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pomina,
Norwegia i Rosja od da.
wna, utrzymywały wzajemne s t o - .
sunki pokojo,",,·e i wyraża życzenie,
ZACHOWANIA
PRZYJAZNYCH
STOSUNKÓW ZE WSZYSTKIMI
nŁUJ.,\CYMl POKOJ NARODA_

powinno

/lO terytorium dla tego rodza:iu poIity~i. ~!l:ąd ra~eck.i p~'ZYjm,!je. do Na. wczora,jszym meczu koszykówki. o mistrzostwo
sweJ Wladomos.Cl powyzsze oswlad. młodzież dopingowała drużynę mie Jscowe;l ~MCA,
(dalszy C1ą~ na str. :I)
wygrała z drużyną ZZK (Poznań) 46:28.

Polski w Łodzi
która ostatecznie

ielsku"

Na Jonalizacja "po

st va Norwegii przez STWORZENIE pieczeństwa międzynarodowego.
POLNOCNE<iO SOJUSZU OBRON.
Przyłączenie Norwegii do tego
NEGO ZAKO~CZYŁY SIĘ NIEPO_ m'zeszenia państw nie tylko nie moWODZENIEM. Rząd norweski ko- że przyczynić się do wzmocnienia
mlll1iku.ie, źe podejmie BARDZIEJ bezpieczellstwa
Norwegii, leci SZCZEGÓŁOWE BADANIA, W JA. wręcz przeciwnie _ może doprowaKlEJ FORl\fiE 1 NA JAKICH WA_ d:mć do tego, że Norwegia będzie
ltUNKACH NORWEGIA MOGŁABY wciągnięta w orbitę polityki okreUCZESTNICZY C WREGIONAL. ślonej grupy państw, snujących daYM SYSTEMIE
BEZPIECZE~_ leko idące agresywne plany,
STWA OBEJMUJĄCYM KItAJE A.
Rząd radziecki nie może zgodzić
TLANTYCKIE.
się z oświadczeniem rządu norWef!Rząd norweski zapewnJa w swej kiego, jakoby pakt atlantycki tnieftdpo viedrl, że Norwegia. nił"dy nie ścil się w ramach karty ONZ i odbc:dzie Itczestniczyła w akcjach poli- powiadał jej celom. Wiadomo, że itycznych o charakterze agresywnym. nicjatorzy tego paktu używają tego
Ilząd norwes!{i nie pozwoli nigdy na rod?aju argumentów, lecz nie wolno
to, aby terytorium Norwegii zostało pominąć faktu, iż pakt atlantycki w
wykorzystane dla tego rodzaju agre. istocie rzeczy jest Qł'ganizowany po-.ue' Qlltyki ..R:lW DOrw
. ( za O. 'Z i wbr.ew
rde .oNZ. P!Lkt
mu~.kuje rów~ocześ11ie. że NIE
ten ma sł~lży~ jn~~resom .po~tyki &WRZE ZADNEGO UKŁADU, I~ró- Jl'esywnoJ mektolych WIelkich moRYBY NAŁOZYŁ NA NORWEGIĘ carstw.
OBOWIĄZEK ODDANIA DO DY. Rząd norweski :t.apewnia, że NorSPOZYCJI BAZ na terytorium nor_ wegia nigdy nie będzie uczestniczy- \
~eskim dla sił zbrojnych innych kra ła w. polityce agresy~ej i że nie po
jow - tak długo, JAK DŁUGO zwol! na wykorzystame non.yeskleNORWEGIA NIE BĘDZIE PRZED.
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te zrzeszerue państw, które nie ma
na c lu wzmocnienia pokoju i hez-
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Radziecki

MOSKWA. 6, 2. (PAP). AGENCJA TASS donosi, że rza.d norweski
'" odpowiedzi na demarche radzieckie - podkreślił, iż ONZ' nie jest jl'.
l!Izcze dość silna j nie może zapewnić pokoju i bezpieczeństwa wszystkim
krajom. Poważna troska narodu norweskiego - czytamy w odpowiedzi
o zabezpieczenie wolności kraju przekonała rząd norweski, iż należy
l!Izukac większego bezpieczeństwa przy pomocy regionalnej współpracy
dla celów obronnych. RZĄD NORWESKI UWAZA, ŻE REGIONALNE
UKŁADY, l\'IAJĄCE NA CELU ZAPOBIEZENIE AGRESJI, SĄ PRZE_
WIDZIANE W KARCIE ONZ.
Odpowiedź
norweska podaje, że
1II'~rania o wzmocnie ie bezpieczeń-
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Awantury w gmachu londyńskiej giełd.y
Dlaczego spekulanci wywołali run na akcje "S.M.T. CDAlI
LO
N 6 II
k
h
NDY , . . - Ja wygląda nacjonalizacja w kraj ac kapitalistycznych wykazał ostatnio wielki run na akcje towarzystwa
"Scottish Motor Traction Compan y", jaki miał miejsce w bieżącym
tygodniu. Jak wiadomo, transport jest obecnie w W. Brytanii w stadium nacjonalizacji. We wtorek wieczorem Brytyjska Komisja
Transportowa podała do wiadomo ści, że wypłaci akcjonariuszom
"Scottisb Motor Traction Company" sumę 10.250.000 funtów za
drugą połowę pakietu akcji, które znajdują się jeszcze w ich posiadaniu.

Delegat Polski
na

S0Sji

gosn.-spol. ONZ

NOWY JORK, 6. II. (PAP). Przy_
był
tu z Warszawy wiceminister
skarbu dr. Edward Dróżniak. Wraz
ze stałym delegatem polskim do
reprezentować
ONZ. dr. Suchym,
on będzie Polskę na rozpoczynają
cej się w poniedzia1ek sesji Rady
Gospodarczo _ Społecznej ONZ,

Komisja powyższa wykupiła już jedną połowę akcji po cenie
nader korzystnej dla akcjonarius zó lA'.
W środę doszło do awantur w gmachu Giełdy Londyńskiei w
z"viazku z machinacjami spekulan tów, goniących za łat;,,'Yffi zarob·
bem z ok '!:ji ~ up\.> akcji!
Pięcio-szylingowe akcje wyku pywane były przez S.M.T. po 5 Układ
gwinei za każdą Wynosi to podwó'
t
k do ceny, J·a- Danii z radzieckq strefq okupacyjnq
.
_
'..
Jną cenę w s osun u
ką dwa :a~a temu "Scothsh Motor Traction Company" płaciło za te
BERLIN, 6. 2, (PAP). Pomiędzy
Danią a radziecką strefą okupacyjsame a k c J e . .
.
.
.~edaktor "Dad! Telegrapb" uw~za, . ze ~arux:ki w wykupu ną w Niemczech zawarto układ,
przewidujący wymianę towarów na
akcJI "są zadowalaJące z punktu wIdzema akcJonarlUszy".
łączną sumę 18 milionów dolarów
--

handlowy

I-In-I pOII-Iyk-1 ml-ędz na'rodo UeJ- Trzesienie ziemi
duńskich.

,.

scy powolują się przy tym na kartę UJ Turcji
LONDYN, 6. 2. (PAP). Agencja
ONZ. Wynikałoby z tego, że karta
ONZ zezwala na tworz~nie agresyw_ Reutera komunikuje ze stambulu,
współpracy nych
bloków lecz zakazuje zawarcia że w niedzielę' rano da1y się odczuć
I
paktu pokoju między dwoma człon_ w północnej
Turcji gwałtowne
kami ONZ. Argumentacja taka ozna- wstrząsy' podziemne. Wstrząsy te
MI.
•
* *
cza zupełne odwrócenie zasad ONZ trwały przez kilkanaście sekund. OMOSKWA, fi. 2. (PAP). Agencja
i postanowień karty ONZ.
koło 100 domów uległo poważnym
MOSKWA, 6. II. (P AP). Nied zielna "Prawda" w artykule pt.
TASS donosi, że w dniu 5 lutego am
W istocie rzeczy bowiem pakt poWstrząsy zanotowano
basa dor ZSRR w Oslo w odpowiedzi "Dlaczego Stany Zjedn. odrzuciły propozycję w sprawie paktu po- koju nie tylko odl)Owiada wymogom uszkodzeniom.
ministra spravlI zagranicznych Nor- koju" stwierdza, że wywiad Generalissimusa Stalina znajduje się karty ONZ, lecz przyczyniłby sie również w Stambule i w Brusta.
wegii, LCllf\'e, i w imieniu rządu <ra- w centrum powszechnego zainteresowania. Demokratyczna opinia w ogromnym stopniu do wzmocnie_
dzieckiego oświadczył co następuje: publiczna wszystkich krajów oraz wszyscy szczerzy zwolennicy nia ONZ i do zwiększenia jcj autoRząd radziecki zapoznał się z trewzmocnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego znaleźli rytetu. W ostatnich dniach - piSZe UJ USil
~dą odpowiedzi rządu norweskiego
"Prawda" - zarysowały się znowu
na demarche radzieckie, dotyczące w odp.owiedziach Stalina możliwość ?.mniejszenia napięcia między z całą wyrazistością dwie linie polio
NOWY .JORK. 6, 2. (PAPl. We_
narodowego,
możliwość
usunięcia
rozbieżności
między.
Stanami
,1.osun]<u r,Torwegii do problemu patyki międzynarodowej. Jedna z nich dług oficjalnych danych, og!oszo.
ktu al1;mtvckie~o. Jak wiadomo, Zjedn. a Zw. Radzieckim.
wiedzioe do utrwalenia
pokoju i nych przez główny urząd st':!tysty~
r?."d radziecki zwr6cił się do rzadu
\: zmocnienia powszechnego bezpie_ czny w USA. w styczmu br utraci_
pod
egidą
Sta'lów
Zjedn.
1
Ilorzy
się
,~cn"":<ki<''!n Z nrośhą o wy:ja~J)ieilie
Pewne iest. że szerokie kol", SI
czeństwa. podczas gdy druga zmie- ło pracę ponad 70n tysięcy osób. OP(P:~'c.ji [\:orwegii w SlU'llwic paktu Zjedn. podyktowały
taki program bloki agresywne, któt:'e podważaj a rza do podważenia zasad pokojowej gólna Ilość całkowiCie bezrobotnych
atl:lfll ~'''kie~o. hi.or~c w s'l('zególnos- i e~ektywnego ,tu·egulow,an.ia ?tos~n fundamenty Orgaruzacji
Narodów współpracy międzynaJ'odowej i do wzrosła więc do blisko trzech milioc., pod l.lW"gę i~tnif'nl'" wspólnej gl"lł I k?w ameryl<ansko :- radZIeckIch,. Ja- Zjednoczonych. Polltycy amerykań- zaostrzenia sytuacji politycznej,
nów.
nicy miedzy ZSRR 11 Norwegią. ki, został przed~ tawlOny w pytaru,acI:
~-----------------l\zad l'3cl;riecki pro!':ił również o pO_o Klngsbury SmItba. Waszyn g~onsl~;
informfJW"n1 p "O , czy l'z"d norweski ko.respondent .. New York Tlmes
ble"?fl n;ł si~h7E' j".l:ickQlwiek :r.obo. przyznał, ż zwolennicy takiego prowiązani!! wobcc p;>ktn ~lIan!yckie- graml.t unormowania stosunków 1111;0, dotyczar:r
u1wnrzenia v~isk()_ merykańslro - radziecki~~) wykazuJą
"""ch baz 10\ nic'7vch i mo 'skich na coraz W1~kszą aktywnosc,
tomatów. p0118d 170 tysu"cy k'rab!l~;' \"\orivl~l Norwpnii.
Któż l11ó~łb:v Zapr7€Czy(\ ~p reali·
nów 11 1'ł5zyno ych. 30 tvsiecy dZIał
Ż odprH,·jpdzi 1"zHdu nor ve~kiego z,:-cja tl'P;O programu. Wl10żliwiła!JY
T<W ~ fi. ~ (P ~ Pl.
Agrncja pje zaś pod wladzą Judow,," z~1ajdu- ", ty1pr ·i8klCh . 1.9110 tysIęcy rl"Cz ..
wYntka, ip rOzpRt 'lU
on obecnie tHC tylko Ulegulowan}€ . sto 'unko',
r,,Veh zranat(iw. :3El s8mololó IV. 242
lecz S;nhl!,! !-;nrmt;1il :uje ? północnego ie sie obecnie 731 mia~ta
Droblem u('zef.t111-zpnia Norwe"ii w radziecko - amerykanskich.
Rozbitr> &ztaby 11 nieprzyjaCIel. I "l1ki ~14 ~"'1')ochodó'; pEHlC?rnych ,
pakelP atlantyckim, 1)\ ''łź''jac.
Or przYC'l,ynila.bv się równip,ż YJ ZD"1('Z 'Z,"11 __ 1: o7t'lh qE'1 "'1"3h1y chinski("h
gal1lzacja Narodó\~' Ziednoczonvch ~y~ StOP~1U do. wzmoc~llen1a poko- , oJ~k ludm\'ych p dał do iadoJ11o- sklcb grup armii. 67 i'llrnlJ i 23 dv- i'l2 parn'",o7. i P0'''''oj !=l;ion :;301110jaklI" poniosły vl!zji orar zniszczono' 46 dyw zj1. chod,.,,,, pon8dl'o "tl."at;Ol1O 161 sanie jest jes7cze d05e ~ih'a, l)y 1l10glCl ]U 1 bezpIeczen;otYJ3 mle.dz v l1?rodo- ~c' wysokosć ~tr3t
zapewnić pol' oj i hezpipczeństwo wego. Tak wł~sn1e OCE'ntl :'1:e>d ra_ wojska kU01Tlintangow.'klE' '" okre- 594 pułki i 722 bahlHon:v Zdobyt0 tl'Olot"w !1IPPlzyjaclel.sklch l Zl1i zl'ip ub!egl1"ch ~ I po! lat. str'lty te ponad lABO tysięcy karabinó'v l au- c;onn 129 tank""
w<;wstk!m ],. "3.i 01"11. Rząd n01"we~ki dZiecki wysumete propozycJe.
vlZl~acza przy t 'm. zp pakt atianty('_
Al'!1ervkańsk i e kola TT'łdzg.ce I1I'7.C- wyno"?ą la.CZrtlE' ~ I p(ił mIl. ludzi,
ln nalpż:,,' -clo tych regionalnych ukła ciw~tawiają paktOWi pokoiu - tzw. '1: ('7ego '71 proc. przypada na oddzia_
dów. klorp sa przewidziane w lEll'- oakt północno - 3tlantycki. ktill·Y 1est łv l'pgnlarn<;.
no niE' oli wzipfn ponad ;],69" ty
(le ONZ i które maja na celu 1.apo- wyrazem politvki agl'~;;li i <tw8"tnf
takJ'" 1."...,. l,t<\'·v'c!t ~
"nZl!'!"'""· RE~10 'TV
t4"h"ll2.!tt Inb!r!:" SDO!'tO l~!
~ja('E' żolmerzv i ofice' 6w woi~k nahir- ;pnip agresji.
m<iędzy",,,rodowych.
.
sazerO·Wle rhf<\
IPchat'O
flO' '!prlU.. Ż~ !1lC sob~~
I'.lł
Sto!<:arh nal~zą jU"T.
li"'!'! "!'Idziecki l,ie llndzirla Orll!U
Oflcjalt,I
przedsh1wlcie1e rZi'ldl1 cjonalistycznych. w walkach zginę
n . . (121et\J~ pł'7f1rl'n\e~r!a;.
nlS I"obłą z DUi -;lJ o !(U'
do przeszłOŚCi. Dacl'ów'
lo
lub
dOSt:l10
~le
do
nlewoli
869
ge.
S?:ofp.
...
z;y
nle~I~~ulle
l""~,~
l,u l'a Inp z::u"l1ow,a)!!e- str-o
'Z'lrll' '1"!"~ f'sldl'~(I
. spr;:mf\e celu USA u~iJujC' zamaskow"ć jasne d!"
kI i ~cltorJy tllrlne~ in,·,., 'aża s'vnjr iad~tt1"~
\.v· f'/ ~'51p 'h.,1prrz bPO!tO~
l charakteru 11",l-+u Rt!:;mtyckiego.
każdego znaczenie odmowy zawarCla nerałów.
n" dTe,vuiane zęś ri na
1
tf'!'rym
.1<ł"t
nł:łłwienlł'
'''·cb. (str. 4).
Armi'l ludo\" wyzwoliła tery todajar. ~;ę na 'lp_1
są
Pakt 'ltlanl~'cki .ie~t organizowany pak1u pokoju - całą baterią '3rgul. ('In, n n1ka('1, \.\. Il'lle~cie.
Już hezpicrzne. ZdeW3'
(.tr. 3).
prz"'7. "kl'pslona grupę wielkicb tno- mentów,
Dozbawio'1ych poOstaw. rillm o powierzchni okolfl 300 tyst,QW:łne rudery remontu
~ars \'. Nie m;J on na celu z,iednocze- Tak np. sekretarz stanu.
Acheson, sięcy klm. kw. z ilościa 55 milionów
Ją po.zczegolne inst. 1u
BRAWO. Vi\{f"\
cje dla sw;vch pl'arowoI
ni" w zyslkich pokój miłujących wyklucza możliwość zawarcia paktu 1nle5zkańrów W len sposób obszary
i tfl nie -q m!łO!-C1~ !ec~
I,ów. (str. 3).
' ,H hnWf? przyg tO''UJ~!1.!e
P~I'l'tW. lecz iesl oh liczony na prze_ pokoju z uwagi na lo,
że ZSRR. w:vzwolone wzrosły do pow. 2.580
W re'va ....lowyll' me'?ZU
"o !ll'acy - czeka koble
dw<t"wienie jednej grupy panstw USA oraz inni członkowll>. ONZ 11.0- Łys Klm. kw zamieszkałej przez poZBYT CZĘSTO
l/j ZZK YMCA rlowtodJa
b Ą f\trz, lnają ')n~ r6w-il1n 'm kt:'ajOln. WY'1 i k:;> stad jasno, bowiazali sie nie prowadz:ić woje" nad l!~n millonow ludzi. Zajęto 270
ze:: ,le:st najlt;'p~za rlrqż
niez maszyny do ~lychł
(str. : l
I!!\ '" koszyhoWCE. N~i.f p'lkt atlantycki stano;vi zamknie- a przeciez powszechnH' wiadomo. ŻE. mlast 1 ważnych mieJSCa ~ości, łącz-_ zda za ją się "de[ekty"
, .

Jedno WIedzie do utrwalema pokOjU
•
•
•
druga - do podwozenia zasad pokOjoweJ

Dlaczego USA odrzuciły propozycję Stalina'

3 milion vbezrob otnych

5 miL.

.ciągu

2

I

hińczyków wyzwoliła

pól lat arnlia IlIdowa

ie
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Piali
sześrlolełnl przebudowy gospodar(z
Odczyt wicemin. Kultury i Sztuki
Sokorskiego w

O d

Wł.

Wczoraj, w niedzielę 6' bm., wiceminister kuLtury i sztuki Włodzi
mierz Sokorski wygłosił w sali CRDK
odczyt na temat .,Drogi rozwojowe
Polski", Przybyłą liczną inteligencję ,
w jej liczbie Rektora i profesorów
Uniwersytetu powitał w llmeniu
łódzkiej organizacj i PZPR pierwszy
sekretarz Łódzkiego Komitetu PZPR,
ob. W. DW(llJ'akowski. Następnie zabrał głos wiceminister Sokorski.
Stwierdziwszy, że żródłem polskich
dróg rozwojowych jest fakt o fundamentalnym znaczeniu: zjednoczenie
klasy robotniczej w jednej partii po
litycznej, wicemin. Sokorski w obszernym wstępie scharakteryzował
znaczenie walki klasowej w rozwoju
społeczeństw i w
rozwoju nauki.
Walka klasowa - mówił wicemin.
Sokorski - to jednocześnie walka o
coraz >doskonalsze wykrywanie praw
rozwojowych, zarówno przyrodniczych jak społecznych. Rozwój nau_
ki idzie w parze z walJką kllas. Nauka
kapitalistyczna nie mogła być nauką
obiektywną,
skoro dalszy rozwój
społeczeństwa przynosił jej rozsadze
nie, skoro pozostawała na usługach
klasy panującej. O obiektywiŹIDie
nauki możemy mówić dopiero w spo
łeczeństwie bezklasowym.
Klasa robotnicza, proletariat, wyzwalając naukę, wyzwala też czło
wieka. W dotychczasowym rozwoju
społeczeństw, w dotychczasowej wal
ce klas rodziła się coraz to inna for
ma wyzysku człowieka przez czło
wieka. Sam wyzysk pozostawał jednak niezmienny. Dopiero proletariat,
będąc twórcą społe'czeństwa bezklasowcgo, znosi na drodze wanki klasowej wyzysk człowieka przez ~złowieka.
By człowiek był prawdziwie wolny, należy spełnić trzy podstawowe
warunki: Po pierwsze wykryć prawa
obiektywne rządzące przyrodą , albowiem wykrycie tych praw wyzwala
człowieka spod władzy przyrody. Po
drugie wykryć prawa rządzące rozwojem ekonomicznym i społecznym.
Po trzecie wre,zcie wykryć i poznać
prawa, które rządzą kształtowaniem
się świadomości człowieka. Przesłan

ki do spełn.ienia tych yvarunków daje społeczeństwo bezklasowe .. ,Klasa
robotnicza - stwierdza mówca wyzwalając siebie,
wyzwala swói
własny naród".
. Klasa robotni~a: będąc załlrzecz~me.m, antytez'l. me.lako ust~oJ U kał'r
talistyczne,go, Jest zarazem Jego dZIec
kiem. Przesiąkła też miazmatami ka
pitaIizmu. Dl~~ego ~O\,,? cz~owiek,
nowa moraJnosc, ktoreJ nOSICIelem
jest klasa robotnicza, rodzi się i musi się rodzić w walce klasowej. Ten
proces jest !procesem długim i dla
linteligencji znacznie cięższym, Kapi
talizm w toku walki n ie rezygnuje
Walczy, stosując skomplikowane me
tody, w pierwszym rzędzie tworząc
psudo-socjalistyczne teorie. którym
uległa znaczna część inteligencji. sła
bej li niewyrobionej
ideologicznie,
n ieuświadomionej w swym klasowym
interesie

Zjednoczenie polskiej klasy robotniczej w jedną partię polityczną, był(l
postawieniem kropk,i nad i, zakończe
niem długiego procesu historycznego.
Z kolei wicemin. Sokorski

Prog nozo pogody

. l
.....
Chmurno lub mglisto z W1ę{SZy1l11
rozpogodzeniami zwłaszcza w dzielnicach wschodnich. Temperatura no
ca od - 4 st. do - 10 st, dniem od
O'st do -5 st:Umiarkowane wiatry
kl:erunków północnych, później sła
Z

be, lokalne.

.
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Kupon Premiowy
"Dziennika Łódzkiego"
. .
NAZWISKO:
. . . • • . .. • •

prze

szedł dą nakreślenia wytycznych pl2

nu sześcioletniego, które!!o
- realizacJ'a
pozostaje w ścisłym nierozerwalnym
związku ze zwycięstwem klasy robol
?iczej , jest :iej. wynikie~, Plan szesClOletOl zmlcma zasadmczo charakter kraju. Znaczenie planu - mówił
wicemin. Sokorski - polega nie tylko na po<lwojeniu przemysłu, na prze
kroczeniu produkcji przedwojennej,
pole"a też na tym że likwidując na
b

l

<;>st.atnie

~a~enty przen:ówie'ni~ Pro'c):.

P?S"':lę C1ł .WIcemm. Sokorskl .zag~d

sze wielowiekowe zaniedbanie przemysłowe, likwiduje je również na od
cinku kulturalnym. Wreszcie punkt
ciężkości w !planie sześcioletnim prze
suwa się na tereny wschodnie. Chce
my skończyć raz na zawsze 2l podzia
łem Polski na Polskę A i B.
Plan gospodarczy stanowi punkt
wyjścia dla kolosalnej rewolucji eko
nomicznej i kulturalnej.
stwarza
perspektywy zlikwidowania rozmc
pomiędzy inteligencją a robotnikami, stwarza przesłanki dla powstania
nowej inteligencji. Przemysł potrzebuje inżynierów, techników, uczonych. Plan ześcioletm wreszcie, to
nowe formy gospodarcze wsi, jej pod
niesienie gospodarcze i kulturalne.

I

memu lJteratury.
OdpOWIada Jąc
tym, którzy w postulowaniu realizmu
socjalistycznego widzą tendencje do
skrępowania indywidualności twórczej, mówka powiedział: .,My nie zaczynamy drogi człowieka, ale idziemy nią naprzód, kontynuujemy. Jeśli mówimy o przewartościowaniu
t'
pOJ'ęć l't
I era",.'-'
.... ICh ,o
nIe znac zy , z'e
zrywamy z przeszło ścią. Mickiewicz
pozostanie zawsze nam bliski, choć
nie był socjalistą w obecnym tego
słowa znaczeniu. Przewarlościowanie tradycji literackich polega na
przesyceniu pojęć nową treścią. Rea!izm socjalistyczny jest to pokazanie
człowieka uwarunkowanego społeczn ie a nie biologicznie
(zs)

I

,

•

Po reformie plac -

niższe

Wytyczne nowe; ustawy podatkowei

poda k-

obowiązku podatkowego wynagrodzeń naukowców, publicystów i li-

.
.
'
DY5kusja na temat referatow l
sprawozdań w~kazała na szczególne
zadania stronnictwa zarysowujące
się po Kogrc51e Zjednoczeniowym.
Rada Nac7.clna potwierdziła wolę

współpracy rzemieślntików, chałup
i drobnych usługowców z

ników

przodUjącą klasą robotniczą na drodze do pokoju, postępu i sprawie-

dll''''OS'CI'
Rpołec z ne]'..
w
•
Rada Nacznlna przysto"owała
~
. sta tut oraz stru~turę ?rga.n1zacYJną do
nowych zadan, wybIeraJąc nowe wła
dze.
.
Y! skład p.rezydIU~lj Rady Na~~el-:
ne] powołam zostall:, S~. Brzezu~skl
-prezes, ,WI. D~br,za~slti - ~ Wlceprezes, dl M .. Lltynskl - 2 Wlcepreze;:,. clI' D. TIIgner - sekr~tarz, J.
Zaglerski _ członek prezydIUm.
W skłnd Głównego Komitetu Wykonawczego weszli jako: przewodniczący min. dr Mićhejda, zastępca
przewodn. - pos. J. Wilandt, sekretarz gen. - min. dr Widy-Winkl,
zast. sekr. gen. - pos, K. Groszyń.
ski, sekretarzami zortali: B. Stepłń.
ski, W. Chełmikowski, M, Zak, W.
Sieczko, A. Urbańsld.

teratów, z uwagi na specyficzny
charakter osiąganych przez nich
przychodów, nowe przepisy przeKonsekwencje dokonanych u nas przemian gospodarczych i powidują dla nich
lityczno - społecznych znalazły odbicie we wszystkich dekretach ODRĘBNĄ SKALĘ PODATKOWĄ
z zakresu prawa podatkowego, które realizując zasadę sprawiedli- o obciążeniu w wysokości 5 proc.,
MOSKWA, 6, II. (PAP). Agencja
wego rozdziału dochodu społecznego, stosu.ią w odniesieniu do do- przy wynagrodzeniu miesięcznym TASS donosi z Teheranu, że w
chodu uzyskanego dzięki osobistej pracy podatnika łagodniejsze do 20.000 zł, 10 proc. przy wynagro- nocy z 4 na 5 lutej:!o dokonano w
dzeniu ponad 20,000 zł do 50.000 zł
normy opodatkowania, aniżeli do dochodu, który został, uzyskany 'l 15 proc. przy wynagrodzeniu po- stolicy Iranu licznych aresztowań,
przy pomocy własnego kapitału.
nad 50.000 zł. Wprowadzenie tej ska_ Policja obsadziła redakcje i druPrzeprowadzona ostatni{) reforma płac musiała znaleźć odbicie li uzasadnione jest sporadycznoś karnie dzienników, które zajmow nowelizacji przepisów w zakresie opodatk{)wania wynagrodzeń. cią przychodów osiąganych przez wały krytyczne stanowisko wobec
te kategorie podatników.
Obowiązują one wstecz od dnia 1 stycznia rb.
polityki rządowej.
Nowe przepisy zachowują w peł
W zwi.ązku z zamachem na SzaJednocześnie nastąp':ło
Wyrazem dalszego up;roszczenia ni dotychczasowe ulgi, a więc zniż
UPOWSZECHNIENIE
PODATKU sposobu obliczania podatku jest ki rodzinne, ulgowe opodatkowanie cha, dzienni.k "Iran" podał chaprzez uchylenie dotychczasowych ZNIESIENIE DOTYCHCZASOWEJ pracowników sezonowych w formie rakt<:'.Iystyczną
wiadomość,
że
zwolnień od podatku tych pracowprzy zabitym zamachowcu znale"KUMULACJI",
obniżki podatku o 1/3 oraz
ników państwowych i samorzado- wpr.owadzony
natomiast
zostaje ULGI DLA PRZODUJĄCYCH W ziono legitymację dziennika "Parwycb, którzy z tego zwolnienia 'ko·· przepis, że pracownik, który otrzy- PRACY Z TYTUŁU WSPOŁZA czeme Island". Dziennik ten znarzystali. Zwolnienie to było wpraw- mu je wynagrodzenie od kaku płat- WODNICTWA W WYSOKOSCI DO
dzie tylko pozorne. gdyż uposaże ników, opłacać będzie tylko od jed- 30 PROC. NALEZNEGO PODAT- ny jest z probrytYJskich sympatii.
nia tych pracowników skalkulowa- nego z tych wynagrodzeń podatek KU.
ne były jako uposażenia netto.
według skali zasadniczej, od pozoWprowadzone zostają za;:ady oNowe przepisy zrywają z dotych- stałych zaś wynagrodzeń - pod- bliczania stawek oszczędnościow ych
czasowym
sposobem przeliczania wyższony o 50 proc.. W tym celu analogicznie do zasad przyjętych ~7 UJ Ho,.ei
wynagrodzenia r.a stosunek roczny o,t>owiązany jest złożyć oświadcze- nowych przepisach o podatku od
MOSKWA. 6. II. (PAP).
Radio
dla ustalenia 'Nl aściwej stopy po- me, od którego płatnika otrzymy- wynagrodzeń, a mianowicie skale
datku, wzamian za to wprowadzają wane wynagrodzenie ma być opo· dla poszczególnych okresów WYPła-J Pen.ian donOSi o wznowionej akcji
za"adnicze skale: miesięczna, tygo- datk?wane be~ zwyżki ?O-proce~- ~Y, ~j. miesięcznego, tygodr:io~e~o oddzia.łów ~artyza~ckich w p~łud- .
dniowa i dz.:enna . Stanowi to znacz tow~.1, W przecIwnym razJe płatmk l dZlennego, przy czym naJw.vzsza UlOWe} KoreI przeCIwko tamteJsze- '
rządowi
mal'ionetkowemu.
ne uproszczenie obliczania podatku, powinien obUczyć podatek ze zwyź kWota wolna od ob.,wiązku ószczę- mu
dzanIa podniesiona zostaje z 20.00fJ \ Szczególne natężenie walk notuje się '
a w konsekwencji oszczędność pra- ką 50 proc.
W
związku
'l. pociągnięciem do zł do 30.000 zł miel):ęcz,nie.
w prowincli Północna. Dan\a..
.
cy .
Jeśli chodzi o wysokość opodatkowania, podniesjona została najwyższa kwota wolna. od podatlm
z 8.000 - 9.000 zł do 13.000 zł miesięcznie oraz obniżona skala w
szczególności
w
odniesieniu
do
niższych grup wynagrodzeń.
WYSOKOSC
OPODATKOWANIA
wynosić będzie od 0,75 proc. przy
(dokończenie ze str. n
!ił jasnej odpowiedzi na pytanie, czy nych pod taw ani powodów WątpIĆ
wynagrodzeniu 13,000 do 14.000 :d czenie rządu norweskiego, choć uwa przys tąpienie Norwegii do paktu a, o dobrych sa iedzkich zamIarach
mies:. do 23 proc. przy wynagrodze- źa je za niedostateczne.
tlantyckiego pociągnie za sobą przy- Zw. Rad7.!Cckiego wobec Norwegii,
niu 100.000 zł miesięczne, nadwyżka
jęcie zobowiązań w sprawie utwo- w'.'kluczających
wszelką możliwość
wynagrodzenia ponad 100000 zł
Rząd radziecki nie może przejść rzenia wojskowych baz lotniczych i nfłpaści . .Jak Wiadomo rzadowi normiesięcznie opodatkowana b4ldzie w do porządku dziennego nad okolicz- morskich na terytorium Norwegii. wf'skiemu. Związek Radziecki zajwysokości 30 proc.
nością, że rząd norweski nie udzie_ Tymczasem wiadomo, że wciągnię- mo\ 'al zawsze przyjazne stanowisko
cie małych krajów do paktu atlan- wobec Norw0gii i w okresie drugiej
tyckiego ma na celu wykorzystanie wo.iny świato\vej Zw, Radziecki

Odrębno

skalo dla literatów, publicystów, naukowców

Aresztowania w Teheranie

Nasileni

walk

proponuje
gii
ZSR
zawarcie paktu o nieaqr.esji

nnotesl Polski- ,-

Pi~er~~~;j: JI~Ory~~n~::n~b~~f~ Pl"

ruchu robotniczego, na kierunek rewolucyjny i reformistyczny, Rozłam
ten zaistniał też w polskim ruchu ro
botniczym, Mimo to proces zjednocze
·
'
11
nia
polski.ej
{aąy
ro b Ot,mcze],
wzrost świadomości klasowej i rewolucyjnej szedł tale naprzód. W.
warunkach zwycięskiej rewolucjl
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che Idy Rada Naczelna StronnIctwa
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Pol sk.
.
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CZBlhosłOW8[JIlI,
sprawie
grec k'rch przywo' dco' W ZWl'Qzkowych

'
LAKE SUCCESS. Przedstawi-j faszystowskie~o zawieszono na
.
I k' , C ·h ł
..
k t' k . t
.
..
G
l
CIele Po s l l . ze< os owaCJl w s u e In e~WenC.1l
enera ne~o
ONZ wystosowah pIsma do Sekre- Z,gromadzem~ ~NZ. PrzedstaWI::
tarza generalnego ONZ - Trygve clele Polski l ' Czechosłowac)l
Lie, wzywające do interwencji w stwierdzają, że reżim ateński chce
sprawie dwóch przywódców grec- zatwierdzić wyrok śmierci na obu
kiego ruchu zawodowego, Amba- działaczy, licząc na przerwę w obtieIosa i Bekakosa
których po- radach Generalnego Zgromadze'
l:
,. T
L'
k
ł
l d
nowny l?r{)c.es rozpo~zą Slę przea ma. ryg~e Je prze aza ape o
paru dmanu ~ Atenach:
.
przewodmcz~cego. Generalneg~
W poprzedmm proceSIe w hsto- Zgromadzerua - mm. EvaUa, kto
padzie 1948 roku obu przywódców ry w listopadzie interweniował u
k
ś .
k
d
k
s azano na mlerć, a wyro są u rządu grec iego.

Przed nowym etapem

współzawodnictwa

pracy

młodzieźy

górniczej

ich terytorium dla utworzenia baz

swój

w

wyzwo_

dla Zw. Radzieck.iego, ponieważ Nor wcgli dobrowolnie i nawl't wcześwegia i Zw. Radziecki posiadają niej. niż życzył sobie tego rząd nor_
wspólną granicę.
weski.
.
.
"
. .
,
W odpowIedZl 'rządu norwcsklCgo
.}('zeh ,Jednak rząd norwesld mt.
jest mowa o tym, że Norwegia nie mo to ż~'wi Wlltpliwość ('o do doprzystąpi do żadnego układu. prze- blych sąsiedzkich zamial'ów ZSRR
widującego oddanie do dyspozycji wobec NorwcO'H, to t7:ąd radziecki,
baz wojskowych na terytorium Nor mając na c{'!u usunięcie wszelkich
wegii tak długo, jak długo Norwegia Wąhlli ,'ości ro do zamiarów ZSRR,
n!e będzie. przedmiotem. agresji lu? PROPONUJE RZĄDOWI NORWE_
nIe Zna)dZle ..slę wo~ec. mebezp!eczcn SIUEMU Z \WARCIE Z ZSRR PAstwa agreS]l. Z oswladczerna tego 'I I\.TU NlEAGRES.JI ABY W TEN
wynika, że wystarczą jakiekolwiek SPOSOB PO OŻYC 'I\:RES WSZEL_
prowokacyjne pogłoski lub na pręd-lKJM WĄTPLIWOSCIOM.
ce zlepione kłamstwa o niebezpieczeństwip agresji na Norwegię, aby - - - - - - - - - - - - - - _
d
rząd norweski u zielU swego tery_
torium dla baz wojskowych innych

Plan w 143

mocarstw-w
każdej chwili, a więc
również w obecnym pokojowym 0-

:~:~~~~~~z~~u a~~r: ~~r~;:~~~

proc.

wykonnly polskie fabryki

igieł

Wśród
delu pomocniczych artykułów przemysłOWYCh
importowa-

nych z zagranicy, poważną pozycję
pieczeństwo napaści może pojawić się stanowią igły czc~ankowe do maszyn
ze strony Związku Radzieckiego. A_ włÓkienniczych, .Jeiil to artykuł nieluzja. tal,a jest zupełnie nieuzasadn:o zbędn~' w prz<:dzalniach bawełnia
na, gdyż rząd norweski nie ma żad nvch, wełnianych i włókien łyko

KATOWICE, 6. 2. (PAP). Stojące żowych brygad pracy, po włączeniu
przed mło,d7lieżą górniczą nowe za- się do współzawodnictwa ogólnego.
dania w obecnym etapie współzawo_
wych.
dnictwa pracy, które po zakończeniu
I:MIl!i l
W Pań, tw. Zald. Szpill:!k,
Okuć
V etapu współzawodnictwa młodzie
• • , I
•
i Przyborów T~{3ckich rozpoczęto
• i
żowego przybiera obecnie charakter
już w J fl47 r. pod kierunkiem inż.
• II •
ogólny, zostały omówione na konfe_
Karola Wacła\\'ka I majstra SzylIcra opr~cowywać sposoby wytwarencji. w Zabrzu w dniu 6 bm. Kon- zbrodn!orzy wojennych z Austrii
• I I • • • ; • Ił
rzania igieł. Pierwsze' igły wyszły z
ferencja zorganizowana przez odI
.,
,
•
dxiał zabrski Zw. Zaw.
Górników . WIEDEJQ', 6. ,(PAP). W Austrii kala. austriacka zna,jduje si" w fqbryki już w marcu 1948 r.
, ••
(7 kolejnych kuponów prosimy pr:<yz~omadziła przedstawicieli refera- VI :vkryto nową szeroko rozgałęzioną INNSBRUKU.
, P l a n produkcji igieł na rok 1943
stać do RedakCJI ,.Dzlennlka LódZkie-1 ~
. ,
..
_
organizację hitlerowską, noszącą na_
Organizacja zajmuje się m. in. z,Jsl.al wykonanv w 143,2" p, W pierwtow mlodZlezowych, dyrekCJI 26 ko- zwę "CZARNYCH MYSLIWYCH". przemytem hitlerowskich zbrodnia- :;zych Jatach planu fi-letniego progo" . I:.ódź. ut PiotI'I<owska Nr !l6. l.
.
kł d '
Na kopercie zaznaczyć: "KUPONY pa n i lOnych za' a ow pracy WINa czełe tej organizacji, mającej głó rzy wojennych z Niemiec i Austrii rltt!{cja zaspokOi całkr\l'ir.ie zapoROZRYWKOWE").
przemysie węglowym, Głównym jej wną siedzibę w MADRYCIE, stoi ko do Włoch, skąd są następnie wysyła ,1l'lebowani p
pol~klego
przemysłu
.=~~~~~:::~~~~~~~~~ lematem były osdągnięcia młodzie- bleta nazwiskiem STANGER, Cen_ ni do Hiszpanii i Płd, Ameryki,
włókienniczE'go.
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Hitlerowcy

przemycają

I

Po prostu
Nie tylko
~'

Nie będzie już ściqgania

•
dachówek

§chodółN na opal

i rozbie.·oniu

Gdzie jest uL Skalna? Na Sto', Poczt.owo - Telegraficzny .. Byłoby
kach.
zctem w osiedlu mJesz- to wlelką wygodą dla mIeszka nkaniowym. które raa przed sobą ców Stoków.
dużą przyszłość. J'lŻ Q'ZJ' s· dzielni,
Obok dwa bloki remontuJ'e dycę tę zamieszku.;e ok. 5.000 osób.
.,
rekcja MZK.
Prace są również
Tr~mwaj linii ,,17" ,.przybli:yl·' daleko zaawansowane. Natomiast
Stokl ~o cent~um miasta. ~ic ?Z1\V budynek narożny przeznaczony
nego, ze l~ldzle z~częli t;blegac SIC; jest na szkołę, której Stoki. tak
o uzyskam.e tu mleszkan.
I bardzo potrzebują. Dzieci uczą sięl
Wsz stkle bloki. na Stokach,
które nad awały się do natyc1,.-

~

re-

•

w ciąsnym baraku, urągającym
wszelkim wymogom higienicznYlTl
i kulturalnym. Oby jak naj prę-'
dzej znalazły się kredyty na wykOl1czenie tej szkoły.
Dla uzupełnienia obrazu ul.
Skalne5 dodajmy, że ulic7.ka ta
jest już wybrukowana, a ostatnio
przeciągnięto przewody elektry-

.
.
E
k
Wy-I
SPerymen
I .

miastowe~o zamieszkania lub
magały mezbyt l-osztowncgo

II

kt ry
(I

czne. Będzie więc i światło. Kanalizacja jest, woda również - na
razie z miejscowej studni. W r
1950 Stoki mają być połączone
z miejską siecią wodociągo "ą.
Historia uL Skalnej dowodzi, ŻE!
na Stokach wszystko zmi.enia się
na lepsze. Nie będzie już rozbieh'
rania schodów i ściągania dac 0wek. Wszystkie prace remontowe
prze:imuje z rokiem bieżącym
ZOR, co niewątpliwie wpłynie na
Rrzyspieszenie ich przebiegu.
WO.

SI ę Uda'

ł

l i .

ff ~

źródło

dochodu ....

Zrozumiałe Jest. że każdy chee
ja.k Dlljwil:cej zarobić. Nic dziwnego, że i t,aksówka,rze ł?dzCY staraj"
się o jak najbardziej Intratne .ku~sY. t. j. w śródmieściu, 31 uD1kaJll
wyjaztl11w .na. peryfet"ie, stamtąd
bowiem na ogół wracają do centru.m
miasta bel. pasażerów.
._
Coraz czę4cie.i się zdarza, ze DlPf
' t k . ek odma.I;:tórzy szo erzy a -so",
,
wiają wyjazdów do dalej połozonych dzielnic miasta.
Oto co pisze o tym jeden z czy tel
ników .,Dziennika Łódzkiego".
..W ubieglą. sobotę o?prowadzalem dwie znaj me, zamleszkale na
Polesiu. Było późno; tramwaje j.~
nie kursowały, więc zdecydowal1smy się pojechać taltsówka". Na, rog.u
Piotrkowshej i Moniuszki wSledllśmv w Lal{sówkę Ni' 11. Gdy szofer
clo~dcdzial się, że ma jechać na. Po
! "fi~ I\silował uruchomić wóz, po
('hwili wah,will jed"aJ{ oświa.dczvł.
że
ni . moźe jcc}1;w, gdyż samochótl
J-~~.
"." t. )11'f w [lol"'''dku.
~ ...
CM; mieliśmy robić - wYSiedtlśm~'. W te~ ch \ViIi. l'zekonlo uszkodZOll~ taksówka. szybko odjechala

mOlltu zapełniły się szybko. SZko- l ' .
,
dmaontYto~kwo. że dużą C'zęść tvcb re- "IrJ!!I'it./P7 . . . . . .. m
. 1rr."",:LfI,lJłt.-L_ .2.L. ń •• ,
Eksperyment
przeprowadzoąy
_
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ł
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ł
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nicum zdało z pomyślnym wyniga_a na tym, że porzą., owano
Fań~twowp Techl1lcum Włók'en-Ih-ch robotnlkó'V, l1l'łistró" Hp. i "y kiem egzaminy końcowE'. RO>:Jadą
dn,e ~:lUd;,:nkl kosz~em I:mych" b~r- nicz2 \V Loclzi powstało. Jako pkspf'- i ciągu dwóch lat zaopatrzono ich ',01 się oni po fabrykach jako pełnow",r
fe balcizleJ rYll1('nŁ. Stał.' rozwo,l przem"sh iSunlP wiedzy teoretyczneJ, pozwa- tościowi technicy włókienn:czy. 42
dZle] znlszczonycn.
zniszczQn, e budynki zdewastow;omo l włókienni~zego w Polsce w~magal lającą absolwentom na samodzielne osoby ukończyły wydział tka<;ki. z post!l,iu ".
w straszny sposób. Rozebrano na zw;ęk,,:zema kadr mtehge~c]J lech- kierowanie produkcją całego od- 31. - przędzalniczy. 17 - farbiarNie za.wsze znajdzie siĘ inro..a takopał, czy na budulec drewr;ian'~ X:lc~ne.1. P~stanoWlOno WIęC <tW'l- działu fabrycznego. Do Techn:cum sko - wykończalniczy, 12 - dzie- só",ka, która zatJierze pasażerów.
s h d'
v d·t
l'
"okien i llyc ~dpow,:dn;ą uczel~lę I przYJ~
wiarski :: 5 - konfekcyjny.
W cytowanym wypadku tr?;~ o,:s-obY
c __ o .'i, . ty al o am.,
.
mowac do meJ ludZI, ktol'zy zyska!! z każdym rokiem napływają nowi
musiałyby w nocy wędrowac Ples~O
drzwI. zdarto na\~et na dnzych iuż doświadczenie 1;)rzez długą pra- pracownicy przem ysłu włókienmWczoraj odbyła s:ę w Domu Kul- z ul. Piotrkowskiej aż na PoleSie.
płaszczyznach dachowkę, by repe- cę w przemyśle włók:ellniczym.
czego, o tatnio
głównie przodo- tury przy.uL Przędzalnianej 68 :lro
Warto by sprawami tego typU za
rowac nia "własna" dach y. W terl Brar więc do Technicum zwyk- wnicy pracy.
czystość wręczenia dyplomów pier- ;ięły się odnośne czynniki, ~ w pi~l'wszym
absolwentom
Technicum wszy m rzę d Złe
•
Z w. K lerowcow,
sposó b zniszczono kilkana ście bto•
przez dyrektora generalnego Ce'!-- Właściciele taksówek powinni zroków mieszkalnych, które ' mogłyt~alne.go Z~rz.ądu Przemysłu Wło- zumieć, że taksówki to nie tyI.k?
by pomi~~cić s~tki. rodzin.
Ił
k:enruczego lUZ. W. Weno ego. JaJ::~ 7.ródło ich zarobków. lecz równlez
OCZYWIscle ,Jest to stan rzeczy
,~
plerwszy. otrzy:uał d,JJ?lom te~hn!ri: środek lokomocji, który ma speł!,-Iaó
sprzed dwu - trzech lat. Dziś syEdward Koteckl .. W~rod. 10 p1er:w- wyznaczoną mu rolę w komuDlI~atuacja zmieniła się. KlIka poważowe osro I maszynowe
szyeh lokat z~aJ~uJą Się technic Y / Cji miejskiej. (jb)
y
" .la
. k CZPWł
Wacławjeszcze
Ochocki
l Paweł
n ch·
. . 111S t y t UC]l,
. ., D y~ którzy
przed
dwu latyBroda.
byli . . : . - - - - - - - - - - - - - zwykłymi robotnikami.
•
,
rekCJa Okręgowa Kolel ltp. odre I
montowało szereg budynków d:R Rok' bieżący będZIe przełomowym z;ński _ 15 miL zł. konecki - 13 Do nowych techników przemówipra~~.;;l1ikÓw już nie w sposo~ w zakresi~ me~hanjzacji roln;clwa. miL zł, rawski.- 12 mi~. zł~ ~llt~ li dyr. Wen de, prz~dstawic;el. K.Ł starostów w . Łodzi
"dZlkl .
Liczba osrodkow maszynowych w nowski - 20 mIL zł , sklermewlckl PZPR Zebrowslu, z ramtema
.
.
Ale wróćmy do ul. Skalnej. Dl&. wOj. łódzkim wzrośnie z czynnych - 21 mil. zł. sieradzki - 22 m;l. zł. Stow. Inżyni erów i Techników We czwartek, 10 bm. w Ur~ędz~e
czego o niej chcę pisać? Bo na obecnie 71 do 136. Nowe stacje ma- wieluńslti - 23 mil. zł. Kwotę naj- inż. Ambroziak oraz dyrektor Tech Wojewódzkim w ~odz; odbędz!1! Sl~
t ej uUcy " 'tej chwili najbardziej/szyn powstają głównie w ośrodkacil wyższą, bo aż 29 mil. zł przyznano nic~m - Jagodzińl'llo:i. Na ur~czy- odprawa :wszyst~.ic'h st~r~s1.ow ,l
W1- p-aca T ' właś 1 -emon; ujel zamlcf<z);alych przez gospodarzy pow. łaskIemu. Wf parze z rozbudo- stoscIobecny był prezydent mlac;ta prezydentow rmast wy?zJelonycn
. e _dL" 'l u
brr. ; J k' k'.·, na jbied'lic,lszych. Przyznane na ten IWą. ośrodków ma~zynowych postę- Stawiński. (aw)
województwa JÓdzkiegn. (Jb)
6lę Z ewas owane u ~n l, . _tOl'~lcel Juedyty już rozdzielono. I. 1ak pUJe s.:kolenie tlaktorzystów.
swego czasu padły ofIar ą ,.dzlkle] nr r·o,\, łodzk' n"l ~"' llOSaZenl'
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en ra ny
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>1;ospodarl,l,
I• ~l aC'J'. . "IY'RszynOwyC!1
olI zvma L,? T .Tak
'h ·c'
ne'
Obslug'
Roln'ctwa
?becni~ przY 111. Skalnej\\,Y-! mil:.
1'0\\'. łęczycki HI .. m!! zl: r;~R~~ ~\T loku bieżąc~m zw},ó~i się
koncza Się dwa budynkI mleSl:- l~", Kkl - .11 rl1l1. zł. ?pnrzyn$kJ I ~zczeoólną llwaO'ę na zwiększenie
k~
kalne o qO iZbac,h Dyrekcji Okrę- plOllkowskJ - po 17 n'Jl. 1.1, brze- kadr kierowcó,; i mcC'haników trak
zę
gu Poczt. Już w kOllCU tego mief torowych.
Trzy główne ośrodki
Z ,JInrJO
§
C DA
.sJąca wprowadzą się tu poczLow- l i
'd'" . d
k' szkol Pili owe TOR w Gołolęc;nie.
~
'T.'
ey w/'az 7. rodzinami. Poczta n1? , .. owe ODro KI Jor onows le Radomiu i w Komprachcicach rozOkazuje Sl,ę, że nawet i w Łod,i, r Wres~:cie niezamieszkałym lokazamiar wyremontować jeszcze s. W Łodzi
poczęły już 4 miesięczne kursy me- gdzJe nR ogoł remonty; nC1prawy lem 7am~eresowało Slę Kolo Prabloki przy tej ulicy i uizadzić w
W tynl rnkll Zarzad Mi"l'~I'i nn cN'hanikhów z~spOIOz~YChk.dhla państw · budynków mają żółwie tempo moż- co \'ników U. W. zrzeszonych w ZV1 .
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'. .
.
"
.,
~
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.'
leruc omoscl
lem: 'IC
oraz 2 na szytko zmienić ruderę w pięk- Zaw . Prac. Państwowych. Wspól,le nym z mch na parterze UrząQ lIl'7.ądzić 2 pierwsze wzorowe ogrod- m:esięczne kursy kierowników war ny lokal.
nym wysiłkiem, przy poparciu tiki dla dzieci. Jeden z nich powę,a- sztatów
ośrodków
maszynowych
Dowiedli tegl') pracownicy Urzędu nanf;owym spółdzielni pracowników
me przy ul. Ze.romskiego. drugi w Pl'Zy spółdzielniach gminnych.
Wojewódzkiego.
wyremontowano lokal i postanowio
Parku Struga (ul. Sędziowska). , I Ogo'ł em w pierwszym
.
k-war t a le Je~zcze
przed dwoma ml'esl'ącamJ' no założyć w nim świetlicę.
~
Dobrze byłoby gdyby władze mle~ br. Zarząd Centralny TeR planuje parter kamienicy przy ul. ZachodWczoraj odbyło się jej otwarcie.
oddz'ołów Banku Handloweg()
I'kie skorzystały ze .przyjających przeszkolenie 2320 traktorzystów. niej 15 był całkowicie zniszczony.
Pracownic;\- Urzędu Wojewódzkiego
W dniu 20 11ltego r. b. zlikwido- warunkow atmooferycznyc..'l i roz.po- 120 kierowników warsztatów ośrod- Pokoje bez podłogi, tynk opadły z (przes'7.łn 800 o sń h) otrzymali p ięk
wane zostaną filie Banku H'lncllo- rzęlv prace z:i€mne wcześniej. Ła- ków maszynowych i 60 mechani- sufitów i ścian tworzył sterty g"u" 'ego w Warszawie, w Kaliszu i w twiej teraz o robotnika. a poza tym ków zespołowych. W akcji szko]e- zu. Pomimo braku mic ..zkań w Łn ną 4-pokojową świetlicę. w której
Radomiu. Placówki tp przejęte zo- dzieci mogłyby z ogródków korzy- nia. TOR ma współpracować z or- dzi nie było reflektantów, klór7.;':'- lniE'ści się biblioteka, czytelnia pism
już z no1~taniem pierwszych ga ni7.<łcją Sł~żba Polsce oraz l. by chc;eli 7Jłmieszkai- w tej rude- i 7.rRrliofon;2'owana !'ala posiedzl.'ń.
staną przez BRnk b. Spófek Zal'oh- ~tać
ciE'pł:'ch ri,nl wIOsennych.
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ŁUK

obojętne, spać tu czy tam. W hotelu była dość przyzwoita łazienka, od portiera wziął nową szczotkę do
zębów. Heszta była bez znaczenia, kobieta była , jak

pacjent.

Wylał koniak do karafki i postawił przy łóżku
obok szykIanki, którą przyniósł portier. - Chyba bę
dzie pani miała dosyć - powiedział - to prostsze,
nie będę potrzebował wstawać i nalewać. Butelkę
i drugą szklankę postawię koło siebie.
"rze'o1y'" Wa"da Helce".
- Nie chcę tej malej szklanki, wolę pić z tamtej.
JII]",lhli'mm!1U1ffi1l1l11111111~HIliIJIIII1lII."ffip.iII1ml1Ull1l!i:::!~iII!:'IliJlJmmjmllll!111111111111!1111!'ilmllm!lfrląll!illm1l11111!mlllill1l!l111i 1l 11 1 1IlmmI1l1i1ml!l!l1Jl1m 1 m!l11
- Jeszcze lepiej - Rawik wyciągnął się na szęzlongu. Był zadowolony, że kobieta nie nudzi o to, cZy
Wspaniała, co? - zapytał portier z dumą.
Istotnie, pOGhodziła prosto z pudełka magazynów mu wygodm.ie. Będzie miała, co chciała, dzięki Bogu,
Luwru, gdzie zostala kupiona. - Szkoda - powie- nie okazuje specjalnych talentów domowych.
dział Rawik chciałbym zobaczyć damę, która ją
Napełnił szklankę i postawił butelkę na podłodze.
- Salute!
wybierała.
- Może pan w niej spać. ,Nie potrzebuje pan ku- Salute! - odpowiedziała Joanna Madou-

T'RIUMF ALNY

dziękuję·

pować.

-

Ile jestem panu wini€ll1.?
- Co łaska.
Wyjął rękę z kieszeni. - O panie, to za dużo powiedział portier.
Czy pan jest Francuzem?
Tak, pochodzę z Saint N azaire.
-

Widzę, że

piżamę

nic nie

pana zepsuli Amerykanie. Ale za tę

będzie za wiele.

Cieszę się, że się panu podoba. Dobranoc panu. Zwrócę się do pani, to mi odda jutro rano.
- Sam ją oddam. Proszę mnie zbudzić siódma
trzedzieści. Ale niech pan cicho zapuka, ja i tak usłyszę. Dobranoc!

- Niech pani s,pojrzy - powiedział Rawik do
Joanny Madou, pokazując jej piżamę - co za kostium karnawałowy! Ten portier to magik. Nawet ją
włożę.
Zeby być śmiesznym. trzeb>! przynajmniej
tvlp nieświadomości , co odv agi.
Okrył szezl(1ng prześdcr<1dJ n m, było to wreszcie
<

Świetnie. I tak nie miałem wiele chęci wędro
po deszczu.
- Czy ciągle pada?
" - Tak.

-

wać

nika , kiedy nić pęknie. Rzpr7.Y U1T~ciły wagę.-Znó
napełnił swoją szklanl;ę.
Kiedyś, będą.c jeszcze małym chłopcem, spana łące w nocy. Było to latem i nieb;) było czyste. Zanim usnąłem, zohaczyłem gwiazdozbiór Oriona nad lasem, na horyzoncie. Potem, kiedy się prze"
budziłem pośrodku nocy, zohaczyłem nagle, jak Odon stał tuż nade mną. Nigdy tego nie zapomnę. Wipdziałem, oczywiście, że ziemia jest planetą i że się
obraca, ale wiedziałem o tym jedynie z książek, jak
ktoś, co niczego dokładnie nie rozumie. A teraz po
raz pierwszy odczułem, że tak jest naprawdę. Poczułem wyraźnie, jak ziemia leci w milczeniu poprzez
niewymieme przestrzenie. Poczułem to z taką silą,
że instynktownie zacząłem szukać, czego by się uchwycić, żeby nie zostać zmiecionym z jej powierzchni. Prawdopodobnie zdarzyło się tak dlatego, że
nagle wyniesiony z przepaści snu i obrabowany z pamięci i P'r'Zyzwyczajeń, spojrzałem w wysokie, niczemu nie podobne niebo. Ziemia utraciła wtedy dla
mnie swój ciężar, i od tego czasu nigdy już się na
niej nie czuję pewnie ...

-

łem

Wypróżnił szklankę. Niektóre rzeczy stają się
przez to trudniejsze, a JE' inne znów łatwiejsze - powiedział, patrząc na Joannę Madou - nie wiem zresztą, dokąd pani odpływa w tej chwili. Jeżeli pani
już się czuje dość zmęczona, proszę nie odpowiadać.
- Jeszcze nie, ale wkrótce. Jest jeszcze coś we
mnie, co ciągle czuwa. Czuwa i mrozi.
Rawik odstawił butełkę na podłogę. Z ciepła pokoju przenikało w niego zwolna jakieś ciemne zmę
światło, myśl.
cz~~e. Otoczyły go cienię, bicie skTzydeł. Ten obcy
- Pierwszorzędna noc na pijal1stwo ...
pokoJ , ona, z zewnątI"Z to monotonne bicie odległych
- Tak, ale zła na samotność.
bębnów deszczu, chatka, światełko na brzegu chaoChwilę Rawik milczał. Musimy się do tego su, mały ogień i blask wśród nienazwanej dziczy, obprzyzwyczaić powiedział wreszcie zniszczona ca twarz, do której mówił...
je::t siła, która pr.zedtern zbif'rała t.o wszystko do ku- Czy i pani t::\k ooczl1wa' - zapytał.
py, Rozlecieliśmy się, jak szkhme paciorki z naszyjC. d n

Łagodny
wnątrz, jak

stuk deszczowych kropel przenikał z zegdyby coś tu chciało wejść, coś szarego,
nieforemnego i melancholijnego, coś, co było żałoś"
niejsze od samego żalu - dawna, nienazwana pa,
mi ~ć, nie kończąca się fala. która wdzierała się do
tego zamkniętego pokoju, próbując unieść ze sobą
i pogrzebać wszystko, co kiedyś przyniosła i co na
tej wyspie zostało z<łJpomniane: odrobina ludzkośd,

Hzn.;:;
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SPORTOWY

Koleje losu

meczu YMCA· lZK

Niejednego zapewne zainteresu·
je w jakiej kolejności strzelone zostały goale w meczu piłki koszyko'we,l o mistrzostwo Polski między
YMCA - ZZK, który zakończył się
zdecydowanym
zwycięstwem
ło
dzian 46:28.
Histolia, tego sensacyjnego meczu przedstawia się następująco z
Dawno nie o- stanie szybko zakończona i już ników, zwłaszcza, że drużyna PO-\Iiński i Barszczewski. YMCA za- tym, że podajemy który z graczy
.
YMCA zdobył punkt:y,
glądaliśmy w Ło pod koniec tego roku nie bę d Zle znańska grała fair i pozostawiła imponowała kilkoma celnymi strza
YMCA ZZK
dzi tak ciekawe- m)' potrzebowali tłoczyć się w ha- w Łodzi jak najlepsze wrażenie .. łami niemal z połowy
boiska.
2 _
O Barszczewski
go i na tak wy- li "Wimy" czy w YMCA.
Zachowywanie
Sli.ę
kibiców Zdobyty przez Barszczewskiego
21
sokim poziomie
Wracajmy jednak do meczu sportowych pozostawiało wiele do kosz z połowy boiska był klasycz23
stojącego meczu ZZK YMCA.
życzenia, co w przyszłoŚCi nie po- nym przykładem, że punkty zdo25
w ' piłce koszykoSpotkanie to zakończyło się winno się powtórzyć.
bywać można nie tylko z bliska,
45 Dowgjrd
Barszczewskl
wej jak ostatnio. sensacyjnym zwycięstwem YMCA
Mecz był wyjątkowo denerwu- ale również i z odległości kilku,
:
~ Ulatowski
Spotkanie niemal decydujące o 46:28. Powiedzieliśmy sensacyj- jący.
I to nie tylko
dla za- czy nawet kilkunastu metrów.
10 _ 5 Zyliński
mistrzostwie Polsh mi ,. lzy YMCA nym przede wszystkim dlatego, że wodników, ale i dla kibiców Trzeba jednak mieć doskonale 012 - 5 ŻyIiński
z Łodzi, a dotychczasowym leade- łodzianie uzyskali
zdecydowaną sportowych. Atmosfera sali u- panoo.vaną technikę strzałową.
l4 - 5 Barszczewskl
rem tabelki pl.mktacyjncj druzy- przewagę punktową. Nie chodzi o dzieliła się gościom, którzy pod
'rrudno uwierzyć, że YMCA mo
14 6
ną ZZK z Poznania
obudziło w sam fakt wygrania, bo równie do- koszem byli bezradni, wówczas gła przegrać mecz z ZZK w Poz15 6 Barszczewski
Ma.ciejewski
Łodzi duże zainteresowanie. Wy- brze mogli wygrać kolejarze, ale gdy w meczu z TUR wykazali do- naniu, tracąc tam jeden tak cen"
~~
Maciejewski
starczy na.dmienić . że
wicIu z o to, że YMCA rzeczywiście grała skonałą dyspozycję strzałową·
ny punkt. Przecież tym razem za20 _
6 Zyliński
Pierwsze punkty dla YMCA rysowała się wyraźnie różnica po20 6
tych,
którzy dostali się do sali dobrze. Wynik 46:28 mówi sam
YMCA, musieli zadowolić się w za siebie.
zdobył Barszczewski. Następnie ziomu gry obu
drużyn.
ZZK
22 6 Maciejewski
Drużyna
łódzkiej YMCA była do głosu doszli kolejarze, którzy wprost nie potrafił dojść do głosu,
23 6 Maciejewski
wielu wypadkach miejscem na dra
lepiej zgrana.
Łodzianie celniej zaczęli prowadzić 5:2. Złą passę i miał jedynie chwilowe przebły24 6 MaciejewGki
binie gimnastycznej.
25 8 Maciejewski
Niemal na godzinę przed me- strzelali i wykazali więcej inicja- przerwał Dowgird, który celny- ski dobrej gry.
Liminowicz
Jeżeli teraz w dalszych meczach
czem wszy:;tkie wejścia do sali zo- ty wy w polu, i pod samym ko- mi strzałami zdobył dwa dalsze
szem.
punkty,
a
Barszczewski
proYMCA
i
ZZK
nie
stracą
ani
jed27
10
stały zamknięte, bo od ul. TrauZwycięstwo YMCA przesądzone wadzen:e <;Ila łodzian.
Od tej nego punktu, zorganizowany zo29 ..:. 10 ZyUński
gutta, tak i od Moniuszki cisną!
przed przerwą gdyż chwili YMCA prowadziła już do stanie trzeci decydUjący mecz o
29 - 12
się tłum Ciekawych sportowców. zostało już
zdobyli prowadzenie końca meczu.
mistrzostwo PoJ.ski. Polski Zwią31 - 12 Dowgird
Szkoda, że Łódź nie ma odpo- lodzianie
Były oczywiście i słabsze mo- zek Piłki Koszykowej będzie mu:j3 - 12 Dowgłrd
wiedniej hali, by częściej organl- 27:10. Drużyna kolejarzy poznań·
widząc doskonałą postawę menty, ale wprowadzone zmiany siał po zakończeniu rozgrywek
~~
~::::~:
zować tak ciekawe spotkania. Ma- skich,
37 _ 14
my nadzieję, że budo\lIa hali zo- YMCA, była nieco zaskoczona. O ratowały sytuację. Tacy gracze wyznaczyć spotkanie między tymi
zwycięstwie zdecydowały raczej jak Maciejewski, Kozłowski czy drużynami. Radzimy, by mecz ten
37 - 16
pierwsze minuty, gdy po koszach chociażby Liminowicz zaprezen- odbył się w obszernej hali we
37 - 16
ŻyJińskiego łodzianie prowadzili towali się obok statych rutynia- Wrocławiu. Będzie to dobre posu'
39 - 17 Ulat()wski
Wisło
rzy jak: Barszczewski, Żyliński, nięcie propagandowe a poza tym
39 - 19
w derbach krakowskich w piłce już 12:5.
Po meczu sobotnim z TUR łódz ffiatowski,
czy Dowgird bardzo hala wrocławska będzie neutral41 - 19
koszykowej o mistrzostwo
Lig L
41 - 21 Barszczewskf
Wisła wygrała. z miejscowym AZS kim 42:34 miało się wrażenie, że dobrze.
nym po l em dla obu zespołów.
43 _ 21 Zyliński
31 :28 (13:20).
drużyna ZZK będzie rzeczywiście
W drużynie ZZK sytuację ratoJarosław Nieciecki
43 - 23
Gra była wyrównana i o zwy- bardzo poważnym przeciwnikiem wał wyjątkowo opanowany ner-::4!i - 23 Maciejewski
cięstwie Wisły zdecydowały ostatdla
zeszłorocznego
m.ist:za
POlS~il
W?WO
Kasprzak.
Gr.zecho~iak
ni~
45 - 24.
nie minuty meczu.
- YMCA. Okazało S1ę Jednak, ze WIele miał do powIedzema, gdyz
45 - 26
YMCA potrafiła skupić się i gdy stale pilnowali go pieczołowicie prowadzq W tabelce ligowej
:~ ~~ Ula.towskt
przyszło do decydującego
spot- zawodnicy YMCA. Jego zagrania
kania - wykazać wszystkie swoje były jednak błyskawiczne i bar- 1.vppOj'!ceoRtatniCh meczach ligowych
46 : 28
pokonali tKS 9: 5
· b
koszykowf'j i~beJka punk-· Pun\cty dla YMCA zdobyli: Zye
l ory spor t owe. N le
wa
ez
znaczedzo
efektowne.
t2cyJ'na
pl~edstaWl'a ~
t
·
I,
..
. b ł
d
d'~
~lę nas ępUją- !niSki 12, Dowgird - 10, BarRozegrany wczoraj wieczorem ma
y y zmiany w drużynie łó zW pierwszej części Dowgir co:
szczewski _ 9, Maoiejewski _ Ił,
półfinałowy mecz hokejowy o mi- kiej podyktowane
przez trenera grał niewiele. Po zdobyciu pro- 1. ZZK
14 12 549
428 Ulatowski - 5 i Liminowicz ~ 2.
strzostwo Polski w Krakowie mię zespołu p. Andrzeja Kuleszę.
wadzenia dla YMCA, został zmie- 2. YMCA
12
10
507
36'7 a dla ZZK Poznań: Kasprzak i Kbdzy ,.Cl·acovią" a ŁKS zakończy!
Kilka słów trzeba powiedzieć o niony przez rezerwowego gracza, 3. TUR
12
8 427
413 laśniewicz po 7, ll'Iatysiak 5
się zdecydowanym
zwycięstwem pu?li:zności. Nie można s.ię dzi- mając dwa ostrze~enla
za zbyt 54..· wAZI:sSła (W-wa) 10
5 304 28;! Smig'ie]s!'i - 4, JarczyńSki - 2
,
d
d
P'
ł
13
6 383
43!) Grzechowiak - 2.
"Cracovii" 9 :5.
ytlC, ze opmgowano swoJą ~u- ostrą grę.
o zmIanie stron gra 6. Warla
13
5 334 424
Mecz sęd:r.iowali bardzo dobrze
Pierwsza tel'cja dała wyliik re- zynę, ale nie, wolno vy tak :Z:l.le- znów: i nadawał t.o.Q. całemu me- 7. AZS Krak.
14
4 369 41iO I). p.: Czmoch i Ujma.
misowy 2:2. Gorze;; wypadła t1'2r sportowy sposob peszyc przecIw- CZOWI. Bardzo dobrze wypadli Zy 8. Zgoda
11
l
348
45G
PublicznOŚCi przeszło 1500.
cia. klóra przyniosła pnwiadzenie
"Cracovij". Najgorzej wypadła ostatnia tercja, w której "Craco'
via" strzeliła cztery bramki przy
2 ŁKS.
Bramki dla "Cracovij" zdobyli:
Paluch - 4, Wcłkowski - '3 i
Murda - 2, a dl~ ŁKS I{Qczewmy 7.e składu ŁKS, . drużyna t.ym
ski - 4 i Kelm - 1.
razem wysiąpiła Vi nieco ' osłabio
Spotkanie rewao7.owe odhedzie
nym składzie. Nic więc dziWllego,
się w Łodzi w najbliższym ternuWczoraj o go- lyńsld, Iwański (remis) i Flisiko'"v- ponosi tli raczej publiczność niż że w wagach lżejszych oddano
punkty. Dziwi nas, że Kamiński
nie.
organizat.orzy.
ski (remis).
dzinie 15 we
- Jak wygrał Gignal?
Wrzeszczu odbył
- Dziękujemy za garść infor- nie potl'a fil powtórzyć swego zwycięsfwa nad Mikołajczewskim.
się
rewanżowy
- Gignal wygrał przez t. KO w macji.
lagio
W. drodze powrotnej z Gdańska,
mecz bokserski drugiej rundzie z Gałązką.
Od siebie dodajemy, że pierw"Gwardia"
- A z k:m ostate=ie walczył szy mecz rozegrany między tymi druzyna ŁKS rozegra towarzyski
J
.4:
(Gdańsk) ],~KS. Gołyński?
klubam: w Łodzi zakończył się mecz z "Gwardią" w Toruniu.
Rewanżowe
spotkanie półfinało
Po godzinie 18
- Gołyńska, pokonał w drugiej zwycięstwem ŁKS 12:4. Jak widziJa. Nie
we o mis.trzostwo Ligi PZHL, mię
łączymy się tele- rundzie
przez poddanie się Popiedzy Leglą (Warszawa) i Gwardi~
fonicznie z "Gło- latego.
(!?ydgoszcz), zakończyło się wyn L
sem WybrzeŻJ.a" l
- Jak wypadła walka Debisza?
k:em remisowym 4:4 (1:1 , 1:1, 2:2). pytamy o wynik. meczu.
- Łodzianin
wyg'I'ał
pewnie.
Drużyna
warsza\\'ska wystąpiła
Odbiór jest fatalny, ale znając Miał dość słabego pl:'Zeciwnikaw osłablOnym składzie bez Dolew- dobrze wszystkie nazwiska naszych Kurandę.
skiego i Pl'zezdzieckiego. Ponadto zawodników i bokserów "Gwardii", - Która walka, poza spotka·
Wczoraj w ramach
Zwycięzca
pr7.ewyższal
swoich
w pierwszej tercji Giuler uległ W;? możemy dostatecznie zor~entować niem w wadze półśredniej Oiejm.istrzostw narciarsk,ich konkuren1ów stylem i miał mlipadkowi, doznając złamania żebra. się w sytuacji.
\
nika z Iwańskim, była najciekawPolski odbył się otwm' dlużs7.e skoki w obydwu seriach.
Zdekomplctowana drużyna wojSko- Jaki jest wynik meczu?
sza?
t,v ,konkurs skokó:", no Podczas skoków padał śnieg utrudwych zagrała na ogól słabo , zdoby:- Spotkanie zakoó.czyło się re_ Dramatyczny przebieg miała
ktol'ego zgło,s}ła SIę re- niając normalny przebieg konkuwając bramk: przez Świcarza 3 l1lJsem 8:8.
walka Wiecwrka z Flisikowskim
kordo.w~ llosc 74 za- l'cncji. Stanisław Marusarz drugim
i Koperczyńskiego - 1, dla Gwar- Kto. zdob '1 'punkty dla Ł~S? w wadze półc;ężkiej. Wieczorek w
wod11lkow.
~koki0m
IUugości
71 m ustanowił
<"iii bramki strzelili: Godlewski-2.
-:- D~blSZ. OleJl1lk. (remIS), Pisar- drugiej rundzie byl dwa razy na.
K?nkurs
przyniósł nowy rekord skoczni w Szczyrku.
Nuszel i Świerski - po l.
sIu, WIeczorek (remIs) I. Grzelak.
deskach; w trzeciej też znalazł się
zwyc;~~two Stamsławo'Wyniki iechn~czne: 1) Marusarz
Zawody prowadził sędz:a Wuj~k.
- Z klm walczył OleJl1lk?
. na deskach. ale jednak potrafił wy
- Ole.ll1lk, po bardzo cle~m\ye.l walczyć wynik remisowy. zdob\'- wi Marusarzowi. wielokrotnemu mi St. (SNPTT Zakopane) skoki: 68.5
i 71 m nota 221 pkt., 2) Tajner (Wa
walc;,
zr~m]so,,:' al
z Iwal:s~m1. wając prz.e\\"agę punktową. Wieczo- strzowi Pblski w tej konkurencji.
tł1KS
tra Cieszyn) skoki: 66,5 i 64,5 m,
Gdanszczame tWlerdzą, ze OJe]~il;: rek uzyskał remi
jedynie dzięki
nota 214 pkt., 3) Kula (SNPTT ZaZebranie zarządu l\1KS oraz opie wstał skrzywdzony pr~ez .s~d~l?w nadzwyczaj amb!tnej walce.
kopane) skoki 62 i 68,5 nota 208, 4:)
kunów i k;erowników sekCji, odbę- punktowych, bo mIal: wIęcej mlc]aJ l .
.
t t
. b ł
Krzeptowski. 5) Węgrzynkiewicz, 6)
dzie się dn. 7 lutego b. r. w gma- tywy i lepiej wytrzymał trz'ecią run . ~?ne WlęC os a eCZl1le y y wy(ŁÓdź)
Wieczorek, 7) Gąsiel1ka - Ciaptak,
chu II! Patl~twowego Gimn;1Zjum dę. Dawno nie pamiętamy na Wy- mkl.
3) Marusarz Andrzej.
i Lir eum w· Łodzi przy l1licy Lę- brzeżu tak porywającego pOjedyn- Prosze notować uważnie; w
Doskonale zorganizowanym zac7.yckiej 23 (dojazd tramwajem li- ku jak tpn, który stoczyli ze sob~~ w. muszej' Mikolajczewski wypunkWczoraj w Zabrzu odbył się wadom przyglądal·o się li tysięcy
ni; 3,.
I CI dwaj zawodnicy.
10wał I\:amińskiego. w w. koguciej
PJczą1ek zebrania o godzinie 17. \ - A kto zdobył punkty
dla Gigua.l przez T. KO pokonał w II mecz bo:.serf'ki o drużynowe mi- widzów.
ObeC'llość wszystkich
CZI0nk,)w "Gwadrii"?
rundz;e Gałązl,ę, w w. piórlwwcj strzostwa Polski między łódzklm
-::zar7ądu obowiązkowa.
- lVCkolajczewski, Gignal, G0- Goł:vński wvgrał w II rundzie przez
poddanie się Popielatego, w w. lek "Zrywem" a "Hutą" Zabrze.
kiej Debisz wygrał na punkty ~
Zwycięstwo
odnieśH
pięścia!"'Ze
ŁOdz.
Kurandą, w w. półśredniej Olejnik
zremisował z Iwańsltim, w w. śre- .,Zrywu" 9:7.
pojedzie na obóz koszykarzy
dniej Pisarski wygrał po wyrównanei walce z Kwiatlwwskim, w w.
(Wrocław)
Bawiący w Łodzi w czasie meczu
łyżwiórskich
jeździe
llółciężl{iej
Wieczorek zrem::-;owat
koszykówki między YMCA a ZZK
W Davos I'o~poe?ęły się IY7.Wiar-j Dotychczasowy rekord na,. tym z Flisikowsldm, a w w. cię?ldp.j kapitan sporlpwy piłki koszykowej
skic mistn::oshva Europy w jeździe .dystansie. ustanowiony na ~~'m sa- Grzelak pokonał "\'l II rund.Z:e przez
W meczu bokserskim o druźyno- p. Pa1"rzyko,nt obserwował mecz
szybkiej.
, n1;!m torze w Davos, wynoslł R:13.7 T. KO Mechlińskiego.
W pierwszym dnilI rozegrano min. i należaI do Szweda Seyf_ Jakie
było
zainteresowanie we mistrzostwo Polski Samo)';!rl- dwu teamów juniorów łódzk;ch.
biegi na 50 i 5.030 m. Doskonał~7 farth'a.
meczem?
dowlec (Wrocław) wygrał z Lubl:.Jako kandydaCi na wyjazd na
stan toru i silna ohs?da mist.rzo3tw,
W biegu na 500 m Norweg FAROgromne.
W
hali
zebralo
się
nianką
9:7.
obóz
treningowy juniorów brani są
spowol~owab '- jak się ogólni .. ~ll() STAD ,,~~'równał. dotychczasowy
dziewano - uzyslm.nie szeregu bar rekOl'd sWJat.a. nalez,,"cy do Norwe- przeszło 5 tysięcy widzów.
Po zwycię~twie nad Luhllniank:i. p.od 11'V81:[ę następujący zawodnicy:
dzo df'bi'ych wyr,U,ń-W,lo
gOl
Engnestrangl"n'a -: ,41.8 s~k.
A organizac.ia?
J
1'"
. IE'WS{1.
l' K WaplS7.
.
ł
_- Pod
tym wZl!lędem spotkani~ dl·tlz·yna S amorzą rl O\\',<l 7.a,wa
1T:- Ch
.. mJe
l. Be d n'lOWW biegu na :;.0110 m misir~ .Wę- Pom'lUo ST,C'J"fJ: 7.:\w('rl, lkow PObll0
wypadło
bard7.0
słabo.
O""'7fO
do
kO\\'<lI~
się
ostatecznie
do
drugiej
I
sl~i
7.(>.
Zrywu.
a
z
YMCA
Jarzęr,-icr Pojor llstatil nowy rP.!mrd świa swoje rekordy życiowe.
n~epotrzebnych a\Vantuf,
ale win~ Ljg:'"
blnsk; l Zln10wskl.
ta wynild{'!n 8:13.5 min.

Zwycięstwę łódzkiej

(Poznań)

YMCA nad IZK

46:28 (27 :10)
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Nr 36 (1::100)

szybkiej
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Lublinionko 9: 1
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LUTEGO

ZDOBĘDA- pr..........
ZAWOD

i HlllfIJ!§o.. w ....rll::zt ....t

JUTRO:

..

~

liUIJ';:'..

KRONIKA

W Łodzi i w innych miastach
woj. łódzk:ego jest wiele kobiet,
WAżNl!l . TEI,EFONY:
którym wskutek braku prze skoleKOmlSarlat Miejski M O
!l53-60'
Pogotowie Ratunkowe' Mi~jsk1e
104-44/ ma ,~awodoweg~. bardzo
trud.no
POgotow!e Ratunkowe Ubeżpieczallij 134-15 znalezc pracę· Jesli chodZi o kobIePOgotowl.e Ratunkowa PCK
117-11 ty rnliodsze, nie obarczone obowiązStraż Pozerna
8
kami rodzinnymi. problem zdobyoia zawodu nie jest dla nich bardzo
Dvżury aptek
c;ężki.
Stoją
przed nimi otworem
Dmiejs~ej nocy dyżuruja. apteki:
liczne s~koły i kursy zawodowe,
,B?Ja.rsklegO
(P.rzejruzd 19), Cymera
(Wolczańska
37), Ep.sztajna (Piotrkow- mogą się uczyć zaWlOdu i prac6wać
ska
225) ,
NieWJe,1'Owskiej
(Zgierska w fabrykach.
146),
Pawlukiewicza
(Pomorska 12),
Gorzej jest jeśli chodzi o kobiety
Trawkowskrej
(Brz.e'&iń,ska 56),
Un,Le- starsze. a zwłaszcza wdo,i\TY z dzie{;
ftoWSkaego .(Dą.browska Nr 24-b).
mi. Kobiety te stanowiły dotąd
większość podop;eeznych w zakła
Teatrą
dach opiekuńczych; wiele z nich
:tEATR W. P •• ul. Jarac~a 32:
Iwrzystało
e: zapomóg Komitetów
O godz. 19,15 "Rotbity dzba,n ",
Opieki Społecznej.
PA~STWOWY '.rEATB l'OWSZECHNY,
];)la tych właśnie kobiet, nie uul. 11 Listopada Nr 21:
lTlIiejących
zarobić na utrzyman:e
O god.z. 19.15 "Klub kawalerów".
'TEATR KAll'iER.4.LlIo'Y DO~fU tOŁNlI!J swoje i swych rodzin powstanie w
BZA . ul. Daszyńskieio Nr 34:
Tuszynie-Lesie pod Łodzią dom
O godz. 19.15 "Wyspa Pokoju".
szkoleniowy, Wojewódzkiego Komi
TEATR "MELODRAM", ul. Tl'auJrlltta 18 tetu Opieki Społecznej.
<cmach O. K. Z. Z.l:
Kobiety w tym domu będą się
Godz. :1.9,15 .. Synowie".
TEATR "OSA', ul. Trauptta Nr l (11' la. przez 2 lata umyły zawodu krawieckiego, przy czym przez cały
U "Syreny"). telefon 27~_70:
czas nauki będą korzystały z pełO g'odz. 119.30 "porwanie Sablnek"

z .Józefem Węgl12lyncro.
TEA1'R "LU1'NIA' ul, Piotrkowska 243:
O godz. 19,15 "Baron oygański".
TEATR LALEK "ARJJEKIN' (ul, Piotrkowska Nr 152):
D2!iś teatr niemynony.
DZI~
_ W
Ośrodku
pr"IPa,gandy_ Sztu~
TEATR K.UKIEŁEK R'rPD, ul. Nawrot
(Park Sienkiewicza). o godz. 19.1, WleCZO!'
:N% 37, telefon 160-07; .
Codzi'annie prócz ponie~ałk6w dla autOl'ski A. Kamielwkiej i J. Splewaka.
_ W lok"lu NOT, p;otrkowska 102, o
sr;kół o godz, 9 "Pinoki'O". W nie_
daiele i święta. o godz. 12 .. Ristol'ia god.z. UJ walne zebranie sekcji przędz~ł
niezej Slowa1'Zys~emi.a Inż. i Techilllkow
cała o niebieskich migdałaeb.".
p,rzern. VV1ókienniczego .
.,

Zebrania i odczyty

NIna
AD RU - Ił!. Mal'97!8.łka Stalina Nr l:
.,Piotr lU II sel"ia (godz. 16, 18 20,
"IV niedz. H), dQIZW. od lat 14.
"

BAŁTYK

_ W loka,l u przy ul. SłenkieWlc;oa 49a,
o godz. 13 odczyt pt. "podstawy ldeologiczne ;PZ,PR".
.
.
_
W sali przy 1.111. PlOtrko~ej 53, o
godz. 9 zebll'a,nie kola p'I'acown1'kÓW gastronomi,eznych PZPR..
. .
_ W sali przy ul, SlBnltleWlcza 49a, O
godz. 19.30 zebranie członkÓW kola paTtyjlllego - studentów wyda.. matematycznO-ipfzyrodlUC7,ego .
_ W szkole> przy ul. Łęczy>ckiej 2~, o
godz. 17 zebranie zarządu Mi.ędz.1''''zkolnE7go Klubu Sport., opiekunów l klerowmków sekcji.
.
.
_
W lokalu pT7,y ul. SienkleW1.C7.a 49.
o godz. 19 zebranie k:01a partyjnego stu·
den1ów wydz. humanistycznego.

- ul. Na.rutowicza NT :lO:
"Paganini" (godz. 16. 18.30, 21, w
uiedz. 13.30). film dozw. dla mł(}dz.
BAJl\ A - nl. FranCIST.kallska ", :.n,
..Benta tańczy" (go&mnl\ 18, 20, "IV
niea?:. 14. 16) dozw. dla rołodz. od
\at Hi,
GDYNIA - ul. Oa.szytlsld.t;O Nr 2:
.. Pl'0ll1·am aktualności knj. ł ""'rrsn.
N'r 5. (godz. 11, 12. 13, 16, 17, 18,
t~. 20, \111).
UL 11113 ",locblety), ul. Le2'1onllw 2/4:
.. Wilki !rlorskie" (godz. 16, 17,30, 19,
llO,30 'IV nIedoI. 13; 14.30>.
M"tJZA - Ruda .Pabtalllcka:
"Cygaihka miłość" (go(1zllla 1,7,80, .20,
niedz. 13,30, 16), nledoow. dla mlodz.
POLONIA - 11[. 1"1otrkowsk.e Nr 61:
.. Express Moskwa-Or,ean SpokoJny"
(godz. 17. 19, 21, w n'edz, 15), dozw, PONIEDZlAJ,EK, 7 JJUT.EGO 1949 n.
dla młodz.
11.40 ,Uczymy Bl'ę śpiJewać" - aud.
PBZJ:nWI08Nm .... flerolMldege 'T4 (TS: sz'k.ol. sbYWJ.1JO-muz. d~a. klla\'! mlodswych.
11.57
Syg'llał
i Hejnał. 12.04 Wiad .
•,Wlelkie nadzieja" (godz. 15.30, 18,
polud. 12.20 KOII>C. solistów. 12.45 Aud.
20,30, ni>edz. 13), dozw. dla młodz.
&16. wsI.. 13.10 PI'LeIl'Wa. 14.30 Na mrurgó.IlOBOTNl:K - ul. Kll1flsldego Nr 178:
••D'Lwonn\k .. Nona Daroe" '(godz. neslie ~js!Zej pra,gy. - 14.40 ~1uzyka
16.30, 18, 20 .30; w niedz. 13) dozw. obiadowa. (pł.). 15.00 Komunilkaty. 15.05

=

młodz.

od lat 16.
RZl!';owlIkll Nr 2:
,,'Kopcius~ck"
I seans
godz.
nie dz. 13.30) dla młOdzieży.

dla

ul.

Aud. " cyklu: "Najwybilbniejsa artyści"
('pl.). 15.30 "Hallo, młodzi fizycy" - pog.

dla d1liecń. 15.45 K wadra.ns muzyki po16, pularnej . 16.00 D>JiJeollli!k popołudmiO'WY.
16.30 "Archipelag lućLzi odzyskanych" ,.Elwira Mad;gan" (godz. 18. 20.30, Itohejny ode. powieści dJa mIedz . - 16.50
w niedz. 15.30 njedozw. dla mlodz.
.Gdi:'ie światlo bam i ks;&2>ka" - pog. ltOMA - uJ. R,gowsl,a Nr 84:
i 7.00 KOM. J'ozrywk . 17.50 "SitaJn<islaw
(godzina 18, 'WorC'ell" pog. 18.00 Recń<Cal fortep.
.. Słońce wschodzi" 20, w niedzielę H. IBl doo:w. dla W. Macics-z:ews1kkgo . lS.S5 "Stwre i 110"'0" - 10 ode. poWlieścń L. RUd.mckiego.
młodz. od lat 14.
18.5fi Konc. popularny. 19.40 "WsilechniSTYLOWY - uJ. KiJiń"Jdego Nr 123:
co. Ra.dJi1owa. 20.00 DznenaUil< w.iecwrny.
(dle. młod'Zlieży):
20.45 Rezerwa dzi·e:nn;ilka.. 21.00 Aud. Pol.. łUodoil/\ Tomasza Edisona" (godz. sJoiego \1\I'~rd""W'n . MuzYC!l!tl."go. 21.40 Mu16, 18, 20, w niedz. 14).
zykJa ba.letowa.
22.00 .,Od melodii do
melocJii" Gra Orko Rozgl. Warszaw'WIT - Bałucld Rynek Nr ft:
"Siostra lol,aja" (g. 18, 20, w nledz. RI;;iej. 22.45 Kc>nc. życrreń. 22.58 Omów.
14, 16), dozwolone dla mlodz.
Dmgr. lak. na jutro. 23.00 Ostaf:.n:ie wnlld.
23.10 Mu",. 1·8on. 23.50 Pl'Og. na Jutro.
TĘCZ .' \11. Piotrkowska Nr 108:
.
.. Cygań8ki tabor" (godz. 17. 19, 21, 24.00 Zak. s,ud. i Hymn
l
'W llIiedz. 15) dQ1óW, dla miodz.
WOLNOSO - ul. Napiórkowsl!:[e~o NT. 111:
TATRY - ul. SienkleWl!lU Nr 40:
.. CygańsI.."i tabor" (godz. 16, 18, 20.
"Biały Kieł"
(godz. 16, 18, 20, w
'W nJiedz. 14) do'7.w. dla młodz.
ni e dOL. 14) dO<'lJW •. dla rołodz.
ZACHE'l'A - ul. Zgter.llka Nr lIS'
WISŁA ul. Daszyńskie/!'o Nr l:
,.l\lłoiloliii )l'lety" (god,,-. 16, 18,
20,
"Paganini"
(godz. 15 .30. J 8, 20.30,
'W ni,rdz. 14),
film dozwolony dla
w l1iedz. 13) dovw. dla mlodz.
młnd'Ojeży.
- ul, Zawad"lllł Nr 115:
.. Nil'ciel'pHwolić serca" (godz. 17, 19, JlZIECIOM DO lAT 6 WSTl);l' DO KINA
WZBRONIOl\'Y_
21, W ni~dz. 15), dozw. dla młodz.

WŁóKNIARZ

Koleża,nce naszej
ob.
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18Jl]ft w

zw1Ią7Jru
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Dr, LICHTENSZTAJN Me-

Ś1ll!i.er~lą. męża

Jej

wyn.zy na,jgłębS'llego współcz,ucla składa
Z A R Z ~ D C WSPóLPRAOOWNICY
WOJEWODZKlEGO ODDZIALU TOZ
(1470:p)'
w WDZI

MECHANICZN N..
STOLARNIA MEBLOWO ~ BUDOWLAN A

GOŁĘBIEWSKI i

PABIANICE,

S-wie

ul. Grabowa 2a teJ. 224

KOllIbo K. K. O. 4-32 <i KOInto Bamtk. ZW1iląJzlku
Sp6l>eik Z8JrClbkowytoo Sp. Akc. w Łodzi Nr 72

PRZYJMU JE ZAMOWIENIA:

I

NA ROBOTY WCHQDZĄCE .....
~...
W ZAKRES STOLARSTWA. ~
CENY KONKURENCYJNE!
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Co to jest "ARTOS"?
Brygady ' artystów w halach fabrycznych
Nie wszystkim zapewne wiadomo, nych, a nawet poszczególnych słu
od pażd,ziernika ub. roku bryga- chac2'Jy świadczą. że limprezy odniody artystyczne ARTOS (tak brzmi sły cel zamierzony i że ta forma ·uskrót Społecznej Organizacji Imprez powszechni.e nia muzyki i Ut\:!ratury
Artystycznych). złożone z zawodo- winna być nadaQ rozwijana. (zs)
wych" śpiewaków, muzyków i artystów dramaty·cz-nych koncertują dla
robotników w haIach fabrycznych.
świetlicach , stołówkach. Już w pierw OCląg
szych dwóch miesiącech swego istnie Wa.r szawa-Zyrardów ..
nJa dał ARTOS 127 koncertów muzyki poważnej, wySłUchało ich po- Skierniewice
nad 60 tysięcy robotników.
Od 7 lutego br. pociąg relacji
Przy poparciu Min. Kultury i Sztu Warszawa _ Żyrardów, odjeżdża
ki, które 1.ld,zieliło ARTOS sUlbwen- jący z Warszawy o godz. 23,55cji półtora miliona zlotych, instytu przyjazd do Żyrardowa godz. 1.10,
cja ta wrganizowała w f(rudniu ub. przedłuża się do Skierniewic. Przyroku na terenie 10 województJw, jae:d do Skierniewic godz. 1.30.
gd,zie posiada swoje delegatury, 1 6 4 .
.
koncerty dla świata pracy,
cel€'ffi
I,'OCląg. powrotny od,lazd. :ze
uczczenia Kongresu Jedności Robot SkIermeWIC godz. 4.4~ - przYjazd
niczej. Koncertów tych wysłu<:hało do Żyrar?owll: 5,13, .0dJazd z Żyrar101.000 roootników. Dobrze zmonto- d0'Y a 5,30 l przYJazd Warszawa
wany program, na który składały Głowna o godz. 6,48.
się utwory muzyczne Niewladomskie
go, Wieniawskiego, Noskowslciego,
Łodzi
Żeleńskiego, Dworzaka, Mussocgskie
Zarząd
Miejski w Łodzi - Wy go, Rachmaninowa oralIl poezje Tu- dz.iał · Oświaty - organizuje w rawima, Majakowskiego i Broniewskie mach krótkoterminowych kursów
go,
hannOiIl1izował
z nastrojem specjalnych kurs pszczelarski dla
chwili.
pszczelarzy i osób inte-resującyoh się
Napływające do centrali ARTOS
pszczelarstwem.
w Warszawie podziękowania i wypo
Prelegentami na kursie będą wywiedzi zarządów fabryk, instytucji,
Rad Zakładowych, komitetów partyj 'b itni fachowcy w dziedzinie pszczelarstwa. którzy zapomajil. słuchaczy
kursu z racjonalną hodowlą pszczół
i nowymi osiągnięciami w tej dziedz,inie.
Łódzka. Okręgowa. KGmisja Bada.Zapisy przyjmowane będa w ponia. Zbrodni Niemieckich w Polsce niedziałki, 'rody i pią lki. poczynawzywa. wszystkie osoby zna.ją,ce jąc od 7 bm. w lokalu szkolnym
działalność
Georga SPRENGE~'a przy ul. Gdańskiej 90,
znanego ,na terenie m. Łodzi pod
Początek wykładów w dn iu 22 luIla~wą "Braune
Bobme von Litzmanstadt" podejrzanego o wspól- tego rb.
udzi",ł
w akc.ii rozstrzelania 100
Polaków 1>;' Zgierzu w dnill 10.3.
1941 r. - do zgłoszenia się do ło
I,alu Komis.ii pl. DąbrOWSkiego 5 przechodzą na etaty
(gmach Sądu Okręgowego) pok.
Jak już donosiliśmy, 823 pra.c owni
101 - I ptr.
ków poczt i telekomuni.kacja okręgu
łódzkiego zostało mianowanych pracownikami etatowymi.
Ci z nich ,
którzy nie posiadali egzaminu zawokonferencja .włókienniczo
todzi dowego, zostali do niego dopusżczeni
Stowarzyszenie Inżynierów i Te- w trybie uproszczonym. Kontrakto·
chników Przemy słu Włókiennicze ' wi pracownicy b. PAST, kierowcy
gO organIizuje w Łodzi krajową kon samochodowi, rzemieślnicy. dozorcy
ferencję
włókienniczą
z udziałem gmachów, pada.cze i wożnice zostali
przodo,wnlków pracy, techników:i :owolnieni z o'bowiąZJku składania einżynierów tego przemysłu. Konfe- gzami'nów.
rencja była zapowiedziana na 10
Wczoraj, w świetlicy Rejonowego
b. m.
Ja~ jednak
ostatnio informują Urzędu Poczt i Telegrafów odbyło
organizatorzy, ze względów tech- się uroczyste wręczenie dekretów no
niczmych termin konferencji został minacyjnycn 222 pracownikom łódz
przesunięty
na dzień 25 lutego. kim, przechodzl!,cym na etaty. Do no
Obrady rozpoczną się w sali kina womi.a.nowanych pracowników prze"Przedwi ośn.ie"
(u1.
Z~mskiego mówił dyr. Okręgu Poczt d Te1egrafów w Łodzi _ Kliimaszewski. Mów74/76 o godz. 14. (jb)
ca podkreślił korzyści. jakie' daje ta
zmiana stosun'ku slużbowego pracow
Humor
nikom i życzył im owocnej pracy.
W KSIĘGARNI
Po przemówienia oh odlbyła się
- Polecam pani tę książkę. Jest
tak dobra, że może ją pani czytać część artystyczna w wykonaniu ucz-,
z za.tnkniętymj oczyma.
niów s1'1koły teletechnicznej.
(r)

p

.

.

urs pszczelarski w

Kto go zna?

Pocztowcy

25 a nie 10 Iule,o
w

Ska,r bltwy
w Lodzi.

Urzą.d

Lódt, dn1a { lutego 1949 r.

Dr. UCHTENSZTAJNA ABRAMA

JAN

- Wszyscy mi mówią, że mam
ogromne wyczucie - zwierzał się
F redzio przyjaciołom, zebranym
w barze "Pod Hulajnogą".
_ Hm - mruknąl Gucic.
_ Gdy poznam jakiegoś faceta,
zawsze WIem, jak z nim postępo 

maszyny
szycia.
W ten do
sposób
wychowanki domu
szkoleniowego w Tuszy,nie - Lesie
nego utrzymania, a ich rodziny
zdobędą nie tylko zawód, lecz i wia
(dzieci, lub niezdolni do pracy mę sny warsztat pracy, by o własnych
żowie)l będą przee: ten czas pod o- siłach zdobywać utrzymanie swoje
i swych rodzin. (jb)
pieką WKOS.

że

FElIłiS

tiICUJ;U

yczucie

Po ukończeniu nauki, absolwent. . ~ '7 ki prócz dyplomu dostaną równ:eż

Dom szkolenl'owy WKOS powstoJ'e w Tuszynl'e

Jana z M.

REKORD -

Z

_ Intuicja - dorzucił Franio.
_ To jest jakiś szósty z,??,sl podniecał się coraz ba·rdzleJ .Fr?"
dzio. Inni, gdy mają do czynlenra
z nowym zwierzchntikiem, c.z y mspeldorem, zjawiającyv: SIę mespod:óewanie - nigdy. me wled~~,
jak do takiego człowzeka pods]sc,
li}, natomiast...
.
_ Dziwię się, że nie pracule~z
ieszcze dotąd w brygadzie $lF.~ 
cze; M, O. - wtrąci! sceptycznre
Gucio.
.
"
"- Albo w Komisji Spv~liiln.3r
mógłbyś oddać nieocenione Usl'..I~l
na takim stanowisku - dOiZUCI~
Grzesio ..
_ 1a natomiast - cią~r.ął da·
lei Fredzio tylko OS:OO rzę :,-8
c;lowieka, już wiem, jak z mm
postąpić. Czy być uniżonym, czy
hardym, cichym i pofu'nym
c.!v glośnym i hałaśliwym
~ Tak tak - Fredzio pociąg
nąl tęgi i1aust ze szkl.anec ~ki to jest wielka zaleta l kolosalna
pomoc w życiu. Ot ~a T?fz y kl ad
ten pan, który tam SIedzI.
Oczy wszystkich obecny~h Z'W;ó
cily się w kąt. Przy stoll!<u SIedział samotnie facet,
ktory, są ..
dząc z wyglądu, . mógby br ć
wypuszczonym dopiero z wz~.
zienia krymi.nalistą. Wzrok dzzki, suknia plugawa - jak m6.
wi poeta.
_ Ofóż wam się zdaj~, że .t~
gruboskórny typ, r:e1en f1le'n~W1.s.
ci do bliźnich. A Ja wam mowl~,
że to człowiek lagodny, do k.totrzeba umieć podeJŚĆ.
re 6 0 tv/ko
.
To mówiąc, wstał i chwie;c: ym
krokiem ruszył w kierunku CIem·
nego typa. podszedłszy ~oń,. klep
nął go z calej siły i ~owle~zlał, Ił
raczej c11ciał coś powzedzlec ...
Ciemny typ bowiem okazal się
tzw. wykidajlą, fo jest specjalistą
od wyrzucania podch.mielonych
gości. Nie bl87. racji uznał Fredzia
za dojrzałego do opuszczenia lo.
kalu.
K. E.

.

Uwaga Kupcy
branż włóldenni('/w " galantery Jnej,
sl{órzanej i spożywczej.
W BiUil'ze Branżowym - ul. Piotr
kowska 40 - można ot.rnyrn:ać no·
woohowifj,zu.1ący Wykaz B Nr 18.
'U.9uaJający dOpUSZClZlai1ne wysokości
:zysku brubto dna Ili'ekJtóry1ch tOW/l:lrów luknusow~nch.
ZGROl\JAl)ZENIE

KUPCóW

m. 1,ODZI.

(K

497)

JOIIF HANS

PRZEDSIĘBIORSTWO

Obwieszczenie o licytacji

BUDOWLANE i STOLARNIA MECHANICZNA
PABJANICE, ul. Kilińskiego Nr 39. Telefon 32.

10 Urząd Skiall'bowy w lJo.d?Ji IIllI!. 2181S8I&1lt~ wt. 85
dakrebu z dm:'a 28. I. 1947 r o 6g'ZakUOjj, ald'nlillligtrar
oyjnej ŚWij'ad!clZeń P~eDliężnYIch (Dz.. ' U. R. p. NQ" 21
poz. 'Si z 1947 r,), podaje 'Clo ogólnej wiadomośoI, że
celem. zlikWidowanIa !Ila!l~~OIŚCi po.dart:JkiCXW}'loh odbędą
stę naS'tępuj!j:ce ltilCytacje:
1) W dn::u 14 lute,g'() 1949 r. o godz. 10-12 w lokJa[1\l Sk~a.d:n1cy Ska!!'bowej pnzy ul. Plilort:1I:1Irow.sIkIiej 211
w I 'bennJ.'iIJliJe: oailik!oWl1te urzą,dzeIliile LoIkaJlu rras\:.aJuirlacyjlnego wraz z iIlaJCzy:ni.am<i kuchennyuni. ,j nak.--yciaml,
melbie, gaJ1runtJena, dbraJZY. dywany O!'l8iZ mrunud'a!k.tu.ro
oszacowame ~.'a łąo2JD.ą sumę 71ł. 582.1H).2) W d!J,m 16 1ut~g'o 1949 11". o godz. 10-12 w loka;ll\l MaJjdy Józefa pr;2ly uli. Rem.bie1i.ń9kti~go 29 w I
termxl'1j:,e: sam.o~hód półmę:ila.rowy firmy .,Kempo'.', OII'iaz
meble, OSIZ'8JCOIW'ane laa łą,02'.III.ą sumę zł 191.000.3) W cltniJu 17 liu1t)Clg10 1949 r. o gOld~. 10-12 w 10,~a.lu Ba'bicza He~a pnz.y UlI. IiIliżyn:iersik!i ej 1 w I
DP,l1I'l'lltnd:e: urzą~eIliile II:1cst9luJ.'IaJCyjne, meb'le OIl'arz: wódki
monopolowe, OS2laJc'Owrune na łą;C7IDą sumę ~ 331.000.-.
Zajęte przeomioty og1ąJdać można w dnlliac-h i god2liD'1ch podanych w obwjeszczeniu.

Kont 'a :
KomUll1all'h a KaSa Oszczędności w Pabianic8C'h Nr 20.131
BaJDIk Ludowy w P,aJlliJAlnlilCJ8Ich Nt' 4pl"J)yjmuje zamówienia na:

WSZELKIE ROBOTY WCHODZĄCE
W ZAKRES B U D O W N I C T W A.
Ogłoszenie

trzecie

LikwldatOll' Spójki St. JaJJlOWSki i S_ka, Łódź Jara
C?:El, Nil' 41, Spółka z ogor. odpow. 1laJW i adlłJm i a, że' Spół.
ka ta: uchwałą WlS\Póla:lJików z dniem 31. 12. 1948 r. po_
stawllO/na. 2l0slała w stan liltWida.cji.
. Wzywa się wi,erzycif'li tej s/pól'ki do zgło-Slzer ja !~h
w1rrz.yteln,()śc l w ciągu \.rzlc~'ch mi.eo;;ięcy od dAJty ostatniego ogłoszenia.

I

___(_K_4_0_S)______________________~L~mI~~'~~D~A~T~O~R~,~

Czy złożyłeś już ofiarę
na POInOC Zin'JoH'o?

Za NlłJozelnilka Urzędu
KJJerQwttl!iIk DZ;>8:~u Eg!2JelkUJCyjn~go
ea__________________________________________
~'.
J, źEBROWSKI
(K494)

A

UZIE.NNU{.LófJZKI Nr 36 (131)0) fi

o

KURSY
kr<tju m~5kiego I dam-I
sk!egb. Instytutu. Łódź, Stalina 7.

y

(

ZAPISY na wieczorowe t"zymlesięczne kursy
robót na drutacll.
Piotrkowska 24-7.
(k 289l

l'ANSTWOWYCH, SPÓŁDZIELCZYCH i PRYWATNYCH
na terenie ŁODZI i WOJEWÓDZTWA ,

BIURA OGŁOSZEŃ POLSKIEJ AGENCJI PRASOWEJ

ZAOFIAROW ANIE
PRACY

wszelkie

do "DZIENNIKA tODZKIEGO"

POTRZEBNA pomoc domowa na
oobotę l niedzie1ę (na p1'Zychodną). WiJadomość:
Piotrkowska 96
III piętro Biuro ogłoszeń. (k 498)

w Polsce, kierować prosimy hezpośrednio na nasz adres!

06ŁOSlEf

BIURO

Sp.

Wyd.-Ośw.

))(ZYTElNIK«

I,OOZ, ul. PIOTRKOWSKA Nr !ł6. Telefon 209 55, 212-47.
J_F:},,4 UZ - (lcnlyst", ZoLi", BALI-, KURSY kroju. szyc.la, modelowaCRA.
LaboratOt~um
s'ztucznych n la Instytutu
Przemysłowo-Rze
zębów.
Moniuszki 11, II piętro. mieślniczego. Zapisy: Armii LudoDl' GLAZER, specjalIsta _ skór- Teleron 151-15.
(k 142) wej 17/3, telefon 135-41.
(k 1~9)
ne, weneryczl1e, 5-8. Andrzeja 28.
(k 92) _KUPNO
SPRZEDAZ
damskiego
_ _ _ _ _ I_ _
_ _ _ _ _;.;;... IIWnSl'
lowania. kroju
Zaj)isy:
I nstytutl modePrze-

LEKARZE

Dr TEMP!SKT speclallsta. wen e- PIOR
WIECZNE kupujemy na· mysiowo Rzemi~lni<;ty Slenkicryc.zne. skórne. włosó,v, moczo- wet pOłamane - STALINA 6.
wieza 89.
(k 172)
płciowe, Piotrkow,ka Nr li..
('k 376)
KURSY SA~lOCHODOWO - moto(k 91l
"lOT ORKI. telefony, maszyny do cyklowe Gerha.rda. Koscluszki 68
Dr_ ŁUKJEWTC~. specjalista skór- plsallCa
elektryczne
przybory, przyjmują. zapisy na nowy kur.
nych, weneryc'1\uych godz. 10-12. techniczne
(14.88 pl
pr~yrządy
kupUje i
5-7. Wólczaflska 4.
(k 144) spl'zcdaje s'klep komisowy, Karpowicz,
Stalina
33.
(k
196)
.ol' SWlDERSKA-ł',ONICKA skór- 1;-_...._ _ _ _ _ _ _ _..;.._....
ne, kosmetyka lekarska, wszelkie
zabiegi kosmetyc,me. Piotrkowska I
nr 224, tel. 141-72.
(k 143) 1
l)l'

we,

PIESKOW WIktor - ner\\",,_I,
wewnęll'lne, 3·-5, Próchl1lka 6
Ik 120)

-Hallo, jak się
Masz, koehanie!

ROWER W dobrym
stanie z bagażnikiem,

Spóźniłam się

Na spotkanie?
Niemożliwe.

Jest dopiero
SiedemnastiI
Minut zero,
Siedemnasta

nr BlBERGAL - choroby skórne.

Zaś trzydzieści
Fmówiłam się
Xa mieście.

weneryczne, 4-ó. Piotrkowska 134

tel. 2&9-96.

(k 40)

Dr REICHER - I'pecjalista wene- SREBRO, szmelc kupuję WARYS
ryczne. skórne, plciowe (7aburzePiotrkowska 37.
(k 11)
uia),
Południowa
2<1, dru"asiódma wieczorem.
ck 35) FOTOGRAFICZNE aparaty wszelkiego rodzaju kupuję. FototechnlDr
LENCZEWSliI
choroby
kobieka,_t,6dź,
Piotrkowska
ce,
al{uszcrja. Przyjmuje 2-7, •_
___
_ _ _ _ _ 81.
_ _(k
_ 1486)
__
Sienkiewicza 51.

(k 41)

Z a lcl a d

LECZNICA SpÓłdzielnia Lekarzy
Specjallstów. Porady.
Zastrzyki
Denty styka. Analizy. Gabinet Kosmetyczny. Piotrkowska 3.
(k 35)

Wydawca: S1'OI..DZIELNIA
Red·akcja I AdministJoacja:

LóDt -

ul. AN'D,RZEJA Nr 7
Telefon 211-84
poleca WENTYLATORY dmu...::2!.?~\'«' i ŹYllANDOU;;.
(k 161)

Dr EMIL ŁOZA specjalista wło
sy, skórne. weneryczne, Si~nkie
wicza 34, [,.....7, tel. 179-56. (k 359) MASZl'NY do pisania, liczenia i
szycIa. Naprawy - kupno - 3prze
1;)r SJENKO spec:jalista skórn"- rI8Ż. SUpI'PUla, Jal'acz,a 40. Teleweneryczne, 13-14, 16-18. Kiliń- ton 10i_76.
(k 146)
ski ego 132.
(k 198) GUMKI do butelek poleca firma
Dr CHĘcmSKI skórno-wenerycz- K. Jeneralczyk, POZnal1, Snladene, wznowił przyjęcia, Piotrkow- ekich 12.
(k 35G)
• ka 157. 6-8.
(1228 p) b
o sprzedania szczeniaki czarne
Dr MIRSKI
specjalista chorób I pudle. Wiadomość, Aleja l Maja
kobiecych. Piotrkowska H, tele- nr 35, m. lO.
(1448 p)
fon ru" 257-23.
(k 42)
KUPUJEMY bIały mak w każdej
Dr
KUDREWTCZ- specjalista: ilości. DzwooJć tel. 210-33. (1364 s)

'ven el';'czne.

~kó

P.otrkow'·ka

106.

ne

8-10,
(k

4-6
43)

KUPIĘ

szwalnię

mechaniczną

nr 6, 8-10,1-6. Tel. 101-50. (k 290)

bielizny, ewentualnie m~szyny do
konfE'kcji O'l'az dwi ..
dziurkarki.
Oferty
Dziennik
Lódzki pod "Gotówka".

Dl' PROCllACIU, weneryczne _
ekórne. 12-2, 4-r., Leg;onów 17.

PIAXINO orzechowc
spr·zed9.m,
stan dobry. Wiadomość &ub .. 1',[a-

średniej

ALE1~S NDER chorobv
'"!;::I:I·rll~. 1'0-:-'1,
n85'zvńS:kiC" ...tn

Dr LIRO
U.S7,lI,

nino"

(1492 p)

J

M.

----------------~
Dr
ClIYLEWSJH specjalista: wło- WóZKI dZJiecięce w dużym wyboNajtaó.sr,l,e źródło
OIakupu.
Sy,
skórne
weneryczne.
4--6 rze.
P;otrkowska ·16l.
(1·140 p) Ł6dź. Więckowslctego 5 (śródmiE>j
ska I pil;ltro).
(143Q pi

LEI{ARZE

Co? Spo~kania
Tego pora
lJpłynęla Mówisz - wczoraj?!"

Elektrotechniczny

TAD, GRODZKI i S-ka

DENTYŚCI

"""'''''''....,=__

I

OS WIAT, - WYDAWN. ..CZYTELl\'JK"
Piotrkowska 96, telefon łZa_S:"
I 123_34
Redaktor naczelny przyjmuje codZienrue od goctz 13-14, tel. l!O7-18
Zastępca l'e«1aktora we wtorki I piątki od godz. 13-14. tel. 125-64
:sekretarz redakcji codziennie od godz. 10-12, telefon 209-02
KierowniI, działu miejskiego od godz. 9-11, telefon 125-64
KIerownik d"iału sportowego od godz. 9-11, t,eleton 208-!l5
.Keda.I.C',ja rękoj}is6w ote zwraca, za tr~śC f termmy ogłoszeń
nie bierze odpowledzia.lnoścJ.
Redaktor naczelny: ANATOL MlKULKO.

NOWY CENNIK OGŁOSZE~:
POZA TEKSTE1\l: Za milimetr szpalty d<t 70 mm - 50 zł; 'dJ. 1 mln
szpalty od 71 mm do 120 mm - 65 zł;
za 1 mm szpalty od 121200 mm - 100 zł; za 1 mm szpalty od 201-300 mm - 150 zł; za 1 mm
szpalty ponad 300 mm - 220 zł.
W TEKSCIE od 1-70 mm 80 zł _
1 mm szpalty; od 71 do
120 mm - 100 zł za 1 mm szpalty; od 121-200 mm - 150 zł za 1 mm
szpalty; od 201 do 300 mm - 250 zł 2JB, 1 mm szpalty ponad 300 mm
7,a l mm szpalty - 340 zł.
RAJlIKOWE WSRó~ DROB >ICH Do 50 mm 1 8Z}>a.lty 50'/, drożej, ponad 5C mm i dwuszpaltowA l{)()O/. drożej.
OGŁOSZENA DROB~'E 35 zł za wyrat.:, poszukiwania pracy 20 zł
za. wyra" (najmniei 10 wyrazów). W numerach świ~tecznych i n;edzielnych 30'/. drożej.
NEKROLOGI - Do 70 mm 45 zł za 1 mm ,",palty;
od 71-120 mm
7U zl za l mm $'bpalty; od 121 do 200 mm - 110 zł za 1 mm szpalty;
od :IDl do 300 mm - 160 zł za 1 mm szpalty,
ponad 300 m:n 230 zł za. 1 mm szpalty.
DOPŁATY: 1. Za ogłoszenia wśród drObnych do wysokości 50 mm
przez 1 łam 50'!,.
Ponad 50 mm i 2-łamowe 1000/0.
2. Za ogłosz~nia tabelaryc2llle.
bilanse i ogłol'zenia
kombinowane 100%.
3. Za nied:mele i święta 30%.
4. Za miejsca zastrzeżone 1oo'!c.

l

Dźwięki

poh"'lrn
gr~'Z3(,''''J
prof,,~o.

C

Ó;"

.gOI1'<;:1J.

w

0CZ"

i
wybi"gi;
Krupki. Starszy pan iuż się
z rą.l, dozorcow l n'1mawiał
obejrzęnia k(lpaczy,

-

n;a

Próchnika 54.

CZJ<:LADNIK k,raW'ierl~ P0'57.UI<uj~ ZGtrJUO . ~
lffiI't~' rCje::tr,1C"yjIlą
pracy. Oferty pod "a"eladl~i1{·'.
I RKUŁodz,
pom'lat. "aswla~e..
(1'
70 s) IV o z prn. ul. PRblalllCka NI 122
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,;,.;,;,J_
. .........
Stefan Wlodla.l'c:zyk.
(1510 p)

POSlUKIWANIE ROJMtN
ZGTJBIONO legitymację Ul,ezpieI c"a.lni Spolrczn.ej. Nazwlsko Lon"V1ady- gin Łą u!<i , KoluS"ki, Brz~7.ij18ka
sl$w, Polanica Zdrój, Widok 6.
33.
(1508 p)
(k ,192)
ZGł.llHO.·O
2 leg.
tramwajowp.
bHet
I;olejo\vy mie.r,rięczny, leg.
RÓZNE
fahrycZll'l na nazwisko Kaźmiel'
ski
Czesław.
(137U')
Ji'CTOAUTOMAT: - NARU'rOWICZA 6 wykonuje. najtaniej przepi- w:Liii'ON(I' ks.iqżeczkp '/, Ubezpil'
sowe zdlęc'a leglt.ymacYJne.
I
lnI' n8 naZWI-.3
. l00 - SlankoW'Ska.
•
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(lii:_369)
_ I cz,a
.1an.i1"a.
(k 167)
POS?;Tll,U,TĘ
Ana~tazji
zgłoszCllja Cebeńko

Ka.rpie~

"iez.

nl~ 'CZE~Y SIJCf'1aIl1'j'e _wYkO,aujc: -,- . .• --~:~.)-_. - . "
.
k"awlP(, z 'i\/al·fz.a~:V. PI'otl"
:.,1.1 1 I',GtBJO . '
l':61t~ ll1acJP .~:;kolna
176-12.
(k ł74) l1a
. .r!':l.z.\l.:· t..... l-tr.u!
tt f'na XT(kGinl_ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _
naZjum
(66)
~

I

I ZGUnlOXO kall~

LOKALE

RKU-Kublll,

'POSZUKUJE"''' ,oka lu z trzech I Q,·(){'ltO\ '"Siki .Jam. f)7orków N. R:vub;kacjl na \vr.rsztat. Ulica Plotl- nel; 10.
(te 4651
kowska lub przyległe, od Placu
Wnlnoóci do uJ. DaszyI'l"kiel(o. _ ZOLBTONO
k "ąż~zkę Ube;;p'e.
rztłJni SpOłPCZ!lJ2:; na. nH~"rj.sk'l Genp"onic tel. 270-33. do godz. 16.
nel'owicz Eug<>nia.
1ł,4'l.1)

i

(14445 p)

SKRADZIOi'O
dowód
kolejow~'
ZAMIENIĘ pokój kuchni"" lazien Nr 857848 Łódź, Bryszewsk~. ~~a
ka na dwa , wygody, tel. 171-43.
l1hu1I1a, Skaratkli.
(k ~63)
0;;665)
SA~f07'Nl'

a&obnym
223-99.

po,s.zukuje
-

wejściem,

pokoju

ZGUBIONO dowód PKP na narllwi
z sko Dudek Ryszard. Stacja Reg6w.
(k 4.71)

azwolllić

(1268 g)

POKOJU na pracownię PO.;;zukUj-;'
studenci. Sobota, nied!lliel9. pon"edz:iałek goerz. 8-10 rano, tel. 260-13.
Cena obojętna.
(p d)

ZGl}~IONO . tymc7.aoowe
ezen,e. wydane przez
MO Lód7"
KarpoWl'CZ
Jal'8.(.'Za 10 .

zs.świad
Komendę

Karol'on0.,
(I, 472)

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

ZGl'BIONO k.siążec-t.kę
Ubczo'pc7.9.lni
SpołecZineJ,
Jarmolow"cz
Janina, Zgieil'Ska 8-20.
(Ii: 469)

MŁODA solidna. panimka pracująca poszukuje wspólnego pokoju
z kultura.lną osobą. Ofelty pod

"Lovl'iC7J8J1ka·'.
(1481 pl
:7.nUBIONO tegil:vma~ję ".kolna
UUZĘDNIK
student
po.szuh-uje tramwajo'.vą na nazv~i:sko Wi.}e:w ń
pOkloju umeblowanego przy 1-0- skI Rad.?l.k. Andnejów.
(1~72 gl
d2linie. Zgło.>zenia. 1ó3-18, gOdz.I : -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
8-16.
(1484 p)
POKOJU z niel~rępują(.'ym wejściem - poszukuje praCUjący "tu
dent. Oferty pod .. H. M." Picotl'kowska 55 "Prasa".
(k 468)

II

•

S lOS T R Y

STEFY SlTYKGOLD

rol'1<1 'Berka i l'esy z elomu
1,e(.bDil<
S~tykgold
urodz.
1918 r, w Warszawie, pr1Pt!
1939 l', zam. w Warszawie,
J!'!'aneiszlmńsk.' 11:. POSZlI_
kuje Ign:lC i Bell<'k Sz!yk::.. ld.
/ h""el
~a.taJlia. Iccbak l'rehZGURIONO l~.ążeczkę Ubezplenik Pal·des.
(Ki76l
cz.a.Lni Społecznej. O.stlowska J a"
nin'a, Gen. świerczewskiego 55.
(1471 pl

ZGUBY
I UNIE\V AZNIENIA

I

ZGUBIONO ~egitymację

NazWlialro Brychr Jan;na _

ska 95, Łódź.

szkolną.

Rqocv
(1513 p)

t Z.lEJHiOCtENJE

I

I

SKRADZIO~O legti,tymaej ę S. G.
H., legitymację Zw. Zaw. Pra-'
(Jown. Hand l. , odcinek zamelcl,,_1
wania,
kart<:
reje'_'1'",c~·.iną:-:· 'I
K. U. _ Kutno i inne riol<\lll'~.,h·.
Nazwisko I\1inlc?...e.k .lan, Lód::. I
Protrkow:;:ka 11~-27.
(1177.'

~------------------------,--------------~----------

t .. O b

gęsteg'J l
Inżynier

o·, i d

bieliznę
wintną

Łódź.

RENUERA w dobrym stanie taDENTYSTA Wodnicki Stanisław. 11;0 do sprzedalllia. Łódź, Lipowa
Spec]'alność: Korony. mostkI', por- 68.
(1506 p) BIDRO OGLOSZE~: Łódź, Piotrkowska 96, Konto PKO Vll-5<l!!6,
celanowe
Andr'zeJ'a 11 T I fon
l'unkty przyjmowania ogłoszeń: Piotrkowska 96. Piotrkowska 53,
nr 154-12 . ( e
SP .RZEDA~IY 2 mas·zYll1Y )JudelPlac Niepodległości (Hale) Piotrkowska 198.
.
.
l{ B~ karki do szycia drutem. perforów
kę, big&wkę nożne. KsięgaI~1i.a U:l;IAL PRENUMERAT: nI. Piotrkowska 53 i Piotrkowska. 96 - oklep
~.:..E!u:~~~~dom.
(k493)
czynny w godzinach od 8-18. 'l'elefon 180-74.
. Opłata miesięc'Z11a: z odbiorem na miejscu . zł 120.8PłłZEDA:t-nrrNO- ;Vszdkie N A UKA i WYCHOWANIE
z przesylklł pocztOlW'l
z1 135.NAP lA VV ,ol1du,e - sr.vbko
z dostarczaniem do domu zł 170... 8klelll~ ,Pomocy 81koln~T~ . KURSY kro.lu, modelowania J szy.
Konto P. K. O. Nr VII - 567 Odd:oiał w Lod1li.
LóD~. ul. I lOTRlł.O\VSlt.-'. 9'i.
CIa Instytutu Łódź Stalina 7.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~--_-------.,.,.,=''''''.,..",.......~
" ( k 333~1 OdbIt.o W Druk. Nr'4 Sp. Wyd.-Ośw. "Czyfelnik" Lódż, ul. ZW1l'kl Nr:l

Wjeczne pióra

ZGURIO 'O dow6d konia. Właści
ciel "Va"ile\' ski Stefan. Str)'lwwsl<" 13, obecny adres WOi,,;,ka Pol
(1-174 p) skiego 180.
(HOI p)
I

POMOCNICA domowa potrzebna. ?;Ur,no O leg. Zw. Zaw. 'azwiEKSPEDIENTA bl'3il1ŻY włókien_ Ref~rencje. Pi'otrkOl,vska 6 m. 6, sko K'll7Jinller:.< Sobockl. Wól'·7.aJi(1480 pl ska 222/33.
(1509 pl
oJczej.
slłę wykwali:llikowaną ze od 1-3.
znajomością
Pl'ac biurowych pokat'lę
"Z1lkuje SpółdZielnia .. Włókno" - POHOCNICA domowa potl"~ebl1a. !i'Kltl DZIONO dokumenty
maldUlwk wymaga- rOt'.pOZlla'''ł"'' "I. kartę rejestracyjna
Łódż, poludniowa 28.
(k (82) Świa.!lieclwa,
ne. Zgłoszenia. gocL2iina 1-3. Na- wojskową, log. Zw. Za.w. i i,wa
C11ab c N'k i
rutowi<:lJOa 54-3, leka,·z.
(1495 p) dQltUmeuty. Naozow;sko
PANSTWOWE
Zakłady Przemy1I1,wiJa.n zam. Lódź, KolląLaja 5.
słu
Bawelnl.mego i Webniaa'lego
(1479 p)
POTR7.1<JBNA
pomocnica
domowa.
Nr 22 w l.odzi ul. Kątna 39/41 poRp['I'ellcje kondeczne. Zachodni",
szukują samodzieLnego księgOWA
'l.amcldo68
m.
8.
(1473
p)
:
~l\R
DZIONO
od,,:nki
go. Oferty na'jeży sklad.ać w Biu- ' .. --... wan~l/:l. dov,'-od o.so\)il::;ty. Na:",' iS~{(I
rze Person alnym Zakładów.
Lu dowej
ZoJjia.
An-m;1
(k (56) POSZUKIWANIE PRACY rowa,"
U476 pl
40-6.
KSIĘGOWY samodzielny p'Jszuku- Z(!HUIO '0
'
.
.
ZJJ<:DNOCZE 'IE Lódl'lłQi.ch
Za- je zajęcia w gOdzinaCh pOJJolud,
• v~
zaswiadcu;rue reJekładów
Cera.rmki
Czerwonej W niowych. Zcloszenie .. 7". Ci~;;~ s) ~lmc:il r.. K.
U. Lórl ź-l\1iasŁo
DI'oor!ow Aleks , Lódź, PiotrkowLed"i za.trud.nJi n8JtychmiR.St golównego księgowego. Zgloozenia oso- UCZER poszukuje pracy, zawód ska 92/57.
(1505 p)
bISte w godz. 10-12 Oddz. Księ
grawer-jubiler. Tel. 257-22. (k 458) ZGUlłJONO dowód kolPJowy 86975
gowy ul. 11 Listopada 113.
11469 p) I{RAWCOWA pl'zyjmuje suknIe,. ~alzw·"ko
Sylw c~trzak
D8:nuta ,
pla czcze oraz przeróblci l~nio . .Je- 1 honstantynowslm 31.
(1J07 pl
l'zego 11-16.
(1175 p) \

Punktualność

K U P I M Y

(K 409)
'l~ wykwalifikowa.ne na.
pościelową ora:7. na wykhleliu"l damską. S"W'<1I-

POTRZEB

('ałej prasy Spółdzielni Wydawn.-Oś viat. "CZYTELNIK"

drugie

L l{widatol' Se"JÓłkJi pod J'lrmą, SpółJr.f.l Ud:z;.alowa
.,KROSNO'· w Łode..i. Spółka z Oeralllczoną odpowie
dZialnośc ą" Łódź, ul· Więckowski cgo 35, zaw.adam ia.
li z din'em 31 gmdJnja 1948 r. Spółka powyższa zoslala r)o.:;;ta,wiona w Slta.n J:;kmdaJcji.
Wzywa &'ę w['erzyciel,i SpóH;:, do z,gtC1.8Z!hllUa swo·
:ch należności pod adresem Społ~' najpóźniej w cią
gu 3 rn. €S~ęcy od ooty osLaJtnj'c,go ogro.szeni.a..

KURSY StowarzyszGnia Slenollr,,fów - Maszyni5tek. Zapisy: steno~rafiJa, maszynopisanie.
kol't'spondenc.ia\ IcsięgowoŚć.
J<{illńskiego 50.
<1502 p)

W związku z LIKWIDACJĄ z dniem 1 stycznia 1949 l'oku

o ŁOSZENIA

Ogłoszenie

(k 338)

PRZEDSIĘBIORSTW

ICH

H'vstarto

~,H,SZY:'<
Uiut -

pnZEi\IYSI.U

'Ył.ólnE1'I"H'ZYf'H'

PL. ZWYCn';Sl'WA 2
Iloszuku je

W'nnVALlF'IKOWANYCR
KSłĘ.GOWYCH
\7i'arunki r'9 omówle:lIa Ila Illlej
;.;c:u. \\Tat; (' ZV";;OI"'"o;,"1ll
OdpI ...
. -~-a_-mcl..•-'\-'.--_ia"d~.::-C~l\~"~'~~~~ .~_(1'... ~.5.~._~_

( 12)

Po drugiej strollle bramy. w 111ieśc:e SY-I Profp 50' vzrusz,); r211,ionami.
POilrozl1!C'.' ~Jod8,żyli we wskaz:mym kie- Nie vicm - rzekł - 2!r prz 'si82Jhvm.
,unku 1 natknęlt się nagle na żelazną sieć. ttJ.acJd byla podobna Ogn mn.a :;:ieć, biegnąc,;
przen:lzol1ych ziemian te to twoj" zaslug<! A2"'p i cie. U\r"g.'J. piel'"<na
",pntkanie której przedtem tam nie było. Sieć ta posu- łukiem, naganiała
z powrotem,
ciE't1 zaciska się \\ okOl n;;s!
"~łZwolil jakOś.
ala się w kieru.l1ku bramy.
.
- Koledzy, cn to ma znaczyc'! - dener nIstotnie .. wypęCiz"ni do lJr:?I11 J" podl'oŹl1lcy
prz;vjacińł do
ZQstaliśmy potraktowani Jak $zezupakj
wal się Krupka. L Czyżbyśmy uczynill cos, ::.osiali ag" 'liE;Ci ~iecii". i,tóra otoczyła i\.h
.
Chcą naz zło~ć, .. rzekł Krupka.
co aż tak bardzo rozdrażniło nasz.ych go:;po~ !!'f.czflnie i grozila Zl11iaidźeniem.
kłęb'

l~tn"

rl'-!11lll

piekło.

I

I-

darzy?
D-OS462i

