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LONDYN, 24. 10. - W ponledzllałek l,lremler Attlee ogłosił w Izbie towarzyszył nastr6j og6bego przyGmin Sw(}j pro.gram oszczędnośclo wy, który przewiXluje zmnlej~enie gnębienia.
Pu'bliczność, wypełniająca szczelwydatlt(}W budżetowych o łączną sumę około 280 milionów funtów
szterlingów rocznie. Program ten uder.l:a przede wszystkim w ludność i niepokojem przem6wienia premiera. Program Attlee , potwierdz.ił . w
pracującą.
nie galerię, oczekiwała flJ naplęclem
Redukcje wydatluyw dotyC'l4 w nych o 140 mllio::l6w funtów, ogra.- pełni przewidywania prasy, która
lwiej części świadczeń społecznych, niczenie zniżek komunika.cyjnych ::tazywała z góry dzień 24 paździerfunduszów inwestycyjnych oraz tzw. dla młodzieży szkolnej oraz wyzna- nika "czanym poniedziałkiem".
SUbwencji rządowych, mających na czenie opłat za posiłki dla ubogiej
celu 6bnlZenie cen artykułów sp()o- młodzieży SZlkolnej. Całkowicie cof•
Żywczy.ch. Przewidziana jest m. in. nię~e mają być sub~~:l~je rządowe
W środę i czwartek ma odbyć się
rc.dukcJ~
progr~?Iu. budownictwa mające a celu obmzeme c~n ryb. debata nad programem oszczędnośm.leszka.~ o .35 millono~ f~ntów rocz: SpowodUJe
to
natychmlastowy ciowym rządu. Posłowie Partii Pra.
Ule, zmzeme wydatkow 1.l1westycYJ wzr~t. cen te~o. pcds,~w~~go dla cy otrzymali potrójne
ostrzeżenie
_.,
UbOgI~J IUdnOS~l ang,lels~eJ artyku cenzora partyjnego, przypominajął~. Rown~cześn.le cofnięme subwen- ce, że obowiązani są by' :1a posieeJl. na za.kup paszy dla bydł~ spowo dzeniach Izby i glosować a prograsię d~Je
wzrost cen mleka, nabIału
i mem rządowym.
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28 bm. rozpo(Znie

mIęsa.

jesienna ·sesja Sejmu

Foto S. I. B.
Malownicza republika Turkmeńska została wzbogacona ostatnio
przez szereg nowopowstałych przedsiębiorstw przemysłu teltstylnego. - Na zdjęciu automatyczne przeładowanie nowego transportu bawełny w fabryce Bajram • Alińskiej.
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LONDYN, 24. 10. - Agencja Reu
tera donosi z Hong-Kongu, że wojska kuomintangowskie opuściły
niedzielę miasto Szekki w pobliżu
portugalskiej kolonii Macao. Macao
leiy 100 km na południowy wschód
od KantoBU i oddalone jest o 60 ltm
od Hong-Kongu.
Wkroczenie wojsk ludowych do
Szekki oczekiwane jest z godziny

w

na godzinę

•
NOWY JORK, 24. 10.
Specjalny korespolndent dziennika ,Chri!>tian Science Monitor"
dono~,i z
Hong-Kongu, cytując oficjalne źró-

dla kuomintangowslde, te nĄd kuomintangu opuści wkrótce swą tymczasową siedzibę Czlmg-King, uda.jąc się do położonej jeszcze bardziej
na zachód prowincji Yunan.
.
Po niechybnej utracie prowmejl
Kwangsi - pisze korespondent w ręku Kuomintangu pozostaną jedyni~ dwie prowincje - Y~~n
1
KweI-Czou, przy CZYJ;D zaJęCie ich
przez wojska ludowe
jest tylkO
kwestia czasu i to krótldego czasu.
Korespondent
dziennika "New
York Times" również doncsi o projekcie ewakuacji rządu kuomintangows!dego z CZUng-Kingu do Yuna·
nu.

~~~~~~--------------~==~~~~~~~~~=-----------------~------------------

Program rządQwy przewiduje rów
Marszałek Sejmu otrzymał zarzą· nież drastyczną redukcję ,,kosztów
(]zenie Prezydenta R. P" zwołujące administracyjnych", co oe.nacza zapowiedź zr.edukowania
C}lbrzymiei
Sejm Ustawodawczy na zwyczajną rzeszy urzędników państwowych.
Ponadto premier ośwlaciczył, że
sesję jesienną w dniu 28 paźdz1ernibadana jest możliwość obniżenia wy Wystqpienie min. Wyszyńskiego w ONZ przeciw
ka 1949 roku.
, datków na siły zbrojne o 30 mi1ioa a.
•
nów funt6w, co stanowiłoby uderza
głosow ją~ ~ałą część .ogólnej s~:y os~.
...zęanosci.
PremJer brytyJskI lUe
NOW-r JORK (PAP). \V dniu 21 bm. przemawiał na sesji Generalne. delegat USA - Cohen, delegat WielWedług dotychczasowych nie- sprecyzował zres7Jtą, kiedy ta ostat- go Zgromadzenia ONZ minister spraw zagranicznych ZSRR - Wysł,n- kiej Brytanii - Shawcross idele.
k
l t
h·
d
h
nie redukcja wejdzie w życie. Cały ski który raz jeszcze zanalizował istotę anglo • ameryltańskich zarzutów gat Austraui.- Makin. W toku poomp .~ ny~
leSzcze any~ . ~e budżet roczny brytyjskich sil. ~br?j_ pod adresem Bułgarii, Rumunii i Węgier o rzekome "naruszenie trakta. stępowarria przed komisją ad hoc panowie ci oczywiście nic me udowod.
Franc]1 złozono ponad 6 mIllOnow nych. wynosi około 760 mllionow tów pokojowych".
nili. Mimo to jednak większość kogłosów w obronie pokoju. Na Pa- funtó~..
.
\ .
.
.
.
.
Posledzemu Izby Gmm, na kt6- W probach umotywowama osz..j.mOkracJl ludowej - pOWledZlal m. miSji uchwaliła przekazać sprawę
. .
ryz I Departament Sekwany przy· rym Attlee obwieścił sw6j program, czerstw przeciwko trzem krajom de. inn. Wyszyński wyróżniali się: Zgromadzeniu Generalnemu. Dlatego też zachodzi konieczność ponowpada 1.250 tysięcy głosów.
nej analizy tej anglo-amerykańsko
australijskiej· kampanii prowokacyj.
nej. Delegacja radziecka nie zamierza zresztą zająć pozycji obronnej,
olska· Albania odło:l:ony
lecz występuje tu w charakterze o.
Warszawa. 24. 10. Zarząd PZPN
skarżyciela "OSkarżycieli".
Szkoły
nie zaal~ceptował terminu między.
Pan Shawcross usiłował oprzeć
p3ństwowego
meczu piłkarSkiego
Zasady szkolenia
aktywistów swe os!rnrżeIllia na pr()cesac.h PetkoPolska - Albania, który mial się
Wczoraj odbyło się otwarcie nowego kursu w Centralnej Szkole
. .
wa, Mmdszenty'ego i Mantu, posu.
odbyć l listopada b.r. w Warsza· Związków Zawodowych w Łodzi. Na uroczystość puybyli: przewo- ZWlązko ych l dorobek szkoły o· wając się nawet do twierdzenia, że
wie.
dniczący CRZZ Aleksander ZAWADZKI, wiceprzew. CRZZ m6wił jej dyrektor Siwek. Od w krajach demokracji ludowej areObecnie prowadzone są rozmowy BURSKI, prezydent miasta - MINOR, przew. MRN - ANDRZE- roku 1947 tj. od (Zorganizowania sztowani rzekomo nie doczekają się
w celu ustalenia nowego tenninu JAK oraz liczni przedstawiciele władz, partii politycznych i Zw. szkoły uk~ńczyłO w niej naj różniej p~ocesu, jeżeli me przyznaj'ą się do
,
włny.
spotkania.
Zawodowych.
sze kursy 1522 osoby, w tym 316 ko
Wyszyński przypomniał, że śred.--------------------------~~--------------------------------------biet. Byli to członkowie rzarząd6w niowieczna reguła prawna: "przy.

"Wilcze pra

na otwarciu ku rsu Centralnej
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LONDYN, 24. 10. (PAP) - W dniach 22 i 23 października odbył się w
Londynie wielki kongres, zorganizowany przez Brytyjski Komitet Obroń
ców Pokoju. W ltOngresie wzięło udział 1090 delegati'w, repre-rentują
cych 540 organizacji.
Na zakończeme
chwalił manifest,

obrad kongres uktóry stwierdza
m. ln., że celem BrytyjskIego Kongresu Obrońców Pokoju będzie:
Utrwaleme przy'jaźni lniędzy ::tarodaml wszystkich krajów, a w szcze
gólności między narodami Wielkiej
Brytanii ,
Związku
Radzieckiego.
Stanów Zjednoczonych, Francji
1
Chin Ludowych.
Natyc!lmiastowe ograniczenie zbro

jeń, zakaz proóukcji bomb atomowych, z."1iR7.czenie całego
zapasu
bomb atomowych, jak również wpro
wadzenie międ7.ynarodowej kontroli
w celu niedopuszczania do dalszej
produkcji tych bomb
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poszczegóinYCh Zw. Zaw. referenci
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.'
przez Wielką Brytanię i Stany Zje- ORZZ l Pow. RZZ Itp. Rozpoczęty
dnoczone dla rządu ateńskiego. Za- wczoraj kurs półroczny
obejmuje
przestanie gospodarczego i dyploma_ 78 słucł.laczy z terenu całej Polski.
tycznego popierania frankistowskjej
Hiszpanii.
(Ciąg dalszy na str. 2)

Już dwadzieścia
kryzys

rządOWY

dni trwa

we Francji

znanie

się

królową

jest
dowodów"
zachowało ~ię w. n~ezmi~nionej niemal postaCi własrue w procedurze
angielsltiej. Ani jeden z krajów demokracji ludowej nie zna takiego
przepisu. W tych krajach sąd orzeka
na podstawie całokształtu dowodu,
przyznanie się zaś oskarżonego nie
tylko nie jest jedynym, ale i nie naj.
ważniejszym dowodem.
Ustawa angielsl~a z 22 sierpnia
1911 r. przewiduj·e, że w sprawach
o naruszenie tajemnicy państwowej
nie są potrzebne żadne dowody. a
nie nawet przyznanie się oskarżone
go, bo wystarczy, aby sąd nabrał
przekonania o "ujemnych właściwo.
śoiach charakteru oskarżonego". Ale
ta ustawa, urągająca elementaa:"nym
z~s~dom proced,?,y karnej,. to prze_
Clez ustawa anpelska, a Ule us~awa
bułgarska, węgIerska lub rumunskat
i dlatego nie krytykuje jej Shaw-,
cross.
,
(Oiąg dalszy na str. 2)

PARYZ, 24. 10. Przywódca MRP Georges Bidault, któremu pre
Natychmiastowe zakończenie kolonialnej wojny na Malajach i cał- zydenł powierzył misję tworzenia nowego gabinetu po niepOWOdzeniu
Rene Mayera. spędził poniedziałek na rozmowach z przed
koW1tą wolność dla wszystkich lu- wysiłków
stawicielami poszczególnych partii, by przekonać się, czy D\oże liczyć na
dów kolonialnych.
poparcie w parlamencie.
Zaprzestanie pomocy wojskowej
Socjaliści dali do zrozumienia że
Na korz.yŚć szans BidauIt przema..
nie uczynią Bidault większych u- wia jedynIe zmęczenie kół parlamenstępstw, niż poprzedniemu kandyda- tarnych. BidauIt wykorzystał też z
pewnością OBA WY PEWNYCH DEtOWi na premiera Rene Mayerowi.
PUTOWANYCH PRZED ROZ~Ą------------------------z ambasady USA w Pradze
Deputowany Declos w imieniu ra. ZANIEM PARLAMENTU, zwłaszcza
dykałów zadeklarował poparcie Biże w ty,m kierunlm rozpoczęła się
PRAGA, 24. 10. Prasa czechosłowacka w dalszYm ciągu komentuje dault.
GWAŁTOWNA
KAMPANIA ZE
a
t
I ka
treść noty czechOSłowackiej z 21 bm. do ambasady USA w Pradze w spra.
STRONY KÓŁ PRAWICOWYCH. narclars wa pO S lego
Rozmowy
Bldault
odbYwają
się
w
wie działalności szpiegowskiej wielu urzędników ambasady i akcji wy.
atmosferze powszechnego sceptycyz. Kongres depaJ'tamentalny Partii Ra. ZAKOPANE. W niedZJielę dn. 23
wrotowl.'j przeciwko Republice Czechosłowackiej.
mu. W kołach giełdowych, często dob dykalnej departamentu Rhone przy- bm. zmarł w Zakopanem w wieku
Przyw6dcami i członkami tej or·1 Patsch, trze.ci sekretarz ambasady rze poinformowanych, krązyły w po- jął rezolucję. domagającą się utwo_ 92 lat StaniSław Barabasz, pionier
ganizacji byli m. in.: W. Blrge b. u- L. Schaffnerowa, która przysłana zo. niedziałek wieczorem pogłoski. że Bi nenia. RZĄDU PRZEJSCIOWEGO", narciarstwa polskiego i najstarszy
rzędnik
dyplomatyczny ambasady stała do Pragi w lutym 1948 r. w dault zaniechał już swych wysiłków. którl.'go celem byłoby przeprowadze- narciarz w Polsce. Barabasz skon.
USA w Pradze i ekspert polityczny charakterze agenta amerykańskiej W kuluarach parlamentarnych liczono nie REFORMY ORDYNACJI WY- struował pierwszą parę nart w Pol.
b ambasadorra Steinhardta, Spencer służby szpiegowskiej oraz S. Meryn, się z możliwością, że prezydent Au- BORCZEJ (na niekorzyść lewicy. sce i propagował narciarstwo.
L. Taggart b. misjonarz mormoński urzędnik attachatu wojskowego a~ riol zwróci się znów do Queuille'a. Przyp. red.) i rozpisanie nowych wy Stanisław Barabasz bYł emerytal_
l agent wywiadu amerykańSkiego, basady lISA w P:radze - b. obywa- którego dYmisja zapoczątkowała o- borów. Z analogicznym żądaniem nym dyrektorem szkoły przemysłu
który pracował w ambasadzie USA tel czechosłowacki ożeniony z Niem- becny kryzys. Jako ewentualny kan_ wystąpiły różne dzienniki reakcyjnI.' drzewnego w Zakopanem oraz auto.
w Pradze od 6 lutego 1946 r., attache kli.
dYdał wymienia.ny jest również PIe. z "Figaro" na czelCł,rem kilku cennych prac naukowych
polityczny ambasady USA - Isaak
veu.
O sztuce ludowej Podhala.

Dobrali' zespól szpiegowski

Zgon pionIera
..

r

zyjaź'
potężnym

Aleksander Zawadzki
UJ Łodzi

na otwarciu kursu Centralnej
Szkoły Zw, Zawodowych

czynnikiem pokoju w Europie

W ..Trybunie Ludu" ukazał się
znakomitego dziennikarza
radz.ieckiego D. Zaslawskiego. Dru_
kujemy go poniżej w obszernym
skrócie.
W roku 1943 korespondent gazet
engielsklch i amerykańskiCh Ralph
Parker, 2JWJ:ócil się do towarzysza
Stalina z zapytaniem: czy rząd
ZSRR po klęsce hiilerowskieh Niemiec pragnie widzieć Polskę silną i

miedzy szowinistyczne Niemcy i re~
akcyjną Rosję. zmuSzona była trwo.
żyć się o swą przyszłość. Było to
źródłem zasilającym polski nacjooa.
lizm burżuazyjny. Obecnie naród
polski znajduje się między socjali~
stycznym Związkiem Radzieckim i
demokratyc:zmą Republiką Niemiecką. Granica na Odrze i NySie jest
mocna i niewzruszcma. Za Łabą imperialiści wygrażają jeszcze wprawniepodległą?
dzie pięściami, ale pięŚCi ich są bezTowarzysz Stal1n odpowiedział: silne, a groźby nie straszne.
"Bezwarunkowo. tak".
W oparciu o braterską pomoc
Było to życzeniem całego narodu Związku Radzieckiego naród polsk!
radzieckiego. Zyczenie to spełniło jest spokojny {) swą przyszłość.
się. Z pomocą narodu radzieckiego
Polska stała się państwem niepo
artykuł

I_I CZ

dległym.

Przyjaźń narodów rosyjskiego

j
przeszłości

polskiego, o której w
marzyli najlepsi synowie narodu' ,
polsldego i rosyjskiego. sWa się
faktem, którego zt)aez-w1a nie moż- Wystąpienie
na nie doceniać.

min.

ce, a najwaźniejsze w życiu, pracy,
(Dokończenie ze str l)
demokracja ludowa szeroko otworzy.
ła wrota do kultury. setkom tysięcy
Dłuższy referat wygłosił aJ kolet.
witany owacyjnie, przew. CRZZ
zdolnych, utalentowanych ludzi.
Wszystkie swe siły oddaje on na
Za.wadzki. Mówca zwrócił na wstą
rzeC21 radosnej, twórczej pracy, świa
Pr~y}~źń narod6w! Tam. gdzie pie uwagę kursantów ~a fakt, że ~y
dom, że pracuje już dla siebie, <dla przYJazn dyktuje ludziom swoje ~my obecnie w okreSIe szczególrue
swoich dzieci.
prawa. tam kwitnie twórczość, giną zaostr.zo:lej walki klasowej. Wyra·
Ludzie radzieccy cieszą się z suk- złe clenie tępego strachu, rozsze- zem jej w skali międzynarodowej
cesów narodu polskiego jak z wla- rzają się historyczne horyzQIJty, ro_ jest m. in. niedawny proces Rajka,
snych swoich sukcesów. Widzimy, śnie wiara w sIebie. w swój naród. demaskujący podstępną działalność
jak rodzi się w Polsce nowy czło- w zwydęstwo demokracji i postępu. imperialistów anglosaskich w oparwiek. jak wielkie sukcesy osiąga Przyjaźń narod6w i socjalizm - to tiu o zdradziecki reżim Tito. W ska
nowa, SOCjalistyczna kultura. Utalen pojęcia nierozerwalnie ze sobą zwią- li krajowej walka klasowa wyraża
towany naród polski powołany jest zane. I patrząc na trium! budow· się w zdarzających się jeszcze sabo
do tego, by wiele wnieść do dorobku nictwa socjalistycznego w nowej tażach gospodarczych, w szeptanej
postępowej ludzkości. Rocznicę Cho- Polsce wiemy, że cora21 bardziej za.- propagandzie itp. Aby wakzyć sku
pina spotykamy jak własne święto cieśniać się będzie przyjaźń między tecznie z wrogiem zewnętrznym i
sztuki. Zarówno w dziedzinie muzy~ lobydWOma sąsIadami - polSkim i wew:Jętrznym, należy wzmóc czuj
ki, jak i w literaturze, jak i w nau- radzieckim ilarodem.
ność klasową i narodową. - Ucltwa
ły plenum KC PPR w lipcu i sierpniu 1947 r. wytyczyły właściwą dra
~
gę, wiodącą kraj nasz do socjalizmu.
Mówca podkreślił dalej koniecz-

Prawo··"

Wyszyńskiego

os~~?a1~ś~ilynyi~~j 1P~~j: ~~~ oszczerco,.,

zaś przyjaźń między n
wmlacnlała oba kraje. Wystarczy

lowa

przY'PQmnieć wspólną walkE: prze.
clwko Mongołom i Turkom. prze-

clwko Szwedom, a w ~ze'g6Iności
przeciwko Niemcom. Ale sojusz między s7.lachecką Polską. i bojarską
RUSią był niemożliwy. Był on nie.
możUwy i później kiedy narody ro~
syjski 1 polski st~ły siE: narodam
burżuazyjnymi.

Jednakże poczynają~ od XIX wi~
ku w łonie obu narodów powstaje
klasa robotnicza. Wraz z klasą robot
ni<:zą pows·taje ideologia przyjaźni
narodów. Zanlm zaczął się świt nau_
kowego SOCjalizmu literatura demokratyczn,a zapowiada powstanie ideo
logii · przyjaźni narodów. Przyjaźń
Mickiewicza z PusZlkinem. Hercena
2l
Lelewelem,
przyjaiń
rosyjski ch
oficerów w Polsce, któ_
rzy zawiśli
na
carskiej
szubienicy wespół z powstańcami pol~
skimi, przyjaźń Czernyszewskiego z
polskimi demokratami oto fakty,
które na szali historii przeważyły

szalę nienawiści. Przyjaźń stworzyła

imi,'
(Doikońezen1e !Ze &Itr. 1)
.
.
Az wstyd słuchać delegata Austra.
Iii, biadającego na temat spraWliedli_
wości rumuńskńej,
gdy właśnie w
AuS~ra1i!i. gwałcona jest sprawiedliwośc w drastyczny sposób, gdyż oskarżeni nie mają tam prawa zadawać pytań OSkarżycielom. To samo
można powied.zlieć o Grecji. i j'ej dzikim terrorze, to samo o USA, gdzie
były zajścia w Peekskill i gdzie 0sławliony sęd21ia Medina nie pozwolił
osltarżonym przywódcom partii komunistycznej bronić się przed sądem i skazał wraz z oskarżonymi ich
adwoltatów/ To samo można powiedzieć o kapitalistycznej Anglti, roz..
strzeIiwującej spokojną ludność somalijską·
Wszyśtkie

"oskarżenia", zmyślone

pod adresem lrrajów demokracji ludowej przypominają znaną bajkę
Kryrowa p.t. "wilk d jagnię", w której·WIilk po przedstaWieniu j'agnięciu
szeregu bezpodstawnych oskarżeń
woła: .,jesteś W.inne choćby dlatego,
że chcę cię pożrećl" To wilcze pra.
wo" usiłują stosować "OSkarżyciele"
w całej rozciągłości.
Usiłują oni - nie po raz pierwszy
zrellltą - ingerować w wewnętrzne
sprawy krajów demokracji ludowej,
pragnąc powstrzymać proces ostatecznej 1ikwid acji kap i tammu i pochodu do socjalizmu w tych kra.
jach. Tym tylko obj'aśnić można postawienie na porządku dnJa sesji Ge_
neralnego Zgromadzenia ONZ sprawy rzekomego naruszenia praw czło_
wieka w Bułgarii, Rumund~ i na

i

w

as •

g

O

ność zacieśnienia więzów pr.zyjaź:li
i współpracy
ze Zw. Radzieckim
ora:.. oparcia się na doświadczeniach

NZ przeciw

kraju socjalizmu.
nego 80jus,znika

lalszerzo,"

Mając

talk

~otE:Ż-

zwycl~żymy,

~:~=~ ~t~~h~~zk6W

by istnienie sporu. Istotnie, za.war
te z Bułgarią, Rumunią i Węgrami traktaty pokojowe przewidują
możliwość sporu między dwiema
b
b
stronami, z kt6rych jedną yła y
Rumunia, Bułgaria lub Węgry,
drugą natomiast USA, Wielka Bry
tania i ZSRR, kt6re potraktowane
są wszystkie trzy łącznie jako jed
na strona i dlatego mogą działać
jedynie po uzgodnieniu swego stanowiska. Zadnego takiego uzgod-

istnieje strona oskarżająca. To samo wyklucza r6wnież możliwość
wyznaczenia przez generalnego
sekretarza ONZ arbitra.
K'
ni
.
oncząc swe przem6wie e, nunister Wyszyński z naciskiem oświadczył: "Już w Komisji Politycznej wskazywaliśmy na to, M
samo zwr6cenie się do Trybunalu Międzynarodowego z~ sprawami tego rodzaju byłoby poniżające
i dla Trybunału i dla Zgromadze-

nienia w danym wypadku nie ma
i być nie może, bo Związek Radziecki nie widzi żadnych nieprawi
dłowoś . w wykorlywaniu lub interpretacji traktatów pokojowych
przez Bułgarię, Rumunię i Węgry.
które to państwa nader sumiennie
b
wypełniają. ciążące na nich zo o·
:wiązania. W tych warunkach nie

nia Generalnego.
Delegacja radziecka sprzeciwia
się przyjęciu tego projektu, gdyż
przyjęcie jego stanowiłQby zachęte dla oszczerc6w i fałszerzy, pra
gnących dokonać zamachu na suwerenne
prawa
niepodleglych
'
d
k t
h D t
panstw emo ra ycznyc. o e~
go me wolno dopuścić!"

Klu kawal ero'W" dZIDS' -I JlIIllllltrn

jak

Za '
wodow'ych na obecnym etapie, mów
ca zacytował szereg aktualnych za·
gadnień, które zOsta:lą w najblMiszym czasie uregulowane drogą od·
powiednich dekretów. Przede wszy811
kim rozważana jest sprawa jednolitego systemu ubezpieczeń i wprowadzenia społecznych rad nadzorn
organizowanych przez Zw. Zaw.
Również ::Ja wszystkich szczeblach
ujednoliconego lecznictwa powstaną
społeczne rady nadzoru ZZ.
Przy wszystkich większych lEakła
dach pracy zorganizują Zw. Zaw.
społeczną inspekcję pracy. Rady rz;a

kładowe dysponować będą

fundu~

szem socjalnym i funduszem zakła.
dowym, stanowiącym materialną
podbudowę tzw. dodatkowych umów
zbiorowych, które obok ogólnię. obo
wią.zujących umów zbiorOwYCh regulować będą specyficzne warunki
pracy w poszczególnych zakładach.
Wreszcie Zw. Zaw. opracowują spra
wę urlopów dla pI;,fLcowników fizycznych
Przem6wie:J.ie
swe
zakOllczył
przew. CRZZ apelem do kursantów,
by uzupełnili wiedzę teoretyczną,
nie odrywając się zarazem od aktu_O

tradycje niezwykle silne. ponieważ
IB U
powstawały one z r02JWojową linią
"
historycznego postępu i o:zmaczały to
dla Czyłeln,"ko-w Dz,"ennika ł,ódzkl'ego"
alnych WYdarzeń,
trzymając ręk~
nowe, które przychodzi na miejsce
.
"
na pulSie życia.
litarego. obumierającego.
Wszystkim naszym . Czytelnikom, "Klub Kawalerów" stanawczo warW imiemu kursantów przemówił
7. chwilą wystąpienia na scenę
a gorącym amatorom tea1:ru, jeszcze to obejrzeć.
ob. Klecz, który oświadczył, że on
historii proletariatu strumień przy.
i jego koledzy dołożą wszelkich sta
raz
przypominamy, że mogą jeszcze
, 'b y wyk orzystać w pelni półjaźni rosyjsko~polskiej od razu spodziś i jutro obejrzeć świetną kome- :-_ _ _ _ _ _ _..._ _ _ _ _.... ran,
tężnia!. Obydwa narody 7.jednoczyła
roczny okres szkole:J.ia. Na zakońdię Michała Baluckiego "Klub Ka_
walka przeciwko wspólnemu wrogowalerów".
wystawianą obecnie przez
tl
czeme uroczystości Ilebrani odśplewi: rosyjskiemu caratowi, żandarTeatr Powszechny w Łodzi.
.tat
wali "Międzynarodówkę".
(o)
mowi polskiego 1 rosyjskiego kapi_
tali7.illlu. W walce przeciWko rewoJeden kupon - z tych, które do·
uprawniający do nabycia
lucji, przeciwko socjalistycznemu TU
tąd ukazały się na szpaltach naszechoWi robotniczemu. zjednoczyli się Węgrzech.
go pisma, Il może nim być też dzi.
ulgowego biletu
również reakc.ioniści obu ltrajów.
W kOllcowej części swego prze~ siejszy względnie ten. klóry zamieW dzielnicach połudnlowo- wschod
na
Po.lsc~ ?bszarniOy polączyli SiEl z ro- mówienia zajął się mini§j;er Wy- ścimy jutro - uprawnia każdego na
nich pogodnie lub dość pogodnie, ze
sy]sl"' ·~'
szego Czytelnika do nabycia biletu
stop.niowym wzrostem zachmurzenia
n.,0'"kL'uli '1905 p ł om ie ń'lem pows t a ń szyński
.
t zagadnieniami,
,.
.
1 związany..
<110- wstępu z 50-procentową zniżką. Cho
przeleciał po Rosji i po Polsce. Pol~ ml z ą <;Zę~Cl.ą
I~ZO UC]l
an",. dzi tu jedynie o dwa przedstawie~ ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;: od północnego zachodu kraju zachm~
rzenie zmienne z rozpogodzeniami
&kiemu miastu Łodzi echem odeZWa amerykanskle], ktora domaga SIę nia, na które honorowane będą wy~
lo się Baku. 'We ~sp6lnej walCE' skierowania sprawy do Międzyna- cięte kupony - będą to przedstawie pm• • • •_D3I.5III• • • • • • •5l• •rmllllr1illl!l!llllltlllCmlłll!!
przeciw oportunizmowi :i lIlacjonaliz. rodowego Trybunału w Hadze.
nia we wtorek i środę bieżącego t yw dniu 23 październilu 1949 r. zginął śmiercią tragiczną w kamowl rz;acieśniała się więź łącząca
Warunkiem, kt6ry by umożliwił godnia o godz. 19,15.
tastrofie motocyklowej
Bolszewikó~ 1 polski~ rewolucyj- przekazanie sprawy Trybunałowi
Takiej okazji. chyba nUtt z na_
nych. socJ~.demoIa;atow.
Bo~at~ _ powiedział Wyszyński - było- szych Czytelników ..nie przegapi", a
dośwladczeme walki rewolUCYJneJ
.
stało się źródłem leninowsko-steli-IIl• • • • • • • • • • • •
Ś.
p,
nowskiej teorii i pOlityki w zagadnieniu narodowościOwYm.
W roku 1917 ta teoria i polityka
wcieliły się w życie w Rosji i od tej
DR. !\lED.
.' Członek stowarzyszeJlJi.a Rzemieślniczego "Rzcmiosło ·Łódzkie".
chwlii ze strony rosyjskiej, strony
zmarł po ciężl<f:teh cicrpi'Cniltch dnia 23.10. 40 r.
W Zmarlym tracimy uczynnego i ofiarnego kolegę.
radzieckiej. :został na zawsze prze.
Pbgrzeb odbędzie się 1L ltaplicy SzpiJtnla w Radogoszczu w środę 26.10.
WYJlrowadzenie zwłok otlbędzie się z lmścioła. Św. KrZyża na
kreślony rachunek krzywd :i zm:ie'l
1949 r. o godz. 15.
wag
historycznych.
Przeszedłszy
. W Zmarłym tracimy dObrego }{olegę oraz sumlenuego i odd8!1l.ego cho~
stary Cmentarz na Chojnach w dniu 26 pażdzierndka 19409 r. o godz.
15, o czym powiadamia i prosi o liczne przybycie członków
przez straszne piekło hitlerowskiej i.r.y.m.le.k.arl'łz.a.·IIIIIIID.Yl"C.kgCJ!3I·3miiPlirlaci!ll°lwlllnliC;sYmSZ~Pllitr.;alla.Nar.9.wi1l.liRlallildliogll°!lslllzc.z.u• • • •
okupacji. uzyskawsz.y przy pomocy
Zarząd stowarzyszenia ŁódZkiego
nargdu radzieckiego wolność i nie_ gI.III!1!l!.EIiI!m• •III.Emmi.EI!II• • •I• • •IlII.IIlI.IZIIIm~
. "RZEl\fiOSŁO ŁÓDZKIE"
podległość, przekreślił stary rachu"
Dnia 23 października 1949 r. zakońCZYł życie
nek również naród polski.
W ciąlS1ł wieków Polska- wciśnięta
S. t P.

KUPON Nr

.

Prognoza pogody

))Klub Kawalerów«

ś.fp.

WACŁAW KAM~ŃSK'

WITOLD KULIŃSKI

I

7 miłion6w

osltzędno$tI

w liedn. Energetycznym
dali racJonalizatorzy'

ZYGMUNT AUGUST KRZEMIŃSKI

W dniu 23 października zmarła po
niach, opatrzona Sw. Sakramentami.
S. t P.

BUDOWNICZ~ - KALIWLATOR
Pogrzeb odbędzie się dnia 25 bm. o godz. 16 z kaplicy cmentar~
nej przy ul. Ogrodowej, na stary Cmentarz Katolicki, o czym zawiadamia'Krewnych i Przyjaciół
(10382 p)
STROSKANA RODZINA

z domu

mysłów
ciągu

pozwoliło

zaoszczędzić

w

9 rW€sięcy poważną ~lImę
7 milion6w zł.
2 DZIENNIK ŁODZKI Nr 94 (15581

Pogrleb odbędzie się w środę, dnia 26.10. o godz. 15 z
na Stary Cmenta.rz KatolicIti na Chojnach.

l{rzyża

lwscloła

Sw.
(10883 p)

KOZŁOWSKA

przeżywszy lat 64.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie się we ,,'torek
25.10 1949 r. o godz. 15.30 z kaplicy szpitala św. Antoniego pr-.ly ul
przędzalnianej 75, na cmentarz Zarzew, o czym zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym żalu
(10879 p)
l\'!Ą2:, SYNOWIE, SYNOWE I WNUCZKI.

D=........m••••

WACŁAW KAMIŃSKI

i ciężkich cierpie-

CECYLIA ADAMCZEWSKA

W okresie od 1 stycznia do 1 października br. wYkorzystańo w elek~ i • • • • • • • • • • • • • • • •
trowniach podległych
Zjednoczeniu , .• • • • • • • • • •&II• • • • • • • • • • • • • • • • • •!!!
Energetycmemu
Oktęgu Łódzkiego 11
71 pomysłów racjonalizatorskich. W
W dniu 23 ' paidziernil,a 1949 )'. zgin,!ł śmierciq tragtczn'ł w lmłastrof!e
ruchu racjonalizatorskim przoduje
motocyklowej
Elektrownia Łódzka, ~tórej pracow·
nicy opracowali 32 pOmysły. Szczególnie wartościowy jest wykorzystywany od kilku tygodni pomysł
ś. .
ob. Michala Ani·oła, który opracowal
ooos6b szybkiego i taniego oczyszczania z osadu basenów chłodni W
'Elektrowni Łódzkiej.
Czlo.nek Zarzqdu sekcji motorowej K. S. Budowlani - Resursa.
W szerokiej mierze znajduią zaW Zma.rłym tracimy nieodżnłowancgo lwIegę.
stosowanie pomysły pracowników
Czcić Jego pami~rfJ !
elektrowni częstochowskiej.
Zarząd i Członkowie Sel,cjil Motorowej JL S. B-R.
Wykorzystanie ;r,atwierdzonyr:h t\()

p.

długich

I

II

.'
,
/

Opatrzona Sw. Sakramentami, po długich i ci..:żl,ich ciCl'pieniach zasnęła
w Bogu 23 paźdz.iernika 1949 r. najukochańsza nasza żona, matlm Iii siostra.
przeżywszy 58 lat

S.

t

P.

ANNA SOKOŁOWSKA Z CZEREPOWłCZÓW

'VYllrowadzenie zwlok z domu żałoby ul. Sterlinga Z2 m. 5 no cmellhlrz
na DoŁy odbędzie sit dnia 25 paidziernil<."\ O godz. 15.
Nabożeńst~wo żałobne odbędzie aię w koilclele pal'afialnym Sw. Tel"~sy
dnia 28 października o godz. 8 rano.
PO~ŁOstajl} w smutku
~W, CORI{A I RODZINA .

I

. . . . . . . . . . . . . . . . . .m. . . . . . . . .

•

sz a

i
silami
za
o nowych drogach rozwojowych

rzemiosła

Rzemiosło posiada doniosłe zmacze
nie w życiu gospodarczym kraju.
Produkcja przemysłowa, silą rzeczy
nastawiona na pełną meChanizaCję
i standaryzaCję, nie potrafi wytworzyć szeregu drobnych
artykułów,
niezbędnych w życiu codziennym.
Również
wszelkiego rodzaju remonty i naprawy urządzeń domowych, odzieży, obuwia, utrzymanie
w stanie używalnOŚCi drobnych narzędzi pracy oraz wiele innych prac
usługowych - nie są do pomyślenia
bez rzemiosła.

Liczba 13.091 zakładów rzemieślnL
czych, . zatrudniających ok. 25.000
ludzi, (w tym ok. 8.000 pracowników
najemnych, przewaznle mało wykwalifikowanych) oraz kształcący ch
około 6.000 uczniów na terenie województwa łódzkiego. świadCZy wyraźnie o waŻonej roli, jakie rzemiosło odgrywa w życiu społe~eństwa.
Praca 'rzemieślników nie jest ła
twa. Obok trudności technicznych i
finansowych przed rzemiosłem pię
trzą się poważne
przeszkody jeśli
idzie o zaopatrzenie w surowiec i
materiały
pomocnicze. Pomocnicze
Spółdzielnie
Rzemieśln icze,
przekształcone w 1946 r.
w Centralę
Zaopatrzenia i Zbytu. a od 1,9.48 w

się poważnymi OSiągnięciami .

W okresie swej działalności 1946
VI. 1949 Oddział Łódzki Centrali
rozprowadził pomiędzy poszczególne
zakłady
su r ow ce
war to ś c i
2,154.148,000 zł. Mimo tak poważnych
osiągnięć Centrali. rzemiosło napotyka częściowo na trudności surowcowe. Nie rzadko się zdarza,
że przydzielony z limitów surowiec
nie może być roOZ;prowadzony na pod
stawie transakcji wiązanych, a to
ze względu na wielką rozbieżność
w zapotrzebowaniu poszczególnych
zaldadów. Często również asorty_
..'
ment". stOjący ~o dY~POZYCJI rzeml.o
sla, me odpOWIada Jego rzeczywlstym potrzebom. ~p<?radyczne WYpadkI braku matenałow w magazynach mimo "przydziału na papierze" i niemożliM'ość ustalenia terminu nadejścia odpowiedniej partii
towaru, świadczą o braku realnego
planu odnośnie zaopatrzenia limito_
wego.
Również polityka podatkowa poszczególnych urzędów skarbowych
nie zawsze pokrywa się z wytyc:znymi najwyższych władz gospodarczych. Stąd też Ljawisko likwidacji
poszczególnych zakładów. Że zamykanie zakładów nie jest wyrazem
potrzeb
gospodarczych, świadczy
fakt, często obserwowany zwłaszcza
na prowincjii. że na miejsce :r.likw'l-

Ł6dzkl

Teatr tydowskl

Lekka przesada

Hasła są na ogół rzeczą piękJl,
zatorzy dokładnie rozpracowali trud- i pożyteczną. Znamy ich różne ronoki i opracowali odpowiednie środ dzaje. Są hasła bojowe i apaty<1loDe,
ki zaradcze.
krótkie i długie, układane z głową
Jak wielką wagę nowej formie i bez głowy.
pracy rzemielśniczej przypisuje rząd,
Wiele jest również haseł l hasełek
mówi oświadczenie min. Szyra, że pObudzających krew. d? szybSzeg:
dla zorganizowania i rozbudowy biegu w rodzaju: "PJjcte skrzyp
Spółdzielni Wzorcowych Pracy Rze- lub "Każda dama płaci sama".
mieś1ni' czej, rząd stawia do dyspoWracając jednak do rzeczy po tym
zycji wystarczającą ilość kredy tow .. krót.kim, aczkolwiek pełnym głęboe
(tol.)
ldch myśli wstępie, trzeba stwier",
dzić, że nie wsz;yscy układający ha..
sła

umią

zachować

odpowiednł

umiar. Jako przykład może posłuźyó
nowo otwarta gospoda PSS przy uL
Kilińsldego 78. Na jednej ze śclan
tego miłego skąd inąd łokalu można
zauważyć taki malowniczy napis:
Pożyteczna impreza gospodarcza
Piotrkowie
"Spółdzielczość, to zbrojne rami4ł
demokracji" •
W dużej Hali Targowej w Plotr- mineralnych i uczy jak je stosować. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1 poWszyscy żywimy zrozumiały ~
kowie czynna jest w czasie od 22- by OSiągnąć maksymalne zbiory sia- kazuje przy pomocy pięknych zdjęć cUllek dla ruchu spółd:melc-rego dae
31 bm. Ruchoma Wystawa Gospodar na, zbóż. okopowi=, owoców i wa- życie chłopów radzieckich oraz owoc ceniamy 'jego znaczenie. Wiemy prze
cza, zorganizowana prze2l Minister- rzyvl.
ną współpracę nauki z praktyczną cież, że pomaga, że buduje, że umac e
stwa Przem, Lek. i Rolnictwa. Ornia, a.le żeby zbrojne ramię ... to chy",
Niezmiernie interesującym jest upravyą roli.
ganizatorzy postawili sobie za cel stoisko Zakładów Jedwabniczych w
(zk)
Piękna panorama Warszawy. na ba lekka przesada.
pokazanie na:iszerszym masom pol- Milanówku: od jajeczka jedwabni- której z jednej strony widnieją zgliskiego społeczeństwa dorobku go- ka - po przez kokon, przędzę do szeza i rumy spalonego miasta - z
spodarczego Polski Ludowej. Ru- najpiękniejszych
tkanin jedwab- drugiej: nowe budowle, budzi w
chomość wystawy pozwala na dotar- nych, które można nabywać w cenie zwied~ających entuzja'lm 1 postanoBałut
cie do najbardziej głuchych zakąt po ca 6 tys. zł za metr. Wystawione wienie wzięcia czynnego udziału
ków kraju, gdzie dotychczas mało jedwabie nie us,tępują francuskim.
w dziele odbudowy.
wiadomo o wielltich przeobrażeniach
Dużą uwagę zwracają na siebie
Nie sposób w ramach krótldego
gospodarczych Polski Ludowej.
artykułu wyczerpać duże bogactwo
Wystawa obrazuje ścisłą współ eksponaty m!iejs·cowych hut szkła. ekspona,t 6w wystawionych na R. W.
Można tu oglądać szkło taflowe, dopracę pomiędzy przemysłem i rol- mowe, butelkowe. techniczne i wiele G. Przytoczyliśmy tutaj tylko najnictwem. Chłopi produkują żywność
bardziej charakterystyczne.
Obok
w/w instytucji w wystawie plotrkow
- robotnicy przemysłowi coraz do- innych.
Wspaniałą kolorystyką i doskona- skiej biorą udział: Min. Lasów, Rolskonalsze narzędzia pracy . inne
środki wytwórcze, które zwiększają łym wykończeniem zachwycają eks- ni ctwa , Państw. Gosp. Rolne, Polponaty Pio,t rkowskiej Spółdzielni skie Zakł. Zbożowe, CC'IlItr. Mięsna,
wydajność pracy chłopa.
Centr. Hand1. Przem. Metal. wy- Przem, Ludowego i Artystyc:mego PMT, Centr. Biuro wsi, C. Kraj Surowców Włók., C. Sp61dz. Ogrodn .•
stawia pomysłowe maszyny rolni- ,,Rumor".
Przemysł
węglowy zestawił pou- Centr. Rybna, różne spółdz. lokalne,
cze, między innymi młockarki "Rekord", brony kolczatki, które mimo czające plansze, które pokazują pra- szkoły piotrkowskie itd.
Organizatorom wyostawy należy
wszech~tronnego stosowania w Pol- cę i życie górników poza kopalnią ·
sce centralnej są dotychczas pra'wie Efektowne wykresy pouczają wi- się pełne uz:nanie za efektowne 1 dynieZll1ane. siewn:iki do nawozów mi- dzów o rO'lmiarach produkcji węgla. daktyc:zne opracowanie całości.. R.
naszego podstawowego bogactwa na- W. G. zabawi dłużej w naszym woneralnych i wiele innych.
\ jewództwie i odwiedzi także inne
"Motozbyt" zapomaje zwiedzają· turalnego.
Wystawa nawiązuje do miesiąca miasta. (OL.)
cvch z wielkimi osiągnięciami przem.
motoryzacyjnego: samochody cię:ia
rowe "Start", traktory "Ursus",
Foto "Dz. L, O<
D1'zyczepki samochodowe, motocykle.
Osiedle ZOR na Balutach będzie
Szkoda. że na ęk.spo,natach prak odpowiednich napisów, mówiących o
Wczoraj rozpoczął C1JWarty rok drugi systemem wykładowO-dysku skana.lizowane. Zdjęcie przedstawia
fakcie produkowania tych. maszyn swej działaności Miejski Uniwersy- syjnym. rok trzeci - systemem przygotowania do robót kanalizacyj.
po ra1J pierwszy w Polsce.
tet Społeczny. Nauka w MUS trwa prac seminaryjnych.
no-wodociągowych.
C. Z. P. 'Chem. w 'Sposób efektow- trzy lata. Rok pierwszy prowadzony
Na pierwszy Tok MUS zapisywat
ny pokazuje rÓŻne ga,t unki nawozów jest sys,t emem wykładowym, rok się mogą kandydaci, którzy ukończyli
18 rok życia i mają wykształcenie w
zakresie szkoły podstawowej. Na rok

Wystawa pod "Strzechq"
w

Mieiski Uniwersytet

-I k
KI as,et wolnych

mieszkań

Społeczny

~~f
~~f~ec:syte;~h;~~s~~y~h,
Lub kaJldydaci z
gim
wykształceniem

na~~~e~~iane są następujące

dla procownihów

cykle
l. Człowiek a przyroda,
2. Człowiek w walce o byt, 3. CzloJak zapowiadaliśmy. władze kwa-l szczeniu mieszkań na og,6ł nie były wieik w walce o ideały i 4. Człowiek
1:erunkowe przejmą w najbliższych tam respektowane.
uspołeczniony (1J uwzględnieniem za
dniach domy, znajdujące się dotąd
Obecnie domy te zosl.ahą ujęte w gadnień związanych z Łodzią i jej
w administracji pos.zczegó.loycn in- ramy ogólno-miejskiej polityki mie_ rozwojem).
stytucji. Lokalami w tych domach szkaniowej, Urzędnicy władz kwateWykłady prowadzone będą przy ul.
zarządzały
dotąd ' same istytucje.· runkowych sprawdzą zagęszczenie Gdańskiej 90 i w ośrodkach oświato
przydzielając je swym pracowni- mieszkań i w wypadku stwierdzenia wy ch MUS przy ulicach: Rudzka 56,
kom, a jak praktyka wykazała obo_ z.ajmowania przez poszczególnych Przys:zkole 42, Mazowiecka 43 1 Ma
wiąrujące w Łodzi przepisy o zag~- lokatorów zbyt dużych mieszkań, ja 87, Staszica 1/3 1 Rzgowska' 30.
dokwateruje się tam lokatorów.
Zaplsy przyjmowane są do 21 bm.
Jak wykazują wstępne dochodze- przy ul. Gdańskiej 90 Vi lokalu MUS.
ma, w domach, które w n a j b l l i - I - - - - -......- - - - -

Domy

wyd~ie
. IOl)e

pod

kwater~ek

wykładów:

I

D'zu"'a
. . .WAł:.
. " Ial-lDgr"

" n

odpowiednie instrukcje. wg których
one organizować. Realizacja tych spÓłdzielni wzorcowych spotyka się Zl dużymi trudnościami,
np. niebez:pieczeństwo zbyt wielkiej
nadbudowy administracyjnej. Nie
mniej spółdzielnie produkcyjne są
formą przyszłej
pracy rzemieślni
czej. Chodzi tylko o to, żeby organimają się

J

Przebu dowa

Centralę
Rzemieśln iczą
(Centralę
Spółdzielczo-Państwową) usiłują jednak rozwiązać ten problem pozytyw
nie i rzeczywiście mogą wykazać

_

dowanego zakładu powstaje nowy,
prowadzony przez pracownika uprze
dnio zatrudnionego w zakładzie,
który się zamknął.
Trudności, w jakich się znalazło rzemiosło, mają przełamać organizowane obecnie spółdzielnie produkcyjne
w formie Wzorcowych Spółdzielni.
W Pfździerniku br. wydane zostały

• • Po prostu

~~~:~~
~e~r:::!ą ~~~~~ Bela Dawidowiez
dzID robotniczych. Notując tę bezkoncertuje w

Łodzi

inaugw:-aeję nowego .ezonu N. Ka.renl. Bardzo udana była takte wzg}ędnle radMną nowlnf: 1 uznając
Teatrze Zydowskim wy- postać Luby Popowej g.rana przez kmue<:mość (~odyktowaną głodem
28 hm. o godz. 19.30 odbędzie Ii~
Foto .. Da. z.. ..
w
. m
.
d
K
L Siol ką
mieszkań Łodzi) zagęszczenia lokali. w Filhannon1;i Ł6dz1dej koncert "Posz~ ul. StodoWlUU\ będ7;le
br.a}a Jego kierowmczka, I ~
~-.
ars.
naleiy zwrócić uwagę odpowiednim udr.iałem Beli Dawidowic:z. Orkiestra przebiega6 nowa Unia tramwajowa
ffil~ska, . trzyakt~ą komedlę
~ Zespół aktorski. Łódzkiego Teatru czynnikom, by nie przystąpiły do pod dyrekcją Zdzisława Górzyńskie- na którą zostaną skierowane tramISa}eWa" 1 A. Halicza .,W~a wa Zydowskiego powiększył się o kilku tzw. "zagęszczania" zbyt pochopnie. go.
.
waje podmiejSkie przybywa.jące do
;raJmyr.. Sztuka z punktu WIdzenia nowych artystów, z których Ch. Akcja dosiedlania muSi opierać siE:
200 b:!Jl.et6w dyr. P'ilh1ll'lnQllji odda.. Łodzi z Północy. NastąPi to za rok.
lde{)loglc~ego o?atrz0Il:a przez. kr:y- Buzgan wydaje alę nabytkiem naj- na konkretnych danych" aby me la do l'O'ZSIprzooanla ZarządOWi Gro. Już dziś zaś praca wre nad regulatY~El ~~eck.ą .hc:znymtl .za~tr~eze~~ cenniejSZym.
'
11m"zy\vdzI.ć jednak obywateli na ko- dzkiemu TPPR dla swoich mon- cJlł przepływającej pod ul. Stodole
mI, ocwuacza SIę na ?mms n ewą
MarfaD Pleehal rzyść innych. (jb)
I ków.
maDą n:ekl Łódki.
pliwym nerwem SCeIUCznym i sporą
dozą bezpośredniego humoru, noszącego charakter i Słowny i sytuacyj- N a V Koncercl"l Sym!onicznym Z Fllhar,.,onll
Wyrdme pod tym względem tłuny. Ida Kam.ińska j~ko ~łumaczka
Państw. FilharmO'!lii w Łod1A po_
maczy się ,,La Sinfon1etta" Jose Pa
i. reżys~rka .me t1~omła me z tY,ch znalliśmy interesującego kompozyto- •
bło Moncayo. TrudniejSrZym do zrohteracklch l . scemcznych w~lo:ow ra, dyrygenta i wybitnego organizato
xumierua i odcrucia jest utwór "Cus lJtuk i. Sledz lł.em przedst~Wl(::lle z ra współczesnego życia muzycznego
auhnahuac" przedwcześnie zmarłetekstem polskIm ~ r.ęku 1.mIałem w Meksy'ku. BLAS GALINDO. I tę
meksykańskiej
go, utalentowanego kompozytora SU
możność, p:zeko?-ac SIę, .w Jak .ar- znajomość zawdzięczamy IV Między
vestre Revueltas (1899-1940). Egzotystyczme fmezYJny sposob umlał~ narodowemu Konkursowi im. Fr. przedmiotu. Podobne rysy nosi i "mariaczi") san1ego Blas Galindo. tycznie dla nas brzmiący tytuł tego
znakomita reżyserka :vykorzyst~c Chopina. w którym Blas Galindo współczesna muzyka meksykańska, "Sones Mariachi" - po
polsku utworu jest dawną, aztecką nazwą
każdą postać sztuki i kazdą sytuację uczestniczył w charakterze członka korzeniami mocno tkwiąca w ludo- ,.dżwięki kapeli wiejskiej", swą me- miasta Cuernavaca, oltecnei stolicy
scemczną, zachowując jednak zasad_ jury.
wości, żywa i bardzo bezpośrednia. lodyjnością i żywiołowością rytmiki meksykallskiego stanu Morelos. Wy
niezą wierność wobec tekstu.
Ponieważ
Należy tylko uprzytomnić sobie, co naj zrozumialej przemówiły do na- jątkowa piękność tego miasta naJedna z tajemnic inscenizacY,ina program koncertu pod tą ludowością rozumieć należy. szych słuchaezy, bM'dzo się podoba- tchnąć miała kompozytora do nap i.. k"I e.), t·
. złożyły się, prócz utworów samego P od wzgIę dem e t mcznym
.
" ł'
. ły b ye' w caw
, ś Cl. b'lsowane. sania tego utworu, który nie J'est
n"'ch .Idy Kamms
alemnlc.
ludnosc
y l mUSla
J
d k t
Blasa Galindo: "Notturno" i "Sones M e k sy k u s kł ad a się w przeważająU
· l neJ..InwenCJi
. BI a podobno an,i nonisowym, ani prograktórą dzieli po części. z e ora orem.
woremt
orygma
. Mariachi", także kompozycje dwóch ceJ. Wlę
. k'SZOSCl
,. z M
'
. t Jego"
.
N otturno " - mowym,
u'" impresJ'ą muzyczną,
Edwaruem Grajewsl,lm. jest pomleetysow,
czyl1. sa G a l'lU d o Jes
lecz
jeszcze przedstawicieli współ prz ed s t aWlCle
.. l'1 zffileszarua
.
. czerwono_ nocna serena d a, o szeroki e,
j' pociąga
•
szczenie na tak szczup ł ej' przestrze- innych
która
J'ednak
w
naszym odczuwaniu
czesnej muzyki meksykańSkiej: "Sin
..
, .. ,. f '
l d .
.
SWleZOSClą raZ1e me o yJ- tłumaczy sdę mnieJ' przekcmYWUJ·ąco.
n 'l scenicznej' nieznacznie tylko po- fometta"
Jose. P. Moncayo i .,Cuallh skóreJ' rasy amerykan'sl{l'eJ' z euro- JąceJ
. swą
.
l
t
t
większonej w głą? tak , wiell?ej ilo- nahuac"
Silvestra Rcvueltas dalo pejską; następnie - z autochtonów, neJ pIerwszego, powo nego ema u,
Orkiestra Filharmonii z pochwaly
ści osób, Występu~ących w t~J szt.uce nam to' możność bliższego zap' ozna- potomków dawnych szczepów Na- i żywo pulsującą rytmiką w tema- ~dną
sprawnością
opanowała
.
h Slę na. scen' e mImo nia się z tą muzyką dotychczas nie h ua. Azt ek'ow ..
.
. l'ICznyCh s t oi poruszającyc
l mnyc h , - Mul a tów, cie kontrastowym, z dosadną nieco, zgru bsza w Clągu
me
jej szczupłoś~i, zupełme sw~bodnIe tylko u nas, ale i ~ całej Europie czyli mieszańców rasy białej i czar- choć nie pozbawioną oryginalności sunkowo prób niezwykłe zadanie,
Gra aktorow była wyrownana; prawie jeszcze nie znaną
nej, - pewnego odsetka Murzynów. kolorystyką orkiestrową.
utrudnIone jeszcze niemożnością
zwłaszcza w sc;enach zespołowych, J
•
oraz ~ niewielkiej ilości białych,
W ogóle wszystkie usłyszane p'rzez b~ośredniego porozumienia się z
WspÓłczesny Meksyk, o ludności przeważnie
hiszpańskich
Kreolów nas kompozycje nacechowane są sil- dyrygentem, władającego tylko ję
niezwykle wycieniowana w występach indywidualnych. W., nich ~a prze?-stawiającej jnt~resując~ po~i,(> (około 10 proc. całej ludności). W ną kontrastowością melodyki, ryt- zykiem his1Jj)ańskim. Ale czuło się,
pierwszym planie postaWIc nalezy szallle ras, szczepow I narodow, pOZ- muzyce którą S'łyszeliśmy, dochodzi mu, a nade wszyslko - brzmienia, że i ją, podobnie jak pub~iczność.
Ch Buzgana, wykonawcę roli Diu- no dochodzi do uczestnictwa w sz~u_ do głosu głównie element metyski, Jest w tym wszystkim dużo jeszcze zainteresowała ta muzyka, pozornie
żiko'N'l Z ról kobiecych na pierw- ce. Zafrapowała nas goszcząca l1Ie- pobrzmiewa w niej wyrażnie nuta prymitywu, ale muzyka ta dyszy odległa, ale przecież dająca się odszvm planie wym ie nić należy nie_ dawno w Polsce wystawa współcze- hiszpańsko-ludowa, zarówno w ryt- życiem. świeżością i zdrowiem, m~ czuć i zrozumieć.
zV:;ykle udaną i wyrazistą postaćsnej grafiki meksykańskiej, o obli- mice jak i melodii, przy zabarwie- w sobie dużo szczerej ludOWOŚCI,
Objaśnienia rzeczowe, dołączone
sprzątaczki
odtworzoną
przez R. czu tak wyrażnie narodowym, reali- lliu amerykańsko-jazzowym.
Naj- przy ambiciach do opanowania for. do programów, są stekiem czarują
Szyler i p~stać Jeli70wety Kirpicz. styczna w ~tylu i nacech~fJr:a bar-! be~ośrednieiszym wyrazem tej mu my i środków nowoczesnego wyrazl'j cych nonsensów.
nikowej, paradnie zagraną przez dzo humal1lstycznym podeJsclem do Zykl były "Sones Mariachi" (wym. muzycznego.
St. Woyna - Gwiaździńskł
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Koncert muzyki
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Wypełniamy już

biją

kupon konkursowy

d<niu dzlgiejszym zamieszczamy Łód:r.kieg~". mieszczącej slll w Lod"
główny kupon naszego konkU?su sporto przy uł. Piotrkowskiej 96.
we1:'o. Po czytelnym wypełnicIWu, Impon
Do kuponu głównego, jak Już kilka_
ten należy przesł:tć do dnia 29 paździer. krotnie za.znaczaliśmy, trzeba tlolączy6
nilra włącznie tlo Redakcji "Dziennika lruponild p:lntocnicze, w kolejnośdiJ od
Nr 1 do Nr 15
Gdy w niedzielę wieczorcm zac7dy na
pływać do redaltcjiJ meldunki z boisle, na
których odbywały się zawody piłkarsltl.e
lV

C

o mistrzo8two Ligi,
że

wypełnienie
przedsł.awiających

-ehordq §H'iatoH'e

mi.ejsc zajęli sportowcy radl7lieccy.
Jedna zawodniczka rad7Ji~cka Czuwna zdobyla tam 8 medaU,
Na mistrzostwach świata l Europy
w siatkówce oraz na Mistrzostwach
Akademicklich w Budapeszcie druży
ny radzieckie zajęły pierwsze'miejsca.
Tak przedstawia się bilans osiąg'
nięć sportowców radzlieckich na arenie międzynarodowej - bilans na_

Pierwszy występ sportowców ra- nil, Rumunii.
Finlandiil. i Szwecji czasie zaliczyć należy: rzut dyskiem
~a arenie międzynarodo_ odnosząc wszęd21ie wspaniałe sukce- zawodniczki Dumbadze 53,25 m, sko.weJ ll'l1ał nu.ejsce w 1923 r. Radziec- sy. Ogólny stosunek bramek w tych ki Czudiny 165 WZwyż i 578 VI dal,
ka drużyna piłkarska spotkała się spotkaniach 111:43 na korzyść piłka pchnięcie kulą Sewriukowej
wÓwcz.':lS z rObotniczymi drużynami rzy radzieckich - mówi sam za sie_ 14,89 m, skok w dal KuzJ1Iiecowa 750,
SzwecJI,
Finlandii i Niemiec nie bie.
Ozolina o tyczce 430, wynik w dZliepr~egrywając żadnego z tych 'sp otLekkoatleCi Z.S.R.R. wystąpili po sięciobo;'u Lippa, który wynosi 7780
kan,
raz pierwszy latem 1946 roku w Oslo punktów, rzut oszczepem SmimicNastępnie w latach 1924 - 1927 na mistrzostwach Europy, zdobywa- ki ej 53,41 m,
prawdę imponUjący.
sportowcy radzieccy
mieli już na jąc 6 mistrzostw E
14'
Sport radziecki
znajduje się na
svv'Oim l o '18
. d'
uropy,
WIceW Kongsbergu (Norwegia) na mi- najwyższym poziomie sportu świa
wYJaz ow za gra- mistrzostw i 2 trzecie miejsca
. • ~ nc:oe
strzostwach
łyżwiarskich
zawodniczruce.
.
. ,
Rok 1946 bYl rokiem triumf~ spor_
towego. Nie znaczy to oczywiście, że
Z naJlepszy~h wYnIkow, uzyska-) tu radZieckiego na arenie między ki radzieckie zdobyły 6 złotych me- sportowcy radzieccy we wszystkim
dali,
4
srebrne
i
2
brązowe,
t;ych za gran~cą prz~d wojną, nale- narodowej. Łyżwiarze roregrali 14
są lepsi od innych, Kto jednak poMecz tenisowy Z.S.R.R. ęgry myśli, jak krótki jest ok·res rozwo1.Y" p.rzytoczyc zwyclęs.twa w. roku spotkań międzynarodowych, wygry1~4: 1935 na.d zawodowymi p:łkar_ waj'ąc 11 i przegrywaj ac 3. Na za_ zakończył się wynikiem 4:2 dla ju sportu w Z.S.R.K i jalde olbrzys nu ,klu?anu Fra~~ji i zwycięstwo wodach tych świetna 'zawodniczka Z.S.R.R.
mie rezultaty w tym okresie osiąg
w ogolneJ pu,nktac]l na mIędzy na- radziecka Karelina ustanowiła 2 no_
W Budapeszcie na Akademickich nięto - ten przyzna •• że wyniki te
~dOWYCh m:strz?~twach robotni- we rekordy światowe. Wyjazd ra- Mistrzostwach Swiata 48 pierwszych są wspaniałe i zadziwiające.
yc~ w Ant:w~rp'11 w roku 1937; dzieckich koszykarek i koszykarzy
Z~y~lęstw~. clęzkoatletów we Fran_ do Francji dał w wyniku 14 zwy_
~JI I i Belgu, ora~ s~creg .kolejnych cięstw na 14 spotkań. Na atletyczwy męstw
~adZlecklch bIegaczy w nych mistrzostwach świata w Paryrlo~ocznych bIegach na przełaj w Pa_ ŻU fenomenalny "ciezarowiec" ra_
ryzu (puchar gazety "Humanite"l.
d2lleck:i G. Nowak ustanowił 3 nowe
Oprócz bezpośrednich spotkań ze rekordy świata oraz zdobył misirzo.sp?rtowcan:i zagranicznymi. w nie- stwo świata w wadze pólciężkiej. W
~t?rycJ;l dział.ach sp,?rtu od dawna słowiańskim turnieju bokserskim w
W Warszawie obradowało walne zebra
JUZ . mJ,gtrzoWle radZieccy rywalizo_ Pradze Związek Radziecki zajął bez.,"'aJne zebranf:le l'ZB wita z uznaniem
Polskiego Zwill,zku Bokserskiego. uchwałę Biura Politycznego KC PZPU,
,:,ah.~ za%'I'~nicą. lVIożnośó tej rywa- konkurencyjnie pierwsze miejsce. nile
przy uqziale delegatów wBz)'\Stkich okrę. lV sprawie kultury fizycznej i sportu,
li,zacJI ml.eli zaw<ldnicy tzw. spor- Mistrz w wadze ciężkiej
Karolew gów orat przedstawiciela GUKF - płk. Uchwała ta będzie naszym ordem w wnl
tow wymiarowych, tj'. takich w )dó_ znokautował wszystkich swoiich sze_ Czarnlka i przedstawiciela Związkowej ce o podniesi'enie spra wności fizycznej.
Rady Kultury Fizycznej I Sportu CRZZ staDU zdrowOa NaroiIJt Polskiego i przy_
rych wynik mógł być ściśle mie- ścru przeciwników.
Eos-ld>ego
sposobienia sportowców pDtskich do wy,
rzony centymetrem, sekundą, graR<lk 1947 - to nowa seria wspa- - Do
prezYdium pOWOłano m. In. Ińistrza rlllltnej Pl'acy i obrony Ludowej Ojczyzny.
~em lub punktcm. Warunki te mie_ niałych sukcesów sportu oradzieckie- Europy Kasperczaka i najstarszego re_ 'Valne zebranie poł~ca o,lbyć wojewódz_
li pływa~y, . ~ekkoatleci, łyżwiaTze, go. Już wrosną w dorocznym biegu prezentanta PolSki Szymurę.
kie zebran.ie działaczy bOkscrslrich, dla
Na wstępie obrad zebranil poWtieli na, om6wienia spOSObów reaJf"acji uchwał
strzelcy l Clężkoatleci (ciężarowcy). na IJ['Zelaj pisma Humanite" w Pa_
stępującą re-zolucję:
Biura Politycznego KC PZPR. lValne ze
Oi ?st~tl1i dzięki atle?e. Szatowj zdo ryżu, biegacze
~~dzieccy odnoszą
byli pierwszy rekord sW1atowy w ro_ bezapelacyjlllie zwycięstwo, zajmu- . - - -...... , . , - - - " " " : : - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
ku 1934.
jąc w biegu kobiecym siedem pierw~ol~u 1939 atleci Z.S.R.R. posia- szych miejsc, a w biegu męskim dwa
Przewiduję następującą ko lejncść drużyn piłltarskich w tabelce
d~IJ ?u.z 21 rekordów światowych. pierwsze mie:j·sca.
Tymi wynńkami
I Ligi:
Ll~zmeJ wystęP.owali sportowcy ra. biegacze radzieccy zdobYli żeńskie i
dzllec~y na. areme europejskiej i świa męskie zwycięstwo drużynowe. W
NAZWY DRUZYN:
t~v.:eJ d~plero po zakończeniu ostat- kwietrulu zapaśnicy zdobywają w:Il,
n!~J wOJny.
Początek zrobili mo.. cemistrzostwo
Europy,
ustępując
7.
i
s~lewscy. "Dynamowcy", którzy w miejsca Szwecji, która jest 13-h.-rot2.
8.
llstop~.~e 1.945. r. odwi~dzili <ljczy_ nym mistrzem Europy.
Zll~ pl:!ki nozneJ - Anglę. Rozegrali
W maju w mistrzostwach Europy
3.
9.
onI 4 spotka Ola z aego 2 wygrali i w koszykówce drużyna Z.S.R.R. u2 7!remisowali.
W ślad za "Dyna- zyskała nowy tytuł mistrza Europy.
4.
10.
m?wcami" ruszyły drużyny piłkar- W liJpcu drużyna Z.S.RR. zdobyła
5.
11.
skie "Spartak", .. C.D.K.... , "Torpedo" tytuł mistrza Europy w ciężko-atle
i inne' które w roku 1946 grały w tyce.
\
6.
12.
Jugosławii' Polsce, Bułgarii, AlbaJesień przynJiosla sukcesy szachistom, którzy pokonali W. Brytanię
w stosunku 15:5. Nie mniejsze sukce_
PRZEWIDUJĘ WYNIKI SPOTKAŃ MIĘDZYPAŃSTWOWYCH
sy odnosili piłkarze i bokserzy .. TorCzechosłowacja-Polska w WHltowicach,
pedo", którzy w swym tournee po
wyrównał rekord Polski Węgrzech, walcząc z najlepszym'~1
Polska-Czechosłowacja W Po znaniu •
w ramach łekltoatletycznych zawodów zespołami, nie. przegrali żadnego
koresponde,ncyJDl'Clt, Stawczyk (Studi,um spotkania. "Dynamo" z Moskwy po_,
WF Poznan) w b.iegu na 100 m wyrow. konało w Sztokholmię i GeeteborNazwisko i Imię
nał rekord Polsl\l,
uzyslmjąc czas 10 G .
"
6ek. Jarzyński w rzucie oszczapem osiąg gu naJlepsze zespoły SZWecJI. WreAdres • • • •
nął 53,82 m, a Lesznerówna w skoku w szcie pi!łkarze "C.D.K." wygrali w
dal - 4,96 m. Pozostałe wyniki słabe.
Pradze ze Spartą,
Bokserów ['ad~ecldch paz:naliśmy
UWAGA! DD każdego lmponu głównego naloiy Eałączy~ 15 kuponflków
MIECZYSŁAW
na ringach
Warszawy, Katowic, i '--_po_mo_eni_cz_yc_h._ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
byli wsp61właAclclele
Gdańska. Zaimponowali nam i naDzisiaj zalllieszczamy główny kupon
TernUn nadsyl.aniti kupon6.t!! ulJlywa
.. WlIdska S.ka Fryzjerów Damskich" uczyli nas bard2lo wiele.
pracują obecnie
Lata 1948 1 1949 są dalszym okre- naszego konkursu sportowego. Po wypel. w dniu 29 bili.
Do glólvnycb, wypełnionycb czytel.
ANDRZEJA STRUGA I
sem zdobywania sukcesów na are-. nieniu należy g.o przestać do Redakcji
..,Dzlenni/ca
l.ódzkiego",
łódź, ul. Piotr- nie kuponów należy dolqcryć 15 kuPOtel.
14!.93.
(k
908)
nia
międzynarodowej.
Do
naj
lep_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ szych wyn:!kÓ'W,
w tym lCowska :Nr gIS.
ników pcmocnicrycb.

dzi~cki.ch

\vydawało

się

nam,

poszczególnych rubryk,
ostateezny ultlad ta.

beli ligowej, nOe będzie już sprawiało
C1:ytelnHwm dużego kłopotu. Niestpty,
ostatnia tabelka wskazuje, iż wiele klu,
bó,v posiad" wszełl<ie ku temu dane, aby
uplasować się na. lepszyc:1 mie,i"cach.
Wcźmy dla przyJdadu chocl'!ażby trzy
drużyny:
ZZn., 'Varszawską rolonię m
Cracovię. Wszystkie one mają po 27 zdo.
bytych punktów i o&tatnia niedzicla roz
gryw<,Je nie",ątpliwie obfi'~ować będzie
w liczne niespodzianki, n. 10

może

zmie_

zasadniczo caly dzi'l"jszy uWad sił.
loleaty p07.0st:ll:/ch <1l'llżyn nie

nić
Uównicż i
są mnrowan('.

Tu

dec~r~o\Vać

nloźe

jccly,

nie stosullelt bramek Nie jest pewne, czy
ŁI{S znnjdujQry się w trj chwNi na G
pozycJlt potrafi się "'a niej utrzymać. A
mecz z rolonią "ie będzie latwy,· zwłasz_

~e warszawianie już dziś poluj!} na
tytuł Polski.
Całkowit;JQ wy j"śn;la siQ natomjast sy.
tn"cja na dnie t"be~,:. Tu i magiczna r~ka

cza.,

wicemistrzowski
nie

wycirs.gnic

ani! Fillonli

bytorolsldcj,

anD Lechii lIa korzystniejsze miejsca,
Kwestia odgadnięcia wyu'l,ów między,
państwowych spotkań piłł,arskich z Cze
ehosłowac,ią nic ,]a się ułatwić żadnymi
teoretycznyn';; obliczeniami. • aleźy o.
przeć się wyłąc7dlie na własnej intuicji.

Realizacja uchwaly Biura POlitycznego KC PZPR

naczelnym zadaniem nowych władz Polskiego Zw. Bokserskiego

KUPUil GI.ÓWRY KONKUR.SU SPORTOWEGO

W.

·

·•

·•
•
.·

.

ł

5ławczyk

...

WITOLD i

~

osiągniętych

branie poleca nowowybrancrou zarządo_
wi PZB w przyszłej prncy realizowa6
uchwały Bim'a Politycznego liC PZP.fi,
dla stworzcnia warunków, umożliw[aJą_
cych na bazie masowego tt<!Linlu miodzie

ży }"Obotnicze.i i
chłopskiej. osi~gnięcje
możIf.wie najlepszych wyni1iów zarównO
indywidualnych. jaj. i zespołowycb, w

sporcie bokserskim".
Następnie pre-z:es .Tędrzejewski omów'i'l
braki i niedociągnięcia w pracy ustępu.
jaocgo zarządu, oraz nakreślił ogólne wy
tycoz.ne na przyszlość.
Mówca podkreślił konioeezność wzorowe.
nia się lila osillgnięciach i metodach pra_
cy sportowców radzieckich.
Delegat GUKF płk. Czarnilt zapowie_
dział wprowadzenie w najbliższym czasie
świąt kultury f~ycznej i Spartakiad. w
których brać będą udział wszystkie jed_
nostki sportowe. od kół sportowych przy
za.kładacłl pracy POCUl,wmy.
W sprawach zmian sta.tutowych.l regu
laminu sportowego zabrał gł08 wIcepre_
zes kpt. Lempa.rt, który podkreślił. że
'PZB, jako pierwszy związek sportowy,
wprowadza zmiany statutowe I regularni
nowe w myśl nowych zadafi ~ warun.
ków 'rozwoju kultury fizyczmej i sportu
W

polsce Ludowej.

Utworzony będzie nowy wydział orga_
nizacji i planowania. Nowym zagadnie.
niem będzie również konieczność czuwa
nia nad lil.'1ią ideologiczną działac:zy ~ za
wodników, któ!"lł. powierzono Wydziałowi
Wyszkoleniowemu.

o Ijuchar

ZSRR

W piłce nożnej

w Moskwie odbyły sO') dalsze el!Jmina_
cyjne spotkania pilkal'sk:e o puchar
ZSRR, które przynlosly następujące wy.
niki:
Tegoroczny mistrz Związku Rad!zJe_
cklego - mosldewskle "Dynamo" poko_
nało "Dynamo" (St8lingrad) 3:0, "Spar_
tak" (Chersoń) zwyclężyl Leningradzki
Dom Oficerów 1:0, drużyna COKA wy_
gr&ła
po dogrywce z "Lokomotlvem"
(Charków), a mecz "Zenit" (Leningrad)
- "Torpedo" (Stalingrad) zakończył się,
nUmo do,rywJd., bezbramkowo 1 będzie
powtór·zony •

...............................................................................................................................................................
ft• •

GUl de Maupassant

Remontel, Rissolin,

(99)

CZEK«

(..BEL· AMIII)
Prztlklad Anieli Mikuckiel
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•..I ...........~

..... _...

żony

senatorów tego nazwiska,

i przez panie: Laroche-Matehieu, PerceroI, Firrnin,

.-

Jej córka Zuzanna, cała na różowo, przypominała
obraz Watteau, świeży i dopiero co odnowiony; a jej
starsza siostra robiła przy niej wrażenie nauczycielki, której polecono towarzyszyć tej dziewczynce;
pięknej jak cacko.
Przed drzwiami Rivala stał szereg powozów. Du
Roy podał-ramię pani Walter i weszli.
Zapasy były zorganizowane na dochód sierot z szóstego komisariatu Paryża, pod protektoratem wszystkich żon senatorów i posłów, którzy mieli stosunki
z "Zyciem Francji".
Pani Walter przyrzekła, że przyjdzie ze swoimi córkami, odmawiając jednak zaszczytu protektorki,
gdyż nie wspomagała swoim nazwiskiem żadnych
imprez poza imprezami kleru; przyjęcie, organizowane przez dziennikarza, oznaczało sympatie republi. kańskie, co mogło wydać się stanowiskiem antyklerykalnym.
Od trzech tygodni czytano w gazetach wszystkich
odcieni:
"Nasz znakomity kolega Jacek Rival powziął również wspaniały jak szlachetny pomysł zorganizowania
na dochód sierot szóstego komisariatu Paryża wieI·
kich zapasów w swojej ślicznej sali fechtunkowej,
przylegającej do jego kawalerskiego mieszkania.
"Zaproszenia rozsyłane są przez panie Laloigne

żony znanych posłów. Przeprowadzona będzie zwykła zbiórka podczas antraktów w zapasach i suma
na tej drodze uzyskana będzie natychmiast przelana
10 rąk mera szóstego komisari-atu lub jego przedsta-

wiciela".
. Była to olbrzymia reklama, którą zręczny dziennikarz wymyślił na swoją korzyść.
Jacek Rival przyjmował schodzących się gości
u wejścia do mieszkania, gdzie ustawiony był bufet;
wpływy z bufetu stanowić miały dochód z przyjęcia.
Po czym wskazywał uprzejmym ruchem małe
schodki, po których szło się do piwnicy, gdzie umieścił salę fechtunkową i sztrzelnicę, i mówił: Na
dół, moje panie, na dół. Zapasy odbędą się w apartamentach pod ziemią.
Wybiegł na przeciw żony swego dyrektora;
potem, ściskając d~oń Du Roy powiedział: - Dzień-·
dobry, Kochaneczku.
Tamten zdziwił się: - Kto panu powiedział, że...
- Tu obecna pani Walter, przerwał mu Rival,
która uważa, że jest to bardzo miłe przezwisko.
Pani Walter zaczerwieniła się: - Tak, przyznaję,
że gdybym znała pana lepiej, postąpiłabym tak jak
mała Laurynka, nazywałabym pana również Kochaneczkiem. To bardzo do pana pasuje.
Du Roy śmiał się: - Ależ bardzo panią proszę,
niech mnie pani tak nazywa.
Spuściła oczy: Nie. Nie jesjeśmy z sobą dosyć
blisko.
- Czy pozwoli mi pani żywić nadzieję, że staniemy się sobie bliżsi?
- A więc, zobaczymy, powiedziała.
Cofnął się przed wejściem na wąskie schody, któ-

re oświetlały płomienie gazowe; a nagłe przejście
od światła dziennego do żółtej jasności miało w sobie coś ponurego. Przez tę kręconą drabinę, wchodził zapach suteren, odór rozgrzanej wilgoci, stę
chłych murów, wytartych na tę okazję i powiew
!>ędźwinu, przypominający święte obrzędy oraz
kobiece wonie, wody kolońskiej, werweny, irysu,
fiołków.

Z dziury tej dobiegał wielki hałas głosów, szelest
podnieconego tłumu.
Cała piwnica była oświetlona girlandą gazowych
lamp.i weneckich latarni, ukrytych w liściach, które
osłaruały kamienne mury, pociągnięte saletrą. Wi.
dać było tylko gałęzie. Sufit był przybrany wrzosa.
m,i, podłoga usłana liśćmi i kwiatami.
Wszyscy uważali, że urządzenie to jest urocze
i ?oskonale pomyślane. W głębi małej piwniczki,
rruędzy dwoma rzędami krzeseł dla sędziów wznosiła się estrada dla zawodników.
'
Ustawione w całej piwnicy ławeczki, szeregami
po dziesięć, po prawej i lewej stronie, mogły pomie~
ścić prawie dwieście osób. Zaproszono czterysta.
Przed estradą ustawiło się już przed widzami
dwóch młodzieńców w strojach zapaśników, SltlU~y~~, z długimi. rękami i nogami, z ładnie wciętą
kIblClą, z wąsamI zakręconymi do góry. Powtarzano
sobie ich nazwiska, wskazywano zamachowców
i amatorów, wszystkie znakomitości fechtunku. Koło
nich rozmawiali panowie w tużurkach, młodzi i starzy, którzy wyglądali, jakby ich łączyły bliskie stosunki z zapaśnikami w strojach bojowych. Chcieli
a~y ~ch r?wnież w.idziano, aby ich poznano i wymle~Jano lch nazwlska, byli to mistrzowie szpad po
CYWIlnemu, eksperci w dziedzinie fechtunku.
(c.d.n.)
, ~IENNIK ŁÓDZKI Nr 294 (1558)
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Ewarysta

KRONIKA
WM:NE TELEFONY:
Komenda MIe;t.ska M. O.
PogotowIe wypadkowe PCK
Pogotow. Ratunkowe Ubezpleczaln.1
Pogotowie Ratunkowe PCK
itra.ł PoUirna
J,{Jej&k1 Ośrodek lnfonnacjt

~53-60

104-44
1~4-11i

U7-U
8
159.15

Dyżury apłe~
xnIBlejllzej nocy dyturuj~ e.ptek1:
Ch-ądzyńska
(Piotrkowska 165). Glu·
ehowskJ
(Narutowicza
6) .
I{owalskl
(Rzgowskg
147).
Malczewski
(Wiec.
kowsklego 21), San!clro (Ka.rolewska 48),
8tokIowskl (Limanowskiego 801.
Barto.
lZek (Nap!órkowsk!ego 41).

Teotrq

_ Znajdujący się w niebezpieczeń
stwiA okręt wzywa pomocy przez
n ozący się w powie
r adio, samolot l.m "'"
trzu, jest ostrZ€gany
przez radio.
radio zastępuje mieszkańcom wsi
wszelki€'! rozrywki kulturalne. destęp
.
.
ne tylko dla mlasta. radio łączy mI u_
sto z wsią, radio informuje i uczypov.,iedział sekretarz Społecznego Ko
mitetu Radiofonizacji Kraju w Łodzi - Stefan Jankowski, na otwarciu Wystawy Radiowej.
otwarcia wystawy dokonał wczorai wicewojewoda n:ucner. Rozpoczę
la ona Tydzień SKRK., 'który trwać
będzie do 00. 30 bm. Tydziel'l ten
ma za zadarni e propagandę radiofonii.
Wystawa, obrazująca dorobek radiofonii i radiofonizacji okręgu łódz
kiego podzielona jest na kilka działów. W jednym z nich widzimy roz-

TEATR PAŃSTW. Im. ST. JARACZA:
O godz. 19.15 "Maria Stuart".
TEATR POWBZECHNY: O godz. 19.15
.. KLUB KAWALERóW" . Ostatnie dni.
TEATR "OSA" Traugutta l, tel. 272-70
ruoczynny.
Jednym z najdekawszych ekspoTEATR KOl\IEDn MUZYCZNEJ "LUT. na1;6w jest urządzenie nadawczoNIA" - o godz. 19.15 "Pta~mik odb'iorcze: centrala i 10 głośnrików • T)Tolu" ..
aparat, za -pomocą kt6rego poromTEATR LALEK .. PINOKIO" TPD - miewać się mogą w większych
o godz. 9,80 "Czaro<kJ.ejslłl kalosz'·.
TEATR LALEK "ARLEKIN" - o godz.
17.15 ,,\Vesoła maskarada.".
(lYRK Nr 1 (Plae Leonarda) pod dyr.
DIN.DONA. Oodziennie o godz. 19.30,
'W sobotę o go d?:. 16 1 19,30, 'IV rue,
UJ bieżącqtnnl
dziele o godz 12, 16 i 19.30.
W tygol'lm1u b1~ą('ym od dnia 23--29
bm. Włącznie zaopatrzymy się w mięso,
w·ętdllny, doninę i smalec w następują.
cych d1ościach:
ADRIA .. Plętnn.stoletnl ka.pUnn" ceny biletów po 50 i 25 zl., - godz.
Na bony tłuszcz(}we l! m_ca pafdz1er_
16, 18, 20; do.,w. od liat 12.
nllta kat. PR-R:
BAŁTYK "Bitwa o Stalilllgrad"; godz.
na odcinek Nr 11 - 1 leg mięsa wiep.
17, 19, 21; dozw. od lat 14.
ttowego,
0,00 kg mięsa wolowego,
na odctnek Nr 12 - 0,50 kg wędliny.
BAJKA - "Dni i noce" - godz. 18, ro;
dozw. od lat 7.
Na kupony kontrolne z m_C& września
ODYl\llA Progra.m aktu_Indol kraj.
i za.gr. Nr 45; godz. 11, 12. 13, 16. 17 kat. PR-R:
na odcinek Nr 9 - 1 kg m1ęsa wiep,
18, 19 20. 2l.
HEL (dla młodz.) .. Pietnnstolctui kapi, rzowego, O,1M) kg wolowego,
na od:cinek Nr Hl - 0.50 kg wędMny,
bn" - godz. 16.30, 18.30, 2O.S<>.
MUZA - .. PO\Vl'Ó't do domu" godz. 18. 20.
Na bony tłuszczowe _ m.ca paźdzIerni
dozw. od lat 7
ka ltat. PR-S:
POLONIA - "Bitwa o StMmgrad"; go.
na odcinek Nr 11 - O,3G kg mięsa
dzlma 16,30; HI,30; 20.30;
Dozw. od lat 14.
PRZED\VIOSNIE - "Pan Nowak" godz.
16, 18. 20, dozw. od lat 14
ROBOTNI1{ - "Złoty róg" godzina
W
. ch
26
.
16.30, 18.30, 20.30, dO'~w. od lat 14
dma
23- bm. odbywaJ'> się co_
RO!\IA _ "Zakazane piosenki" _ godz. roczniil w Polsce Dnlil GłucllOnlamych.
18, 20, dozw. od lat 12.
Problem głuchoni~mcty nie jest jeszcze
REKORD _ .. Postrach m6rz" dla mlodz. doM docem.iany l stąd 1stn1Jeje ]Wa1iilCZ_
godz. 16; "Kwiat milOgcl": godz. 18, ność &talego zaznajamiania III nim społe.
20; dozw. od lat 16.
cz"ństwa. Jednym z naczelnych problc_
STy!-~WY - "Dusze czar~ych" dla r;nlo_ mów jest potrzeba rozbudowy szkolnic,
dZHIZY godz. 16; "TragIczny pO§CIg";
.
godz. 18, 20, dozw. od lat 18.
twa dla glucholliemych dzrec1J które mo_
aWIT - "świat się śmieje"; godz. 18, g~ po odpowiednim przeszlwleniu stać się
20, doZlIV. od lat 10.
po~yteoznymi jednostkami społeczeństwa.
TĘCZA "Spll'tknnie nad Łnbl}", godz. W przec:iwi>eństwi-e do nilch dzlecko glu_
16,30, 18.30. 20.30; dozw. od lat 14.
chonleme pO'Zbawione szkoły, sta.je się
TATRY - ,.Zwariowane lotnisIw" ; godzI. dla Społeczeństwa ciQżarom.
na 16, 18. 20; dozw. od lat 7.
W PolSCe mamy 40 tysięcy głuchonie_
WŁóKNIARZ - "Spotkanie nad Łablł", mych w czym 8 tys. dz1ecl. Dot'ld istnie,
godz. 16. 18.80. 21, dozw. od lat 14 je w Polsce tYlko 9 zakładów dla głucho
WISŁA Kino nieczynme z powodu
remontu.
niemych. :Mieszc~ oma zaledwie 10 proc.
WOJ.NOSC - "Wilcze doly" - godz. 15. tych dziecI. Ten stan rzeczy winien jak
17,30, 20; dozw. od lat 14.
ZACHĘTA "lIarry Smith odkrywa
Amerykę" godz. 16.90, 18,30. 20.S<>;
dozw. od lat 12.

~t1;:~at;o,;:;',;::.~g~, ~,p~~~tl

r.akładach pracy np. fabrykach - po
szczególne wydziały. Dalej oglądamy
urzadzenia radarowe. zastppu)'ące
... przy
oczy oddające wielkie usługi
posu'waniu się w terenie w czasie
działa!'l wojennych. Dalej. w dzialE'
" 'd' .
"Radio w medycynie \1l1 ZImy urzą
dzenia radio-medyczne, służące do
badania przebiegu prądów mózgowy{;h i dzialą.lności mięśnia sercowego, lampę "Sollux" itp.
W dziale "Głos radioamatora",
który specjalnie zainteresować powinien młodzież znajdujemy kompIet narzędzi i aparaty pomiarowe,
za pomocą których każ.dy moźE'
skonstruować sobie ?-para-t radiowy.
poczynając od naJprostszych,
do
bardziej skomplikowanych. Pomocą

które znajdują się na wystawie.
Wszyscy znamy takich, któT wreszcie wykresy, które obrazu- rym nic obce nie jest, bo o wszyst
ją OSiągnięcia SKRK na terenie Ło- kim są dokladnie i najlepiej po_
dZi i województwa. SKRK rozwija
.
b'
Z a d owo"d s ł uzyc
. " m oze informowani.
~le szy "m.
kilka cyfr. Ilość >członków SKRK
Prym wśród tych wszecl1wiew okręgu łódzkim w 1945 r. wyno- dzących trzyma cllyba jednak
siła 385 osób, w rb. jest ich już 10
., "
tysięcy. Ilość abonentów wynosiła KOkosms.k,I..
.
.
w 1945 r. 152 osoby, obecnie \'ru'_
KokosmskI Wje doskOln<ale z Ja.
,. J
noSi 6.215 osób. Zadaniem SKRK kich części składa się każda najjest dotarcie. z. gło.śnikie~. radio. precyzyjniejsza maszyna, świet
wym do kazdeJ, naJbardzleJ odleg·.
.
.,
gad'" h
łej wsi. objęcie siecią radiofonij Cll.· me oru:m:uJB SIę w z~ :n~ru~.
lej, bez wyjątku. Polski
W sekreCji gruczołowej, wre Ile Ja!
Interesująca ta wystawa czynna dziennie spoży~a powiat olkuskI,
jest w lokalu świetlicy Ligi Kobiet ma najdokladniejsze wiadomości
przy ul. Struga 1 \": go~. o.d 9 do .13 o planach iinansowyc11 Boliwii,
l od 15 do 17 codZlenroe az do roe.
,
J. 'J" '1
b
dzieli. (w)
mOZe z g.ory ? {res IC :' U a OIn,eI'!-

I

AISk-I 'Irzem"s d - ·
ł

wyko a

'iI
Załogi fabryk pod1egły<:h Centralnemu Zarządowi Przemysłu Dz:l.ewiarsklego w Łodzi OSiągnęły w
tych dniach wspaniały sukces pro-

Mięso wędliny, słonina

i smalec

I

Porządkowanie mogi,ł
żołnierzy radzie~kich

IlZmClOM DO LAT 6 WS'UiP Dr)
KINA WZBRONIONY.

z

okazji trwającego obecnie mie.
siąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-

kupUjącego.

Jednocześnie
prZY!POmlnamy, te na
odcinek Nr 3 bonów tłuszczowych kat.
PR-R i PR-S
możemy
nabywać po
0.50 kg słoniny.
NlepoSia>dający bonów l kuponów mo_
gą
zaopatrywać
się
w dniu wolnej
sprzedaży w środę. tj. dn. ~ bm. w m!ę_
so po 0.1M) ikg na kupującego w sklepach
sp6~dzielczych l CZPMs.
•

Zebrania

ch~n1iemych

najszybciej uJecl radykalnej
z.m!anlle
prze7. otwarr:l-e znaczni~ lWioęJuszej. niż do_
tychczas, iIloścl szkól d!/JIl, głuchoniemych.
Na tE!lI'em>e woj. łódzkIego IBtnieje je_
dna mlcola m1eszcząC!L się w Ladzl przy
ul. SiankPewlcza 35. Kształci Ona 180
dzteol z tniI:!B1:a ! ~jewództwa. Szkole
tej brak funduszów, brak odpowioednieg9
lomlu, brak nauczycieli specjalistów.
Nicw:ttpJiiwie przy czynnym zaintereso,
wanliu najszel"S'Zego społeczeństwa braki
te w szybJdan tempie zostaną usunięte.
Zne.jdująey si-ę przY' tej szkol-e internat
nie może pomieścić wszystkich zglo.sza_
ją~ch me e prowincjil. Wlliosek stę,d pro
sty - tam, gdzlie iBtn1eją. szkoły a nloe
ma internatów - a tak jest zazwYczaj IW
mtej.scowoSciach prowincjooalnych - na,
leżaloby zorganlwwać op!Jclcm1cze lub za
stępcze rodziny. Tylko w tych warun_
kach 1'Z= pochodzących ze wsi głucho
niemych mogłaby korzystać ClI dobrodziej
stW'll szkoły.
(zn)

DZIS:
- W lokalu
135). o godz. 19 Odczyt

inż.

W.

Włodar_

album'?

Ori'

f::a~~,!;::'::;;;cja~fÓ:' ~=i';;.
podaj~

i pół mIeSIęcy było

t _.

I

"'"

,ę

.

•

rt:J.lne6~ ?6r~ewa.rua,

•

t k

Clas e

n!ł

ki niemvyk1e wielkiemu wysiłkowi margaryme 1 chlorofNu w roślI
wszystk;ich za~dn!onych w tym nach, kloszowych sukien, wyroprz~mysle roboiJrr~ków, personelu te_ Mw ceramicznych itd.
chnlcznego jak l sprawnej pracy
.• ,
' •
aparatu administracyjnego fabryk.
Koko~InskI wszystko wIdzI al, o
zaopatrzenia materiałowego 1 tech- wszystkIm czyta l, wszystko stu.
njcznego. jak równjeż instytucji diowal i na wszystkim się zna.
kiero:"'ni?z~j:
Gdy mu ktoś fachowy próbuje
NaJwa2lme)szym z tych czynników.
.
.
był wkład pracy robotników, a prze >tI1eś~ral0 zaprzeczyć lub J;g~
de wszystkim uczes;tników zespoło- zdame sprostować, KolcoSInski
wego i indywiduanego współzawod- miażdży i!o spojrzeniem:
nictwa pracy. Z.e WS-PÓ!zaV:0dnic_ Już lepie' daJ' pan spokój!
twem pracy bOWIem Wląze Slę p'ro.
. .J
blem podniesienia wydajności pracy Ja WIem lepIeJ.
i jakości prodUkcji. Jak wykazują
Pewnego dnia w instytucji, na
da~e, :":' czasie 3 kwartałów br., W!- kt6rej czele staJ Kokosiński, wydaJ?o.sc pracy w całym przemysIe lu t
d 'ycia Wezwano ,ęo na
odzlezowym wzrosła o 9,6 proc. i poy o na u~.
6
stępy na tym odcinku szły równolc- przesluchanJe.
gle ze ',:,zrost~m l'OZWOju ruchu ws~ó
Ależ ja nic o tym nie wiem!
za.wodmctwa pra~y. Iloś~ uczestm- _ bronił się zgnębiony.
kow ruchu wspolzawodnictwa pra.
.,.
ś
cy W ciągli tego sam~go olrresu . N a~eszcIe Kokosmski cze,go
wzrosła z 19,7 proc. ogółu zatrudnio_ (I1e WIe. A szkoda, bo wlasnle
nych do ok. 39 proc. czyli prreszło sprawami najbliższymi i
jemu
dwulrrotnie. .
powierzonymi powinien się byt
Wpływ ws.półzawodnictwa na wy- interesować najbardziej.
dajn ość pracy uwidocznia się jesz_
(ERS)
cze bardziej, jezeli pod uwagę wezmiemy wyłącznie pracowników, za- - - - - - - - - - - - - - - -..
trudnionych bezpośrednio przy pro_
dukcji. Tak obliczony stosunek wyńczenie
dajności pracy wykazuje jedynie na
przestrzeni trzech ostatnich miesiec:y klasyfikacji gruntow
wzrost o 14,6 proc.
Oddział Rolnictwa przy starostwie Południowym w Łodzi zakończy}
o
cały
dn. 22 bm. klasyfikację gruntów.
'E
Klasyfikacji tej podlegały wszystkie
Zgodnie z poleceniem Minister- gospodarstwa rolne z terenu staro.
stwa Handlu Wewnętrznego Wy- swa ~ go?p.odarst;'va rolnicze z tered ' ł H dl Z
d M" l' a nu WIelkie] ŁodzI.
ZIa
an u a~zą u
IeJ,s n~.,o
Klasyfikacja ma za zadanie rejo,":prowadza z. dnIem 31 paz~zler- ni.zację upraw i dokon~nie sprawienIka br, G-dnIOWY handel mIęsem dliwego wymiaru podlliku gruntoi jego przetworami. (zk)
wego, (w)

I-

lak,

Ml "SD przez

tydzlOen'

__~__ma____~~____________________ _

praco'\'\7Ilicy Starostwa Człowiek
Południowego w Łodzi. przy udziale
odczyty
terenowych kół Li'g i Kobiet i TPPR
uporządkowali
groby poległYCh w
własnym
(Piotrkowska Łodzi żołnierzy radzieckich. (w)
Radzieckiej,

tów będZIe mIała W CIągU szesclU
lat Wypożyczalnia Książek "Czy
telnika", zna dokładnie liczbę w

możliwe do osiągnięcia jedynie dzię-

wieprzowego. (l,8\) rtg m1ęsa wołowego.
na odcinek Nr 1~ - 0,30 kg wę<lliny.
Na kupony kontrolne z m_ca wrześn1a
kat. PR-S:
na cddnek Nr 9 - 0,30 kg rn1ęsa
wieprzowego, 0,30 kg mięsa wołowego,
na odcinek Nr 10 - 0,30 kg wędliny.
Ponadto we wszystkich sklepach spo_
ży"W"Czych PSS otrzymamy
po 0,25 kg
słonIny lub !m\2.lCU i w sklepach mas ar.
sldch CZPlI-f.s. po 0.25 kg liIoniny na

VJiQcej sz!uil dla g

·I

cllem a roe omylnie
pro.
dukcyjny, wykonując do dn:!a Ul b. cent laseczmków Kocha zabija.
m . roczny plan produkcji w 102 proc.
licząc wg. wartości w cenach rue- nych przez Btreptomycynę, m6zmiennych z 1937 r.
.
wi z pobłażliwą wyższości4 o t06
Wykonanie planu rOCZl!le~o w rue- mai tych rodzajach politury J oen
S'pełina dziewięć

tqqodnlu

"'no

zClewB~l's

n ł :ocznu :Ian prO~UkCJ·I(81

V

Z ukosa

'łU'~nwgą 'Ówni~ p,~mild, On wie lepiej

Wczoraj rozpoczqł się tydzień SKRK

JUTRO:

PAŹDlIfRnlKA

•

Z

zmienia przvrode fil,

ławy

nad

eem·

czyka,
poświęcony
zagadnieniu poglębi-e, Kt ,. ~
arował
nia
przyjaźni
polsko_radzileCkiej.
- W soa.li Za.l<ładu Fi1ologiJi Kla.s. UL
W ~egdajszym sprawozdaniu
niej; wokół miast wannińskich ście-nas21 potencjał gospodarczy na od(CUrie < SkłOdowskiej 11). o godz. 19 !llarad gospodarczych w puczniewie Iti przemysłowe ·1 miejSkie wyko- cinku drewna.
Zarząd Oddziału GrodzIdego T-wa
odczyt prof. dr. J. WolskIego pt. "Ze
omówiliśmy
perspektywy rozwojo- rzystane są w podobny sposób. W
studiów ll1ad Srl'abonem".
Przyjaźni Polsko-Radz. prosi szkolę,
- W auli UL (Narutowicza. 68), o godz. która przysłała album dla dzieCI we zaniedbanej doliny Neru w opar- Polsce centralnej miasto Leszno po- ŁĄKI NA CZOŁOWYM PLANIE
18 odczyt dr B. BaranowskiJego pt ... Pro_
Zaznaczyć należy, że akcja inten..
ciu o uprawę konop. Plantacje trafiło gospodarczo wykorzystać ublem kolonialny w oświetleniu historu III kl. w Stalingradzie o zgłoszenie konopi, aczkolwiek stanowić będą ciąZliwe ~cieki.
syfikacji gospodarki łąkowej znajradzieckiej" •
się do Oddziału celem podania swe
ważną pozycję w zagospodarowaniu
regionu łódzkiego, są tylko wycinkiem.
Bezpłatny
Zyciodajne wody Neru zm~eniają
Staraniem I Koła Terenowego To pustynne płachY w bujne łąld. Już
war.zystwa Przyjaciół Żołnierza z o- od przeszło 50 lat chłopi miejscowi
kazji Miesiąca Pogłębienia Przyja- na własną rękę usiłują wykorzystać
źni Polsko - Radzieckiej wyświetla bogactwo mineralne wód Neru. W
ny będze w dniu 26.10 br. o godz. ola'esie międzywojennym zorganizo17,30 w sali Domu Żolnicf7.a (ul. Da_ wali miejscowe spółki wodne, które
szyńskiego 34) film "Sąd Narodów". wspólnym wysiłkiem mogły łatwiej
Bilety wolnego wstępu na film o- sprostać zadaniu. W ten spos6b wy
trzymać można w sekretariacie TPZ darto "puf)tyni" około 1800 ha. Zbio.
przy ul. Piotrkowskiej 97 oraz we ry siana na tych sztucznych łąkach
wszystkich Kołach TPŻ.
wielokrotnie przewyższają pod' wzgl~
dem ilości i jakooci plony łąk naturalnych. Podczas gdy łąl,i zwylde
Łódzka
wydają IS-M); przeciętnie 21 q z ha
wykonało pion oszczędnościowy
siana o zawartości 1-2 q białka., to
15 bm. łódzka Dyrekcja P~zt l Tele_ u;i;Y'~niane przeciętnie 10{) q (w spografów wykonała l'ocrzny plan oszczęd_ radycznych wypatl!\;ach nawet 200 qll
ncściowy
gotówkowy l bezgotówkowy. o zawartości do 25 q surowego biało
Plan gotówkcwy wykonano w 100 proc. lu~, Te rekordowe zb:ory zawdzięcza
(23.5aO.OOO zł). plan bezgotÓWkOWY VI 11.5
się Wielkiej ilości masy trawiastej
proc. (23.800,000 zł).
Plan ten miał być v.'Ykonany do 31.12. przy każdorazowym pokosie, jak rórb. Pracownicy ZObowiązali się wykonać wnież możliWOŚCi zbioru 5-6 pokogo do 30.10 rb., a dzięki współzawodni.
ctwu pracy osiągnięto
tennln jeszcze sów rocznie. Na łąkach naturalnych
wcześnieJszy.
(w)
możliwe są przeciętnie dwa pokosy.
W dolinie Neru istnieją możliwo.
ści
uzyskania około 10.000 ha łąk
sztucznych. Dotychczas wykorzyst,1.Szkola Podstawowa Nr 40 wpłaci. no ok. 1.800 ha W całej Polsce mRła za pośrednictwem Redakcji "Dzien I my takich łąk 5000 ha. z czC'go naj .
nika Łódzldego" na odbudowe War- wię'rszy kompleks okflla W l' ('(:l~W i
sz.awy zł 4.868,-.
inne miasta Dolnego Sląska. Rów-

go

Radio
WTOREK, 25 paMziJernika
11.51 Sygn. C'l8SU. 12.04 DZIEN. POL.
13.25 Progr. dnia. 13.30 MuZ'. obiad. 14.00
,.Z życia Węgier". 14,20 Pog M. Jakubow
skiJej pt. .. W i:Jobku przyfabrycznym".
14.30 lIfuzyka rozr. 14,55 Aud. PCK dla
chorych. 15,10 Aud. dla szkól popoł. 15.30
"Sambo - mój czarny brat" słuch.
15.50 Aud. SKRK. 15.55 Muz. rozr. 16.00
DZIEN. POPOI,. 16.20 Akt. łódzkie. 16.25
Aud. L. K. 16,30 W ramach a.ud ... W pra
cowniach łódzkich uczonych. artystów i
pisarzy" - rozmowa z prof. med. dr W.
Marlcel'tem. 16.40 Muz. O'Jleretlmwa. 16.50
W aud. ..PI''Zodownicy pracy przed mIkrofroe.m" - mówić będą. o swych wy,
nalazkach racjonalizatorzy z PZPW Nr 3.
17,00 Muz. rozI'. W wyk. Orle. Rozgl.
Pom. 17,45 .. Z frontu brygad .. SP". 18,00
Aud. ..Z kraju i ze I'Jwiata". 18.15 Hen_
ryk 14"elcer - Sonata w wyk. St. Tauro,
sa - skrzypce i J. Bogusza - fortep.
18,40 .. Wszechnica Radiowa" kurs I wyklad z cyklu; .. Rozwój społeczeń,
stwa ludzlciego". 19.00 Pog. 19.15 .• W
rytmie tanecznym". 20,00 DZIEN. WIE,
OZORNY. 20,40 Muz. rozr. 21,00 Koncert
sym!. w wyk. Wielkiej OrJciestry Symf.
PR p/d Carlo Zecchi z udz. Velty Vait
_ fortep. W przerwie; 21,40 ,.W wyzwo
lonych Chinach" - wywiad z chińsk ..
dzialaczką,
młodzi.eżową,
LLBo_CZUlO.
2153 Omów. progt. lok. na jutro. 21.55
D: C. koncertu symfonicznego. - 2!l.30
•. żelazny potok" - fragm. powieści. Al.
Serafimowic-za. 22.50 Muz. rozr. 23.nO OSTAT. WIAD. 23.10 Pl'ogr na jutro.
23,15 .. W rocznice )lrodz~ Jel":uego Bi,

seta".

z/

dokłl:ldnego

adresu.

pokaz fUmowy

poczta

Oliurg

W skali europejskiej tylko olaęg
Berlina 1 Szwajcaria przewyższają
nasze zdobycze w tym q,akresie. Po
kompletnym uruchomieniu systemu
irygacyjnego w dolinie Neru zdobę
dziemy pierwsze miejsce na świe
cie.
10.000 HA ŁĄK
Cyfra ta będzie dia nas łodzian
pOSiadać treść żywotną. Zbiory siana pozwolą na podnieSienie stanu
pogłowia
bydła
do ponap 10.000
sztuk. Znikną więc bolączki zaopa.
trzenia miasta w mleko i jego przetwory. Region łódzld z obszaru deficytowego pod względem tłuszczo
wym stanie sie co najmniej samowys tarczalnym.
Uprawa konopi bynajmniej nit>
jest konkurencyjną dla trawy. Konopie bowiem wykorzystują wodY
głębsze,
trawa natomiast płytkie.
Dalej - konopie są doskonałym
przedplonem dla trawy, gdyż idealnie czyszczą pola z wszelkie~o rodzaju chwastów. które należą do
najpowaŻlliejszych szkodników łąko
wych. Bierze się również pod uwagę
sadzenie wzdłuż rzeki kanałów i rowów drzew miękkich. szczególniE'
topoli. które 'dostarczać będą dużej
ilości masy papierowej. Pozwoli ~o
Zi\Oszczędzić
poważne sumy. jakiE'
obf'~n;ei wychodzą zagranicę za jmport celulozy, jak również zasili

duje się na czołowym miejscu w ra.
mach Planu Rozbudowy. Tylko za.
bezpieczenie wystarczającej ilości
paszy pozwoli ppdnieść stan pogm-.
wia do takiej wysokości. która ~e
tylko pokryje zapotrzebowanie we.
wnętrzne lec2J również odda znaczne
nadwyżki dla eksportu.
W chwili obecnej posiadamy
5.740.000 s~uk bydła. 2.288.000 koni.
2.200.000 oWiec i kóz. Obszar łąk
wynooi około 4 mhl.. ha. Zbiory siana
przy Obecnym stanie pogłowia dają
nadwyżkę 73.000 t. Jednakże plan
6_letni przewiduje zwiększenie ilości
bydła do 10 mil. sztuk, koni 2,686.900,
kóz i owiec ok. 4 mil. W związku
z tak pOWażnym wzrostem pogłoWia
staniemy wobec niedoboru blisko
1 miliona t. siana.
Zaktywizowanie gospodarki' łąko
wej wybija się ,vięc na plan pierwszy, jeśli akcja H ma stanąć na realnych podstawach. Już w roku b.
rozpoczęto tzw. "pełną uprawę" łąk
polegającą na przeoraniu, nawoże
niu i obsianiu pOla nasieniem szlachetnym. Szersze zastosowanie znaj
duje system intensywnego nawożenia.
Kosz.t ill'lten.~y\'V'1lego zagospodarowania l ha łąki wynOSi ok. 35 tys,
zł. Tymczasem nawożenie wodą rzeki Neru kosztuje ok. 10 tys. zł.
(TOL)
-:;
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URZĄD WOJEWÓDZKI ŁÓDZKI ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH

Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnionego
w

ŁODZI

Nr 35
-

1
1
1
2

zatrudni

ul. NOWOTKI Nr 83/85

ZATRUDNIĄ

3 wykwalifikowanych samodzielnych

natychmiast:

przyjmuje

Wydział

Personalny

Zakładu.

PRZETARG

ksieJ.łowych

(pożądaJIla znajomość
rachunkowości rolnej)
Wynagrodzenie ryczałtowe w/g umowy zależruie od
kwalifikacji. Czasokres pracy ściśle określony.
Bliższych informacji ud2li.ela Oddział Rachunkowości
Funduszu Ziemi ul. Traugutta 14, I p. pokój 23.
(k 1536)

DYSPOZYTORA
INSPEKTORA KONTROLI TECHNICZNEJ
MANIPULANTA PRZEDZALNICZEGO
TECHNIKOW WŁÓKIENNICZYCH.

Zgłoszenia

ŁÓDZKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH
Łódź, Piotrkowska 238 ogłaszają

DZIAŁ

na budowę płcnmochronów na budynkach Fabrykll
Pudełek Łódź, l;ipowa 83 i Fabrylti Tektury Falistej,
Łódź, Henryka 10.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem .. Oferta
na budowę piorunochronów" należy składać w Dziale
Administracyjnym Ł.Z.W.P. Łódź, Piotrkowska 238 do
godz. 11 dnii.a 4 listopada br. Otwlhl'cie ofert nastąpi
tego samego dnJia o godz. 12. Wadium na budowę piorunochronów w wysokości 1°10 sumy oferowanej należy wpłacić na rachunek żyrowy Ł.Z.W.P. w N.B.P,
Nr 1631. Bliższe 1nformacje i ślepe kosztorysy otrzymać można w Dziale Administracyjnym Ł. Z. W. P.

pomocnica domo_
STREPTOMYCYNĘ,
penicy1lnę, POTRZEBNA
nYlo n na bi eliznę, biały koc weł_ Wa. Poludn1owa 3, fr. III p., m. 42
nlan~' sprzedam. Piotrkowska 79,
m. 41.
(k 1493) POTRZEBNY b. zdolny podręcz_
s. GIN GLAS - Ł(mZ, NARUTOWICZA 37
ny do krawcllt Sienkiewicza 63.
,
(k 1503)
MĘSI<I płaszcz letni prochowiec m. 10.
przyjmuje zamówienia. Ceny ściśle wg. zatwierdzone(Berry_Berry) kupię. POłudniowa
go cennika. Specjalność - PELISY.
(k 526)
nr 42/11a, godz 17-22.
(k 1497) POMOCNICA domo'wa potrzebna.
Andrzeja Struga 39, m. 9a, lewa ZGUBIONO kartę rejestracji woj_
NAUKA
Oficyna.
(k 15(){) skow-ej wydaną przez Zarząd Miej
PELERYNKĘ sobolową nową, dy_
LEKARZE
wan perski sprzedam. TeJ. 255_20. I<ROJU nowoczesnego, modelow~LOKALE
Sgkl. Czesław Brzozowski, ur('101 5lJ5' 11).
nia, szycia ubrań damskich, dzle. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l 29.
S P
Dr ZAURMAN
specjalista: PRACOWNIA KOZUSZKOW pole- cięcYCh, bieliźnIarstwa, gorseciar_ DO WYNAJĘCIA suterena o po_
skórne, weneryczne 8-10. 5-'. ca kożuszki, błamy barankowe
SKRADZIONO dowód a'kademlcld,
Narutowicza 2.
Bratniej
Pomocy,
Ck 125) przyjmuje obstalunki oraz repe_ stwa wyuczają Dwuletnie, Roczne, jemności 80 m kw, woda. sila, świa legitymaCję
Wiadomość tramwajową, Koła Medyków, na_
racje. Jaracza 13.
(k 133) Pólroczne Kursy rPR. Próchnika 2. tło, w śródmieściu.
Dr LENCZEWSKI specjallsta cho_
zwisko
Kronenberg
Krystyna,
ZE~SKIE KURSY Kroju. Szycia. tel. 147_66 do godz. 10 rano.
rób kobiecych
akuszerii. Plotr_ PŁACĘ za SREBRO najwyższe ce Modelowania IPR przyjmują Z3 '
Swierczew,slciego 15.
PRZYJMĘ
dwóch sublokatOlrów
kowska 56. przyjmuje 11-0. 3-7.
ny. Sklep .. Gwarancja" Próchnika pisy 10-18. Zgierska 30a.
(k 12t6) na mieszkanie.
Zamenhofa 19, ZGUBIONO odcinek wymelduTI_
n
(kln~
(lM46 g) kowy z Zeromskiego do NowoDr Jl.IIKOŁAJ BORNSTEIN, cho.
KURSY kroju SZYCia. modelowa. m. 23.
solnej. SLLwińska FiUplna.
roby kobiece, Traugutta 9, lU pię- SPRZEDAM szwa.1nlę mechanicz_ nla damSkiego dziecięcego przy
ZAMIENIĘ
2
pokOje
z
kuchnią
I
tro.
ną. Piotrkowska, tel. 187_53, godz. Instytucie Przemysłowo • Rzemie_
Ubezple_
17-18.
(k 138ł) Ślniczym. ZapIsy: gen. Swlerczew. meblami w Szczecinie na podob_ ZGUBIONO książeczkę
ne w ŁodzI.
Zgłoszenia .. Pilne" czalni Społecznej. Eljasdk Sabina.
Dr PIWECKI, wewnętrzne (płuca,
sklego 17 (Radwańskal.
Dz1elU1ik Łódzki.
Ozorków, Parzęczewska, Blok 7.
serce). Piotrkowska 35, 3-6.
SPRZEDAM domek murowany z
ogrOdem, powierzchnia 1882 m kw. NOWOCZESNYM systemem kroju ZAMIENIĘ pokój IZ kuchnią w
DR SKO~;IECZKA lekarz szpitala Pabianice, 8 minut od tramwaju. szycia. modelowania nauczają - Jeleniej Górze na takie samo w ZGUBIONO !kartę ewakuacyjną nr
l>511~5S114., kwd.ty z Urzędu Llkwl
Kochanówka. Choroby nerwowe. Wiadomość. Łódź, Pabianicka 1 u PoJudnlvwa 20/60.
(k 263) Łodzi. Zgierska 44. m. 14.
dacyjnego
oraz kwity z Urzędu
Plotrkowslta 16. Tel. 276_43.
dozorcy,godz. 1-2.
L1ndorl Antonina.
ZAPISY na trzymiesięczny kurs POSZUKUJĘ pokoju z kuchnią z Skarbowego.
Plotl'kowska
11-22.
(k 1316)
Dr WIELICZANSKI, choroby we- NAJKORZYSTNmJ
kuplsz - krojU,
modelowania, lTobót na wygodami. Zwrót kosztów lTe!lDon.
wnętrzne
spec. płUC (gruźlica) j sprzedasz, zamienisz - plerśclo. dl'1l tach
przyojmu,Je 1P'R, Piotr.
tu.
Dzwonić
od
9-15,
te1.
21)5_74.
ZGUBIONO
leglt.
szkolną.
K1sie
'f'rca. Piotrkowska 152-3 wznoWll nek, obrączkę zegarek w sklepie, kowska
~7,
godziny
10-12,
przyjęcia godz. 15-17.
(k948) 11 Listopada 3. pod zegarem.
16-18.
(k 1579)
ZAMIENIĘ
pokój z kuchnią na l:ńska Alicja. Karolew 40 (Dom Ko
(k 1354)
pokój 2 pOkoje z kuchnią. Oferty lejowy).
Dr TEMPSKI specjalIsia
wene.
do
Dzlenn1ka
Łód!l.kiego
pod
ryczne, skórne. włosów, moczo_
,,108S4··.
PIĘKNEGO
kota sjamslPego od
płciowe. Piotrkowska Nr 114.
NAI'RA WIA szybko, solidnie
stwowych na Górny Sląsk.
DO
dnm w dobre ręce z powodu w-yja
f,ma "ARYTMOS"
dyspozycji biuro 1 telefon. Oferty PRACUJĄCY, samotny poszuku. zdu. Oferty sub. "Wrocław".
Dr med. SIENKO - skórno.wene.
1..6~ Połndniowa l teL 264.11
"Czytelnik" Katowd.ce pod "Alek_ Je pokoju. Dzielnica,
cena - '
ryczne 13-14. 16-18. Killńsklego
,
'sander.
(k 1422) Obojętna. Oferty - .. Dyplomant", ZGUBIONO leglt. Zw. Zaw.
na
Nr 132.
(k 447) SPECJALISTA BRYCZESOW La·
PiotrklJwska 505 "Prasa".
nazwisko Chodaklewl~z Ka..zImderz
ZAOFIAROWANIE PRAC'i'
Dr JADWIGA ANFOROWICZ _ sman, Łódź, Jaracza 14, m. 45.
POTRZEBNA wykwalifikowana si 3 POKOJOWE słoneczne rozlda- ZGUBIONO leglt. akademiokIł, brat.
skórne, weneryczne, kobiece 1-7.
Smiarowska
PrÓChnika 8.
(k 1()5) SPRZEDAM str~tomycynę, Łódź la biurowa ze znajomością księgo dowe, wygody xamlenię na mniej niacką i Zw. Zaw.
Marla.
(k 1348)
h.onstantyJnO'Wska 11/2.
wości oraz robotnik podwórzowy. sze w Warszawie. Oferty .. 565".
Zgłoszenia: SpółdZielnIa "Metalo_
I.ECzNICA Spółdzielnia Lekarzy "lIK
POKOJ
kuchnia
duże
ballron
"'
ROTOM.
suwakowy
z
nożem
wiec"
ul.
Jakuba
8.
(10814
p)
ZGUBIONO
palcówkę,
książeczkę
Specjallstów. godz. 9-20. Porady . do 5 mlkronow
sprzedam tamo. ___' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ okolica Reymonta zamienię pOkój
mistrzowską, 2Jaświadczenie kupna
zastrzyki, analizy, dentystyka - Zgłoszenia pod .. Mrkrotom" do
cootrum. Oferty
"Bez motoroweru i inne
POSZUIl;UJĘ pracownika do ma_ wygody
dokumenty
gabinet kosmetyczny,
Piotrkow_ Dz. Łódzkiego.
(10868 p) szyny saneczkowej. Łowicz, Bro_ dopłaty".
(k
1502)
Wronowskl Stetan, Piotrkowska 16
ska 3, telefon 216_48.
(k 128)
MASZYNY krawieckie _ sprze_ warna 9, Tel. 82.
(k 1386) ZAMIENIĘ pokój _ śródmieście
Dr KACZOROWSKA skórne. we_
ZGUBIONO dowód OSObisty, kartę
FRYZJERKA
damsko..męska po_ na pokój okolica Rzeźni. Oferty
r.eryczne,
kosmetyka
lekarska, dam. Kopernika 34-10.
Tejestracyjną RKU-Łask, nazwi
trzebna od zaraz. Kowary, WieJ_ pod ,,17".
(k 1506) sko Sitek WacŁaw, 191'-1, Moszcze
17-19. Bandursklego 12.
TOKARNIĘ
175/1()00 nowoczesną, ska 18, pow. Jelenia.Góra. (k 1379)
nica.
(k 1389)
pryzmach, podWÓjny Norton, gło_
Dr ŁOZA (;horoby skórne. Sien_ wica skrzynkowa, sprzedam. HaIlPOTRZEBNA pomocnica do lTe_
kiewicza 34, 11-9.
17-19. prócz klewicz - Poznań, Staszica 21.
ZGINĘŁA
suczka - pek!ńe-zyk ,
staul'acjl od zaraz, Kopernika 75, KRYJAN Stefan, Łód~, Ogrodo_ jasno_be'Żpwa z białym. Bardzo
piątków l sobót.
Ogród.
(100&51ł p) wa 28, zgubił legitymaCję Związ_ proozę o zwrot
za wynagrodze
SJ'RZEDAMY
domy czyru;zowe
niem. Sienk1ewdcz.a. 97, m. 9.
Dr ROZYCKI, specjalista chorób i małe
Biuro Pośjjl'dnlctwa PI. PANNA do dzieci potrzebna, WIa_ ku Pollgrafi=ego Nr 10.003.
Tel. 105.94.
kobiecych. akuszerii. Przyjmu ;e Wolności 6.
(k 1530)
domość Wytwórnia Win, Dowbor_ OGRODY owocowe zakładam,
godz. 3-6. Piotrkowska 33. Ck 122)
DRUCIARnĘ do
wyrobu pier. OZYlll:~W 4.
(10869 p) drzewka owocowe, mieczyki do_ ZGUBIONO legitymację studen
st.arczam. Wróbllewski. Zduńska - cką na na~isko Szymański Sta .
~r ~ARI\:mWICZ choroby 1:ołąd- ścionkó 1 b
kl'
Of
ka. Jelit, wątrOby. Piotrkowska 145
w
o rą~zc ,tUpIę·
eT_ DMUCHACZY do ozdób choin_ Wola, PI3!c KrakoWSkI lO, tel. 80. nisław Nr 2375, Jara·cza 34.
tel. 276_36.
(k Od) ty .. PAR" •• Poznań, Raiajczaka 7 'kowych na dobrych
warunkac-h _~-_----_ _ _ __
_ _ dla ,,10,424 .
(k 1534) zatrudnią natyc-h!miast: Szklarskie PARYZANKA artystyczna cerow_ ZGUBIONO legitymację Ubezpie_
Dr DOBROWOLSKI, specjalista
.
Zakłady Wybrzeża, Gdynia, $wię_ nia w~zelkjej garderoby. kilimów, czaIni SpIJłecznej Letkier Józef,
chorób nerwowych i seksualnych. ~~:z~P~?~~~;:N5Ę (R~r;:d~~bia-=- tojańska 130.
(k 15033) SrÓdm:ejska 6/5.
(k 144) Karpia 72.
(107440 g)
3-5. Kopernika 6. Tel. nr 186_00. Illicka). Przystane1t l\furySin..
POTRZEBNA pom---'-"""'""'" domowa. KOSZULE męskie, pyjamy przyj_ ZGUBIONO kartę RKU - Pabia_
do sz'''''''a.
Pracownia bie. nl'ce Ja·n usz Trenkner, Z'oc~e'"
Dr ."''''ID>;'RSI{A
...
A>
_ ŁONICKA-h
,
C o ZNICZE
nagrobkowe, m~dła sza_ WigUiry
_ _ _ _2-4.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . .m"'e
...
J~'
,
~ .~
roby sl'órne kosmet ka l k
k
J
limy, Kamienna 22,
róg Klliń_ Kilińskiego l.
"
y
e ars a re, półtoaletowe poleca wy!wól'_ URZĘDNICZKA z
mas~opisa_ k
t l
wszelkie zabiegi kosmetyczne"": nla, Piotrkowska HoS, tel. 178.78.
-J"
S lego e. 200_24.
Ck 15Q5) - - - - - - - - - - - - Piotrkowska 22.1, tel. 141-72.
niem potrzebna zaNlz NOT, Piotr_
ZGUBIONO ks!ą1:eczkę UbeLpie
kowska 102.
PRZYBŁĄKAŁ się pies setter czalni Społecznej Jan Nosowicz ,
czarny,
do
odebrania
za
zwrotem
Sienkiewicza 91.
Dr HORECKI choroby żołądka.
Ę
kJszek, wątroby. Narutowicza 3C,
w kaMej postaci. Zakład Ze_
~~~~~~m~~~~m~ni~ l~.omowa kosztów, ul. Zeromsklego 65. m. 9. Z-G-U-B-I-O-N-O--ka-rt-ę-r-e-j-e-st-r-a-c-yj-n-ą
Tel. 206-99.
(k :/3)
garmistrzowski. Więck&wskie_
ZGUBIOl'fO leglt. szkolną na naz- RKU Pabianice, nazwisko Gajdka
Dr BALTC}{A specjalista: skórne.
go (śrÓdmiejska) 6.
(k 1290)
POTRZEBNA samodzielna starsza wlsko Kiciak Sabina. Tym!eniec Jan.
p,>mocnica <lomowa, strzełców Ka_ kiego 44.
(k 1324) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
~czne, 4-6. Sienkiewicza 52. MASZYNĘ swetrowa 7-kę kupip,. niowskLch 69 (portier).
ZGUBIONO
kartę
rejestracjl
Dr BIBERG.i\L _ ChorOby skórno. PioŁrkowslta 120/16, te'lefon 274_90.
ZGUBIONO kartę RKU WYdaną w wojskowej RKU - Łódź. Nazwi_
POTRZEBNA
pomocnica
domo_
r.
1946.
Wolni
ak
Jan.
ul.
Gdańska
sim
Jan
Mareiniak,
ur.
10.12. 1913
weneryczne. 4- 6 p:otrkowska 134. SPRZEDAM motocykl BMW z ko wa. Swiadectwo konieczne. Le. 40.
(71l29/II)
Tel. 269-96.
(lt208) Bzem. stan dobry Chojny, Okrę- glonów 25, m. 16.
(10842 p)
ZGUBIONO książecz.kę Ubezpie_
ZGUBIONO
lega. tramwajową. czalnl Społecznej
Kołodziejczyk
Dr MARKIEWICZ GUSTAW we. gowa 23 (Piaskowa).
POTRZEBNA
pomocnica
domo_
Nazwisko
Waleria
Lemiesz.
Łano_ Marian, Chłodnl.kOlWa 31a.
neryo::zne, skórne u!. Piotrkow_ SWIECE
(10797 p)
NAGROBKOWE,
białe wa. Referencje. Piotrkowska 154, wa liS.
ska 109/6. teJ. 138_52
(k 26·1) poleca "Cheminoi", Łódź,
Sien_ m. 15.
(10357 p)
- ZGUBIONO legitymację Zw. Zaw
kiewicza 2.6, te!. 15S_3i, 133_50. ZGINĘŁA legitymaCja nauczyclel_ Pracownik MZK Franciszek Rze
LEKARZE DENTY~CI
SZEWCOW na obuwie damskie ska, nazwisko 09iutowit'z Józefa. wuskl, ul. 3 Maja 14---3.
Prowincja za zaliczeniem.
i męskie zatrudni Centrala SpóL Wierzbowa 1217.
(10719 p)
Lnwalidów.
Pierwszeń_
DENTYSTA Wodnickl Sianisław. SPRZEDAMY tkalnię mechaniocz_ dzielni
ZGUBIONO książeczkę wojskową
Specjalność: korony. mostki, por_ ną. kompletnie urządzoną kro. stwo - inwalidzi wojenni, pracy ZGUBIONO dowód osobisty, odcl_ RKU Łódź miasto Wierzbicki Bo
I cywilni.
Zgłoszenia ul. Piotr_ nek wy.meldowania. Nazwisko Ste_ gusław, Zgierska 40.
celanowe - Andrzeja 11. Telefon sna ang;elskie. Dzwonić 118_04.
fan Ciszewski.
(10733 g)
_ _ _ _ _ _ _ __
kowska 51 (front Ul piętro).
nr 154-12.
(k 110)
SPRZEDAl\1 motocykl DKW 350
ZGUBIONO
kartę rejestracyjną
Dr STADNICKI Jerzy. lekarz sto_ stan dobry. NlSIka 517-14.
POTRZEBNA pomocnica domo_ ZGUBIONO legitymację studencką RKU Łódź, Walczak Jan, ur. 20.6
matolog,choroby zębów i jamy ust
wa. Zgłoszenia: Biuro Ogłoszeń na nazwisko Sroka Wiesław. Na, 1912 r.
(7178 III
nej, Piotrkowska 164,
teJ. 159_95, I\::ASĘ ogniotrwałą sprzedam. - piotrkowska 96, II piętro.
pIórkowskiego 161.
(10700 p)
powrócił.
(k 1492) 'reI. 121_00, godz. 10-14.
---ZGUBIONO
legit. kolejową na
KRAWIEC specja'lista na brycze_ ZGUBIONO książeczkę Ube«ple, zniżkę wyd. SGH Auerbach Wi
I"UTRO
ltaralru.łowe
Okazyjnie
sy
potrzebny.
Zgłoszenia do czalnl
Spolecznej.
KołOdziejski told.
(k 1575)
KUPNO I SPltZEDIU
sprze dam. Limanowskiego 84, - Dziennika ŁÓdzkiego .. Dobre wa_ Wacław, Skierniewicka 11.
l - - - - - - - -_ _ _ _ __
CharzyilSkl.
(k 1573) runki".
(0850 p)
'ZAGUBIONO Indeks Unlwersyte_
PIORA WIECZNE kupujemy na_
ZGUBIONO
książeczkę Ubez.pieJ tu Łód!Lklego Nr alb. 2283/P. E
wet połamane - STALINA 6.
BEDFORD 3/4 tony po remoncie POSZUKUJĘ
kobiety umiejącej czalni Społecznej. Nazwisko Hele_ Andrzejewski Leon,
Andrzeja
z przyczepkIł 2,kołową. krytlł do ręcznie pr!ląść wełnę. Listy do na PuchaIska, Piotrkowska 259.
Struga 7.
(k 1574)
sprzed.:mla, tel. 193_28.
(k 1568) Dziennika Łódzkiego pod "Prządka".
(10870 p) ZGUBIONO
książeczkę Ubezple_ ZGUBIONO
ksią1:eczkę z Ubez_
czalni Społecznej. Ciur aj Tadeusz. pleczalni na
SI'RZEDAM tanio 2 fotele skó_
nazwisko
Musiał
rzane "kluby" nowe. Wiadomość POTRZEBNA gosposia z umiejęt_ Nowotki 46/48.
(10730 g) FrancJ.;;zek.
(k 1.72)
SPRZEDM:-KU PNO- Wszelkie
nością gotowania od zaraz. Refe.
"Czytelnik",
piotrkowska
53.
N'APRA WY solidnie - szybkO
rencje konieczne. Zgłaszać się ZGUBIONO legitymację Zw. Zaw. ZGUBIONO ks1ą~eczkę Ubez.pie w ~klepie Pomocy Szkolnych
SPRZEDAM akordeon 80 bas, Na_ F_ma PacioI1kiewicz, Piotrkowska Nr 7352 Igna.czak Leon, I-::usociń- czalni i legi!. Zw. Zaw. Pawlak
Łódź, nI. PIOTRKOWSKA 96
(10875 p) skiego 4.
wrot 13, m. 8.
(k 1499) nr 92.
Jan.
(k 1571)

ZNANA PRACOWNIP KRAWIECKA - Damsko-Męska

I

I

MASZYNY BIUROWE :::~~~~:~~! :a~~~:ań

I

I

-

ZGUBIONO
kartę rejestracyjną
RKU - Lód! - miasto, Dwore_
cki Berek.
(k 1569)
PRZYBŁĄKAŁ

czarny

I

SR EB R O

I

ZGUBIONO legltymacj~ Zw. Zaw.
Ta.r31Siewlcz Mi'Chał Andrzeja 7.
m. 10.
(10073 p)

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

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

-

ksią~eczkoEl

ZGUBIONO
,pleczalni na
Zygmtmt.

zUber...
nazwisko Bandura
(k 1507)

ZGUBIONO numer &8Q9 szczepie_
nia psa. Purta!.
(k 1500)
ZGUBIONO
pieczaln1 l
Edward.

książeczkę

Zw.

Zaw.

zUber...
RoslaJe
(k 16(4)

ZGUBIONO dow6<1 PKP Nr 821720
na nazwisko
Gertner Edward,
Ogrodowa 28.
(k 1501)

WARSZAWSKA CEROWIlIA

I

Z. I\fiERZEJEWSKI
Piotrkowslm 117. - Tel. 168.77
CERUJE garderobIl. ODNA WIA
(K. 150)
KRAWATY.

BLfI/H1"

i SKORY FUTERKOWE
najkorzystniejsze
zakupu

źródło

165 Piotrkowska 165
BRł'CZESJI
kupISz -

zamian

obejrzyj

PIOTRKOWSI{A 59
poprzeczna oficyna.

Państwowe Zakłady

BawelnianeK'o
Nr 4
Sien\dewicza Nr 82

Przewysłu

Łódź,

ZAKUPIĄ

natychmiast:

2 kotły "Strebla"
do centralnego ogrzewania.
(K. 1433)

Wykwalifikowany pracownik
na stanowisko kierown[lka In_
westycji i Rochu posznkiwany
OD ZARAZ.
Zgłoszenia : Za:kłady Dziewiar.
skle Ian. Curile _ Skłodowskiej,
(10743 g)
Udź, 6 Sierpnia 65.

Zł

100.000.-

padło

na Nr 3098
Irolektune JadWigi Rydłew,
skiej W Łęczycy, ul. żwirki
l Wigury Nr 11.
(10749 g')

W

Redaktor naczelny:
ANATOL I\IIKUŁKO.
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IS DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 294 (1558)

Po tym nastąn1ł wybuch śmiechu z kllkll.
rrastu gardziole!c.
Agapit rozejrzał się spOkojnie. W kambu.
zie stalo i siedziało kilknnastu marynarzy,
których wygląd nie wzbudzał zaufania (jaIt
to jnż bywa w pOWieściach morsldch, nie
mówiąc wcale c dalekomorskich).
Agapit pomyślał: - Jeśli nie zdobędę 50.

f.)dbitQ

:w: Druk, Nt II

S~,

ble natychmiast szacun]m, przepadnę wśró(l
tej l<ompani1.
Krupka zbll:lył się spokojnie do draba,
którego uwaga wywolała śmi 'zh wszyst1dcll.
Widząc pozorną niezaradność starego, drab
Dapu~zył się jeszcze bardziej.
Ale nim zdążył
wypowiedzieć
następny
dowcip, który miał już na nstach - bły_
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"Santa Euhlia"
wyglądała
na zewnątrz
prawie jak parowiec, l,tórym byłą w Istocie
I'zeczy.
K.ruI>ka w~zedł do kambuzy. Nim zdob,ł
powlclbieć .,Dzień dobry", usłyszał takie oto
pytanie:
- PrzYbyły nam dwie małpy!

u

WOJCIECHOWSKIEGO

)I

WIECZNE PI{jRll

się
pies duży
Matejki 10a-2.

ZAGINĄŁ
maly czarny pJncze.
rek, krótkie łapkI. Zwrot wynagrodzę. Piotrkowska 223.

-

K UP U J

odebrać,

skawlczny prawy sIerp Krnpki zwalll go z
nóg. Nastrój marynarzy zmienił się natych.
miast.
- A to stary zuch! Mistrz ringn co się
z"wle! Nie zaczepiaj go, bracie, je§li dbasz
o swoje szczęki!
Brać z kambnzy otoczyła A:aplta wlwa_
tulllc na Jego cześ~
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