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Z okazji Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko· Radzieckiej
zbliżającej się rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej odbyło się w dniu wczorajszym w PZPR
Nr 3 wielkie zebranie,
w którym wzięli udział wszyscy robotnicy z tkalni, przędzalni
i wykończalni "trójki". Zebrani przyjęli entnzjastycznym aplau.
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zem projekt listu załogi P:ZPB Nr 3 do jednej z fabryk włókien
niczych ZSRR "Bolszoj Iwanow skoj Manufaktury". Poniżej po·
dajemy treść listu włókniarzy łódzkich do swoich radzieckich
towarzyszy.

Drodzy Towarzysze!
bliża się 32 rocznica Rewolucji
Październikowej . Wielka Rewolucja Październikowa otworz)ia no_
wą epokę w dziejach ludzkości, epokę rewolucji proletariackich, epokę
socjalizmu. Zrodzone przez Rewolucję
Październik0wą
pierwsze na
świecie Państwo Socjalistyczne pod
przewodem partii Lenina_stalina
stało się osooją klasy robotniczej całego świata, ostoją wszystkich wyzyskiwanych i uciskanych w fh
walce o nowy, sprawiedliwy ład. o
postęp i pokój, przeciw siłom faszyzmu i wojny imperialistycznej. Na.
rody Związku Radzieckiego, bohaterska Armia Radziecka urat0wały
ludzkość od piekła hitleryzmu i faszyzmu. Z rąk tej Rewolucji, z rąk
naroll1ów Związku Radzieckiego, z rąk
Lenina i Stalina naród nasz dwukrotnie uzyskał byt niepodle~ły i

Z

wolność.

I

dlatego właśnie święto

wiadomość, że nadszedł transbawełny.
obrze rozpoczęliśmy pracę na
Waszej bawełnie " W 1948 r.,

nagle

biorąo
udział we wsp6łzawodnic
twie na cześć Kongresu Zjednoczeniowego, zakłady nasze pierwsze w
przemyśle

bawełnianym

wykonały

plan roczny, dając do końca roku 3
miliony mtr. ponad plan.
(Dalszy

stem rodzinnym. Tutaj Pll8cowal:!ś.
my ~mgiś w fabryce kapitalisty Ge_

ciąg

na str.
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Fragment grobu Nieznanego Zołnierza w Warszawie.
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~~~~g~f~~~:~:~o~fa!of!~ Rudę że·laznq. maszyny i wolne dewizy
gdyśmy
otrz.....u'-e... ., ze JiJZHlec., .

wych Zakładów
nianego Nr 3.

Przemysłu

Baweł-

__

~

W 1945 r.,
uruchamiali
fabrykę. było nas 800 ludzi.
.,
Od 1945 r.
nasza fa_
lU'
,bryka w ogromny kombinat, zatru.
ianie
dniający ponad 9.000 ludzi. Od 1945
'7
roku prodUkujemy coraz więcej, coSZTOKHOLM, 31.10. (PAP). W SOBOTĘ, 29 bm. W SZTOKHOLMIE ,ftGenerał
raz lep~ch t~anin..TyIm w po- PARAFOWANY ZOSTAŁ PROTOKOŁ REGULUJĄCY WYMIANĘ TO•
r~~amu z rokiem ubIegłym wypel- WAROWĄ MIĘDZY POLSKĄ A SZWECJĄ NA OKRES DO 31 PAZ. wykonała.
rueme tegoro~ego planu da n~ DZIERNIKA 1950 ROKU
_
KATOWICE, 31.10. KopaInfa
o .4 i pół milIona metr6w t k a n m '
W1ęcej.
Zgodnie z porozumieniem eksport Polska w ramach umowy dostarPolski do Szwecjli obejm'ie' w tym czy Szwecja. m. in. węgla 1 koksu, "Generał Zawadzki" wykonała S-Id
Pamiętamy i nigdy nie zapomnil
h dl
my, że dzięki bratniej pomocy ZSRR, okresie towary na sumę 265 milio. 3200 ton cukru, że a.za an owego, Dl plan w dniu 30 bm. o godz. 13.
który przysłał nam tysiące ton ba_ nów kOl"on, zaś import ze Szwecji chemikalii, teksty1ii itd.
wełny wtedy, gdy bohaterska Armia towary na sumę 200 milionów koron Import ze Szwecjo obejmie m in
Radziecka z walczącą u jej boku Artym :import na sumę 1~0 ~o_ rudę żelazną, kon~entraty . c~ku:
mią Polską toczyły jeszcze krwawe, now kor:on z dawr:~ct; zam?W1en m- różne maszyny, celulozę, bydło roz.
"
ł
b'
k 1lecz zWJ:"cięs~ie boje z dogl)rywają- westYCYJn~ch) z rozDlcy między .eks płodowe, wyroby z żelaza i stali, ma mom estowo O W O rome pO OlU
cą ,bestią hItlerowską,. mogły; ru- p~em a lmportem w. "!"YsokoŚCi 65 szyny biurowe itd. .
RZYM 31.10 W niedziel
o połu_
szyc nasze maszyny. NIgdy me za- milionów koron, 20 rrulI~n6w zosta.
...'
ę p
.
pomnimy tej chwili. Był to akurat lnie użytych na .pokryCle dawn.ych Pr~tok?l oboW'lązuje ~ d.nd:a Jego dmu odbyła się na placu San Giol maja, pierwsze św,ięto rob0~icze z~bowiązań polski~h, zaś 45 mdło; podp.lSarua. które nastąPl 3 l1s1xlpa- vannl wielka manifestacja przeciwko wojnie. Wzięło w mej udział ok.
obchodzone ':"" wo.ln~] Ludo~J Pol- now koron Szw.ecJa ffi'l wyrówna c da br.
100 tysi
. zk anc
'6w Rzymu. kt6
sce, a my me rruel1śmy Surowca. I w wolnych dewr.zach.
ęcy rrues
..
..
rzy przybyli powitać członków egze_

rozrosła się

Protokół

w .....

o polsko-szwedzkiej
handlowe,

. . 01'0

ala

Zawadzki"

plan trzyletni
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100.000 mieSI oncow zymu
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Rewolucji Październikowej jt.st i
naszym świętem. Tak to odczuwamy
my, robl)tnicy PZPB Nr 3.
Przygotowujemy się do obchodu
Rewolucji Październikowej i z tej
I'.)kazji chcemy PQdziellć się z Wami
nR$Zyffii sukcesami i naszymi troskarni, abyście wiedzieli, że macie
w nas wiernych towarzyszy broni w
walce o pokój. postęp i socjalizm.
..... hociaż piszemy d0 Was, dopiero
ę
kutywy Swiatowego Komitetu 0..., po raz pierwszy, wiedzcie, że
...
brońców Pokoju. Wielki plac zdobi_
stale i żywo interesujemy się Waszymi OSiągnięciami i z Waszych do
ły czerwone sztandary, tęczowe cho
ś:vi~dczeń czerp~emy wskazania dla Kar::ab·lnł"erzy strzelają
chłopów
rągwie pokoju, portrety Stalina, por
slebH~. Z Was bIerzemy przykład w \
U
trety przywódców komunistycznych
naszej pracy i walce. Wy pierWSi w ,
świecie zrzuciliście jarzmo przemo- I
RZYM, 31.10 (P AP). 30 bm. w i bezrobotnych chłopów, którzy ki z ziarnem do siewu, zajęło od- i SOCjalistycznych oraz hasła wzywa
cy i ~cis~u, zbudowaliście n?wy, ' pobliżu Crotene w prowin,cji Ca- zajęli część ugorów należących łogi należące do barona Zito i jące do walki z podźegaczami wospraWledhwy ład. Do Was biegły t
d
ł d k
h'"
nasze myśli już w latach przedwo- an~a~o osz o. o rwawyc, zaJsc, do markiza Berlingeri. Policjanci hrabiego Siciliani. Mimo ataku jennymi.
z pola karabinierów, chłopi nie ustąpili W·
·
dni
ł
pj"etro
jennych, gdy ciężko szliśmy przez PolICJa, uzbrOJona w bron auto- usiłowali przemocą usunąć
'
. t t. t
"
t'li
1eCOWI
przewo czy
życie gnębieni przez ustrój kapita_ matyczną, zaatakowała bezrolnych zgrom a d:zonych chł opow, a
na- z zaJę yCn
erenow l przys ąpl N nnł P
'al
f J Id t C
stępnie otworzyli ogień z broni do orki.
. e • rzemaWl l pro. .0 o
u:
listyczny, gdy najlepSi nasi bracia
i siostry cierpiąc w więzieniach ręcznej, Dwóch chłopów zostało
Podobny sukces odnieśli chłopi ne, delegat demokratyczne] Repubh
zabitych, 21 ciężko rannych.
w Verzino i Mauro - Marchesano, ki Niemieckiej - Abusch, w im:e_
z Waszych sukcesów czerpali wiarę SłraJ-k-.
d silę do dalszej walid.
,:~*
gdzie obszarnicy zawarli układ z mu kobiet francuskich - katoliczek
Dziś i my cieszymy się całkowitą
PARYŻ, 31.10. Robotnicy tran·
W sąsiedniej wsi Ciro chłopi robotnikami rolnymi, oddając im pani Leclerc, oraz pisarz radziecki
wolnością. Dzięki Waszej bohatersportowi w Marsylii przeprowadzili osiągnęli zwycięstwo. 2 tysiące pod uprawę około 300 hektarów Fadiejew.
Skiej Armii Czerwonej zrzuciliśmy 24-godzinny strajk o.strzegawc.zy, do
jarzmo hitlerowskiej niewoli. Wasz magając się podwyżki płac.
wieśniaków, wyp.,sażonych w wor ziemi leżącej odłogiem.
przykład. wskazania towarzysza sta
lina zagrzewają nas do pracy i walStrajkujący przyjęh rezolucję, w
I>i o nowy, socjalistyczny ład. której stwierdzają, że w przyszłości
SIę
czekają
Wskrzesiliśmy nową ojczyznę, ojczy nie będą brali udziału w zała.dOwy
znę ludzi pracy. Rok PQ roku z wy- wandu sprzętu v:ojennego na statki
siłkiem dźwigamy się wzwyż. OdbU- odpływa.jące do Indoehln.
..._
dowujemy nasze miasta i wsie I'.)krut j
7' 7'
Albamia chętnie podpisze, ze nie
n
nie zniszczo.ne przez wojnę. Wzno.:. • •
I
ma żadnych roszczeń te,r ytorialnych
simy szkoły, fabryki, jasne domy
Pracownicy przemysłu włókiennI_
u.I
dla robotników. Jeżeli wielkimi kr'J- czego okręgu Calais przystąpili w
LAI{E SUCCESS, 31.10. Jak już donosiliśmy, 2'7 bm. KomiSja Poli- w stosunku do Grecji. Grecja nie
kami zbliżamy się do socjalizmu, to poniedziałek rano do strajku, wal· tyczna. ONZ rorLpatrywała raport KomiSji Koncyliacyjnej i raport tzw. podpisze analog:<:znego oświadcze
nia, bo podżegają ją Stany Zjednotylko dzięki t.ero,:, że kroczymy po cząc o swe zadania zawodowe. Ko- ,,1{omis,Ji Bałkańskiej" w sprawie greckiej.
czone i Wielka Brytania. Porozumie
drodze wytkmęt~] przez Was, przez mitet
strajkowy reprezentowany
Obszerne przem&wienie wygłosił Związek Radziecki proponuje jas- nie moŻilla byłoby osiągnąć przez
towaro/sza Stalma. ~rz~ yvas~ jest przez przedstawiCIeli CGT, FO
wspamałą WKP(b), któreJ hlstona i chrześcijanskich związków (lawo- min. Wyszyński, kt6ry powiedział ną formułę, zamykająca drogę wszel wpisanie do dokumentu m:ędzynaro
jest dla nas najlep~ na~ą, jak dowych.
m. in.:
kim roszczeniom terytorialnym: - dowego jednego jedynego zdania: zwalczać przeszkodY l dązyć stale
Albania i Grecja winny uznać swą "Obecna granica albańsko - grcclta
do raz wytknięteg0 celu.
•
••
obecną granicę, jako ostateczną.
- jest granicą ostateczną".
rodzy Towarzysze! T0warzysz
stalin w krótkim kursie historii
(Dalszy
na str. 2)
WKP(b) wspomina o robotnikach
l!lI4
tego, że rząd ateński jest inspirowa
Łodzi, którzy w pamiętnym 1905 MO
/I &:la
ny przez Wielką Brytanię i USA,
ku - strajkiem i walkami ulicznyjest on marionetkową zabawką w
mi protestowali przeciv.lko ciemięż »
nlzyc stopę ZyCIOWq uropy«
rękach swych zagranicznych prortek
com wspólnie gnębiącym nas i Was.
SOFIA, 31.10 (PAP). Radio Wol:'
PARYZ, 31.10. - ADMINISTRATOR PLANU MARSHALLA, PAUL torów, choć zabawką ruebezpieczną.
Łódź, Towarzysze, jest naszym miaHOFFMAN, KTÓRY PRZYBYŁ NA KONFERENCJĘ ORGANIZACJI
.
.
.
. , nej Grecji dOl!lCsi, że sąd woje~ny,
"EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ", _ WYGŁO[SIt.
GrecJ~ gotowa, Jest t~az przYJąc czynny na wyspie Krecie. skazał na
PRZEMÓWIENIE, MAJĄCE CHARAKTER ULTIMATUM SKIEROWA- taką. fOln:ułę~ kto-ra zaw:.era~aby zo~ śmierć wybitnego lekarza Monohsa
NEGO DO KRAJÓW EUROPY ZACHODNIEJ
bO~lązaru.e me stosoW~i1lla ~l~y zbroJ Siganosa, który w więzieniu podda.
neJ' przeCIwko tery tonalne] mtegral ny został okrutnym torturom za to,
Paul Hoffman domagał się, by skutki a m. 1..'1.. groźbę inflacji. W ności Albanii - ale wzbrania się że ~ie chciał wyprzeć się swych po
CENNYCH NAGRÓD
'kraje te przygotowały do końca tym stanie rzeczy Hoffman powołu- podpisać formułę uznającą granicę glądów demokratycznych.
w
stycznia 1950 r. program tzw. jąc się na prczydenta Trumana i na albańsko - grecką, jako ostateczną·
Dr Siganos jest jednym z bohate·
,,scalenia gospodarczegn". Mówca Kongres zażądał od krajów Euroopy Wystarczy wspomnieć o przemówi e- rów greclaego ruchu oporu.
zaznaczył, że żądanie, które wysuwa zachodmcj, by wprowadziły "ogra· niach i aSpiracjach agresorów grecRozgłośnia Wolnej Grecj i apeluje
jest programem Kongresu amery- niczen-ia budżetowe", przy czym dal kich, którzy teraz przyczaili się i do wszystkich uczonych
greck'ch
kańskiego
'la Europy zachodniej. do zro.zum ;"'n ia. że chodzi tu o rl'bnł- "czekają dobrej pogody" - aby zro i zagranicznych. by energicznie inSzczegóły IV numer~e jutrzejszym
lzumieć, że formuła ta nie jest wy- terwe~iowah w celu uratowania żv
Hoffman pr,zyznał, że dewaluacja żenie stopy życiowej.
starczająca.
cia Manolisa Siganosa.
pociągnęła !la so:bą rozmaite ujemne
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ze str. 1)

roku, w r:>bliczu święta

międzynarodowego proletariatu - l Maja podjęliśmy poważne,
a zaszczytne zobowiązania. Zwalcza

my z uporem poważne trudności,
które wyr051y przed nami. w zwIąz
ku z tym, że nasz park maszynowy
jest zacofany technicznie, że nie nauczyliśmy się jeszCZ'e należycie prze_
widywać, planować, czujnie zap'o.
bie,gać możliwym przeszkodom, w
pore demaskować manewry wro,ga
klasowego, którego ieszcze nie d0biliśmy.

Dzisiaj cala nasza załoga świado_
ma swoich obowiązków wobec naszej OjczyZl!ly Ludowej i międzyna.
x<:>dowej klasy robotniczej, z nieby.
wałym entuzjazmem, z uporem i za
ciętością walczy o wykonanie swych
zobowiazań. I wierzymy, że wywią
żemy się z nich z honorem. W~erzy.
mv 7.e pomogą nam w tym Wasze
nowoczesne urządzenia techniczne,
zespoły przęd.za1nicz.e i krosna, która
są już w niektórych fabrykach łódz
kich.
W tym pierwszym liście chcieli ..
oyśmy opowiedzieć Wam o wszyst.
kim. W ruchu współzawodnictwa
bierze udział ponad 3.000 robotnic
i robotników naszej fabryki. Dumni
jesteśmy Z ich osiągnięć. Fotografie
pl"2X>downików zamieściliśmy na honorowej tablicy na dziedzińcu fa.
brycznym. Nasza tkaczka - Józefa
Szewczyk otrzymała w ubiegłym roku Z'l'oty Krzyż
Zasługi i Order
Sztandaru Pracy, a prządka, Broni.
sława Borecka Order Sztandaru
Pracy.
Prządka Ksi~żek
Bronisława
była inicjatorką ruchu
wielowar.
sztatowego, a zespól tkacki najwyż
szej jakości Romana Wesołowskiego,
który poszedł za przykładem tow.
CzutJdch, zdobył dzięki d0skonałym
wynikom we wrześniu' drugie miejsce w przemyśle bawełnianym. Nasza organizacja Związku Młodzieży
Polslciej utworzyła 24 brygady produkcyjne, z których trzy prowadzl'ł
ne przez młodzieżowców towarzyszki Smycer, Dolak i tow.Osieckiego,

_--------------a
Przemysł
wykonał

budowlany
plan roczny

Zjednoczenie Łódzkie P. P. B.
już po raz drugi melduje o wykonaniu planu rocznego. Pierwotny plan wykonany został w
sierpniu. Dodatkowo zaplanowa·
na produltcja wartośoi pół milia.rda Złotych wykonana została
19. 10. br. W ten sposób plan
roczny 49 wykonany został na
ogólną wartość 2 miliardów zło
tych.
Plan 3-łetni P. P. B. - Łódź
wykonało jeszcze w llpcu przed
dniem Niepodległości.
(t.)

"T
w ókn arzy ra

kolebką

przemysłu

8

nictwem Stacji Opieki nad Matką
zaś naszych rob0t
nic i robotników urlopy swoje spę·
dza na wczasach wypoczynkowych
i leczniczych. W ramach akcji kulturaIno. Ó)świ&towej
prowadzimy
szkolenie partyjne, organizujemy wy
cieczki, urządzamy akademie. Mamy pewne kłopoty ze świetlicą z po
wodu braku odpowiedniego lokalu,
lecz mamy nadzieję. że uda nam się
je pokonać.
W ostatnim miesiącu żyjemy wszy
scy pod znakiem zbliżającej się rocznicy Wielkiej Rewolucji Paździer
nik<:>wej. pod hasłem Miesiąca Pc>·
głębienia Przyjaźni między naszym
i Waszym narodem. Istnieje 11 nas
Koło
Tow. Przyjaźni Polsko-Ra.
dzieckiej, które stale powiększa swe
szeregi. Prenumerujemy Wasze gazety i tygodniki. Rozpoczynamy kurl:
języka rosyjskiego.
7 listopada połączymy się z Wami we W/ipólnym radosnym świę
cie. Wasza rewolucja bowiem wywalczyła sprawiedliwość i dla nas,
dla robotników i chłopów Czechosłowacji, Rumunii, t innych kra-

zdobyły tytuł zespołów najwyższej
jakości Młodzież nasza wykazuje
coraz większą aktywność.
zczególnie dumni jesteśmy z naszych ludzi, których wysunęliś

i Dzieckiem. Setki

S

my na odpowiedzialne kierownicze
stan?wiska. 185 wczorajszych robotników i robotnic zajmuje dziś u nas
stanowIska majstrów, kierowników
sal, dyrektorów oddziałów. Równiej
dyrektorem naczelnym naszych za·
kładów jest rob0tnik. W~aśnie dzię·
ki temu, między innymi, że tyle kie
rowniczych stanowisk obsadziliśmy
robotnikami, możemy się poszczyci~
takimi sukcesami. P<:>ważnie aktywizują się nasze kobiety. Już ponad
3.660 naszych robotnic bierze akty.
wny udział w Lidze Kobiet. w je;
walce o pokój.
lfI1""" iekawj zapewne jesteście, Dro
...... dzy T<:>warzysze, naszych zdobyczy socjalnych. Ot6:i: - odraz;u w
1945 r . założyliśmy żłobek, przed.
szkole, dla naszych dzieci. Z funduszu socjalnego wysyłamy dzieci na
ko10nie 1 do prewentoriów. W ciągu
całego roku korzystają one z wyży.
wienia 1 opieki lekarskiej za pośred_

-

.

Przqczaili

s.ę

i

jów. Idea Jej wcześniej czy póź
nIej :zatriumfuje tam, gdzie jeszcze
dotychczas walczą ludzie pracy z
uciskiem ltapltalizmu.
owarzysze! Prostymi, lecz szcze
rymi, serdecznymi słowami pozdrawiamy Was w Rocznicę Rewolu_
cji. życząc, by kraj Wasz rozkwitał
w pokoju, a z nim wszystkie bratnie
narody polcój miłujące. PozdrawIamy Was w imię głębokie:i przyjaźni
łączącej nasze narody. PO'Zdra.wiamy
Was loslcotem naszych maszyn, stu.
Idem czółenek, warkotem wrzecion.
wysiłkiem naszych rąk, razem z Wa
mi poo przewodnictwem wielkiego
Stalina utrwalać będziemy zdoby.
cze rewolucji, walczyć będziemy o
sprawiedliwość, pokój, razem z Wa
mi kroczyć będziemy do coraz leu_
szego jutra.

T

PRZEWODNICZĄCY

RADY ZAKŁADOWEJ
DYREKTOR
SEKRETARZ PODSTAWOWĘJ
ORGANIZACJI PARTYJNEJ
PRZODOWNICY PRACY

czekają

~,'DOBREJ
na granicy

,. k o-greck-leJ
aIbans

kiego

w

dz;ewiarskiego

Od ubiegłego tygodnia przemysł
dziewiarski notuje całą serię pier_
wszorzędnych wyczynów: Ukończe
nie planu rocznego. 94 proc. primy.
Dzisiaj możemy zdradzić tajemni~
powodzenia - jest nią żywy rueh
brygad najwyższej jakości.
Inicjatorką ruchu jest młodziutka
pracownica zakładów w DylakowiA
na ŚI. Qpolskim - Ad ela Kaudflr.
Jej wezwanie rzucone całemu t'ze.
mysłowi
dziewiarskiemu - zostało
podjęte przez liczne dalsze ze ;>oły
w Łodzi. Aleksandrowie. Legnicy.
Wyniki współzawodnictwa o najlepszą jakość
nie kazały długo na
siebie czekać. (tol)

NOT W Łodzi otrZYfficlł
2 BIlli- zl
Oddział Naczelnej OrganizaCjI Te
chnicznej w Łodzi otrzyma.ł 2 m:l.
z.l:. dotacji rządowej na rozszer .. ~ nie
akcji odczytowej 'Jraz uzupełnienie
biblioteki i sprzętu naukowego.
NOT liczy w okręgu łódzkim po_
nad 2.400 członków - inżynierów
i techników - zrzeszonych w 13
stowarzyszeniach branżowych. Dzia
łalność organizacji zmierza przede
wszystkim w kierunku' podnoszenia
poziomu wiedzy zawodowej wśród
członków oraz popularyzowania osiągnięć nauk technicznych wśród
świata pracy. Poważny nacisk kła
dzie NOT na up<:>wszechnienie zdobyczy techniki rad2lieckiej.

143 miliony

skład

ponad plan

którego weszliby
również przedstawiciele greckiCh
. , kół demokratycznych, reprezentują·
.
(Dokończenie ze m. 1)
~ Wt1ęc - stwi;rdza mm. Wyszyn cych ruch narodowo - wyzwoleńczy
ZgiersWe Zakłady Przemysłu
.
, ..u s~ - władza p~ns~W'Owa n~ teryto· oraz ustanowienie obserwacji, ze Odzieźowego
wykonały
roczny
R~port . "konusj'i
bałkanskieJ :l~ całego k;aJu Jeszcze me ~~t':lle- strony przedstawicieli
mocarstw, plan produkcyjny o wartości
stwl~rdza, ze ~CIOfywanie się party Je, J.eszcze .. "Jest ~vra~ana l w włączając ZSRR, jako jedyne mocar
przeliczonej według cen bieżą
zantow greckich w stronę teryto· całeJ GreCJI toczą SIę bOJe. o któ- stwo nieza,intl:resowane
rlum albańskiego stanowiło często pych mówi sztab generalny greckiej
Wiadomo _ powiedział min Wy- cych na złotyoh 1.055 milionów
la 30 dni przed terminem.
powód incydentów z:a ?ograniczu. armii .rządowej. Fakty. te mó~ą o szyński - że Anglia i USA są strollzyslmny w ten sposób wolny
ŁącznoM obu zagadmeń -Jest tu zu- tym, Jaki jest rzeczyw'1sty ZWl.ązek nami zainteresowanymi, bo mają w
czas wykorzystany będzie na dopełnie wyr~~na. , .
we~ętr:n1. pomięd~ syt;w.CJą v.: Grecji kapitały, bo mają w Grecji
datkową produkcję 215,380 sztuk
WprawdZle skonczyły Slę boje pod GreCJI i JeJ stosunkaml z panstwaml wojska mają tam pozyczki . plan
koszul sportOWYCh wartości poGramos i w rejonie Vitsi, lecz czy nie sąsiednimi., mówią o tym, jakie zna Marsh~lla.
l
nad 143 milionów Złotych.
(t,)
toczą się .0J;>ecnie .boje pomię~zy p~r czeni~ ma sytuacj~ 'Y"e:vnętrzna w
Uważamy _ po~edział Wyszyń
ty~a?-taml . l oddziałam.i armIO. aten- G:re~Ji dla normalizaCJi l Il'ozs~~g- ski _ za rzecz konieczną utworzeskieJ w Wlelu, być moze we wszyst- męCla tzw. "problemu bałkanskie- me komisji mocarstw z udziałem
kich rejonach lądu greckiego? W ko go".
ZSRR celem kontrolowania. stanu
mUOlikacie z 24 września br. sztab
ProP9ZY cje radzieckie zmierzają do na ~ranicach Grccji z sąsiednimI
•
~reclde~ an;tid rządO'\oyej stwierdza, całk~tej nOTn:al~cji J"roblemu państwami, co oczywiście me wyklu W
ze anma i zandarmet;a kontynuują grecloego. PrzeWlduJą ~ne OgłOBZe- cza tworzenia dwustronnycb pograLONDYN 31.10 (PAP). W przyw całym kr~u operecJe woje~e" w nIe powszechnej amnestdi , demokra· nicmych komis~'i dla zapobiegania szlą niedzi~lę na londyńskim Tra.
celu ca~kow.isteg~. przywrócema wla- tyczne wybory do parlamentu pod incydentom pograIllicznym, dla ~c~ falgar Sque.re odbędzie się wiellct
dzy panstwoweJ .
kontrołl\ zwierzchnlego organu grec regulowaIllia - na 00 wyraziły lUZ wiec bezdomnych. Organizacja bezzgodę Albania i Bułgaria podczas domnych
ogłosiła
odezwę
która
.~
li .IIIIIł'lIl
n:zec:i.ej sesji generalnego zgromadze apeluje do ludności, by kat~gorycz....
• .:::;;
ma ONZ w !f 1948.
nie zaprotestowała przeciwko zamie
,
Przyjęcie tych propozycji pozwoli rzonym przez rząd redukcjom kreuwzględni
rodzinne na rzeczywiste rozstrzygnięcie tzw. dytów :la cele budowmctwa mieszsprawy greckiej - zakończył mini- kaniowego.
W Łodzi obradowała rada kobieca kimi sądownikami i zmierza do uje- ster Wyszyński.
Zw. Zaw. Pracowników Sądowych i dnolicenia w obu zaprzyjaźnionych .~-'-;"-~--:..---:--::~-:--:--:--------:::=----=--=~-'.'!lo.

I

Wiec bezdomnych
LondynIe

ob

t

.,owe prawo

oży_

obowiązującegoopartego
i o najnow-IHomUnłhal
MI·D,·sfersłw8
pra-

ProkuratOll'Skich
R. P.
Tematem
w:io~ych
o~rad była
sprawa
uakt~: krajach
sze 2ldobycze społecZl!le
mema kobIet w p~acy zawodoweJ lwa.

Handlu Wew.

społecznej.
Projekt nowego prawa rodz.innego
WARSZAWA. 31.10 (PAP). - \V stwo Handlu Wewnętrznego litwler.
DID:ą c~ęść obra~ poświęcił~ przed spotk~ł się z pe:łnym uznaniem ~ą- związl;:u z pogłoskami, rGZsiewany. dza, że pogłOSki te są a.bsolutnie

S1tawC'lelkl sądowniczek polslnch za_ downlczek polskich, które wyraZ1ły mi na nIektórych terenach kraju () kłamUwe i są śwladc .....Je rozsiewane
gadnieniu wprowadzenia w życie no- jednocześnie wdzięczność dla poczy- rzekomej podwYżce cen pewnych przez wrogIe, reakcyjne, antypań.
wego prawa rodzinnego. które jest nań Rządu R. P., uwzględniającego artykułów.jak cukiei, spirytus, my- stwowe <'Zynntk.i.
m.in. wyn.ikiem wymiany doświad_ w nowym prawie rodz.iThIlym słuszne dło, węgiel, zapałki, sól - Ministerczeń między polskimi j czechosłowac postulaty kobiet.

_______________________________________________________________________

ZSRR -

Z chlubnej kroniki

II

sportu

Porażka

ruchu racjon alizałorskiego

Mię %yfabryczne

~

junioró w radze

PRAGA, 31.10 (PAP). - W mię· lecz nie potrafih grać skutecznie pod
meczu plłkarskim bramką przeciwnik. Polacy przejuniorów, rozegranym na stadionie ważali szczególnie w drugiej polou
"Slavii w Pradze, Polslta przegra- wle, jednak nie potrafih tego wyła
CzechOSłowaCją 0:1 (0:0). Jedy- korzystać cyfrowo. Wiele dogOdnych
nową lor..,ą UJgnllanv doświadczeń
ną bramkę zdobył Fiktus w 70 min. sytuacji do zdobycia
bramki miał
:tCażda wartościowa inicjatywa nO-I strony pod.zielić się z nimi własnyml ka ~edllego z oddziałów - inżyniera . Mecz był
bardziej intere.sujaey, zwłaszcza Sąsiado::k, ale nie potrafIł
watora produkcji, czy to w dZledzi metodami pracy.
Iwhewa. .
OIŻ .:nedzielne spotkanie pierwszych się zdobyć :la skuteczny strzał. W 38
nie przemysłu czy robictwa, cieszy
W ostatnich latach pow5tało wiele
KierOWnIctwo zajęciami teoretycz- reprezentacji obu państw w Witko- min. gry opuścił boisko kontuzjo'-:a
się w Związku Radzieckim powszech form wymiany doświadczeń produk nymi objął kandydat nauk technicz wwach. Grając ·,' ambitnie zawodni- ny Piotrowski, którego zastąpił Konym poparciem i za.mt€resowaniem. cyjnych. Jedną z tych form są tak nych, Le 0:11 d Rożdestwieński i kie· ey polscy byli
zespołem lepszym. I rzeniak.
Zaledwie w prasie ukaże się notat· zwane mlędzyfabryczne szkoły sta- rownik
grupy
konstruktorskiej
IIII• • • • • • •
ka, że jakiś robotnik czy inżynier chanowskie.
Wszechzwiązkowego Instytutu Budo Iii
wynalazł sposób ulepszania procesu
Stachanowcy leningradzkiej !a- wy Maszyn - Dymitr Bielec~i.
ś.
p.
produkcji, zaoszczędzenia czasu i bryki "LinotypU stosują !lową me- . Słuc.hacze ~zkoły odbywają wysurowca, przyśpieszenia obiegu środ tadę szybkościowej obróbki metali. Cle,czkl do naJwię~szych fabry~ m?Ł
ków obrotowych, :latyehmlast inno By spopularyzować tę metodę wśród sklewskich, . gdzie przyglądaJ~ Slę
wacja ta zdobywa wielu naśladow- robotOlków innych przedSiębiorstw pracy tamteJszy~h sta~ha.~oweo;v.
INZ. MECHANIK
cÓw. I to nie tylko w danej fabryce Leningradu
w fabryce "Linotyp"
S.~ołę fabryki "KalIb:- u.konczy
KmROWNIK WYDZIAŁU ENERGETYKI i RUCHU
czy przedsiębiorstwie, lecz l w in- utworzono szkołę prowadzo!1ą przez ły JUZ trzy turnu~y, .wśrod Olch toCentralnego Zarządu Przemysłu Wełnianego w Łodzi,
nych przedsięb:orstwach miasta. ob-- stachanowców fabryki. Słuchaczam; ~arze 28 prze?slębl?rstw Moskwy
opatrzony Sw. Sakramentami, zmarł dnia 31 październilca 1949 r.
wodu, a nawet całego kraju.
szkoły są frezerzy i tokarze sąsied- l <?bwodu moskiew.sklego. Ponad 6~
przezy\vczy lat 51.
Chcąc ułatwić robotnikom zapo- nich fabryk.
OSO? otrzyma~o ~wladectv.:a, upowaz
Wyprowadzenie zwłok nastąpi z domu przy ul. Łąkowej 11.
znanie się z dOŚWiadczeniami przo..
'kl' d
mające do zaJęCla stanOWIsk bstruk
. od 2 r t
d 194
i i
downików produkcji oraanizacje go
bPraca ~)lerkwszełJ ~z o Yd mię z.y- torów stachanowskich metod pracy
lV sr
ę,
1S opa a
9 roku, o godz n e 16 na Stary Cmentarz
spodarcze i zawodowe tworzą spe- fa r~c~n~J O~tt a SIę ~a ł er o~~- w fabrykach, w których są zatrud- i1JIiR.Z.yilInIlllSIlltO•••K.a.t.Ogli:aclki.·aW
•••
Ł.O.dz.f•.•••Z.O.NI!A.z.D.z.m.C.MI
• •i.R.O.D.Z.IN.A•.
c'al:le szkoły.
na. o ez w
ce pows a y po o - nione. Wraz ze świadectwem absol ..
J Największą
popularnością cieszą ne szkoły w ~el~ innych mLastach wenel otrzymali serię tablic z pod- '1illliBilBIBIIlIIIIIIIII• •S911l
się szkoły stachanowsloe. Nie ma ZwJąZJku RadZleckIego.
,stawowymi wskaźnikami produkcyj ~
ś.tp
bodajże
ani jednego oddziału faJedną
z najlepszych ml~dzyfa- nyml oraz komplety specjalnych ry1
'brycznego, w którym nie byłoby brycznych szkół stacha!1owskich w ców i dł~t. Po powrocie do swoich
szkoły stachanowskiej,
nie byłby Moskwie jest szkoła przy fabryce przedsięblOrstw robotnicy ci stają
zorganizowany patronat starszych Kalibr". Jej słuchacze zdobywaill na czele szkół, które mają na celu
z BAYERÓW,
robotników !'lad nowicjuszami, w ~ie tylko praktyczne, ale i gruntow rozpowszech!'lienie systemu pracy
__!.arla dnia 31 paźdzdernika 1949 r., po krótkich łecz ciężkich Ul er
u
którym nowatorzy produkcjI nie wy ne teoretyczne wiadomOŚCI z zakre- fabrY'ki "Kahbr •
lieniacb, opatrzona olejami świętymi, nasza najukochańsza Matka
głaszaliby referatów i odczytów.
su najnowszych sposobów obróbki
Międzyfabryczne szkoły stachaBabcia ł Prababcia, przeżywszy lat 75.
Ale nawet 1 to nie zadawala ro metali. Zajęcia praktyczne prowa- nowskie to nowa forma szerzenia
Wyprowadzcnie drogich nam zwłok z kaplicy Starego Cmen
botników. Chcieliby oni wiedzieć, dzą przy własnych warsztatach naj stachanowskich metod pracy wśród
arza (ul. Ogrodowa) odbędzie się dnia 3 I!stopada 1949 roku o go
co SH~ dzieje w innych fabrykach po lepsi stachanowcy fabryki "Kalibru robotników fabryk danej gałę?,j pro
d::inie 14.
'
dobnego typu, by stosować u siebie - Bodrow, Korobków, Biersie::tiew, dukr.ji.
Pogrążona w głęboldm smutku, stroskana
RODZINA
doświadczenia sąsiadów, a ze swej pon. kIerunkiem zastępcy naczelniW. S:Gapos~ikowa • •&IlII• • • • • • • • • • •I• •IIII• • • • • • • • • • •;
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prosttt
o spokó j ognisk.
domowego

Po

asz j pamięci... i z

Co rok, w Dniu Zadusznym wra- ty Karpat rozsiane są gęsto mogiły
~amy myślą do tych, którzy 7JIIlarli. żołnierzy hrat.niej Armii Radzieckiej.
Wraca każdy z nas i przypomina wyzwolicielki nasz~j ojCZ}"Z!ly spod
Sobie postacie ludzi najbli.lszych. jarzma hitlerowskiego. Waloząc (1
Wraca cały nal'ód , wspcm~nając naj. swoją wolność, walczYli o wolność
lepszych s\'.'oich synów, poleglych w naszą. Ginąc za sprawę całej ludzko-

Budujemy nowe domy l1abry1d, hu.. jaźni, miłości i współpracy. Budowali na przekór reakcyjnym kno.
nasze s1ly, idziemy do waniom, na przek6r złym tradysocjali=u. Nie było by to możliwe cjom
historycznym,
tworzonym
bez pomocy ZSRR, bez przyjaźni przez polską i rosyjską reakcję.
ZSRR, bez \V'lXJrów jakie nam stwo·
Budowali zgodnie z wolq narodów
rzyla Wielka Październikowa Rewo. i wolą rewolucjonislów Rosji i PoL
lucja.
ski. Dlatego żyją w naszej pracy
Pomoc i przyjaźń ZSRR, możli- cienie bohaterskich żołnierzy w sza·
W{)5Ć korzystania z wzorów i do. rych szynelach z czerwoną gwiazdą
świadrzeń
radzieckich przyniosła na czapkach...
braterska, wspólna walka żołnierza
Żyją i żyć będą w naszej pamiqci
polskiego u boku Armii Czerwonej- wraz 2J postaciami naszych bohate.
przeciwko faszyzmowi. Polegli w rów narodowych, męczenników w
walkach t'adzieccy żołnierze budo· walce o Polskę ludu pracującego
wal! na ziemiach Polski most przy_
Kazimierz DębnicId.

ty 1 porty.
Krzepną

Qloonego I:akarlllić, spragnionego 114poić. Oto pięktle zadanie, które spełniają
między innymi t'1kie instytucje jak PSS
i PD1.

1 ak się jcdnak hilDuie zlożyło że nie
lubie atlllosfer)' rcstauracyjnej. Bo to zm,,·
sze SZli III , gwar, dlt/go się czeka, cz/owiek
się denerwuje. Jlozatylll /IIoja żona jest
szatynkl/. Powszechnie wiado/llo, że sZt!·
tynki ze zrozumialych l/l;:g,~dóllJ przck/a.
dają nastrój zacisza dOmOIl'cgo.
Jednym slowem mamy życzenie jeśt
obiady IV nOlHu.
,
Xien)'ś Pięhlie to IvYglądato. Poszlo si~
z qafllllszkicHl do pielwszej lepszej sto.
IÓlohi PSS i otrzymalo się gotolU}' już

walce o szczQście j lepszy byt mmo- ści, ginęli za naszą sprawę. Śmierć
nów Po-Iaków.
ich - nam żyć pozwoliła.
Ci bo\\'iem, którzy krwawili za
wolność narodów, \"olność w boha. Dlatego w Dniu Zadusznym ku
lersk.ich zmaganiach nad Ebro i w tym mogiłom, ku tym cieniom dąża
Madrycie, żołnierze Warszawy, He· nasze serdeczne myśli i wspomnie.
lu, W~terplatte. żołnierze spod Le. nla.
nino, Kołobrzegu i Berlina, ginący
Jesteśmy dziś państwem wolnym
w walce z hitleryzmem, bojownicy i niepodległym. Dźwigamy się '&WYpodziemia w latach konspiracji, a cięsko z ruin i zglisZCZ wojennych
w~~ nkh n~bardti~ św~~~·ji~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ob~d.
na.lwierlllejsi sprawie ciemiężonego
7flystarczvlo go onf/rzać ~';"III11 i szlo
ludu
G. L. i A. L. wresz,
przez
jak po
cie ci, których dosięgła kula ban.
U Uł
CóŻ' z tego kiedy jakaś osoba "ko1Jl p.e.
dycka w dniach wznoszenia gmachu
tC/1(na" IIJ cblvili getlialnego przeblysKn
nowej ludowej Rzec~ospolitej - to
poległych
ołnl"erzy
1t,ydala ::arządzellic że nie wolno w lokalegion umarłych, który oddał życie
lacb spóldzielczych wydawać posilków lIa
dobre; spraVvie.
_ _ _ _ _IJISi:ell::_iZIiI:l_atIII_ _ _B!l~ .. tlJyl1os". Rozpacz w dalntl, ZUtll~One
Llukdzie ci ginęli, ale ich twórcza ,Już od kilku dni na ulicach Łodzl Wojska Polskiego, poległych w cza- Polsko-Radzieckiej. Na odświęinie ognisko i t. p.
wa a, ich życie pełne Ofiary ich
ubranych grobach dzieci zapalc:ły
Prtalll się więc glosem /1t:ibrzl:::(llyr1ł
śmierć bohaterska sprawiły, że żY.ie pojawiły się wozy naładowane do· sie ostatniej wojny,
boleścią _ dlac=ego? Z chwila kiedy
cały naród, że żyje ojczyzna, że na niczkami białych kw.ja~w, już od
Już wczoraj wszystkie omentane już wczoraj świec7ki i ozdahi,łłv je ;elll IV dO~/11 to chyba nie zajmuję ul/ejgruzach faszyzmu - Polska zbudn· kilku dni coraz wi~cej osób z kv.ria. wojskowe a więc w Parku Ponia. ch()rągiewl~ami.
sca i/!/lym w lokaIII A że sprawia to
wGła
.. hwielką
tni
.
. na emen. .towskiego, na M ani, G armzonowy,
'
P."mnll' ktl CZCI' z'olnl'erza radziec. trll,J/IOS'CI'
(Jr_-v
l""
. dal"A',lj'u
to te;'- tl/'ei .WIeńcami
udaje S!ę
!
-,
V<
H'
'
. rzea" - rząd r o b otarni
k ow,
c lopow i pracującej inteligenb
l k pral1da. 71J"zy. stko tla się arządzić prZ"
'
l'
LLldzl'e
c'
poleglI'
al
'
.
,
.
,
tarze
do
grobów
s·wych
nal·b"li~.
na
Dołach
l'
groby
żołnierzv.
na
Stakiego
poległego
w
oju
o
Po
s
'ę,
d
-,
eJ
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l
, e Stnlerc Icn
o robinie nohrei woli. Xto wie czy przy
torowała innym drogę do :z.wycię· szych. Łódzkie cmentarze przybrilh' rym Cmentarzu zostały oczy;:;r.CZOnf' znajdujący się w Parku Poniatow- flPólczr; i"'vcllcji /Jrzeastawicieli PSS .nie
siwa, torowała jasny szlak. "Ioviodacy wygląd odświętny.
i ubrane kwiatami siaraniem Wydz ski ego zasypany jest kwiatami i 1/tO::lI!!bv IJ),ln /lamet rozpropagolllać zado socjalizmu.
rWlencaml.
"
.
;)ierilll:a /)o.s-.·/kóllJ (I.J o .10//'o'llJ.
· d
D .
d
Ale Łódź nie zapomn:ała i o tych, Plantacji i Zarządu Miejs l'
nego. n
YI
•
,
K lC
Y w um Za usznym zapłoną
A . C
.
711",.(0 się zastallowić. 'Nawiasem móznicze przed
Mogiłą Nieznanego którzy polegli W Łodzi. <I nil" maj" pracy tej pomagały dzieci szkolne
"Bohaterom
rm!i ,zerwaneJ - wiąc lIie zwalllia to od rówHie twórczyc"
Żołnierza, kryjącą prochy bojowni. tu swoich bliskich - o b2z;ml~nnych należące do kół Towarzystwa Przy. III Szkoła TPD, Podstawowa Szkola lIIyśli Iderotl'lIitiu'a Qospody Llldowej.
ków o Pols , o postęp. o pokój mię· bohaterach
Armii Radzieckiej l jaci6l Żołnierza i Tow. Przyjaźni Nr 67, Z. S. "Gwardia" w Łodzi.." R6wll:c:: i t 7/il 1Il0żllaby tm Piękny zwydzy ludami, kiedy zabłys.ną lampkl
Szarfy przy wieńcach mówią, ze czaj w{n·ollw!zić.
(zk)
pogrzebowe, myśl całego narodu

to' dZ'

żolnierze

paml-ęta

Groby

O swych um20'1I
z·

się

życie

różach.

w kwjatach

l

~~~~ie c~~~~~lep~~hl~~e~~~~ŚW~~~j;
czuj~my .silni~, że nie zupełnie u.

marl!o ŻYJą w pracy, walce i zwycięstwie narodu. Żyją w pracach
mas ludowych, budUjących socja.
lizm, żyją \V twórczym wysiłku
PZPR - h-ierownic7ki i przywódczyni narodu. Na ziemi polsklej od
Bugu po Odrę, od Baltyku po szczy.

Jan Huszeza

.. ·
P a m l ęCl o I c a

Znowu pokój, okno i cisza.
Nawet brzoza ze zlotem
w kudłach.
A jeszcze dalej twardy liszaj
piasku

drąży

woda ze

źródla.

Jęzor zmierzchu zaliże lasy
i gęstsza, r.u·ż inne, woń mięty

do

wnętrza

które -

mi wtargnie jak

w czasach,
przez huk i dym pamiętam.

Tylko puste miejsce na stole,
gdzie Ojciec mógł oprzeć swe
ręce·

Wprzededn-Iu w"boro"
Wdo ORZZ ::~:%:ąOI~~~~y
II

s:a~~n;:~t!i:~~

n:e
narodu, kt6rzy zostali u nas na la.
wsze.
Jutro, w dniu święta umarłych
przedstawiciele miasta. partii, or_
ganizacji społecznych j młodzieżo.
wych złożą wieńce na grob:e Niezna.
nego Żołnierza na cmentarzu w Par.
ku Poniatowskiego
na Radogoszczu. (w)
- -......----~-_....--~---

. .
Wczora~sza konferet,lcJa w ORZ~
zgromadzIła wszystklch prz.ewodn:czących i sekrE;tarz:( Po\-,:,at; Rad
Zw. Zaw. Ol.a;ęgow l Oddzlalow z
terenu Łodzi o.raz przew. Rad ~a.

,
Do 16 bm. na poszcze~olnych z.a.
kłada<;h pracy odbędą SIę .zebrama:
na ktorych z~staną. wybram delegaCI
na kpnferencJę wOJew6dzką. Na. ze.
bramach tych zostaną prz~dstaw/.on~
kładowych
wlększych
zakładow delegatom problemy, .~tore ";lnn,
pracy.
poruszyć. na konferencJI.
Konferencja była zapoczątkowa.
Na wczorajszej konferencji po re.
niem akCji wyborczej do ORZZ.! feracie przewodn. ORZ Z ob. liny,
Wybory odbędą się na konferencji wańskiego sprawę instrukcji wybor.
"I~
U
t\
ta
Wojew~zkie.i Zw. Zaw. w dniach czej omówił szeroko sekr. ORZZ fil) Lodzii
3 i 4 grudnia.
Filipiak, (zk)
Jak się dowiadujemy w najbliż.

JUZ' drnnol

Czym szczycI. S~ę
. ~~~o~~'rCu~,~" ~~dzi~~V~~~,';" K~~~~.i
prze,..q!Jj1 dz;eUJ;ar§kl
będzie
2,

~268

:

293 = 78

dnm "ultllry

szym czasie dla członków Związkó"'l

Przemysł

dziewiarski może pO-I
szczycić się tym. że 293 byłych 1'0botników w tym 71 kobiet zajmuje
w nim obecnie kierownicze stano.
wiska, od majsterskich począwszy
na najwyższych w hierarchii urzędniczej skończywszy. Jak wynika 7
ogólnego stanu zatrudnionych w
przemyśle
dtiewiarskim, co 76 1'0bomik awansował na kierowniczE'
stanowisko. 8 osób spośród nich zd(1
było
swą
pracą i umiejętnościami
awans na stanowiska dyrektorów
naczelnych, technicznych i admi~!.
I stracyjno
_ handlowych
przedsH~biorstw. Pozostali to kierownicy fa.
bryk, oddziałów wytwórczych, maj..
strowie itp.
O słuszności tej zasady świadczy
fakt, że przemysł dziewiarski kie'
rowany technicznie przez ludzi po
chodzących z klasy robotniczej \vy\tonał w całości plan produk~}i w

wane przez byłego robotnika Rom::!,
na Pankowskiego wykonują stale
miesięcz:ne plany produkcyjne z n::!d
wyżką, wytwarzając przy tym towar
o doskonalej jakości. WspółpraCll
dyrekcji, Rady Zat:ładowej i całej
l"':
załogi s.toi tam na wyso~im
pozio_
mie.
Dyrektorem naczelnym PZPDz.
Nr 5 w Łodzi jest ró\vnież byly ro'
bohnik.
wychowanek Technikum
Włókienniczego, WłOdarczyk. Pomaga
mu w pracy dyrektor techniczny były • dz~ew!arz Miecz'ysław Juo
szczynskI, hczący zaledWIe 23 lata
Wśr~ kobiet na pierwszy plan
wybija się Leokadia Spodenkewicz,
dyrektor techniczny PZPDziew. w
Glubczycach. Dzięki swej pracy i
zdobytym wiadomościom fachowym
przeszła wszystkie szczeble hierarchE fabrycZinej dochodząc do obecnego stanowiska, na którym kieruje
pracą tYSiąca osób zatrudnionych
w zakładach. (zk)

ry
Obecny gmach Or.!Z. któ.
ry wydzieli w tym celu część zajmo·
wanego lokalu.
W chwili obecnej trwają pracf'
przygotowawcze i remontow e. Dom
Kultury będzie dysponował dużą bi.
blioteką. czytelnią pism, salami Świr->
tlicowymi i widowiskowymi. (zn\

Z

Oddzioł
pOVJS

t

Banku Inwestycy;nego

a ł w Ł od ZI
o

W dniu 2 listopada 1949 r. rozpo.
czyna działalność Bank Inwestycyjny powołany do życia na mocy {)O_
stanowień dekretu z dnia 25 paź
dziernika 1948 r. o reformie bankowei.
Centrala Banku Inwestycyjnego
mleSCI się w Warszawie, Oddział
Ł6dzki mieścić się będzie w gmachU
BGK. Al. Koścuszki 62.
.
Bank Inwestycyjny przejął z agend Banku GospoQarstwa Krajo.
wego wszystkie czynności i sprawy,
zwiazane z finansowaniem i kontrolą {nweslycji. zarówno przeprowa.
dzonych w latach ubiegłych, począw
szy od 1945 r. jak i obecnie wyko.
nywa nych.
.
Bank Inwestycyjny Pfzeją'ł ponad
to z agend BGK wszystkie czynności
związ;::ne
z kontrolą i finansowa.niem
przedsiebiorstw
wyk0nawczych.
(tol)

F i'horfJltlon iD

• • •
Bella Daw!dowicz w koncercie przYJoznl
bratnich narodów? A
polsku-radzieckiej
Isztucedodwóch
tego dodamy wykonawców":"
Wielki koncert symfoniczny Pań.
stwowej Filharmonii z okazji Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko.
Radzieckiej był dobrze pomyślany.
zarówno od· strony programu jak i
wykonania. Pośrodku ni'eśmiertelny
koncert f-moll Chopina, w ob ramo.
waniu utworów Ljapunowa i Gła.
zunowa - dwóch szczerych entuzja·
stów muzyki naszego mistrza, czy
to nie najlepszy symbol zbratania w

jeśli
utalentowaną
pianistkę radziecką
BelIę Dawidowicz, laureatkę IV Mi<:

dzynarodowego Konkursu im. Fr,
Chopina. i dyrygenta Zdzisława G6.
boli
rzyńskiego, który muzykę radziecką
czuje i rozumie, to wypadnie nam.
ten stół bez rąk i łza
stwierdzić z satysfakcją, że, uczyniow piosence.
no wszysiko, by koncert mogl odpo.
w ie dzieć wszelkim wymaganiom:
9,5 miesiąca.
Łódź, I94S.
Poemat symfoniczny .. Żelazowa
A oto przykłady:
Wola" Sergiusza Ljapunowa (1859PZPDziew. Nr 3 w Łodzi kiero1924), osnuty na Chopinowskich motywach, odtwarza środkami muzycz_
nymi atmosfeFę zaką tka. \V którym
W daw:lej RÓSjl postępowy czymalców uczących się na pamlęć ujrzał światło dzienne przyszły twór
te1l1.i.k zMl i cenił literaturę polską·
poeta radziecki
wierszy Tuwima. Oczywiście dzieci ca Mazurków i gdzie już do kołyski
Zachwycano się utworami Sienkieradzi~ckie nie pochwalają bezcel{)- cloIatywaly dźw;ięld tej nuty ludowej,
wicza, Orzeszkowej, Prusa, Reymon
wej pracy Janka, który czerpał wo- która stać mu się miała zaśpiewem
ta, Daniłowsklego, Zeromskiego j
dę 91tem i uczył ptaki latać, a~e na Sztukę Narodową .
w:elu innych. Dotychczas zachowa
ni~ kryją się z objawami sympatii
Aleksander Głazunow (1865-1936),
·
ki 'l
dla dobrego malutkiego Charlie twórca "Chopiniany", suily z konł y SIę
w b'bl'
I :0 t ek-ach ra d'e
Zl c CI
kł
przedrewolucyjne wydania poszczeW prze o oc
rosYls le
Chaplina, który wszystko robi nie trastowo zestawionych i barwnie za_
' l zb'lOrowych dZl'eł
tak jak trzeba, a nawet wynos'! z do instrumentowanych utworów Chop.igo'l nyc h u t w{)row
. . po l s.k'IC h pIsarzy.
.
. two pans
' t wo- wr,"lzemauu,
. , _J
'kie wywIera
' la na mu krzesło, by zaofiarować je zmę na, reprezentowany był w prorrra_
WIelU
klasycznej. Wy dawruc
Ja.
· k'"
.
W okresie władzy radzieckiej u- we "LIteratura P lę
na
i mne wy' mc h po t ęga słowa poe t yc ki ego M'IC- czonej szkapie. • • •
mie ostatniego koncertu
przez =plętwor •v prozaików polskich ukazał.y dawnictwa. które pragną udoslępnić klewicza i Słowackiego. i wspólnie
lmą swa. IV s"m. fonię Es.dur. kiół'.ą
. przezwycJęzac
. . . t ru d no ś CI.·
Spoleczeństwo radzieckie słucha z l'nż słyszeJiśmv.J w ŁodzI' parokrot.nie.
się w wielu
wyda:uach. Znaczme naj szerszym masom utwory wy b l't - St ara l'I SIę
. k'JC h , POSWlę"
.
. po dczas pracy na d radością głosu postępowych poetów Zaleca się ona melodYJ'nośc:ą główskromn:ej przedstaWIa się dorobek nych poet Ów oS ł OW .
lanS.
wy Iama)ące
s;ę
,
. Wie
. l e uwagi. po l'
. ...
kI a d em.
nowej Polski, którzy kroczą rąm:ę nego tematu. stanowia.celto motyw
w"\.·dawn;czy przekładow
polSkiej caJą
SKlej pOPzJI.
prze·
J
przy ramieruu z poetami Związku
_
I
poezj;
WIelkim wvc arzeniem b'-ło ukaza
P:,arze radtieccy zaw:erają obec- Radzieckiego i in!:lych miłujących przewodni całej kom~zycj;, $ubtel_
ncścią roboty polifonicz-nej i' miW języku l'os.vj~k:m istn·aly jed)- nie się pięc:otomowego' \\'ydan!r-. !lie zna;omość z wyb:inymi poelam: pokój narodów.
n Le nieliczne przeklady Micldewicza dzieł Adama Mickiewicw (pod re' nowe; Polski. przede wszystkim Wydany niedawno przez Wydaw. strzostwem imtrumentacji.
.
rzadko tłumaczone ulwory SłO\\'0ckie dakcją Maksyma Rylsk·ego). Znajdu z Jul:anem TU\\'llnem. z całok$zlał- niclwo "Prawdy", pod redakCją A
ZdzisIa w Górzyń~ki klte'rpretnje
g{). Małe tomiki poezji Konopn:ck"icj jemy tu I)l'lny pI'zckład .. Pana Ta- te'11 jego twórczości. poczynając od Sur·kowa. tom'k poezjl pt. .. O po- tę symfoll\ę znakomicie. z wielką
które tl~;D.zały ~Ó~ w Rosji przed re- deusza" 1 nieznaną do tcj pory czy- mlodz icilczych tom'!,ó·.\, poezji aż kój" _ zawiera obok w:erszy Fran prec;V7"'ł rytm1ki i brzmif:na.
wolucj ą. nie d~l\-vały żadnego poję- teln,kowi radzieckiemu prozę poety. co osla~n:ch jego w:erszy.
cuza Lou 's Aaragona. Chilijczyka
Be]l::! Da--.'lidowicz wykonała kone la o twórcwści tej wybitnej poetki. Przygotowuje się do dru:.r:u dwuto'
Czytelnik radziecki od dawna znc _ Pab1.0 Nerudy. Chiń czyka _ Emi r:ert f·moll Chopina l romantycznyn1
Należy jed!1ak wspomnieć, że wiersz mowe wydan;e dzieł Słowackiego. Tuw'ma jako przyjaciela kraj~l ra' Sjac i Turka _ Nazina H imeta rów polotem Styl jej gry. nast~wion:v
Konopn:ck ;ej .,A gdy poszedł król L!uży tom utworów Konopn:ckiej. dzicC'-k'ego. doskonałego tłumacza n'eż i pokrewną ideowo lirykę Sta- więcej na stro'!1ę duchową. niż na
na wojnę" cie~zył si~ u nas tak wiei projektuje S!ę wydanie wierszy Sy- k'u>y!{ów rosyjsk:ch i poezji radzie, nislawa Ryszarda DobrowoI 51;'ego. popis, nosI ws,;r;elk;e znam'ona Z.:1a.
ką popularnością, iż uchodził za ro rokomli i in.
kicj.
Murka Jaworskiego. Stanis!.awa Wy- l\Cmitei szkoły Konstantego Ig!.unnosyjską pieśń ludową .. Ukazał~ się Jako jeden z tłumaczy poezji pol
Niedawno Pa6.stwowe Wydawn:- godzk/i'go,
Wład~'slaw::J Broniew' wa. łąC7y tpchnicz.na dfJskonnłość z
również przekłady ,.N;ebosklcJ Ko' skiej musz~ przyznać, że jest to pra ch'o Literatury DZlec\cej w 1\10· skiego. lirykę która odzwierciadla 1)Qetycwośc:ą. lil'Y7mem i wdZ:~.
medii" i "Iryd:ona" Krasińs:kiego. c~ ,trudna .i sk~mplikowal1? :rodO-1 ~kwie wydało tom wierszy Tuw;ma prarrn;en:a i nadziejE' miłującego pC' l{iem .interpretacji Tymi s.am:vmi zaWycane luksusowo. w bardzo małym blenstwo JGzykow - rOSYJskIego 1 d!a dzieci ;r; rysunkami Konaszewi· kój narodu polskiego. Po stokroć lelaml n2cechowane było l ooiworze
nakładz'e. przypadły one w udziale polsklego. przy różnicy systemów C7...a. Do zb:oru weszły przekłady S slw'zność ma Stamsl-ow Ryszard Do n'e, dm7uconej na bis etiudy Ges_
jedY:lie niclicznej gru-pie wybranych wierszowania, akcentów i rylmiki Marszaka i S. MIchałkowa, który browolski mówiąc, że nowym lu- dur. op, 10
i pozostały nieznane szerO'lom rze- nastrecza tłumaczowi specyficzne prze lożył wiersze .. Alfabei" .. ,Okula dziom . któ~zy budUją nowe gmach v
Llcznie zebrana publiC'Z.ność przYJ_
szom czytelników.
trmlności.
ry", .. .Ja!:lek". "Plas:e rarl:o" i in. I; wytyczają plugami l'!ra!:lice wolno· mowara wykon:l\vców owacYinie i
D01)iC'ro obecn;e naród radz\eck: / Niejednokrotnie poecI radz:eccy
By! to w"pa\'1'~:v pO(:nlllnek dla / 5Ci i praw człowieka potp~bna .i"s': ~"rc'łeczn;e.
.
uzyskał dostęp do polskiej poezji dzielili się na naradach lWÓ1'CZych naszej dzialwy.
Nieraz słyszałem poezja, wiele poezjI, "cale jej 10m)
ST. '.';.p Y.~A GW1AZD Zl~SI{J
Księżyce

znów

piękne,

lecz

Aleksander Gatow

pO ISk
.
.
a proza
I poezla
d

h

. ko h
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"Concordia"

zremisowała

1: 1

z e "ZlJlJjąZO~Olfj~entJ66

Mecz piłkarski o mistrzostwo klasy PIotrków zakcń=z) ł się wynikiem 1:1
"A" W Piotrkowie mię-dzy "Związkow (0:0).
CalkQwity brak znaJomcści pl'zepL.
cem_Zryw" Łódź, a "Unią-Concordia" sów \l s({dziuj'lcego mecz sędz'ell) Kau
mi~rskiego z Łodzi doprowadzjl do niewidzianYch dotąd ekscesów na bo!sku.
Sędzia nie f.}anował zupeln:e naci gra_
czami, 8 jego decyzje wywol.·waly go_
race protpsty w:downi.
Obie braml<l
s'rzelone były n!epraw!{\!owo t VI teztll
tacie m!'cz \\'ywolal wielkie rozgorycze.
nie wśród miło~n;ków sportu p~otrkow
skiego.

razo
zadr

it
r. l

iZł:Z
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Prawie zawsze . tak bywa, że po "B" jest silniejsza 06 "A". Trudno dzieją się czasami trudne do lOgicz..1 sku iJnaczej odbija się piłka, a i inna
meczu międzypaństwowym
przez l'est temu zaprzeczyć. Drużyna wy_ ne."" o określenia wyskoki.
jest technika gry. Odnosilśmy rów_
czas dłuższy krytykuje się naszych stawiona na Poznail odniosła zwyNie liczyliśmy na sukces w Wit- nież wrażenie. że boisko w Łodzi nie
zawodników, względnie 'wychwala cięstwo, podczas gdy w Witkowi- kowkach, ale liczyliśmy na znacz- odpowiadało naszym przeciwnikom
się ich pod niebiosa w zależności cach nasi reprezentanci zawiedli. nie lepszą grę naszych reprezentan- także ze względu na swoje rozmiary
I Nie chodzi tutaj wyłącznie o sam tów. Cieszymy się, że przynajmniej Albańczycy byli zaskoczeni nisl~ą
od uzyskanego wyniku.
Tym razem jesteśmy po meczach suchy wynik. ale i o grę. Niestety w Poznaniu uzyskaliśmy zwycię- temperaturą. Drżeli z chłodu. NIE'
Z I)iłkarzami Czechosłowacji.
gry l'ako takie.J· nie było, bo atak siwo. Wynik 2:1 na korzyść Polski wszyscy piłkarze przyzwyczajeni sq.
Mówi się u nas 2iWykle tak: Ci. posuwał się ślamazarnie, nie mogąc osładza nieco gorycz przegranej w grać przy temperaturze zera stopm.
którzy przegrali - to patałachy, a pracować planowo i konsekwentnie WItkowicach.
cz~ nawet kilku stopni mrozu. Nie
zwycięzcy pow:Jl1ni byli wygrać nie dążyć do zwycięstwa.
Na marginesie tych dwóch spot- pomagają ani swetry, ani też po..
Ra21 jeszcze wracamy do wysuwa- kań 2J Czechosłowacją trzeba słów d wOJne
koszulki. O grze A Ib'
nnczy_
2:1. a przynajmniej 5:0. Czasami w
dyskusjach pomeczowych
dostaje nej :i.uż przez nas koniecznej po trze_ kilka powiedzieć o spotkaniu łódz- ków będziemy mogli powiedzieć nicsię kilka gorzkich słów organizato_ bie ~prowadzeil1ia do Polski dobrego kim z Albańczykami.
co więcej po meczu z reprezentacja
W
T ak czy m~.
.
rom, a najczęściej członkom kapita- tre:1era zagran:icznego. Trzeba przeNIe jest tajemnicą, że Albańczycy P () 151G. warszawie.
natu za ustalenie tego czy innego de wszystkim ujednostajnić system nie wypadli u nas lepiej. Naszym czej dobrze się stało , że nareSZCle
składu. Mówi się, że gdyby Parpan gry i uzgodnić wszystkie zagadnie_ zdaniem na stosunkowo słabą grę Łódź doczekała się przyjazdu drubyl zdrów. gdyby PatkolOo był siJ- nia gry w piłkę nożną, żeby nie by- naszych gości złożyły się następujące żyny zagrani~ej. Są?zimy, że
niejszy fizYCZJ:J.ie i gdyby nie tak lo w drużynie repiI'ezentacyjnej gra_ przyczyny: a) nieodpowiednie dla przyszłym sezome częśclej odbywac
ostre pOowietrze to niewątpliwie nie czy D odmiennym stylu. Brak zrozu- nich boisko, bl względy atmosfe- się bę;ią w Łodzi mecze o charakt~_
przegralibyśmy w Witkowicach 2:0. mienia w linii ataku paraliżuje wszy ryc~e..
..
:~ed:rllędzynarodowy.m zwła.szcza·bze
a byłoby inaczej.
stkie akcje. Nic tei: dziwnego, że
Jezel1 chodzi D bOIsko. to trzeba ",.a lOn J?rzy al. 1!r:n zost,ale . roz uNiestety w sporcie wynik pozo_ drużyna n:ie mająca dobrych strzel- wiedzieć, że Albailczycy grają u dowany l z łatwosclą pomleścl około
staje wynikiem.
ców nie może licZJ(,ć na ZWycięstwO., siebie na boisku twardym bez tra. 50 tysięcy widzów.
N'
Przegraliśmy w Witkowicach 0:2,
W naszym światku piłkarskim wy. Rzecz zrozumiała, Że na klepiJa.
leo
a wygraliśmy w Poznaniu 2:1. Trzeb
. . p.o:Wle.
. dzi e.
ć i
~
n~
a t o. so b'le wyrazrue
•
III /lft!Jilfl'5ie; 114JąproUJq
zapanuętać na przyszłosc, ze me
_

li alka pn!

~;~~ :~~~:~t;;~a:J~:~~iir~~ Zasłużone .zwycięstw·o

Jezel! wygrywamy od czasu do cza.
su, to raczel' zawdzięczać to musimy ambiCji naszych graczy, niż ich
WYSzkOleniu, grze precYiZyjnej, tech_
nice czy też dostatecznemu przygotowaniu naszych reprezentantów do

poważnych sp0tkań rrriędzypaństwo.

wych.
Nie jest żadną tajemnicą, że poziom piłkarstwa w CzechosłOowacjl
przechodzi kryzys i że nasi sąsiedzi
mieli nie mniejsze niż my kłopoty z
ustaleniem dwóch składów.
Przed meczami jeden 2l kierowni.
ków sportu piłkarskiego Czechosłowacji twierdzH, że :nasza drużyna

Jak ważną jest dla zawodników
kwestia należytegOo wypoczynku pr.ze
konaliśmy się ostatnio. Pięściarze
nasi walczyli w Helsinkach kiJka
godzin po opuszczeniu lotniska. Nic
też dziwnego, że z powodu zmęczenia fIzycznego i ;z wrażeń do.znanych
podróżą samolotem nie mogli oni w
pełni sił stanąć na . ingu.
Zawodnicy nasi rozegrali na północy jeszcze jedno spotkame. Mecz
w Lapara!lta odbył się w niedzielę,
a więc po spotkaniu I czwartkowym
w stolicy Finlandi~ bokserzy nasi od
poczywah przez plątek i sobotę.

naszycll bok eró\v

\V

Łodzi

1"OZ_

gry,,"ki
e'Jmin3cyjne
o pucl1ar PZKSS.
D:>
finatu
spotkań ellminacyjnyc!1 g t" Upy łódzkiej w piłce sIatkowej pań za_
I:wal:flkowały sIę trzy kluby: Chem1a,
SpójnIa
Wló!m'."ll'z. Chemicy wy
jJraJJ 2:0 i zeŁKS
sptJn:ą, a potem p~konaH
!'ówn leż 2:0 .iatltarkl 1.1;:S. Ostatccml."
pierw"e mIejsce z.aJęła Chem'a pr~ed
ŁKS Wlókn:nrz. i Spójn',!. Vfszy,;:kio te
trzy drużyny wezmą udziaŁ w spotka_
ni ach finałowych w Skali og1lnopolckIcj.
W siatkówce mę6kiej Spó.ln:~ wyjlral~
2:0 z ChemIą.
pt'konalaz ŁW'!
LK"
Wlókniarz 2:1, a Chcm'a
Sp6jnia wyg"ała
WlóI<niarz 2:1. W finale Łódź rcprczcll
towana bę-dz!e przez Spójnię i Chemię·
W sIatkówce że11sklej u·dzlał brało 3
zospołów, a męskiej ,I. Fh'>ały rozegrane
zos!on:j w st;{czniu 1950 r.

v: O mistrzostwo

B-'on§ , ; -

sEał«e

Przeprowad~one zostały

tli

piłce

Łodz

i

koszykowej

Wszystkle kluby łódzJde posiadaJąee
sekCJe gier sportowych przyszykowują
sJę do nadchcazących mistrzostw oknl_
gC·N)·ch. Już w najbliższą sobotę o go_
dz:nie 18 rozeg:'ane zostaną pIi!rwsze
spotkanIa w piłce koszykowej kobiet.
Walczyć bę<l1\ Spójnia z ŁKS Włókniarz
i w
Chemia
ze Związkowcem.
koszykówce
męskiej
niedzie1t:
6 bm. o godz. 16 sPQtkają siil nast.ę!pu-

~~:4:~:i11?;:~i~ł~~5i~:?jl~~

wątpliwie cienyć się będą wIelkim Z3_
ir.teresowanlem.. Rozgrywki odbywać
Drugi mecz zakończył się zwycię wyobrażenie,
zwłaszcza
opierając się będą w sali .. Ogniska" przy ul. MQstwem Polski 12:4. Komentarze chy się na spc.sob1e gry ich skandynaw- niuszkI,
ba są zbyteczne. Pragniemy jednak skich kolegów. Tak czy inaczej boks ,
uczynić pewne małe zastrzeżenie. w Finlandii zaczyna czy:Uć wyrażl1
Być może, że Finla!ldia w drugim ne postępy, zdobywając .coraz więkWI
U'iJW\1:i li n.
spotkanIU wystawiła słabszy zespół szą popularność.
motocyklowe
ale fakt pozostaje faktem, że wyDebisz, który przcgrał niesłuszme
graliśmy 12:4 i że nasi. bokserzy, któ w Helsinkach, ;zrewanżował się w
Motocykliści angielscy ustanow:il1
rzy przedtem nie mogli wytrzymać drugiln meczu. To samo dotyczylo pięć nowych rekordów światowych
tempa w ostatniej rundzie tym ra- Woźniaka i Szymury.
na tOorze Monthlery pod Paryżem. W
zem bardzo dobrze walczyli w trzePocieszającym' jest to, że obok na jeżdzie 2-godzinnej Bell uzyskał prze
ciej rundzie l nie było żadnych szych starych reprezenta!Jtów ma- ciętną szybkość 162.6 km/gOdZ., . a
większych niespodzianek.
my już teraz kiJku bardzo dobrych Oliver na dystanSie 50Q km mIal
WypraWa na Północ udała się. zawodników, wychowanych po WOi-1 przeciętną 162,7. podczas gdy w 4.
Chodzrro przecież o wypróbowanie me. Tr.zeba opiekować się nimi w e;odzinnej jeżdzie ten sa~ zawodni1t
kilku naszych młodszych bokserów. dalszym ciągu, dając jak najwięcej fJsiągnął średnią szybkośc 161,3 km.1
Szkoda, że kontuzjowany został Ce- możliwości rozgrywania spobkań na gOd2. Wszystke te reJwrdy ustanobulak. Bokserzy Fmlandii wakzyli arenie z zawodnikami zagraniczny- wiano na NOl'tonach o poiemnośd
niezbyt czysto atakując głowami. mi.
350 cm.
Mieliśmy jednak o nich nieco 1n!le

$lIIl1iatlmlUft "e' ordv

Spójnia walczy
z ŁKS Włókniarz
o mistrzostwo Ligi

Beprezem.tacyjne 'dn!zyuy plłka.rskie TłUlly l LodU wybiegaj. n.& boisko.
Z lewej strony poacze Ałbanl1, • prawej Łod%1. - Na czele łodzian kroczy
por. Janeczek, .. za nim bramkan Szczurzyii.sl4J.

~Y

de Maupassant

«

(..BEL· AMI")
Przeklad Anieli Mikuckiei

...'"'.....'"......~.........'Y.,..................................................~..............................................'-...............................
Klotylda, owinięta w koronki, zbliiając się do
drzwi wyjściowych powiedziała do Magdaleny:
- Twój obiad był doskonały. W krótkim czasie
będziesz miała pierwszy salon polityczny w Paryżu.
Gdy tylko znalazła się sam na sam z Jerzym, chwyciła go w ramiona: '
..:... Och! Mój umiłowany Kochaneczku, kocham cię
codziennie więcej.
Fiakier, który ich wiózł, sunął jak statek.
- To się nie może równać z naszym pokojem
powiedziała.

- Och!
Walter.

nie, -

odpowiedział. Ale myślał o pani

IV.

Plac Swiętej Trójcy był prawie zupełnie pusty
w oślepiającym słońcu lipcowym. Ciężki upał przygniatał Paryż, jak gdyby powietrze z góry, ociężałe,
spieczone, opadło na miasto, powietrze gęste i gorące. które sprawiało ból
piersiach.
.
Wodospady przed kosciołem spływały mIękko
w dół. Robiły wrażenie zmęcz.onych tym, że płyną,
znużonych i wiotkich jednocześnie, a woda w basenie,
po której plywały liście i kawałki papieru, była zielonawa, gęsta i modra.

v.:

4 DZIENNIK

t.oDziilŃr

301 (1565)

Za chwilę rozpocznie się mecz. \Vicepl'ezes Ł. O. Z. P. N. dylI'. Kazimiercz&k
wita ..raczy AIbani4.

Pies, skoczywszy na obramowanie z kamienia, ką
pał się w, tej podejrzanej toni. Kilka osób, siedzących
na ławkach w małym okrągłym ogródku, który otacZ3ł portal, przyglądało się zwierzęciu z zazdrością·
Du Roy wyciągnął zegarek. Była dopiero trzecia.
Przyszedł o trzydzieści minut za wcześnie.

( 105)

NE ZE

RozpocznIe się nIebawem sezon roz_
grywek piłJ6 koszykowej o mIstrzostwo
Ligi. W Łodzi spotkają się z sobą dwaj
rywale. Mieć bĘ>d.Zlemy iOka,ne derby
~J?ortowe.
Po fuzjowan iu się drużyny
byłej YMCA z ŁKS Włókn1arz powstała
bardzo silna dnuyna ŁKS Włókniarz,
która walczyć będzie z zespołem Spójni.
Trzeba zaznaczyć, źe w drużynie Spój_
ni grać ma Dowgir<i, który jednocześnie
jest trenerem koszykarzy Spójni. Dowgird nI.:! załatwił jeszcze wszystk1eh fQr
malności
związanych z przejściem
do
innego klubu, ale niewątpliwie do nie_
dzieli ws.zystkQ Jut będzie załatwiQne.
Mecz ten bu<iz1 duże zainteresowanie.
Spotkanie odbędzie się w nledzieilę, o
godz. 11 w sali "Ogniska" (un. MoniUSzki)

uszczęśliwiony, po czym obszedł nawę, aby dobrze
to miejsce.

poznać

Inne krok~, reg?larne, chwilami przerywane, potem zaczynaJące Się na nowo, odpowiadały w głębi
rozległej budowli na odgłos jego kroków, które pod
,,:,ysokin;, sklepieniem dźwięczały głucho. Zdjęła go
clekawosc, zapragnął zobaczyć kim jest ten przechodzień. Poszukał go. Był to gruby, łysy pan, który
spacerował z nosem do góry, trzymając kapelusz
z tyłu.

Śmiał się myśląc o tym spotkaniu. "Kościoły są dla
niej dobre do wszelkiego użytku - mówił do siebie.
Pocieszają ją, że źle wyszła zamąż, dają jej stanowisko opozycyjne w świecie politycznym, przyzwoity
wygląd w świecie dystyngowanym, i schronienie na
Tu i tam stara kobieta, z twarzą w dłoniach modli~
miłosne schadzki.
Co to znaczy przyzwyczajenie ła się na klęczkach.
w posługiwaniu się religią tak, jak posługujemy się
Uczucie samotności, pustki, odpoczynku ogarniało
"en-tout-cas" *). Gdy jest pięknie, wtedy służy jako umysł. Światło, przesiane przez witraże, łagodziło
laska; gdy świeci słońce, jest to parasolka; gdy pada oczy,
deszcz, jest to parasol, a gdy się nie wychodzi, zostaDu Roy uważał że jest tu "bardzo dobrze".
wia się go w przedpokoju. I setki jest takich, które
Wrócił do drzwi i spojrzał znowu na swój ze<1a,tyle sobie robią z pana Boga, co z czereśni, ale nie rek. ~yła ~opiero t~zeci.a pi~tna~cie. Usiadł u wej'§~iil
chcą,
żeby o nich źle mówiono, i które Go biorą
d~ głowneJ naw~, załuJ~c, ze me można zapalić paw niektórych okolicznościach jako pośrednika. Gdy- pIerosa. Słychac było CIągle, w końcu kościoła nieby im zaproponowano, aby weszły do pokoi umeblo- daleko chóru, odgłos kroków wolno spacerującego
wanych, uważałyby, że to jest hańba, ale wydaje im grubego pana.
się rzeczą zupełnie prostą prząść miłość u stóp ołtaKtoś wszedł. Jerzy odwrócił się gwałtownie. Była
rzy".
to biedna kobieta w wełnianej spódnicy; upadła na
Przechadzał się p?woli wzdłuż basenu; potem kolana koło pierwszego krzesła i pozostała bez ruchu
spojrzał znowu która jest godzina na zegarze dzwon ze splecionymi palca~j! ze wzrokiem zwróconym
n~cy, ~tóry śpies~ył się o dwie minuty. w 'p~równa- w mebo, z duszą umesIOną przez modlitwc;.
!Ju Roy patrzał na nią z zainteresowaniem zastamu z Je~o ~egar~l~m. W~kazywa~ ~rz~l.ą pIęC.
niawiając się, jakie zmartwienie jaki ból jaka rozOsą.dzIł, ze leple~ b~dzIe W,k~s~le:;; l w~edł.
OWIOnęła go pIwnlCzna sWlezosc: WCIągnął ją pacz mogły złamać to pokorne s~r~e. Zdy~hahl z nę
. '
.
dzy; ~o było. widoczne. Miała może jeszcze r.1ęża,
*) rodzaJ modnego :"owczas parasola-laski; en-tout-cas zna- który Ją zabIJał uderzcmami, albo umierając'" dzieczy tyle co: na wszelkI ~-ypadek.
cko.
(c.d.n.)
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"Rzecz,pospoli,t a" 2l dnia 26 paź.
Sprawne funkcjonowanie kolei le- wczasy doroczne i urlopy. Każdy tyC1lY to jazdy II klasy na urlopy,
wczasowicz ma obecnie prawo do- oraz !Zakazu robienia przerw w po- c1ziernika 1949 r. w artykule pt. Wię·
cej prądu otrzymali studenci". za_
płacić do be.z.p!.atnego biletu. by je- dróży wczasoWIczom.
wiadamia swoich czytelników. że
chać II klasą, lub pociągiem pospiesz
nym. Ponadto weszło ostatnio w ży· UWZGLĘDNIA SIĘ POS'.ruLATY ,.Decyzją dyrekcji Z.E.O.W. zwiększa
ny został kontyngent prądu dla mlncie nowe rozporżądzenie, na mocy ,
ROBOTNH{ÓW
którego wczasowic~ może jechać do
Jeśli chodzi o plany DOlCP Łódż. dzieży studiUjącej o dodatkowe fi kL
czasie planowanie.
miejsca przeznaczenia rna.jdogodniej~ to w wielu wypadkach w nowym !(}wa't ów".
U nas w Łodzi rzeC21 dZieje się inaNic więc dZlwnego, że wczoraj szą drogą. Nie wolno natomiast N- rozkładzile jazdy uwzględ:1ione zoo
zwolana została w DOKP Łódź kan bić mu przerw w podróży.
staną pQ'stulaty robotników dojeż. ozej, dodatkowe 8 kilowatów przy.
ferencja informacyjna już w spradżających do fabryk na terenie Ło- nzieIono... ale ty1ko niemowlętom.
wie letniego rozkładu jazdy, który
Jeśli chodJzi zaś o urlopowicz6w, <Mi, Zgierza czy Tomaszowa Maz. Czyżby zapomniano o tym, że Łódź
'
'
b
d
.
d
15
.
to
mogą
oni
jechać
pociągIem
po·
obow lązywac
ę zle
o
maJa
W zwląZllru z tym , rozpatrzony za· posiada także wyższe uczelnie i kil1950 r. Obecni na kOnferencji przed splesznym, d<lpłacając różnicę do stame dezyderat pracowników "Ni. kanaście tys. studiującej młodzieży.
. l e' 'kolel,
' Z arzą d u M'le j s k ie- swoJ'ego ulgowego przeJ'azdu, nato- ciarki" ~ Widzewa, którzy domagają która chciałaby korzystać z taniego.
sta wlCle
go, WOjewód.z.twa, PKS oraz więk- miast nie wolno im jest jechać II si" uruchomienia nowego przystan- niezbędnego jej prądu.
. dków przernysłowych z klasą, przy czym do mieJ'soa prze- ku.. kolejowego w pobliżu ich fa·
szych. osro
Myślę, że będę wyrazicielem całej
okollc Łodzi, omawiali wspólnie 1l:!laczenia muszą udać się najkr6tszą bryki.
łódzkiej młodzieży studiującej, jeżeli
plan nowego rozkładu jazdy.
drogą.
W planach łódzkiej DOKP leży zwrócę się z prośbą do dyrekcji Zje.
NIektóre z zar.ządzeń tych zostały też skaSOWa!11e od 15 maja 1950 r. dnoczenia Energetyc2'Jnego Okręgv
SPRAWA BILETÓW KOLEJOWYCH poddane na konferencji krytyce, po ruchu p·asażerskiego na kolejce wą- Łódzkiego o przydzielenie koni1'll<Jeśli chodzi o nasze mi'a sto, to czym przedstawiciele DOKP Łódź skotorowej pomiędzy Piotrkowem a gentu prądu taIcie i dla nas.
Wiesła.w Ra.domiński
Dyrekcja Okr. KP wprowadżlła 0- zobowiązali się przedstawić projek- Sulejowem. Na trasie tej kursować
statnio na stacjach kolejowych pew· ty zmian władzom centralnym. Do- będą natomiast autobus:f PKS. (p)
student P. Ł.
ne zmiany. Uru,c homiono nowe okien
ka kasowe oraz wyda~o zar.ządzenie ----------------------------------------------------------~--------------------------------sprzedaży biletów na dworcach ko
lejowych datowanych na dzień na·

ży w interesie zarówno Państwa,
jak i wszystkich obywateli. Aby zaś
ogromny d skomplikowany aparat
WOU;\'"E TELEFONY:
Komenda MiejSka M. 0,
253-110 komumkacji spełniał należycie swo·
Pogotowie Ratunkowe PCK 104_44 134.16 je zada!1ia, wielki nacisk musi być
117_11 położony na daleko wybi,egające w

KRONIKA

Btrd Pot.arna
Miejski 04rodelc In!orma.ejt

II
159.1&

Dyżury apłeł~
D1-lslejszej nocy dY2:uruj" aptekJt
Barto8zeW91tlego (PiotrltOwska 95', Czyt\.sldego (Armii Czerwonej 63l, DM.
lerowej (Zgierska 63\, Rowińskiej. Kop,
rowsklej (Plac WolnOŚCI 2', Stantelewicza
(Nowotki 91). Sinitleklej (Rzgowska 61).
A. Borlwwsklego «}dańska 23).

Teatr"

TE!TR PA*STW. lm. ST. JARAOZA:
Nieczynny.
TEATR PÓWSZECHNY _ o godz. lUli
"Ro"bitku" •
TEATR .. OSA" Traugutta 1, tel, 21~70
O godz. 19,30 .. 'Vzywa was TlIJtnyr".
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ "LUT.
NIA" - O god~ 19.15 .. PłasZIl}k
s Tyrolu".
TEATR LALEK .. PINOKIO" TPD NiIoozynny.
TEATR LALEK "AltLEKIN" - o godz.
17,15 "Wesoła maskarada",
tEATR ZYDOWSKI o godzlnle 19,30
.,Bez winy winni".
CYRK Nr 1 (Plac Leonarda) pod dyr.
DIN.DONA o godz. 19,30 ostatnIe
llrnedlrtawimle i zamkniecie &eQ!onu.

stępny.

Ze sprawą

tą łączy się

równieź

przedsprzedaż biletów. Co najmmej
dziwne wydaje się tu stanowi.sko

Z planowania nie ostatecznie

otrzymuje Centrala Handlowa

Chemicznego

Przemysłu
który skasował w naszym
. d
h
któ
mle Cle Je en ze swyc
pU!1
w
Rok rooznie na dzień Święta U. urywanie telefonów i 14 tys. tuzi. I roz,prowadzone pomiędzy sklepy de..
sprzedaży, nie uruchamiając wza- marłych łodizianie kupUją setki ty- n6w zostało w porę rozpvo,w adzone ta liczne.
mian nowego. Istmeje wprawd,z ie.
ś'
-,.
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h R ' dz
kI
Czas skońc'".'" 21 lroprowizowa<WIlecz"",- nagroUlloowyc. 02:. pomlę y s epy.
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P roJ' ekt otworzenia noweJ' plac6wki &lęCY
~~~em
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niem.
System planowy musi działać
owadz
Orbisu na Pl. Wolności, na razie Pr
=u
....... 1 " .
nuę y,c zasie
zapropono·
ń"ce o ""lne
pokrycie zapotrze - w al a d os t awę 12 t ys. S"Nlecze
,.
Ic na- nawet w naJ' drobniejszych szczegó.
MUZEA MIEJSKIE
jednak czyn..'ly jest jeden tylko W trv>o
"'~
;.a_c;.h~...;fW;....l.;.)_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
. Muzeum Etnograficzne Piu Wolnołel 1ł, punkt, a jak na Łódź, to stanowCłlo bowania 2l początkiem wrzeŚlna br. grobloowYch. PSS oczywiście nie ..
(telefon 156.16);
za mało.
Pr>S zam~wiła w CHPCh. odpow~ed. mogła przyjąć oferty, gdyż sklepy
Htn:cum 1'1'ehlstorycme .. 1'1&0 Wolno.
Inną trudnością jest natomiast o· me iLo,śc.i, W~~ 7l potw:ieIldzerl1em zostały już w pelJnt zaopatrzone. Nie
ł"
Ił (tel. 139,13)
f
Muzeum Sztuki - ul. Wleeko1f,kłe:o 38 graniczenie sprzedaży biletów po. zamówienia C. H. za~aczyła, że do- możemy się dziwić PSs. Jako sprę· Urnlei zespo OW SWI
(telefon 182,73)
wrotnych, które wydawa!1e są wY- stawy będą dtrże.
żj"sta jednostka ha;ndlowa nie chce
Niewi~ele dni dzieli JUZ nas od
lłl1zeum PrzyrodnIcze - Park SienkiewIOkazało się jednak, że faktYCZl!ll!l two'rzyć uciążliwych remanent6w w wielkiej re\'rii wszy'sł-kich artystycz_
cza (tel. 262.62). - Otwarte codzlen. łącznie na trasl) do 10_0 km. Uderza
nie prócz l>Onledz!alk6w VI gOdz, od to w wielu miesZ1kańców Łodzi któ dostawa wynioS'ła ea 9 tys. sztuk do swoich magazynach. Co na to. C. ?.. nych zespołów świętlicowych. któ~e
10 do 18; w 'czwartkl od godz. 15 do rzy lZJnuszeni są często jeździĆ do rozprowadzenia porrnędzy około 500 P. Chem. - 2lWłas:zcza w 'czasIe kle. zgłosiły udział do odbywającego SIę
20; w niedziele I śwleta od godz. 10 Wars.zawy, gdzie nabywając bilet, sklepów. .
.
. dy komisje upłynnienia remanen· w całym kraju Festivalu Sztuk ~a
dq 17.
mepotrzebnie tracą wiele czasu. Gdyby me energiJczne poszukiwatna t6w ro~poczY\llają swoją działalność? dzieckich.
Sprawa ta czeka na właściwe roz- na własną rękI) ze strony PSS Łódź
Zaniedbania CHPChem. odbijają
Ilość zespoł6w chóraInych, mu.
wiązanie.
przeżyłaby nową serię ogonków - się ujennie na poziomie cen. Pod~ zycznych, baletowych i dramatyczK'na
,
nie z powodu braku świeczek, lecz z czas gdy tuzin świeczek na.grobko- ny,ch, kt6re staną do tego wielkie.g()
ADRIA - "Uczenflea l A" -.: ceny bUe.
UDOGODNIENIA
winy bezplanowości w CHPChem.
wYch w sklepach PSS kosztuje 180 artystycznego turniejU z terenu m1a.
t6w po 50 i 25 ~: godz. H, 16, 18, 20,
DLA WCZASOWICZÓW
PSS stwierdziła, że w C.S.S. "Spu. i 210 zł, w prywa1nYi::h około 400 zł. ~ta i województwa, osiągnęła impodooz;w. od lat 14.
Istotnym zagadnieniem jest też łem" w Gdańsku majdują się wieI- POlIladto niepobrzebnie podniosły się nującą cyfrę 60.
DAŁTYK ,,~ycie dla !lAnki" godz,
13,30, 16, 18,80, 21; dozw. od lat 14. u:lormowanie sprawY przejazdu na kle zapasy. Ekspresy w obie s,t rony, ko'sZlty handlowe PSS. która chcąc
Zrozumiałym jest, że dokonanie
BAJKA - Zwar"" .....ane lotnisko" ~ go.
ooobyć konieczny artykuł,
musnała przez komisje kwalifkujące
rzeczo~
dzlna 14, 18, :MJ; duzw. od Illit 7,
pełnić funkcję iIllnej instytucji.
znawców z CRZ przeglądu pro<luk.GDYNIA - Program aktualnośCI AraJ.
Na margliUe.de pOwYższych spo_ cji tak dużej ilości zespołów wyma.
j zagr. Nr 46; godz. lI, 12, 13, 16, 17
tS, 19. 20, 21..
strzeżeń zwracamy uwagę na nad· ga kilku dni. Na przegląd wymaczoWe WItorek, dnia l listopada rb. nych przy budowie osiedla robomi. chodzące ŚW1ięta Bo~ego Narodzenia. no dnie 12. 13 i 14 listopada, zaś te.
HEL (dIla mlOdz.) - "Uczen.nka I AU godz. 14,30; l6,~, 18,30, 20,30, dozw, od PSS otwiera lIlOWą Restaurację.Ka- czego. Załoga otrzymuje w stołówce Wielkość zapOlbrzebowania na świecz renem turnieju będą sale trzech
lat 7.
wiamię przy ul. Sieradzkiej nr 3 PSS pełne wyżywienie, tj. śniada- ki choinkowe np. musi być już teraz łódzkich teatrów im. Jaracza,
MUZA - "Kwiat miloHei" - go&i. 14, (PL NiCiPodległości). otwarcie na- ma. obdady t Irolacje.
ustalOllla i odpowiednie ilości w porę ,.Lutni" i "Melodramu", obecn,i t'
18, mi dozw. od lat 16.
stąpi. o godz. 12.
sali ORZZ.
ł'OLONIA - ,,2iyc1e dla na.u1d" - godz.
Orbi5u,
. ś'
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~~~~is~~iek~~f;~:zic1~
zespołów

13; 16,30: 18: 20,30; dozw. od l.a.t 14.
~RZEDWI08Nm - "DDfI 1 noce - godz.
14, 16 18, 20; dozw. Od laŁ 7.
obiady i kolacje.
II
na eliminaCje ogólnopol_
kOBO'l'Nt K - "Wilcze doły" - god:t.
Pmy restauracji jest specjaIna sala
ł
ski e w Warszawie.
13, 16,30, 18, 20.8(); d01JIV. od lat 14.
kawiarnialIla, gdzie można będ!Jll{e de.
U. 20 rnOWS
Społeczeństwo Łodzi z wielkim z:t
ROlllA - "Za.k1\zalle piosenltl" - godz.
lektować się wybornymi wyrobami
Wielokrotne nasze artykuły i Piotrkowskiej j Próchnika Uruchomi interesowaniem oczekuje =agań ar_
H, 18, 20; dozw, od lat 12.
REKORD "WśrÓd
IUclzi"
- dla ciastkarni PSS. Restauracja wyda- wzmianki domagające się urucho. bar drugi. Gdzie 01Il powstanie na· tystycznych zespołów amatorlikich Z
młodz. godz. 14: "Dni "dra.dy" gOdz. wać będzie około 1000 obiadów po. mie,r ua vi Łodzi więk.s.zej ilości pi· razie nie ustalono, najprawdcpodob. terenu naszeg10 miasta. (lOn)
16, 18, 20i dozw. od lat 14.
pularnych i klUJbowych, oprócz tego jaLni mleka oral'l rOOTganizacji pL niej jedna..lc przy ul. Piotrkowskiej w
STYLOWY - .,Piętnast(>\etni kapitan"
łódź
gQdz. 14 dla mlodz., godz, 16, 18, 20 dania porcjowe i w:;roby garmażer_ jalni już istniejących nie m'inęły bez rejonie ul. Andrzeja, lub przy 1:'<0~
- "Muzyka i miłOŚĆ"; dozw. 00 I. lO skig, a także wszelkiego rodzaju na. echa. Już w bieżącym tygodntu Okr. womiejsklej, koło przystanku tram.
Spółdzielnia Mleczarska w Łodzi u- waj6w podmiejskich. (jb)
Jak donosi nam Dyrekcja Poczt i
SWIT - "świa.t sill śmieje" - godz.14, poje.
16, 18, 20: dozw. Od lat 10.
Po gruntownym remoncie otwarty ruchomi przy ul. Piotrkowskiej (róg
Telegrafów w Łodzi , od dn. 7. 10.
TĘCZA - "SpOIlkanie nad 1.IIh", godz. z<;stał już ulubiOlllY przel'J mies~ań- Próchnika) nowoczesny bar mleczny. IłkadellHio
d~ ~.11 rb. ';lrząd pocztowo-telekom.
14,30, 16.30, 18.aO, 20,00; d01!:w. od cow nas,zeg1O miasta Bar_paSiZlteclar· Amatorzy potraw mIeC:liI1ych będą
Łodz 2 oęctzie stemą;>lował koresponla.t 14.

będą śniadania.

Nowoczesny bar pows t a j e przy

p' t "

k"·
!el

Dlatleno tylko

2?

1

Na niektórych placach będą wy.
świetlame pvd gołym niebem filmy
o tematyce rewolucyjnej. PodoblIle
imprezy szykuje .się r6WD1ież w wiekszych zakładach pracy.
(k)

tu mogli otrzymać nie tylko mleko.
kefir i śmietankę. Bar ma wYdawać
rÓWlllież śniadania i podwieozoi"ki.
Poza uruchomieniem nowego baru
zos,taną 7lt'eorganizowane istniejące
dotąd bary (P!'ZY ul. Daszyńskiego i
przy Al. Unii). Oba te bary były
jednoczeŚlnl.e sklepami s,pn;edający.
mi nabiał na wynos. Utrudniało to
pracę barów, a poza tym dość cz.ęsto, wskutek wielkiej frekwencji ku..
pujących mleko, ma.sło lub in,n e towar~, śpiesz~c~ na ~adan!e do ba.
ru me mogh 51ę don dostac.
Z dniem dzisiejslZym oba te bary
ZMtają zIikwdowane (powstaną ty1ko Sklepy). Okr. Mlec.zarnia zaś po.
za otwarciem baru przy zbiegu Uli<:

Wyjaśnienie

5 tys.

nia przy ul. 6 Sierprua 1. Niezawod·
nie Wiadomość ta będ,zie mile przy'óta przel'J konsumentów.
WŁóKNIARZ - "Spotkanie nad Lab,", J"
g. 16,80, 18,80, 20,30; dozw. od lat H.
Od piątku 28 października PSS u\VO:T,NOilC "Potępieńcy" - gOdzina ruchom1ła stołówkę na Stokach spe_
14, 16, 18, 20; dozw od. lat Hl.
cjaWe dla robotników zatrudnio-

!l.'A~:'~6:-1Ś:N~~ ~iecd~~

14. gOdm.

"Pamna bez posagu" godz.
•
14,30; 16,30; 18,30: 20,30; dozw. od - - - - - - - - - - - - - - - lat 18.
rocznl'cę
WlS~o;rtu.Kino blI.eczytm.o z pOWOdu

tACH&TA -

F,'lmy

-

rewolucJ','

W

W dmu 7 lis-topada .,Film Polski"
p:rnygO'towuje szereg atral~cj:i <Na

DzmCIOM DO LAT 6 WST.fiP DO uczczenia rocznicy Rewo,l ucji.
lUNa WZBRONION"l'.

Radio

W

Starostwie

K

ł TPPR

Łódź

_ Południe

St

"";vi

dencję datownikiem o napisie: "Mie_

Ł'd' siąc Pogłębienia Przyjaźni Polsko -

o O.
Pl1Z'y aros., e o z- Radzieckiej 7. X - 1. XI".
zorgaJTll!zowalo uroczystą
akademię
p" ię~
P gł bie i
Nie wiemy jednak, dlaczego da_
. '.
l ~~w d I?-ą 1 . ~ El n u townika tego używa tylko urząd

PołudnIe

Przy]aznl po s. ?_:ra Zlec cle).
.
Po ?~OllCl~nosclOw~ch prele~cJach
w CZę~Cl. ru:tystyczneJ. ~stąplły Z?·
s'Poł'y S.wl~~lCY rohotnIczeJ w RudZIe
pablan.lckieJ. (b)
Sąd

&II

W

Narft""ft

Domu

llR
l!f:tnJ~

p. t. Łódź 2, a nie używają g'J inne
urzędy poc2'itowe? Chyba
dlatego, że urząd ten położony jest
przy dworcu Kaliskim, a więc dojazd do niego z różnych dzielnic
miasta jest utrudniony ... (w)
łódzkie

Ile

Zołnierza

Zarząd Grodzki TPZ w ramach
"Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Pol
sko.Radzieckiej"
zorganizował w

mlf;ł~::a wuniła

_alu

J pl

"ódz" ...r

'"

Wczoraj Okr. Spółdzielnia Mleczarska w Łodzi wYkonała tegoroczny plan p~'acy dostarczając Łodzi 17
mil. litrów mleka. Nadmienić należy,
że plan trzyletni został już również
pl'zekroczony.
Jak irnformuje kierOWllliotwo mIeczami, do końca bież. roku otrzyma
Łódź z Okr. SP. IVllecz. jesz('.7.e co_
najmniej 7 mil. li-trów mleka. (b)

Domu Zo1mierza wieczór - akademip..
WTOREK, 1 LSTOPADA
6,50 Pocz.. aud.; 6,55 l'rogr. dnia; '[,00
Po aktualnym referacie pre,z esa
Aud. dla WS!.l; 7,15 Muz. TO'Lr,: 8.00 Dzien.
Zarządu Grodzkiego TPZ mec. GuO
łysiqc
por.; 8,20 .. W.szechnica Rad1JOwa" (II) _
film doku·
wykład z cyklu;
"Teoria materiaJizmu
Nie WlS2yscy wledz4. o tym. ile Dyrek. towskiego wyświetlono
dlalektyczne)ro i historycznego"; 8,40 Mu_
cja Poczt i Telegrafów wprowadziła no· ment31'Ily pt. "Sąd Narodów". (b)
zyka.; 8,65 Aud. SKRK; 9,00 Transm. Kon
udl)godnwnia dla swych klient6w.
certu ~ P. Z. Meoh. IDl. Strnelczyka. Wyk.
W :mviązku z listem do Reda'k cj!, za. weDomown.icy
adrlesata pobierać mQgą. za.Onk i Zesp. Wok. Rozgł. Lódzkiej p/d miESzczonym w "Dzienniku Łódz'k:lm" stępczo
razie jego nieobecności prze_
Al. Tarslti<ego; 10,00 Proza starop()lS;ka; z 24 września rb. pt. "Nie zmieniać gra kazy na wsumę
tys. złotych, a rue jak
10,20 Muz. pow.; 11,10 Omów. progr. lok nic", Zarząd Miejski w Łodzi kom'llni_ dotychczM na 15 tYlI.
włotych. (w.~
będą
na dziś; 11,12 Muz. pow.: 11.30 Rep. R: kuje, te Dyrekcja M,z'K uwzglęodniają'c
ChłodziIńskiego z ods1l. tabl. pam. ku czcI słu!Szność z.ar~utów, zawartych w liście,
PSS
przejęła
swego czasu popuWł. Bytomekiej; l1,40 .PieŚlni mas. i rew.;12m!eni03 z dmem 1 Ustopada rb. biaety
Powszechnie wiadomo, że reklamy
larne w Łodzi lokale ,.Halka" i ~wietlne nadają miastu w godzinach
11,67 Sygn. CIza.<Iu; 12,04 Dzien. pol,; 12.15 I.!trefowe. Ko~han6~ek włą<?z<>ny zostanie
UJ
Kone. pop. w "iyk. Malej Ot1k. Rozgł. śl.; GO taryfy mIejSkie), tak ze )ednorazo.
Swego czasu donOSiliśmy o pro_ u Sim ".
wie·czornych szczeg61ne pir'zyjemny
13.00 Pog. ak\.. nauk.; 13,15 Tra.n.sm. Kon~ wy pr2lejazd do tej miejscowości od
Jak się dowiadujemy, pierwszy z wygląd.
certu ze 'wsi Czarnocin; 14.00 .. U naszych' Placu WOl1hoś~ będzi.e kosztował tylko jektowanej budowie poiekami PSS
15
tych
lokali
zostanie
otwarty
na
potwórców"; 14,10 Chóry Radzieckie; 14,40 1 zł. Prac~cy kOlzystający 1- abo-na przy Ul Ogrodowej.
U. zb.iegu ulic Pio,trkolWqkiej i Da.
"WJ.eniec jeziot·" - cykl wi,eTszy o Ma. ment6w a m1eszkający na terenie Ko_
Jak się dowiaduJ'my, spiI'awa ta czątku listopada. Charaktex jego zo- szynsJnego PP "Film Polr-ld" zakła
zurach Al. RymkiewiC?Ja.; 14.55 Aud. PCK chanówka mogą wykupywać abonamen
dla Chorych' 1515 Syn PUrku" _ sru I' ty miesięczne bez sPe<:jalny~h dopłat.
napotyka na szereg trudności. Po- stamie prawdopodobnie niezmienio- da nową reklrunę k,i na "GdYiflia".
'k
(' W' K" j
. 1600 D I '
Autor Ustu nie ma natomIast słuszno. n'l'ew az' opracowanl'e planów dla pie ny.
~b~cnie zakłada się tam instalację
c.h o wfs o ~ g
. ata. ewa:
'.
z en. ścl, gdy wyraża życzenie aby włączyć
rok popoł.. 16,20 Muz. pow., 16.30 U~wo- Romanów do taryfy miejskiej ocmiewsż karni O wydajności 50 bon pieczy.
Jeśli chodzi o "Sim", to również s"Wletlną, p,r zez co sam narożnik zy.
TO-: Al~r,:da Gradstelna w wyk. ~. WllkO./miejSCow<>śĆ ta leży pOUl 'graniCami wa na dobę wymaga dużo wysiłku, przewiduje się jego otwarcie w nie_ ska d1lżO na wYklądzie. (k)
mll"lS'kleJ - fort. 16,50 "Powstanve tkaczy Wielkiej Łodzi
l's-'-'ał proJ'ek"" s!{o'rzystanl'a ~. pla. długim czasie. Zamiast wybudowa_
w Lyonie" pog.; 17,00 Mond'llszko:
.
UlU
'.
~
Fragmenty z kantaty "Widma"; 18,00
nów bUdUjącej się w Kielcach pie_ nia podcieni, co powodowało ' opó"T~ZY siostry" . - słuch. w/g A. ~echo_
w związku z listem do Red,akcji, "a_ karni O możliwościach pr.zetwoc_ źnienie w uruchomieniu lokalu, prze Zax:ząd Oddziału Grodzki,ego TPPR w
wa, 19,00 .Muz., 19,3() .Aud. z okaZJI ŚWLę mieszcz<>nym w "DziennIku Łódzkim" czy.c h 25 ton
prowadZlOny zostanie tylko drobny ŁodZI wzywa wszystkie koja TPPR clo
ta. R",!?ubl1kl AlbańSkIej; 21,00 Dzle~n!k 9 bm. w sprawie utrzymywawa czysto.
K'.
.'
pObrarua plakatów z fllktualllynli h~J'laml.
Wl ecz., 21,00 Kone. symf. w wyk. Wlelk. ścl na terenie skweru
ł cz ,ce'g
ul'
lerowmmwo PSS, nie chcąc zre- remont.
Pobierać można cd gOdz 8. rano UD 20.
Orko Sym:f ~. R..; W przer;vne 21,40 :?re- Piotrkowską z Al. 1{OśC1us~ki,q ż~rząci zygn, oWać z pierwotnych projek,t ów
Szereg restauracji spółdzielczych
Iudla Fr. Liszta,. 21,58 Omow. progr. lo· Miejski w ŁodZi komunikuje, iż 12 bm. zamierza w li:stopadzie
wysłać do r>owstanie również w odleglejSzych ~ ~ kainego ~ Jutro, 22,00 I!. c. Kcmc. symf, ; Wydział Plantacji zainstaIował już w pa C
h ł
..
I.
22,3!l Muz., 2-3,00 Ost. 'wJad.; 23.10 ProgI". sazu brakUjące kosze na odpadki. Kosze
z~C OS owa C):]
e ~lp~ fachowców, dz;'elnicach . Wymie,nić tu należy m.1~PIi'
na Jutro; .23,15 ::MUzYka baletowa na. prze te do'p iero obecnie otrzymano :Il wy twór_ kiorzy by zapoZll1al! SIę tam z me· in resta l1l'8c:,ie I?rzy u!. ~zg?~skle.i
w. Z. _ złoży! Za pośrednictwem
IItrzenl WleikÓW •
ni.
todam.i p,rodUJkcji. (zk)
1
143 oraz w Rut'\Z1e PabIRnJc!ileJ. (zkl ',6dzkiego" zł 1000,- na RTPD.
"Dz.

zł

nie

Zarzqdu Miejskiego

"Halka" InSim"

L"sy p.-ekarnl- PSS

*
**

znowu

otwarte

Nowa reklama

świetlna

Komunikat TPPR
tlarfJI

DZIENNIK i"ODZIU N.~. 3@1 (1565) 5

Ogłoszen ie o

Iitytacj2

Centrala

W myśl art. art. 85 i 86 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczell. pieniężnych (Dz. U. R. P. 21,
poz. 84) 3 Urzą d S karbowy w Łod.zi podaje do ogólnej
wiadomości, że odbedą się sprzedaże z licytacji
w mi ejscach i terminach:
Dnia 3 listopada 1949 r.
Firma Przemysł Mięsny A. B . C., ul. Wschodnia
Nr 32 - 2 samochody cięiarowe :l-tonowe, 1 samochód osobowy i 1 rolwaga na kolach ogumionych _ .
oszacowane na zł 2,450.000,-; I termin.
Bar "Mocca", Szumidel Ignacy, ul. Piotrkowska
Nr 25 - urządzerue baru, chłodnia elektryczna. waga
uchylna, wina i t. p. art. spożywcze - oszacowane na
zł 404,050.-; I termin.
Jamcki Józef i S-ka, ul. Próchnika 16 - maszyna
do przewijania przędzy - os:wcowane na zł 210.000,-;
I termin.
Dnia 4 listopada 1949 r.
Wołowski Mieczysław, ul. Nowomiejska 5 - różne
artykuły spożywcze,
waga automat i barwnik:! oszacowane na zł 325.000,-; I termin.
Zajęte przedmioty można oglądać pod wyżej wy_
mienionymi adresami w dniach licytacjI w godzinach
10-15.
Naczeln!It 3 Urzędu.
LEKARZE
Dr KUDREWICZ specjalista:
weneryczne, skórne 8---10, 4-7,
P__
io_t_r_k_o_w_s_k_a_l0_6_._ _ _ _ _ _(_k_l)
Dr
HORECKI choroby żołądk'l,
~dszek, wątroby, Narutowicza 35.
Tel. 206..99.
(k7)
DR SKONIECZKA lekarz szpitala
Kochanówka. Choroby nerwowe.
Piotrkowska 16. Tel. 276_43.
(k31)

rt1ECHANIKA-KONSERWATORA
(Specjalność: MASZYNY DO
Zgłoszenia osobiste przyjmuje Dział

dzinach 9-12.

ma

tel. 157_53.

KUPNO

Państwowy

»MARIA STUART«
JULIUSZA SI,OWACKIEGO.
Dra.mat historyczny w 5 aktach, 4 odsłonach.
InsceniMcja, reżyseria, dekO!'acje: Iwo Gall.
llustracja mwzycZl'la: Waldemar Ma.cisz6wski.
Dn. 1 1 2 listopada br. teatr nieC'Zynny. W sobotę, dn. 5.11.49
premiera ~tuki Czechowa - WIS,NIOWY SAD.

)JAŃSTWOWY TEATR POWSZECHNY

LOKALE

PRACOWNIA KOZUSZKOW pole ZAMIENIĘ 2 pokoje z kuehnlą
na wjęl~sze. Z wrócę koca kotusiki, błamy barankowe. ccntrurn
Przyjmuje obstalunki oraz repe_ rzty remontu. Oferty sub .,więk_
~ze" do Dziennika Łćdzklego.
racJe. Ja1'acza 13.
SPRZEDAM kOllllPletny warsztat ZAMIENIĘ pokó j przy Wodnym I
na pokój z kuchnią· KO_J
dziewiarski od zaraz. Oferty pod Rynku
szty remontu zwrócę. Wiado_
Dziewiarz", Piotrkowska 65 "Pra mość ul. M'edziana 5, m. IB.
sa".
(k79)

_ _ _ _ _-'l::l:.....::L=ls:.:topa.d.

NIE BEDZIE CI CIĘ:l:AREM

O B R ,., C Z " ,
w

sklepie

ul. "

pod

ZEGAREM

ZAMIENIE 3 pokoje z kuchnią,
centralne ogrzewanie Wr~~szcz na
Pilne.
W~adom~sc:
tele_
\ fon 16:;"33.
(1139p)

I Łódi.

3 POKOJE

kuehnia wygo.dy za_
mien:ę na pokój kuchma wygody.
Oferty
Dziennik ŁódzkI "Cen_
trum".
(11119 p)

Lhiiopedo 3

POSZUKUJĘ pokoju Oddziel nego
SCHODY żelazne lekkiej kon_ przy dobrej rodzinie buchalterka.
strukeji sprzedam. Dominlak - Of~rty
"Buchalter"
DZlenlllk
(1112.8p) Łćdzkl .
Skorupki 17/ 19
(1110BO p)

motocykla l'OKOJU niekrępującego posźu_
dozorca, kU't: na 6 dni tygodniu. Czynsz
P;otrkowska 151.
mi'eslęczny.
Oferty .. Prawnik",
PIotrkowska 96.
MEBLE - sprzed aż, zamówienia
~ zamiany, Łódź. PIotrkowska 275 LOKAL na warsztat około BO 1'll
tel. 145-1..
(k 17) kw. względn,e w!ęA:szy podzle1n~'
z instalaCją na światło, siłę i \vodę
fleci miejskiej poszukuje wulka_
n'zacja, ul. Piotrkowska HO.
HARLEYA

750

kup'; ę.

silnik do

Wi adomość

ZEGAR KI

OWARANTOWANE W1:I:081'
ZŁOTE S R E 8 R N Ij;

studentów
medycyny
p05zul<lIje pokoju blisko Uni\':er_
syte'tll . Tel. 2~2_~4.
(11051 p)
DWÓCH

Sl'UZEDAZ - KUr~U
O~lJ<;GA PlOT IUiOWS ll.A l.
( k 2(j6)

I. -ZYNIER poszukuje wygodnego
pol-::oju sublokatorskiego , lub po.
koju z kuchnią. Koszty remon,tu
zwracam.
Oferty on DZlenr.;"a
PŁACĘ za: SREBRO n~jwyzsze. ·!e Łódzkiego pod "Cent.rum'·.
ny Sklep "Gwarancja' PróchnIka
17.
Ck 1329) POSZUKUJĘ SKLEPU w centrum
wiadomość tel.. 169.55.
TAPCZANY fotele_lóżka , kozetkJ
poleca tapicer.
Napi6rkowskiego WYDZffiRZAV'/IĘ
Sklep na ul.
nr 15. robota solidna .
(k b) PiotrkowskIej z urządzeniem bran
ży samochodOwe), z towarem lub
bez.
Wiadomośc
od godz. 9-1B,
tel. 192_51.
(11050 pl

_.:-._----

ZAMiENIĘ

3 pokoje kuchnia wy;

Włocławek na podobne ŁÓdz
Wiadomość tel. 165_30.
(k 1754)

gody
SPRZEDAt-KUPNO-WszelJd..
NAPRAWY so\i.dnie - S7.yI>J,o
IV Sklepie Pomocy
Szkolnych
Łódź,
uL PIOTRKOWSKA ~6

WŁASCICIEL

sklepu samotny po_
szukuje
pOkoju
komfortowego
sroom:eśc1e
umeblowanego
lUbi
nIe. Zgloszenia telefoniczne 260_64.

21

CODZmNNIE o

I

gdy zakupiSZ

Teatr Im. Stefana Jaracza

____________~Ł~6~D~t~,~n_l___
JAR~A~C~ZA~~~r~27~____________
OSTl\TNIE D1'o'I o godzinie 19.J5 pnnldna1nle

riURSY Stowarzyszenia Stenogra_
do noworod!,a fów - Maszynistek. Zapisy: ma_
.szynop1sanie,
.stenografia biurowal
od zaraz. Zglosze
(k80) księgowość. Kilińskiego 50.

/II '" I:. ŻEŃ .§ -,- II' ti3

Składanie

j"OTOAUTOll-lAT: - NARUTOWJ. BRYCZESY specjalnie wykonuje
CZA 8 wykonuje na.ltanlej przep!. ftrma Fronckl Piotr. ul. Plotrkow.
sowe
ldjęcla legitymacyjne.
tk53) ska Nr 22<l
(k 227)
IiUPD, akordeon 120, saksofO<11 alt,
klarnet. l'ołudn;owa l (galanteria).
FRYZJERKA Marla ~ firmy Mu_ ZGUBIONO kSIążeczkll Ubezple.
siałowlcz Marian i z firmy Paw_ ezalni Społecznej. NazwJsko Skar_
NAUKA
lak Władysław
pracuje obecnIe żyńska Józefa - Wanda, ul. Pod_
(10915 p)
2EJi:1SKIE KURSY Kroju, Szycia, SPÓłdzielnIa Fryzjerów "Zjedno. wejska 9.
czenie", Bandurski€go 2.
1Il0dclowania IPR przyjmują M,
ZNALEZIONO nowoezesny zega.
p:sy 10-13. Zg;erska 30a.
(k 121!il
ZGUBIONO legltymacj.ę m 1 BP rek damski. Poszkodowana zgło_
si się do biura ogłoszeń.
I·URSY Stowarzyszenia S!enogra_ na nazwisko Staroń Anna.
fów. Piotrkowska B3,
zg:oszenia
na kSIęgowość.
kore5p'Jndencję ,
maszynopisanle.
Ik 1741)

SPRZEDA2

Samodzielna Stacja Państwowej KomunikaCji Samochodowej w Lodzli, ul. Wigury 7 podaje, że dnia
8. 11. 1949 r. odbędzie się przetarg ' ofertowy na pojazdy mechaniczne różnego typu w Łodzi.

SZYCIA).
Personalny w go(K. 6)

POTRZEBNE 2doo.ne overlOCZka j
stebnowaczka. Pracownia bielizny JEZELI &ąd~, że twój l'ad~_
Wókzańska 35.
(10414 p) odbiornik dZiaŁa I!obrze, pomimo
że ~aje gwizdy j trzaski,
nie
BUKIECIARKA zdolna potrzebna znoś tego cierpliwie - udaj sIę
I
M
Stalin
24
do
znanej
f..my
inż.
Krzyzanow_
i
i
.
k
w ac arnla u.
arsz.,
a . slti ,,1!!Je1ctrola",
Piotrkowska 79,
ROZNE
która usterki naprawI.
(k 1576)

POSZU.KIW ANIE PRA C\'
pmJ.,ĘGNIARKA
przYjmIe posadę

!

I.

ZARZUTY
stawiane FrancIszce
.lAOFlAROWANlE pnAGlI' Karoowiak jakoby była szpiclem
- - - - - - - - - - - - - - niemIeckim za czasów okupacji
P8TRZEBNA repasarka na ma- odwOłuję Anna Franaszczak,szynę. 6 Sierpnia 2
Sklep Galan_ Zgierz.
(k 1745)
terii.
(k'/8)
PARYZANKA artystyczna eerow_
POTRZEBNA pomoen!ca domowa 1'1ls wszelkiej garderoby, Idllmów,
referencje Gdańską 33, m. 3.
Sr6dm!ejska G/S.
Ck 144)

l{URSll Administracyjno Handlo_
we Piotrkowska 125 obecnie WóL
Wodnkkl Stanisław . czańska
:!3. róg Legionów przyj_
korony, mostki, por_
mują zapiSY
na Kursy Admimi_
Andrzeja 11. Telefon stracyjno
Handlowe,
codzienme
(k·l)
gOdzina 17-19
(11065 p)

Specjalność:

Przetarg nsengraniczony
ofert do dnia 5. 11. 1949 r.
informacji o przetargu można zasięgną
w SamodZiielnej Stacj'i PKS - Łódź, ul. Wigury 7.
Bliższych

GAB. UENTYS'l'lt'CZNl'
celanowe nr 154-12.

Pracy

ZATRUDNI natychmiast:

ZAPISY na trzymiesię czny kurs
Dr WIELICZANSKI choroby we- klOjU,
modelowania, robót na
w.n~zne. spec. płuc
(g ruźliea) I
drutach
przyjmuje IPR, Piotr.
I!leI'ca. Piotrkowska 152-3 wznow"ł kowska
24-7.
godziny
10-12,
przYjęcia gO<l.z. 1!;-17.
(k2.S)
1!\-IB.
(k 1579)
Dr DALICKA specjalista: skórne,
nowoczesnego, modelo·wa_
weneryczne, ~, SienJL:ewicza 52. KROJU
nia, szycia ubrań damskich, dzie.
bieliźniarstwa, gorsecIar _
Dr ZAURMAN
specjalista: ClęcyCp,
wyuczają Dwuletnie, R<;cz_
skórne, wenerY'Czne 8---10, !;-7 RtW3
ne,
Półroczne Kursy IPR, Proch_
Narutowicza 2.
(k2) nika 2~.
(k 1857)
DENTYSTA

Spółdzielni

WYTWORNIA ODZIE~Y w Łodzi, ul. ~eromskłego 98

teł.

150_38

~od.zlDie

19,15

»ROZBITKI«
Komedia w 4 aktach .Józefa

Blizi~ego.

Z udziałem A . DYloszy, P. Relewicz_Ziembińsklej, W. Waltera,
.
eaJ
łe
W. Ziembjlisokiego wraz z
ym zespo m.
Kasa CZYl1lla. od 10--14 I od 16. W poniedziałki teatr n/eczynny

(K.

78)

OGŁOSZENIE
w Łodzi - Wydział HandJu - P?d·~j e do wiado_
Uuszczów na pierwsz'ł dekad~ mIeSIąca listopada
odb~ać si", bedJzie od dn;a 2 do 10 listopada rb wlQC'Zme.
.•
Na bony t1uszczcme kat. PR.R na odcinek Nr 10 WYdawane będzLe
0,50 smalcu.
b d
Na bony tłuszczowe kat. PR_R na odcinek Nr 4 wydawane ę zle
0,25 margaryny.
.
O
d
b d .
Na bony tłuszczowe kat. PR_S na odcunek Nr 1 wy awarul e Złe
0,50 smalcu.
b d I
Na bony tłuszcrowe kat. R
na odcilllek Nr 4, wydaw8lIle ę z e
.
N
b d .
0,25 margaryny.
Na bony tłuszczowe kat. RD
Da odcmek
r 4 wyd8lwane ę ue
0,25 margaryny.
od . Id
Po upływie podanego wyżej terminu ni czrealizowane
cm
Zarząd Miejski
mości że sprzedaż

utrac'ł SW'ł ważność.

Lódź, dnia :n paźdz.iernika 1949 r ZARZ<\D . l\lIEJSIU w LODZL

(1/Z)

OGŁOSZENIE
W sprawie wykazów nieruchomości
ZgodniJe z art. 111 ust. 1 d ekretu z dnia 16 maja 1946 r . o postę_
powaniu podatkowym (Dz U R. P. Nr 27, poz. 174), or~z § 8 statutu
mIejSkiego podatku od psów i § 11 statutu mlejsklegv podatku
od środków reklaiIIly (Dz. WOJewódzkI m. LodZI Nr .8, poz 95 .1 96).posiadacze =ględni e zarządcy meruchomości oboWląza1l1 by.!> złollYĆ
do dnia 31 stycznia 1949 r . ";'YIiAZY NIERUCHOl\iOSCI ~ uwzgled_
nieniem psów posiadanych przez lokatorów. oraz szyldów Itp.
Nie wszyscy posiadAcze 'względnie za.t'Ul.dcy meruchomoścl W}'i<azy
te dotychC'Z/lS złożyli.
W zwi'łzku z powyższym Zarzą.d Miejski - WyclJzial Podatkowy
przypomina, że wykazy te należy niezv:!0~le złożyć do Wydziału
Pods:tkowego (Al. Kościuszki Nr l , trzeCIe pIętro, pokój 320).
.
W razIe nioezłożen ia tych wykazów do dnia 10 llstopada r. b. wmnl
ukarani będą karą porządkOWą. w wysol<oścl do ~.OOO ,- :l1ł z mocy
art. 142 dekretu z dm.ia 11 kwietnia 1947 r. o pvawle karnym skarbowym (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 140).
Lódż, dnia 31 paźdz.iernika 1949 r.
(2/2:)
ZARZ4J) MIEJSKI w l.ODZL
ZGUBIONO kartę RKU Lódź roia
nazwisko
Grzelak Henryk.
Strzelców Kaniowskieh 41.

sto,

SKRADZIONO

kartę

rozpcnmaw_
Zw. Zaw. Muzy_
ków. NB.7Jwisko Piotrowska Marla,
Bednarska 26, m. 25.
czą,

legitymację

KSIĄZKĘ tramwaj 10
pon.leodzl.ałek. Kto :zmalazł proszę
dzwonić 129.48. Bielawski.

ZGUBIONO

ZGUBIONO
kartę ewakuacyjną
nazwi6ko Czepułkowskl Piotr, Pa_
triotyczna IB.
(10501 s)

'!!'
!:p~ ~ o~r~ ~
WOJCliCHOWSKIEGO
PIO'l'RKOWiSliA 59
poprzeczna ofIcyna.

LICEUl\1 PRZEMYSŁU GUMO • .
WEGO w Lod.2.jJ, ul. Ta.mka U
ZATRUDNI ZARAZ:
KIEllOWNmA INTERNATU
(wychowawc\1O - KSIĘGOW,!.,
SI>KRE'l'ARliĘ i W02NEGO.
Zgłoszenia osobiste oZ dokumentami od 10 do 15.
(11147 p)

ZGUBIONO kartę rejes tracji woj
Wacław Fran
(11096 p) SI{RADZIONO
asygnatę na węgl el Wolski Jerzy, oraz legi!. ZW.
ZGUBIONO
RKU Pabiani_ Zaw. Makowski Roman, TramwB_
:
ce. Błaszczyk Władysław Ur. 10.7. jowa 3.
(k 1H1)
1917 r.
(l0925/ll0
ZGUBIONO
legitymację emery_
TELEFON 272.70
talną 3ag na nazwisko
Mordal
ZGUBIONO leg. adwokacką \V'Y- .Józef Zduńska_Wola, Pomorska 9.
daną
przez
WarszaWllką
Radę
DZIS DWA PRZJ;DSTAWIENIA o godz. 18 l 19,30
Adwokacką. Nazwisko Mieczysław
Różyekl.
(1117'8 g) ZGUBIONO kattę RKU - Kotiskie na2iWisko Nadkańs!ti Fellks,
SwięciechÓw p.ta WÓjdn.
ZGUBIONO książeCZkę Ubezpie_
komedia muzyczna K. Isajewa 1 A. Gelicza.
czalni Społecznej nazwislro Basz- ZGUBIONO kartę rejestracj.l woj
czyńska Helena, t,ódź, Byodgoska skowej wydaną przez Zarząd Miej
w re~erl~ .J, Chojns.aJd.ej l M. KaniewskIej.
Nr 50.
ski SulejÓw, nazwisko Pruszczyń.
ski Marian 1929 r.
(k 1823)
Kasa czynn& od god'/:. 10 bez przerwy. Tel. Z72.70.
(k 151)
ZGUBIONO dowód repatriacyjny
ZGINĄŁ
p Ies myśliwskI ostro.
========================~~~=iINr
legltymacj~
wą 064342
parzystą,
nazwiskotramwajo_
Toezko wrosly "Burzan". zawiadomić
Teofil, Targowa 16.
za wynagrodzeniem. Zgierska 56,
tel. 266_30.
(k lB19)
ZGtrBIONO kartę RKU Łódź, le_
_ _ _ __ _ ul. PIOTR~O_WSl!~~r_ 243. _ _ _ _ __
ZGUBIONO
10.9
49
r.
kwity,
blok
gitymację Zw. Zaw.,
fabryczną,
ora>: stempel firmy
Bła szczyk .Jan, ur. 8.12. 1912. Na_ raehunko\V'Y
DZIS i CODZIENNIE o godzinie 19,15
"Continental"
KominIarska
B.
piórkowskiego 177.
skowej RKU_Kielce.
Iczak,
ur. 26. 3. 1921 r.

'-===================:;====::::==~~I
Teatr Zimowy »0 S A« Traugutta 1

kartę

»Wzywa was TaJmyr«

!

Teatr KomedU Muzyczne.1 .. LUTNIA"

"PTASlN'IK

Z

TYROLU··

OperctIta w trzech aktach M. Westa i Helda.
Udział bierze cały zespół artystyczny.
CHÓR BALET ORKIESTRA.

Bilety do nabycia w ka8ie t eatru od godz. 10 do 13 I od 17.
w niedziele i święta kasa teatru czynna od godzmy 11.
UWAGA! W poniedziałki nie świąteczne teatr NIECZYNNY.

T EA T R L A L EK
Ł6D2_~IOTRK0!VSKA

,.A R L E K I NU

Nr 150.

Telefon 258_99

"'Ystawia wielkie widowisko

"Wesoła
MASKI -

Maskarada«

LALKI -

AKTORZY

codziennie o 17,15, w nie'dzlele 1 święta o godz. 15,15 I 17,15.
W poniedziałki teatr nieczynny. Kasa czynna od godz. 10.

ZGUBIONO kartę rejes~racj! woj
ZGUBIONO legi!ymaeję Zw. Zaw. skowej &KU Lódź,
książeczkę
Nazwisko Noga Irena . Narutowi. czeladniezą, dowód osobisty. Na_
cza 31.
(11087 p) zwisko Mlslakiewicz Wacław ur.
29.B 1929.
(11HOp.)
PRZYEI.4,KAI. się pies seter (su
ka) czarna z białym .
Odebrać ZGUBIONO kartę rejestracji woj_
ArntiJ Czerwonej 51-18. (11175p) skowej RKU - Ozorków. Krze_
w:ń~J{i Jan, ur. N.6. 1914.
ZGINĘŁA
karta rozpoznawcza . _ _~""'!"~""!!'!'!""'!!'!""'!_!'~"!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!
Nazwisko Gullńska Hanna, Czesła ---W-Y-D A W C~-
wa, Irena, numer 536--816.
Spóldz Wyd .Oświat ... Czytelmik".
Redakcoja i Administracja: Lódź,
ZGUBIONO
kartę rejestraeyjną Piotr~owska 96. tel. 211-82. 209_02,
('patent) wyd. przez Urząd Skar_ 20L 75; Dział Miejski 207.18. Dzial
bowy w Końskich Nr 023225 Roza. Sportowy 208_95; Dzial Ogłoszeń
lia Turalslre.
123_33; Dział Prenumerat 180.74.
Redakcj30 rękopisów nie zwraca,
ZGUBIONO
ksIążeczkę Ubezpie. za treść t terminy oglo.zeń nie
czalni Społecz1'1ej. NazwIsko Leo. b I e r Z e
odpowiedzialności
kadia Czeres. Grodzjeńska 5.
Redal,tor naczrJny:
ZGUBIONO
kartę rejestracYJnąj
RKU
- Łódź
miasto
i metryk ę _ _ANATOL
urodzenia
Kujawa
Tadeusz.
_ _ _ _ _ _l\IIKUI,J{O
_ _ _ _ _ _..iiiiI;;;;;;I

c·
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D
O
Agaplt rozglą.dał się dok3ła. Kom6rlc:l. by·
la ciasna bez żadnego llrzą(1zfnia . tylko przy
ścianach' zn".idowaly się gahlotlti. Z~ciE'!ta_
wiony Ji:rllpl<a zacz~1 sZl'erl!Ć w l\'ablo·kqch.
XagI~ wy,lal radosn)' okl'2~·lt•.
- To się pl"1.y<1a, nawet SIę
r,izo pny,

-.-D-Z-lEN-N-I-K I,ODZKI Nr 301 <i565}

I

(la - powiedz iał, chowając do kieszeni !d1ka
ampulel, &ro, Im usypl:ającego,
o
ktorynl
wie.lział,
:;'e maI:> dawka wystarczy,
aby
t H k I
"śp,ć
na
tllu~i
czas
nawe
er
u
esa.
1"nll lIrupłm zja·.-iI się niby przypadkowo
koło liUchni oficerskiE'.j . Tłusty kucharz chęt_

OdbitowD~

' -SP.,

nie przyjął eygaro od symp~~cznego. ma';Y·
narza.. Nie zauważył ocz~:l\f.I,cle :- slllgaJ.'~c
po obrus l serwetki - ze AgapIt szybkuu
ruchem wsypał co~ do imbl·ylt,..
W me.sie oflccrskiej po śni"daniu
.
I trzej
r
bic,,-adnicy
jednoo~ kapItan,
O JCel!

Wl~··O~W,-~Czyteln.ik" L6dź, ul. ewirki Nr li

i szturman
czuli się jak po zastrzy.lm
żela.zo-betonow~·m, tak ci~żkie
stały Ilę Je!,
dala. ZaczIII się wyścig zic"'!lnfn.
Ost~~m,
J<fór" zwalil się głową na stoł, byl łcnpha!\
IIIurphy, Srodek usypiaj~cy Al:apita działal.

D-06292

