
którego szybkie uprzemysłowienie:
d ze 'b u d OWl11C
a
socJa
~slyC7.neJ
.
ł
NaJ'większe obsza'''' warzyw u"raf
ado
było sprawą życia l śmierc1.
'J
'"
sp o d ar k l.· St an zacoanego
.
d'
L
•
d a tn
Słuszność miał Lenin, który wy· wlaJą
województwa: lubelskiemlar w uzym SLOPl1!U z ewas owa_
00'
po •
biegając daleko myślą w przyszłOŚć 14700 ha, katowi!'kie 14.200 ha,
neg o przem y s"},·l · losy's!-j'ego
·
J'
,'e
zwalał na to, aby władza radziecka
powiedział:
poznallskie - 1:•. 60tJ ha i krakows:~:e
mogła oprzeć jakiekolwiek rachuby
"Mamy do wyboru - albo zginąć.
na otrzymanych w spadku po caraalbo dogonić kraje przodujące 1 - 12,500 ha.
cie zakładach produkcyjnych. 'Th:ze_
przegonić je w dziedzinie gospodar.
O wiele większe zadania ma do
ba było zaczynać od podstaw _ a
czej.. albo zginąć, albo ruszyć pel- ,vykonania sadGwnidwo, które chce
podstawą, startem do wielkiej prze·
ną parą naprzód. Oto. jak stawia. 7.większyć w tym roku ogó1ną ilość
budowy ekonomicmej kraju, miała
sprawę historia".
drzewo ok. 20 mil. sztuk.
być elektryfikacja Ale energia e_
Stefan Rymarz
lektryczna da\valH
nie tylko siłę,
Przewidywany zbiór warzyw w
potrzebną do wprawienia w ruch
wybrzeżu
bież. roku wyniesie - według obl:tysięcy maszyn fabrycznych - przy.
,
czeń Zw. Sam. Chł. ok. 2,3 mil.
nosiła ze sobą również światło - W' środku
był tylko silną wichurą
ton, zaś zbiór owoców i jagód dosłownie i w przenośni. Żarówka
335.500 ton. Wartość cał
zbioru
zastąpiła kaganek i łuczywo na głuWichura, która w ciągu ostatnich przeprowadzonym w ubiegłym roku szacuje się na ok. 50 mUla ów 71.
chych, zabitych deskami siołach, w paru dni trwała nad Polską na Wy- robotom przy jej umocnieniu, tlni. Do tego doliczyć należy Wal'LOŚĆ
c?~tach r.ozbłysły elektryczne dru- brzeżu miała siłę sztormu, który - knięto katastrofy.
~prOdukCji nasiennej -2 miliardy zł
clkl. torując drogę kulturze.
jak stwier-dziła specjalna komiSja
Po zbadaniu szkód, komisja tech- szkółkarskiej - 1 miliard zł i proPlan Goe.11'0" przewidywał odda.' Szczecińskiego Urzędu Morskiego na niczna przystąpiła do opracowąni dukcji szklarnianej - 2,5 miliarda
me do ~żytku w ciągu 10 _ 15 lat Wybrzeżu
ZachodnJim wyrząd:zJił planu robót naprawczych.
złoty<:h.
trzydziestu potężnych węzłów elek· pewne szl~ody.
.
trycznych. w tym dziesięciu stacji
W porCie ~stka,. .woda zaatako~
wodnych o ogólnej mocy' 1.750.000 wała w.dwoch mIeJscach falochron
kW. Prace te jednak wiązały S1ę wschodni.
ściśle z możliwościami
przemysłu
W porcie kołobrzeskim napór mas
węglowego, którego rozwój i prze- wodnych naruszył fundament świa.
kształcenie należało przyśpieszyć w tła nawigacyjnego. Nanlszone zosta
ogromnym stopniu. W ciągu 10 lat ły również światła na cyplu lądu
wydobycie węgla winł'lD było dwu_ przy Wjeździe do basenu rybackie~
krotnie przewyższyć poziom przed- go.
wojenny.
Dalsze etapy tej samej
W porcie {larłowskim fala 7.aata_
drogi - to już zarysowywanie się kowała falochron, wyrządzając sze_
modeli poszczególnych gałęzi cięż. reg szkód
kiego przemysłu: chemli.cznego, ma.
Sztorm zagroził poważnie przer_
teriałów
budowlanych, hutnictwa
itp. Po tych ostatnich przychodzi waniem Mierzei Bukowieckiej, odwreszcie kolej na upragnioną 1;>ro- dzielającej morze od jeziora. Dzięki
dukcję maszyn: warsztatów mechanicznych, tTaktorów, samochodów,
aeropłanów.
WJ
L
Plan "GoerIo" którego rea1Jizację burmistrzem
Sejnach
r~zpo?Z.ęło w 1920 r~ku budownictw<? i lVIiejska Rada Narodowa w SejwlelltieJ elektrowru Wo!chowskieJ nach na Suwalszczyźnie, na swym
na .Wołdze. został wykona?-y z .nad.. osta~ posiedzeniu, wybrała na
wyzką w 1930 roku, a WIęC rowne I burm.lstrza miasta Marlę Chatkow\V oparciu o rozszerzOll'l< bazo hutniczlł, rozwinie siO w Planie SBe-<
dziesięć lat po
zatwierdŻeniu. W j ska.
śOIl/letnim przemysł metalowy ł maszynowy. Tempo 1WnlStu tego prze.
1932 roku rusza olbrzym na Dnie-I Maria Chatkowska, jest córką romyslu w stosunk.. do r. 19~9 wyniesie 250'/.. Najsilniej rozwinie siO prGe
prze Dnieproges. A obecnie, po sze- botnika i od pierwszych dni wyaukcja obrabiarek, która wykaże pneszlo 2O-kroicny w.z:rost w porównania
regu imponującYCh rekordów pro. i zwolenia
hrała
czynny udział ~
z. OkI· esem lY1''lOedwojenn'Ym ..
dukcyjnycll, kraj radziecki wysunął ' wielu pracach społecznych i polisię na pierwsze miejsce w świecie, tycznych. Szczególn::.e aktywną' Cbia
łalność wykazała w okresie refeżydu.

można dOjechać bezpośrednio
W

oe

lon

.

Wartość 50 miliardów zł
mojq polskie owoce I warzywa

dzie 25 linii regularnych, które połączą go bezpośrednio z 40 portami
zagranicznymi.
Najwięcej, bo 8 linii łączy Gdynię z portami
skandynawskilmJ.
Statka. tych linii zawijać będą do
Sztokholmu. Malmoe, Goeteborga,.,
Oslo, Bergen, Słavanger, Frie.derik
s~adt, Trond~e~m, Kope.nhagl ! Hel
smek. Na li~ łącz~ceJ G<;lansk z
Osl~ kursowac będzie polski mot<>1'0Wlec "Oksywie", na pOZlOstałych
zaś jednostki zagraniczne.
Porty Ameryki Płn.:
Boston, Baltimore, Filadelfia, No
wy York i Halifax połączone będą
z Gdynią cz.terema liniami, przy
czym na linii Gdynia - Nowy York
kursować będzie tak
jak dotych- •
czas M/S "Batory".
Poza tym Gdynia połączona bę
dzie dwoma stałymi liniami źeglu
gowymi z Londynem i dwoma liniami z HulI.

l

w

,

pomocy dla naszego kraju

zaś Polska ma szkolić własnych faL

chowców w tej dziedzinie w jednej
ze szkół rolniczych w poznańskim.
Mleko w proszku produkowane w
racjonalnych przetwórniach i wła
ściwie przechowywane, jak stwi.erPonad 700 tys. dzieci i matek cię przyszłości, informują o tym przed- ny UNICEF będzie zasilał rozwija- dzają lekarze pediatrzy, a m. in.
żarnych w Polsce, w tym około 6 stawiciela
Redakcji
"Dziennika jącą się coraz bardziej w Polsce i kierownik kliniki dziecięcej w Le)
Nowe wydawnictwa
&i prof. Popowski, jest idealnym
tysięcy dzieCi ze szkół i przedSZkoli Łódzkiego" bawiący ostatnio w Ło akcję "W" przez dostarczanie peniNakładem
Min. Pracy i Opieki w Łodzi korzysta z pomocy lVIię- dzi członkowie Misji Narodów Zje- cyliny na leczenie dzieci. Będzie to pokarmem dla dzieci.
- Co mogą panowie powiedzieć
Społecznej ukazała się broszura p.t. dzynar. Funduszu Pomocy Dzieciom dnoczonych Międzym. Funduszu Po specjalny
rodzaj penicyliny tzw.
wsnółpracy
Polski z
"ABC bezpieczeństwa i higieny pra przy 'ONZ UNICEF. Polska, jako mocy Dzieciom UNICEF p. Alwin Procaine -G. Penicylinę tę produ- o dalszej
cy".
kraj najbardziej przez wojnę zni- Malakoff i dr SM SegiI.
kuje się od 6 mieSięcy w Anglii i UNICEF?
Broszura ta, zawiera podstawowe szczany, zajmuje jedno z pierw- Wkład Polski do funduszu Stanach Zjednoczonych. Jak wyka- Prezesem Rady Nadzorczej or
wiadomości z zakresu
bezpieczeń- szych miejsc w akcji pomocy tej UNICEF mówi p. l'I'Ialakoff po- zuje praktyka, jest ona bardzo sku- ganizacjj UNICEF jest przedstawl"twa i higieny pracy i przeznaczo- organizacji. Ogólna wartość przy- zwolił przyjść z pomocą wielu t y- teczna przy leczeniu dzieci. Polska ciel Polski dr Ludwik Raichman.
na jest dla robotników, referentów Słanych przez UNICEF do Polski siącom dzieci. M. in. jesienią ubie- otrzyma również streptomycynę.
Obecnie kOl1fen.i~ on z władzam.!
BHP pełniących służbę na terenie artykułów spożywczych oraz le- głego roku otrzymaliśmy z Polski - Czy pogłoski o zamiarze ufun centralnymi tej organizaCji nad
zllkładów pracy, techników, inspek karstw sięga już niemal kwoty 12 100 ton cukru. Cukier ten prze zna· dowania Polsce ,'llielkiej fabryki planem dalszej pomocy dzieci,»)....,
torów społecznych itp.
lnil. dolarów.
czono na dożywianie dzieci, Fln- przetwarzającej mleko śv,rieże na polskin1 Zasadniczo UNICEF nie
Tl'e~ć broszury obejmuje 12 rozAle PolSka nie tylko otrzymuje landU. Cz~chosłowacji, At't'il'!;ril i gproszkowane są aktualne i co skło zwęża, lecz l'aczei rozszerza 7.ala:es
d?iałów podzielonych ogółem na 65 pomoc, lecz w miarę odbudowy ży- Bllł1rarii.
niło władze UNICEF do tej decy:-:ji? swej pracy Poza· pomocą dzieeiom
tematów. Broszura jest bogato ilu- cia gospodarczego bierze również
- W ,a.kie1 formie przejawia si ę
- Projekt ten jest nie tylko ak- 12 krajów europciak'ch organiza5trowana.
czynny udział w altcji UNICEF VI pomoc UNICEl" dzieciom polskim? tualny, lecz już wkrótce nastąpi je-I cja ta opiel:l'je się jJ krajami az.iaPonadto ukazały się w druku na- charakterze członka wspjerającego.
- Dotychczas wyrażała się głó- go realizacja UNICEF w porozu' tyckimi, a obecnie wysyła I LI'c.lle'qpu~ące broszury z zakresu bez_ Po raz pierwszy w zbió!'ce fundu- wnic w posj'ad
przvs:yłanvch Pol- mieniu z rządem polskim
opraco· sport żywnOŚCi i odzieży dla dzifd
piec7!'ństwa i higieny pracy "Urzą- szów na ten ce~ wzięła u~ał pOI-lsce artv1.młó,,~. spożywczych, a zwIa !wala ;>lan bndowy tej .fa~ryki. P,>.- z P?łno?nych Chin. Przypt: zc.m?
dzr-nia chłodnicze", .,Naczynia i ska w roku ubIegłym. ZblOrka od- szc.. a tłUS7rZ01V. mleka sproszko-I \vstame O'1a w poznans!{lm, przy naJezy, ze w stosnn1'u do dZI"c!
zbiorniki pod ciśnit>niem sprężarki". była się również i w Łodzi, a prze- wanego. konserw mięsnych l ryb· czym Ui\TTCEF dostarczy wszystkich polSkich Domoc UNTcrF nie zmn'ej
"Szlifierki". "Ochrona przed nie- prov:ad;cił ją specjalnie powołany l1vch, kakao . . oraz masła orzechcI' l narz~dzi i ~asz~n, których. Pol.sk:J Iszy si.ę .. 1,,~ rac7.l?~ 7.O~l,an;1? jeszcze
bezpiecznymi gazami
parami". kQrrutet pod przewodnictwem ku- vego. Ostatmo UNICEF roz.nerza dotąd w kraJU me produlmJe. Pler.j bardZ1eJ ZWJf'l<o70na
Wydawnictwa te są do ni\bycia w ratorium szkolnego i OKZZ.
7.al{re~ pomocy dzieciom polsk~m wsi robotnicy- -pecjaliRci w proRozm'lw~ QT,:?ppc·owadz.ił
Nowej Księgarni Technicznej, Wal
Jak zapowiada się \vspółpi.·ac~ pl'zez dostM'czanie lekarstw n głów· r;ukCji SD"O<:7',o'.'I'mego mleka przy
.J. Gaz(i~wa
szawa, ul. Poznańska 12.
I Polski z UNICEF w najbliższej nie tranu. Ponadto Zarząd CeHtral·1 jad
rGwnież z zagranicy, zczasem
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mówią

przedst3wlciele Misji @fodów Zj~d90czonycil FlUtdusz!1 UNICEf
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"Dziennik Łódzki" w sklepach PSS

ARZYK
07.11'1'

Tytusa, Doroty

Od Jutra w 70 sklepach PSS
czynne będą- "Skrzynki Uczciwości"

JUTRO,

Larwo

Itomualda

KRONIKA
WMi:-;r}o.; TEl.ltH):,y,
KOl"ltEsrint :\~t:lJ. I" ;.1. O.

PObotO\~ l6 l:{atunk(J'~vc ~iieJskle

2ó3-611
l04-oi l

Uczehvośoi"

A OTO SPIS SKLEPÓW PSS, W
"Dzienniwe KTÓRYCH JUZ OD JUTRA RANA
\\'Szysltklch tramwajach miejsk!cb i MOZNA NABYWAC "DZIE..~NIK
p3!1tniej:;!dCh, cieszą się wielką po- ŁÓDZKI" ZE "SKRZYNEK UCZCI-

"Skrzynki

Łódzkiego",

ka.

umiesz~ne

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
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PogolIlW'" Ralwllwwe UbezpieczatnI13.1.1ó pularnośoią wśród mi~kańców Ło WOŚCI":
PogotowI e R'ltunkowe PCK
117-11 dzi. Ta fa.rm.a. llabywama. codziennej
St.raż

Zebrania i odczyty
m. •

Wapiennej 42;
Okrzei 18;
Gazowej 9;
Marynarskiej 55;
Ogrodowej 24 i 7~;
11 Listopada 51, 75 i 86;
Sienkiewicza 34 i 67;
105;
Kmńskiego 160, 153, 133
Abramowskiego 36;
Nawrot 38 i 62;
riaszyńskiego 53;
Przędzalnianej 62 i SIl;
Tymienieckiego 52;
Armii Czerwonej 31;
wódlllkJi>ego w U>d'lll.
W sali pmy ul. Jara.allll. 46, • l!!Oot
Wschodniej 70 ł 72;
d:r.inie 10. ZA.i\1P ll1'Z&dza Ogólno-woje.
Kamiennej 8:
wód.zk1\ ktonkurs reeyt:a.tomkl.
Sosnowej 20;
W lokalu w!Mnym. Piotrltowslta . .
Grabowej 13;
o godz. 10 zebl'!l.llie crzlonków koła Il1)o
cjologOw l pedagogów ZAMP.
Senatorsk·iej 20;
- W BlUli UL. NarutowiC2i8 68, o go..
Rzgowskiej 53, 59 1 6'1:
dllnme 12
odczyt prof S. Baglńs!dego
Kątnej 24, 32, 50
84.
pt. ..!!:ywe mas7.yny - mdęśnde, .tch bu.

na ul. Wólczańskiej 251, 228, 145,
gazety, opa.rta, wyłącznie na. zaufa119, 91, 71
niu,
jest
dla
wSJZY®tkiol1
bardzo
wyOviury C1Dłe'
na ul. Świerczewskiego 47 (dawgodna i przyjem.na..
Dz!sicj!>Z~j nocy dyżurują. apteki:
Aby ~ć jeszcze i udostęp niej Radwańska);
Antonlcwtcza (Sz. PabIarucka 56),
na Zamenhofa 1'7;
Da.nI".ler.kicgo
(PiotrkowskA 127>, Gor_ nić Jron:ysta.nie ze ,,skrzynek uczciayd.. ego (Przeja7.d 59). KarlIna (Wacho W'O'3ci"
na Andrzeja 3, 7 i 27;
ja.k największej ilości ło·
dnia 64,. Zają(~.żkiewlma (Zi~lony Rynek
na Gdańskiej 150, 113 i 27;
dzian,
Admtnistra.cja "Dz.ienni.ka
37), Zagórow:lkiei (Limanowskiego 371.
na Zeromskiego 39 i 49;
Łódzkiego"
umiesrreza. je ocl jutra
na Śródmiejskiej 23, 38 i 61;
również
lIeotr8J]
na Pogonowskiego 21;
W
70
SKLEP
ACH
PSS.
T.EATR W. P., uj. Jaracza 32:
na Strzeków Kaniowskich 22;
O god.z. 19.15 .. RozbIty d!ban",
Osta.tnio 511O"Lyn.ki po~a.wiły się
na Zeligowskiego 42;
PA "STWOW\' TE.\Tn l'OWSZ~:(;IlNY, również w autobusach kursujących
na Łąkowej 12;
ul. U Listopada :-/r 21:
z
Pl.
Niepadległości na. Chojny.
O godz. 19.1[, "Klub kawaloro)w".
na Kopernika 53;
Ma.my
nadzieję,
że
"skrzynki
województwa
T.EA'l'R 1.. ,BI ·'ll.\LN\' DOMU ZOl,NiE.
na Wojska Polskiego 112;
uC'Lciwości" w tych nowych punknZA, u,. Daszyń.kie&,o N~ 84:
na Zgierskiej 85;
tach powitane zostaną z %3-11owoleO godz. 16 i 19,16 ,;Wyspa PGJtoJu".
na Limanowskiego 146 i 207;
Sk lerniew lee
TEATR .l..'l\mLOORA~I", nI. TrtluIUU. li! niem przez lu!htOŚ('.
na Długosza 14;
(~mach u. J'. Z. Z.H
NAGRODY DLA ZW~CIĘZCOW
HDYNIA - 111. LlM'1:y!\!Jkle~ Nr l:
Godz. li.5 "Synowie".
na Drewnowskiej 48;
Na zjeźcWie powiatowyob. de1ega,.Progra.m aktualności kraj. t aalran.
TEATR "O~A·. ni. Traulutła N~ l (w lana Sierakowskiego 36 1 '70;
t6w ZSChł. w Skienrlewicach wręNr 5. (godz. 11. 12. 18. 18. 17. 18.
U "Syreny"). telefon 21Z.701
na
Sl'ebrzyńskiej
29
i
91;
O goillll. 16 I 19.80 "Porwanie Babinek"
\11. 30, Sl).
cz.ono nagrody zwycięzcom I etapu
OBL (dla młoc1r.ety/, W. Leglon(\w 3'4: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
:I Jó"e( m Wp'grzynem.
współzawodnictwa w rolnictJwie. Na
TEATR "LUTNIA' ul. Piotrkowska UB:
"Wilki i\lorskle" (godz. 16. 17,30. 19,
grodzeIlli otrzymali
bib1!ot~i z
O godz. 19.1ó ,,Bazon eyłuskl".
3>.30 'W niech. 13: 14.90).
TEATR LAI.ER "ARLEKIN' (ul. Piotrzakresu literatury rolniczej oraz naMlJZA
Ruda
Pa.bla!Ueltl.:
kowska Nr 152) I
rzęd.zia rolnicze.
"CJ'cuska mlłoł&' (lI'o4Z!n& 17,30. 20.
DzI.4 d_ pnll')(lsta:wti-a o god2l. lli
roeds. l~SO, 16). niedor:w. dl& m1odz.
Na zakończenie sjazdu połtano( 17 "Dwa l\llr.~ l lwiAt wy".
wiono, aby nowy ~p wsp6łza'Wod'l'EAT.R J{{IJUI"ł,m\ .RTPD . ul. {l,l\wrot POLONIA - Dl. Plotrko_o Nr II'T:
"Express
Moskwa-Oce&n
SpokolDr'
Nr S7, telefon wa-O'I;
nictwa, który ro~cz.nte się ne wio(godz. 17. Ul. m. w ruedz. 151. doz.",.
Codzlenrue prócz pom"dzia.lkOw dla
snę, objął wszystkich rolników w
dla mlodz.
ezkól o godz. II "Pinokio" • - W nie.
NIEDZIELA. 6 LUTEGO 19ł1 R.
d3:ellJ f Awf ta o godz.. 12 "Historia PR1T.llWI08NlJI: - fleronwlClego I~ (16:
powiecie skierniewickim,
PO:i:arna

8

I

eała o ni('lliPsJdch migdałaeh" •
.. Wielkie Dtl.dzleJe" (godz. 15.30, 18.
TEA'fR LALI'a.. ,.JfARiUIUbZKA" w Sa20.30. niech. 131, do%W. dla młod·l..
li KOOllllkowej YMCA, i\t:oniuszki Nr ł a: &1IP.OTN1J\ - Ul. K111ńak1ego Nr l78:
.
O godz. 12 l 14 ..ST.opka 1'0181<3".
"D~wounlk !
Nołre Dama"
(godz.
I:.ODZJi.l TEATR t.\'DOWS1U, .d. Jara.
, 6.80, 18. 20.30. w medz. 13) OO'lW.
e.lill Nr 2, w sobotę i n\edzi-ełQ.
dla mlodz. od lat 16.
O godz, 19,30 gościnne występy S •.
Ul R:agowaka NT 2.
D~lga.nn \ 1. Szumnchere. W spol.- REl'iORD "Kopciuszek"
1 sca.n.s godz
Ul.
polltycrl.nym mOl1ta'Żll pt. ..Balebt,tin
niodz. 18.30) dla młod'Zie:!;y.
uu J)~mollrl\t\8'.".
"Elwłr8 Mndlgan" Igodz. 18. 20.30.
l\l\lZEA ~UEJSKIE
w IJJIed.z. 16.30 nledozw. dla młoclz.
S ..tukl >- Wlo;:C'ku v +Ie,;o 36 otwarte od ROMA - ul a.gowllka Nr 84:
11l-"-17 pró~.s ponip.dJ.lalków I pl"tków.
"Słońce wsr.hodzl"
(godzina 18,
Pl' hINtor~',me - Plac WolnOŚci Nr 14
20. w niedzielę 14. 161 dozw. dla
eayntle cod'&lImnl. od 10--17 prócs Jr('_
mloclz. od ial 14.
nlel1ziall,,'v.
. STVr.IlWl'
lit
Kllltlsldego Nr 123:

n. -

Etnogrlłfil:
PIu Wolno~d Nr 14
(dla młodZlle~y,:
ez,ynn" odllllmnte od 10--17 prócs 1)0_
"r.flodoi6 'romana EdlsoDa" (godz.
n1p(\ I Ików
16 18 20 w nIeCIz 14)
Mu.eum Prr.yrodnlcse " Parh liI •• _
,..
..
kiewinIł CZynJ19 od trOcl"- 10--17 prhcz AWJT - B~luckl Rynel< Nr /l'
1l0nlA,IzI Ik6w.
" ios!rll lokaj.... (g. 18. 20, w niedz.
14. 16). ,IOlłWolo"e dla mlodz.
08ROllEH rnOPAGANDY SZXUSJ
Tf!)CZ'
/I
PIotrkowski< Nr lUli:
Padł Im. II.
Icnklewlcza
"C,vS'arlMlii tabor" (godz. 17. 19. 31.
W.v.t/! 'lA obrf.tx6w Oddz. 1.6dz. Zw.
IV niedz. _5) dozw. dla młodz.
Zaw. Ar'! 'RtOw Plaslykó\v. otwal·ta cods.
od J(~-t:l I la t,. w niedz. I oiwleto rATHl' _ ni ~Wnl<lt)wleza Nr 40
Bi"ł)' Kiel"
(go:' z '6 18 ' 20
no 10 'Ił

.. • ...

"~o

•

• w

wedz.. 14) dozw. dla młodz.
\
FILUAW\oIO. lA l\tlF..J8KA (ul. NarutoWISl./\ - ul. Dl\.Szyn~ltlellto Nr ł'
wiCl.ł\
.y 20l!
"P"ltanini"
(godz.
15.30,
8,
2Il.<lU,
ził O gor Z 12.15 XIV Pora.n.ek Symw niedz. 131 d07JIV. dla mlodz.
[Qn:\czny dla awla:a Pl'tiP.·.
WLOKNIARZ _ ul t.&waO;zka Nr 111'
,,_ iecierpliwość,' sIlre,," (godz. 17.' 19,
21 IV niedz 16) dozw dla młodz
,
.•.
•
ADRU - III. Marszałka Btaitna NT l:
WOLNOS(l _ ul NaplOrltowsktero Nr JR'
.,P!otr l" II eeria. (godz. 16. 18. 20.
"CYllański tabor" (godz. 16. 18. 20,
w uledz. HI, dozw. od lat 14.
w n1cdz. 14) dozw. dla mlodz.
BAJ... "" h
Ul
NanHU\\.'" za Nr :~U:
ZAOHĘT i\ .Ii. Zgterska Nr 28'
.,Pa~'"nlni" (gC'C1z. 16. 18.80. :11. W
20
.,Mlo<loÓć poety" (godz. 16, 18.
nlel·~. 13.30), film dozw. dla młodz.
,
w
nicdz.
14).
film
dozwolony
8AJI( /\ .. ut [rmnct.'3zkaflSI{a ,.. ~t:
dla
młodzie~y.
"Delita tnt'rzy" (godzina 18, 20. w
nlp,<1z. 14, 16l dozw
dlll młodz. od DZIECIOM DO LAT 6 WS'l'ĘP DO lUNA
WZBRONIONY
lat 15.

"'no

\,\1 dn u 4 lutego 1919 rolru zmlld,

pneżywszy lat

58

Dr A RAM LICH " ENSlTA.JN
LE ARZ REJO 'OWY UREZPIJoX'Z.'\LNI
w I,ODZ!.

POLECZNF.J

Zmarłym traci Ubezp~eezalnl.a dobrego lekarza
długoletn1ego, odd..,\IJ\()/{o linlłtytucji pra~owru.lta.
Oze.4ć "ego pamięci.
UEEZPIEOZALNlA SPOŁEOZNA

S.4!I Sygnał czasu 1 pobudka. 8.50 Pro'(ram dnia. 6.55 Muz. poranna. 7.00 Wiad.
gosp. dla wsi. 715 Muz. poranna. 8.00
D21lennlJc poranny. 8,m Przeglq,d prasy
stolecznej. 8.25 Muz. poram.na. 8.55 Wla.d.
51poł. radJ.ofonizaejl kraju. 9.00 Transmisja nabozeństwa z kości ola Akademickiego w Łodzi. Msz!l Sw. odprawi k". dT
T. n..,~tworowskL l()OO And. dla chorych.
10.10 Aud regionalna ze Szcz"dne.. 11.00
..Wsz"chn!ca Radiowa". l1,m .. Na widoymi tygodnia '. - relleton II. Ei!le. 11.30
Nowe nagrania płyt marki .,Melodle".
L1,45 ,.Z frontu rad!ofonI7.l1oll'· - wiad.
w omówieniu dyr. PR A. Sm·!eja'l1a. 11.57
sygnał cz.asu i Hejnał.
I.t ,04 Poranek
ymf. z Ka.towic. 13.00 Rad!okron!ka. 13.10
Najclek. aud. przystl. tygodn. 13.15.. led.ipla na ws"'. H.M . B13żek"'bpd!.le "órnikicm" - aud. słowllo-muz. dla dzieci.
t4.::O "Melodie ludowe" gra PoLska
Ka-pela Ludowa. 14.50 "Godv Weselnc"
- shlchowisko
Leona Schillera. 16.00
Dzlrnnlk popohtonlowy. 16.1 () "Nowo nagrania ~lyl1n 'ch oollstów I orkl'E'~tr. 16.• 5
..N()~'!e kslatkl" foJ. l?,OO KOllcert rez!"ywkowy din Ligi Kohlet przy KKO. 18.00
.. Pan Tadeusz" Artama Mlcklcwlc?:n n
odcinek). 18.20 Rt'cital wiOlonczelowy J.
IInku',:;ltl o
184Q
MelOd'a g"'lat.:l'·
n.05 :,DrOgn' stużbowa ' : _ h~mor :kn M:
Twai·n'a . 19.30 Arie i pleśni kompozytorów słowkń k!ch w wyk. H. Kor!f-Ka'! ... ~k' 1 ~n·nran . prr.y fo 'tep. Al. Tarski. 19.45 "O jednc~o kulllia wlo;:cej w
::'zanghu,u" - nOW('lu p. VaiUan-Couturler w prtekl. L.. Rene l A. StraSzcw·klej. 20,00 Dzlcnnik
wIeczorny. 20.43
Wiad. sport. lokalrne. 20.55 Komurukaty.
20.58 Omów. progr. lok. na jutro. 21.00
..Czechosłowacja prłZemawla do Polski".
21,30 "Na muzycznej fali". 2:Z,00
Wiad.
Sportowe. 22.10 . .Karnawał Robotniczy"
- gra orko tlIneczna PR. 23.00 OstutnIe
wiad. 23.10 D. C. "Karnawalu Robotniczego". 2:t,50 Prog.ram n~ jutro.
24.90
Kone. życzeń.
0,15 Zakończenie aud.
I Hymn.

LODt. ul. PIO'fRKOWSl,A Nr 15Ó:

I

•

niedzielę

W

w

I

.E

ARD MALINOWSKI

P AB! ANICE -

ul. 20 STYCZNIA Nr 4 a.

OZĘSCI

Karnawałowy
ARTYSTYCZNEJ:

Z. Jamr.y -

J. Sciw,,<'\rsk;i -

WSTĘP

zł.

200,-

J. Sta.tler -

TEATR KAMERALNY DOMU
DASZY~8KIlE~0

DZIS ))WA PRZEDS'.rAWIENU o

Łodzi

K. KoszeUa.
(1486 p)

ul.

PA8S'l'WOWE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU BA WEŁNIANEGO Nt 1 w

(TABARItł)

od godziny 20 do S

Wieczore

ZOł.NIERZA

84.

~odzinie

16 i lD,U

~~PI~~n~'\~X WYSPA POKOJU
Kasa czynna od 12. -

TeleIon 123-02.

(K. 483)

poszukują:

Jnty .iera mechanika
Technika mechanika
Technika budowlanego
osobiste przyjmuje Wydział Per_
sonalny przy ul. Tymieni.eckiego Nr 7.
Zgłoszenia

-ŻALUZJE ..IPE"

Z.lEDN (,Z.\>~NIE PRZE',iYSJ. U
MAI'ZY)I Wf,MI. mx. 'rCl\'Cll
LOnt - 1'1.. ZWYCI~S'.rWA 2

l?nhr~'I<a 2:AJ.UZ,Jl DnEWNIĄ·
... 'Tli <io ok'en. dn\\j I w~8t!\W
oraz OlIDOW.\ lUOSh(\W.

le
WYI\.WALIFmOWA.NYCH
IIO~'lIltu

KSIĘGOWYCH

I,a DZ.

-,.

I,)l(lJlAJlY. FOi

-.".'"

ElL N , ,\(..
I'" f
T ·
C Z ··
szła CI, ln OrmUle, wyc OWUle
k

ł

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Z . M'lerZe]e,vs
.
k'
'I
PIOTR1{OWSI.AJ17. Tel.lGS·17
CERUJE garderobę. ODNAWIJl
KRAWATY
(K lal.)

•

.

Końskie'
BUDUJĄ SZKOŁĘ

fK.1107)
APARAłY

INSTnO\1t;NTY
OPTYCZNE
polecaIDy I na.pra.wiamy.

W~'\\'ol\ljcmy zdj~cla IllDatorskl~

nec.kiego rOl,pOCzęli budowę Iłzkoly
podstawowej. Z dobrowolnych .skła
dek w ciągu 2 lat zebrano wśrM
miejscowyCh chłopów 650 tys, zło
tych. W ramach budowy szkoły rÓw
nowartość bezpłatnej robocizny wynosiła 250 tys. złotych. Nowa szkoła
produkcji na iennej - 2 miliardy zł,
zostanie oddana do UŻytku jeszcze
w roku bieżącym.
---------------

ZtI bezpieczenie stropu
ki"

URZĘD

łeZKA pou!lkuje poko
sublokatorskiego.
Cena obo
Oferty ','!Iada". Plotrkow
ska 55 "Prasa"""
(J, .73)

ju

jętna.

l'OKOJ
cllenka,

I

Zakład opty~7.n"y

A OC ODY

I d'

odd "

ID:lrl<l •.HU!\IBER"

(n

k

:s:e~f~i wyg~·~a.r~~t z~:

mienię za Zwrotem

Jnu.rl{j

kos7.tów na

I

chodllle).

BllnV (IYieC2Jy'IltIlY)

do SP

;~~~j~y \J;:~a~lk~;~~~mlU'k~:~'~
'owlcza 51/14.
Ik 4Jl1

POKOJ
bez mebli, osobny lub
't'))lo'<atorskl
posz;!lkuje
młode
I."D" l J footoruechamc,n I małżeństwo. Zwrot ko<z'ów
u ", 1 ,1ST PADA JIi~ ZOo t montu. Ofel ty "Małże'''' '''T'
;..._ _ _ _ _ _...:(~K_.l;;:6;;;;03;;..:) Piotrkowska 55 .. Pl'8,,-"·' . ,. ł301

JlO?TOFOMII

mało- i średnio-rolni VI
gm. Chlewiska, pow. ko-

Pawłowie

(1453 pl

~

miiilllJliaiil i wlliiiiiliiiiiiimmn'i'li nill liiI III I11111 III III iiiiiii II Wft'iiiZA~iSKA
CEROWł Ir
'HI
Ul

Robotnicy f!llbryki "Metalurgia" w
Radomsku zorganizowali ~ techniczną w cehl dokonania remontu
ma.szyn w ośrodku maszynowym.
Ekipe. pomagać będzie r6wn.iet p!'S7
pracach elektrytikacyjnyeh.
Robotnicy fabryki me'bli lCi4łtycb
r6wniM zorganizowali brygadę tecIa
nJczn.ą pomocy dla w$!. WyjedJAe ona .do wsi Dobryl!zyce, by po~
chłopom przy naprawie z~rM 1 &bejść gospodarskich.

POKOJU pouukuje m/orla urzęd
niczka. Cen .. obojętna. Tel. 136-96.
O'!odz. 9-15.
(14~7 PJ

uf. l'Ol:Ntl.s)if{A ,\;,\1

Tcl!'fon 153-97._

War1.1nk do omówienia na miej
I:>CU. wn.:;! z *~'clorY8;)m I otlpJ= ! oiwlll.dectw.
(K. 3551

POMAGAJĄ

CHŁOPOM

POSZUKIWA)I;Y
lokal nadający
na farbiarnIę z używalnościa Z,\M~N~Ę .pokój z kuchnią parpary I wody. Tel. 203-60. (k 334i ter,
!{11]nsklego na potrój z kuchn!ą na pl trze. Dz!elnica obojetna.
POSZUKUJE~iY lokalu z trzech
ubikacJI na warsztat. Ultca piotr- Oferty pod "Dzll'lnlca" Plotrkow~
•
(k 46Z)
kowska lub przyległe od Pla.::u ska 55 "Prasa".
Wolności do ul. OaszYńSkleao. - FAERYKĘ wód gazowych ! rozDzwonić tel. 270-33. do godz. 16.
lewnię odstąpię za zwrtltem ko(14445 p)
sztów remontu w Gdańsku WrzePOTRZEBNY POkÓj niekrępUjący &ZCZU. Telefonować 160-19 Łód~.
kilka dni w m-cu za dobrą zapła(10!01 p)
t.ą. Zgłoszenia
Dz. Łódzki pod 1 POKOJ Daszy. ńskięgo Iti 1.8ml~
n!ckrllPUJąCY.
rt460 p)
vnię na dwa pokoje z kuchnJą w
p~hJł'\u lub centrum. Wlad<>moś6
ZAPŁ CĘ
ka~dą cenę za pOkój
(1500 p)
umeblowany.
z niekrępującym .strzelnica..
w"jśc!em. Oferty SUJb.:
"WIHSza·
W
TWORNIA
chemiczna
do od!wi..... 1u pilne".
(1512 p) stąpienla 200 m z centra.lnym
0grzewaniem.
siłą. telefonem
lub
ZAMIlIlNIl~ mleSLkanle 3-pokojOwop61n!ka
pod
,.Wytwórn!a"
<10
we plus 1 pokój na 1 piętrze w
(1491 pl
Zabrzu na 2 pokoje r. kućlmią w .Dziennika Łódzkiego".
łAldll. WhHlnmną· .r-n Prc*
Z~,
~ POKOJE z kuchnią skromne w
brze, ul. Wolności 252.
(1365 s)
ł."dzi 7O'l1'cnlp n" '",'<ój 'I, '<uch·
nią w Krakowie. Oferty beoz: zoZ KULTURALNI'! studentki Iloma- bow:~zanta pod • Kraków".
tologll pOs?:Ukują pokoj\l. Oferty
...,.Sródmlt!Acie C".
C147~ p) SKLEP 30 m kw. na ul. Narut.,..
w!cz~ bllsko I?lotrkow'Sklej odst,,ZAMIENIĘ 2 Od.rębne miesZkania pLę. Oferty do Dziennika Łódzkie
- po 2 pOkoje z kuchnią, IlOWO- go pod .. 1511".
CI511 p)
czesne, w ogrodzie - na jeclno
mieszkanie 3-pokOjowe.
równ<l- PRACUJĄCY
student poszukuje
rzędne. PośrednIcy
pożądani.- pOkoju
sublokator kIego
w·zgl.
Oferty "OkazJa".
11439 1)) P"zy rodLinie. Oferty Iderowaći..
Piotrkowska 96
pod "ZaufanIe'"
SKLEP w Centrum nadający sl~ lub tel. 254-50 wewn. 48. (1593 J:))
na każdą branż~ od~.jm~. zwro:
kosztów remontu. Oferty
.. Re- Z.~""1ENI~ . dwa pokoje kuchnlll.
mont". DziennIk ŁÓ<I:r;kl. (1455 p) me'>le centrum
Wroclawia na
Lódż lub pod Warszawę, doplacę.
SKLEPU przy Plotrkow$kicj po- Wrocław - Pt'ądzyńsklego 2łl-34.
~zukuję. ewentualnie
spólka.•
Ik '1>5)
Oterty Dziennik Łódzki .. 258".

ul. NARUTOWICZA 20

MATERIAtOW WtO {lENNICZYCH

ROBOTNICY

się

6wleta - DWA PRZJ.1JDSTAWIEN1A D go.
17. Kasa czynna od godz. 10 rano bez przerwy.
W ponledzlAlld teatr rueczynny.
(K. 360)

KL UB PRACOWNICZY

WYRÓB i SPRZEDAZ

•

Telefon US-99

k.ud:ł niedzielę!

w LODZI.

Radomsko

LOKALE

FRANTA.

tv

czynności".

W swoim cza -ie "Dziennik Łódz
SJI'gnallzował, że w szkole podstawowej przy ul. Hipotecznej Nr 3
walą się stropy. Obecnie dowiaduPabiamce
j~my się, że stropy te zostały ko~z·
KUPCY W PABIANICACH
tem 1.400000 zł wzmocn[on I za't'EZ SIĘ KSZTAŁCĄ
jęCia w szkole
odbywają
się
jut
Otwarty został w Pabianicach 3 z normalnie. (8)
rzędu w tym mieście 340-godzinny
Kurs Kwalifikacyjny, na który zapisało się 51 kupców-członków Zll'ze- Humor
szenia. Kierownictwo kursów objął
IW szhole
p. Hilczer, dyr. Gimn. Handlowego
w Pabianicach. W uroczystości oPl'Z1e~ Jrusu, to ~.
twarcia Kursu wzięli udział członko
- "Koń oią.g'ill!le wóz".
wie zarządu Zrzeszenia Kupców w
- A OOmz pOWti!ediz to s.amo·w Wy.
Pabiarucach na czele z prezesem p. btłIe rook:m:ują.cynn.
-W'o!
Karolem Kneblewskim.

DWA MICHAŁY i $WIAT CAŁY
dzirti e 15 i

dowa I

Rolnicy

W Skierniewicach odbyło się zakończenie
240-godzinnego Kursu
Kwalifikacyjnego dla miejscowych
kupoow, zorganizowanego przez Kupiecki. Instytut Wiedzy Zawodowej.
Kursy ukończyło 32 słuchaczy. W
uroczystości w:dęll udział przedstawiciele władz starościńskich, skarbo
wych, miHcJ! obywatelSkiej, PCH,
oraz PZPR, Związek Zrze zeń Kupieckich wo.i. ł~iego reprezentował prezes Edward Smoliński i dyrektor Edmund Kulesza. Należy zaznaczyć, że pierwsze świadectwo 0trzymał prezes
Miejscowego Zrzeszenia Kupców, znany działacz społeczny p. Plichta.

wystawia wielkIe widowllko lalkowe pod ty tu/om :

W

l

ZAKORCZENIE KURSOW
KUPIECKICH

ARLEKDN"-

-TEATR LALEK

DZU:
W sali CRDK. Pliolrkowska
godz. 10 odczyt Wiceministra Kultury t
Sztuki W Sokorsldego pt. "Drogi rozwojowe Polski".
_
O godz. 10 wycieczka członkÓ'W
NOT do państwowej Fabryki SztucZllego Jedwabiu ("Wima" na W~dzewie).
_ W lokalu przY ul. Wigury 4/6, o
godz. 10 zebranie ~IOlDków koła. tereno
wego dz.lclnicy Górnej Lewej PZPR
W Szitole Powszechnej, KopcińskJIe
go 54, o godz. 10 rebranńe w spra"W'ill
:.:we.lCZ'!l.Il'ia analfabetyzmu.
W lOkalu przy ul. .AmtiJI CzeJ'WO.
neJ 41, o godz. 9 walne zebranie <:'tlon.
ków Zw. \Vi KS "Widzew".
_
W lokalu przy ul. ZacllodnJiej 16,
o godz. 17 o~wa.rcie świetlicy Zw. Za...
p P. Kola. Pracowników Urzędu Woje.

FDANT A.

Ob"jrzc6 można w ponte_

I

rp.,

1
('[,i'1,lC:.I:·
wtol'€lk w god!7Jl_
llI'IiCh od 12 do 14, przy ul.
P:ICI~,:-koW'€ki'~J' N:, 42 (2'.a.

•• )

~z

..•

.

__

I

~9P Pl_

•

00

SZYSTKI .Ii

WYPOZYCZAL.... IĘ książek b1>.rze-,
dam. Oferty !POd "Wy:po;;y~z31nia·'
Piotrkowska ~6.
(13'W pj

PRZEDSiĘBIORSTW

SYPIALNI:':;

Wózki dziedete

W związku z LIK\VIDACJi\ z dniem 1 stycznia 1949 roku

I nr DUZYM WYBORZE.

BIURA OGŁOSZefi POLSKIEJ AGENCJI PRASOWEJ
wszelkie

l..óDt,

'I

całej

prasy SpuI&iellli Wydawn.-Oświat. "CZYTELNIK"
w Polsce, kiel·m":a~ prosimy bezpośrednio na nasz adres:

l

POPULARNY SKtAD MEBLI

WIĘOKOWSIilEGO

5

(Sró,lmiejska.l, I piętro. C1429 p)

Oferty wrruz ". :";ycic-,",:,-SPnl Itiero ~'ać n::Llety do B·um
Per!lonalnego.
( E. :.;.; fi)

~______________________~__. n__~__________~._.~._

\>,..-yjazdu
sprzedam i'o'rR"t:UUA pon.o,-,":,lcn dr.'mowoł
plac na Po~nor~~ic1, :~cl"f~Z Nr}'.:., It!~' .;--~. \\·<Jrl. .. ~ ..:. doOferty .. Plac" P!otrl{Ow~ka 0.1 -I~' ,d:lc.
(1.,6 Si
"Prosa".
(II' 4~0) - - - -..- - - - - - - - .--- PO't'I!t;f:R'IlY tze!-:!ui,;;: kt't,·.r~c'·'l
SPRZEDAM
futro amer:, kati~:>;:e Cl>.1!:'. W·,···· ul ~i'ld·'.:):a 1bibrp.ty b'ązovm luźne. ko biCi(14.ł43 PI

KUPIĘ plLmktarl::ę elektrycz.ną do
blachy od 0,5 mm do 7,00 mm na
nr~d . Z!o-380 volt. zg!:aszal! się:
LO'Ii:. ul. A-ndl"Zeja Strugn nr 12,
~It\~p. Telefon 2i11~30.
05J.4 pj

I

DO sprzeda'llia .amoeh6d osoboHEYKO-PORĘBSKI skórne- wy w pierwszorzędnym
stanie.
w<:neryczne 1'7.....19, Brze!na 6. - WYlPyoh Sienkiewicza 105. (1457 P)
Tel. 159-1».
(k 484)

Dr

weneryczne _

! ó
12-2.~, Le-g on w 17.

KUPIl\lY tarczóWki bodakoWiikie
tys. Sl1:t. Wi.Mlomość Al. Koścluszki 3'7-'1.
(14t1Al p)

LEKARZE DENTYŚCI

l"OTOGł1A'PIE nngrobkowe.
Term,n \v~'konania 7 dnI. "Foto ceram!kll" , Warr;~wa. Sikorsldego 33.

• .

s.;tt>.\'ne

(l~!J2

jowy nowoczesny. Ul.
s'klego 122. Gto.1arz.

I"

WEtNĘ
i POLECA

lnfOlmllj.emy listownie.

Ale o to

Chod7li, te nie
Słyszę fie?

S\>ccjalność:

Wodrncki Stanisław.
Korony, mostki. porAndrzeja 11. Telefon
(k 88)

GABINET dentystyczny
sława
TUchs7nejdera li'r(lJJ':::szlcaiisk!a 30 obecnie
;wwskn 25/41. 11'1. 26<)-13.

(k 377l

POSZUI{lWANIE PRACY
KSIĘGOWY samodzie,ny poszukuje zajęcia w gOdzl.naci1 POllO!udniow,-ch. Zgłoszenie ,.7". U359 s)

KSIF]GOWY, wie:ole tnia praktyka
prz:\!,jm:e pracę także popolud!lliu.
Oferty sub. "Bilansista". 0405 p)

organizację

NA KUrtSY ucLmllIst.racyjno-handlowe,
':s1egowo·
ści kupieckiej 1 pi·zebltlwwej bilansowania j analizy bllmlZu, maszynoplsan;a, stenogr"fU oraz
gleis!~iego przyjmuje
se!aetariat.
Rocznej Szkoły
Przy.spoo;obienla
AdministraCYJno-Handlowego IPR,
Andrzeja Struga 4 tel. 217-19.
:k 94>

głośno):

- Płęć t~-sięcy.
Bowiem nie śmiem

Z N A N Y -;;=dwojell1lJ
ZAJiLAD
Tadeusza Pawelezyka - obecni,.
lilLJŃSJUEGO 145. tel. 155-31
poIeca: TAPCZANY, FOTELE
oraz :MEBLE nowe t UZywe.ne.
Kupno - zami:ma,
(K. 382)

lULA . BE
l prowad:z.enic ksiego,,"ości, nadzory. eks- \
.'
k'
>
pertyzy ,tp.
wy onU.le wyso:o
k.walifikowany l;:sięgoWY.
Zgłoszenia sub.: "RzeczozD3wca·'.
(1%9 p)

_."' ~

K

~

NOWY CENNl

d Oh rym
R OWER
W
•
• • •
stanIe z bagaZ111klem.

Z,ł.PISY na wieczorowe
tTzymj~
"jęczne kursy
robót na drut.3ch.
Piotrkowska 24-7.
(k '·,i!!ll

OGŁOS'l.E~:

li O,JU,

ZGUBY
l \JN\EW A,'LNIE 'lA

trj"!t~
f-.?1.~

i

urr ti?'~r!ł
:ra.-fę RRY
.~\ .... -=- :~~~ u""rr'c:.:e::'ilB pc 11.'1-

kore..

t{'lil~-

,~z"ll1i 3i719~7
\cńska Hl.

Czarn,.,ta I.eon,

n~

RÓZNE

ZAOFIAROWA~l'IE

PRACY
POTRZEBNA pomoc"ica domowa
i do dziecka. Referenc.ie koc.ieczne. Armii Ludo\\"ej 21/9. (1363 s)

TŁUMACZ przy&ięgly: rosy:sk.;e.
go nlem:..eckiego.
fr .... nc.. \..S.Lt: .. Ct;.
I PRZĘMYSŁ Komcrwo\-:y utrucLni anglels.ltiego, ł~c1ny. Mn;:( ":t
d\'}ie rutynowane inaszynistJ.:L p·,:av.' Ple';;rzak I{~1'li3k.:~g~ 3{i.
Zgto.5zenia osobiste w Wydz"ale
(!;: 2>.9)
Per". Łódź. ul. Pio:rkowska 125.
- - . - . _____________ _
(k. 200) PRZYS'!',}l'Lf, cio ~ólki. da,n kl!.-

II

' rto

l- \<11

I

p'~:ę

KSIĘGOWY obznaJm:on:ł 2. b.·a ,- \ res··.
kartoteki magaiynowej potrzebny natychmi:c:;t. SPół<:lzlcini" ZDJĘCIA

;ił cl~

Pl'zet\~'orów l\:il~llych,

nr

łlstroboli

4.J.

Olf, y

ped

,·r:,:,,-

(- ,'z Pi

l~g.tYI1:!.&cyjne,
orz.:)!sowe. K.3 p~ ;:!ZC::::"Hl!U
\:=···:cni~.lp,
(1485 p l - Foto!. P!otrko\;ska 11'7. lit 428)

1(0 .. ern.i1~:1

(/1)

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

•

ZnaJ.azłiS'z,y się znÓW przed bram~, Krupka
:zastanawi:ail się chwHę nad innym sporobem
wydosta.nia ::tę ;;;,ą mur. V1fZl'ck jego pa,-dł l1..'\
kłąb lin, !(!Ż'lcy
obok. Ły;;oil ellwyei'ł SZ'lllUl'
przer:ouclł g-v przez ba.!u~tl'a,Uę g"d/lE':ryjlt! nad
bramą i hopla! - śmiałym r>rzel'zutem
przell:;\Cial nad l'ue llo.mym pa&nl.

8DZIEl r fb. LODZKI

4

l'

36 (l300)

Wpadł mlęwy stwo.ry. 7.a.i~lt('
jaltie.goś roW'll. Posw.-::le, tJl"z>,.r,:l"
g-lądem lIIIa:mj3.ll z miasta i1,' rd
glądająCB g'Otrzej, prze.v...... ,. prN:e
I iedl!lJaik. nie cYk a.'l 'l he "rr. • t!l .,":

Isz.ego

z-"~oter~"I)' 1,,"}'1
'o. A..""
'1<,/
na tJ(J \h
.., . .". ,1 -'"

;;;'lą,t metrów V;.:t.ltuż

nI natkniJ! !i,'ę na dw':><.:h MUHj81l, któ_
l);":Ży!l się do n-ego,
po szybkIe i wy_
. Plil e zdań. eul~ow'c~(> t::C:7'O~lr,l ały,~h ril',
. ~ u)lk', !c.god.nie le<';I, _t"tn/"·WI'ZO pop 0;[' l\'j'
>: a"'p~,!!o pa,na w
'1"''' b"C
'.\

\'~

',,"

''- ~,l:
$':
p. ,".' p:l;1"
Da:···(· ..~(}kó.l
-',L~'
I Krur·ka
.',1.)''''.
,
l' J'.,
~.c,_, k.!"pd1.'l:.
,.
a ~

'I''''''''

I·OWU.

Ia.by"to

l

I n c,ponte!

csw

fJ,. pn>'
P,j l(l

':Ob'l L:} Ć.

"

/":)

I: ->G2 Pl,

-----------------1

go-· ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p) Odbito w Druk. Nr'4 Sp. \Vyd.Ośw • Czytelnik" U,dź. al ~'nr::J Nr ~

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

h;-1.)

Ste(:a::~ ::;-::~;?o Ksią2e~4kę U~:74~:~
'.'1:-

(1'4083 p) DZIAL PRENUMERAT: ut. l'iotrJwwsl,a 53 i l' iotrlwwsl<a 96 - sklep
lJ400 i 4500 m
czynny w godzinach od >3--18 Telefon 180-74.
j
pl'Jnl'e cegł" nową lub roz- kw. VI Rudzie pabia'nickiej.
InOpłata mieeięc"l:na. z odbloren, na miejsr.u
zł J2U.K '['-PI}",
~
z pl'zesyłk,! pocztO\v,!
zł J35.b:órkową. oferty
" Dziennik" - formacje tel. 212-47.
(1451 p)
z dostarc':1niem do oomu zł i70."gW".
0425 p) WAFJ".\RNIĘ
K onto P , K . O . N r VII • .567 OddZla
. l w l :,o d"ul
kompletnie urzą(lł48

telefon 193_07.

p,"akt~'- z~.iol{Q H. Z:mgt,.r Próc'"
'. ,'o
Łódź ul. Ki- rn. ~. Zn;~Lz'~ I)
r;::t..~ z·'/tec·
a
I€\va ofIcyna. wynag:'<X.!zer:!col \V godz.
'; --'O

nOgrilfkl, mn··zy·no,plsanie.
spondencjQ, ko'ęgowc.~ć.
&:dello 50.

I ,,14B3".

166-56

163)

KURSY Stowarzyszenia
I'
t6w - Maszyoni,stek. Za,pisy: sie-

~

.

j

e

ż

o

r

d

CZl')~gO księgovlan~a.,
li~····l ?O 94, P::ll·tP.'~

.-----------~.;..;.~..: SPr.ZEDA~H p1ace

Teil.

po]r6j 20i.

I

INDYWIDUALXA nau;':u

I

SPRZEDA-I\l .stół owaLny.
krze- d7.oną sprzedam.
sM. Kcpernika 5'1, m, 39.
C1270 pl dziny Hi-H.

modelowania.

(}:

I

-.l'IOTRKO"'(~~2:;

do SPRZEDANIA,
Zg-lCi8zellila: P,j,otrkow&ca 96,

szycia
ubr~il datr~skich, dziecięcych, bieliźniarstwa, gcrsecial'stwa wyun7a- ZG1:rBTO!\"O POl'il'(:! 2 d·Jki."m-2'~1"~·
ją ku!"sy Ir.,ty:utu Przemysłowo ni, d :'C""z)': l<:;k21(}\\'p. dowó,l te'
Rzemle~ln!czego. PC'óchnlka ~5.
SajllOSCL, k ...v!~!-" 2. c,"leKi.l.:·n~~vni. !n·~~-

BltYCZESY - spodnie specjalnie NERROLOGI _. Do 70 mm 457.ł 7.(1 l mm szpalty; od 11-120 mm
K
"'
szyje j)'rollcki Piotr. Piotrkowska 7U zł za l mm szpalty; od 121 clo 2tJO mm - 1107.1 7.:1 1 mm szpalty;
220 (gwarancja).
(k 16) ort 201 do 300 mm _. 1607.1 za 1 mm szpalty.
ponad 300 m:'ll PIÓRA WIECZNE Impujemy na2~0 zl za 1 mm szpalty.
wet potam<:llt
STALINA 6.
FUTRO damskie piżmowce duży, DOPŁATY: l, Za ogłoszellia wsróJ clrobllycll do WYliOKOŚCi 50 ID,!l1
Ck 316) rozmiar i maszyna do swetrów 8"
przez 1 lam 50':..
Ponad 50 mn~ , ~-lar::,owc lflO~?
telefon l10-62.
1
2. Za ogloszellis tabelaryczne,
bllanse I Co~I(1;<7.enIa
kombinowane 100':'0.
PIANINO krótki fortepLan -:- ku3. Za nied7liele i ś,,:icta 30%.
plę· Oferty kierować Sr,:>ółdzle1m.la
4. Za mia;j:1'ca zastrlteżone 100'." .
GWARANTOWANE WYUOBY
"SZTUKA", Pilotrkowska 42.
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. ' _' __ " ______ ' _ _ ' _ _
ZŁOTE _
REBR E
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _{k
__
'_79) BIURO OGŁOSZE;S': Lódź, Piotrkowską. 96. Konto PKO VII-54S6.
SPRZEDAż _ KUPNO
SPRZEDAl\1 domek nowy mmo- Punkty przY.imowania ogłoszeń: Piotrkowska 96, Piotrl~ow3lro 63,
w3Jny 5 pokojowy.
oterty pod _ _ _ _ _ _p_I_a_c_N_-_ie_p_O_dległoŚCi (Hal".) Piotl'kowslm 198. _ _ _ __
OMEGA

st-ołóweL;:

l<.l....: ; ,

POZA. TEKSTEM: Za milimetr sZI>_ltv do ';0 mm - 51) zł; <J< l mm
"'zpalty od 71 mm do 120 mm _ 6" zi:
7.lt 1 mm s%p3.1ty od 1~1t
200 mm - 100 zł; za 1 mm szp:tlty (d ~01-300 mm
150 z : zr. 1 mm
szpalty ponad aoo mm - 220 zł.
W~adom05ć: CZYTELNIK"
W TEKśCIE od 1-70 mm 80 zł za l nhD szpa<tl' Od 71 do
UCZE8 poszuk:1je pracy, zawód
ul.• Piotrko\V~I{a Nr 96, ""_
120 mm ~ 100 zl za 1 mln l'Zpalty; od 1:::1-200 mm .- 1:;0 zł za 1 mm
. b'l
T l 257'2 (k 4-8l
.. ~
szpalty; od 201 do 300 r.1m - 25ft zl za l mm szpalty ponad 300 mm
I;1rawer-Ju 1 er. e.
-~ .
o
kÓj Nr 207 telefon 193_07.
za l mm szpalty _ 31071.
GALA_ TE&YJNIK
sJcórz-any 1 4 '
,
(wl.)
RAMKOWJ~ WśROD DIWB!\YI'H
Do ::;o mm 1 l:npalty 50'1, dmlat oral_tYlki po~zukuje pracy.
I..-----------~-'"' żej ponad 6C mm i dw'tie,zpaltowe 100'.', dm:: 'j.
Oferty pod .. Ga13l1teryjnik".
SREBRO, szmelc kupuję WARY S Odt.OSZENA DROB1\E 3ii zł za wymz, po.;zlllti\"ania pl't'cy - 20. zl
pl - Piotrkowska 37.
(k U) dzielnych
za wyraz 30'/,
(najmni~i 10 \vyraz6w). W l1um"'ffi!'h '\wi,.tecznycb ! me_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(l43U
___

UPNO I SPRZEDAZ

•
1~ tRa

S;.

KURSY kroju, szycia, modelowa · ]>ASS'J'WOWE
Zak'ł~.jy P:'z,"TI'lynla Instytutu
Przemysto'.\'o-R?,ec::łu
BavJe~n,~nego i \V'eJ-l":'~'c~o
mieślniczego. Zaplsy: Armii Lud oN-:.·
~.:2 '\11 Lodz! ul. H::ątnu 3J}'H ;> .....
wej 17/3, te:efon 1•.'H!.
(I; W9l
SZUkl ;:-1 ~a~1:;'<izie!.!·.e-go },<c~o\. ~
Ol.Cl'ty na!c~Y skł-ack!ć \'. !Y.ul :2:ENSKIE Kursy Kroju, SzycIa , go.
r:"?
Pe::,;;oni!!nyn, Zaiti'.:::..Gl,-",
Modelowania P:'ZY 1ns~ytucle Prze·
(k
mys!owo-R2emieślnicz.ym przyjmują zapisy
na lmrs ~-miesięczny.
dn . . rt0"l::.i.
POTRZEBN
p-:>mocnlca
półroczny. Z6iers~~
Ck 29;) Gda!'l.:1ka 6. m. iS.
(J37() Sl

_ .n.:..

U P I M Y

.

Rauająoo

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

Wydawca: SrOŁDZIELNIA OSWI."T •• WYDAW, . . .CZYTELNIK"
1(cdakcja i \dministrac.ia: 1:.6<1:<
l'ioh'l<ow~k3
!Iii. telefon 123_8:1
NARTY - lyżwy. sanki poleca
.
t 123_34
J·an PUjdak i S-ka, Łódź, P;otr- Redaktor naczelIly przyjmuje coclz!"nru~ OlI gooz la-H, tel. 207-18
('k 222) zastępca redaktora we wto,-ki j pilltki od godz 13-J 1, tel. 1!!.J_64
kawska 83,
l:iekretarz redakcji codzielmle od godz 10-12. telefo') ~.02
WAGI )wpno • sprzadaż - naoraKierownik dzialu miejskiego od godz 9-11. telefon 12a-6<1
W8 stemolowanie, wypoźycZa_
KierO\vnik d2Jialu sportowego od godz. 9-11, telefon 208-9"
nie niemowlr,:cych. PiotrkowskI> n.
RedalcC'ja rękopiSów nie zwrnca. za treŚĆ j t(,,",niny ogł=efl
____________
Ck_l.24.7.,)
nie bierze odpo\,,:jlJdzinlno§cl.
\
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_______ .. _:...._ _ _ _ _ _ __
Redaktor naczelny:
l\,\i'OJ, ~nKUl.J,.,W;....'_ _ _ _ __
_~

\2 kotły parowe

all·1

Prosić więcej.

TAPICERSKO_ ;\iEBLOWl'

Mieczydawniej

Piot.r-

Woła

(i!: U'łl

:!B.

(k v,a)

ZGŁOSZENIA

Mile

P:eglera ze Lwowa. Spe- !\Jł~Bl.E - "orzedei:, zamówienia.
cjalnośi::
now:tcZ(lSoa protetYk~1" zam!<lr.l' - f ,'lM P:olrkows.ka 2.75.
z~' ÓW. Gdan<ka 26-3.
(k 89) tel. 145_13.
(k 4znl

Łódź, PoŁudniowa

setry l.l'l.andzk.ie POTlłZEBNA pamoc.n1ea domowa
Piotrkowskf! 220, z r!'ferenc-j-amt. Kamienna 16, m. ro

NAUn:A i WYCHOWANrn

(A gość, uśmieeltniety

(k 122)

l1an~

DE~'.rYSTA

ERASZEWSKmGO 14
CK. Z70)

DOM w .A.lek5IU'L1irOowle, d1ewnla- P07'JtZEBNA pomocnica 6omO";",f~
ny jedl1(}-!>iętrowy,
lJ.lliko przy- l'p.~crenC'Je kO!1Jeczne. Pl"trkow;;tanku tr<lmwajowego
sprzed:lll'. ~ka 71. m. 6.
(l1l~8 9)
Sz<->zegól;r Jaracza 17--2~
(13-;'2 Sl :-_ _ _ _ _ _ _ _ _...._ _ _- ;

Chętnie !tłuZę,

-

ERSPEDlE TA b!'l9ll1iIY włóldle.n_
nlcz"j.
~Llc \~ 'ykw.all~lkowaJlą 1!~
:o:nąjomooc.'ą prac biurowych po-~ulruje Spó'w:'el.nia "Włókno" ---

m.l2..

Tysiąc złotych

HAlm 'ET dentys:yczny M:akSyrm-,

cela nowe nr 154-12.

-

KUPUJE I

(lrma
KRAJOWA"

,. WEŁNA
r..GDł

l'OTRZEESA ~omoc domowa na
N.hatP, i n!ed·zlelę (Jla przyr.11Cdną). :Wi,ador,~ość~
P!otrl,,>w5ka Si>
Ul pa;tro B~llro O!!tO:ite:u. (1;: ml

WŁOCZKI

do sprzedanIa,

,

N~niór:':ow
(B~(j p)

PRZY,TIUIEM r Zriolnyc'l (lrc.o/.!I'ÓW
do pr2.~ b~kellt(n:yc:l. Wyw:órn!.a
PALTA Dzrr:CIĘCE po!t'Ca pra-I guzików T.·ojanowskl,
WiflCl;:ow·
cov."1lla, PRÓCHNIKA 4.
(1487 p)
lego ::'7.
(1402 y)

2-MIES~CZNIl

PCJli;ycz mi pa.Jł

-

1~

p)

I

ly. Jutr~n(iw Skarl>o,va 5, '-,', 1
-przy lcościel. {ld 5 pp.
(' 137 pl !lI, I> 'l.RZ lUt roboty pl (!c.,·zyjue
.:.----------potrz:!!>:lY z.. :n" NowotkI 60. \V2~SPRZEDA 'VI: tanio kredens pc,iw- SZla. meChaniczny.
(88/TI)

Przyfo mość umysłu

Dr PROCRACru,

na

Jntora.

..

stola~z.

l)r;lkt~k:"

7) SJJUSARZY \ yl;:walifikowan:ycb
i jednego TOIL<\.RZA.
8) Zdolną MASZYNl TliĘ.

OKAZYJNm
<"o,zedam bi1.JlioLe- {tUPU, 2 warsztaty systemu .. 6wa- SPRZED~eJ>;arnlę. WiadomQść
(k 477)
zegar, lcreqen~, stół owalny. be" albo "Schoner" z lillrtllnJl\ Pomcr"ka Gl, Owocarnia.
Sienldewlcza 37
(1443 PI
tektuJOwyml. Dzwonić 211-'>4.
G,
..
BINET
przedwojenny
oltazyj(k
459)
Dr MIRSKI
specjalista chorób I
.
nie do
sprzedanIa , Wlgury 22,
kobiecych. Piotrkowska 14, tele-I p'LAC - KUPIĘ w kierunku uli(k 470)
SPRZEDAl\t FORTEPIAN - WIA- m. l, godz. 14-17.
lon nr 257-2~
(k 42) cy NarutowIcza. Tel, lM-28.
,
(1397 p) DOMOSC TEL. 2~O-31.
. (k 490)
FELGI
17
do
BMW
1
l.nne
ezęści
l>l' LIf.lO AEK ANDER chol'cby : - - - - - - - - - - - - - - - :
(k ł70)
MASZYNĘ do szycia "ptatf" ro- kupię, Narutowicza 9/9.
U5lm, g':"dła, I1ma. Daszyńskiego
nr 6, 8-10, 4-6. Tel. 101-60. Ck 290)
boczą, przystO\SOWaną do motorkA
kredens, stM okrągty,
S.GABALA
i maszyn~ do pisania
"Ideal" KUPIĘ
krzesła.
WiadomOŚć do admiill';Dr
li..UDR.MVICZ - lIIPecjalli;ta:
PROCBNIKA. 1 (Zawad.~ka), g !1!)rzedam. Oferty ,,.Maszyna".
straejl
pod
"Stołowy".
(1269 p)
(1k
+88)
weuer~'C1.l1C, skórne &-10,~, N".1ł"ńaze ir6dlo zakupu mebli.,'
P!0:1'ho\lISka 100.
Ut 43)
SYPIALNIE, stołowe, g"binety,
meble bl11rowe, TAPCZANY,
Dl' ZAUltMAN specla.Hsta: skórlaniw•• i pojed,B••• MEBLE.
flt'!, lWen.erycz-re 8-10, 11-'1. Na-.
282)
rutowicza 3.
(ik ..) I:.__________.l(.=:K~•.:;;;·=-:

I

t.Iużą

techniczuej.
KJ!l<JROWNIKóW GRUP KONS'.f1WKC'UNYCH.
ST. KONS'l'RUKTOROW i fiONR'i'RUKTOROW,
DWóCH KRESJJARZl'.
KSIĘGOWYCłI (o wysokich kwail.iliJ :u'j:.ch)
TECHl\TJKA_l\U;CHANIKA n'~ .. tallm",isko !:clili<!

Ok3ZyjruC

LODZ, ul. PIOTRKOWSKA Nr 96. Telefon 20955, 212-47.
kę,

2)
3)
4)
5)
G)

IN~Th-n;RA
:'~ Lmn'RYK -\ z
stanowisko in "pelrtorą lcontl'oli

ROZBIÓRKA - 2 &:ropy 1 plot w
b3rdzo dobrym ~tan!e "Przedam.
Oferty ,,15 m".
(It 481) Z POWODU

BIURO 06ŁOSZEŃ Sp. Wyd.~Ośw. »[ZYTElNIK«
LEI<:ARZE
_____
_________

zatrudnią:

l)

NAJTA:&SZE
źródło t:SktlPU

OGŁOSZENIA do "DZIENNIKA łÓDZKIEGO"
i

czeczotową, emI>:l'~-; I
sprzedam
TE'l.,
nr '85)

dol>rym
,"umie
nr 158-19,

PAl,STWOWYCH, SPÓŁDZIELCZYCH i PRYWATNYCH
na terenie ŁODZI i WOJEWÓDZTW A

LuDZKIE ZAKŁADY WYTW61WZE APARA.TUR1
NI KIEGO N VI1f.CLo\.. ul. PlOTRKOWSK" Nr 111

,
.,.

r,)lJ7K'·,,'

,.)I'·'·!:"'_'·
, " ~ o·,','rn
c,

No, u...rJo1:.ójc e s:ę:

W,ccz{my za !wlni/orz pZZC'2 Mn.rsjan_d(,·:c.r
KI·upka. do..~ ZC~! swvch przyjli<.ół.
D ..-.fiali mu l"ękomll. 'a!<ies =a:- t , potem '-li...
ec,~~' man pukr.lrać l'rzyrz[,\.Qu'm>. umi\. ",~;<::Z'L
.' .·m 'v u;-:imle na tablicy roz,lz:eiczej .
Z<:.t.i'zyor.· ,
w t~"1 spo.s6b ruchomy pru~. a: ~
Iltuchcmi.i;i jedllOcześrLie sygn, ły ~a!·mo'..·e.
ców -

Dodatek niedzielny

"GŁOSU'I

Ostatnio '[i1'Zebyuxila tO BukareszCt
. ,.J6tłtem tkaczkę, nie szukam kariery, chcę 1J'T'Mować razem. z ZfJ1,ogą, flla rLobra k'la:1y robotniczej i Państwa Ludowego. Pragnę abyśmy pracą i walką pokazali światu,
że Jesteśmy gotowi oddać wszystko dla socjalizmu".
Tak mówila tow. MarU:r. Gol~biak{)'łJ)(1" kt6ra pc 2,3 latMh
pracy przy war8Ztooie tkackim zostala ostatnio miarwW!Z1kI 'IUlCZIiłnym dyrektorem PZPB i W Nr. 2Z.

1OYstaJł.oami państwowych i sp6łdzielczych 8klepóttt z obuwiem ZJatrzymujq się liczni przechod1'rie, aby
ooenić gatunek i fJQwe modek obuwia. Wybór jest coraz
większy.
ony 8ą przystępne. Już bezpowrotnie minęly
spekulanci podbijali. ceny, żqd.a,jqc ZJa paTę

Pned

·...~~*Wl"'ę

przekra.czającą możCiwośoi czlowie7M pro.cy.
Podjęly ~ nim trotkę 1U'zOOe to~yst1cim państwowe wyttoóNł'

obm.oi4, które

produkują

Społeczeństwo polskie obchod;:,ilo ostatnio uroczyście jubileusz 50-lecia pracy wielkiego poety Leopolda Staffa.
PrezYMnt R. P. tow. Bierut udekorował jubilata odznac.zeniem państwrn.vym.. W Warszawie odbyła się uroczysta
akademia., na której arty,~ci scen polskich deklamowaliutwory Staffa.

rati.m~QWe zakłady Inżynieryjne

w Ursusie pod War-

już
przeszlo 1600 traktorów.
W związku ze zbliżającym się sezonem tviosennych robót
codz-iennie odjeżdżają koleją nrn.oe transporty. Traktor
- podstawowe narzędzie pracy na roli jest coraz częst
8ZQII.tI(J

wyprodukowaJ,y

szym zjawiskiem na naszych polach. Mechanizacja uprawy roli nie ·tylko zmniejsza wysiłek "hlapa, ale gwaran"",jo lop,,~o ;;;błal y.

Bukareszt
Szczególnie

tlależy

do nowoczesn

imponująco

wygląda
. 1';
tylko domy mieszkaln- . NIe
lopiętrrnoych
budowli. Właśnie
chmur" dokonane

mieszczą się

t01OO1" toarfo§ciowy

, 3toswn1ootoo tani.

Mlodrdeż robotnicza z dużym zapałem uprawia sporty.
Na zdjęciu trójka mistrzów lyżtoiarskich z klubu ))Metalotoiec", która uzyskała na specjalnych zawodach pierwszą nagrodę.
W~rz pań8t1OOrWYch sklepów z obuwiem panuje przez

~ tkień

. ru.c,J&.

Ku~jący ~slugiw~. są 8p~a~u:

ł :n,yblro. NiektO'1'zy z mch -

-

naJbardzieJ zapob1egll'!.m
kupują jt~Ż kiś obuwie letnie.
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,,Liga Kobiet" należy do MjbarcL , I masowych org
nizacji w Polsce. Jej działaloość jest G rdzo t', ~( rI ronna. ltliędzy innymi zajmuje si{1 ona {.chrnoyn I fal""
niem dziewcząt. przygotowując je nic 117"& n dnbr,., (In
spodynie, ale na samodzielne prMOW1l" , dn~ ooZ't!{!jo
mione z zawodem. Akcja ta pozwol tr''''u
dziewcząt wejść w życie ~ d08tatecZ1' Im d.o,
got01.(XJhtiem.

fUIł'a"om

go przy-
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słowa, al e coraz

.RAFlltIOWJCZ
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szerzej PłY-/

Wy!(opano cook siebie d'A'
mo/:,lly Tuż oilok zbijano o.
.: ... ni~-ezl.?mnej
mi-ilości ~pl~s.zl1le
dwie trumny L
o.oJczyz IlY.:·
sw~ej\ych. pachnących
clesd
Rozstrze111y sIę głosy, śpie Ułożono w rue nleboszC"Zykó
wano nicudolnie. a jednak w
Kożuch stanął na świeżo ,.
(FRAGMENT)
duszę wkradał się żal, który \'II panej ziemi z odkrytą 11'10'
Jak gdyby ktoś Itamleń nu-I Na chwilę zapadło głuchc zagadkowy sposób harmonlzo- Towarzysze... c11Cę po'
'1\ powieści jest słynny w historii
wojny docil do wody - tłum poruszył I mi!czcnie. Wnystko zamarło: wał i z tym zadumanym ~te. dzleć palll słów ... nasi \owa
,
.tarsz Tamański" n'l I--I ')aniu, kicdy to armia
się rozstąpił jak fale,
pos'Eły I stcp. I stanica. i nlf'zliczony pem, l .ze stary~i. poczerni:!.· $ZC padli... cześć Im, bo zgl
i masy biedoty wiej~:, ej.
otoczone
przez
wokół ol;;rzyJd:
tłum. Późlliej uniósl się do ~ó lyml Wiatrakami, i wysoki.nl, li za nas". Ale dlaczt'~o z;;
Jlucyjne oddział y }iozacldc. gruzlńsldch micń·
- A ty chciałbyś nazad wró ry las żylastych, spraCO'Na- teraz jak gdyby z lekka por.ła. 111
IV oraz niemiecką armh: ol\upacyjną.
przedarły
cićł Zeby nas wszyst1dch Wl'- nych rąk I aż po sam skraj ~le co>nym\ topolami. I z białymI
- Towarzysze, chcę pov •
lą.czyły z Armią Czerwoną. "ŻI"!azny
potok"
rżnęli?
pu. poprzez niezliczone ogro_ chałupami, które mIjano i z dzieć, że nasza ROSja Sowie
. "1 t pIiwie pierwsz ą monumen ,alną powieścią. raNa co brodacz: - Po co ",y dy i nawet za rzeltę, rozbrzmle niekollczącymi
się sadami, nIc zginęła i będzie wiec~
czasów wojny domowej. Boba-erem pOwieści
żynać. przyjdziemy, broń odda wało jedno Imię:
obok których niesiono zmar- IstnIała... My tu. towarzy •
ludowe, owe •. najgłębsze "niziny" ludzkości",
łych. I takle to wszystko wy- jf."steśmy okrążeni .. , ale t
my - przecież nie są zno ,'II u/ - Koźu-chaaa!
'olucja natchn«:ła. wlar~ we własne Siły i I;CZY
dkZ!c y IUdd~i~i iZ ~o~druziszv.ńPotoczyło się i eługo jeszcze dało się bliskie, rodzime jak Rosja... Mos)twa.. oni sv. •
,I~żonyml. .. Ze lazny potok"
po dziś dzicń
gdyby umdzlli się tutaj I tu zrobią·.. bo chcę powled'
s lej po a s ę, pęc eSlę- pod sam m"
. h
ł'
ciu ith było broń powawaliy Igorami UC7.a o. pr:l.iyszło im umierać
z. naJpopular nlcjszych utworów literatury
że my mamy teraz robotn ~~o
.
'
- ·..a-a-a
Kozacy Ich ani tknęli, no I co?
.
.
Powleczone wiecz~rną mgłą
Orzą teraz, różniel będą. siali.
Kozuch zacisnął swe ka~le~ góry wydały sIę prawie grana chłopską władzę ... więc ida I'
nas I rozmaite generały l
lrugi jeulzfcc. f nil'. ani warty, ani żadnej Itszczęki, _asalutował. Wldac towe.
P odd a ł y s i ę··.· ale same nc
szarniki, i róźni kapitalik 1'1
b YIo. Ja
. k dł'
'i
d
-. Iwszula. r::cc chrony. nie ma kto się tym b k }' k'
rgn~ Y mlęsn c po
Baba Horpyna.. ta sama. co dnym słowem... różne d
skórą. Podszedł ku trupom,
ortld - wszyst. zająć. Truuno, musimy sl'l co- ogacze, u a l..
Zakotlowa.ło się, zahuczało zdjął znls'l;czony
słomko vy to śród lasu innych rąk unio- stwo! Ale my się nie dl'
krwi. Nie wiado- fać. ale przedtem trzeba La:zy cudzej. Oc·r.y JH'owad2 l ć porządek w wo.isku. nad głowami, nad rozgorączko J;apelusz . .Tak ~dyby wichrem sł~ w górę swoją kościstą, wy My im pOkażemy! Towa!.
cbutlłą, wycierała teraz
brze- sze!... Więc chcIałcm po '\'·.
zmiotło wszystli1e czaplti dolto
·....ągłe ze strachu. "\'Vybierzcit' dowódców, żeby wanymi twarzami
brudnej
kiecki
C7,erwone
giem
dzicć. że przysięgamy na r,
Cał~lj
psa
w
nos!
ła
same
gołe
glowy
i
siychać
.r.elyl " konia. Idóry się aż [Jóinlej żadnych zmian, a 'I'!li
- Am nas kto. zapyta, babskie szlOChy. Kożuch po ,oczy. mokre od łez, i zmars'l;cz gilaCh tych naszych tOW" ,
,;zkra;zył, rzuci! się do leżącel życiem swoim
odpow!edzą
. .,. chyl;ł głowę. postał nad tl"lpa ki. w których osiadło pełno szy. że oddamy życie ~'l ..
f o, ktorego twarz już slmh przed nami. Dyscyplina m'lsi wszystkich wywiesz~Ją..
kurzu, poszlochuJąc od czasu chłopsIto-robotnlczy rząd!
- A dla kog~ orac b~dzlem: mi i wreszcie powiedział:
rzcuoczysta, śmicrLlna żół- być żelazna bo tyII(o to nas
Zaczęto spuswzać tru
- Pochowamy naszych towa do czasu i żegnaJą.c się raz po
~na, a po którego oczach la- uratuje.
p'rzcbIJemy się aż - piszczały cltnldmi głm:aml
znakiem krz:via. szeotała: Baba Horpyna, trzymając
rzyszy ze wszystkimi hon{lra- -razSwięty
'uż mUchy.
tam. gdzie są nasze główne baby.
Boże,
SWlęty
Mocny
- Znów pod kozacki bat al mI.
na ustach, poczęła szloch.
~~hrym!
sily. I wszystko się jakoś uło_
Swięty a Nle~mlertelny zmllul począ.tku z cicha,
p 7.
o przykUC!1ą. ł , przyło: ż.y. Tam swoi - pomogą. Zga bo gencralsldl
Podnieście Ich.
się. nad nami... Swięt~ Boże: szloch zamienił się w Ja ..
- Idź, póklś cały!
Ito do plcrsl zlan"J d:r.acie się ł
Rozścielono
dwa płaszcze. SWlęty Mocny - głośno wy- pOjękiwanie. aż wybuc
- Po głowie go!
, ~1\w\1ę podniósł sl~
Brodacz usiłował coś wy ja- Do batalionowego, u którego cierając nos tą saml10 kiecką.
- Zgadzamy! - pnynlcsly
głośnym.
niepowstrzym.'
d nim z oPUSZCZCi1ą
na piersiach widniała duża
Zołnierze z zasępionymi twa lamentowaniem. Z'ł. nią
ccba zo stepów zewsząll: i śnIć:
plama
skrzeplej
już
krwi,
pod
rz.'\mi idą równym~ mhro- I trzecia. Cmentarz był
stamtąd, gdzie staly na uli_ Nie szczekalbyś... Posłułynk u... syneczku ...
szedł ów wielkolud w marynar wym krokiem,
równom~er:1le tego babskiego )amen(u.
aż
>lle ~yje ... -odezwały sir; cach fury, I cd strony sadólV. chajcie. co mówię.
i z calcj stanicy, aż po jej
_ Sam szczekasz, ani clę bę skiej czapce z rozwiewający kołyszą się czarne bagnety.
da z nich s\arała się p e~l
II stłumione szepty.
mI się wstą.żeczkaml. nachvlił
" ...1 wszystko za lud odda- snąć, nachylić, nabrać . rM
dziem słuchać.
powstał, a potem ochry sltr2.j dotykający rzeki.
pełną ziemi, I nucić do
glosem począł Itrzycze ć
- Więc dobra· Zaraz bęRozpalone. czerwone twa- się bez słowa i bardzo ostroż aIi. co mie-f."li .. ·..
nie, jałt gdyby obawiając się
Obłoki kuT'7.u, które luż nie ły. Głucho dudniła zle
I 'był o słychać wśród fur dzicm wybierać. Potem porzą- rze, patrzyły jedna na druJą,
o
sprawić' mu ból, uniósł trupa. mai opadły. znów wzbijają 81ę
trumny.
It na skraju wsi.
dek zaprowadzimy.
Tabor z zawziętcścią blyszczały OC'EY,
Podniesiono i OChryma. Wzię w górę leniwie, Nie widać n 1c
Połtawslta stanica zblln- uchodźcami trzeba oddzielić ou wyrosły nad głowami 7.ac 1 ś'llę
Ktoś 'l;apytał K&iucha
wa a się, I Pietrowska, l Sla wojsl.a. Każcly oddział milsi te pięści. Kogoś bito. kogoś t:ę li Ich na ramiona I ponieśli. za nimi, jeno głuch)' tupot kro tern:
Tłum
rozstępował
się,
potem
ków I te słowa:
.viańsRa., i StibIijewska!
mieć swego dowódcę.
dzono precz.
- Wiele naboI wydać.
.....J ęC7.ąc PO lochach Vlrięzlę
- Przed cerkwią. na placu,
- Dwanaście 8'1;tult.
W p~crwszych rzędach ;;t,tl
- Za co bijecIel Przecit'Ż znów się skupiał. nieskończo
nym po:okiem płynął za nie- zie-ennych .....
w każdej stal~icy szubienice człowiek z dużą. brodą, o sta- nic nie gadał.
- Mało bę<}'l;le.
sionyml ciałami.
Nad żałobnymi masywami
'pcs awili i wieszają kaidego. tecznym wygląd~ie. Jcgo ~o_
- Brak nam amun!.cf ...
C'I;łowiclt z źPlaznymi szczęCzyjś młody glos
zaintono- gór rozbłysły pierwsze nie- tly nabój się przyda.
kto im w ręce wpadnie. Do czysty bas zagłuszYł inne glo- kaml przemówił:
Stablewskiej przysdl
biali, sy.
śmiałe gwiazdy. A oto I pierw
Powietrze rozdarła do 'l' • d
_ Dajcie spokój, towar'l;)'- wał:
pałaszami
rąbią,
wieszaJ4'
- Ale dol~ąd mamy iść 1 W {!oze. Szltoda czasu. Wybieramy
..... W boju-u nierównym pa- sze Itrzyże. Jedne przewróciły ka salwa, później druga. ·z ~
strzelają. na Kubań
pędzą ...
się, drugie pochyliły. Porosły cia. Na chwilę wYnurzr
~. '" ~
którą stronę Przecież to lęU głównego dowódcę, a on ~\lt adll ofiarą .....
omu nie darują." StarYCh
krzewami pustkowia. Przele- ciemnośCi twarze. krzyt
ba
•.•
,
A
gospodarstwo,
a
by.
młodszych sam wyznaczy. fioPrzyłączyły się Inne głosy,
bez różnicy.
\)aby
surowe, niewprawne. plątając ciała powoli. kołysząc skrzy. chliwc łopaty. Gdy <t:, • sil'()
yscy - powiadają je- dłol Co z tym zrobić? RZUJl,"l go wybleracicl
dlami sowa, bezszelestnie prze uciszyło się, rlopiero wtedy
cie bolszewl.ki!
JałyW;ły nietoperze. Niekled~ wszyscy poczuli. że b jOli;
LEON
GOMULlCKI
- Stary Opanas. Co to ma
zabieli się marmur, przebijają zapadła Dokoła ci!'.., f c
-łupę naprzeoiwJ(o .Tawdo.
się przez wieczorną mgłę złote rozgrzanym lml'zn
Iltcry napisów - pomnIki bo- ny plusk wody v
- Wiemy, wiemy .•• - "abu
IJaczv Kozaltów, pomni.kl daw snu. Napływają jl
,>,ało na krótko.
nego dostatku, a ODOK Idą nielasne wspomnten
- ".prosl!, po nogach całoAleksander
Serafimowicz niem wypadków rewolur:yj-I drobniejsze objawy
nowej i śp!ewają:
rzeką, na horyzoncie '
wal ••, ale gdzie - pow1esi!1. (Popow) urodził się w 1863 r. nych. W ten sposób slał ~ię prawdy rewolucyjnej. W je.,...1 dźwi-Ignle się na.-arM ciągnie się OGstl'Z~plOl
Okropną moc broni mają. Ba- w kozackiej stanicy Niżnie - on jednym z pierwszych hi- dnym ze
swoich opowiadań
przemoc oba.aIl
......
na ściana gór.
,
by . I dzled dzień i noc po Kurmajarskiei. Ojcirc jego storyków rewolucji robJi'ni- pt. "Politkom" stworzył Ser3
cgrodach kopią. z sadów kara był zwykłym KozakIem. "Nie czej. W latach 1907 - 1910 fimowicz po raz pierwszy w
blny, kUlomioty wykopują. a ustająca I nie mająca wyjścia Serafimowicz napisał powh!:::ć literaturze
radzieckiej t.yp
góry cale skrzynek z amnni_ nędza" towarzyszyła latom "Miasto na stepie", gdzie dał człowieka partyjnego, organiW Towarzystwie prZYj8cfółlSZCZOltlr w CZlasle dz!
w
cją ... Tyle tego
z tureckicgo dZ!iccięcym przyszłego pisa- analizę wewnętrznych spl'7.ecz zującego masy do walki. Z'Iobsze,rny budY7' ,
frontu nawieźli. I armaty już rza. W lalach szkolnych Se- ności ustroju kapitalistyc?ne- sadnicze cechy bohatera te- Sztuk Pięknych w Krakowie jennych
mają. Powariowali.
rafimowicz zarabia już na go. Rew.olucja w 1917 roku 0- go szkicu późnie ,l zost:łły prze nastąpilo otwarcie wystawy prz€o1Jl dUlla iąc go na De "'l K . W
- Cały I{ubań w ognIu stoI. swoje utrzymc1nie korepety· statecznie złączyła losy p;i~a- robione przez Furmano'Na i 7.biorowej prac grupy art y- tury a S1!tuki Robolmi{
,I V
Strasznie naród mordu.11\ ... na cjami.
.Jednocześnie
bierze rza z klasą robotniczą. W:;tę Fadie.lewa w ich klasycznych stów .. Krąg" i .. 9 grafików". nowootwartym Dorn~1
drzewach pclno wisielców. Je- C7.ynny udział w studenckich pule pn do partii komunis •. y- powieściach z okresu wojny Wśród malarzy ..Kręgu" repre mi('~ci się sala na 450
dne oddziały na Jeka~erlnodar kółkach rewolucyjnych, czyta cznej, pisze agitacyjne bt'3- domowej ("Czapajew", "R07- zentujących realizm wywodzą- Trzy razy tygodn:owo c
prz:ebijają. się. kaźdy dla sle_ zakazaną lit<>raturę
Czerny- szury, kieruje oddzial<!m lite- grom"). W 1924 ukazała ~ię cy się w formie i treści z du- ją się tam soon,e fiJI
blc. Inni do morza, niektórzy szewskiego, Herzena, Dobro- rackim w Ludowym KoO):sn- heroiczna powieść Serafimo- cha bieżące I epoki wysŁawili w powstał}"Ch dniach t
znów na Rostów, a ci rąbią. pa lubowa. W 1883 wstąpi! Se- riacie (Ministerstwie) O.3wia- wicza z pierwszych lat W{~j między innymi swe prace: próby j w)"Stępy robot ~t:I~~
łaszami. nic, tylko rąbią...
rafimowicz na fizyko - ma- ty, współpracuje w prasie O·.U· ny domowej "Zelazny P()~ok" Brykner, Czerwenka. Leszko, zespołów amator€ ich,
Znów postał nad trupem z tematyczny wydział Uniwer- tYinej, wyjeżdża na front pod - pierwszy klasyczny 'ltwor Pac;orek, Uniechowski, Was· qościlllll1e wyslępy tea JW z
pochyloną głow~.
sytetu Petersburskiego. Tu w czas wojny domowej jako ko literatury radzieckiej. J'lŹ po kowski j Ż e browski. Grupę Opola i Katowi<:.
W zastygłej c)szy wszystltle kole studentów ZapOZ'l1! się z respondent .. Prawdy". Jedno pierwszych zbiorach olJowle- ,.9 grafików". znaną lUZ w
oczy były wpa' rzone Vi uiego ... Kapitałem" Marksa; przy ja- cześnie nastąpiło ostateczne ści rewolucyjnych Serafi.mo- w Krakowie z wystawy zorga
Na zap'l1OS1pnie Pow
źnił się ze starszym
bratem poróżnienie się Serafimowi- wicza czytelnik radziecki wy- nizowanej w r. 1947, stanowią : Zw. Za,w. przybęd.zie do
Zachwiał się na. nogach, Lenina A. Uljanowem, który cza z dawną grupą inteli?'~Il- soko cenił twórc70ŚĆ pisarz::!. Bandura. Dre tler. F1in Kos· chowy
70 o<;Qbowy ze" , ół l''1.!''
chwycił rękami próżnl~, po- w 1887 zorganizował z.lmatn cji burżuazyjnej, która 7..lję- "Żelazny Polok" 7.aś był uma mulsld. Gardowska Kra:l:rw,
tem złapał za uzdę I z czą! na Aleksandra III. Po stra- la wrogie pozycje w stosunku ny za szczytowy utwór w ska-Knot0v'a . MI0dzianow~ki. wp.rsy-tetu LUdowego w P'ł"J:łr>
wica{'h. który, da w feiJt·z
wdr~pyW~ć się !la. S~)~CO~H:;o ce niu Uljanowa Serafimo- do rewolucji proletariackiej . twórczości pisarza.
Toepf('r, Wejman! Wróblew, W iel'ki m 2 bezp!atno'
'Oy
konJa. ktory WClą.Z robIł Jes .. wicz napisał odezwę, w któ- Wówczas większość inteligen
W r. 1920 Serafimowi~z ~tra ska. Grupa ta wyjedzie w tet fl
cze bokami I wspinał się s:r.yb rej wyjaśnił znaczen:~ lama cji, niedawna ostoja walki z cił na froncie syna. Lenin po ren WOJ. krakOWSki ego, w ce:u dla świ<lta prilc y. Ze",
I·
ko, dysząc krwawymi chrapa- Ll'lU na cara. Za to 7.Oo.t~ł le- caratem. ujawniła swoje 1ro- cieszając go wówczas iN liśc!e p':lrtrctowania p rzodowników wvstą.pi równiEŻ w sali
.. Vvarta" o.raz da przer a ·,c.
mi.
sl~l,Y na trzy lata na daH<ą bnomieszczańskie oblicze, b;:Jj pisał: "Czytając Pańskie utv,,'o w poszc7.e gólnych zakladach ll.: e dla młodzieży szko 1'1 l.
Gd~ez ty? Oszalałeś? Pa- połtoc Rosji Europejskie.i, cio kotując poczynania władzy 1'a ry poczułem wielką sympatię pracy. Wy konane przez artywel!
Mezc."li. Tu nad brzegiem B:a dzieckiei. W 1919 r. Lenin do Pana, i bardzo chcę wy tłu
o
W ubj('rlh.,." r()1<u Odd,,'at
Stój, wróć się! Trzymaj lego lJorz.a napisał 0 .1 nowe- wydał książkę "Wielkie po- maczyć 'Panu, jak Pańska stów portrety, wY5tawinn 7.0
staną na specjalnej wyst a Nie 1<.atowicl
go!
.
lę z żyU~ rybaków półnDc- czynania", w której podkre- praca jest potrzebna robotni~ tymczasem tętent j.uz du- nyc~, P1e:wsze je40 opowia- ślał inicjatywę robotników kom i nam wszystkim I że w Tow . PrzYi. Sztuk Pięlmych Artyst6w
ogółem!
dDlał na stepie oddala.ląc Się dante
uk~l/:ało się w l'oku przy twórczej pracy budowy powinien Pan mieć ob~('1")ie
.zorga nizowana przez Pol- plastykó'
cOraz bardziej. Smagnął. konia 1888. a. v.: 1~1 wyszła p:~rw' socjalizmu. Lenin
również siły, aby opanować ciężki narzemle~lcm z. całych s:ł, k()l~ sza kSl ązka, '.biór t:powle,id. zwracał się do pIsarzy, art y- strój i zmusić się do ;:lowro- sk ie T-wo FotoCj'raficzne Wy, c7.echosło
pokornIe wyctągnął zlany po- W 19U2 po PO'lrrocie z zesIa- stów słowa, pragnąc jak naj- tu do pracy". Razem z Lel'1i- stawa fotograficzna .. Praca r'll fi ~ncusk' i.
tern kark. stulił uszy i posze<i: nia p rzo:!nos i się młody pisarz ściślejszego kontaktu ich z nem cały Związek Raaziecki nika i robotnika". która "twar frekwen(
galopem. Ciente wiatraków. Pa do Moskwy już j\ko autOl' u- rzeczywistością rewolucyjną· otoczył pisarza
atmn3Cerą ta by/a w Waszawie podczas wzrosła rl
Zfednoczeniowego czaS gdy
da..1ące ukośnie. ściga.ły go.
znany p~zez p;a:ę postępo- Nawoływania Lenina nie prl.e sympatii I uwielbienia. 70 : !Ja Kongresu
- Jak nic zginie •. ,
wą. W.sp?,łpracuJe. w zbiorach konały jednak większości pi- letni jubileusz Serafimowt:!za wyruszyła obecnie w objazd przeciętn
- Rodzina. mu tam ostała ..• !,Zn~nI!e., grupulącycn naj- sarzy.
Drobnomieszczańska obchodził cały ZSRR. Stani. po Polsce. W chwili ohecnei nosiła 30
A tu syna zostawił.
~ybltmeJszych pisarzy z qor psychika nie pozwoliła im ea, gdzie autor "Zela:r.nr-.go Wystawa otwarta została w wzrosła
Człowiek z źelaznymi szczę- lnm na czele:.
prawidłowo ocenić wydarzeń Potoku" rozpoczął eduk?cJę ~ublinie. a następnie będzie wy obra~,
kaml powoli przemówił:
Po rewolUCji \ 90 l? roku cd- historycznych, których świld została nazwana miastem Sp- przewieziona do Wrocławia I z coraz
_ Widzieilścłc?
g~os~ ruchu ro.b~mczego ~ze karni oni byli. Uplanowana rafimowlcz. W ten sposób 01,- Częstochowy.
sp"tłeczen
Tłum "Iucho odpowledzia.ł: mkaJą ~o. kSl~Z~" I powa't- walka wydawała się im chao ród radziecki uczcił slVeg:) pi
stawę mr.
_ Przecleź nie ślepi,
nych; ,:ueslęczmkow. Lecz nn sem, zagra;;ającym dawnym sarza. który należał do 'wieI'
r.i~żą<:v'TD rok1l przystą. przybyła
- Słyszeliścic~
~yltl ht~ra~ury ludo:wców ka \deafom wywrotowca indywi kich realistów ostatni~~o 0- piolTlo do org.:unizowania sieci cieczka g,. '"
_ Słyszeli.
z~ , ~ zy~1U ~obotI1l1~a ?dsta dl\ali sty. Wśród nielicznych li kresu. Przykazaniem jet'{o by 5,t'l,lvcb kin w mila.stach i więk wykazują
Kwadratowe szczeki rozlu- nlać Jedyme medolę l b:e ~roe ten.tów, któny poszli za gło ła teza czynnego stosunku pi 57yo('h qr('lma.dach w i·ej\S'k ich Wilnie og\
t ił si
'
cnoty up?śledzonyc~. n~all1e sem Lenina był Serafimo- sarza do rzeczywistości, sf0r Dolnego Slą61ka.. W traJkcie u' mi.
~ YTo~~rZysze! .. nie ma. przed ::.,~ge~łaZnJ·~~·s~konomłlczne no~ LWic~. Realizując wskazówkj mułowana przez niego w Iych ruchnmien'l(l ma}duje sie w b .
ed
I, a spo eczne~o l
emna czerpał tematy no- słowach: "Prawdziwa 1wór- m. 6 nowych kin.
Wre>clafW
. . d j d
i C
OkręqQ"
nam,l ~ ne
rogi' 'l;y prz
postać uŚwiadomianego, zer- wy ch ~tworów w samej rl~
ś'
ó
.
nam ~ czy za nam wSZIl- ganizowanego robotnika, pieT czywistości
niezmordowanie czo c w wczas jest Zyw'i, kle otrzyma ponadto kinIO, najwięk ZlIlW. w '
dzie smierć. Kto wie. czy i onI wszy dał Gorki w dra'nacie podró' . I
k'
b
dy patrzy na 7.ycie, na walkę sze w Polsce. które pO'W'Sotanli~ ola,n prac
- wsknzał gło~ą na kozackie "Wrogowie" i powieści :,:\II:lt- nym ~~~!~ ~~w~l~~ę w~ u~~~ oczami powstającej klasy re- w Pawilonie P.rost.Oikątnv'TD na te:.we ;.
osiedle. na poroiowlałe chaty, kace uważanej za utwór ot sie wojny do
. ' . 'd' woI?cyjnej, a nie zgaszonym tereni-e WY'sta'Wy Ziem Odz)'6'
Plan pT7
nie kończące dę ogr.,dy, na wie~ający nową epokę ~p.'l1l= Serafimowicz mnOaWferJonWtYWJezChz.3a spojrzeniem tych , co odch0- kanych.
nie pogaa
wi lltl topOle Jdó
ł
dzą w niepamięć". GO lat jrświetlicaoe '
. e et .
'
t re rzuca y zrnu SOCjalistycznego. Wów- rakterze· korespondenta zwie
I
d anej
,1.ług1e CienIe - k o
e. moi e czas wystąpił również i Se- dza miasta 1 wsie z~klady go n e~mor
dZiałal-, .Robotnicy S.ląS'kich Zakła- danie kół
I !lnt. Jt,Jż tej nocy .rzl, .. I~
~. "mowicz, drukując cykl no rracy i okopy, odtwarza "'I no~cI. literackiej ~yły d\ogą d()'W Obuwi\l w Otrnęcie odre· wwal!l>i.e "
Das ZA " . . ~ 'WVI'~ ....,U
•
I:'
d
., słuzellla rewolUCJI
DrElzem mOl11towallii we05pół z pel'50n e, allyst ycz
.•
.
. naDlSanYCIl PO wraże- :kicach 1 reoortażach naj- słowa artystYCZnelZo.
lem te<:'hni!cznvm zatkładów mi,
talków lu
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I
Newsld Prospekt, jedna z gł6w
nych arterii Leningradu. Przed
paru dniami przypadała rocznica
wyzwolenia tego bohaterskiego miasta z przeszło 2 i pół letniego oblę- żenia przez wojska Hitlera. Po naprawieniu wojennych zniszczeń
miasto znów tętni życiem.

Gustaw Kliment, czechosłowackl
min. przemysłu, przemawia do robotników, manifestującyoh na cześć
wojska z okazji Swięt. Armii.

GDYNIA - PORT

WĘGLOWY

Leopold Staff obchodził w ubiegłą iticrlzielę 75 rocznicę
urodzin, a zarazem 50-lecie swcj twórczości poetyckiej.
Z tej okazji w Państwowym Teatrze Polskim w Warszawie
odbył sie uroczysty poranek artystyczny, poświęcony twórczości Jubilata, Na zdjęciu chwila wręczania pamiątkowego albumu L. Staffowi przez J. Tuwima.
\
(F'oto API)

Załadunek węgla w porcie gdyńskim na małe pa··
I'owce kursujące w ramach żeglugi przybrzeżnej.

(Foto

Ostatnio otwarto w Polsce 1600 bibliotek gminnych
l powiatowych. Na fotografii biblioteka powiatowa
w Brzesku (woj. krakowskie)
(Foto AP!)

I)

Sk:ub z Xl wieku znaleziony w powIecIe wieluńskim
(Szczegóły w artykule na str. 2 "Panoramy")

A oto bibliobua w

W Pr,adze czeskiej uruchomiono autobus-bibliotekę.
T~n, Jak go dżwięcznie nazwano "bibliobus", objeż
dża odlegle przedmieścia, ułatwiając ich mieszkań
com .a~onowanie książek w tak dogodny sposób.
PowyzeJ - bogato zaopatrzone wnętrze bibliobusu.

całeJ .~eJ jedeDastometro~ej dlu&'o§~

o

CZY. II'IIRTO 11'1

Srebrny skarb z

znaleziono w Rudzie

:n

I?ie~scowośCi Ruda w pow. j skarbu składała się z połamanych
Wj~lunsklln, na pOdwórzu majątku ozdób srebrnych, mianowicie z cząpanstwowego odkryto przypadkowo stek wisiorków blaszanych zdobioskarb przy kopcowaniu ziemniaków. nych filigranulacją (kulec'zkami i
Sk~l~b ten znajdował s.ię w głęb 0- niteczkami srebrnymi, przylutowakosCI. 30 cm pod powIerzchnią w nymi misternie do blachy i tworzą~brębIe dawniejszego okólnika dla Cymj wzory geometryczne).
zrebaków . . Składał się z ok. 7 kg.
Wśród masy lanego srebra znalas~ebra, . z.łozonego w dużym naczy- zły się tąkże monetki srebrne, z
ntu ,glimanym. Znakomitą więk- których kilka okazów jest całych,
szośc tego srebra stanowiły duże i reszta zachowana w ułamkach. Kil_
małe. placki topionego ; wylanego ka sztuk to denarki biskupie, tzw.
na plosek metalu Placki te w wie_ krzyżówki z podwyższonymi brzelu w~pa~kach były pocięte wzdłuż, gam!, jeden zaś wyraźniejszy okaz
a takze l w poprzek. Nikła część zidentyfikować można jako monetę

m tra materiału

Czy z

l w.

można uszyć

dwa męskie garnitur)'

Mistrz krawiecki Piotr Reułt,
WęgIer (panował
twierdzi, że tak

Stefana I króla
od r. 997 do r. 1038). Wspomniane
wyżej ozdoby mają typowo zachodnio _ słowiański charakter, rruJnety
zaś są częściowo obce, w pewnej
zaś części zapewne też krajowe.
Naczynli.e, w którym skarb znaleziono, ma kształt właściwy kulturze
prapolskiej. Jest ono całkowicie toczone na kole garncarskim.
Skarb z Rudy ma i dziś jeszcze
dość znaczną wartość pieniężną, nJie
mówiąc już o jego wiełkiej wartości naukowej. W XI w., kiedy wartość srebra była nieport-wnan1e wyż
sza niźli obecnie, był to wielki ma-

Ogólnie wiadomo, że na garnimęski po't rzeba ok. 3 metry m",
teriału ';' to podwójnej szerokości.
Czy wobec tego możliwe jest wy.
konanie garnituru z mniejszej ilo·
ŚCi materiału? Pytanie to niewątpll
wie :nteresuje wszystkich
męż
czyzn. Wysok'a cena materiałów ubra
nilowych każe bowiem ldczyć s:lę z
każdym
centymetrem
towaru
(koszt centymetra materiału każdy

tur

może

łatwo

obliczyć).

Ilość

pou'zebnego na ubranie m",
teriału zależy od tego,
jątek.
jak kroić.
Znalezisko pochodzi z czasu, kiie- Dlatego na takie samo ubran:e mo
dy w Polsce handel miał na ogół żna zużyć materiału więcej lub
charakter wymienny, a mierniIdem mniej.
wartości był raczej sam metal szlaOstatnio wykładowca na kursach
porusza nowy (1) numer "Problemów"
chetny. Wobec niewielldej :ilości zło Zakładu Doskonalenia Rzemiosła
ta, będącego wtedy u nas w obiegu, w Warszawie, Piotr Reutt, opractI
.. y nie planujemy
ilości ani drobnowidzowej i badania
przy srebro było właśnie tym mierm- wał taki sposób kroju, który po, •. J jakości dz!eł artystyczn}'ch pomocy promieni nad.f!ołkowych i Idem. Srebro, obojętnie w jakiej zwala z materiału o szer. '75 cm l
my planujemy elementy. które skl~ podczerwonych. O tej niezmiernie postaci: st00w, złomu (z połama dług. 4,39 (czyl~ ok. 2 i p6ł metra
dają się na powstanie kadr twór- ciekawej
dziedzinie nauki p·~sze nych ozdób) czy też monet, ważo podWÓjnej
szerokości)
wykonać
ców i szerokich rzesz nowych świa HenryIt Kwiecińslti w artykule pt. no, a w razJie potrzeby ujęcia czy dwa garnitury męskie: jeden z ma
domych od?iorców. My plan~ljemy "Tajniki grafologii sądowej".
dodania czegoś do pełnej wagli, ła rynarką dwurzędową, drugi z
bazę materIalną nowej kultury".
mano lub cięto. Ślady tego postępo- marynarką jednorzędową. Rozmiar
(Włodzimierz Sokorski "Plawania widać wyraźnie na srebrze obu garniturów - 48. Spodnie nowanie kultury")
znalezionym w skarbie z Rudy.
długie, z mankietami,
przy czym
Sądząc po monetach, można prźy u jednej pary spodni mankiety są
ENSACJA w świecie mezonów
puszczać, że za1mpano go najwcześ sztuczne (mankiet od strony weczyli początek (możliwy) no
z obcego materiału).
niej w r. 1038 (tzn. przy końcu pa- wnętrznej
wego przp.wrotu w dziedzinie ener
Drobne części do spodni 1 do mary
Organ Kongresu PrzemYSłowych nowania Stefana I węgierskiego).
gii atomowej" - w artykule pod Związków
Zawodowych
"CIO
narki wykrojono z resztek matetakim tytułem dr Arkadiusz Pie- ECONOMIC OUTLOOK" podał 0Jest rzeczą uderzającą, że dwa riału.
Itarslti omawia doniosłe odkrycie statnio szereg cyfr charakteryzu- inne skarby monet, znalezione 0Ścinek zostaje
zaledwie 4 dkg;
sztucznego mezonu (cząstki wystę jących sytuację gospodarczą Sta- statn1mi czasy w Łasku i w okolicy
pujące
w promieniach kosmicz- nów Zjednoczonych. Choc;aż w Piotrkowa pochodzą mniej więcej powierzchnia materiału została więe
nych).
"Produkcja meronów jest USA w koń,cu roku 1948 oceniano z tego samego czasu. Wydaje się, wykorzystana wprawie w 100 proc.
prawdziwą materializacją energii". oficjalnie liczbę bezrobotnych tyl- że prz,Yczyna,
~~ór~ zmusiła dawJak Reutt rozwiązał poszczególne
Jakie to przyn:!esie rewelacje w ko na 2,2 miliona, jednakże ilość
ch Ich Wł~śc:Cleh do zakopywa- kroje, WSkaZUje załączony rysunek.
praktyce?
1I'0botnilków zatrudnionych tylko ma swego mierna, była jedna. Lata
przez część tygodnia (od 15 do 34 1034--1039 były wówczas w Polsce
Wyma..ry marynarek Sił IllI.8tępuj"""1
Zy można nauczyć dziecko kil godzin tygodniowo) wynos!ła 13,5 latami zamętu wewnętrznego, reak
Postawa (odchyleIJJi.e figury)
6,5 cm.
ku
języków
jednocześnie z miliona osób.
cj! pogat'lskiej i upadku władzy, a
=~~;a fJ~~~ T 1.44
tym żeby wymawiało wyrazy ponadto kraj nasz został wtedy doOpi (obwód klalli p.iem~owej)
48 ..
prawnie bez cudzoziemSkiego akcen
Ogólny wskażnik cen na art y- tknięty łupieżczym najazdem ks.
Opa (obwód w pasliJe~
40 "
tu? (Dr WOjciech Swiętosławski - kuły konsumpcyjne wynosił 173,7 w Brzetysława czeskiego. Wtedy to
Ob (Obwód bioder)
60
42 ..
Seltret akcentu cudzoziemskiego"). porównaniu
z cenami przedwojen- widoczru'e w różnych mieJ'scach zaDs (długoŚĆ strunu)
76
.
Dm (długoŚĆ marynalI'lcl)
nymr.
kopywano skarby.
Dr (długoM ręltawa)
~ ..
IWAN. Miczurin jest twórcą s~"ClO ' ECONOMIC OUTLOOCK"
Sama Ruda,
skąd opisywany
Miara obu par spodni:
dowrnctwa w Z~RR. Poglądy}e stwierdza dalej, że w okresie po- skarb pochodzi, była niegdyś sie/f/uu:~if
~~l
1~~ c~.
g o są wyrazem Wiary w moz 1- wojennym od jeSieni 1945 roku do dzibą kasztelanii. Z grodu, w kt6Opa (obwód w pa.s,ie)
88 ..
wości człowieka pokierowania si- 1rońcj;! roku 1947 ceny w USA wzro rym mieściła się, pozostało do dziś
Ob (obwód bioder)
50 ..
.łanu przyrody. Obalają założen:a sły o 60,8 proc.,
zyski zrzeszeń grodz.isko. Gród w Rud'Lie był noS71eroltoM nogaw1q u dlołi1
28 ..
genetyki o niezmienlliOśc! cech dzie monopolistyczny-ch o 116 proc. a czelnym w Ziemi Wieluńskiej, Daw
Części sklaClJowe <1wuTZ'ildowego ga.ml.rlZl'cznych ros'1m' l' zW1'erząt MI'CZU
k
l d
turu OWaC7lOIle s· na zdjpci'll l~tera "A",
~
.
- płaca zarob. o~a
za e, ~e .0 28.6 ne jego znaczenie podkreśla kościół a _ jecl.norzędow~gO _ 1iterą uB"." Cyfry
rinow: udało się wytworzyć ponad proc .. Zadłuzeme lUru:~SCl .0sIągnęło tutejszy, sięgający początkami swy- (od 1 do 10) przy li:temch "AU i ..B"
300 nowych gatunków drzew owo- obecme cyfrę 46 m'liardow dola
d . .
oona.czają. kolejną, (t2In. pierwszą" drugą
cowych. (Dr S. A. Pieniążek'
dł . . l
b d
mi okreSu wczesno zreJowego, o itd.) część garnituru.I tak.: A - Ilustru"Miczurin _
twórca sadownictwa row, z czego
.u~ w om ~r ac czym świadczą niektóre jego części je loon.tury kroju pleców dJo dwurzędo
W ZSRR").
•
wynoszą 32 mll;ardy dolar.ow, a w stylu romańskim.
wej marynarki; Al kr6j pmod6w;
długi z tytułu kre~ytu udzlelaneSkarb z Rudy, mający wyjątkowe A2 - kr6j boku do dwurz~wej me.rygo ludnOŚci przez firmy handlowe
. dl
k ' d . k"
t narkI! (boczok) ; A3 - krój WlierzdmJicgo
lSNIENIE na ostrzu igły do
·li · ,
d l '
znaczeme
a nau l Zlę 1 mespo y płata rękawa' A4 spodniLego pła( szycia wynOSi 10 ton. Zdawa- - 14 mI ardow o arow.
kanej ilości topionego srebra (jak l ta ręltaW14 ~5 _ kontury wyłogów;
wspomniane dwa inne w Łasku i z AG - krói plata wiJerzchniego k.olnJ!ierza;
łoby się to niemożliwe, a jednak...
okolic Piotrkowa) wzbogacił zbiory A7 - krój nogawki przedniej.; AS tylnej; A9 - pasków do spodin>i.; AlG Gabmetu NUITlllzmatycznego przy patek
do mM'ynarkI!.
ELEWIZJA czarno-b:ała została
Zatruła pomoc
Miejskim
Muzeum
Prehistorycznym
już dawno dostatecznie opraco
Na tychże kursach w Zakładzie
wana i nikt sobie nią głowy nie
Około 15.000 osób choruje obec- w Łodzi (PlaC WolnOŚCi 14, telefon
zaprząta. Natomiast telewizja kolo nie w Wiedniu
wskutek zatrucia 139-13). Będzie on niebawem wy- Doskonalenia Rzemiosła w Warrowa stała się ostatnio przedmio- wywołanego spożyciem amerykań stawiony, podobnie jak owe dwa Szawie została wykonana marynartem wielu eksperymentów r. badań. skiego mięsa w puszkach. Lekarze inne skarby.
. ka (wielkość 48. długość marynarTo, że skarb ten nie przepadł dla ki 77 cm) z 1,19 m materiału; roz.
(Inż. Andrzej Kiełkiewicz "Te. wiedeńscy otrzymali od misji ameposzczególnych krojów
lewizja kolorowa").
rykańskiej yv Wiedniu
drukowaną nauld i dostał się do zbioru nauko- wiązanie
ulotkę, zaw!erającą dokładne 890- wego, gdzie jest dostępny zarówno rozwiązał również P. Reutt.
KrÓj systemem Reutta
oznacza
Szet szerokiej publiczności jałt i uczo_
YZ... rośnie w Polsce!
Kłosy soby leczenia tego zatrucia.
mamy do za- ogromną oszczędność zużycia mate
ryżu po 6 latach
żmudnych misji amerykańskiej stwierdził, że nym specjalistom,
interwencji Powiato- riału. a w rezultacie obniżkę kobadań wyhodowano na Kępie Pu- ulotka ta nie została podana wcze wdzięczenia
śniej
do wiadomości
wyłącznie wego Urzędu Bezpieczeństwa Pub- sztu garniturów. Czy jest możliwy
ławskiej.
.
w
krawiectwie
wskutek I?rzeoczenia.
Jak wIdać licznego w Wieluniu i Woj. Urzędu do zastosowania
miarowym, czy raczej w przemyśle
RAFOLOGIA sądowa .~orzysta Amerykarne zdają sobie dobrze Bezp. Pub!. w Łodzi.
konfekcyjnym, niech się wypowiez usług fizyki i cheml':, stosu- sprawę z rezultatów swojej "poProf. dr. K. Jażdżewslti
dzą fachowcy.
(jk)
jąc
najnowsze zdobycze optyki lDOCY".
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Chorobą nazywa.my każde zabunenie i naruszenie równowagi w
czynnościach naszego
ustroju,. Serce naSze musi wykonywać określo
ną ilość skurczów na minutę (około
70-72), żołądek wydzielać odpowiednią ilość kwa,su solnego i fermen~
tów trawiennych, jelita - 'Posiadać
odpowiednie fermenty trawienne 1
wykonywać prawidłowe ruchy ~kur
czowe; wątroba muSi sprawnIe oczyszczać wessane w jelitach
produkty trawienia, nerld zaś - należycie wydzie1ać p.rodukty przemiany materii. Najmniejsze odchylenie
w t,::m kręgu normalnych czynności
odczuwamy natychmiast jako niedomaganie lub chorobę.
Niezliczoną ilość niedomagań, chorób i cierpień trapiących człowie.
ka - ze względu na ich rodzaj t
przyczyny - możemy podzielić na
3 grupy:
,.\ CHOROBY r CIERPIENIA NA
n TLE URAZOW FIZYCZNYCH,
stłuczenia, rany, złamania, wstrząsy
mechaniczne, oparzenia. odmrożenia
itd Zniszczone na skutek takich urazów komórki i tkanki muszą ulec
odrodzeniu
C'HOROBY [ CIERPIENIA NA
2 ,~ TLE
ZATRUCIA OSTREGO, tj.
przeniknięcia do ustroju swoistych
związ ków. które już w bardzo małych ilościach moga wywołać zakł6·
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Ł.

skazówki jak

się odżywiać

aby zachować zdrowie
czynnościach

ustroju. Na- Np. mieSzkańcy Warszawy lub Ło ..
dzi przyzwyczajeni do pijania suroa) zatrucia pokarmowe: trujące wego mleka miejscowego, mogą dogrzyby, trujące owoce (wilcza jago- stać ostrej biegunki po wypiciu suda, wilcze łyko, nasiona lulka i bie- rowego mleka w Zakopanem lub Je_
lunia) i zioła (ziele i nasiona Co- leniej Górze. albowiem mleko tam·
niun;, cykuty, korzenie lulka itp.), tejsze wykazuje pewne swoiste róż
zepsute pokarmy (zepsute konserwy, nice
jad kiełbasiany, jad rybi). Niektóre
b) zatrucie
zawodowe, którym
osoby wykazują szczególną nadwra- podlegają pracownicy w różnych gażliwo~ć i uczulenie (anafilaltsję) na łęziach
przemysłu
chemicznego,
pewne typy pokarmów - szczegól· drukarze zatruwają się pyłem oło
nie białkowych - które innym oso- wiu, bizmutu i antymonu, robotnicy
bom nie szkodzą. Są przeto osoby, gazowni i koksowni zatruwają ~ię
które po zjedzeniu raków, homarów, chronicznie parą benzenu, toluenu,
ostryg a nawet poziomek, truska- naftalenu; w przemyśle chemiczwek lub malin dostają bolesnej wy .. nym - przy złej organizacj i higieny
sypki na skórze. a nawet gorączki i pracy - mogą Występować bardzo
zapaści. Ludy, które ze względu na liczne zatrucia zawodowe;
zakaz religijny nie jadają wieprzoc) zatrucia, p:lwstające przy na"
winy (Mahometanie, Zydzi-ortodo· dużywaniu proszków od bólu głowy.
ksi) doznają częstolnoć takich zabu· atofanu. piramidonu. weramonu, ci·
rzeń
po przypadkowym zjedzenil: bazolu, morfiny iip środków;
dl jako osobliwą I'! r l1pę chorób nC!
wieprzowiny. Nawet mleko mOŻE
być czasami trucizną anafilaktyczną tle ostrego zatrucia ciałami obcyrru
cenia w
leżą

tu.

należy umieścić dużą grupę
zakaźnYCh, powstających na

chorób
tle za-

PRZEMIANY MATERII, spowodowane niewłaściwym odżywianiem l
n iehIgienicznym sposobem życia. Zarówno przy odżY'"vianiu pod pewny_
mi względami niedostatecznym nie koniecznie ilościowo, lecz przede
wszystkim jakościowo - mogą wystąpić choroby niedoborowe, do których należą różne a w i t a m i n 0z y: głód mineralny, pUChlina gło
dowa. Przy nadmiernym zaś i zbyt
jednostronl1ym odżywianiu i nieruchliwym trybie życia występują
przewlekle zatrucia nagromadzają
cymi się w llstroju szkodliwymi pt'oduktami przemiany materii. Niektóre z takich cierpień nazywamy skazami Np. do typu skazy moczanowei należą: artretyzmy, podagra,
niektóre kamice nerwowe i pęche
rzowe - skazą węglowodanową jest
cukrzyca, a skazą tłuszczową - nad
mierna otyłość . Olbrzymia ilość chorób serca i Mystemu nerwowego jest

trucia organizmu truciznami (tol~synami) wytworzonymi przez chorobo_
twórcze drobnoustroje, które się do·
stały i niezmiernie rozmnożyły w
naszym ustroju; do takich groźnych
chorób zakaźnych należą: błonica
(dyfteryt),
płonka
(szkarlatyna;,
czerwonka (dyzynteria), dW brzuszny (typhus abdominalis), dur plamtsty. cholera, syfilis, rzerzączka itp.
Wśród ziół nie posiadamy swoistycb
i niezawodnycb leltów przeciwko nast ępstwem niewłaściwego odży
chorobom zakaźnym. Niebezpieczne wi·:mia ·j trybu życia (brak ruchu,
jady (toksyny) wytwarzają nie tylko powietrza, światła). Należą ~u rówbakterie,
lecz również niektóre nież 1ak rozpowszechnione chorOby
zwierzęta, np. żmije, węże, sJtorpio- żołądka. laszek, wątroby, nerek 0ny, pająki. szerszenie - i przy uką- raz niektóre wysypki skórne.
szeniu mogą wprowadzić te jady do
Otóż w dz i e(lzinie chorób
na tle
naszego ustroju.
wadliwej I)l'ze\Diany materii najwła'l\ NajJicznie;szą i naj pospolitszą ściwF zymi, a częstol;:roć niezastąI)i o
li) p grupę nil?d n rrlagal1 zwłaszcza nymi lekami są zioła i środki rowśród
l ur17 i si ars " oh - tworzą l śl'nne.
CHOROBY NA TLE WADLIWEJ
(c. d. nastąpi)

,
Ił'ESOLO
Zygmunt

Zawsze razem

Fi las

MA
Ozy znacie Mazurkiewicza? Oczyt ak. Cała nasza miejscowa plotka o d miesią ca o niczym innym nie m ówi, t ylko o Mazurkiewiczu. Panny na jego widok przechodzą z jednej strony ulicy na dru
gą·
Młodzieńcy wodzą za nim za
zdrosnym okiem. A nawet starzy
u:-zędnicy ,
co to już z niejednego
pIeca chleb jadali, na widok tego
człowieka szurają nogami, przestawiają krz esła i wybuchają jednym
"psiakrew" zdumienia.
Ale ' już cicho! Idzie Mazurkiewicz.
Szepce coś do tej damy na
prawo, która aż kraśnieje z zadowolenia. Po sali przebiega szmer,
ktoś bije dłońm: po udach.
Co takiego powiedział?
Powiedział, że życie nie jest romansem. - To wszystko.
I widzicie. W tym jednym zdaniu
Wiście, że

Groźny pies

kryje s'ię cały wielki Mazurkiewicz.
Za chwilę zdanie to rozeprze się na
gębie tego wymokłego drania NN,
co to taką wielką przysługę oddał
narodOWi dorabiając Się grosza na
zręcznej dostawie skór... Niebawem
woźny trzepnie palcami,
wyjmie
ze swej twarzy wielkie OOCH uznania i gdy dowie się o tym Kasia, froterująca podłogi po drugiej
stronie ulicy, z okna spadn~e mecenas owa Ola.
Do kroćset! Kimże jest ów Mazur~iewicz?
Czy jest może autor em poczytnych powieści nagradzo
n ych na wojewódzkim konkursie?
Czy może rozkwasił twarz "czarne
mu bombardierowi Joe Louisowi"?
Ani jedno, ani drugie.
Książki nie napisał, bo nawet nie
wie&:iałby, o czym p'isać. Przed na

szym zwyczajnym krajowym Szymur~ zmiatałby. jak Szymura przed
L~U1sem. Wcale, ale 1x> wcale nie
p1Je.
C6~ wię,c, u licha jest. ~w~em
takieJ wzIętości MazurkleWIcza.
Poczekajmy. Przedwczesne uproszczenia i wnioski już niejednego

zaprowadziły na komisariat.
się wszystko wyjaśni.

Zaraz

Zeszłej niedzieli było takie przyTaki większy ~lknik z CZYtaniem listy gości i z wiadrami

jęci~.

Niech wam się tak śpieszy, jak
jemu. Popróbujcie! Napiszcie do
mnie, jak wam poszło.
Jak stać się takim Mazurkiewiczem? Co robić, aby to co uchodzi
Mazurkiewiczowi, 'lchodziło wam?

herbaty. Byli - jakiś jegomość z
głosem,
jakim pow!mla przemawiać ćwiartka wołowiny,
gdyby
Niełatwa 1":<> sprawa. Trzeba bamusiała przerwać swe milczenie _ na~y wypow.!ada~ z taką ~ko
jakaś dama w jedwabiach _ jakiś nUJącą mo~ą, z Jaką wypow~ada je
autor o płomiennych włosach _I MazurkieWIcz.
Po drugie trzeba
jakiś Siarczysty brLmet z kutasem tak davy-kować swą ')~obę t')war~y
przy berec:e - jakiś pomięty człe st:vu, Jak to d,,!wkl.lJe Mazurkl':-czyna o twarzy draba, codziennie WICZ .. Po. trzecie. trze?a umieć tak
opuszczającego dno rowu, które Cli I?c me J?Ow:edziec, jak to · powieczór zajmuje - wreszcie dwie trafI MazurkiewI~z. Po c~;varte, wyfury reprezentantów ŁKS
baczcie, trzeba Slę urOdZIC MazurM
ki -.
. d . ł'
. d . kiewiczem, bo on jest tylko jeden,
azur .eWIcz Sle ~a z, Je n<\ i jeśli uważacie, że my felietoniści
ręką. zał<?z0D:ą za sieb!e 1. ~.c ni~ mamy jakiś sposób na to, aby Ma
mów.!!. Palił tylk9 p~ple~osa. 1 zurkiewicza zrobić _ "wami", was
st:zepywał popiół. ęled~lał l kazdy _ "Mazurkiewiczami", jesteście w
wIdz_~, kto sled.? l mllczy. W~zy~ błędzie. Mnóstwo gotowych wzorów
scy .'v.Jęc milczeli a tylko z plerSl już odlano z błota pr.zdd wiekami.
sędziwych dam bez. przerwy wydo Nowych się n:e wydaje. Gdybyśmy
bywały się westchmenia..
nawet mieli jakieś tal,my dla was,
Wreszcie bohater powlódł omdla to mimo,że my felie1:on!śCi. komu1ym wzrok:em po salonie i energicz. n:!kujemy lJi~ wprost z czystą nanie tupnąwszy. wyszedł.
turą, mogę wam wyznać na ucho,
I tu macie - Mazurkiewicza.
że są jeszcze pewne zapasy, ale
SpróbUjcie tak wyjść z sali.
samych "braków".
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Jan Czarny

Z notatnika satyryka
• • •

• • *
Kiedy kupujesz pismo humory·
styczne, nie narzekaj, że jest droZłe krawcowe wymyśliły przyKobiety w życiu są jak potragie, albowiem znajdziesz w nim sŁowie: "Człowiek zdobi suknie, a wy w restauracji. Nigdy nie
moc tanich dowcipów.
nie suknia człowieka".
wiesz, która ci zaszkodzi.
--------------

• • •

• • •

• • *

Jeśli sułtan rządzi haremem, to
Rozbrajająca szczerość jest najmą- potrafi poradzić sobie i z pań- częściej tylko szczytem fałszu.

Chcesz, by uważano cię za
drego? Nie wytykaJ bliźnim ich stwem.
głupoty.

* • *

•

• • •

SOKRATES

••

KSANTYPA

PiękneJ
kobiecie
odmawiam
kobiety, zanurzone w wo- tylko w jednym wypadku:Nie wieszaj się nigdy na paskU dzie traci tyle na wadze, ile ważą Kiedy żąda ode mnie, abym na
- - Niech pan się nie boi. Azood spodni. Wyobraź sobie jak kosmetyki.
Gdy Ksantypa,
kłótliwa żona Sokratesa,
rek nie zrobi panu krzywdy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •nią
_ _nie
_ _patrzył.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ znana
śmiesznie będziesz wyglądał w wiszyła go swoim rykiem na temat
szącej pozie z opuszczonymi spodjego włóczęg filozoficznych, li w
Ptaszek
wiśnie
niami.
Telewizja
zaskoczenie
końcu zniecierpliwi.ona
niezmąco
nym spokojem filowfa wylała mu
na głowę kubeł pomyj, nasz mę
Znam g,ościa, który pisuje sam
drzec nie przejął się tym ani trochę,
tylko wzruszył ramionami i rzekł
do siebie listy. Otwierając je w
niejako z satysfa~cją: "To się zga
towarzystwie, mówi: - "Przepradza. Po silnych grzmotach zaWSze
szam, właśnie otrzymałem list od
bywa deszcz".
pewnego poważnego człowieka".
Ksemnofont opowiada, że g.dy
zapytano Sokratesa, jak mógł ozenić się z taką kobietą, mędrzec od
powiedział: ' "Kto chce się stać mi
M 6 W C a
slrzem jazdy, wybiera najgwałtow
niejsze konie. Okiełznawszy je ma
- Ozy pmemaJWi' aA'cś kledy na
pewność,
że
potrafi poskromić
Większytm 7JebroW'll?
wszystkie inne. Ponieważ chcę żyć
OwS21Eml.
'i przebywać wśród ludzi, ożeniłem
~ I 00 p0lW11edzrałeś '!
się z Ksantypą, będąc mocno przeko
- ,.Jestem nJi!eW1ilJlIly. wysoki są_
nany, że jeżeli potrafię żyć z nią,
drue".
to będę w stanie "CŻ.yć się ze wszystkimi ludźmi.
Filozof Aristippos (uczeń SokraNasi milUSińscy
tesa) został zaproszony pewnego ra
~ ~o. Sclnusa (Skarbnika tyrana'
- Kim będziesz., Jasiu, gdy doroDioruzJusza)
człowieka
złego
i
śniesz?
bardzo bogatego, Gdy Scinus opro_
- Komi niarzem.
wadzając filozofa po swoim domu
rozwodził się pełen
pychy nad
- Dlaczego?
wspaniałością
wszystkich aparta- Bo nie będą musiał się myć.
mentów a nawet posadzek, Ar:stippos ze Spokojem plunął mu w
twarz. Wściekłość wykrzywiła ry_
sy Scinusa. "Wybaczcie mi-wykrzy_
- W:esz tatku, dziś ulepiliśmy ze
knął filozof, ale nie znalazłem inśniegu bałwana takiego dużego, jak
nego miejsca, gdzie stosowniej by_
tatuś.
.
Ach, jestem zgubiona! Mój mąż!
łoby Splunąć".
.
Ciał,o

początkowo

ogłu-

. ,. .

i

-----------------------------------------~-------------------------------------Atleta w teatrze
Tajemnica
W aptece
Karnawał
Doszedł do głosu

•

- A co powiedział twój mąż?
- Obawiam się, źe pan siedzi
_ Pst!
Wmówiłam mu, że na moim miejscu.
. - ?I?czego zaręczrłas się z ta·
- Przestań mówić przez senl
_ To lekarstwo, k tón wydnje- tl~iecko jest podobne do niego.
- Dopóki siedzę, moźe się pan klm smlesznym typkiem?
- Przepraszam cię kochanie,
my, gdy nie możemy odczytać re-I
nie obawiać.
.
Po~nałam go na balu i
zapomniałem. że jesłe' tntaj.
,epty.
ślałam, ze to maska.
-

A co iest

słoiku?

w tym

ciemnym

I

I-

my"1
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Z e §w'ata "oble.

To
pod

redakcją

K. Makarczyka

się

przyda

Choć moda obecna nie "zaleca"

sportowej linii, taka właśnie syl8, Ałatorcew i panow po 7 1 pół,
Aronin i Tajmanow po 6.
wetka jest jednak najodpowiedJugosławia. W kob:ecym szampio
nacie Jugosławii zwyciężyła Lidia niejsza dla kobiety na terenie
Timofiejewa z 12 P. z 13 możli
wych. Drugą nagrodę zdobyła mło pracy.
da i zdolna szachistka Sław:ca
KRONIKA
CwenkJ. z Lublany (11 i pół punkSportowa spódniczka, koszul{)ZSRR. W turnieju o mistrzostwo tów). III :&lczicz-Delak 9 i pół.
ZSRR p:erwsze i drugie miejsce IV J owanowicz 9 p
wa bluzka i kamizelka w kolorozajęli
Bronsztajn i Kotow po lZ
punktów z 18. Dalej Furman 11,
TURNI EJ O MISTRZOSTWO
Flohr 10 i pół. Tołusz lO, Bonda..
ŁODZI
we pasy, zrobiona własnoręcznie
rewsJ?, Keres, KonstantynopolskJ. zbliża się ku końcowi. Najlepsze::
.
i. Lis':cyn po g i pół, Iliwicki i Li- szanse mają Piechota, MakarCZYkl na drutach, to me tylko praktyczhenthal po 9, Chołmow 8 i pół, i Szapiro. N:eco mniejsze GadaAwerbach, Lewenfisz i Ragozin pll liński.
ny ale i wytworny k{)mplet. (an)

l POZYCJA Z PARTU
Czarne: Capablanca

UMYSŁ OW.E

ROZRY WKI

POD IUEROWNICTWElIl WI.. LUBNAABA , B. lIUAl.KOWSKLEGO
Białe:

Rubinstein
.

1. REBUSOGRAF

Hetman Wleza i wysunięty pionek bardzo krępują POZycję b. mistrza świata. A przecież za chwilę
i druga wieża wyruszy do boju. To
uwzględniając "żelazny Capa" po
krótkim namyśle zapewnił sobie
remis oryginalnym i efektownym,
choć pozornie prostym manewrem.
1 ..... a7 - a5! 2.W fI - dl, a5a4! 3.W dl. d'7 - a4 - a3! 4.W d7xf7,
a3 - a2! 5. W f7xg7 + , (hetmana
bić nie można, bo czarne wygrają)
Hf8xg7 6. W b7xg7+, K g8x7 7. H.
f3-f6+ . Rubinstein zmuszony był
remisować wiecznym szachem.

Za

rzy
go

o

zadań,

daiwinliJclzlo-Ośwdatowa

-

błękitny
SJu-zypiący śnieg

P od

stopami _

Nad nami

;edne-

l'OOlocsujemy do-

licząc

u-I

Spółd!zi'elnia

"Ozytel.nJiik",

Wy

Du.a.!

Skrzydła urosły
Radość życia

Pęd,

gonitwa, ruch, lot, bieg
Śnieg, Śnieg, Śnieg ...

l\Iaria Fredro

kowska 96, pok. 354.

3. Da.wne samodZ1ielne ksii.ęst;wo wlalhe, utWOl1Z<me w 1545 r. pmet2l pepi€Ża
Pawia II.
4. TlUhl11ru!. o splocie ~ym 'W
Bza.c'hoW'Illie\l.

T

BiBIM, Wa.r'SZ8IW&.

li. USTAWIANKA

wyrazy, które odpodadzą,

w.iednio zestalw'.one,

ro1lWią,zanie

kraju i stolicy.

nazwę

Znaczenie
Białe
POŚWięClły
gońca G piona,
~by szybc:ej wprowadzić wszystkie
figury do akcji. Nastąpił ciekawy
finał.

Ginie czas

" qcih lilatel'stqcZDq

•

Na.l€ży odszukać.4

Elbekow (Taszkent)
r. 1947.

Zielone sosny
BezlU'esna dal
Nieslmńczoność przed nami

od dm!La d:zIi-

Roorywek Umysłowych, r~ód~, ul. Piotr-

\li

kowy, 2)

wyra.zów: 1) Napój 'wys:1ro-

ZWlią,zek,

3) Rodzaj d11zewa, 4)

Wdęraienie.

J.

Stu<Wiń.skó.,

Fosbuta..

2. Hg4Wdl zaś
4. SZARADKl -

(po 3... Ke8

nastąpiłoby

l. Te

zwierzęta,

ORZESZKI

choć

bl.'7.ydJtie,

4. We1 + a na po 3... g5 4. Gf6+
i białe dają mata).
wszak

f4, Hg5 - g4. 11. f4 - f5!
poddały.

kt~::t:S~~~!j~iąWhi:~~~~e~
łach Melanchton, Tritheim i inni.

to

pierwsze-drugie,

-

także

[drugie

są,.

II. Raz! Pierwsze-drugie-trzecie,

6. We1-e7+, Kf7-g6 7. Gf6xg7,
Hb5-g5.

a. Hh4-e4+ Hg5-f5 9. He4-e3!
Hf5-g5

oko

l~eszą.

4. Gc3xf6+, Kd8-e8 5. Walel +, Ke8-f7 lepsze niż 5... Kf8.
6. Gxg7! itd.)

s:ę

powy7allych

Sliiej:sr"ego. pod adresem.

16.1'36

········.-0··

10. f2 i czarne

Dlldeśllł rozwtiąae.n.ie chociażby

II

nie dwutygodniowym.

11

"----0

3. He4-h4+, f7-f6

1'O!ll1oo()wo.nia.

Biało

Przestrzela

2. LOGOGRYF PIONOWY

e4+, Ke7-d8 (na Kd6
na Kf8 3 Wel).

do

datkowo 5 nagród pooIe.!!zenia.

Szajber (Stalina bad)

1. Welxe7+!, Ke8xe7

kBl~ch

nagród

Należy odgadnąć znaczenie wyżej
w kolejności cyfr (1-.20), odczytać rozmieszczonych ry'S-ulL1<:ów. Litery tych 74!a- wiqzrunie.
C2!oli zostały zastąpione kolejnymi litera.-I
B. s.:czawińska., Zgierz.
ll'..i pewnej sentencji. Ustawiwszy litery

białe:

I'OZwUJJ;zanie WS2YStltich

Międ.zy tych uczestniMw konlrursu. któ- Złote, śmiejące się słońce
Czyste, przejrzyste powietrze...

2 POZYCJA Z PARTII

granej

pra.'WIi:dłowe

(4) zadań p1'!llEJllIl!Ulzamy fi WBII'tośclowYCh

-0-

Czarne:

Nart q

l\IIĘDZYTURN1EJOWY

KONIWR

Z lJi.ter jednego ośnuiJo.lliterowego wyrazu, który jest ~lem, utworzyć
tr.zy następne o zll8IOOeniu:
I

I

1.

to trzy

drug.ie-trzecie.

"Spart" , Cieplice

Rozwtią.zaroe.

2. Dramat

są

śl/lSlcie.

W zw:ią.zku z przeproW3dzo.ną 'W c:zervlOll ub. r. refonną moneta.rn.ą., w strefie radzieckiej Niemiec rooetała. wprowadoona. do obiegu nowa seria. znamków z podIObJznamd. znanych Niemców - Demok!ra.t6w. Seria składa się jak dotąd z 16 WM'tości od 2 do 84 fe.ndg6w (1118. których powta.rza. się OOIiJem reprodukoW8Jlych pn'&1l
nas motywów. Zn.a02J!U za 1, 2, S i 5 lIIMek mają uim.mć Slię w p6f.nJi:ejszym ter.
mIDiJe.
A

oto

przeglą,d

tej seJ1lJi:

:I rem. (oiemnas.zary) , .20 fe:n (!lZeil"WlCmy) maJ.aJrke. Klithe Kollwitz, 6 fen
(lliebieskofioletowy) i 40 fen (czerwonofioletowy) pisarz Gerharl Ha.uptmann,
8 fen (brązoWQCzerwony) i 60 fen (nńebdeski) - Karol Malrx, 10 fen <.mel()(ll.Y) i 84
fen (C2le'I"Wonobrą.zowy) poł.ityk August Bebel, 12 fen (jasnoniebieski) l 30
ten (cyno'berowy) Frydenrk Engels, 15 fen (Cliemnobrą,zowy) i 60 fen (CI!emnozielOlIlY) - filozof G. W. Fr. Hegel, 16 fen (ru.ceb>iesik;ooi,elOlIlY') i 25 fan (oliiwkowumelony) - chirurg Rudolf Virchow oraz 24 fen (lktlIrminowy) i 80 fen (mamonie.
bieskli) - Ernsl: Thiilmaam.

norweskiego pisa.ma Henry(w. j. It.)

ka Ibsena..

Czy Faust to postac"rzeVZYWI·sta

Według Melanch'oc>na żył w pierwszej połowie wieku XVI. Był synem
ubogiego wieśniaka z Knittlingen w magicznymi. Wieść o nich' dochodzi
Wilienb.ergii.
do bawiącego tam <również w tym
czasie cesarza Karola V, który, bęPo ukończeniu szkół niższych, stu dąc z natury bardzo zabobonny, wy
diował na uniwersytetach, najpierw
na słynnym krakowskim, później da~ .r?zkaz areszt;0wania . czar~oheidelbergskim, gdzie w roku 1509 kSlęznika .. Prz~z. ki~a dm. łuczn,cy
cesaTscy ug~l.ali SIę .za .rueuchwyt
uzyskał stopień bakałarza.
nym czarodziejem. Juz ruemal kła_
Po ukończeniu wyższych nauk, d1i. ręce na nim, gdy ten nagle im
jako scholastict.!S vagans (wędrow- ~kaf' Cesarz pr~estał wtedy go
ny bakałarz) obiegł całe Niemcy, ~CJgac ; wysła,ł. don, posła, zaprasza
szukając \\.i1:ażen i przygód n.adzwy- Jąc go na sWOJ dwor ..Fa~st. st~nął
czajnych. Tajemnicze prakty1lci z przed cesar~em .bez naJ~.eJszeJ . o·
dziedziny magii, której się oddawał bawy, oddaJąc Sl.ę cał~OWIC!e do Jeod lat najmłodszych, rozsławiły je- go usług. Na zyc~cme monarchy
go imię po całej ówczesnej Euro- WYWOłał podobno zJawy Aleksandra
pie, jako jednego z największych Wielkiego i j.ego małżo?ki, przez co
znawców sztuki czarnoksięskiej.
pozyskał sobIe sympatię Karola V.
Śla~y po.b:yt;t Fausta .znajdujen:y
Okollo roku 1530 przybył do Ins- do dnia dziSIeJszego w licznych mla
bruku otoczony nimbem sławy czar stach niemieckich. W Erfuroie znaj
noksięskiej i w różnych domach za duje się dom o wklęsłym dachu ze
jezdnych popisywał się sztuczkami śpuczas1;o zakończonymi drz.wiami,
PANORAMA Nr 6 (78) - ,

fi
.'

gdzie miał przebywać słynny czarWygnanie nie było jedyną karą,
noksiężnik. W Lipsku w dolnej sali jaka go dotknęła. Sądy inkwizycyj_
Klubu Auerbacha znajduje się s-ta- ne prześladowały go niejednokrotre malowidło, przedstawiające Fau- nie, gotując dlań stos.
sta jadą.cego ko~n~ na .beczce tak Pod koniec życia ożenił się z koolbrzymIch rozmlarow, ze wsz~sc:y bietą cudnej urody, Heleną, która
ch. łopcy bednars.cy, razem, WZł. ę. Cl, powI'ła mu syna ;rm'eru'em Just s
me byli w starue poruszyc Jej z
' .,
u
miejsca. Faust załOŻYł się, rzekomo Faust.
iż wypije całą jej zawartość. Jakoi Zmarł około roku 1540 po nader
wypróżnił ją istotnie, nic zostawiw burzliwym życiu.
W przeddzień
szy nn~ kropli.
śmierCi wyprawił dla swych prżYja
W ratuszu miejskim w Ingolsta- ciół wspaniałą ucztę, na której usidzic znajdujE' si~ protokół, w któ- łowa! być naj weselszym. Około pół
rym p,:,,,tami tab wyroje
nocy zerwała się wielka burza któ
.. V.' {,ro 'e po świętym
Wicie ra położyła kres dalszej zab~wie.
(15
oznajmiono pe:wn~mu osobJ?i Goście niezwłocznie opuŚCili dom
koWl. podającemu SIę Jako doktor Fausta. Dnia następnego znaleziono
J~n Faust. z Heid~l~e:ga, iż za sia; go w kałuży krwi na podłodze w
me trwogI w mleSCle .sztuczkamJ wielkiej sali
czarodziejskimi, ma w przeciągu 2 4 '
godzin opuścić miasto i jego oko- Według legen,l v Jan Faust 7'" ,elice",
n~
uzyskania wszechwładzy za..,

:1

~ł~~~~
kr~:ł~yr~~~i: podpisując
W rzeczywistości Faust był W()..

wiekiem niezwykle wykształconym 1
inteligentnym. Obdarzony był spe_
cjalnymi właściwościami psychofi...
zjologicznymi i cierpiał na rozdwo.
jenie osobowości. Stąd przypisywano mu u t rzymywame
.
k on t a ktu z
czartem
.
d ~ziheje
Fahusta zawarte są w
woc pracac. Pierwsza, anonimowa, wstała wydrukowana i wydana przez Jana Spiessa we Frankfurcie nad Menem w r . 158? ; dr~
ga, . nosząca tytuł "Prawdzlwa historla doktor~ .Fa~sta, bard~o. s1a",:,:
ncg? czarodZIeja 1 czarnokSJęzmka ,
n~plsana ~rzez te?loga protesta~c_
kIegO Jelzego "V:Idmana. V! .r. 1;)~9
w .Hamburau; ObI~ te kSlązki zaWie
r~Ją d~ne. blOgraflczne, odnoszące
SIę do zyCJa Fausta.
. ~ l.iteraturze Fausta uwiecznił w
ruesmlertelnym poemacie filozoficz_
nym Goethe, w muzyce Gounod
Berlioz, W malarstwie Rembrandt
(L)

- - - - - - - - - - - -________________________________________~______________________________________________~_____
-

Tlen

Żołnierz Tang

Chan

Tien Chun, jeden z najlepszych współczesnych pisarzy chińskich, urodził się w 1908 roltu. Jego prawdziwe n2'.zwisko brzmi: Hsiao Chun. Pochodzi z chłopskiej
rodziny i dł,ugi oltres swego życia spędził w służbie
wojslwwej -- jako prosty żołnierz.
Opowiada n ie o żolnierzu Tang rozgrywa się w okre
~Ie walk "czerwonych partyzantów" z Japończykami I
:ch wsp6łpracownikami chińskimi pOdczas ostatniej woj
ny ś,-"iatowej, a tercnem akcji są skaliste góry Mandżurii.

__ __----__----------------.n-----.1

~--~~--~~--~a.-- ~

Pani Li Odepchnęła Tanga ry szybko przebiegł długi oclł postawiła.
synka na "kan- cin"'k drogi. Gdy "izIl plllatnl,
gU". Polim:ki jej były jcszcze kilkakrotnie pytał się o 0117.aróiow ione. Nie

miała

odwa

ległość dzielącą

gi podnieść w2:foku. Wstała i dztwa.

zalezę1!!. czesać wł!lsy.
Tang był
' Tang zamylmjąc za sobą
'tlrz\\i altany był bliski omdle wiadomości

lłl)Wó

ciekawy, jakle to
przyniósł le~o to

coś się stało?

- Gdzie się włóczysz. ofermo zatracona? Tacy jak ty,
najwięceJ nam szkodzą! Je~li
coś podobnego zdarzy się raz
jeszcze pogadamy w dowództwie.

ny... Zelazny orzeł" z rewolwerem przy dłoni przechadzał
się tam I z powrotem, spraw

Głód.

na nowej drodze

dzając

pozycję

Niespodziewany,

sWlezy

i

dego ze swych
wanie Itarabinów jest zbyt nie
bezpieczne.
Nieprzyjacie-l
mód ich zauważyć i zatrzymałby się w nieodpowiednim
momencie, paraliżując w t{'n
sposób cały plan. W ostatecznym wyniłtu zmarnowaliby
jedynie swoją amunicję.

lwju.

Wybuch I straszliwy krzylt.
Loltomotywa wydala ostatni
g\-\ izd Iwnania. Potem llornag
wysltoczyl gw?łtownie z szyn
I upadł na bok jak sparaliżo
wany wąż. Jedynie kola obra Guylda Hay, ']Marz, dramacały się w dalszym ciągu.
turg i scenarzysta węgiers ki
Powstańcy szyblto
porządek wśród

zaprowa
przerai oddzielili

dzill

żonych pasażerów
od nich mandżurskich
ników - Chińczyltów

straż

z pochodzer>ia (podobnie jak i oni
sami). We wnętrzu w"gonów
znależll piwo ol'az innc prowianty. przeznaczone dla od
działów .lanońsldch, stacjonujących w Ping Chuan.
Dzięki
wam, bracia!
Przyjmijcie wyrazy podzil)ko
wania i wielkiej na.s'le~ wd:dę
cznośri
za dostarczenie nam
do domu tylu pięknYCh karabinów!

-- Tak - odpowiedział uieOficer badał jeńców bez
znajomy. Zwracając głowę w
Zołnlerze mieli na głowach
jego stronę przybysz ~auwa zamiast kaJlelu~zy zielone ItO- przesadnej surowości, lecz z
źył na rękawie Tanga wyhaf rony liści i dzięld temu byli uprzejmą, a wypróbowaną Iro
towany czerwony sztan(\:tr z całl,owicic ukryci przed wzro nią. Przy jego dłoni ",is;;\J I'eStrażnicy kolcJowi,
jedną. zwyczajną żółtą gwia- kie:.n nieprzyjaciela. Z tyłu lu wo/wor.
zdką. Uśmiechnął się:
dzie bez broni z",.opatrywaV 1:ieloni ze strachu I ze 'l:mę
czenia. uspakajali się powoli.
-- Jesteście uzbrojeni!- się w naostrzone kamienie.
Jeden z nich. bardziej śmlawYkrzyknął. -- Nasza hbJ'Y-- Nie nowego? - zapytał /y. zawołał do .. ielaznego orka jest otoczona okopami i jeden z nich.
la":
kolczastym drutem, a dllicm
f nocą celują w nas gllia7rIa
- NIe wfc1ać tam czego na
Komendancie! Znamy się
karabinów maszynowyclI. Od szynach?
Już! Rozbrajacie mnie po raz
działy
japońskie kwaterują
St
i h d
I I Ilrugl! Jl'śli chcecie, bym wam
toż tuż w naszym sąsiedz-:raszne z n c
urn e. przyniósł trzeci karabin, potwle... lccz nie mają odwagI... 0łbZ~~:1 się, a teraz -- proszę winniście mnie uwolnić. ZJe
p aClC.
cenie 'l:os~nie wykonane naZauważył t1'zepocący się w
-- A moźe nie zapomnieli o tychmiast.
powietrzu czerwony sztandar
i zdjął czapkę. W jego oczach nas i przywiozą nam coś do-- Slicznie! Przy,j rnu tę obie
brego? ITrocb'l ttrinka, jalbo
pojawił się wyraz szczęścia.
Drodzy
przyjaci",l~.
wołowinę w puszkach... jak tnlcę.
- Czy to dowództwo?
przykro mi, że z mojego )10sądzicie?
Tang przytaknął. Widząc,
wodu ulegliście
lekkiemu
że sam widok sztandaru głę
-- Cisza!
wstrząsowi, lecz, niestety, nil'
boko wzrusza jego towarzyNil'daleko rozl!'gł się długi było innego wyjścia. Zostanie
sza uczuł, że również w nim
gwizd
a w chwilę potem na cic natychmiast uwolnieni.
wzbi€'ra JakIeś dziwne podniecenie. Pomyślał, że we szynach dał się ~łyszeć stały
Tylko dwaj oficerowie man
wspaniałym świetle wspólnej i monotonny stukot kół. Tę dżurscy zostali odprowadzl!sprawy wszystko inne jest sa.mą wiadomość przekazał ni na bok I rozstrzela ni.
chorągiewkami
bez znaczenia. Było to praw- czerwonymi
W drodze powrotnej. w
dziwie męskie szczt:,ście. c~ posterunek umieszczony na mglistych ciemnościach zapaszczycie
drzewa.
całkowicie innego od oszała
dającej nocy chłopcy powstań
miającego
upojenia szacowW miejscu wybranym na. za czego oddzlalu mieli po rlwa
nej pani LI.
saazkf), góry wznosiły się strl) karabiny. Jedynie .. żelazny
mo po obu stronaclI toru ko- orzeł". ich dowódca, miał
*
*
lejowego, który wchodził w przy dłoni swój stary rewolO zmierzchu wszyst.ko było nie, jakby w tunel. .. Zell\zny wer.
już przygotowa.ne
do atakU., orzeł" nlszył ze swymi Iudź
Nie czuło się najlżejszego po mi do ataku. Łoskot na szy- tłum, Edward Martuszewski.

Oficer był wściekły. Wysmu
sztywny, z rewolwerem
Z'-"isającym przy dłoni. podobny był do orła bez skuy·
de\. Byly wieśnialt z Fengtien,
potem i:.ob\ierz, wstąpił osLa. tecznie tlIJ ~ewolucyjnej Armii Ludowe: \Valezył z JapOiiiJzykami, z I.ażrlym, kto
1m pomaga: w jakikolwiek
sl?o~ób, ~ ,lrrorrami rew()lueji,
NIe bawll się w sentymentalizm w st~unku do swoich 0Har. \'VYmagał bezwzględne
go posl\sze!1stwa a jego chłop
CY, Jan mu nazwę "żelaznego
JNa", tak w uznaniu dla jego śmiałości jak i ze względu
na jego surowośt.
-- Idź z tym człowiekiem do
dowództwa i przyprowadź go
późr;,iej z powrotem! naltazał TangQwi. wskazując no·
woprzybYłego.
Tang wysłu
chał rozkl:.zll dOWÓdcy be'!: slo
wa odpowiedzi i posłusznie
zwrócił się do przybyłego. ja
kiegoś nieznanego mu osobnilta, uhrll.nego po wiejsku,
który jednak wygl?,dał nie
tyle na cAłopa, co na robotniPo roku 1948 -- jubileullMl.a. Patrząc na jeg o powi~';.i i wym roku Mickiewicza -- rok
głębokie orb ity cC:z;u rnn211a- 1949 1l1tłada
hołd
pamięci i
hy sądzić, lie od dawna praco dziełu Fryderyka Szopena.
wał w ludwisarni.
Organizatorzy rol(O sZOp!'nowsklego (specjalnie powoła
ny komitet wykonawczy pod
przewodnictwem ministra Kul
tury i Sztuki) opracowując
plan działania Wytyczyli sobie
cel podwójny: uczczenie pamięci artysty l człowieka: upowszechnienie muzyki SZO(lC
nowskiej, co zarazem .0znaC7.il
upowszechnienie muzyki dobrej wśród najszerszych mas
społeczeństwa. Program roltu
ISZoOpenOl\vsldego. opracowany
skrupulatnie i w najdrobniej
szych szczegółach. pozwala
się spodziewać, że ten ambit·
ny cel zostanie oslągnic:ty.
· .
MleJsce naczelne w Imprezach przewidzianych na rok
szopenowsld zajmuje wyltona
nie dzieł wieIIdego muzyka..
Tu wymienić należy dwa
wielkie cyklc: koncerty hlsto
ryczne i "żywe wYdanie dzieł
Szopena". Koncerty hlstorycz
~.
.• ,
ne pomyślane z wielkim piey
• •
• ,
tyzmem, będą jak gdyby odCh/,~,'/,g Chao-ho ~ ~htnSkal tworzeniem koncertów, które
zebro-ezka z rktec7\tem.
dayzał Szopen w rozmaitych
okresach swojego życia, z za__ Jesteście .towarzys7.u, 're chowaniem programu wykony
Słomianego Targu?
wallej muzykI i dat. I tak kon
_ Tak.
cert który usłyszymy 8 luteWyraz jego twarzy był zmę go 1949, będzie reminlscenc.ią
czony. Jak u czlowiek\l, kt(o- koncertu granego przez S-letkły,

Kinelnatografia węgierska

miły zarazem powiew wiatru
polem. Nic
bojową każ przeszedł ponad
iudzi. \VYSll- nie zakłócało wieczornego spo

Tang przeżuwał źdźbła trawy. wypluwał je co jakiś czas
I wkla.dał w usta nową porcję. Myślał
o krągłych. ciemnych piersiach pani Li.

IJhixg Ohaa-ho -

-

dmuchu wiatru I nie poruszał nach stawał się coraz barsię najwyższy nawet kłos. Tuż dziej gwałtowny, pociąg PIat"
przy milczących szynach, wy chodził. Zacisnęły się szczęki,
ciągających się
na drewnia- a oczy błysnęły podnieceniem.
nych poprzecznych podkła Dla żadnego z nich nie była
dach leżało około 30 ochot- to pierwsza walka, lecz mimo
nil,ów. lecz zaledwie 20 z nich to drżały im nieco ręce. trzyuzbrojonych było w karabi- maJące lufy karabinów.

warzysz i jaką misją był (I'
-- Czekajcie na mój rozltaz
barczony, lecz z drugiej strony uważał, że to nie jl'go spra towarzysze!
wa. ,'V Itońcu jednak spy1ał:
Głos jego
jak zawsze, był
Pracujecie w m:\ga~y przenikliwy, niespodziewany i
5zorstld. Wydając rozkaz ofinach kolejowych?
cer stawał się wcieleniem roz
kazu. Tang ule był z tego bar
dzo zadowolony. Osobi!lcie uważał, że czasem byłoby dobrze przedyslmtować jakiś
rozkaz. Lec:!: też '"1igdy nie
odmówił posluszeilstwa.

nia. zwlelltiego osłabicnia. a
l~arabin na plecach ciążył mu
pic:ciokl'otnie. Ludzie siedzi<!1i
jeszcze pod wielkim drzewem,
trzymając karabiny w dłoni.
Tang podniecił sil) myśllą: m\!
że

ich od

• ________. n______~____________________~____________.~,
.

*

I

l

I

Cykl drugi -- "żywe wydanie dzieł S70pena", obejmie
w 13 ItOnccrtach (11 recitali i

2 konce-rty symfoniczne) wszy
stkie utwory Szopena. Celem
tego cyltlu jest zapoznanic
szerokiego ogółu z całoks7.tałtern szopenowskiej spuścizny.
Wykonanie tego zadania znaItomicie ułatwi radio. które
transmitować będzie koncer
ty na cały kraj.
Niezależnie od .. żywego wydania" przewidziane są koncerty Ilymfoniczne i recitale 7.
udziałem planistów polskich I
ob~yc!t. ora.z mający już w
śwIecIe sWOJą tradycję i slawę, mic:dzynarodowy konkurs
pianistów (czwarty z kolei), w
którym uczestniczyć będzie o-

walkę

małorolnych

chłopów

z wyzyskującymi ich obszal'nUtami. Film IwilCzy się sceną" gdy na celi skazanego z:ł
akcję
przeciw ziemiaństwu
chi OPli. zawieszona zostaje tabliczka z napisem głoszą
cym, że kara kończy sic: w r.
1945. Jak wiadomo, w tym
właśnie roku
przeprowadzono na Węgrzech reformę roi
ną i zlikwidowano ObSZal'rLIctwo.
"Ogień" opracowany zQ:-tal
wg. noweli węgierskiego dzi~n
nikarza Tibora li'leraya, Sce-na.
riusz napisał znany pisarz i
ul'amaturg Gu:,'la lIay, ld{iry
jest :r.ara::em kiero," nildcm
wydziału
rlramatur/;ic:mego
\Vf)gicrslticj wytwórni fUmowej. Ue:;yseria Imre Apati. W
filmie występują znani aldo\"Xy teatrów w~giersldch: G.
Rcynay. L, Basthy, Z. Varkonyi. Klara Tolnay i in. J('~t
to hi,toria wykrycia i unieszlwdliwienia przez r~botni
ków wielkiego sabotażu gospod~rczego.

.. Oblcżenie Bystrz~' cy" to
film historyczno - ItOstiUl~'C
wy rcżyserii Martona Kl'li" Uego wg. powieści I\flim:a tha
Kalmana. Grają Ador Ajtay,
Klara Tolnay i in.
Wymienione pozycje świad
czą b. dodatnio o za!,resie te
maty ki, pestawl.e ideowej l
ambicjach artystycznych noweJ, odrodzonej kinematogra
fii węgierskie-j, zosią 'W-ieciami i uorobkkm której publiczność b;;d7.ie miała mOŻIlQfĆ
zapo7.1lr.ć si:: jcszc;:c w bi"ż.
sezcnic.
(z)

SZOPENA

ROK
niego Szopena w Warszawl!':
17 ml\.rca 1830 Fryderylt ~ra
koncert F-moll i fantazję op.
13 w warszawskim konsel'Wa
torium: 1835 i 1841 -- koncer
ty w Paryżu: 1848 -- w LOlldynie: 1829
w WiednIu.
Wszystkie te koncerty, wierne
koncertom oryginalnym nie
tyntO w układzie programu,
ale i w akcesach zewnętrznych nadajl1,cych Im wartość
szczególną, cenną i pami1tltową, zostaną wykonane w wiek
pra,wie póżniej. tegoż dnia i
o tej samej godzinie, z tych
samych miast i sal, gdzie gry
wał niegdyś Fryderyk Szopen.

Po wojnie ldnematografia
przez długi czas
trudnościami orga
nizacyjnymi. cały swój wyslłelt skupiając na odbudowie
:r.niszczeń.
Większość atcliers
i laboratoriów leżała w gruzach. realizatorzy i technicy
filmowi rozpierzchli sil) po
świecie lub
też zginęli. perspektywy więc produkcji filmów w tych warunkach wy
glądały żałośnie.
NiewieUde
grupy kapitalistów próbowały odbudować przemysł kinematograficzny, jednakże na
przestrzeni kUltu pierwszych
lat powojennych nie osiągn<:
ły żadnYCh
rezultatów, zaab~orbowane
wyłącznie kwe·
stiami zysku. O W~'produko
wanych w tym czasie filmach
lepiej nie wspominać. gdyż
pcziom ich nie wykraczał po
nad najniższą przeciętn1.
Sytuacja uległa radykalnej
zmianie, gdy w rolm ubii'głym kinematografia
została
upaństwowiona.
Przed killm
miesiącami. w
ramach dalszej przebudowy strukturalnej
powołano
do
życia
Krajowy Urząd Filmowy, jaItO najwy:i:szą instancję organizacyjną ora,z
podległe mu
trzy przedsiębil)rstwa pań
stwcwe: pI'odukcji filmów.
eksploatacji i 7..arządu ldnoteatrów. Do pierwszego włą
czono istniejące już wytwórnie i laboratoria.
Obecnie nowa prcdukcj :l
węgierska
posiada za sobą
sicdcm filmów pełnometrażo
wych, z których piąć nadaje
SIę do
eksploatacji zagranIcą. Obol, znanego dziś całe
mu światu filmu .. Gtb:leś w
Europie"
są to:
"Oblężenie
Bystrzycy", •. Gorące pol-:',
.. Ogień" i "Strzęp ziemi".
.. Gdzieś w Europie" opowiada o dziejach gromady
bezdo-n1llych dzieci, włóczą
cych się po wojnie !"lO gotciń
cech Europy, napadających i
rabujących dla zdobycia źywęgierska
walczyła z

wllOści. Zamieszkują oni wres,z;cit) w ruinaclI" zamltu, które
go właściciela, stare;o muzylu traktują z początku jalto
wroga, lecz wkrótce przekony w ują się o jego przyjaźni.
doznają jego opieki i pomocy.
Film odmacza się wysokimi
walorami artystycznymi.
"Gdzieś w Europie" wluótce zobaczymy na naszych ekranach.
.. Gorące pola" to filnl
zr€'aHzowany przez rcżysera
Imre Apati , 'g. g'łeśnej powie ś ci wę!;"ierskiej pt. "Je~icn
ny \+it'tr" Z. MOl'icza. Głów
ne role w tym filmie grają
czołowi artyści wl(gie"s(~y: }{.
Karl.'dy. 1.1. Szakacs, S. lo;zabo. L. Foldenyi, G. lknko 1
In. Film demaskuje pcrW.!fS.ję
~llobiun,
kłamliwą powierzchowność rządzącej warstwy
społeczeństwa w okresie re-gcncji Bortby'ego.
Twó : cą ~ce:nariusza
filmu
"Strzęp ziemi"
jest dzienniltarz Sanclor DalIos, który opracował
go wg. powieści
chłopskiego pisarza P. Szabo.
Reżyseria -- Ban
Frygyssa.
W rolach głównych występu
jl\: A/{l Mesza.ros, młoda a·ktor
ka Teatru Narodowego i A.
Szirtes. Akcja filmu rozgrywa się w r. 1930 i przedstawia

kolo 120 wykonawców róinych narodowości. O nagrodach I kolejności zajmowanych mIejsc zadecyduje międzynarodowe jury złożone z
30 naj wybitniejszych szopenistów nas:tcj doby. Z ramienia
Polsld w ltonkursie weźmie u
dzla.ł 10 pianistów wyeliminowanych na konkursie krajowym (sierpień 1943) w Warszawie. Pianiści ci w okresi!'
prz~'gotowawczym tj. przez 12
miesięcy otl'zymują stypendia
państwowe w Wysokości 25
tys. zł. miesięcznie. dzięki cze
mu mogą się cał1wwide poświęcić pracy: pozosta.ią pod
opieką. ~pcdalnej komIsji pcclagop,lcznej, złożonej z 7 na.1l
w~b tniejszych pianistów 1101sluch.
Ak J
h I I
. c. a lIpowszec n en a muzyki Szopena pOr.1yślana jest
bardzo szeroko; w zakładach
pracy i po wsiach odbędde
s i ę ok oł o 1000 koncertów w
wYkonaniu fachowycb zespoł'ow, w sk ł ad
k torych.
'
'
ob o.,
planistów, akompa·nlatorów I
wokalistów. wejdą prelegenci
poprzedzający

wykładem

o

charaIderze
popularyzl1,cyj·
nym każdy Występ; podobnI'
Itoncerty (ol,oło 400) wyltcnane zo.staną w szkołach całe.!
PolskI.
Jeśli główny akcent w programie Roku SZl)penowskieg~
położono na wYkoname, w

I
I

skalI bardzo rozległej. dzieł mni1t \V Warszawic: na plakat
Szopena niemniej nie zanic- z clmzjl rocznicy.
dbano innych form uczczeni \
W związlm z Rekiem S::ol1e
jego pamięci. Wiell~a wysta- now~kim I:?awiła w Polsce (1ewa pamiątek po Frydt>ryku leg2.cja fr:2nCu5łta., która w ))11
Szopenie zostanie otwar.ta w rozumieniu z Komitetem Pollutym w Muzeum Narcdo- s!dm ustaliła program na
wym. Wystawa ta, ukazu .jąca Francję. Prócz wspomnianej
Szopena od strony ludzldcj, już obja.zdowd wystawy pa.codzieunej f intymnej, ",ś"ól1 miąkl, (na lttót'(~j pokazane
przerlmiotów. któI'ymi się Il rJ- będą I el,:spo·mty francltsldl'\,
sługiwał. bibelotów, drobno- prz{'wWziane ~ą koncert,Y 'v
stek. Idórych dotYkała. j1lgo rę całl'j Franrji I Afryce Północ
ka, listów, które llisał, na tle nej. organizowane przez zeWarszawy jego młodości, ZI1:~.i SPOł7' J.. es JCllDcfses Musical~"
dzle się w ma,;u 1949 w Pary- de France: festiwale ';; 'WJ'l/~'
żu, w czerwcu w Strassburgu, r!.t:wskie w Paryżu i Stras'lbur
w lipcu w Londynie. w sicrll- gu (w okresie wystawowym),
nlu zaś wrócił do Warszawy. koncerty historyczae, .•żywe
W ramach altcJ·i w:-·da,,,nl- wydatlie dzieł Szopena": udział francus!dch pianist:.w \V
czej ukażą fię wszystkiE' dZ!/l- mil'dzynarod owy m Itoi1Jmrsie
la Fryderyka Szopena w ~O
zesz.ytach, według auto:!ra- w Warszawie.
"
Rok Szopf'nowski rozpocmie
fów i !Iierwszych edydi, w 0- koncert w Z('lazo.wej Woli. ZZ
pracowaniu
P?..derews!ucp;o, lutego 1949 - zamkllie n.[,~ila
Bronarsklego i TU'i'c1Yllskie?li~ i koncert w rocznkę
go (nakłarlem PoIsldl."lro TOW:1 smlercl. 17 października 30
rzyslwa Muzycznego), O S'l:I1Ilairl~icrnika, w dzień po~rzl'
uen le: 3- t om owa monogta fj a bu Szopena zostaną odl}rawio
Hoesll'tta. prace Karola Sz:r- ne dwie msze żalobne 'tV ko~
manowsld,,~o, Iwas:r.I(lewk~l,3. ci"l€' Sw. Krz:vża. w ''''1\r87;3Mayzner?.. l ,issy. no,~ e w~'da- wic i w kcściele Made;l!nc w
nie listów SZO)lena w oprn('o- Paryżu. W obu kościołach zo
w?nill I z€' ws tępem Jaro~i.\· stanic
wykonane
Rt;Cluiem
wa Iwaszkiewicza; pcrtrety Mozarta. t'J samo, ktiire/{o
Szopena: alltogr!!.fy; SZO!lCUO- przed stu Ia.ty słuchali 'Iebra.
10;la.
l1i w Macelaine przyjaciele
Pomyślane 51 równip:l kon· Szop'o!Ona
przed odprllwadzeltursy: na utwór muzyctflY ulem jego zwłok na cmcntara
ku czel Szopena; na jegu po- Pere Lachalse..
łr.

lIntonI Czechow

K.AMELEON
. Przez rynek idzie przodow- I co. Zapewne na deszcz. Tego
nik policji ()(:zumiełow. w no tylko nie ro~umlem jal( ten
wym płaszczu z zawiniątkiem I pies mógł debie ugryźć. w ręku. za nim kroczy rudy I Zwraca się Oczumiełow do
pcsterunkowy, nIosąc sito, Po Chriukina.. CzyŻ on moŻe dobrzegi napełnione SkOnflsko- 1sięgnąć do palca. On jest ma
wanym agrestem... Cicho na.- ły, a z ciebie ot taki
okołO... Na rynku a.ni żywej drab.
Pra;wdopodobnie skaleduszy. Rozwarte drzwi skle- czyłeś sQble palec o gwódżdż,
PÓW l szynków spoglądają na a potem przyszła ei myśl do
świat Boży, jak zgłOdniałe głowy, żeby zarobić na tym
paszcze, nawet żebra!l;ów nie interesie. Cwan~' jesteś! Znam
ma koło nich.
was, czo.r ty jedne!
- To ty będziesz kąsać,
- On go, pro.szę Waszej
przeklęty!
słyszy nagle Wysol,ości,
papIerosem
w
Oczumiełow. Trzyma.J ol e go. mordę dla żartu, a ten nie
Teraz nie wolno kąsać A ...a! głupi - cap go... Niemądry
Słychać
skowyczenie psa. człowiek Wasza Wysokość.
- ł,żesz Jednoolei! Nie wiOczumiełow ogląda się i widzi, że ze składu drzewa kup działeś, więc czego łżesz. Je
ca Pieczugina, skacząc na ~o Wysokość człowiek uczony
trzech łapach i oglądając się, i pOjmuje kiedy kto kłamie,
pędZi pies. Za nim goni czlo a kiedy ktn wedle sumienia
wiek w kretonowej . krochma jale przed Panem Bogiem ...
10nej l rozpiętej kamizelcc. A jeżeli kłamię, tn niech sę
Biegnie za. nim, pochyla się dzia grodzId rozstrzygnie. U
ku przodowi, pada i łapie psa niego w prawie Jest napIsaza tylne nogi. Znowu daje się ne.-. Teraz wszyscy są rówsłyszeć skowyczenie l okrz3>ki: nI... Ja też alam brata żan
-:- "Ła.paj" - Ze sklepów wy darma., jeżeli chcecie ,"Cedzleć.
suwają się zaspane twarze i
- M-e SJ\'."leciwiać się.
wkrótce kOło składu drzewa,
jak ~yrosly z pod ziemi, zbie
- Nie. to nie generalski ra SIę tłum,
nekł powaŻ1l,ie
postenmko.
- Coś jakby nIeporządek, wy, - U generala. takich nie
Wasza WIelmożność - mówi ma, On tnyma. tylko wyżły.
posterunkowy. Oczumlelow ro
- Wie!.z. nil- pewno.
bi pół obrotu w lewo i kleru
- Na pe'N~m) Wasza Wysoje się w stronę tłumu. Widzi, kOŚĆ.
że u samydh
wrót slL\"du
- Ja Mm też wiem. Gene
IItoi wyżej wspomniany czło.
wiek w rozpiętej kamizelce i rał ma psy drogie, rasowe, a
to diabli wiedzą, co takiego.
poolniósłszy do góry prawą rę
Ani szerśdi, ani wyglądu ...
kę, pokazuje tłumowi skrwa~
wiony pale". Na jego wpólpI- słowem p&skudztwo... I takieja.nej twarzy jakby kto wypi gO psa. trzymać. Gdzie rozum.
Gdyby się trafił taki pies w
51ł: .,JuŻ ja clę obronię,
szelmo!" - a sam palec wy- Petersburgu albo w Moskwie,
~ gląda j.p.k szMndar
zwydię. to wIecie. cOby było, Tamby
liczyli z prawem,
.Btwa, W człowieku tym Oczu stl.ę
zgiń,
mlełow poznaje jubilera Chrlu lecz w jednej chwili kina. W środku tłumu, r()(l;- Ty. Chrioldn1e. uc.lerpWeś 1
Itraczywszy przednie nogi i sprawy tak nie zostawMJ.• ,
Tlzeba pOkazać! Czas •. ,
drżąc na całym ciele, siedzi
na. ziemi sprawca. skandalu,
- A mo:te i generalski roz
biały, młody eha.ri z zaostrzo myślał głośno posterunkowy.
ną mordą i żółtą plamą na Na mord7i1.e nie napisane...
plecach. Jego łza,wIąee się o- OnegdaJ widziałem Itaką psl
czy wyrażają ból i przeraże nę u niego na podwórku,
nie,
- Rozumie się, że general- Z ja.kleJ przyczyny to sld! mówtl ktoś z tłumu,
wszystko - zapytuje Oezu-Hm! .., Móżno mi palto,
JlJiełow wclskają.c się w tłum,
Co wy tu robicie' Po co ten Jeldyr.lin... Wiatr skądciś powiał...
Chłodno".
Odprawapalec? JtIł.o krzyczałt
- Idę sobie. Wasza Wy- dzisz go do generała l spytasz
czy to nie jego pies. Powiesz,
I'Inkość, nikogo nie zaczepla.m ..•
zaczyna CbLriukin, kaszląc w że la go znalazłem i przysykułak
z M1triem M itr 1• łan1!t. Powiedz też, żeby go na
('Zem wedle drzewa, a wtem ulicę nl.e wYpuszczali! Może
na.gle. ten podlec. nil. stąd. nt to drogi pies. a jcżeli mu
każda świnia będzie papierozowąd, ca,p za palec .. , Jestem
sem tykać mordę. to nietrudza. przeproszeniem
człowiek
no go zmarnować, Pies, to
pracujący .. , Rob'ltę mam dro
delikatne stworzenie... A ty
bną. Niech mi teraz zapłacą,
durniu.
opuść rękę! Nie masz
bo la tym p~leem może przez
tydzień nie będę
mógł
ru- co swojego głupiego palca
wystawiać na pokaz! Sam Je
SZ". ć ...
steś sobie winien.
Tego w prawie nie ma. że
- oto idzie kucharz geneby znosić od byle stworzeni,Ił .•. Jeżeli kaŻdy bę<hie ką rała. jego się spytamy... Hej,
sał, to lepiej nie żyć na. świe Prochorze! ChodźllO tu! spójrz
na psa... To wasz?
c'e.
- Też wymyśil!! Takich u
- Hm! ... DObrze", - mówi
Oczumiełow,
surowo kaszląc nas nigdy nie byłO.
i marszcząc brwi. Dobrze·.,
- Nie ma się Co I pyiać
Czyj to pies'? Ja tego nIe da _ mówi Oczumiełow. - To
ruję. Ja wam pokażę" co t~ wlóczega! Co tu dui:o gadać .. ·
znaczy tak rozpuszczac psy. Jeżeli powied:ciałem, że włó
Czas nareszcie zwrócić uwagę częga. to włóczęga... - Zabić
tym I(órzy nie chcą się sto- - zabić I koniec.
sowić do przepisów. Jak na.
- To nie nasz - ciągnie
niego łajdaka, karę nałożę, to
zobaczy co zna.czy pies ~ in- dalej Prochor. - Ten należY
ny przybłędny zwierz. Ja go do brata generała. Co do naS
nauczę! .. , JełdyrLn zwraca przyjechał. Nasz we jest ama
się pTZo<Iownik do posterun- torem chartów. Co innego je
kf)wego - dowiedz się, czyj go brat.
to pies i pisz protokół. A
- Czyż brat generała przy
psa trzeba zgładzić! Bezzw,o- jechał? WłOdzimierz
Iwancznie Na !pewno wściekły ... czyn1 - zapytuje Oczumiełow
Czyj to pies, pytam sięl
- i całą jego twarz opromie- To zdaje się . generała nia słodki uśmiech. - Masz
:2;ygało~a - mówi ktoś z tłu tobie! A ja nic nie wiedziałem. Przyjechał w goścI nęl
mu.

me

Generała

Hm...
ntnTie

Jełdyrin,

pa~to...

W gościnę.
Złości się. szelma... Delikacik.
Ach, mój BoŻe·,. StęskJ:lłł Prochor woła psa l odchodzI
sIę za. bratem... A ja nic nie z nim od składu ... Tłum śmie
wledzia.łem. WIęc to Jego pie je się z Chriukina.
sek. Bardzo mnie
cieszy...
- Jeszcze się do ciebIe doWeź go ... Piesek niczego". Re biorę grozi mu Oczumie·
zOlutny takil,.. Cap tego dra- law i owinąwszy Się
w
ba za pałec... Cha! cha! cha!." płaszcz, na nowo rozpoczypa
No, czemu drżysz. Rrr ... rrr ..· wędIówkę po rynku.
-
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STAN/StA W JERZY LEC
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CZŁOWIEKU

Spytano szefa lagru na sądowej sa'li:
ludzi do grobu rzucali?"
A ten skruszony rzucił przed sędziowską togę'
"Bo ja' człowieka zabić nie umiem, nie mogę!"

"Czegoście żywcem

ZABAWA PLAGIATORA

Sztych szkoły Holenderskiej.

Siedzę

sobie czasem w bibliotecznej ciszy
I czytam swoje wiersze nim je sam napiszę.

O PROFILU POETY

Jaki profil poety? Przeczytaj poema.
Usta s~odkie, nos świetny, ale czoła nie ma.
O FRASZCE
Jeśli kogoś fraszką

raz ugodzę celnie,
To go w pół zabiję, w pół unieśmiertelnię.
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Amerykańska
"

Maskarada po a-rnerykańsku..

matematyka

{~I
.

SW.ATOPEŁK KARPIŃSKI

o

-

PrzekreśZić jedną Zi«b~

\~I
Potem jeszcze kilka

l~J

I powstaje ogólna suma naszej pomocy dla Europy,
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Nareszoie cywilizowany kraj
tla horyzoncie.

:2;ygałowa.

zdejm

S Łrasznle

ze
gorą-

,
Ostatni tTening mistrza ły- Wróble: uwaga chłopcy! Naż,wiarskiego przed końcem reszcie ktoś idzie bez kape-

sezonu..

lusza.
~

Idź baw się Jasiu) zawołam

cif': kiedy ojciec 8ie zatnie,

-'

ŁGARZU

małym dz:iec- tramwajem? Miała by~ ,.. )ił..
Kiedy
Idem. mówiono, że ma nad, me....
- Nie. Szla z jakimś pn:yzwyczajną fantazję.
- Dlaczego nie byłeś w stojnym młodym cz!owieki~
szkole? - spytali kiedyś rodZI Skręcili w Aleje \Róż,
- Nie może by~?
ce w idząc, że malec odziewtą
- Ależ zapewrukm ch:.
tej rano wrócił d0 domu:
Przyjaciel pożegnał go pręd
- SZik6ł'ka się spaliła - odparlo dziecko patrząc w podło ko. Spotka.\! się znowu po pa
ru miesiącach. Nasz łgarz 1>1'0gę.
- Kiedy? Co ty wyga au- strzegł, że jego przyjaciel je!1t
jesz?
roześmiany, dobrze wygląda . 1
- A spaliła się· Zaraz po spławia wrażenie człowieka
pierwszej lekcji i teraz n:e szczęśliwego.
ma już szkółki. Jutro mogę
- Dlaczego jesteś taki zad/)
wstać o dziesiątej rano.
wolony?
Przerażeni rodzice telefonu- DZJięki tobie.
ją do szkoły i okazuje się, żę
- Jakżeż?
nic się nie stalo.
- Ostatnio, kiedy pTZypad- Znowu kłamiesz! Dzwonl kowo spotkaliśmy się na ulicy,
liśmy do szkoły i lekcje odby- otworzyłeś mi oczy na pewne
wają się normalnie.
sprawy. Wyobraź sobie, że u
- To widocznie szkółkę już cząłem baczniej obserwowa~
odbudowali...
postępowanie mojej żony. no l
Takie kłamstwa uchodzIły dziś jesteśmy po rozwodzie.
póki nosił krótkie spodenki i Czuję się świetnie i jestem d
mi.ewał stale
zatargi pomię bardzo wdzięczny.
dzy własnym czołem a kantem
- Jak to, więc to była prakażdego spotkanego stołu.
wda? - spytał zdziwiony bla
Gdy urósł już i stał się doro gier.
słym młodzieńcem. fantazje ie
- Najoczywistsza. Sprawg0 dokoła każdego faktu kry- dziłem. Zresztą żona w krzyt.o
stalizowały niesamowite bzdu- wym ogniu pytań
przyznała
ry.
mi się do wszystkiego. WykaRaz, naprzyklad. spotkał w zała nawet dużą skruchę. Ale
tramwaju żonę swego przYJa dlaczego ty się śmiejesz? I w
ciela. Stała na przedniej pIat ogóle dlaczego pytasz się, ezy
formie z oczami
skromnie to była prawda.
Przecie!
utkwionymi w podłogę. Była twierdziłeś, że sam to widzJ.awyTażnie czymś zmartwiona. leś.
- Dokąd Pani jedzie?
Tak, ale ja tylko tartowa- Do kina.
lem.
Po chwild. spotkał jej męża.
Przyjaciel spurpurOWiał, a
Facet bYł bardzo smutny i wy potem zrobił się blady Jak
gIądał jak błędny.
ściana. Łgarz speszył się bar- Dlaczego jesteś taki smu- dzo i zaczął wyjaśniać niepe.
tny?
wnym głosem.
- Ach! Kłopoty.
- Przecież wyszło ci to na
- Widziałem przed chwilą dobre.
tWOją żonę· Taka roześmiana.
Wtedy Siarczysty policzek
- 'l;'akl
Jechala Dewnie orzerwał dąlszil dysklolSj,-

