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Kiedy wróg ucieka się do naj- zewnętrznego dowodzić nie pobardziej perfidnych środków wal· trzeba.
Nadaje to szczególnej wagi ob·
ki? Kiedy stosuje wszelkie, !jaczwartek
kie tylko się da, metody? Kiedy radom III plenum Komitetu Cen·
uruchamia całe swoje rezerwy?
tralnego PZPR, które postawiło
17 listopada
Wtedy, gdy widzi, że jest coraz przed całym społeczeństwem spra·
słabszy, że przegrywa, że może wę wzmożenia czujności isku·
1949 r.
zostać pobity nieodwołaln~e i osta- tecznego przeciwdziałania wrogiej
Rok V
tecznie.
działalności.
Tę prawdę,
znaną dobrze ::C
Nr 317
najbardziej doświadczonej w wal·
Boleslaw Bierut postawił w znace - radzieckiej klasie robotni- nym dziś całemu krajowi refera·
(1599)
czej i jej partii potwierdza obec- de pytanie:
na sytuacja międzynarodowa, po"Czy możemy powiedzieć, że
twierdza także obecna sytuacja w jesteśmy dostatecznie czujni wo·
Polsce Ludowej.
bec prób wciskania się agentów
Rok 1949 - a więc rok 'ogrom- imperialistycznych do naszego a·
nego wzrostu międzynarodowego paratu państwowego i gospodarobo~ demokratycznego - zazna- czego, a tym bardziej do naszej
czył się szczególnym natężeniem partii?"
walki i zaoStrzeniem metod ze
Odpowiedź na to. pytanie była
strony obQZU imperialistycznego. negatywna. Czujność jest niedo·
Sukcesy odbąlIow;Y i budownictwa stateczna, brak czujności jest 'W
gospodarczego ZSRR i krajów de· wielu wypadkach wręcz karygod..
Jńo.k~acji Indowej, masowy, o· ny l to nieraz na stanowiskach
garnia.jący dziś wszystkie kraje odpowiedzialnych, gdzie przynosi
sIł pr~m6wienie pełne bredn1 o krajach świata ruch pokoju,. historyczne to tym cięższe szkody.
NOWY JORK (pAP). - Na posiedzeniu komitetu politycznego Zgro.
demdliracji ludowej, usiłując w ten spo_ zwycięstwo Chin, LudoU7Vch, pOT~_ dniowe
obrady
plenum
madzenia Generalnego ONZ miin. Wyszyńskii wygłcsU przemówienie na s6b
przesunąć na dalszy plan p r o p o z y c j e · · ol
radzieckie. Zarzucił on delegacji I'adzlec wstanie Niemieckiej Republiki wykazały dobitnie, że brak czujtemat radzieck1iej propm;ycji, przewidującej:
kiej, źe jej wnioski mają charakter "pro Demokratycznej, wreszcie rozwia· ności wobec zakusów wroga m ..
l) potępienie przygotowań wojennych, prowadzonych przez niektóre
pagandOwy". Jest to znany, nleprzeko_
państwa, a w szczególnośat przez USA i Wielką Brytanię;
llY'wujący manewr. PrGpozycJe radziec_ nie legendy o m!Jl1opolu atomo- swoje określone źródło, że wyra"
2) stwierdzenie, że WYkorzystanie btoni atomowej i innych środków
kle- to nie propaganda. Propozycje te wym U.S.A. _
wszystko to prze· sta na określonej glebie. Karygodopierają się na taldch faktach ,jak wy_
masowej zagłady jest sprzeczne z sumieniem i godnością n~rodów i jest
ścig zbt-ojeń w USA, w ~nglii i w in. chyliło wyraźnie szalę na rzecz 0- ną ślepotę polityczną, jakże szkod~
nie do pcgodzenia z przynależnością do ONZ, - stwierdzenie, że dalsza
nych k,'ajach bloku anglosaskiego, roo. bozu demokratycznego. Przechyli- liwy brak czujności wykazali ci
zwłoka w podjęciu przez ONZ praktycznych środków w sprawie zakazu
dmuchiwanie budżetów wojskowych, co
ob,nitża jeszcze bardziej stopę życiową ło tę szalę tym silniej, że po dru- ludzie, w których postawie ideo·
broni atomowej i sprawy kontroli - jest niedopuszcza.lna;
luduości, jak tworzenie Ilcznych baz woj giej stronie zaostrzenie się prze- logicznej i politycznej zaznaczyły
3) przyjęcie uchwały wyrażającej żYarenie, aby pięć mocarstw skowych. Nie jest propagandą, lec~ 1ak_
.
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tem powszechnie znanym _ dYSkusja w ciwności W łonie państw kapita- SIę rysy l s azy, CI u Zle, którzy
USA, W. Brytania, Cłrlny, Fra.neja i ZSRR - zjednoczyło swe wysiłki
USA między marynarką a tlotą powietrz listycznych, coraz silniejsze obja- ulegli wpływom oportunistycz.
dla zapobieżenia niebezpieczeństwu nowej wOjny i zawarło pakt w spraną· DYSkusja ta dotyczy zagadnienia, jak
.
l· t
b
b
wie wzmocnienia pOkoju.
lepiej napaść na miłujące pokój kraje, wy zbliżającego się kryzysu - nym nacJona lS ycznym. O • o •
zjeżdzie
kupc6w,
bankier6w
I
przemy_
jaltie
są
najlepsze
metody
zaglady
milio_
stały
się
wyraźnie
dostrzegalnymi
Spychalski,
Gomułka
i
Kliszko,
Min. Wyszyńslci przypomniał propozycje
ZSRR na dotychczasowych sesjach Zgro siewców stwierdził m in., że "zimna woj nt~I!~~~~~ kanadyjskiemu nie podob~ faktami.
którzy piastowali odpowiedzial·
madzenia Generalnego ONZ zmiel"Lające
W tych gigantycznych zapasach ne funkcje partyjne i ' pań·
lronsekwe6.tnie do utrwalenia pokoju ~b~~.'~W;~I~~Of~;::ie~~y~r je~~!~i się roch w obronie pokoju, o którym mo
swe stanowisko tym, że "zimna wojna
wa w prepozycji
radzieckiej,
a jedl1<\k socJ·alizmu z kanitalizmem
świat stwowe wykazali karyogdświata.
" faktem
jest, :!;e narody
świata domallają
y
Na pierwszej sesji w roku 1946 dele_ zwiększa pOpyt na towary, przyeyma się pokoju. Ruch w obronie pOltoju roz_ ocinący chwyta się wszelkich ślod- ny brak czujności właśnie na podgacja radZiecka zaproponowała powszech się do utrzymania wysokiego stanu za. szerza si~ z dnia na dZIej!. Razi to p,a»a, ..
jego wsp6lników, kt6rzy ków walki, sZllka nowych form łożu błędów ideologicznych, na
ną re-dukcję Zbrojeń i sił zbrojnych. Pro truclnrenia, przyśpiesza postęp technolo_ PEARSONA i
pozycja ta była podstawą historycznej de gIlczny i w ten spos6b po duo si )loziom widzą w ruchu w obronie pOkoju - flas. obrony przed klęską, nie cofa się podłożu oportunizmu, oddalenia
cyzji Zg:romadzenia Generalnego z 14 życia w kra,iu",
ko swych planów agresywnych.
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Powiedział on następnie,
że "bez
Delegatowi l<anadyjskiemu wtórował prze za ą, c oć y najnikczem- Się o mas pracu)ącyc , na p~dłogrudnia 1946 r. W ten spos6b rząd ra_
dziecki wyraził swą zdecydowaną wolę zlmuej wojny popyt na towary ze strony przedstawiciel kliki titowskiej, krory wy niejszą metodą.
żu błędnych teoryjek. Postawa
ntrwalem.'Ja pokoju powszechnego i. goto_ rządu byłby znacznie mniejszy, a wydat. stąpił z nowy1n1 oszczerczy1n1 atakami
M d d
...
'd l .
'1·
.
eto a
ywersJl, szp!egostwa, I eo ogIczna sprawI a, ze nie Wl·
wość do pokojowej wsp6łpracy rozmai. ki przemysłU i rządu na badanie nauko_ przeciwko ZSRR.
tych . system6w państwowych i SIPołecz_ wo_techniczne - byłyby o wiele niższe."
At:lki na propozycje radzieckIe I argn_ rozsadzania od wewnątrz ruchu dzieli oni wroga, że wykazali da ..
nych.
To cyniczne oświadczenie profesora menacja przeciwnik/iw propozycji ra_
b
.
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.
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metoda dobrze e o posuniętą
e omyślność w
Na drugiej sesjI rząd radziecki wystą_ ciemnogrodu. demaskuje Istotne cele pod dzieckiej świadczą o zamieszani.u, jakle 1'0 otruczego
pll z inicjatywą potępIenia akcji podże_ żegaczy wojennych. Mln. Wyszyńslti pod propozycje te wywołały w obozie pod7.e zresztą znana z przeszłości - jest obsadzaniu
niektórych odpowiegaczy wojennYCh.
kreśia, że podżegacze wojenni kontynu_ gaczy wojennych.
t
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,
eraz stosowana przez imperia l- zla nyc l'0sterun ow prac~ pan·
Na trzedeJ sesji delegacja radziecka uJą swą kampanię i występują przcciwko
zaproponowała redU/l:cję Zbrojeń pięciu wnioskom radzieckim, korzystając m. in.
Zabłoć W zarodku
aa
stów l·ako szczególnie wama l' zo- siwowe]' przez ludzi wrogich, na.
."
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mocarstw, zakaz broni atomowej i zor_ z pomocy dele'gacji kuomlntangowskleJ
pOV'Jiedział Austłn
stała wzbogacona w nowe środki słanych dla dywersji i szpiegOoo
J:'anlzowanie systemu kontroli w ramach f kilki titowsklej. Skutldem tej lramparul
Rady BOSlzpfeczeństwa. ~ezoJucja ta zo .. jest f;lkt, zo odczuwa się jeszcze psycho
i Jo.r.my. Na tę metodę _ s'koro nic stwa. Partia pos.tanowiła usunac
2.ę
oJenną,
liliA
1
wIllektórych
ib_
l'trfii!stcr
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sz
lis.,r!
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•
..tala 3eduak t')~ rzucona przez więkSMŚC
st~pJlJ"e, że ju" na drugiej sesji Zgroma_ nie jest w stanic hamGwać rozwo- z Komitetu Centralnego i pozba·
Generaln&go ZgrGmadzenia, która posln. nych krajach.
szn1e wykonyWała zlecenia USA l W.
do ataku
l12\cnia Generalnego przyjęto jednomylJl_ ju socjalizmu - najbardziej się li- wić p:awa udziału w jakichkolSugn""ł
Brytanii.
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u
nie rezolucję, potępiającą propagaudę no
W
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aszyngtonie i LondynIe, WIe
w a ac
partyjnych tyc
Obecne propozycje Związku Radziec_ M6wca przypomniał, że sygnał do ataku weJ wojny w każdej fO,l'Illie. "Pamięta_ czy w
kiego znajdują się na. tej samej płaszczy_ p~QclWlto propczycli radzieckiej cłał mi_ my - powiedział min. WyszyńSki - sło_ nie mówiąc już o poinniejszych trzech swoich towarzY§..zy, którzy
linie walki o pok6J l wsp6łpr;\cy międZy nlsteJ: Bevln,
kt6ry w zniekształcanej wa dolegata Itmery:kańskiego AUSTINA, 'odk h
. d
d·
. bl d t l
k'd
ac
mIę zynaro owej re- przez sWOJe
ę y y e sz o
wy..
narodami, walki przeciWkO klice awan. fo.rmie przedsta.wit radziecką polityl,ę za_ który wówczas publicznie oŚ'Wiadt:zył. że asr
turników, dążą.cych do zdobyefa panowa. gralliczną, po czym usiłował uzasadnić projekt radzie ch! w sprawie potępienia akcji. Agentu,ra titDwska - nowa, rządzili.
Związek Radziecki ta~ie posunięcia,
nla nad światem.
;lak agresywny palet propagandy wojennej należy zabić w za_
. Ib.. k l '
d
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t
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O: eSNtW
leru wys ąpI z ecy·
znowu podnosi sw6j glos w obronie miłuj. atlantyc1d, pakt brukselski, wyścig zbro. rodku", Nie udało siQ to wtedy delegacji na Wleuo<ą s a ę zamIerzona ycych pokój narodów i prieciwko blo_ Jeń, rozbiele Nie1n1ec. M6wca p=zypomi_ amerykańskieJ. Dopiero w następnych la wersja polityczna stała się dawanie przeciw elementom ka~
lwm agresywnym ze Stanami Zjednoczo_ na, że Bevin w wystąpieniu swym starał tach kola real(cyJne USA dołożyły wszel r
t
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się nzncić na Zwi~zc1c Radziccki oilpo. )<ich Rtarań, aby PO% awić rezolUCję, P1:'ZY g owną s aw tą unpena I OWo ro deroWIczoWS lm l przypa
owym
nymi 1 W. BrytanIą na czele,
Któ:!; może przeetwstaw1ć sfę radzieckie wledzlalność za tzw. kryzys w Berlinie. jęt'ł jednomy~lnie
Gep.eralnym Zgro:' ces Rajka wykazał właśnie, że ma- w partii, przeciw tępym biurokra·
mu wnioskowi, kto mo-że wntąpJć prze. A przecież wiadomo powszechnie, że ru~u zeniu ONZ - wszeUdej reałneJ war. my tu do czynienia z odszczepień- tom, przeciw ludzi9lll o dygnitarcIwko propozycli pote'plenla Jl,l)weJ woj. wJaśhle Amerylmnie i Anglicy wyWolali te lici. W StalUlch ZjednoeZ01ll'ych, w W.
ny, przeciwko ptopo'tyCjl 2;akll'l.u btoQl tzw. kryzys berliński, przy pomocy ktlL Brytanii 1 w innych krajaCh nie tylkO stwem i zdradą, oraz że jest to na- skich i antyspołecznych naroatomowej, pueciw'ko pt'opozycJl zaWAr. rego chcIell zamaskGwać swą politykę nie ustala propaganda wojenna, lecz wzmo rzędZ!i.e amerykańskieJ· dywersJ·i w wach.
ela paktu pl.ęctu mocarstw w sprawie rozczłonkO'Wąnla Niemiec. Amerykanie l gla się ona 1 przyjęla histeryczne formy.
wZlnoeD1enl& pbkoju~ Nikt, !la wyjąt. Anglicy staraU się skomplikować prOblem
skali międzynarodowej.
' Tylko partia, która ma oparcie
kiem wrogóW pokoju. Nikt, za wY1ąt. Berlina f dlatego sprowoJwwali strajk
Ludzko~t przeciwko
M ~ t Od Y d ywerSll
•••l. pro'b y rozsa- w masach ludowych i czuje pły~
kłem tych, ~ widzł\ W JloweJ woJ. kolejarzy. To oni zerwali wstępne poro_
OlI
nie możliwoS6 wzbogacenia stę l środek. zumlenle, zawarte w paryżu, w sprawie
agresorom
dzama ruchu robotmczego od we- nącą stąd siłę, tylko partia, która
Clo "dobycia panowania na"- światem o. Berlln.a między przedstawicielami sześciu
t
d b
P l
raz'" ujarzmienia lunych narodów.
tzw. krajów neutrałnych a delegatem
R6wnocześnie jednal. wzmaga sJ;.1ę opór wną rz Są O rze znane W
o sce stoi na mocnych i niezło.mnych pod
Związku Radzieckiego. Pllnu Bevlnowl te sit demokratyc~nych wobec tej propa_ jako sposób walki piłsudczyzny, stawach ideologicznych, która ma
fałszywo argumenty i os",czercze insynua gandy. W kongresach pokoJu, które się w okresie p edwo· e
. . k
d . ł
.
.. h
Zimna wojna
cje były potrzebne dla zatrucia atmosfery odbyły w Paryżu i Pradze, uczestuiczyli
rz
J nnym a po· nU]Wlę szy u ZIa w oSlągnlęcIac
politycznej
f
odwrócenia
uwagi
opinii
delegaci,
reprezentujący
600
milion6w
tem
w
czasie
okupacji.
Mówił
o
kraju,
w
zwycięskitit
zreaIizowajest dobrym interesem pUbllczneJ od wniosk6w radzieckIch.
zorganizowanych obrońców pokoju. M6w tym, przyta~ając liczne wymow- niu przed terminem Planu TrzyPrzeciwko po!wjowym propozycjom ra l
_,
ca cytuje następnie slowa G. Malenko_
kł d
P
d
B·
dzieckim - stwie!"dził lJ!ówca - mogą. '
ozdmuchlwan.e
wa, który stwierrlzll: "Potężny ruch zwo ne przy a y, tezy ent lerut na letniego - tylko taka partia mo"
występować Jedyrue pOdżegacze WOJen_/
'"
lenniJr6w
pOkoju
świadczy o tym, że na_ III plenum KC PZPR
gł
d·'
d
d
. b
•
'" rody reprezentują -<llę, kto'ra moz'e OkI"el_ G d · .
ni, przedstawiciele k 6ł reakcy j nych, upa
I fi . k a po JąC z ecy owaną I ezbud zetUW WOł!i k OWyCn
trujących w wojnie źr6dło zy~ku dla lca_
znać agresorów". Sukce~y l'uchu w obro
Y po ,!oJme wyzwo e czeJ omp!omisową krytyl,iię blędów
pitalistycznych klik I monopoli. Przyznał Sygnał Bevlna został pOdjęty pl'zez In_ nie pokoju doprowadzają podżegaczy wo powstało panstwo ludowe, obala· we własnych szeregach i wydać
to otwarcie profesor uniwersytetu w nych przedstaw.:cicli bloku anglosaskie. jennych do szału.
.
ł d
. d
HARWARD, SUMNER STYLER, kt6ry na go. Delegat kanadyjski PEARSON wygło
(Dalszy ciąg na str. 2)
Jąc wazę posla aczy, gdy w walkę tym swoim aktywistom,
----~--~.:...:.:.-=---=---.::..--:.......~------''-''------~~---.:...:.:.--=---:::::.....::.=-..::.:.~-=-pierwszych latach swego istnienia którzy byli nosicielami i siewca.
państwo to potrafiło pokonać naj- mi błędów.
większe trudności, nieprzeJ,"Wanie
PZPR jest taką partią. Skupiła
rosnąc w siły - wróg pob-ity, wy- ona wokół siebie polskie masy lu·
pychany ze swoich starych pozy- dowe, które mając zaufaDlie do
cji, nie mogący walczyć wprost, partii, uznając jej linię ideologicz·
&tkie pa;tie reakcyj?e: począw~y chwycił się podobnie jak w ną i polityczną za słuszną, potra.
od praW1c~wyc~ ~~CJa1i5tów, a kon. skali międzynarodowej me· fiły wydobyć z siebie t l ·
•
cząc na naJskraJme.Jszych tlgrupowa- od d .
.
'.
.
y. e lmpo
Przemówienie Marcela Cachln'a na III Plenum KC PZPR niach
reakcyjnych _ =uszone są t • ywer~YJDych, ~abotazowy~h, n~~ącego wysIłku~ po!rafIły szybDrodzy towarzysze i towarzyszki
łączyć się, by móc dopiero wtedy sZJ,l1~gows~ch~ ~aro~o w dzu~. Cle] o,db~~owy;wac, WIęcej produ·
walk! Jestem przekonany, że bf:dę
wspólnie występować przeciw komu dZlDlę P(}lityJu, Jak l gospodarkI. kowac ruz mozna było oczekiwać.
wyrazicielem uczuć wszystkich mo,
n:istom
Ludzie stojący zdala od bezpo- potrafiły wykonać na dwa mie·
ich francuskich przyjaciół oraz BiuMówca potępił następnie zdradę średniej ?ział~lności po~ityczne~, sjąC? .przed terminem Plan Trzy..
ra Politycmego i Komitetu Central.
klild titowskiej i podkreślil z naci. ~~~ost POJ,Ć nl~ mog~, Ile ~rfr letru l st~orzyć podstawy do pla..
nego Komunistycznej Par~ Francji,
sIdem koruieczność wzmożenia czuj- dll l specyficzne] sztukI stosuJe SIę nu 6·1etruego.
przekazując
towarzyszom polskim
ności.
Zdaje sobie 2) tego ~rawę w tej robocie, jak umiejętnie poWskazania i wnioski III plenum
najserdeczn.iejsze braterskie i przyjacielskie pozdrowienia.
Komunistyc~ PaI-?a Fran~ji.
trafi si~ maskować agen~ i prowo- 'przyjęte będą jako wysoce pozy"
Wiem, jaką wagę mają d1lisiejsze
Sprawa T~to powmna ?yc oce;rla- kator, Jak głęboko UmIe on do· tywna wartość przez całe spolewasze narady - mówil dalej Marcel
na prze~ kazdeg~ k.omtl~1Stę, każde- trzeć. Ale niezbite fakty otwiera- czeńsfwo które _ jak i z poprzed
Cachin. Uważam bowiem, że abso.
g? u.cZClW~alizmg~
SOCJaśhs~ęt' Jako dywer_ ją oczy. "Dwójkarze", agenci ob- nich obr~d plenarnych - w"ciąg.
sJe lffiperl
tl WJ.a owego.
. d
b
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lutna. stała czujność zarówno u was,
b'
cego WYWla u, rycerze sa otazu me stąd Wlele cennej nauki oby.
jak u nas jest rzeczą niezbędną.
DywersJa szczegól"
me me ezplecz- l d
..
t fir .
. t I k' .
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na dla partii, która jej nie przeciwy~ersJI,~? .ra I SI~ u nas wa ,e s ,1~J o potrzebIe wzmozerua
Marcel Cachin stwierdził. że wieI,
działa Uważam _ txJwiedzial Ca- wkręcIc do partu l stronmctw po· czU]nOscl.
kim osiągnięciem polskiej klasy 1'0.
botniczej jest zrealizowanie jedności
chin. ~ że w chwili 'obec~ej główne lit~cznych na waźne stanowiska
Wzmożenie
czujności wobec
robotniczej. Inaczej ma się sprawa
niebezpieczeństwo jest zażegnane.
panstwowe i tam uprawiać swoją wrogów Polski Ludowej
wobec
we Francji, gdzie partia socjalistycz
Mówca z ~?lei podI;reślił pow~żne ni?cn~ robot~. Jej celem - 'sabo- d~wersji i szImdnictwa, ~większeoo
na nie chce jedności.
sukc~sy partil komurustyc~ny.ch 1 ro- taz, Dlszczeme dorobku gospodar- me poczucia odpowiedzialności na
Komunistyczna Partia Francji botmczycI:. na cał?m .śwlecle .. My czego, szpiegostwo na rzecz wro· każdym szczeblu pracy, zwalczaoświadczył Cachin prowadza tak
';:p~rtnCJl - powledz;a ł Cachln -ś ga, a nawet próby poderwania nie egoizmu i karierowiczostwa _
energiczną i odpowiadającą intere·
t
k
t
b · ki
y. amy na szczego ne tr ud no - władzy ludoweSom świata pracy politykę, że jest
Foto: API ci, gdyż prowadzimy walkę z impe_
. l·
,
o są n~ azy, o. są o OWlą~ dla
MARCEL CACHIN
ona dzjsiaj, mimo niezwykle zacieklializmem bardzo podobnym do imJak. szkodhwa dla panst~a, dla wszystkIch uCZCIwych, patrIOtycz"
łych ataków ze strony wrogÓW, najpracuJącego narodu, dla kazdego z nych, szczerze postępowych oby..
perializmu Hitlera.
silniejszą partią we Francji. KPF politycznym we Francji. Dowodem
nas pojedyńczo jest ta dywersyj- wateli naszego państwa. .
dysponuje najwi~zym dzienni}t;ie,m siły KPF jest olto.1icznoŚć. że wszy~
~ dzi~l.!!1!1,9Ść w~oga ~odzimego i
HENRYK KOROTYŃSKI
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Pacyfistyczne fraz sygresy\.vne fakty

2raźa teb okoliczno~t, że ameryltańsld
Propar:anda wojenna - stwierdza mÓW plan kontrQII energii atomowej OZIUlOza
"a - nl~ zos!al:\ przerwana. CIeszy eię U!twldaoJę suwerenności Plltiatwowcj.
O!\:l poparciem niektórych rządów. a W Kanadyjski delUilt Pearson wyraził się
~zczeg6Ino~ci rządów
USA i Wielkiej w zwlązleu z tym. :ie $Ilwereu.,ość naro.
ls~.vtln\l, 1:IÓ'o równoc~e4\lI(l jednalt ma. dQW je.t SZkIIdIIwa, .. K(}llcepcja l'tlalrcyJ
I ś lć
~ku.ią SW:) politylr\} halaśliwymi fra7.osa. na", lrt 6 rą należy um c c
wart hl"Ilum.
mi o ... pOlwjn. Nie tylko o propal:andę Słowa takle są bardzo miłe dla ucha mo
wO,;enną chodzi już obeznie, lecz również nopoJlstów amerykańskich, którzy przy
o pos:mlęcia, o~nrtczaJące pralttyczne pomocy panów Pcar60nów dążą do zll.
pr~ygotowanla do wojny. Na tym odcin. kwidowanla suwerenno§cl
Innych kra.
ku wa,ną rol.ę ollegrać ma agreaywny j(iw, aby r,dobyl! panowanie nad 'wla.
pal:.t ~t1antyckl. pal<t ten moca.rstwa ~a. tem.
chodnie usiłują uzasadnić obłudnie ha. Sens
Y...o!"."
słaml oln'ony, pokplu I bezpleczetistwa.
I
"
:!J
Fal 'z tych argumentów jest dla lea~degp
l" planu M2rsh211~
widoczny. oto lIowlem pakt atlantycki
u
"" M
obejmuja
zamlel\hltCl
ugrupowania
pnil'tw, I co ważlllcjilze - palet atJan. naOf::::..a s~~!~;=-:'{c';k~~~;,~ejbOZU
tyckl Il1l\ol'uje w 1I<ullełno§ci mo"lr~vo§li"
powtóu8.lla agresji nlemlecldeJ przeciw pO\lkrdla min. WY~Zyilgltl - nie 'i1l4tała
lm 1,t6rej skierowane są rzeczywiście o. 8P~wl°tlowan .. mlłoJci'ł do śwlatta i do llldz
ko~c. Istotno motywy tej o ensywy ZI!..
b ronne układy Związku Radz IecleI ego z warte
są w dąze'!)lu do torowanltL drogi
krajami demokracji ludowej.
dla Imperlalist6w Ilmtrykatlsltlch I do
S rategów
uauruęcla. ostatnIch przęszkód. plętrl!:ą.
c)'oh slO przed ich pianami zdObycia pa
atomowych
nowanla nad świ:ltem. Atllk blolm angJo.
amerykańsklęgo przeciwko suwerenności
Mln. Wyszyński cytuje następnIe "Wall Innych )rrajów - łączy się §cl&le z tal.lmi
kłada I 'k
kt tl t ki I b I
I
I ni
I
e a w par a. u
m,.a pa
a an yc
u P an
Street JournaJl"
mencle
bryLyjsklm,wystąp
potwierdzające po. 1Ilarshalła, które są obliczone na bezwa.
nad WS;t~l1(ą wątpliwość agresywny cha. runkowe podporządkowanie rozmaltyoh
l'aleter paletu atlantyckiego, Mówca z ko. luaj6w Stanom Zjednoczonym. Przy tego
.
' p Ianac h n Ik ogo n I e d ZI w I b ra k
le I przypomma
oI brzymI e ~umy. przezna ro d
za.u
czone przez rząd amerykański na zbro. poszanowa.nla dla suwerenności narodo.
jenia. l'IInożą się wystąpienia amerykań. wej. NIe jest pf:/lypadkicm. że niektórzy
sIrich polltylt6w, generałów, mających na angielscy konserwatyści są zmuszeni puy
oto zna ....
~.
I
Mars h a II a ozna.
.
ze rea I'lzaC j a panu
celu szerze ni e psychozy wo j enneJ.
generał amerylmńslel ARNOLD W swej <;zalaby przekszta.łcenle W. Erytanli W
niedawno wydanej książce pt.
"MisJa prowinCję "tederacji europejskiej", po.
ś"latowa" litwierdza naiwnie,
te US~ dobnie jak Virginia jest prowincją Stli.
będą w stanie dzięki mQ\lopo!owl bom. nów Zjednoczonych.
by atomowej zachować "równo\yagę sił Niektórzy obrońcy amerykań~kiego pla
na świecie". P17.ed Idllcoma miesiącami nu kontroli nad energią atomową usiłują
generl\l BRADLEY oświadczył: .. Jesteś. przedstawić projekt USA, jako gotowość
my jedynym l<rajem, posiadającym bom. rządu amerykańSkiego do jakichś ofiar
bę atomową"· O'wbdczenie to komento. ze strony USA, ;oe względu na rzekomą
wane było, J!llco stanowisko USA w spra przewagę s.tanów Zjednoczonych na od
wio gotowoAcl wykorzystani .. bomby ato clnltu energll atomowej,
mowaj w ramach przyszłych działań wo.
.lennych bloleu atJantycl~iego.
Przystąpit niezwłocznie
Mln. Wyszyńsltl zaznacza, ze pod~ga.
Ue wojenni splesz:n si" poniewat Zdają
do urzeczyW"lstniienla
... '"
•
50ble sprawę z tego, że CZIlS jest przeJ:
clwlw ntm, że siły pOkoju i demokracJI
uchwał ONZ
wzrastają szybcIej ni:!; ciemne siły rea~.
cji i agreSji.
'l'AKm ARGUMENTOWANIE JJi:ST ZU
W bldej atmosferze, którą zatrllwa,ą PFlf,NIE
POZB~WIO'NE
PODSTAW,
poMegac2o 'Wojenni, nie ma IUIIWY o PP. SZCZEGOLNIE W OBECN~CJI WARUN.
mY51nych skutkach pracy ONZ. Naldy H~OH, W KTORYCH NIE MOZN'A .IU"
atmosferę uzdrowić. Nie wolno dopuścić l\fOWIC O JAKIEJKOLWIEK PRZEWA.
do tel:o. aby ludzie obłą)cani luli 1Ill. DZE USA NA ODCINKU ENERGII ATO.
wpći obłąkani Il:rall z ol:nicm,
lI'lOWE.J.

paktu atP nt

stwierdził

Lliienthal...
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~~~::ni~Ci~~jbl~~~t'!OI~a~!~u ~k~~~~
tego I!u!.azu. Mówca
obeo.
111::1.

Wl'S.-:yJ\skl

z leolei do
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Ło'dzkl

podkre$Jił, że

Zllmlcszeumy poniżej wywiad Pl'zed
Agencji Publioystycznej
"CzyteJn1lca" 2i wybitnym
pOl$klm
uczonym, pro! Ę, Czetwertyńsklm, na
temat planu Dawydowa.
8t~w;clela
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Francja !Znajduje się pod ok\,1pa.
mocarstwa. które p):'owadt/i nie!!
przeciw post~OW'I>.
Mimo to '·om"~';ści francuscv S" "'e~
,.... ~
, ... y
Zgromadzenie Generalne powinno speL
wni swego xw-ycięstwa. Zbliża siE:
nić swój obpwlązek i stwierdzić, źe (lal.
kres kapitalizmu. We Francji siły
sze zwlekanie z pOdjęciem praktycznych
kapitalistyczne, walczące przeciwko
środków
dla rozwiązania problemu ato.
1U0wego - jest niedopuszczalne. JUZ 3
KPF. nie są nawet 'v s'tanie utwo..
LATA MINĘŁY OD CHWILI. W KTO.
rzyć stałego rz<>du_
REJ ORG. NAR. ZJEDN. WYPOWIE.
Nasza partia,.. lIlasz lud, nasz proDZIAŁA SIĘ JEDNOMYSLNIE, ZE WY.
..
KORZYSTANIE ENERGII ATOMOWEJ
Min. Wyszyński przypomtna tu 6wcze. letariat rozumieją, coraz lepiej, Lit
DLA CELOW WOJENNYCH JEST NIE. sne uklady z Francją. z Czechosłowacją, kap'Ltalizm nie może dłużej jstni8Ć.
DOPUSZCZALNE. Zgromadzenie Gene. z Mongolską Rep\\bllką Ludową 1 z Chi. coraz mocniej przekonują się o Slu.
l'alne przyj<:ło rówl 'eż JCdnomyślnhl nami. Związek R,\dzlecki - podkre&11l
Ś l
łó:2:d
. sll
l
ucllwalę, stwierdzającą Iwnleczność wprD mówca _ ściśle i niezachwianie wykonu szno C S w
aoowa. ze
y po tOJ
wadzenia kontroli międzynarodl7WeJ nad je llr~yjęte zobowiązania, domagaJ~c się ju krzepną na całym świecie. a et;
t~'m, aby energia atomowa była wykorzy również od Innych mocarstw wykonania co szykują wojnę, ponoszą klęskę za
stywana Jedynie i tylko dla celów po. zobowiązan.
kI k
kojowych. Lecz sprawa utI<nęła na miej.
ęS q.
scu. RZĄD RADZIECKI WZYWA WIĘC
J d
I
..
Jesteśmy absolutnie pewni osIa·
OBECNIE ZGROMADZENIE GJ':NERAL.
e en ce propozYCJI
tecznego, nieun!krul()nego, bliskIeg!)
NE,
ABY STWIERDZ~l.O
NIEDOPUSZ.
I
CZ LNOSC
J)ALSZ ,J ZWŁOKI
W PRAK
r adz·.eck·ch
g
U,
ZwyCl ~s tw (\ l mmunzmu
pO d prteWo.
TYCZNYM ItOZWIĄZhNIU PROBLJ!!MU
Wracaj'c do ostatnich "ropozycjl ZSRR dem bratniego Związku Radriecld&o!
ATOMOWEGO.
. .
w ONZ .
mówca .
na zakończenie
o§wlad..
go l Józe f a stalina (kI
o aski) .
ZSRR
cza:
Groźbą wojny chcą imperialiśd
wzywa do zawarcia PROPOZYCJE RADZIECKIE O PO. przeszkodzić r07:Wojowi komun1z:mu,
n!!'llktu
mocarstw DUKOWANIU
WSZEClłN~lIl UREGULOWANIU I ZRE. Nie sposób jednak bombą atomow'"
ł"""
'c
ZBROJER I SIŁ ZBROJ.
..
NYCH, Q ZAKAZIE BRONI ATOMOWEJ, zatrzymać pochodu wielldej idei,
Mln. Wyszyński przystąpił następnie do O POTĘPIENIU WSZELKIEJ PROPA. idei, która tkwi w logice h:t.rtorii.
omówienia propozycji radzieckiej w spra
wie zawarcia PAKTU PIE,CIU MO. WGAANN-DIUY WpROZJEEZNNEpJI'ĘCO MZORCEADRUSKT\OV~ idei, kt.óra dociera dzisiał~ już do na'~
CARSTW DLA WZMOCNIENIA POKO. ICH SIŁ ZBROJNYCH O JEDNĄ TRZE. bardzeJ zacofa~ch krajów. Cachln
JU. Propozycja ta jest naturalnym slrut. ClĄ - wszystkie te propozycje, które ilustruJ'e ten fah."t lila rozkładzie pw.
Idem politYki zagranlrznej, Jaką Zwl~zek
...
Związek Radziecki uczynił na przestrze./ stemu
kolonialnegO' Francji _ ~.lw
Rad71eckl prowad.:1 od 3% lat swego ist. ni od 1946 do 1948 roku mają na oku je. Vi t
. i A~'
ó
j D-U
nienla. Wiadomo powszechnie, że polity. den cel: WZMO'CNIENIE POKOJU, ZA.
ę namle
u-yce p łnocne.
......
I<a radziecka ,lest poJltyltą t>o!wju. Po. PEWNIENIE BEZPIECZERSTWA NARO tak~e W sercu Afryki, nad je71ol'etll
Utyka ńtll, wynikająca 'l s:unc·O
charakte
O
" D W. Temu samemu celOWi slu1;ą wnle Czad, W Kcngo, w Sudande na W'".
ru pa stwa 80cjallstycznegp 1 socjaUGty. sione na obecnej sesji propozycje dele. b.....
17 ś·
SI t
! j
1d~'
czneC'o ustroju społecznego - sluży lnte. gaeji radzieCkiej o POTĘPIE;NIU PRZY. r'Z<;4U
~o Ci.
on,owej
ą
ee
resom narodu radzlecklelo oraz lntere. GOTOWAR DO NOWEJ 'WOJNY Q ZA. Lenma - Stalma i wznosi Się okrZY
80m całej ludzkoścI,
lVARCIU PAI"TU 5 MOCARSTW W Iti na cześć Stau,na. Thoreza iDu.
Realiznjąc polltyltę
pokoju, rząd ra. SPRAWIE WZMOCNIENIA POKOJU.
cIos (oklaSki).
dziecki Występował 1 występuje przeciw.
Rząd radziecki mając na uwadze fakt,
N II K
. Mi' d
od' Id
Iw organizowaniu Jakichkolwielt agre. że gł6wna odpowledzialno$ć w dziedzinie
a . ongreSle
Ił zynar
ow
sywnych ulI'l'upowań. blokÓW wojennycll utrzymania międzynarodowego pokoju i Komundstycznej, gdzie miałem szczą
I paletólv wojennych. W związku z tym bezpieczeństwa ponesi 5 mocarst\v _ sta. ście siedzieć obok Lenina _ TV>'I.rie.
;ZSRR występuje za wzmocl\lenlem_~~. I h
ł
kó
Rad
>'~ •••
yc cz on lV
y Bc~leczeństwa - dział Cachin _ Lenin uczył nas Ż~
- - 193' PROPONUJE ZGROMADZEN1;U GENE.
.
'
ł .... e Z"RR
1\Iówea pr:r:ypomnIa,
p
..
•
RALNJ!!MU, BY WEZWAŁO TE MOCAR. naJskutecznłej8'Zym
środkiem walId
roku W$tąpU do L1,1 NarQdów, wychodzl\c STWA DO
. k'
. li
k . ,,_
z zalożenia, że - jak to okreJIIJ J. Sta.
.
ZGODNYCH WYSIŁKOW W prZeCIW o 1IDpel'la YJllOWi i apltauc.
lin - "nlo bacz"e na jej ~łabość, mote TYM KIERUNKU I DO ZAWARCIA PO. mowi jest właśnie atal"owanie go VI
j
d
ak
da~ I
j
kił
MIĘDZY
SOBĄ PAKTU W SPRAWJE
.
. '
. .
ona e n
przy" s ę, a o m Il.s~e WZIIIOCNIENIA POKOJU,
posla:dłoŚCUlch kolollllalnyeh. OdC1ęC'i~
dema$kowanla Ilgre~or6w l jako peWien
", ód ł
jb d' l
\-' ,1-k'
- ll11ocl!l2: słaby - Instrument pokoju. Delegacja rilclzleel(a Wyl'ua Pl"lliekon&. mu .. r e na ar :2;16. n ut.\1 ...... "ego
mogący ha.mowa6 rozpęty'Wnnle wojny", nie, ż~ propozycje te spot)rl\lą się z nale ucisku i wyzysh.'11.
Zasto~()waliśm1
Ale li! trudńotclaml w walce o po~6S 1;ytfm poparci 11m IUI strony lnnyc:11 dele. się jak naj śCiślej do tych wskaz6..
ZwiązkOWi Radzieckiemu wvpadalo .po g/l.cjl. Delell'acjj!. rndzlllcka 3est przeko. wek Len:!na i .>...:~ moz'emy ~Ię po.
' n a n I l , te PTl!yJęcle tych propolllycJI prn
~
""
tykać się już dawniej.
czyni się (lo wzmocnieni", pOkOju, które szczycić poważnymi 8ukcesam.i.
Można tu przypomnieć okres, p!lpr2ledza 1:0 Interesom ma slu~yć Organi2acja Na..
:Mówiąc O propagand:de podżega ..
jący bezpośrednio drugą wolnę 4wlato~ rOdów Zjednoczonych.
czy wojennych, Cachin st""ierd:z:!ł:
Wl\, "PacYflllll1 I projekty rozbrojenIa _
m4w1ł J. W. Stalin o}(azały .IQ po.
grzebane. IQh mlej.ce z.~jęla rOl'ąeEka
'brojeń. 1,;llroić POCllIęJl się w~,y_cy od małych do wlelldch państw, a w tej
lIcl'lble i przede W~~y.tJd.m pa1\stwa pro
wadzące politykę nlelntorwencjl".
Zwi~zek Radziecki równle~ w tvch WA.
.,
,
runkach )rontynuował wytrWale poJltYltę
zachowlUlia pOI,oJu, zawlera3ąc szere,
układów o w~ajęrnnęJ pomocy przeciwleo
ewentualnemu. .takowi agrQsorów.

cją

stanną nagonkę

pO kAla

p.·ac.·u

zr

s'wiat
pracy do Marszałka Rokossowsk1ego
większości,
partię
a
I
~~~~~~~~~~~~~:~~~ ~~~ ~:~:
kierowany prZe.7J

u:n

w·

test

Ule Fr ....cJI

Naród francuski w swej olbrzymiej

nie niIrt już nIe żywi żadnych wątpJlwo.
ścl CD do tego, I<to zapędził Iwmisję ato.
Cale społeczeństwo polskie w dal·
mową VI ~lepy zamek. Taktylca USA pole szym eiągu manifestuje !Iwą radość
gala I pOlega na zwlekaniu I pr~ecląga. Z powrotu Marszałka Rokossow$kle~
nlu (]yskusjl nad rozwiązaniem proble.
mu tł.ton'!) vego. Tal.tYkę tę wyjaśnia o. gd do Ojczyzny j o'bjęcia !przez niego
'lVi!lI~~enie pr:owodniczllcogo Iłmor~'kań. S'tanowisloo Ministra Obrony Naro.
skl"j l.on '~li enorllll atpmowCj LILlEN. dowej.
TRA!.A, kt6ry stwierdził wrę~, że Sta.
ny Z1e ił'; czone ,rom dzą bez prze?wy )N& ód li tó
·taln h ki
bomby atomowe,
pl'
S W pO\'.rI
yc,
eroOl,azuje 81, wl<:c, że rćwnolegle do dy. wanych cod~!en:n.ie do Ma:szałk~
pJoJr.t\tycznych rokowań VI sprawie zalea RokossO'wsklego Z ~ałego ltraJu znaJ
zn brcni atomowej. równolegle do pn~ dUj si b d
d
li tó
Łodzi
bHcznycb demagogicznYCh demonstrat'jl
e ę ar zo uzo s w z
.
"tlObrej wo:i" ze strop.y. przedstawIal.U
OdMa! Ł6dzki Zwjnzku BQjow.
U~A - rząd ameryleallsln w ro:cnaltych
.
...
hJnych lCGml8~ach podejmuje środki dla' niltÓW
O Wolność .
l Demokrację.
kto.
gl'Om:LlIz ni jllk najwl~kn8J iloGcfI homb /rego cz!. onkarm są uczestnicy WillI>:
atumowych.
partyzanckich z faszystowsko.hitlero
Jlzecz jasnn. te W taltlej ~ytllacjl, li'dy
l .'
. . ź
. _....
. .
UfiA prowadzą polltyk1ł crollllld,zenla WS clln naJezd cą, byh w,ęźmowle
bomb ntomowych. ni' motna dojgć dl' hitlerowskich więzień 1 obozów kon
poro~uml!lnla ze 8t;1llaml Zjed'noQZonym'l centracyjnych Weterani Walk Re.
~n:ft'a;rl:el~;~:;!' ::~;~k~1i~~~J ~~:~ wolu cH :L905~1918 ):'oku. byli Po.
mowy~h.
Tym należy tłumaczyć nle.lwstańCY Śląscy Dąbrowszczacy l"al'
ustępliwe 5t"nowlslcn USA od plerws2;ej
.:2:....
•
1 bOJ0'Ynlcy O Wol
chwl!l, w In6rej sprawa ta zD.!łlazla ~IQ tyzan~l ydZl i
na porządl u dz;ennym.
ność l DemolrracJ~ tak Wlta marszał.
Ita R ok ossow·skiego:.. lerzymy meSuwerenntbLit. naro d owa -,
'
ł
i T
. j k
~ł ftdll'u~:a k
If'
ej 4'0 m n i
e, ze zas ug
wOJe a o wy• t u
-..
on .. ep ił bitnego bojownilta w walce o Wol-mówią Anglosas'
ność Narodów. W8półwy~oliciela
stanowisIm ACHIlSONA cieszy $I~ pel PolSki
Demokratycznej, okrytego
nym pop TolNll min. Bevina I innyeh chwałą Dow6dcy. doświadczonego
przedstawIciell blolcu ~nglosaskiego. Nie W boju i w pracy dla Wojska, wY-
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Najsilniejsza partia
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m o a om, ze J"l'g y me wez·
próbowanego wychowanka WielItiej rozkwitu w zwycleskLm Inarj:ru do mle udziału w wojnie przeciwkO
Szkoły StalinOWSkiej dają rękoj- SIOc.lali.zrnu.
.
związkowi RaddeckIemu i. ikrąjom
mię i zapewnienie trwałego pokOju
W depe&7V
gra,tulac"Jnej od pocz- demokraCji ludowej (oklaski).
~"
ol,
i bez.pjeczęństwą Polslti".
towc6w 16dulch czytamy: "Serdecz.
Imperi.allstom amerykańskim nie
List pracowników pyrekcjl Lasów nte Clę witlImy, Towar~.szu Marszal uda się lvywolać :nowej woJD!Y, gdy~
Państwowych OkT~gu Ł6dz.kiego wy. ku, jako wodza polskich aU u.'broj- pl'zeciwstawia si~ ~aj nl.\1:ody a'I.V~ata.
rata dumę i radość 7. "'aktu, że <nm nych l' p""'esvłamy swoie na'gorotsze a w Euro-.-i.e Zachodn1e)' "'"'stąpi"
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l'Qbotniezel Warszawy, który wiódł życzenia, by pod Twoim doświad- przeciwko nim w sposób zdeeydowiIl
ze zwycięską Armią Czerwoną Wol- 'CZonym kierownictwem Ludowe Woj ny proletal'int francuski i proleta.
sko Polskie do :zwycięstwa na~ ta- skO' Polskie stalo slA pot.... n .. ł ni _ riat włoskL
..
...- ..
S%Y1.fficm stanął na czele sił zbroj. :t:Walczoną allą, stojącą na straty
Jesteście dziś, towarzy ze, bardziej
nych Polski Ludowej, by czuwać bezDiec~eń twa PolSki Lu<iowej J bliscy ostnteczoogo zwycięstwa, niż
.
1 umocniemem
'
... ó rcze.,~ pracy N arod\,1 Pol Skiego W m"oT' J eat em jedn Elk g ł ę b ok o pnek o.
na d rozwoJem
nasze. ...w
go wojska i obronności PolskI, Jej jego marszu do Socjalizmu",
nany - ltOńczy Cachln swe przemó·
wienie. ie my również zbliżamy siCł
8"yblr o do zwyci"st
.
?
am
.- ,
" wa 1 w,.yw
1'0 ltrlitltleh. 1eoz 1Il0łklab, e.Ierpl(\nilUlh, rll~.tlłł .11\ B t)-m 'wiatem, p~ •
młodYch towarzyszy francuskich, by
.ywuy Il\t 78, aMII JlI\Jnl(ochańs:llY OJoloq, Dziad lę D Pra.dzlUd«lk
~arU !We szereKL i wraz 2; wami.
S, t P.
młodymi republlkamt ludowymi oraz
STANISŁAW
zwod
Chinami Mao.Tse-Tunga pod pne
m ZwJązku :ąndzleckiego przy
ipleszyU nnaze ~ci stwo, :2:ebym
F.J\lERYT,
mógł mimo podeszłe"o wIeku doż". ć
b. Dl.UOOL~T:r."I PRACOWNIK F·my J. K. l"OZNAlQ' lU.
" . '
.. _ .
szczęścJn. żyć we Fra nn.i l socJ'aliWyprow8uzenie dJ:'oglch nam zwlok • domn "'lOby pm:r ul. Jaslpoqwej 1S
-.
(Juli.mó\\'ll nast,pl we uwartek, dnia. 17. 11. b, :r., o goItd!, !r m"AlIlO, de kG.
stycznej .
'eiol" Sw. Józefa (Ogrodl>wa U) gdzie zost~ie odprawiona bza ~w.
Słowa Cachina zostały owacyjn:e
l'ognab odbędzie RI., teCG~ dnia o godz, ta na stary cml"llłllrz k~toUkl1d,
przyjęte, a gdy zakończył swe prze.
rlln~)IMw!adamiaj.
DZIE()J, WNUKI l J.>JtAWNUCZJ(A,
mówienie,
rozległy się okrzyki:
Niech żyje Komunistyczna partia
Francji!
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Wybitny polski uczony o planie Dawydowa

82

mil!ardy ldlowatogodzin enef"
ktryczl1ęj. Poza tym u~yska.
się bardzo ~pławną drogę wodną
o długości ok. 4 tys. km.

gli el

Profesora Edwarda Czetwertyń· ulały p~oiekt. ale wymaga jesz. styń. Był projekt obniżenia pozia- , - Przyznam, się, panie profeso·
Ost~tecznym, chQć po~~ednil1\
skiego, prodziekana Wydz. Inży~ cze długich przygotowań i debat mu Morza Sródziemnego, co dało ne, że ta cyfra niewiele mi mówI. ~ku~kiem wykonania 'Projektu in·
nierii na Polit. Warszawskiej, fachowców, do rO'zpoczęcia robót by ludzkości nowe obszary żyz- Czy W Wiśle?..
zy;ruera l?awydo.wa. będzie całko
zastaje!ny W domu przy pra<:y. upłynie je$zcze wiele czasu, Tru· nej ziemi pod uprawę. Smiałe te
10 tys. m. sześć. wody na wlta znnan~ khma~u na ogrom·
Wyjaśniamy, że celem naszej wio dno. nie przyzwyczailiśmy si~ je- plany nigdy nie zostały dokładnie sek. wypływa z ujścIa Wisły przy nym, VI WlE~ksZOŚCl pustyn~ym,
zyty jest uzyskanie opiJlii jednego szcze do błyskawicznego tempa zbadane i ocenione, nilZdy nie wy- największej,
katastrofalnej fali obs~~rze. Kazachst.anu. Te ~mIany
z najwybltniejszych polskich uCzO pracy r\ld~ieckich tecbników i ro- szły ze Iifel'v marzeń i projektów, powod;;:lowej,
odbIJą SIę ~o~atmo. rówmeż na
nych sgecjalisty pudownictwa botnik6w. Byłem zaskoczony i nic Po co zres2;tą, skorp nie znala~łby
_ Jak pan Plote.ol' oeetil~ do. "v:arunkach k~lmatyc2;nych Qb:i;lll·
wodnego o zagadnieniu, które mogłem oc~łonąć z podziwu, gc~y si.ę żaden ~apitalistyczny przedsię brodzłejstwlI, wynikające 'I rejlli. row. sąsiaduJących.z Kazach$ta~
w tej chwili pasjonuje spoleczeń w prasa domosła o ;lastosOwanIu blOrca, ktory by był gotO'W pro- zacU teafo .:lgantycznego planu nem, którym obecme często u·
stwo nasze i cały ~wiat. Chodzi energii atomowej do wysadzenia jekty te finansować. Po prostu przebudowy natul'y?
lH:nża klęska posuchy. Dalsze na.
nam o radzieckie prace nad od- skał Bramy Turgajskiej. W ten za długo musiałby czekać na zy"
_ C h
h
kt
t
_ stępstwa tej wspaniałej roboty są
wróceniem biegu rzek syberyj- sposób dowiedziałem się. że robo· ski.
dzi kiec li C ira ery~ ytznąj ra już dla wszystkich jasne i zrozu·
skich i użyźnieniem pustynnego ty są już w toku, że pierwszy tru., .
. w sac elto
P MU
Jes
ego miałe. Przyb~dą nowe ilości cen"
Kazachstanu, Uczony ożywia się: dny etap został skończony.
- ,Tech~lka .raaZl~cka planUJe
~ ę C h s t r Q n n o ~ ć. Jest to nych surowców. nowe zapasy
. ł
- h
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Ch . lb
l
dk
realme - mÓWl dale] prof. Czet· prawdziwa ~ol!PodB,rl.. a
wodna, żywności powstaną nowe O'śrQdki
W spamą a Io,.,ota - mow
cia ym specja nio pO' ro wertvńsJd ...... realnie l' hardzo pr2:ynos"'''ca korzyścI we w ' ; " y s t - · ·
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przemysłowe nowe pl'''kne mlaf C ze t.wer t yns 1, szU aJą~ Gza
pro,
?,,;~ w
w.
a. zlec ~II? zac~e. śmiało. Takie planowan.ie n a 3l e- kich dziedzinach życia spQlecz- s
ta·
,
I"
goś posPiesznie. w szufladZle ~ rają su: pral{tyczI:ll~ gra~uce mię· piei służy społeczeństwu.
nego,
...
tylko tam, w ZWląl:lm RadztecJ.dm dzy rzeczami mo."l!wyml do w y - '
.
Z
f
- Uczeni :rad:;;ieccy raz je,s;>:cze
możliwe sa takie prace! O. proszę konania,
bw. "nicwykonalny.
Gigantyczne rozmiary robót na
j110\VU
ry Po~w~ą n;mt ~ udowodnili światu ~ końclIY prof
zobaczyć, jeszcze parę mięslęcy mr' - mówi prof, C~etwertyf;l/3ki: Wv,żynie Aralsk~ej określają n~j" ~~~1.~C~~a W l'Ozm rac
yc Czetwertyński
_ źe dla SPQI~
temu czytałem w tym numerze - W związku z glgantycznyml lepiej cyfry. Ot6z. po przełarnan1U
.
czeństwa zorganizowanego na za·
"Gidl'at cnniczeskoje
stroitielst~ planami syberyjskimi przypomi· Bramy Turgajskiej, po wybudowa
Przede .wszystkim wodami rzek sadach p~stępu i sprawiedliwości
wo" artykuł inż, Dllwydowa. Pisał nają się inne wlipaniałe projekty niu systemu tam i zapór wO'dnych, syberyjskich użyźni się pustYl'me dla społeczeństwa
pracujaceg~
on wówczas o projektach przeko· inżynierów francuskich c'ty an- utworzy sie o.gromne sztuczne je~ obszl\~V Kazachstanu. U:~Y/lkując dla pokoju świai:o~veao nIe' ma
pania Brau:v Tur~aj.skiej i skie: Iliel~kich. Był np,. w swoim czasie ziO'ro o r,,?wierzchnt 250 tys. km 30 mll. ba. doskonałej ziemi pod rzeCI!:Y niemożlivJvch do' wykon,ą.
rowanla wad rzekI Ob, Irtysza l prOJekt utworzema na Saharze kw. Z jezlOra tego wypływać b~· uprawę bawełny, kauczuku i ryżu. nia
'
Jenisleju na pustynne obszary Ka· morza środkowo. afrykańskiegO'. dzle na południc nowa. wielka rz\.'I·
Woda, spływająca na południe,
•
rOZIl10WP, przeprowad~U:
zach'ltanu, Po. przeczyt~niu tego któ.re bv ~adykalnie w~łyndo na ka: której przepłv;w wynosić bff-l' poruszać będzie
turbiny, które
artykułu pomyslałem sobIe: wspa· 7.tnlanę klunatu afrykanskich pu· dZle 10 tys, m szesc, na sek.
według planów, dostąrczą rocznie
A. Bieńkowski
2 DZrENNliCi.ÓDZKI Nr 317 (1599)
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Tró · rocj nalizatorów z PIPW Nr ~
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W roku 1945 na oddziale sztucznego wlól".na w Państwowych Zakładach Przemysłu Wełnianego Nr 4 w
ŁodZli p!lJnowalo zniszczenie i cisza.
Ogronme maszyny stały nieruchomo
zdewastowane przez okupa..11.ta.
Któregoś
dnia zjawił się na sali
"pucer" Banasiak. Po czterech latach izola,cj~ w obozie koncentracyjnym wroclł długoletni pracownik
fabryki na miejsce swej pracy. Ale
maszyny wymagały nie tylko czys:lczenia. Należało je przede wszystkim
uruchomić. Po pewnym czasie w wy
niku prac montażo,vych na salach
fabryc2'JIlYch słYChać było charakterys tyczny szum.
F~bryka pracowała. a Wacław Banaslak awansował na majstra.
. Od tej chyn.ti w zakladach zaczął
. Się r~ch. Kierownik Pawlak i maj.
strowIe Banasiak i Ornaf ustawicznie krą~y1i po salach i :zaglądali do
wszystlnch maszyn. A we wszystkich
maszynach coś się psuło, coś pękało.
trzaSKało. rwalo się. Zde,n.erwowan:ie
pracowników 1vzrastało jeszcze na
skutek. wypadków ZdarzającYCh się
przy ruez;iliezpieczonych maszynach.
Trójka majstrów odchodziła na bok.
coś szeptali, gestykulowali
kreślili
\II powietrzu jakieś kształty d..• wracili znowu do maszyn i ZIl<lWll S'Z"perali...
Mijały miesiące. Fabryka produkowała zmagając się z różnymi trudThOŚciami. Po wie1kich ·bębnach
11.grzeblarek snuły sie sztucznE! włókna i spływały z maszyn białymi sznu
rami. Te właśnie włókna zaczęły

mocny(a)

rachunkach?
\

słowa podziwu nie robią na nich wra
W tej chwili zainteresowania raTe słowa wyrazaJą myśl, kJtóra
żenia. Bolesław Ornaf mówi po pro- jest motorem pracy tych ludzi. Wy- cjonalizator6w sku,piają się wokół

stu: "Po co to wszystko, po co o nas siłki w kierunku usprawnieni,a prapiszą. po co fotografują? To co robi- cy i podnoszenia produkcji nie umy, to robimy dla państwa i ludu stają. Dzielna trójka ma na warszta_
pracującego, a nie dla sławy i roz- cie nowy pomysł. Jest to jednak tagłosu".
jemnica, której nie chcą wyjawić.

sobotniej konferencji 2l naukowcami
W sali Politechniki skonfrontowane
zostaną doświadczenia robotników
ze zdobyczami naukowców. Nastąpi
wymiana i dyskusja nad teorią i
praktyka. Nasi majstrowie przewidują wiele korzyści !ll tego spotkania
Banasiak jest zdania, że skończy się
błądzenie po omacku. W swoich pomysłach będziemy mogli korzys,tać
wniesienia do ,,karty kontroli pracy z pomocy nauki - mówi Banasiak
samochodu ciężarowego" stwierdze- i szybciej romriązywać zawile kwenia o zawarciu ubezpieczenia Wyma. stie. Będziemy mogli zapoznać sie
gan.ego prze~ wla~ze. gdy~ tylkOI~ na.inow~i zdobyczami technd!Id
Worek żyta zmielono na rriąk~
t~kie zaświa dczema
potWIerdzone 1 zastoso,:"a~ Je n~ w~a~nym terem e.
przy czym otręby i ł'oZ'kurz"
pleczątką PZUW będą honorowane PrzyC'Lj'ru Slę to rowmez do wzboga: wyrui.osły O 2 wagi żyta pr; wypieprz~ p<>sterunki kontroli drogo-I ?enia r;asZ?'ch pomysł6w i ułatwl ku chleba' przypiek (~ost wagi
weJ.
Ich reahza<:]ę.
Zo-Ta.
przy pieczendu) v,ryni6sł 0,35 wagi

UbeZpieCZenie przewozów wycieczkowych
I

•

Ministerstwo Komunikacji wydało
ostatnJio zarządzenie. na mocy którego wszelkiego rodzaju przejazdy 0sób samochodami ciężarowymi muną być ubezpieczone od odpowied~a1ności. cywilnej i O? następstw
njeszczęśll"~ryc~ wypadkowo .
. Do 'przeJszdow tych na.le.zą: . wyCJeczk; w ra!nacI: łącznosCI mIast,a
ze WSią, WYCIeczki w ramach akCJi
S?cj alne i. przejazdy na wystawy,
Zjazdy, kongresy itp.
•
P~wszechny ~aklad Ubezpleczen
WzaJemnych maJąc na uwadze doniosłą rol~ społe::ZIllą i oświ~tową
teg? .rod7~Ju. wyCIeczek ustal:ł dl~
wyze] wymlemonycll ubezpleczen
bardzo niskie stawki.
Za jednorazowy · przejazd w obie
strony. w ramach łączności mas,t ze
wsią składka wynOSi 5 U od osoby,
a za jednorazowy p~jazd w obie
strOI~.y w mych. celach, jak. np.
p~zeJa~dy n~ WYCIeczki w ak<:jl ~ocJal~eJ~ przejazdy ne. wystawy. ZJazdy 1 kongresy - 15 zł od osoby.
Skł dk
..
•..
. a i wyzeJ ~ane ?OOWląZU]ą
przy sumach ube21P·Ieczenna: zroty~h
100.000 na wypadek śmiet'Ci i złotych
200.000 na ·wypadek stałego kalet>
twą.
.
Warunki ubezpieczenia od odpowie
dzialności cywilnej które są również
bardzo przystępne' - po'Lostają bez
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Fałszerze
przed

mąki.

żywnościowych

kartek

!iąde

Ile ważył worek żyta, jeśli z otrzy
manej z niego mąk.i wypieczono 86,4
kg chieba?

...

kilka osób. W ten spos6b w aferę Odpow.i.edzi plrosimy kierować do
zostali wciągnięci właściciele s,k le- Redakcj,j "DZlienndka Łódzkiego" ul
pów s,pożywczych or3:2l piekarze w PJotrlrol\Vska 96, zaznaczając na ko.
osobach Mariana Gor~ego, Henryka percie "Dla Dzi,ału Zadań".
-oMa.tusłaka, Władysława Polewiaka,
Rozwiązanie zadania Ni' 13:
Dłu
Tadeusza Stępnia d starJsława Kubgość p'i&wszegO odoiIn.ka wynosi 6 cm
sika.
Nabywcy kart żywnościowych opie i di'ugość ostatndego - 48 cm.
Za. dobre rozwiązanie II1Agrody otrzy
wających na tysiące kg chleba, zao- muj,,:
.
patrywali !ię na tej podstawie w
1. FluderskR Luejan, (L6dź, ul. 11 Li
dzL
chleb oraz mąkę w magazynach stopada 12 m. 9) - Lew KMSi>l - "Moi
j Wydz. Aprowizacji Zarządu MieJ'. drodzy chłopcy".
Głównym motorem całej afery
2. Hry1IiJcwiccki .Antoni (Jelenia G6ra.
bezpośrednim producentem druków <;klegn.
Wzg. Partyza:'.'lt6w Nr 1 m. 1) - Peari
. Sltw
h b ł H
k lU l ·
Gl'
k'
Buck "Ziemia błogosla.wf",na".
przysparzać zmartwień załodze onba~
o;:c
enry • ał'e owny osarzohy - Marel przy3. Juszczak Edwaru (Łódź, Al. 1 Maja
dzi&1u i ki~own;ictwu fabryki Okay Yfi p chCOWIlJl
-r.~dzi. dów
L\t~ maje się do wszystk:Lch przestępstw, Dal - Iwan Turgenirew .. Opowjadl\illi!L"
p
Odpowiedzi Redakcji: Czytelnicy, któ
mlo się, że ,są za krótkie ja~ć
~a cznY.
.:v >.AJ.
•
oczą ~ Jednak Ql jego zeznań wynika, że rzy
nadsyłaj I} rozwłązarrna w listacih nie
produkCji stanp.ła Dcd 'Znakiem za.
J~go. ,,.kanery prz~stępczeJ datUje nie żaluje on wcale popełnianych opł8.C{)nyC'll (be!/; ZIJlaIC?;!m pocztowego) wpytania
SIę J~ od 1945. r. kiedy to skradł. on nadużyć. Opowiadając 21 cynitzmem losowemu lIlagr6d pod uwagę brani nie
Pew.n~go dnia na sali zltrzeblMek
21 =fi:eJsca sNwoJtej ~racy l Pkrasę llto. szczegóły swo1<:h ci'errmych mach[- będą. •
~ ł"
. b
•
•
gra czną.
as ępme u o owawszy nacj~ robi ViiT3Żenie eżłowieka wspos".a o SIę COS, co wpraWiło w zdum1(~ zrman,. .
...
. u swo'e o s 51'ada l' w""'ólnika
. .
"1
ł.----------------me całą załogę. Jedną z maszyn r07~
Wyze] wynuemone. Wyjątkowo ni- Ją
~ ? tk ą ki
~LJ ł
d nunaJącego
swoJe naJ epsze czasy.
montowano i usunięto połowę· Został skie opłaty, gwarantują tlcz;estnikom sz~,:"c.a W1ki~
ego, l??CZ\ PtO Zeznania jego wsp6lndków natona t a1'urytac:zme r~y~
jeden bęben Po kj,lh'U l'róba~h raz. wszelkich zorganizowanych przejaz- ra l~C zp
roiast ,są sprzeczne ze SIOiQą i kłam1i*»
to
.
.
d
.
ol·
dów
samochod~m· ciężarowymi o warow. ows a y
mm. ln. e:r e- we. Przy pomocy r6żny<:h wykrętów
Dnia 16 listopada PZPW Nr 30
P ocz~, IPrac~ nn, Je n e~ Pp ~Wle,_~: chronę ubezpi;cz~nl'ową w razi~ ty ~? papieros6w "Wolność",
do wy- starają się oni zrzucić z siebie odszY!}-J' cO Slę o,{azal o. rz~z Sr.rn
,
..
robow dora Oetkera oraz do perfum powi'-",,-laln ś'
lO""""
kt6
w Zgierzu wykonały roczny plan
ce-me procesu technologiOZlllego wł6- ewentualno;ch wypa.dkow, ~akie mo- Ch
l
.
ou....
o' c za ~J . .y, przez
re
produkcyjny łącznie z zobowiąza..
kna nabrały właściwej iakości.
gą powstac w czasle przeJazdu.
ane .
dezorganizowali plan . zaopatrzeni 0mami pOdjętymi przez załogę w
To pozornie proste odkrycie poleNa podkreśJ.enl'e zaSługuje również
Wkrótce jednak "przedsiębiorczy" wy nasze·g o miasta oraz narazili
ilości 2.060.000 m tltanln gotogające lDi3 USUnięciu z maszyny za- wyjątkowe uproszczenie formalności Marel postanowił: pr.zerzucić się na Skarb Państwa na W'ielomiHonowe wych. Wykonanie planu przy.
sadnic.zych do rriedawna części przy- ZWiązanych z zawiera!1iem ty<:h ubez podrabianie kart żyvmościowych, co straty.
śpieszono o 5 dni w myśl przyjęniosło w efekcie następujące korzy- pieczeń.
miało mu przynieść :zmacznie w:iękRozprawa trwać będzie przez kUtych zobowiązań.
ści. Po pierwsze zmniejszyła sie wieOrganizatorzy wycieczek i innych Sze zyski. Chodziło jednak o szybki ka dm. (p.)
lokrott;ie ilość używ·anej taśmy· zgrze fr~ewozów. po;V!n~li jednak .pa;rnę- zbyt .odcinkó~·.. wainyc~ tylko !la
--------------blarsklej - artykułu bardzo cenne- ,ac. aby naJpózmeJ w przeddZ1en wy przecląg 1 rnleSląca. Dwoch przYJ ago. Pozatem zwiększył się park ma. jaz.du. zażądać od miejsco:w-ej . pla- ciół. mu~ało więc z konie~znOŚQ
szy;nowy. bowiem usunięte części ma CÓWkl PZUW (Al. KOŚCIUszki 57) wtaJemmczyć w tę sprawę JeSlZcze
szyn po uzupełnieniu pewnymi ~przystajliła do wydania
ściami
stworzyły
nowe maszyny.
W maju br. w jednym· z domk6w
przy ul. Kryzysowej na Marysinje
III, Miejska Delegatura Komisji
Specjalnej w Łodz:1 wykryła nielegal
ną litografię produkującą karty żywnościowe. Na skutek przeprowadzo
nego dochodzenia ujęto też wkrótcp
całą 10-osobową szajkę oszustów.
Obecnie afera ta znalazła sw6j
epHog w Sądzie Okrę~owym w Lo-

,1:

f°,:vs

Brawo Zo.-erz

kit)..
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Oyrek[ja

~:i:~;;.ad~~nofab~~~~ze~a~sz~~~ Za

zakup wódki
bez rachunku
obozu proc"

~a ~owym systemie .pr<:dukcji 18 n~ _ .3 ...ie!iiące
liooow złotych roczrue. E k s p e r C I .
Centralnego
Zarządu Przemysłu
tYSIęCY zł
Włókienniczego ~ Włókien Sztucz..
Wła.dysława BarezyIlska =. przy ulicy
nych uznali 'WYlInki nowego systemu 11 Listopada Nr 11. wlaścicllJelkB rest.aura
pracy za dobre. Trzej zwykli robot.. cji przy ul. ZachodJniej 27 kupo'Mlla już
nicy. autorowie pomysłu okazaH irle od dłu~:>;eg.o czasu w6dkę ~ rachm;lru,
_"'_11-"_.
ł
1J_ t
__ I
8PrzedaJą~ lI} następll1ie u sw1>:ie w restau
W'''-'JU!&Ul racJO!lal'lll;a or<11LU.
racji i obrotów tych nil!) notuj.c W kMąt
Wpro'l'1Qd'Z'OIle przez nich ulepne- kach, przez 00 narataJa. na straJty Skarn
nie po dalszych. iP~6bach 1 wyn1ka<:h P~~ ~!'7IeP~ re-wajt aw..
okazało sł.ę właśCllVle do :zastosowa- zLono u rulej 20 lLtr6w wMld. %1& które ~
nia w całym przemyśle wełnianym. po.sb!.dała. raehunl.-u. W śled'dwile U!talo_

i 100

•

grzywny

~

no, te w6d,kę tę dostarczył

jej Teodor
AndTzejewskl. Mm. przy ul. l{"gyn.ier6w
Nr 9,
kt6ry z.alrupH jl} od k<>''1wojenta
PSS ZygmlJl!ltA Gaje>WSkliego, um. przy
ul, Roln1C?1el 39.
Onle<l2:a1ll1em KamlIIji Specja:lnej Wa!.re._

~
~,~~~~~~
jllWllktegO ~ G&jewllkl!Jego jednym miem"'.
cetn obozu pracy, (kol
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))SPISU ABONENTOW TELEFONICZNYCH"
Okręgu Ł6dzkiego

na rok 1950

I powie~yła oprac.?wll;we działu OGŁOSZE~-REKLAMOWYCH
w tym SPIsie - Społd7JIelni Wydawn.-Oświatowej "CZYTELNIK".

Zlece.nJ:L na OGŁOSZENIA i REKLAMY już PRZYJMUJE jak
r6wruez WSZELKICH INFORMACJI w tych sprawach udziela.
WYŁĄCZNIE BIURO OGŁOSZER I REKLAM
SP()ŁDZIELNI WYDAWN.-OSWIAT...CZY'l'ELNIK" w ŁODZI
ul. PIOTRKOWSKA Nr 96. - Telefony lZ3-SS, 209-55
'
oraz upowB.ŹllIleul przedstawIclele.

Na ~ WroołaWllde:t l na
Targaeh
Pm:nańsk:!ch w!dz!e11śrny Paf\słwowy
Teałr im.
Jaracza
mafld druclane.
________
__________________________
___
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'IDO ·gan, dobru ~ so"" S~4. "'OfItI Jjo4filddym łDZgt~t!effł jest f/gur.
ID~ % fyc~ "owoC%tmycł; ~atł, ~- 7>f'%tcbOcf"la w akcie drugim. 'Najpe/nief
stanOlDll Jak tui/mocnieJ "asm~ tOn %mOar l % przekon)'U'UjąCYIII wyrazem ugrana
przy p!.$ach zgrzeblś.r~Idch. Była to
tycb .w sztuce /d~owyc" tre~~•. Jedno: jest rota 'Warl, a wykonawca postaci stu
nowo§~ ;niespotykana dotychczas w
cze~nle Jednak. ";'t oparZ SI~ pok.u~le den ta 1rDfimowa, potraktowanej przez
żaoo.ej fabryce. SIatkt te, jak wiawygra~!a tradycy}nycb czecbc;«Jowsklc.b autora do!~ "0 re%onersklł, ożywia jq j
domo poleciło Ministerstwo PrzemyŁOPACHIN: .J..k jni państwu
Oto sytuacja, ja/uJ zastajemy w pierw nastrO!OUl, dla którycb f>Odparaa sp.odzle uprawdoPtJdalmia % powodzeniem przez
słu LekkIego zasto.~ować w przemyśle
wełnianym jako znormalizowany typ wiadomo
nasz wlśnl~ &ad ma szym akde sztuki Antoniego C%ecbowa wal ~'( znaleź~ f1omoC Ul 0kom pono- naturafno!ć j prostot~ gry. Zastępczyni
ochrOlllY zgrzeblarskiej.
być sprz~any za długi. przetarg 'Wifniowy sad", granej obecnie w Pań wane}. ,,!uzyc~, 7", rnultaCle U1)'1I!kła n~~ysponow,!"ej tefJo dltla wykonawczy
Kto l gdzie zastosowal po raz w~ono na 2Z sle1'})nia. .. Ale stwowym 1eatr%e im. St. Jaracza. A że st.ąd nle}td~ofltoJć stylu or~ zasadltlcze nI rob Dunl, Ivyrviązata si~ z %adtJnia
pierwszy tego rodzaju s1atki?
proszę się nIe bać, jest wyjście.,. oto do tr:zecie?o aktl! wliIŚcicielc Ilic nie Ivy ntedomagaltla pr%edstawienta: sprzeczne bardzo dobf'%e.
Wykonali je i zastosowali po raz mój projekt. Jeżeli wiśniowy sad i my~ltll, WIęC majątek nabywa % licytacji elementy kt6cą si( / osłabiają wujemnie.
Pomimo, że aktorzy nt'e . wygrywajt!
pierwszy na oddziale zqrzeblarek w teren 1(010 rzek! podzieli si-: na par- dorobkiewicz lopacbin. 'Nieczuly na ro Po~vre4zial~~1II db adto, żekwydobYlvanie slrych r61 do dna, jak tego wymaga tliPZPW Nr 4 w łAldz1 Banai\iak. Pa- cele i ·ydzieri.awi letnH,Gm pod bu· mantyczfle widoki i zabytkolvość Iviśn;o na rOJowoscl o ylva się osztem ogra- k/.a IV al~cji, ale o silnym ladrmku poten
dowę wilL to można z tego wyciąg- wego sadu, IJ7V rąbie go bez mi/osierdzia, nicza11ia i upraszczania cbarakterystyki
I
k
I
wlak i Ornaf.
OJ
postaci scenicznyc/}.
CJona nym sztu a CzeCJowa, stwierdzić
Wypadki przy maszynach skłoniły nąć jaje nic, do 25 tysięcy dochodu a na oczyszczonym
terenie lIalJ1!drlje do
należy, że niemal każdy z wykonatvtrójkę majstrów do wysiłku nad ~]j r(Jcznie.,. TyUw, oczywiście.
trzeba brze oplacających się will, żeby "wnuki
By nie być goloslownym (nazwijmy có'o l11a d'lżo mOIHe1lfóto dobryćb i pokwidowaniem zła i zabezpieczeni;. to wszystko wPierw oC'.l:yścić, upo- i prmvnuki ujrza1y tu lIowe życie" ... to tak, na niekorzyść recenzenta), po- prat~mą na og. ó/ koncepcję zasadniczych
cz:łowieka urzed n'ieszcześliwym\ wy rządkować, usunąć stare, do niczego Oczywiście, że dotychczasowi przedsta zwolę sobie przypomnieć, że np. postać rysó.w postacI. Za malo jednak leszcze
padkami. Siatka osłaniająca pas po- ni~. zda.tne budowle, wyrąbać stary wiciele starego życia, opHścić muszą 'Raniervskiej jest ciJarakterem bardzo zlo znaJąc zespól, a bojąc się kogokolwiek
zwala robotn!kowi dotykać maszyne wlSniowy sad...
swą habendę i przenieść się ao miasta. żottym pS)'cholog:cznie, pelnym sprzeczno skrzywdzić, pozwalam sobie tym razem
bez narażania się na porwanie przez
RANIEWSKA: Wl'ciąć wiśniowy
Ale Ha tym Hie wyczerpuje się treść ści, manifestujących się miejscami w spo na powstrzymanie się od wymieniania
ruchome niebezpieczeństwo.
Trójka racjonalizatorów ma na sad? - Widzę, że nic pan nie rozu· sztuki Czecbowa, ma ona sens glębszy. sób zgola dla widza tlieoczekiwany. nazwisk.
Pr:;;edstawienie, ~ie.zlvykle, mimo poswoim koncie szereg ~runych ulep. rule. Bo jeżeli w całej gubernii jest Aufor zawarZ w niej w artystycznym Skoordynowanie tych rysów i nadanie
szeń. Należy wymienić zastosowanie CI)Ś napraWdę godnego uwag1, nawet skrócie trzy epoki: zagladę przeżytków tej postad tonacji wlaści/vej, należy do cZYntonycb zastrzezeu, zaslllguje nie tyl
drewnianego rusztu przy zgrzeblar- - nadzwyczajnego, to tylko chyba feodalizmu, przejściowe rozpychanie się najtrudniejszych zadań aktorskich. 'Nie ko na obejrzenie, ale i na omówienie ob
kapitalu i wschodzący socjalizm. 'Wcie- aociągltięta IV Ivyrazie plastyki scenicz szemiejsz~, na co '~ krótkiej recenzji nie
<:e ",; miejsc" dswuiej używane~o właśnie ten nasz wIśniowy sad!
lają te sprawy 10 sztuce: a::ieaziczlw /lej fest UJ omiltoianym przedstawieniu i mogę sob,e pozlool,ć. Pewne ulvagi rrasu
metalowego. Jakie to ma znaczenie
ŁOPACHIN: NadzwyczaJności VI' 'Raniewska, spekulant Lopachin, oraz postać 9a;ewa. lop.achiH, pomimo IVY wala by jednak jeszcze oprarva sceniczna
zilustrują nam naiIepiej cyfry. Rustudent :Jrofimow, lmcllll pasji 10 akcie trzecim, na ogól jest operowanie ~wiat1e11t IV dnu/illl akcie n~
sżt" metalowe kosztnwały 17 tys.!ę tym sadzie tylko tyle, że jest bndzo aNtyteza obojga cv z~ Czas ic"l funkcj onowania trwał duży. A owocuje też już tylko raz _1ilrdzący pieniądzem, wpat,.zolry w za/la za liryczny, a Piszczyk - .,potomek ko i celowość dokompolloUJa;rych efektów
z~ledwie dwa tv~odnie. Rllszty dre- na dwa la,ta, przy tym nie wiadomo, la;ącq się zorzę nowego życia, prckur~or nia, którego 'Kaligula wprolvadzil do se muzycznych, które zresztą pratvie nie
wniane. wyprodukowane systemem co z wiśniami robić. bo nikt ich nie przyszłości. 7fJiśniowy sad staje się 10 naj 'I", za delikah1Y i za miękki. Posta~ dochodzą do glosll. 'Nie f)oaobrra także
tym wypadku symbolem sk.azatryc1, fla (aj/lapy EPichodowa, przeszarżowana w tlie zastaJlowić się trad ;edllą jeszcze spra
,:;csoodarczvm we własnej stolarni kupuje.
GAJEW: O tym sadzie nadmienia zaglfldę przeŻ)rtkólv przeszlości. Szt:!ka , rucbach, kos:::tem wymotvy wypolviada- wą: Czecl,ow jest pisarzem rvybitnie
kosztują 3.500 zł i wytrzymują rok.
u1yslawio11a pierwszy raz przed 40 laty, "yclJ kwestii. Loka; Jasza CKubuf) za Ilarodowym. 1nscenizator i rc::yser posltl
Pozatem wymiana uszkodzonych pre sill nawet w .,Encyklopedii"!
nie lIIogla wted)' odzywać się peltrym malo jest tyin .. podlecem", za jakiego l}uje się różnymi środkami do odtlL'orze
tów. um()cO\vanych na śrubach trwa
ŁOPAClIIN: ,.. Jeieli nie wymyśli q/osenr. Ściszano więc jej wydźwięk, tul podaJrI}O w oryginale 'Wada. Stary 1irs lIia lokalnego kolorytu szlI/ki, ale czy
chwilę. podczas gdy t a sama czynność przy metalowvch
unierucho- my czego i nie zapobiegniemy, to korzyść wyqrywania zawarty(h w llicj wydaje mi się postacią za ma/o rosyjską. uda/o ttltl się zmatl'rializować fIa scenie
22 sierpnia - i wiśniowy sad, i caly f>l)etyclly~h ".astrojólt' i symboli. Oc;r-. '!'lie f!trafi~ calko~icie. w iufeucje autora tego specyficznego dlKha poezji, którym
mh,ła maszynę na dłuższy czas.
Tnech as6w racinnalizatorstwa majątek pójdą na licyt.ację. Trzeba rmsw:, dZIś u.,e tylko mozna, ale I i(0~ tII~erl)r~taCJ~ dZIwneJ frgury Szarloty. nacecl10wany jest utwór Cucl1(lwa7 :Mnie
spfJtykamv ra7cm
Nazyw ają ic~ się wi-:c :zdecydować! Innego wyjścia tliec:::fli~ ,wIczy grać CzeCbOtV.1 luacze}, I 'Nledoctqgmęta IV IvyraZle uroku 17-let się wydaje, że lIiezllpelnie.
I zup,dnie realistycznie,
niego dziewczęcia jest p'ostać Ani. .CI,y
S'1. 'WOY'JolA- 97fl1AŹDZ170SX1
"jedną głową". Nasze gratulacje l nie ma,"
sUmo~ące
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nowoodremontowanej
h.ali
16dzltich. Do stro.ny orgamza
c)'jnej przywią2uj~mY W1!ellue zt;:lCzemc
~' wzgl~d'U na to, że PZB będZie. m6~~

włókniarzy

,t!I In
f.tUllI

będzLe ~:gl~e. finałowe mogły Odbyć s'ję
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PZB
w po_
Wszyscy wyznac-~Qni zawodnicy powin_
i miQd3vnarodowc. Dowiadujemy SIę, ""
ni etlLwlć się w Lodz! 'IV b'odrinach mię_
Turniej .. o złote rękawice" budzi i!Uże o;'ga.tizato:-z" maJ'e, w tej cJnv'ni POW"~JlU
dzy 17 li 22 w lokalu LOZB przy ulicy zaintel'esowanJ~; nieWllotpliwie w h:1]; Wi_ trudności z ~z'~lm,n;"<n hali Vlimy n,. p:J
powiadający Z<LWO. PiIOtrkowsld<lj 67, na dzieil przed l'O'.1:pO_ my zbilor,. się tłumy widzów. Je.steśmy prze
.'
d . .
dy
pięśo:ar:?kilc częciEll'Jl tunnieju.
konani że 7'.awody te pod W"Zgl\'d~m orga \ ·jY"..';·:)' turniej ..l'.Iiejmy jedu,:k ~a Zl?l~,
pod nazwą "O zto_
W sobotę walki odbędą się wieczorem, rnizaCyjnym stać będĘ\ na wysoldm POZhl że Jdopoty z:>kol1cz~ SIę pOIllJślme,
(n)
tli rękawice". Za- a w niedzlt'lę najlepilej byłoby, aby spot I mi·e. Będlł to przecIeż pi,eI'wsze pov:ażne I
wody te wrgrunjzo
Wlane zo.stane, rów ..
nOC2~śD'Le w Pozna
niu I w Lodzi w
SZC$f
dn. 2G j 27 bm.
... . . . - - , ...,.. --..--ero
W Łodzi odbędą
się spotkaIllla w na
stępujlOcych
wa_
gach:
koguciej,
1111111,'11
lek!de.i, Śl'edniej l
c i ę ż k i e j. Nato_
_ Współczuję panu ł pro'ponuję wiała spod łyżwiars,ld, jak chociażby
miast w PO'lmaruiu
Na, Piotrkow~kiej spotykamy Je·
lWalCZ":Ć bę~ą, bol,:"erzy p~ostalych wag: rzego Belia,. Ręka zwisa mu na tem- zmianę tematu. Pomówmy o SlIra- Michalal..
lI";u.;''21eJ, plOrkoweJ, pólśredrui~j i p6lcięż.
blalm. Zap!'asza.my popularnego ko- wach przyjemniejszych. Ile ma pan
_ Nie tylko Michalak. Było znacz ..
kleJ.
Do Ladzi wyzn::l.C'Leni zostal! następują larza do redakcjj na k:r6t.ką poga· koszulek
mistrwwskich z Białym nie więcej i:alarzy jcidżących na. pan
ey 2aWOdnicy:
wędkę, Ojciec Jurka prosi, 1\by roz- Orłem?
czcnach. P~eciei w \Val'sz:l.wie na
w. Jtogucia: KASPERCZAK, LIEDKE mowa. n:e trv,ała. zbyt długo, bo
_ Sześć, no l jedną sZ!l.rfę.
Dynas.'lch latem jeidż(Jono na. rowerze,
GRZYWOCZ, KRUżA;
.
,
_ KIedy pa.n zdążył zdobyć tak a VI SeZfin1e zImOwYm upra.wiano
w. lekka: DEBisz, PIOTROWSIG jedynak ma spOiro. roboty zawodoSADOWSKI, ŻURAWSKI;
, wej. Obiecujemy, :te go nie zamę·
sport łyżvAars.ki. W Łoi!zl ma pow·
W. średnLa: KOLCZYŃSKI, CEBULAK
stać tor wyścigowy na. boisku Zjedczymy w ,,całOści" zwrócimy rodzi· pokaźny komplet?
PALlŃSKI, SZNAJDER (Wilczek)'
' nie.
- Pie~ kOlS7.ulkę mIstrzowską nGc:wll'ych. Chcę więc za.cząó trenow. eilężka:
SZYMURA, NIEWAnZ1l..
w.a.ć.
JASKU;LA, RUTKOWSKI.
'
- Dlaczego talt długo nie goi się przywdziałem w 1946 r.
W Pozn<l!lIiu walczyć Rlają:
- \V Łodzi?
_ A jak jest z pa.nczena.mi?
ręka?
W. lI";usza:
.Uargier, StaSiak, Mikołaj.
- Nie, w Szczecinie. Zostalem
_ Panczeny mają nadejść ze Szwc
• - Trzeba było dwa razy składać.
czewslu, 'VoźulllI,;
w. pi<ól'kowa: Antldewicz, P8il1ke, Bel'g a Pierwszy raz po zła.mll.niu źle zesta- wówczas mis,trzem Polski na. 50 km. cji. Sąclzę, że oIt,rzymMn je na czaS\.
roku, to jest w 1947
la, Symonowicz (Bazarufal!l;
wieno mi kc<ści i musiałem zgodzić W następnym
dwie jmszu!ki i jedną
- Jakie sa, pana plany na. 1950 r.:
w, pólśredni.a: Chychła, Kazlmierczal<, się na powtórne zestawienie. Odby- zd~byłem
-I.
•
k • ,
fo~
l\!usia!, Gr~'mrm;
o
szarfę.
\V zeszłym fOl'kU wO'oyłem
- P (biaram SIQ uzys ac .e'pszą
~
w. półcl~żka: Grzela.k, Flisikowski, 1\:0_ ło się to we wrześniu w Pradze

otl'zrmał już nare
szci·e oficje.lny ko.
mU:ljl,nt z PZl:! za..

kO!izulek miśtrzowskich •••

uf<jam

......, . 1r"'~

zit

leczlw,

liczności
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dJ!ielą się punktami

ka:n:.~ Dr~ln~~~~Dra:z~~Zd. w'::i!;

eb. goalo II<dóbył Jf\slak.
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Skład

ce.

10-:!4.12.'l9 - obóz
dla
Jmdry
l'cpre_
zen~acyjJJt~j seruorów
przed
turnicj~m
jubileuszowym - Kato'.v!ce.
N-31.12.t9 tuxde,i
jubileuszowy II
01'3 ;1 ~:;_leela istni1mia l'ZIłL Kato_

wice.

1.~.ln50

.
turniej noworoczny -

-

Kry.

n:~?~~

Ll.-i.5.?:.:ł.:l n:t r{):r.gr ~!v, i.ci

terminy

~a:rezcrw<\.wane

I.ligi F3:!-IL.

:;~.l. lat) ~~.l.r-Q lU"". eliminacyjna
l:fizgr:rWe!t o pu~har juniorów - Kato.
w!~~ lub Zakopane.
2.-.2.50 finały rozgryv;ck o pucb.ar
juniorów - Katowice lulJ Zal,opane.
1~-28.2.50 -

oil6'l l\:adl'Y repl:czentar.Yl.

nej pn:::!d Jnistrzost",ami

świnta

-

Ka"'l

to v/~I.!e.

<O.~.50 wic~.
~G.i!.5(J -

TI:l'2.:<6w -

Ostr2.wa -

Kato.
'j

Cl{;~7. spar:dr ~o~;"Y reprez enta
cji PZHL z jen';~ z o:n;:yn zagranicz_
nych - l .. ~towice lub Z:l!r.npane.
l-1t3.,!!J:) - tourue.2 treniitgo,,,e w CSB
p rzed mistrzGstwaml śwIata.
lO-Z4.3.t:O
mistrzostWa
świata
...oj

~V:l.

Q

--==::ss:::~...
_ _ _....__. .

nau:har

Kałuż"
11

~

W najbliższą niedz1elę rozegrane
Z(}staną następujące
spolt!ta.ma pił

k.'1rslde o puchar l.<.?JIlŹy:
S!ąslt - I~raków
Opole - Łódź
Poznań Wars'lawa.

me[z~m

Przed

Węgry-Slwecja
Międzypaństwowe

spotkanie pllliarslde

w ,vyscJgach ,:tap?wycl?- st~rtow~c n!e
będę,

Buóapesz!n

10 ilzLennil<:arzy SIl0:i>(owych.

ogramczaJąc 81ę JedYnIe dl) I Jaj, wj:H,omo ostatnie spotl,auie między

rz e

Lug' PZUL

Uwana, r.rOwDntia

dobrel' drodze nertrokt"c,'e

DZI

zawody

boksersk',!

SIUUeocl

I

O pl

v.. ........' "

m-

I

I

,.
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( ..BEL. AMIU)
Przeklad Anieli Mikuckle~

Nagle, z radosnym skurczem serca pomyślał: "Jeżeli zarobię siedemdziesiąt tysięcy franków, będę
m6gł go kupić". I zaczął marzyć o tym wszystldm,
co zrobi, mając siedemdziesiąt tysięcy franków.
Najpienv doprowadzi do tego, że zostanie posłem.
Potem kupi zegarek, potem będzie grał na giełdzie,
a potem jeszcze ... a potem jeszcze...
Nie chciał wracać do redakcji, gdyż wolał porozmawiać z Magd:ileną, z::mim zobaczy Waltera i napisze artykuł; udał się się "vięc w kierun'ku domu.
Gdy dochodził do ulicy Drut, nagle się zatrzymał:
zapomniał dowiedzieć się o zdrowie hrabiego d~
Vaudre;::, który mieszkał na Chausse-d'Antin. Wrteił
więc, wałęsając się w dalszym ciągu, myśląc o róż
nych rzeczach w pełnej szczęścia zadumie, o rzeczach
miłych, o rzeczach dobrych, o bliskiej fortunie i również o tym łajdaku Laroche i o tej starej parszyv,Tj
szefowej. Zresztą nie niepokoił się zupełnie gnie\;,.-em
KlotyldYj gdyż wiedział dobrze, że szybko przebaczała.

domu,

DZIENNIK ŁODZKi'·Nr317 (1599)

W

którym mieszkaj

i.

..

pG

==

"4

li•

..

Jak się czuje pan de Vaudrec? powiedziano mi,
Jerzy po samotnym obiedzie zaczął pisać artykuł.
w ostatnich dniach był cierpiący.
Napisał go dokładnie według intencji ministra, dając
Tamten odpowiedział: - Pan hrabia ma si~ bardzo do zrozumienia czytelnikom, że wyprawa do Marokźle, proszę pana. Przyp~ają, że nie przetrzyma
ka nie będzie miała miejsca. Potem zaniósł go do
redakcji, zamienił kilka słów z szefem i wyszedł,
nocy, podagra rzuciła mu się na serce.
Du Roy był tak przerażony, że nie wiedział co ro- z lekkim sercem, choć nie rozumiał z jakiego to było
bić! Vaudrec umierającyl zmieszane myśli przebie- powodu.
Zona nie wróciła. Położył się i zasnął.
gały mu przez głowę, liczne, niepokojące, do których
I)ie śmiał się przyznać samemu sobie.
Magdalena przyszła koło północy. Jerzy, obudzony
- Dziękuję ... wrócę jeszcze, wybąkał - nie ro- nagle, usiadł na łóżku.
- No i co? zapytał,
zumiejąc, co mówi.
.
Nigdy jej nie widzhł tak bladej i tak wzruszonej.
Potem skoczył do fiakra i kazał się wieźć do domu.
Umarł, szepnęła.
Zona wróciła już. Wpadł do jej pokoju zadyszany
Ach! 1..: nic ci nie powiedział?
i oznajmił natychmiast:
Nic. Stra(!ił przytomność, gdy przyszłam.
- Nie wiesz jeszcze? Vaudrec jest umierający!
Jerzy rozmyślał. Cisnęły mu się na usta pytania,
Siedziała i czytała list. Podniosła oczy i trzy razy
z rzędu zapytała: - Co mówisz? ... co mówisz? ... co których nie śmiał zadać.
- Połóż się, powiedział.
mówif'z? ..
Rozebrała się szybko
wsunęła się do niego do
- MÓiJ\Tię ci, że Vauderc mniera na atak podagry,
która l'z1.:. ciła mu się na serce. - Potem dodnl: - Co łóżka.
n12.SZ z8.miar robić?
On zaczął na nowo.
Czy przy jego śmierci byli
Pod ni 0"; a się zupełnie sina, z policzkami wstrzą krewni?
Tylko jeden siostrzeniec.
'53nymi nei.''\"i0v/ym drganiem, potem zaczĘła straszli'wie płakać, z twarzą ukrytą W dłoniach . Stała,
Ach! Czy widywał często tego siostrzeńca?
wstrząsana łkaniami i rozdzierającym smutkiem.
Nigdy. Nie spotykali się od dziesięciu lat.
Jednak opanowała nagle swój ból i, wycierając
Czy miał innych krewnych?·
oczy, powiedziała: - Idę ... idę tam ... nie zajmuj się
Nie ... Nie sądzę.
~'.ln~: .. nie wiem, o której .:wrócę.,. nie cZ0h:aj na
Więc ... ten siostrzeniec ma być snadkobierca?
ffil"lie ...
Nie wiem.
- B:ll'd,:o dobrze. Idź, odpowiedział.
Vaudre~ był bogaty?
U,8ci<;nęli snbie ręce i wyszła tak prędko, że Z2-])O'
Tak, bardzo bogaty.
umiała wziąć rękawiczek.
(c.d.n.'
że

1&

9.. -11.12.4' ..tur.
niej o wejście do Li
g~ rZHL, Kato\vl

t r li I .

(122)

dozorcę

G-8.1~,(9 dwa
mec~c Gląsl( - Dra.
tis!a',Ta .. !~ato"'V-lice.

Teraz nIe gram ze wzg:1~du na pfcpagamlm.v yeh o Zl1amenlU ogól- obu ib'lliynmrti, rozegrane na wioBn<;! 'IV
chorobę ręki, ale gdy ~ystltO bę- nCłl~lsk~m jl!.k choeiażby tra,dycyj. S,. QI<ilOlmlc, zakończyło się wynf!kiem Te ..
dzie już ',V porządku, wrocę chyba ny wyścig (} pucha:r przecboc1ni m;sowylll 2:2.
na. salę gunnastYC'ldlą· Chcę jednmlt Dziennika Łódzkiego"
~
n
popróbować szczęścia w łyżwiar·"
A' 1--' d
k"
łlll~
.~, lf!I ~ ~
SItwie
,,, =y ooze a Się pan "na_\~1I:oi! 1!.8
U ~tM
•
.
stępcy tronu"?
Zad2Il1U)",s;tr~jtl 1l0k5
- A to ohara.I;;terystyczne, bo prze
_ Hm. CóreczkA już mam, a t2.
.
...
-.t.
fi
ob!' przypn_in~m to
'
.
. . '"
. •
\'" piątek, dnu 18 hst~p!td:l br., ° go_
c ł .,.h, O . e Ił • e
"
V~"',
raz jak kru;dy oJCIec ehcę mlee Slyna. d,,"uio IV w h~!l .portowej na Widzew~o
przed wOJną wlększosc kolarzy upra- Licz~ na ta, że wliról,ce tradycji 1'0, (uL Armij lJzcrwon~j HO/8~ pję~cillrzo
duny Beków stanie się zadość.
WID~łJW.A bęilą .w".lezyó z ~OL,E~AnZA
. • . - • MI łodzJ<=rl o mish7.0stwa J,~as~ :G.
.
. b'
P l'agmemy cd Sle le WYJasnIC, :ile
S:}<IzilllY, że miłośnicy plę!irlal'r,iwa nie
ojrocc Jer~ego Beka był 'tV swoim bed(l. na:rzckali na brak emocji, gdyż dYl1_
czasie bardzo popula.rnym kojaJozern iyny Sił dobrze przYS'otowane do me....
W związku ze zblyającym siPe se· i odnosił szereg zwycięstw w f(on- S/cr30StW.
zonem sportów
?1mowycb Polski kurenc;la.ch międzynarod9wych. JeZwdązek
Hokeja na Lodzie ustalił rzy Bek chce pl''loeka7.o.ć tradycję
sldad Ligi PZHL.
trzeciemu z kolei pokoleniu.
~
#!J
J. Nieclec.kl
\V polowr", g,'u:lnh rozpocznie się w Lo
Liga. PZHL będzie się sliladać z
I1zi lrurs dla sedzi&w piłl<i .. ę~znej • .
12 klubów. Zalicz()no <lo niej 8 ze- _ _Oxgani,zatoyom
w
piorwszym rzędz~e
społów, które w nb. roku zajęły w
chodzi, aby na powyższy ku,"" ""pisalo si,ę
k' h
•.
~IO
jal, n:'jwliJ:cej
Foto Arch... Dz. L." rozgrywk a,c h -,_.....
Il.lo.l»."ZGWS -le , mieJsca 5'41
t>
v
lrtórzy
zamierz:l.j:}sportowców
poświ~cić zsillprowincji,
karicl'ze
JEBZY BEK
od l do 8. Są to: "Cracoro", liTU,
G
...,- (lU)
sędziowskiej.
"Legia" (Warszawa), "Górnik" (Gi- Z
warul1ą
1lrV
Znllisy pl'~yjmowane 8~ w Sekretal'ir.cie
- A pod czyją opieką znajduje szowiec), "Stal" (Katowice), "Piast"
PertJ'alttacje prtYWadzone międZY Z';'/}jz]ru przy ul. l'iotrkowsldej Nr 67 od
~ę pan teraz?
(C'lcszyn ),
G
d'"
(B'"
) LlrQ W"l
I·
godziny 19 do 21.
.
"war
Ja,
YUgGSZCZ,. ,,;:)
lO tn.arz
a G..war d:·ą ('\oV)
Tl1i"5.dtańC Y prowincji mogił nad'y!aó
- Opiekuje się mną Centrum Me- ŁKS "Włólwia.rz" (Łódź).
sprawie rczegrania. w Łodzi zaWO· zgłoszenia liStoWIIl:i0 rou wyżej wsI,az".
dycyny. SpGrtowej, a ściśle biorąc
dów t{}wa,r:z;ysJtlch w boksie są na nym adresem.
.
dr Łukaslk w Wa·rma.wie.
'ś
dQbrej drodze.
d i
G
d'
•
--,
d
•
"łk
- A w Lo z ? »
W8,l' la wysunęła
t",nJlln zawo~va Clą
a
W Łodz:l. opiekl;mem .m.ojej r~Dziś O godz. 19 W ha.ll W!my na dów na. dzień 11 grudnia., ale łodoz,ia'I
ki jest dr Komza.. GIPS juz. Jest z~ę Widzewie odbędą afę znwooy !be'k.. nie nie mcgą !iię z bm zgo'dzić, gdyż
W ramach Międzynarodowego Tyi"y. Ter~ stosuję kąpiele 1 masaze. 80"s'-'e o .. _ ....yn....,.e _ .......os;+-o Ło w tym czasie ()dbywać się będzie g{)dma Studenta c:dbędz'i~ się dziś
C
6--' lek
?
'.....
unu.
'.w
b·.r1....· "-_1_
ed........ d
.•
O m W'lą
al'Ze.
dzi klasy ,A"
G oz w ~f.el'Wle"""IU& prz
"J'daz cm w sali "OgnISka." m<E~dz:vsz1rolny tur
PooIesmją,
że Ibędzle dObrze,
' ,'
reprezentacji ZZ do Francji.
nIej siatkówki i koszykówki, w któ.
ale to j8lkoś za długo trwa. By6
Na ringu Imlierq Jd.4 dwle ósemki
ŁKS Włókniarz wysunął więo pro rym zmierzą się na,Jsiln:iejsze zespo.
walldą przez kUka m1esięcy to wzmoooione ligowymi płęśclarzam1. jekt rozegrania za.wooów w dniu ły akademickie m. Łodzi.
dla !!~~!:3'lo 8Portowca. doprawdy Walka stoczy się między ŁKS Mólt- l grudnia (czwarleli). Odpowiedź
Początek tej interesująceJ impr&i
.. _~
nia:rz a Związkowcem Zryw.
wlnna nadejść lada dz1e1i.
zy o godz. 20.30.
-

•

Gdy zapytał
hrabia Vaudrec:

P.

Katowi_

\VI

'W Pabianlcr.ch na rozmokłym ~ sllsklm
bolsku odbył sifl mecz pUkM'Ylti o mistrzo
stwo klasy ,.B" m!~d~~' mie,isoowym Włók
Jtiarzem, a Włókn!Mzem
,,, Z<iWlskiej
Woli. 1'0 twardej i rneus4~plJJ\"ej walce
uzyskano wynik remisowy 2 !~. Do przer..
wy gra była wyrówna.na., pl'Zy (\~ym pro..
wadzila drużyua ze Zdnńsluilj W()Jj 2:1.
Po r;mianJe stron wIDetej gry mItlU piłka
na w Zduńsklej Woli.
Bramkł dla Pabillnlczan zdobyli: Bory...

=

Z. H. L. ce.

6

tak jak w poprzednich sezonach'?

I
l

"

O sp:1I101t Z L\gi

WęgrJ'-Szwecja odbędzie się w nh-edzielę,
czwartą koszulkę, a w tYlil SCZGnie mę, niż w t.ym sezonie. Spróbuję tez 29 om. W Budnile~zcie. W(';:rzy zwracają
_ dwie! Wszystkie one są dla mnie szczęśda na s!Uosic. Ooo,V',iam się jed· s.cZ<lgÓJnil uwagę na l>.ram!<ostrzelny atak
cerulyrod pamiątkanii.
nak, alby $t~:rty na. sa;nsie me zm!liej- Szwedów. flI~cz wywołał równicż wWlkie
ł
hl!" •
t
Zr€sztv: zn.!ntel'~owr!t\it': 'v Szwec.ji. Swiac:.czy o tym
_ Czy gra pan w koszykówkę, szy y _!1?0J szy :OSCl na. nrze.
; . ' fakt, że drn"Yl'l<J tOW:Hzysz;;rć bętlzie do

~'ieczorek.

Uwata..'llY, ze s~zcślhv-ym zbiegIem oko
tal" si".) IIloży!o, że 'W Ladzl po
&zczególne spotkania zapowiBdają się
2l!lacznie bard1Jiej j.nte·r esujll.co !1l~ pojedynki w POZ118.ni'U. Prnede wszystkim trne
ba zwr6cić uwagę na same nazwi5b rywali Kasperczak, Grzywocz, Debisz, Kol ..
czyńsld, Cebulak, Szymura, Ni,ewadził i'
Jaskula - to pięściar,;:e o wyr6wnanym
poziomIe w swych kategoni.ach.
Dobrze, że spotkania w wadze lekkiej
z udzia.lem Debisza odbędlł się w Ludzi,
II nne, jwk poprz-ednio projektowano, w
Pozmaniu.
Walki odbywać s-ię będą systelIn-em pucharowym, to znaczy w poszczeg6anych
wagach odbęd~ się pierwszego dnia. zawod6w po dwa spotk&11ia.
Następnego
dnia zwyciężca walcżyć będzIe ze zw;rmęz'
Cą, a ci którzy przegrali ll'IIIie.rzą, się o
trzeci,e i czwarte miejsce. W ten Slposób
bęć!.z,uemy mieć pełną
listę
najlepszych
czterech boksetów w Polsce.
Nasuwa S'ie pytanie, kto z kim stoczy
pojedynek w pierwszym dniu zawodów,
Otóż PZB wychod1Ji z założeruia. że roz
sb"Lygnie o tym loso\',"8.ni-e, albo kapitanat. sporto,,,>, we własnym zakresie ustalI
pary. Naszym zdaniem, lepiej by było,
~eby 'IV danym wypadku zdecydował los,
wyjątek może stanowić para Niewa,dził
J-!loSlmła.
Wolelibyśmy, aby 101<allni ry_
wale byli l'Ozstawieni. To samo dotyczy
duetu w muszej Kargier - Slasl.ak. Zre_
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KALENDARZYK
[zlWlok

DZIS:

17

J

IiUTRal"'llto~I,•. G~eg.

L1STOPAOA

!

$w. Płotra.

na.!;.

ra
k· ar e Ł zi
o t re li e
ali now e,"'.
(tIU I/JI

fi czelny Dyrektor
została

Teatr..

w

"RozhItki". .

rólu",

~EATB

NOWY (ul. DIl.

nyńsld!ego 34? - o godzł.nle}9,15 "Brygada s!;l~ierz3 Kuhana •
flIATB LALEK "PINOKIO" TrD _
o go.n 9 SO ,Wilk koza ł kotIQta".
. "
,
TEATR LALEli ,ARLEKIN" - o godz.
17 "Wesola m·askara.da".
IlU n ma..,."' ... -

.ADRIA (dla młodzieżY?

= "l~letnł ka~.
tan" - god~. 15, 18,20.

BAŁTYK

.,AliUllia"

-

-

~

1«1,

18 ,s{), 2l: d()~. od lM; 14,
BAJKA - .,Ma~ka.mda" - g'<;d>lIm& 18, lIO;
dOilw. Qd lat H.
ODYNIA ~ "Progrl\m AktualnoAcl KqJ,
J Zngrą.n, lilII 48 - godz. 11, 12, :\:3,

HE~6:...1~dl~8~::;"Z2)O'':~:wyspa skarMw"
HU:~d~ ~~i~:~/~{{l ~miejef'

!!'Od•. lll,

_
20', dozw, od lat 10.
POLONIA ~ "Gdzieś w Eurllpio" godz.
p
16i,u~'S8a~ do~w. o: tlat.l.6. lO
RZE WI
" o ęplency
godz, 16, 18, 20; do-.w. od la.t 16.
ROBO';l'~lK
"jednego
110_
dwó.rka" -- "Dil'iect
gOWl, 16,30,
la,30, 20,30;

do:?w. od !at 7.
ROMA 16, 18
REKORD
młolU,
niJ(lzlI"
lat 14
.

ruc rut! wie" - rrod~.
20; dozw. od lat 14.
- "Urwi/! Ga.vroche" ..... dis
- goaz, 16; .. Wieś lila pop",.
,..... godz. 18,:;lO; cw.aw, od

"Nikt

STYLOWY ..... "Po~"'llDek na stlłdlonio"
go 1'1:4. 16, 18, 20; do~. od lat H.
AWIT ~ R-Ino nlee'<lynI\o :Ą powodu rt!_
montu.
T~OZA - "lnI611~ca b:l.l'ykalla" r r;od~. 16,
TAi~~' '-:1 :,S~~;'~t~"la.:'1~OM, 16, 18,
2Q; I!ozw, <Id aat 18.
&-'_,_
_A_ 15 "" 18
roSŁA
" ...........
20,SO:~do.3W.
oda"lat- 14.!:v=o. ,au i ;
WLOKNIABZ _ "Ali Baba f 40 rozb6jni.
ków" -

god~. 16,30; 18,~O; 20,80; do_

wo~~~~y ~ I,~if~~ząca

bary1m<!a!' _
godz. 15,17,80, 20; d02;W. od lat H,
ZACHĘTA ~ "SplewIlk nieznany" godz,
16,30, lB,BO, 20,ao; dQJjw. od 18,~ 14,

-

W związku z trudnościami w zdo.
byciu !tych urządzeń oraz li powodu
braku dostatecznej ilości pracownil,ów potrzebnych do przebudowy lo.
kalu, bar-gi,g ant 1ZIOstanie otwarty
dopiero w maju - przyS?Jłym roku.
WC2'leśn.i.ej, bo już w tym roku na
Sylwestra uruchom'l. się lokal po Syrenie. Powstanie w. nim nowocześnl'e urządzcma -"-'erm'a PDT
<..:wu
•
W ostatnich dni,a eh został rozstrzygnięty r6wnie± los lokalu po
kabarecie Toabar.Ln. PDT uruebomi
tu restauracJę popularno-lukSUSOWą.
Od godz. 13 do 15 będą wYd,awane

karty jak przysla:ć fotogr~f~ę, więc p,ipdń.
scy zdecydowalt, ze dadzą SIę sloA jaki los czeka .,Gospodę Ludo- tograiować.
wą" pod adTesem której stawLano
ostatnio SpOTO ~łuszny.ch zarzut6wW tym celu Pipchlska por;;zla
pytamy na pozegpatllle naczeLnego.
•
dyrektora PDT.
do IryzJera i kazala t,lCzesać SI'
_ Postaramy się usunąć wszystkiE' "modnie". Zamiast więc zwyk1ego
zauważone dotąd mamikamenty. "Go uczesania % przedziałkiem przez
d L
.
~po a udowa" pozostana.e '-,ladal lo: środek IJ/owy ustrojona :&OStała w
kalem popularnym, zwr6CImy zas
baC'lllliejszą uwagę na podniesienie spiętrz:a,rre laki nad ozolem. co zu~ niej w~runk:ów . sllIruLtarno-higie. pełnie ~mienilo wy.,raz je; twarzy.
nlcznych l usprawnIenie obsługi - Z· b
d b
'ść"
d"
pada odpowiedi
e y " o rze WYJ
ltM Z JęcIU,
'
poż~ozyła sobie od sąsiadki jakie.
'.'
gaś kota, udaJącego lIsa, 1 OWInęła

dap,ia i obiady zarówno
i popularne.

2l

I

prze d wybaramI I\oml
mI
etet'OW 81.'
h
o~owyc
8

,

I c6r!ca, i syn, i wnuczęta wciął
pisali z od!elJlego Śląska, żeby im

nim

szyję,

a oczy

według

. ,
•
kumy podmalowała
DobIegają l~onca prace prz;ygot~1 typowane bloki QI\lrzymają kolejne
wawcze do wyborów KornJiitet6w numeracje w obrębSe swej DRN,
CZMltlO.

porady,
na

robi'e

BlokOWych w Łodzi. Na pierwsze
Wybory do Korcliet6w Blokowyoo
Dl.....:.t....
. . . l - - ! L __..f_t
•
..f
miiejsce wysurn~la się DRN - Ł6~. mają S1i.ę Il"o:z;począć w p!e~
r~fAo"'."'ICt rUW~lIe.. UUaJI BIł uO
W dniu w<:'.ZOl"IiIjSzym więc W7lbo-. Południe, kt6ra pierwsza podzieliła dniach ......eznil.a
Irn-zwlłł kt6rv 6amiBt!lt mu .......g en si Łódź
2
l 6wkl
~"J
•
oT r-....."
,--oT
a a
ę.
o
nowe p ac
s~61 teren illl/1 bloki. ObS'zar DRN
Jak pne.widuje mtw1erdzony przez dą6 wąsy ittk zvyyk1e, zlZOIlI mu
Jirastronomlczne.
Łodz-Połucm1e zosiał p<>?z1elO?y na ostarbnile plenum l\rn.N regulanrln je zupełnie m! prośbf; W?e~ .tał".
Obecny na otwarciu SaU MalJ!no.; 156 blok6w. ~ któryoh k,a(l)dy liczy od wyborezy, PTawo wybierania człOlll.·
.
11
wej Ill!aczeliny dyrektor PDT ob. Ko- 250 do 5.0 0 mles.zkańc6w. Na obszarze ków K. B. posjada każdy mieszka- go klIenta. PozlJ.tym uloQyl mu
walski po1n,fonnowal przedstawIcieli DEN Łódź-Północ ma powstać 347- niec bloku kt6ry w dnii.u zarządze. wlO8Y w wytworny rąbek na
. .'
.
.
500 hlok6w Ił W śródmieściu, okoto
"
;p:ra:sy o no~~h zanuerzen'iach Dnu- 600 b l o k 6 w .
ma. wYbor6w ukońezył 18 rok ~ycla, CZOle.
łu Ga~t-ror1omlcznego PDT.
mil
lk
ś"
6ln
h
bl
kÓ'W
poslada
;pełną
rz<dolność do działań
VY~e ' oc
po~eg
yc
o
U I t
_.z
_.• ' _1_
•
W lokalu po Grallld Cafe
infor j t
1"
d g si ś .
.
prawnych i korzysta rzJ pełni praw
o ogr<ulł mcn%OllAOWle UJ'<'-!
muje dyr
'
Kowal~1d
chomim - k'es . uzta e=o~ o ryfę~ ~ Ill zamlesz publicznych, obywateLskkh i hOlru)ro zowBlIii zostałi do połowyu. Pip.'
.
. uru
-r ~a erenu. 11 pe enac.h są one wych. Na członka Kom'itetu zaś mo- .
;'.'
o~brzyum ba!- ~1e b~dZle tu ob sIu gl, Wlększe terenowo. ale rru;1e:Jsze pod że być wybrany mLeszkaniec bloku cIńsklł na krzesZe, bokiem, 6 ręką
lecz podobn'ie Jak w oaTach PSS go· względem i!Jlości mieszkancow. Wy-.
..
.
•
d 1
ście sami będą odbIerać dania przy
odpowladaJ,~cy' p~wyzszym wa..~ opaTtą· na pOrr'lCZ'Y, .lJ. mąz Illla
ą,
bufecie. W lokalu tym zaLnstaluje U91ĘilfSZE
Y~R.A M~. kOlITl z tą rOl1::ru:cą,. ze musi mieć ukon Z utkwionym na boM wzrokIem
się npjlloWJOcześniejsze urządzen.ia IW
R .
II łU11t c-zony 21 roll. zyCIa. ~ybory będą się Don JUlm.a ze StlNej Mi/omy
barQiVo. Oto np., potrawy będą roz- .
od,pywa,ć na zebrarmach pQS7JC"tęg61•
pr'awadJzane :/l kuchni przy pomocy
O"'· E - , I
nyeh ~lok6w zar.ządzamtY'ch przez
G16 k
~
bo'.
automaty
ch tr
i:t ó
01#
IL
....
Prez:vdium DRN. Głosowanńe będ:cle
w ~ meco w
~, pro.
czny
anspo· er W.
jawn.e, przęz po~niesjenie. ręI:f.
I$Z~ A paJtl bl(~zifJ łaskaw uśmie.....dzień ciągnienia
~P'lSY Wyborcow oddztielme dla ohM ~ię mocntej... Dob~ze, do.

BATa··,.oSA':"_ Traugutta 1, tel, %7%-70:
o goWl. 19,00 "Wzywa was TaJmyr".
TEATR KOl\łE:Qn MUZYCZNEJ "LUTNIA" - o gOtW. 19,15 "l'taE:mlk ł: Ty·
.P.A1I'STWOWY

";;'

o nowych lokalach gastronom5cznych

Po dłużs,zej przerwie otworzOIlla
ponowm-e sala MalinowA
w Grand Hotelu. Uroczystość otwar
WAtNE TELEFONY:'
Komenda Miejska M. O.
258-60 cia zgromadziła Hcznych przedstawipogotowie Ratunkowe PCK 104-44 134-151 cieli władz i organizach społe=ych
, i17-11 2 pl'zewodn. MRN - Andrzejakiem
Str~ I'otarna
8
i wlliceprezydentamJl. Łodzi BugajMiejski Ośrodek InformacjI
159-15 skim i mgr. Soboilem na czele. Po
tradycyjnej lampce wina goście zwie
dziU urządzenia lokalu.
Dyłury apfe~(
Sala restauraeyjna została gron.
I)zlslej.sozej no~ dy*urują apteki:
Ka.sperkiewicz (Limanowskiego 1), Czer_ townie odno'W'iona. Zachowano r6wJlek (Piotrkowska 193), Pastorowa (La_ mai parkiety dla tańczących i na
glewnicka 120), PawłowskI (Pictl'kowll]c!I baJkonie.
Nr 307), Rychter (Narutowicza 42), Ręm
.
bielillS'kl (Gdańska 90), Szyma-ńEkl (Armii
Sala Malinowa będzie wyłącmie
Czerwonej 8), Szlindenbuch (Srebl'zyńska
lokalem - reprezentacyjnym, otwar
Nr 67), Steckei (Piotrlwwska 25).
tYm do godz. 2 w noev .
Jedruocześnie fil salą MalinGwa um_
"
chomił wczoraj PDT !pierwszą
Ło~EATR PA~STW. Im. ST. JARAOM: dzi państwowa ciastkarnię. MieśC'l
o . t:o(lz. lO,SO "~Wiśniowy sad".
się ona w d. lokalu Esplanady, przy
TJlATB 'POWSZECHNY - o ~dz. 11.16 ul. Piotrkowskiej 100.

KRONIKA
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Zebrania i odczyty
DZIS:

- W lokalu 2iw. Zaw. Służby Pr/lcowniJków Zdrowia, .Jaraoz.a. 9, o godz. 18 /rJ0_

bJ'llD/oo pialęg)'ll,arejc
. W sali 51, 8ienJtiewkza 49, o gpdzl_

-?

I

Bony knnłrolne

__.

4

III-ei klasy
zł padły

...

~z~:ldu~~:r~ ~~~;~:ajr;=~:

więcej b~dzoi'e

Wygrane po 1,000,000
na
brze ... Jeszcze
i
dodla emerMtów i rencistów NrNr 13969, 53077, 74955, 76354. mniej na okres '1 dnd przed termL Bkona18.
Jj
V"ygrane pO 200000 zł ... adły na nem ogłos'Zenia terminu ze'\:lran;!,a wY
.,
., ,
~
bor czego do pre'T"d;n.~
_ ."t""
i J8 ,. Ja m"''''''
"'A uc"'-"'e,.had
" 21057, 81101. •
Okręgowy ZwU1'Ze:1t ElneTYtów d RcnQL NrNr
~J .~u ORN. Kan-~, ""7'
""~ ......
~~~1awS\~~~~\~;J~~~l'::n,~~~:i~ Wygrane po 100.000 zł padły nn dydatów na członków KOśmi~et6w do ŻOIl\y, kiedy .patrzę z g61'y na
r./C)(l'li, że ku.pony lcontl'Olne na mł9siac ~T N 158"0 70899 '7952'7
Bl?kowych zgłas7;alą na pi m e (w te jej fioki! - zaoponował PipcińGnUDZ~ br,. wyda.wać będ1l!ia w nMtę- l~r r
D I
, .
001'U wybor6w) wYborcy danego f '
P\ljlJ,Cym porządku liter:
Wygrane po ..'0000
K mm'te t u na :ręce p !Zewod nicz ą cego SiCI.
,
zł 'Pa dl..
'il n;l.
' Dnia 21 bm. lit. A; B; C; D; E; NrNr 1872, 15885, 84803, 6~995, zebranin, Zgłoszęnie kandydatów po~
To nic nie szkodzi' To b22 bm. lit. F; G; H; I; ~ 23 bm, DJit. J; 54488, 61685, 64174, 67830, 71402. winno być 'PoJ,Jarte podpisami P1."~.
.~ .
r~; - 24 bm. lit. I.,; l.; M; N; - 25 bm. 86G75 94934
. najmniej 25 wYborc6w (jb)
dzi~ dosleonale! odparl lot()to
llt. O; P; R; - 2!l bm. T; U; ~.2S bm,
'
,
.
'Ił I
-Z
'D . t '
W; V; Z; ~; ~; -29 bm. -Ut. S.
Wygrane PI» 16.000 zł padły na
sra. aczyn$Tl....
,ll'lę CI,lJ~.
rrupany wyC!~wa6 ~1\1 . będ2Ji l ll od godz. NrNl' 543 8151 8278 8'729 9216
':Jutro będ#e gotowe.
8-13 .tym członkom, kt6r;lY 'p'r",ec:mtNWI!'ł
, . ' "
legitymaCje ~«mlWWl;ki3 j dow611 o lat 1'7085, 17),0'1, 18381, 18689, 20654,
uaft
J!I
I..
al.
. , .,
SY.l'!l.(M't.'.:I\ mielfią,c listopad 1949 r.!p y 22881, 25551, 211959, 29901, 37'183,
.'U
U
·PI
Illu
Gdy nazaJUtrz- PlfJC1n6CY ztlo'll
Pi'Il j
t
j
b
mf j
,1',
. cu. ącr o r-zymu Ił ony W
~ S'e'U 48520, 44651, 44819, 44922, 46733,
l'r"lrponl1;na.my, te jutro uliC4'Qli md/l.Ste. sili sifJ po fotogtĘJ.iJ1epboje nię wJezatrudniuema.
49561, 65858, 57004, 58901, 59125, Pr1:~C\łl'goIl!\lI OM'WIlY ?ochM lltudl!l!lcld zor rzyli własnym OCZom: w .uenatu59831, 61049, 64786, 66839, 71012, gamrzoWMY 1\ okazJ~ MI'~~d\)w.ego.
"
•
•
72740, '75'754, '16698, 77776, 78146, :oma S~dllIljJa..
raZroe wymuszone, pozIe SledzlaJo
92041\, 83094, 84130, 85160, 97971.
W 'llWIl~ li: tym orgl\lIllZata.r.z.y PI'0,'3Z/ł na zdjęciu dwoje zUl'elnie obcych
Dziś, tj. dnia n. 11. IrtawjJają SIlę do rej estrac)l
" nas t
"k
UTy ..
"'ranQ pn 8.000 zł padły na WBIZ=tk:!ch
~tudent6!w ......... _.cl} uczelnł im ludzi.
ępUJące
roczrui :
f i "
, - "3-~;Y
Na terenie nRU 1.. M. I.:
NrNF 5S9, 1056, 1317" 3828, 8933, łM~1dch o przYbyche o godz, lUli lIlA Plac
, .,
•
rocznik 1918, ul. OgroC\owa M
111<1- 8221, 8620, 10608, 11809, 121'17, D~b1'()wlłklego s~d wynlS'Ly pochód do
'fo mam hyc. Ja? - Iryto ..
li~o~~n~I{ 1917. ul. Cie&lelska 7(9 na 14971, 1566/5, 16463, 16477, 16863, :mU WIMY gd:lllJa odl:Jedzle mo (1)'O!Jny wę!a ~i~ PJpcińska. ........ Ptzeeieł
l1;o!n~; 1916, Ul Slmrbawa ~
'17163, 18630, 18'737, 19551, 20178, wlec aJmdemlckl, O goa". ~,OO ł'dbęd§ nIkt na ca1ym świecie nie poma~lilit. S, S~,
~ 20092, 22867, 24755, 24915, 26121, .9~e milędzyuC2lelnh'lllle ror;gl"YWki ko~ków by mn:e na tym djęcfu!
rocznik 19Hi, ul. WOlczatleka 251 _ nil. 31926, 32.308, 35371 36542, 37618, l>:i ~ 1!1e.tl<:OwJq AZS.
l
Z
lit. P, R,
38300, 41509,· 42611, 43490, 46018,
all'cze0'6'~- uw ....~ ~u~" ""'"""eln1ków
A ,'aP
"O Aniewal si.. Pi,.,.
roczni,], 1918, uL Koparmb 4ł .... na 46315, 4679'7, 4'7353, 49654, 53963,
........
Pdw4~Jcl.;;; m.JIlm"O
.~_.
- : : 'Z".
~ . ~
li~~t;:~ie rum Ł. M. nI
55009 55718 55926 58895 59278 ijWTACl!lJlnY na .. o 'eeZlOr '
- Cl/.Sł"I. Przectez to ktoś zupełnt"
rocznilt 1918, ul. PiotrkowS'lta 104 (IV 60434; 68430; 6422B: 65126: 66444: tonu", kt6ry odbędzie llIł jutro o god2'Ą. obcy, ~ nie ja!
p~etro - na lit. M, N,
.
67393 67806 69278 70699 71546 I nt\l l~ w gmachu ~A przy nl, Qc!AtL
ro~""nlJr 1916, ul. Armii Ludowej 28 - 73705; 78924: 75748: 76715: 76812;" sklej Nr li:!. .
Dzieci lotografię QdeslalY, prollt;o~~nlk 11>15, m. Lokatot'llJta 10 _ rut 777&fJ, 77as~, 78101, 78168 79284
Pr~ypQ-mltQ.ll.mY. te VI śwńJetliey ZAMP s~ąc O zdjęcie zwyczajne p.~te
Lit. n, s,
'793117, ą1602, 84552, 86872: 87006: p~y ul. Piotrkowskie~ 48 ma mJIlejSlJe wy- i -t- al '( I " i l
1
' At .
roc?;niJk 1912. uL Piotrkowska ~04a <lI 88220, 89054, 89993, 90369, 90834, stawa plB3tykQw, llI/\ jc.t6rej re.pr~towa.na ur na. m a y ~ uszno •
IiII~:rdk Jli9~~: AUI.B'PlołrkOwsD 104 a 90838, 914.66, 91908, 92638, 94278, !na są. pl'll,()~ stude!lt6lw PWSSP Jmlel1st&.
(ER5)
(III p~tro) - na lit. M.
9764~, 9922'7,
wis.jflae lWiWOj JlI\ISJ'llego m!~te..

Z l'

sinI S de

Re"JestraQa WC"-S, GW

I

me

lS, posicdzem,le LódZ'kii~go Komitetu
82,kclleThiJtl P/lrtrjn~lio (PZPR).
=
W :Ę1.1dzia Pq.):Jaa,nickiej, Sopocka ą,
() goim, 16 !il~ra:n.J,e klOlnitfl'tów I'9'dP,łllcie~_
IJkicll. dl opielplńc~yc.1I, qł>on]{!lw PZPR,
~ W LOkalu, PJotI'kows1>8 88/38, o g<l.

+.

m,lęll2;CZQIl1ę 00 taśmie. Po ostatooz,.
nę,l kontroli tek$t6w, którę p~epro.

kplol'OWy-m. Studio ~lęk~~a obeCl.
nie iloŚĆ posiadanych ref1eĘt()r6w,
pr2;ębudowuje oddzi<lł, W ~tórrm wy
św~etla 8i1.: i \ltrwala, kolorową ta~!'P'
filmową oraz ulepsza technikę zdjęp,
W Instytucie NatJkowo Badaw.
c:::z:ym. Filmowo-Fotograficznym op1'/ł
COWllno jui lnetQdę przysi'lie~o-nęgQ
wyświetlania ~ qtrwalanda kolorowej
taśmy fLlmGwej. Fabryki raclLieckie
rozpoczęły J'uż produkcJ'ę nowyc"" ro_
ł'
dzaj6w taśrn fUmowycn.

wadza 7;wykle oj.). panielewicz !Um
jest gotowy do wyświetlania.
Najwi~ksza tnldnQŚĆ prz,y tluma.
~$nill filln6w · polejila na, _wychwy(leniu ąJ dla,le,g ów momentów Jli3.l.
CZWAl\TĘK, 11 LlrJTOPAllA
i~tQtn'iejezych, tal>;: by oddały one
11,57 sygna·t czasu. 12,G4 Dziennik. 13,2.5
należycie ich charakter, dowcip i
;PIQgr.am dnia. 13,SO Ml1ZYk~ ob.
14,00
sens. Najlepiej scharakteryzujemy
Kronika bulg. H,21) P.ag. "Pielę-gnujemy
to na takim oto dowolnym przy:FJa!kwiaty w mie3zkanLu". 1<1,30 Muz. rouf
14 50
"Sprawy naszego miasta". H,5jl
dzbe.
Koocert sol. 15,30 And. dla świetl.ilc dziec.
Jeśli mowa o wydarzeniach fil·
SPOJRZENIE ZA I\:ULISY
Dialog włoski: Vprrei essere !em~:,
- ,,$,p iewamy piosenki". 15,50 MUZ. l'ozr. mowy ch W naszym mieście to stwier
Wjdu nas~ch czytelnik;6w widzi 0. re vickro a te carr!.ss'ima mla, per_
Na ekranach rąd.zi,ecki,Ch ukazał
16 GO Dziennik. l6.2\} Akt. U){l.~e.
16.25 dz'ć
l
'
I. l
ż bi'·
t
Utwory fort. VI' wyk. E. Pl'!I'yłęJ:klego.
l na ezy ~ za om,
e ezący y- często przed v.'Yświetla,n:ym filmem ehe io ti amo ccm tutto H cuore.
$ię nowy J;lo];lularDo-naukowy film
16.(5 W audycji dla dzieci - o:pow. L, dzteń charaktery~lje pewien zastój. produkCji zagranicznej taki nap1,S:
Po po.Jsku: Kocham cię.
dźwiękowy pt. "Technika nurltowaKrzemienieck1ej
"o ~J1a~m kra'snalu".
. ,
Opracowanie PQlskie ... i tu następUję Sprawom opracowywand!l :tllrn6w nia i jej zastosowanie".
i~~,,:g,3~'ll'!:ud. cJ~~~"Ś:.t~~~l{p~g; X~a uwagę zaaluguJą ec~a ~statm~- na:;.wisko. Wielu 2l nas ma słabe po. poświęcimy jeszcze w najbliżSZym Zdjęcia do flJmu dokonane zosta1&,00 "z kr<tju i ze świ"ta·'. 16,15 1,{)uQ, g~ festiJwalu fUm6:v ra~zleckich. !ak jęcte na czym polega praca P~Y ęzaaJe osobny artykuł.
Iy na Morzu Czru:nym. Reżyser filmuz. ludowej. 18,~1} ,;lVs.ech.~lca ,nadio_ WIadomo na z,alwllczople ZO'rgarulzo~ tluma~eniu filmu. W tej chwil1
mu !I. operator nakręcali film znajwa" kurs 1. "Przyroda OąW'1(),ną', 19,00
l _1~.~'
'1 d! i 4 tł umac"eruarr'.l
-'"
duJą?
'
RepOTta.ż . "Jak
pracuje c"P-tr. szkoła wano .s~ereg \:QUA.'--"-SOW ,CI a z C~ .'
zaJmu j ą s i ę trZY O~{)_
TO I O'WQ
Il1ę w metal.oweJ. komorze 2l
prawno im. TCG-ctora Durncza 19,15 "Na młodzl~y. Do OZRF, ktory ~l HU- by. Są to Jerzy Brodzki, B. W. PEUlzp
F1L'1IY PQ131r;if) wyświetlane za gra- UummatorOffi. zaWles,z opym na głęratunelt" - ;słuch. 19,{Q Mw:. 20.00 D~ien_ cjatorem tych konkursów pąpływają ltiewiC2l i T. Pigłowski.
nicą cies~ą s'lę dużym powoclzeruem. bokości 8 m pod pf>V(ierzchnią monil~. 20.40 Slaz. muz. :lJ ,QO Koneert rozr. . .
-,
., "
P"ił czym po.e
1 g a praca tł um.ac~a.?
Os t anto
t .
. . tl
W ęgrzech l'z.
a Z nurki em k"on t a",·owa
'-t
l i SIę
. z.a
- T.r/Ul>&ffi. z B.ud"ope -ztn. 21,40 "Hiz!ny" - JUZ prace uczniow i uczenruc sz.;o;:o,
WysWIO ano na
kol. ock:. pCVI. E. OneEzkowej. 2~,OO Roz podstawowych Niektóre ryaunkl Wy
Wr;;z 2l kO~lą filmu otrzymuje on dwa polskie filmy, a, mianowicie: pomocą telefonu, W toku Zdjęć reży. m(lwa o :fll:!u~ w O[lI'. E. M:a~tuszew51(:e -: l~on"
'dN;a'"
l kI
Qr yglnalną
lIstę
dialogowq . Film ,Zakaz[!{lQ piosenki" i "Skarb", Oba ser opuszczał sie kHkakrotnie w ska.
go, 22,13 Program lok. na Jutro.
22,10 '.
..ne przez l d~.~Cl nlZSZyO
l
.<.
'
.
KO'Ilcert rozr. w wyk. Orko PR w Byd"o '1 S'tr .
f'l!
d . as"
I!o,,,a]€
nast
ęprue
mon t owany na tf> f'lI my od n los l y d'
uzy .'lUk ces. f an d rze d o nurk' a, pracuJącego
na
szczy. Tl'a.n=. do czechosłoW~cji. 2~,oii [.u
uJące _o~ ą a.~~ l,my ra ZlOC· 9pecjalny stół dźwięl"owy na k1órym ,.Skarb" wyświetlpny był jed,nocześ- większej głqbokości. Intere.llujący t<\n
Ostll't. wilad, 28,1~ l?Ogr~ nR julco. 23,15 ~e s~ l1apra,:,dę l'.1~e:eS\lJl1Ce. R6w~ możp~ do~o,}rllie regulownć szy -kość me w 7 klnotel\trnch.
fi:lm obrazuje ni€Zwykle ciekawą
Fragm. o",eI'Y "Mignon A. Tl1Om~ma.
me zywe za.mtereSOWll.il1e ~ywołał PI'!l;Ęlluwarua klatek, ton glOBU Hn
;::
pracę nurka i sposób działania łuku
Konkurs F~~owy. zo:g<ml;z;owa~Y PIerwszą czynnością jest Wytypowa.
Cia·kD wą wiadomośdą dla rrilloffi- elektrycznego i płomienIa gazowego
przoo RedakCJę "DZlennU{il, Łódzkle- ni~ miejsca na napisy i ozna(:~eniE'1 njk6w filmów w kolorach natural- pod wodą.
. . . .' ,
. DA
go". Codzliennir, poczta N'Zy110S{ Ucz tych smnych miejsc na liście dialo. n;ych br,clzie fald, że wszystkię naj:!:
lAl
ne rozwiązania - ulr1ań l:onk..lf,'O- gowe,i Zakladfl się, że na 1 m t"śmv I v"iększ(' ~tudla filmowe Związlm
Drlslaj na elu'any kina "Bałtyk"
Za
ś - duictwe'l1l Il.edajceju D-j,e1m'\( wy ch. Pr~om\n,n~y, :'" t2mun nad może wejść 6 sylab, na el{l'anle ł;l" I'1adzleckiogo począwszy od 1950 r, l "Wisła" wchodzi pelna humoru
LódZl~~g~~' nlł odbudQwo WIU"~.a~vy zlo~ Syłanla rozwiązail uplywa już w tQśma przobiega, z szybko~c!ą l ro rozpoczną produl~cje fhlmów koloro- komedJn produkcji rącWeckiej pt.
żono:
Idniu jutrzejszym 2l tym, że przy u- na 2 sekundy,
wych.
"Ąt>ln:lta". W1m ten według scenanu
IX .1>Iiejslde PrzedszJCOIle, ul. WOjSk3. ~talaniu terminu decyduje data stem
Po opracowaniu i rozłożeniu naW ch~ili obeonej fi:tmy takie pro- 1i2a Polocltija i Tiet}ielewa reżyseP~o~:'~e%k. :l~{,c~l:4~~i~dniowa 1pla pocztowego. WynUci będą 'podane p,is6w film przechodzi. do labonto.! dukuje s:ię głów:n~ w St:udio ~o~- rowal( J. Muzyka.~t i M. KoszewCJJ(~ 8 ~ złotych 6000.~
- w połowie przyszłego tygodma"
I1lUm, w kt6rym pap1sy zostają u~ tllmu, kt6re specJahzuje Sl~ w filmlt' rowa. Prod. "Mosfilm",
ZJK
dzil'l;\e

1S, zepranie

rymąrzy~'l1etnlll{ów.
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JEDNOKOLOROWE
BAZAR, Ł6DZ, SIENKIEWICZA 67. Telefon 157-99
PrDWillC"a
za PQbraniem
PDcztDUT<""'.
(k 671ll
____
.;J;.._.,;.
..._ ...;;;..,;;.;,,;...;;,;;.;,
..;.:;.;;'-~._______..:;~;.;.;;:;.....!

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwa

Łodm

Dyrekcja MiejskJiego
Budowla.negQ 'W
Dgłasza przetarg nieogl'anicwny na SPRZEDAZ CZJ,!;śCI ROWEROI WYCIł i MOTOCYKLOWYCIł
Oś'
t e DbeJrz.e
'
ć mDzma
. ' w magazJ~.........
,~.""" unB przy ul. Armii
zę 'CI
CzerwDnej 30, w gDdZJinach od 8 do 15 .
Bliższe infDrmaC'je i podkładki QfertDwe otrzymać motna w Ref&racie Zaopatrzenia MPB, przy ul. PiotrkQwskiej 17.
Oferty pisemne w zalakDwanych kDpertach nale-'.cy składać w ter.
minie do dnia 28 listopatla 1949 r, do godziny 10 w Sekretariacie MPB
(ul. Piotrkowska 17), gdzie równie:;; w tym samym dnd'll, ogOldz. 11
nast:),pi Dtwarcie Dfert
Wadium pr~argowe 'VI wysrutości 3'10 od sumy oferQwanej nale~
wpłacić do krusy MPB (ul. Pi.otrkQwsk!a 17) a. kwit wpłaty dołą.czyć
do oferty,
Dyrekcja MPB zastrzega solldJe prawo wyboru oferenta bez wzgl.,.
du na. cenę a tak~e praWQ unieweżnjen~e. przetargu be-z pod8lltta powDdu.
Lódź, dnia 12 li.9topada 1949 r.

' I

. . ----------------------------""!
WYTWORCZE
ŁODZKIE

ZAKŁADY

APARATURY N I S K I E G O NAPIĘCIA A-2
Łódź.

ul.

Przędzalniana Nr '71

ZATRUDNIĄ:

1) IN2;YNIEROW, TECHNIKÓW-ELEKTRYKOW
i MECHANIKÓW. oraz innych PRACOWNIKÓW
TECHNICZNYCH,
2) LEKARZA FABRYCZNEGO,
3) KSIĘGOWYCH wysokokwalifiltowanych,
4) MASZYNISTKI rutynowane"
5) SZEFA BIURA ADMINISTRACYJNEGO,
6) RADCĘ PRAWNEGO,
7) SLUSARZY narzędziowych 4 maszynowYch,
8) TOKARZY i FREZERÓW.
Zgłoszenia

Personalne

z podallliami i

życiorysamu

przedslębiorstwa.

przyjmuje Biuro
(K. 825)

kozy, barany
karakuły,
błamy,
wszelkie inne
skórki futerkDwe, Łódź, PiotrkQW
Dr ŁUKIEWICZ specjalista sk6r_ ska 36, BryczkQwski.
nych, wenerycznych 10-12, 5-7,
Wólczańska 4.
(k215) MEBLE sprzedat, zamówienia
- zamiany, Łódź, PlotrkQwska 275
Dr
ZAURMAN
speCjalista: tel. 145-13.
(k 17)
skórne,
weneryczne 8-10, 5-7.
(k2) WOZKI DZIECIĘCE d~ wybór.
NarutQwicza 2.
PIOTRKOWSKA 15, podwórze.
J)r LESNmWICZ Al., ch:lxurg .laracza aGa, tel. 224.09. 5-6.
PŁACĘ
Q
SREBRO najwyższe
ceny. Sklep "Gwarancja" Pr6ch.
Dr HORECKI chorDby Młądk.a, nika 17.
(k395)
k!szek, wątrDby, Narutowicza 35.
Tel. 206.99.
(k7) OPEL.BLITZ reklamówka
(cię.
żar.) jednoton<7Wa P<I generalnym
Dr BALICKA specjalista: skórne, remDncie dOi sprzedania. InfQrma.
weneryczne, 4--1;. Sienkiewicza 52. cje od 8 dOI 16, Wól=ańska 1BB u
kierDwni'ka.
(11591 pl
Dr CHĘcmSKI skórnQ.wenerycz
ne 5-8, PiDtrkDwska 157, powrooi!
LEKARZE

aUPUJĘ

piżmDwce,

!\:rmJSKIE
(8/Z)

PRZEDSIĘBIORSTWO
w ŁODZI.

Zarząd Mlejskm

OGŁOSZENIE
w Lodzl - Wydział Gospodalrczy --

ogłllll'Z3 pubbo

licytację na sprzedaż:
SAl\IOCIłODU OSOBOWEGO marki ,.Ford-:&!fel".
P:rnetarg_Jicytacja Qdbędzie si,ę w dniu 25 Iititopada 1949 r., o g'()..
<!ziruile 10 ranQ w G6ra.żach TabDru MiejskiegQ przy Al. 1 Maja Nr 124,
gdJz1e wymieniOlny snmochód moama Qgilądać codzilennie w godzinach

czny prz.etarci ustny -

Qd 8 dOI 15.
Wadium w

wys<)kQści

50f0 ceny wywoławczej przyjmować będzie

na miejsC'll pracownlik w dniu licytacji, w gDdzunach Qd 9 do 10.
Odczytani.e wa.runk6w przetargu
tacjl.
•
Łódź, dn.l& 16 lillrt0'pi8.da 1949 r.
(lO/Z)

ZAKŁADY
im.

J.

nastąpi

przed

ZARZ~

rozpoczęci.em

IicyJ

MEJSKI w OODZL

M Et H A N I C Z N E

STRZELCZYKA w ŁODZI -

P O S Z U KUJ Ą:

BUDOWLANE

FUTRO - n'lltrla męskie pra'w ie KURSY krOju szycia modelDwa.
nowe SiPrzooam taniD. Zwirki 28, nia Instxtutu PrzemysłDwegD, 7la.
m. 9.
(11678 p) pisy Sta.lina 7.
(116'72 p)

LOKAL]!.
SPRZEDAM
QPDny dOI traktOIra,
komplety z dętkami i felgami. INSTYTUCJI wynajmę garaże. _
Lask, Polna 6, Józef Marczak.
W1adoaność tel. 259.61, gQdz. 4-6.
WILLĘ
w
PDddębinie 5 minut LOKALU przemysłQWegD na jed.
drogi od tramwaju TuszyńskiegD, no krosno mechaniczne PQszUku_
w
lesie z ogrodem Qwocowym ję . Oferty ,,10571"
Dz. Łódzki,
sprzedam z pDWQdu wyjaa:d'll.- PlOtrkDwska 96.
Oferty pod "TaniOI" Dz, Łódzki.
DYPLOMANT pOS7Juk'llje lPOIkoju
SPRZEDAlU
pelisę na plż:mDW. sublokatorsikiegQ
na rolt, cena
cach z wydrą, oraz wózek space_ Qbojętna.
Oferty pod "Jasny"
rowy. WdadDmość, Wólczańska 37, Dzl.e.nn:i!k: Ł6od.ziki, P.1otrkQwska 96.
m. 5.
(11620 p)
KOMFORTOWE ł pokojowe mJ.e..
PIANINO krzytQwe kupimy na. s7JtaTllie w.L1:lowe z Qgrodem we
tychmiast.
Cen·a Dbojętna, byle Wrocławiu rzaan1enię na mniejsze
zaraz. Oferta Dz. Łódzki pod w ŁOd.zI.. Oferty Dzienn!k Ł6d:źk.!
"Swietllcll".
(116&4 pl pod 1t54-8~'.

IN:tYNIERA lub TECHNIKA
ni:k,a Wyd.zkału Inwestycji.

na stanowd.sko Kierow-

KSIĘGOWYCH

KALKULATOROW

Kosztów

Własnych,

KSIĘGOWEGO materiałowego

SEKRETARKĘ·STENOTYPISTKĘ mogącą samodziel·
nie prowadzić Sekretariat i Wyd.zllał ogólny,

ROBOTNIKOW

niewykwalifikowanych.

Zgłosze!lJia osobiste z poda.IlJiem i życiorysem
działu Personalnego, ul. PiotIrkowska 219.

do Wy(K. 921)

!

SPRZEDAM streptomY'Cynę "Mer. SAMOTNY pOSzukUje niekrępują.
tel. 136.72, prosić KUm. cegQ pokoju przy rQdzinie. ZgłD_
(11609 p)
szenia d<> redakcjI pod "Soliooy".
SKRZYPCE
"Stadlnera" w Joom.
umeblowanegD
w cen_I
ŚLADU
plecie
9prU(1aan, LegiOlnów 30, POKOJU
trum 'P'057JUk:uj~.
Oferty Dzi€'l'lnik
m. 21.
(11603 p)
ŁódZki "DyrektQr".
(11613 p)
wszelkiego rodzaju uszkod"oJllł
garderob, - Tka1nJa tlZtuezua
SPRZEDAlII dom 8 mieszkań To_
ZAMIENIĘ
dwa pokIoje,
pQ.koje, Ikuclmia.
kuclm!a, .•
I ~Fra;.:.::;::~=o.::w~8:ka=-.:;W~i:::ę:;:ck:o:.:.w=.:8ki=:e~g:.;o;.:;23;;,;'~
maszów Mia2. ZgŁoszenia: "Czy_ garai
na trzy
'
S. GABAŁA
Dr KACZOROWSKA sk6rne, wetelnik",
Gdynia, 10 LutegQ 9,
(11686 p) ZGUBIONO legitJ7m&cję tramwa.
neryczne,
kosmetyka lekarska,
PROCHNIKA 1 (Zawadzka)
"Tanio".
(k 93ll 1 Maja 36f.l>O.
17-19, Bandurskiego 12.
(k11a)
PILNIE pos.zukuj~ pokQjU, Ar6d_ jO'W'ą :Ii miJesi~ listoparda. Na..
Najtańszo f-ródło zakupu mebli
POSZUKIW ANIE PRAcY
mieścJe,
możliw.!.e telefon, cena zwJsik.Q SWlerkowska Jadw.lga .
SYPIALNIE, stołowe, gabinety
Dr KOWALSKI s,pecjal1sta sk6r_
TAPCZANY, leniwce t poje.
Dzwo.n:it do godz. 15,
WARSZTAT
tkacki w drzewie Qbo;J~a.
no-wenerycznych 3'-7, P!.on-kow.
SKRADZIONO iklSią.teczk~
Ubez_
dyńcze MEBLE.
(kl077)
WYkonUje w.szelkie roboty wcho_ tel. 252-.00 wewn. 6.
ska 175.
piecmlnt,
leg. Zw. Uw. Prac.
dzące w zakres to.karstwa drzew_
Harul!lowYoh,
leg.
prao
peH.
Na_
l
PRACOWNIA KOZUSZKOW pole
ul. Henryka 13 (przy RzgQW MŁODA kulturalna osoba poSIZU. zwisko PeLagia Wl85zczyk.
Dr PIWECKI wewnętrzne (p uca, ca kDŻUS2lkl. błamy barankDwe. negD,
kuje
pok<>ju
sublokJator5kJiegO.
skiej).
seTce). PiDtrkQwska 35, 3-6.
Przyjmuje Dbstalunkl Qraz repe.
Oferty pod "JTK'·.
ZGUBIONO książeczkę Ubezple.
Dr LWO ALEKSANDER ctrQrQby racje. Jaracza 13.
LEKCJĘ rosyjskłego, francuSkiegQ
ud7;:ielam. ruedrQgo. Wschodnia 74 ZAMIENIĘ 2 poilooje z !kuchnią, CZJaIni Społecznej, Berlowski Jan
Das """'~kie
uszu , g adla
nDS
(10935 p)
umeblDwa.ne w centrUlIO Szczecina Palbianicka 64.
r.
a.
~J-O. SPECJALISTA BRYCZESOW Las. m. 9, tel. 208.51.
go Nr 6. B-lO, 4-6. Tel. 101-50.
man, Łódź. Jaracza 14, m. 45.
na mieszkanie w ŁQdzl. Wiado.
mość Łazuchiewicz, Sienkiewicza ZGUBIONO książeC7;kę Ubezpl-e_
Dr PIETRASZKIEWICZ - specja. SREBRO ... kaŻdej pcstaci kupuj" KSIĘGOWY - bilansista pTzyjmie nr 341-33.
Flak Wantia,
(11618 p) czalni Społecznej,
l1sta chorób uszu, n~, gardła. Zaklad
S"rebr~'C"'" M. Welner", prowadzenie ks.i.ąg w sklepach i
Prądzyńskiego 49.
(10934\
0
16. S'lenki ew~..
'-a 73 .
,~ -,
przedsieb:Lorstwach.
M
4 'M
p~kój
n~
prafty.
11- 12• 1>
Łódź, Al. KDśc:iuszkl
26.
. (k345) mniejszych
•
.
"..,.".
v.
~ ""r5zt·..
•• ~.
""
~
MQgę spac w sklepie ja!ko dozDr_ oczekuję propDzycji. Oferty Dnen ZAGUBIONO
ksią~ecrz!kę
WQlDr JADWłGA ANFOROWICZ ca nocny. Zgłoszenia pod "Księ·
ó
d
ód
bisty kaa"t
skórne. weneryczne, kobiece 1-'7. NAJKORZYSTNIEJ
kupIsz
gowy" Dziennik Łódz.ki.
nik Łódzki "WS? lipTaw'.
j~a;a~yjn7 RK~ Spa.:maJ!slkię f~:
6
(k 1"'" sprzedasz, zamienisz Próchnika 8.
w, nek:, Qbrączkę, zegarek w pierśclo$klepie ZAOFIAROWANIE PRAGl' ZAlIIIENIĘ dwa oddzielne pokQje zlmierz, Nowo_ZaTzewska 1 ,
11 ListQpada 3, pod zegarem.
na pokój z kuchnią, R:z;gDwska 3
Dr ROZYCKI, specja1Lota chDrób
CENTRALA Złomu Łódź, Piotr_ (sklep PCR).
(Ua99 p) ZGUBIONO kaTtę rejestracja woj
kQbiecych, akuszerii. Przyjmuje MECHANICZNA wytwórnia me.
skDwej RKU KQń&kle Chmlelew_
godz. 3-6, PiotrkDwska 33. (kIl3) bli L. Miszczak, Sienkiewicza 60, kowska 150 przyjmie natychmiast
RO:tNl!i
ski Jan. ur. 2.12. 1924 T. syn AntQ_
sltiep Stalina 22 (Główna) poleca: księgQwegQ na kQszty własne.
niego.
(10999)
Dr REICIłER speejali.9ta wenerYcz
FOTOAUTOMAT: Narutowicu 8
ne, skórne. płciDwe (zaburzenia). meble w~elkiegQ ::odzJaJj~ - szafy POTRZEBNA kDbieta dOI dziecka, wykDnuje przepisowe zdjęcia do ZGUBIONO
mświ.adczenie reje_
trzydTzwlOW-e, stolliki radiowe Draz NarutQwicza 32/30, Kac.
rejestracji WQjskQwej.
(k299 stracji WOjskowej RlKU _ Łódź _
Piotrkowska 14, 4-7.
kom:p}~.
mi.asto.
Stefan Sta:nikliewicz, W".
specja lista:
POMOCNICA dQmQwa, stała i na SPRA WNOSC radiOO(ibionlika !po. 24.4.1009.
(11581 p)
Dr KUDREWICŻ pół dnia potrzebna, DaszyńskiegOI większy Ci znana fi!rma radiowa
'weneryczne, skórne 8-10, 4-7,
(ki)
nr
~,
m.
20,
SzyszkOl.
"ElektrOlla"
inż.
KrzyżanOlWskl,
PiotrkQwska 106
ZGUBIONO kartEl relestracll. woj
Wąskotaśmowe Mikro·
PiQtrk.owska 'l'9. Wszelkie repera. sk~wej RKU - Łódź 11
Ka!Z1_
KUSNIERZE, maszyn1ści, k.ożusrz:_ cje radia.
(k 94.5) mierz Kuna. ur. 15.2 1912 r.
Dr TEMP SKI speCjalista wene_
skopy
Fotoaparaty
karze 'Potrzebni ~ółdzielni "Ku.
ryczne, skórne. włQSów. mocw.
śnierz", WięckDwskiegD 8, w gOi. RYSUNKI TECHNICZNE wyśw:e. SKRADZIONO legitymację
płciDwe. PiQtrkDwska Nr 114.
poleca i kupuje
Zw.
dzina,ch 17-1~.
(105'10) t:l.amy szybkOI,
staranni.... lla'l'llQ. Zaw.. Ubezpi-ecmlTlli SpDł=ej i
J. p U J D A K i S-ka
WiadomOIść: Księgarnia "Literat_ dQwód DsobilSty.
LECZNICA Sp6łdzielnla Lekarzy
Helena Krasna,
potrzebna pOi. ka", PiotrlcoVjTska sa.
Specjalistów, gQdz. 9-20. PDrady, '~..,;Ł;;.ó;;;d;;z:.·',-,;,Pi.;,·o_tr;,;k.;,;o;;.w;.;,,;;;sk;;;;a_8;.3;..,__ NATYCHMIAST
Łódź, PQlna 1'71a.
(11580 p)
mDcnica domowa. Łódź, ul. Ki.
zastrzyki, analizy, dentystyka - •
DKW na chodzie IliJskiego 105-8.
ZGUBIONO kartę rejestraCjI woj PRZltBŁĄKAŁ
sie; pies duży,
gabinet kDsmetyczny. PiQtrkDw. SAMOCHOD
- - - - - - - - - - - - - - sJoowej RKU - Białyst()~<, Osta_
ska S, telefDn 216·48.
(k1l2) sprzedam dzwonić tel. 166_85.
czarny podpaLany, kudłaty, Pla_
POTRZEBNA samodzielna g<>SpO-/PQW1CZ AlDjZY ur. 1.11. 1lł13 r.
sta ~, m. 3.
Dr med. SIENII.O - skórnQ.wene. KUPIl.IY piece stałopalne dOI Q. dyni, ŁąkOIwa 42, m. 1.
ZGUBIONO
kartę
pierwszej
re_
rYCZIle 13-14, 16-18.
KillńSkiegD grzewania POkQjDwegD. Zgłoszenia
ZGUBIONO dowód osobisty, ksią
N A O fi A
jestracji wQj~lOOwej RKU - Łódź. żeczkę Ube2<P.Leczalru SpQłecznej,
Nr 132.
Jaracza 57, Wydział Zaopatrzenia.
Nazw:iskQ Reszka Aleksander, ur. k8!l"tę ll'ejestTacji wQjskowej RKU
RECEPTY dOI spDrządzenia
farb KURSY
SAMOCHODOWO_mOlto. 26.2. 1929 r.
(11567 p)
Łódź miasto. Fe!Jiks Gorczyca,
OAB. UEN'I'YS'l'YCZNl!J
wlosowych ku.pię. Zawadzki, Rze. cyklQwe Gerharda. Ko~ciuszkl 6B,
ur. 19.7. 1915 r.
(11570 p)
DENTYSTA WOdnlcki StanisłaW, szów, LWDwska 1.
(k 943) przyjmuj'l zapisy na nQwy kurs. ZGUBIONO klarte; rejestracji woj
Specjalność: kDrDny, mQstltl, PQr.
SItowej RKU - ł;.óctź miasto 1. ZGINĄŁ pies ~eł rudy. Pro_
celanDwe - Andrzeja 11. TelefQn PLACE PQd ŁodzIą 1 ŁOdxl duże ZERSKIE KURSY KrDju, Szycia, Kowalski Paweł. ur. 23.3. 1915.
szę przyprowadzić na ulJIl:e Chod,.
nr 154-12.
(k4) sprzedamy. PLac WolnoocJ. &-4.
MOdelDwania IPR przyjmująk za.
kieW'il:za 32, Krurolew.
pisy 10-18. Zgierska 3()a.
(770) ZGUBIONO Legitymację ZwiązkU
ZawDdowegD
nazwisk D SlebQcki ZGUBIONO
LEKARZ dentysta BALICKA - OPEL.OLIMPIA sprzed'aro. Wia.
kartę ;rejestracyjną
ŁabDratQrium
s1.tucznych zębów'l dDmość WólCZa1lska 125 u dDrorcy. KURSY krDju szycia, modelowa. zYgm1lJllt.
warsztatową, wyd. przez IX Urząd
nia damskiegD dziecięcegQ przy
Skarbowy na nazwisko TajchmaJl'l
MDnius z ki 11 , II piętrQ Telefon
(k125l ZAKŁAD fryzjerSki kupię, m:iJej. InstytUcje PrzemyslDwo_Rzemieśl ZGUBIONO książeczkę wojskową Hersz, Wię,ckOWSkiego 31.
(k B42)
nr 151_15.
SCQWOSĆ
obDjętna.
Oferty dOI niczym. Zapisy: gen. Swierczew- RKU - Lask Nr 031G05 i legityma.
Ck231) cję ORMO, wydaną przez PQwia. ZGUBIONO
KUPNO I SPRZEDiU
nzienn.lk.a Łódzkii.egQ pod ,,M-aly skiegD 17 (Radwańska).
pamiątkowe
rzeczy
tQwą lOOmendę
ORMO Nr 448 Lokal".
(11598 p)
i rÓ".me dLa
dOilrum€'l'lty
bardzD wartD_
PIORA WIECZNE kupUjemy na
SZKOŁA
SAMOCHODOWA przyj na nazwJs..tw
Lesiak Antoni - ściowe
mnie. Ła.sJrowegD
zna.
wet połamane - STALINA 6.
SPRZEDAl\I
kredens, 2 fDtele, muje zapisy ŁĆ<lź, Wólcz.ańska 27. Burzeniu, pDW. Sieradz.
lazcę upraszam Q zwrot za wyna_
stół, kanapę, '
lustro du:i:e, s-zafę
grodzeniem, Wschodnia SS, m. 21a
StenD. ZGUBIONO tDrebkę zdOIkumen. Jonderkowa.
WAGI kupnQ - sprzedaż - na_ ubraniową,
bieliźniaJrU<:ę dąb. KURSY MaszynDpisania.
(k 336)
prawa - stemplowanie, WYPDŹy. PiTamQwicza 8/4, godz. 16-17,
grafii (biurDwej) KsięgDwości StOI tarni - kartę rozpOIznawczą, legit.
c:z:anie niemQwlęcych. PiQtrlwwwarzyszenla StenDgrafów Ma. służbOIwą i tramwajową. NazwiskD ZGUBIONO
:Itartę rejestracyjną
ska 9.
(k315) SPRZEDAl\'I pianino marki "SeL szynistek. Zapisy: KilińsldegQ 50 . ZQfia SzymU!Slk.
(11446 p) RKU - Wieluń, na nazwlsJco Zuler" IcrzyOOwe, stan b. dQbry, ul.
ber Józef.
(k 838)
damskiegD l męski"I(D ZGUBIONO książeczkę Ubez;pie.
DDWbor=yGrów 4, m. 6 od 12 dOi 17. KROJU
uczą Kursy IPR, Lódź, Stalina 7, czalni
S·pQłecznej.
Jan Klauze, ZGUBIONO legtt. bratnlaoką .2060
SPRZEDAM pia'l'llnQ "Fibigera", zapisy cOdzieruJie godz. 9-15.
SwierkQwa 7.
(11453 p) wyd. przez
WSG'W'
Kazłowski
bibliQtekę, biurkQ stY'lowe, Qora,.
. .
.
Czesław.
(k 843)
SPRZEDA,t-KUPNO- Wszelkie
zy Usa srebrnegQ futrQ lroraku. ANGIELKA pDŚWl~oI parę gOdZlJl ZGUBIONO dowód OSOblSty 1 kaT_I
N'APnA WY solidnie - szybkO
l~ masrornę sw~trQwą B/90. Wia\tygOdniQWD na naukę ang1eiskle. te rejestracji wojsJtoOWej RKU - ZGUBIONO
kartę rejestracyjną
IV Sklepie Pomocy
Szkolnycb
dO'lll~śĆ JruliJanów Kalinowa 30a, gOi PQjedyńczo lub w małych gru.. Pabianice.
Na~isko
Taoeusz RKU - Ł6dt
miasto.
Ptaszek
Ł6dź,
ul. PIOTRKOWSKA g6 m. 2.
'
(11608p) pach. Oferty pod "Angielka".
Smiałowski, ur. 7.2. 1927.
H~k.
(k 90S)
kDwską"

czaka.

ZNANY przedwojenny zakład
TAPICERSKO • MEBLOWY
Tadeusza rawełc:tyka.-<lbecruie
IUlińskiego 145,
tel. 155_31
pDleca TAPCZANY, FOTELE
Draz MEBLE kQmplety 1 po_
jedyńcze. Kupno zamiana.

Z dniem 1. XI. 1949 r. została
l'ozwią.zana spółka pon firm.
A. Kosińsld l S-ka i tegoi; dnia
UNIEWAtNIONO}JiJecz.t~ wy
żej wymi'enionej fbm,..
ALBIN KOSI8SKI
zomnz, ul. DlłbroWllkiego Nr 4
(K. 935)

SĘKRETARIJ\T SZKOŁY
Przysp, Adm. • Hamdl. I. P. n.
Andrzeja 4, tel. 217.19 przyj.
muje zapisy na nowe od grud.
nia Kursy Adroinistr ••Handlo.
we, maszynopis8lllia i księgo.
wości.
(k 722)

==============::;1
NAPRAWIA bez

POPULARNY SKtAD MEBLI

BRłlCZIESJI'
ZBIIIim

'81'

B,L'1ł

f i JI

i SKOR Y FUTERKOWE

I

f;r6dło

najkorzystn1ejsze
zakupu

165 Piotrkowska 165

WABS ZAISKA. CEROWNIA
Z MIERZEJEWSKJ
• ,
PWtrkowska 117. - Tel. 1I;j!,77
CERUJE garderobę. ODNAWIA
KRAWATY.
(K. 150)

KONF'EKCYJNOBIELUNIARSliA
"ASTRA" uJ. Zamell;tofa !}
PRZYJMIE
natychmiast:
8amodzie~ SEliRETA'RKJ,!; ze
zn,a.jomośclią mas7Jyno'PliSlliIlli.ą,

MECIłAJIo'1KA

ze znajDmQścią,
prac
elektrOItechnicznych na
mDtory zwarte, 2 GOŃCOW.
.pożądane s .. siły wysokiej kwa
łli®kacji. _ ZgłQszenia przyj.
,muje Wydzilal Personalny.

,,:=========(:1:1:61:9:P:~=:
~
Wydział

Powiatowy w ŁODZI

ZATRUDNI od zaraz
REFERENTóW podatkowych
i RACIll\lISTRZóW
w gminach wiejsldch powiatu
lódzló.cgo.
Uposa.ten.i.e w/g grup X, IX i
pnarownilków państwo
wych.
POI dania. z życiorye~lrru należy
składać dOI biura Wydziału Pow.iatDwegQ w Łodzi, ul. PiDtrkowska 90.
(11649 g!l

VIII
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w y D A W CA:
Wyd .Oświat ,.CzyteLnik'·.
RedakC'ja l Administracja: Lódź,
PiQtrkQwska 96, tel. 21'7.82, 209.02,
204.75: Dział Miejski 207.18. Dział
SpQrtDWY 308.95; Dział OgłDszetl
123_33; Dział Prenumerat 180.74.
RedakCja rękDpiSów nie zwraca,
Za treŚĆ I terminy QgłDszeń nie
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Santa Eulalia" przybliżała się do portu.
p~'ucja morsl"" oczekirwab okrętu. Z~ kord?nem policji sta!a zwarta masa pnbhcmo!iCl.
która tiowiedziala się z gazet o bohatersldcj
walce A aap.ta i Charlesa z jet1nooldm Murphym. .: Agapit wiedział,. ż.~ pozos~a~lłc na
sta.t.ku wpadnie w ręce poliCJI morskieJ, kł6ra go wyda pod jakimś pOzor?'l\ Dolarlii"

• D7JlENNIK, ŁÓDZKI Nr 317 (1599)

- Co zrobić'! - zapytał Cho.rlesa:
- Unlic:;z nu]'l~ować'!
- Oczywgrie! - o(lparł Agapit.
- Więc spuść się przez dziurę w kadhlM'
do wody. Do brzegu jest zaJe,lwie 30. metrów.
rolicja będzie zo.jęta nami i nikt nie zauwa·
ży, S'dy przypłyniesz do bucgu.

- A co będzie z moją małpką - za.pytał
(oczywiście głęboko zatrosJ(any) .'\gapit Kmp
ka, człek twardej woli, ale mięlckicgo serca.
- Oto adres - powiedział Charles, wyp;"
soją.<) ooś na kartce, którą wręczył Krupce.
Spotl(amy się tam - ty i ja, 1\ małpka Mimi
będzie ze mnlł.
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SPÓŁDZIELNIA PRACY
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PIOTRKOWSKA 59
PQPrzeczna Qficyna.

PROJEKTORY KINOWE

WIECZNE PIOSAl

kupisz -

WOJCIECHOWSKIEGO

Krupka zawinał potrzebne mu rzeczy w nie
przemakalną płachtę, którą przywiązał sobie
na p1ecy. Trzymając żela~ny 10m w rękach
spuścU się przez dziurę w kadłubie do morza. Gdy osiągn31 jnż odpowiednią głębokość,
rzucił łom i zaezq.ł płynęć w kierunlru brzegu.
~6969

