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OBYWATELE!
SIOSTRY i BRACIA!
Radośnie witają dziś ludzie w
całej Polsce nowy rok 1950. Z dumą i zadowoleniem żegnamy pracowity' ale płodny i twórczy rok

miniony.
Naród Polski z prawdziwą sapodsumowuje dziś wyniki swei pracy w roku ubiegłym. Bo czyż nie mamy prawa do
radości i dumy, skoro zakończy'
liśmy Domyślnie - i już na dwa
miesiące przed terminem - pierw
szy nasz wielki i twórczy Trzyletni Plan Odbudowy Gospodarczej Polski! Był to przecież plan
śmiały, ale i trudny, wymagają
cy nie tylko olbrzymiego wysił
ku, ale i wielkiego hartu. Dla pomyślnego
wykonania planu potrzeba było nie tylko wytrwałej
woli kierownictwa. ale i głębo
Idei ufności, zwartości, świado
mości, zapału, patriotyzmu wykOnujących ten plan mas pracują
cych.
tysfakcją

myślne

wyniki w odbudowie swego kraju? Dzięki ustrojowi demokracji ludowej, dzięki usunięciu
obszarników i kapitalistów, dzię
ki reformie rolnei i unarodowieniu podstawowych gałęzi przemysłu, komunikacji, handlu i banków.
Swiadczą

po wtóre twórczej i
pracowitości naszego narodu. W
ciągu kilku lat planowych wysił
ków, naród nasz potrafił nie tylko odbudować zniszczone warsztaty pracy i narzędzia produkcji,
ale również rozszerzyć je, usprao wielkiej

one -

zdolności

wnić technicznie
wymi zakładami

uzupełnić no- mogą pokonać trudności i sprzecz- cia materialnego i kulturalnego
środkami pro- ności, rozdzierających ich gospo- mas pracujących, które stanowi,'
dukcyjnymi, powiększając o trzy darkę, nie mogą oprzeć się nara" olbrzymią większość naszego naczwarte produkcję całego prze- stającemu kryzysowi ekonomicz- rodu, wywierać będzie decyduj"..
mysłu i dźwigaj ąc wzwyż również nemu, któremu towarzyszy wzrost cy wpływ
~zybkie uprzemysło

rolniC!two.

i
i

bezroboci~ i ciągłe obniżanie się

stopy życiowej mas pTacujących
Żaden z bogatszych od nas, tych krajów.
mniej zniszczonych krajów kapitalistycznych, nie potrafił osiągNatomiast faktem jest, że szybn~ć takiego tempa odbudowy i ki wzrost produkcji przemysło
rozwoju gospodarczego jak Zwią- wej i rolnej w Polsce podnosi z
zek Radziecki. Polska i kraje de- roku na rok poziom bcia matemokracji ludowej. Kraje kapita- rialnego i kulturalnego polskielisty~ne. mimo tzw. pomocy mar' go ludu pracującego w mieście
shallowskiej, która kładzie się na i na wsi.
niC'.h ciężkim brzemieniem, nie
Na dalszy wzrost poziomu ży-

I

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

odłogiem.

stancji całego polskiego majątku
narodowego - rozpoczęła się planowa odbudowa ~ospodan'za naszego kraju.
W okresie opracowywania Trzyletniego Planu Odbudowy Gospodarczej wielu ludziom plan ten
wydawał się zbyt śmiały i niewykona1ny. Ale klasa robotnicza i
masy pracujące w olbrzymiej
większości zaufały władzy ludowej, uwierzyły w realność planu
i wykonały go zwycięsko na dwa
miesiące przed terminem. Klasa
rob0tnicza i masy pracujące naszego kraju mają więc prawo do
radości i dumy,
podsumowując
wyniki swej pracy twórczej w
okresie ubiegłym.

ciąf{ają najlepszą naukę, czyniąc
cUjących.

W roku 1949 produkcja prze-

te cyfry?
Swiadczą one - po pierwsze o Wyższości gospodarki uspołecz
nionej i planowej nad gGspodarką kapitalistyczną. Dzięki czemu
Polska osiągl1ęła tak szybkie i po-

społecznych.

z niej zdobycz szerokich mas pra-

mysłu w wartości globalnej była
o około 75 proc. wyższa, niż w
ostatnich latach przed wojną, zaś
w przeliczeniu na głowę ludności

świadcza

Od końca 1946 r. do połowy r0ku 1949 liczba pracowników najemnych w mieście wzrosła et
1.100.000 tj. o 40 proc. Młodzież
robotnicza i chłopska w coraz
większe; liczbie
zdobywa moż
ność nauki w szkołach średnich i
zawodOwYch oraz uczelniach wyż
szych, korzystając z pomocy pań
stwa, samorządów i organizacji

Wielka i zaszczytna rola przypada w tej dziedzinie przodowni..
kom pracy, nowatorom i racjonalizatorom naszego przemysłu i goj 'ipod3rki rolnej, którzy dają wspaniałe wzory pracy, przyśpieszają
cej rozkwit gospodarczy i kulturalny nasłej ojczyzny. Są to ludzie, którzy ze swego praktycz·
ne~o doświadczenia w pracy wy-

W
warunkach niesłychanie
ciężkich
zniszczeń
wojennych,
które pochłonęły miliony istnień
ludzkich i około 40 proc. sub-

O czym

wienie Polski.

Najcenniejszym skarbem nafO"
du w warunkach demokracji lu';
dowej są wykształceni politycznłe
i wykwalifikowani zawodowo,
kulturalni ludzie, wyrastający I
klasy robotnicz j i chłopskiej. Ludzie ci wzbogacają nasze kadry
kierujące
życiem
politycznym.
gospOdarczym i kulturalnym naszego kraju. działalnością naszego
państwa. Wraz z inteligencją pracującą, która zdobyła wyksrlał";
cenie iesz"zl' W warunkach przed·
woje!>: ych, kadry nowej inteli..
gencji, wyrastającej z młodzieźy
robotniczej i chłopskiej, wzbogacają swymi talentami i zapałem
nasze życie i rozwój gospodarki
o~ólnonarodowej. Ważnym prze-to zadaniem iest przyśpieszy~
wzrost liczebny tych wykwaHfi."
kowanych kadr ludzkich oraz
podnieść wyżej poziom ich świa
domości politycznej, ich dojrza·
łości idyologiczne j .

Przypomnijmy sobie warunki
naszego żYl:la w o~resie POPTi;e-'
d7.ającym Plan Trzyletni, w okresie już pokojowym, ale uginają
cym się pod ciężarem skutków
wojny, skutków wprost przerażających.
Były to lata 1945 1946. Gdzie sięgnąć okiem sterczały ruiny.
Miliony ludzi wę
drowały,
wracając z
obozów,
zmieniając stare siedziby, szukając pracy i schronienia. W roku
1945 połowa ziemi ornej leżała'

przemysł nasz
produkUje dziś
prawie dwa i pół raza więcej niż
przed wojną (według wartości w
cenach przedWOjennych). Rów"
nież rolnictwo.
aczkolwiek rozwój jego jest powolniejszy od
tempa rozwoju przemysłu, osiąg
nęło już ogólnie w obliczeniu na
głowę ludności,
produkcję o 12
proc. wyższa od p.Iodukcji przedwojennej.

ieruła

PlfRWSIV fTAP
PLANU GOSPODARCZEGO

Aby uczynić nasze życie lepszym i szczęśliwszym, musimy
pracowac - ucząc się i UCZYł się
pracując. Współzawodnictwo
w pracy jest taką szkołą nowej,
wydajniejszej pracy, szkołą nowego stosunku do. pracy, wolnej
od wyzysku kapitalistycznego,
pracy dla narodu, pracy, kt6ra
podnosi i uszlachetnia człowieka.
Najbardziej uświadomieni i najofiarniejsi, najbardziej doświad
czeni i uspołecznieni robotnicy l
chłopi stają się dziś w Polsce Lu.
dowej
przodownikami
pracy.
prawdziwymi patriotami swego
kraju, który rośnie w siły 1 bo-gactwa dzięki pracy mas ludO'f
wych i otwiera przed tymi ma.
sami ludowymi lepszą przyszłoU.
szczęśliwsze życie. Bez ofiarności,
bez głębokiego oddania dla spra'"
wy ludowej, bez szczerego PO'
święcenia wszystkich sił na rzeCZ
budowy lepszego ustroju społecz..
ne~o, nie może być szczęśliwszego
życia.
W walce o lepszy ustr6j
społeczny, w walce o wolność, o
pokój i postęp naHepąi ludzie oddawali nie tylko swój wysiłek i
swoją pracę, ale częst~ swoI..
krew i życie. Dziś, gdy Polska
dzięki bratniej pomocy narodów
(Dalszy ciąg na str. 2)
.
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(do"ończenie

radzieckich odzyskała wolnoś6,
gdy usunęła precz wyzyskiwaczy
i pasożytów obszarniczo'kapitalistycznych, gdy buduje nowy, socjalistyczny ' ustrój społeczny setki tysięcy przodowników pracy swoim wysiłkiem i of,iarnością
przyśpieszają budowę tego nowe'
<hl. ustrO)'u,
..~
Im szersze i liczniejsze będą
ich szeregi - tym szybciej będzie rósł w siły Naród Polski,
.
t
vm l epsze i b o~atsze bę d zle stawało si'"
'".' cie o~ółu
i życie każ.. ~.1
dej jedn<lstki,
Nowy rok 1950 rozlloczyna noWy. najbardziej doniosły i decyduiacv o przyszłości naszego narodu okres wielkiego uprzemysło
wienia Polski. Będzie to pierwszy
rok Planu 6-letniego, który jest
planem socjalistycznej przebudowy kraju, Plan 6-letni - to
wielki program gospodarczy, spo
łeCZllY i polityczny, który stawia
sobie za cel likwidację wiekowego zacofania i wysunięcie Polski
do rzędu przodUją,cych krajów w oparciu o soc;alistyczny ustrój
.
Planu 6s poł eczny, W y k oname
letniego
podniesie
produkcję
naszego przemysłu na głowI' ludności przeszło 5-krotnie w'< porównaniu z poziomem przedwo. iście osiągni"'cie
l·ennym. ,Oczyw
...

tak wysokie.l!o poziomu uprzemysłowie/.da kraju wpłynie z kolei
na szybszy rozwój rolnictwa.
Szybka i znaczna rozbudowa
pr:z:emysłu jest warunkiem podstawowym dla u.sunięcia naszego
zacofania gospodarczego i na-

ze str. "J

lityczną,

Sprostamy wszystkim trudnośdom i wykonamy porywające
plany 1950 roku, jeśli w nadchodzacvm roku pracować będziemy

.Test

rzeczą jasną, że wykonanie

Wiemy,

że

tego wielkiego programu przebu- my, wymaga

droga,

D ki t h
jaką obraliś- O ora y

wysiłków. ofiarno-

dowy gospodarczei wymagać bę- ści, wytężonej pracy. mobilizacji
tk'ch
h
d l .. j
dZl' e duz'cgo wysI'łku l' Wl'elkl'eJ'
wszys l
naszyc
uz
.
t ·o·nlen
f
l
o iarności ze strony mas pracu- talentów, a e WIemy, ez, ze pojącycb. Wykonanie Planu 6·let- mnaża ona potencjał gospodarczy
niego przyniesie w rezultacie po- i bogactwa Polski Ludowej, podważny wzrost ogólnego dobrobytu nosi dobrobyt ludzi pracy, po-/
materialnego oraz Qświaty i kul- mnaża kulture warstw dawniej
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Bywały

nawet w czasach, które
bezpowrotnie, lata podobne
jedne do drugich, lata, w których
pozornie nic si ę nie OOało, nic nie
zmieniło,
lata mie~zańskiego dosytu. krzewiącego się jak blusoc~
na zgarbionych karkach miLionów
ciężko pracujących ludzi.
Zmiany
narastały w głębi , w sercu mas robotniczych i chłopskkh.
Wielu z nas pamięta te lata.
Kronikarz lat tamtych, spisujący
bilans noworoczny w którymś z eleganckich tygodnJików, mógł ustalać -calorooZl!lY kalendar2l minionego
okresu według
odbytych rautów,
galowych premier i dyplomatyc-z:·
nych duserów. Mógł z poczuciem satysfakcji dobrego sługi swego krwawego d bezlitosnego dl.a ludzkiej nę~
dzy świat a, powtal'lZać za francuskim, reakcyjnym ministrem znane
słowa:
"Porządek panuje w Warszawie",
WIELKA PAZDZIERNIKOWA RE
WOLUCJA wstrząsnęła tym pozornym porządkiem, Wyzwoliła narody
ROSji, wzmogła na ' całym świecie
walkę wyzwoleńczą
mas narodów.
Nadeszły inne dni. Burżuazyjny kro_
nikart2l musiał . coraz częściej wstą
wiać do noworocznego bilansu ,dbok
dat rautów i przyjęć, wizyt królów
i minlistrów, polowań reprezentacyjnych i nekrologów buriuazyjnych
wielkości" także daty strajków,
;'alk ulicznych, lokautów, wielkich
politycznych procesów, buntów gnę
bionych, kolorowych narodów.
Ę,ap"italizm' uzbroił się w żelazną
pięść faS'Zyzmu.
Zatopił świat we
krwi. Ale nie zdusił rewolucyjnych
dążeń mas pracujących, nie złamał
Związku Radziecl{liego, nic nie zy_
skał.

Wzmocnił

się.

okrzepł

wszę

dtl:ie ruch rewolucyjny. PrZ~7J kulę
ziemską przebiega potężny nurt wal_
ki o Postęp, o Wolność, o bra~er_
skle współżycie między narodam1.
Dlatego, chociaż są na świecie jesz·
cze epigoIlii dziennikarscy czasów
ginących, nas,l'l kron1karz, bilansujący ubiegły rok, pisze inaczej, myśli inaczej, czuje inaczej.
.',
o.>
Pisząc o minionym roku, nie będziemy pQwtarzać chronologicznie
przebiegu tych 12 miesięcy. Pragniemy podkreśliĆ to, co w roku 1949
było najważniejs'ze.
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Polska nie ZYJe w Wclacji od
Polska kroczy w pierwszym
szeregu światowego obozu pokoju.
Dlatego ze szczególną uwagą i ze
specjalną radością podkreślamy d7.L
siaj te wydarzenia, które wzmacniając obóz demokratyczny,
przewo_
dzony przez Zw. Radziecki -- wzmo_
cnliły Pokój.
Z ogromnego terytorium chińskie
go wypędzono fas'z ystowskich wład_
ców, wypędzono dyktatorSkie rządy
Czang_Kai·Szeka, wypędzono agentów imperializmu .anglo_saskiego.
Prawie pól miliarda ludzi stanęło
pewną stopą w szeregach obrońców
Pokoju. Setki lllil.jonów inlIlych prowadzą walkę
narodowo_wyzwoleń_
czą w Azji.
Rok 1949 przYniósł również powa~·
ne zmiany w układzie sił na terenie
centralnej Europy, Wbrew knowa_
niom podżegaczy wojennych, dla
których układ poczdamski był
świstkiem papieru. a denazyfikacja
oznaczała w praktyce pełną rehabL
litację
hitlerowskich zbrodniarzy
wojenn;ych - w Niemczech, d21ięki
słuszmej polityce ZSRR wyrosly
i doszły do głosu siły demokracji i
pokoju, które łamano zdradą, korupcją działaczy prawicy partii socjaldemokratycznych, a wreszcie ka_
towniami gestapo.
Polityczno-pańs twowym wyrazem
tych sił - jest Niemiecka Re.publika Demokratyczna, reprezentująca
masy pracującego społeczeństwa
niemieckiego. Demokracja niemiecka
stoi na stanowisku obrony granic na
Odrze i Nysie Łużyckiej. W ten spo_
sób, po raz pierwsrzy w historii, gra_
nica polsko-niemiecka staje się gra.
nicą Pokoju. Węzeł intryg imperia·
listycznych na tym odcinku zostal
prz-ecięty, Polska wzmocniła dzięki
ZSRR swą nJiepodległość, którą dwu_
krotnie w ciągu 3D-lecia zawdzięcz"
radzieckiej rewolucji.
W całej zachodniej Europie, a w
szczególnośCi we Francji i we Wło·
szech - rok 1949, przyniósł, mimo
faszystowskiego terroru, stosowane·
go prtle2l ministrów Mocha i Scelbę
-- poważne w zmocnienie s ił postępowych. Akcja w obronie Pokoju,
której potężnym i wymownym sym
bolem był Kongres Paryski, nastrój,
w którym setki milionów ludzi ob·
chodziły urodziny Jórefa Stslina. 0-.
świata.

C.

strową

d

dla malz8 101810t Curie ~w~l~iYj~ra;:;~
pr~~~WSZYS~im
~ar~dupo ~~~l':.s~ :~:

Rada Wyd~ału
Matematyczno~Przyrodniczego oraz
Senat Akademl'~l":
Uru:·wer~·tyetu l·m.
,-l\.!l
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie uchwaliły jedlIlomyś1:nJie nadanie gtopni doktora hQnorowego wieI
kim uczonym prof. Fryderykowi
Joliot d Irenie Joliot·Curie.
LUBLIN (PAP).

J

til
.
Nadanie doktoratu h,onons causa
jest wyrazem w:nanda dla zasług,
li t
położonych prtle21 małżonków Jo o
w ~edzin1e badań nad energią
d zast s aniem
~t?mową ~ra2J na.
o ow
Jej dla celow p~koJowych.
8

-

. ,,---------..,._____....,_-_.

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

minęły

'ytkOW!!1'~· w s ł u dl
.~.' Ab.y ś"
Cle Je zuz.
zble d:a Narodu. UCZynCle. to w
POCZ1IClU Waszeg<l powołarua budowniczych nowego ż:'loia, socjalistycznego życia, op.artego na
szlachetnych zasadach moralności
, r t .
'któ
Ś'
_
soc~a 1S YC~;J, . ra szczę Clę o
sob1s~e Wląze ruez:ozerwalne ze
szczęsciem wszystkIch ludzi pra-

jeszcze lepiej. jeszcze wydajniej,
śmiało usuwali
bIedy i uchybienia w pracy wszystkich naszych instytucji i urzędów, )'eśli będziemy twardzi dla cy,
.
ł
nieprzyjaciół i pełni serdecznej
Jakie życzenia pragruemy z 0życzliwości dla współbudowni- ŻyĆ sobie nawzajem na progI,! Nogo narodu Plan 6-letni. O tym. czych nowego, pięknego życia. wego Roku? Oto te przede wszyże zadanie to jest wykonalne, że dla wszystkich prostych ludzi stkim, aby przyniósł on całej ludz
przyniesie ono narodowi pomno- dźwigających wzwyż budowaną kości dalsze umocnienie pokoju,
żenie jego sił i bogactw - mówi ich rf"kami Polske Ludową.
aby stał się dla ludu pracującego
nam doświadczenie i przykład
we wszystkich krajach świata
wielkiego Związku Radzieckiego,
Zyczę Wam wszystkim, naj milk'
kl"
b
ro lem postępu u wo nosel, a y
C ałe d otyc h czasowe nasze d 0- si Rodacy, Siostry i Bracia - był
rokiem nowych zwycięstw
świadczenie Świadczy o słusznOŚci pomyślności w Waszej pracy co- i osiągnięE w naszym kr~ju j
obranej przez nas niezłomnie i raz dziennej i w Waszym życiu, w wszędzie, gdzie lud pracujący
na zawsze drogi, dzięki której Waszej działalności społecznej i sprawuje władzę, W tej myśli
ugruntowaliśmy nasze miejsce w w 7.amierzeniach osobistych. Nie- przesyłamY serdeczne pozdrowieobozie pokoju i socja1i7.mu, w 0- chaj te ostatnie ożywią zawsze nia noworoczne bratnim nsrabozie. któremu przewodzi wielki jak naj ściślejszą więź z ogólnymi dom Związku Radzieckiego i kraZwiązek Radziecki. Nie jest przy nasZYmi zadaniami sPO!ecznY!Di. jów demokracji ludowej, wszypadkiem, że obchód 70-lecia JóDo Was zwracam się dziś szcze- s.tkim ludziom walczącym o pozefa Stall'na st"'ł
.. Sl'ę w Polsce po- gólnie, młodzi Przyjaciele, Syno- kój!
tężną i żywiołową manifestacją wie i Córki robotników, chłopów,
Obywatele! Robotnicy, Chłopi.
przYJ'aini polsko' radzieckiej i go'ków l' 'ntell'r1<enC]'I' z z'y~
'""'.
,
Pracownicy
rących uczuć, jakie lud polski :iy- pr;H~owm
czeniami nowe~o
szczęśliwego
MłodZl'ez'y'. Umysłowi, Zołnierze,
wi dla największego (,złowieka rokul
i bo~ownika naszej epoki,
Ż
d
.
d
J
Przed Wami świat cały stoi 0yczę Wam najser ecznlej uTo, co wiel·o kr,o tnie wzmaga na tworem, wszystkie fachy i zawo- żo radości, powodzenia w pracy,
sze siły - to głębokie przekona- dy według uzdolnień, zamiłowań w nauce, w, życiu rodzinnym!
nie, że drogą, jaką idziemy, jest i 'Dorvwu ttoracCj:to serca,
sp~e~znY:n' ?yc~ę .wraz z WamI
jedynie słuszną, najszczęśliwsz~
,
' d 'ś
pol-I na)mIlszeJ OJczyzrue naszej daldrogą. Kt<l w to przedtem wierzył,
Przed Wa.ml stOJą Zl w
szego wzrostu Jej sił i coraz wspa
umocnił w sobie to przeświadcze- ~('~ Ludo:",e1 ot:",orem. przebog~te nialszeg,o rozkwitu!
nie. Kto wątpił, nie może oprzeć zrodła WIedzy l myśh ludzkIej,
----------

Jeśli będziemy

i:~~hza~~~~~~i, wynikających z ~i;a~e~~~~~~~i t=~;;:k~~~~:'

sześciu 1aty. w noc sylwez roku 1943 na 1944, w dobrze zakonspH'Owanym :mJi.eszkaniJU
przy ulicy Twardej 22 w Warszawie,
odbyło eię,pod prze.wodnictwem Boleslawa
BIeruta
pIerwsze
posiedzenie
Krajowej
Rady plenarne
Narodowej _ reprezentacji narodu polskiego, opartej na StZerokiej bezie
politycznej i społecznej i powołanej
kd ? wypełni
l eśt;la wielkic~ ~dań .wail o wo no c, o praw ZIWą mepodJeglość Polski.
Okres, w którym Krajowa Rada
Narodowa rozpoczęła swą dzialalność, był na frontach wojny okresem coraz to nowych wspaniałych
zwycięstw Armii Radzieckiej _ a w
'
j
gab'me t ac h b
urzuazy
nych po l·tyk
l
o....
...
Zachodu i w kołach emigracyjnych
rządu londyńskiego _ okresem cora2
to wzrastającego zaniepokojenia t ymi zwycięstwami, Nasza rodzim.
rea'k cja i jej anglosascy opiekunowi~
byli gotowi na wszygtko byle nie
utracić swych majątków i kapitałów
w Polsce, byle nie dopuścić do utwo
rzęma ludowej Polski bez ob9Zarni.ków i fabrykantów, byle nie dopuścić do realizacji polityki przyjażni
i współpracy międ!Zy Polską a Zwią
zkiem Radzieckim.
W tej więc sytuacji, gdy delega.
tura "rządu" londyńskiego i zwią
z~ne z nią.,~ga.eiZtuaCjje stał~._z lIbro
mą lU. nogl 'dsa!lJO ki~c wa ll1\.ę WYkzwo
enczą l u u po Is ego, g y rea •
cja chwyta
się taktykI dywersji i
prowokacji - palącą potrzebą st.ało
si'" utworzenie nowego przedS'tawi"
cielstwa
narodu, powołanego do kierowania dalsrzą walką przeciwko o.
kupantowi, do nawiązania brater.
skich stosunków z ZSRR, do wytyczenia drogi walki o lepszą przy..
szłość kraju.
Krajowa Rada Narodowa zjednn.
czyła wszystkie demokratyczne, praw
dziwie niepodległościowe organizacje
polii;yczne, społeczne i wojskowe pod
hasłami walki o wolność, niepodległość> o sprawiedliwość
społeczn~,
?parciu
o przo_

Przed

tury polskiego ludu pracującego, upośledzonych i trzymanych w Od Was, od Waszej pracy, uporu,
Przeciętna stopa życiowa mas ciemnocie, że wzma~a naszą siłę wytrwałości i zapału zależy, abypracujących będzie w końcowym i samodzielność !!ospodarczą i po' ście te nieocenione skarby posie-

okresie Planu 6-letniego około
dwa razy wyższa w porównaniu
z okresem przedwojennym. Wzrosną poważnie możliwości korzystania przez najszersze masy pracu]'''ce z rosnące!1'O dorobku kul..
~
tury. nauki i sztuki.
Rok, który dziś witamy. będzie właśnie jednym znajważniej
szych etapów, zabezpieczających
zwycięstwo teO'o wielkiego pueło
.. do dziejów nasze·
mu, J'aki. wnosi

Przed
sześciu laty

gromny wysiłek w codziennej walce
politycznej, wykazywany prZe2l siły
postępu :21 partiami komun:istycznymi na czele - są tego w.zmocnienia
widomym dowodem.
Daleko poza granicami europejSkiego ;, azjatyckiego kontynentu
trwa i wzmaga się ta sama walka,
Nie udało się magnatom fin~so_
wyro ;i poJJi,tykom USA wusi6 po_
tężnego ruchu Pokoju na amerykań
skim kontynencie; rośnie on w sa_
mych St. ZjednOC'Zonych, zagrożo
nych kryzysem ekonomicznym.
Gdyby więc cnclec narysować
front pokoju na globusie, tmeba
spiąć czerwoną ]dnią Ottawę !i Waszyngton. BuenoS Mes i Meksyk,
Paryż i Londyn, Berlin i Moskwę,
Szanghaj i Tokio, Sajgon i Kalkutę: Front bowiem przebiega dJzisiaj
wewnatrz narodów, tam gdzie ist~
IlIieje kapitaIistyozny ucisk. I tylko po jednej jego stronie są masy miliony prostych ludzJl
Nie ma lepszego przykładu gospo_
darczej katastrofy kapitalizmu, jak
właśnie obr82J l'lJ 1949, Obraz coraz
to pogłębiającej się depresji ekonomicznej w USA, poważnych klęsk
Wielkiej BrytaIliii, gospodarczego upadku Francji, Włoch i Belgii, bezrobocia rzachodniich stref niemieckich.
Na tym Ue sukcesy go~podarcze
ZSRR, Polski i państw demokracji
ludowych, w tej l!iczbie krajów, najsilniej dotkniętych barbarzyńskim
hitleryzmem - nie wymagają ko_
mentarzy.
Sukcesy gospodarcze Polski, wz,ma
cniające nas i cały
obó71 Pokoju,
wyra~ły się w tym roku w przed_
terminowym wykona.nłi.u Planu 3-let_
niego, mimo ogromnych Ill1.iszczeń:t
mimo oporu klas wyzyskiwaczy, dy_
wersji, sabQltażu i szpiegostwa. Na_
sze sukcesy - to zarówno osiągnię
cia
IPrz.emysłowe jak iii rolnicze,
to corall silniejsze zapotrzebowanie
na towar, to coraz większe zapotT\Ze_
bowanie fachowych rąk do pracy, to
więcej lokomotyw, wagonów, statków, maszyn, fa.bryk, domów, butów. ubrań i jedzenia. Nasze sukce_
sy to corall większa konsolidacja
społeczeństwa wokół programu bu_
dowy
fundamentów
socjalLzmu.
prtleciwko Sługusom imper.ilizmu.
spnedawczykom i zdrajcom.
Do nich dołączają się osiągnięcia
gospodarcze inlllYch państw Demokracji Ludowej.
Obok zwycięstw na polu go spod arCZlYm. !,olska i jej sOjuszn;icy. 'dp.ii~~

wzorom ZSRR, dzięki korzystaniu
z radzieckich doświadczeń, mieli
możność osiągnięcia powaimych suk.
cesdw w dziedzinie twol'z:en:ia nowej
kultury i rOZ5reT\Zenfta oświaty. Walka 0 analfabetyzmem. zjazdy muzyków. literatów. !plastykÓ\v i filmow_
ców. sukces Polski li. ZSRR w konkursie szopenowskim - oto fragmenty wielkich oSią.gnlięć, zmieIliiających !Zarówno treść kulturalną na_
szego życia jak i metody pracy w
tej dziedzinie.

*

Wszystkie radosne osiągnięcia ro_
ku 1949, do których zaliczyć tr.zIeba
lIla n.ruIZym polskim teren-ie przede
wszystkim corMl to lcr.zepnącą jed-

ność sl\Płeczeństwa, wyrażającą się
między innymi w reałi00waniu jedności ruchu ludowego i pO:v>'S1Zech_

nej aktywizacji mas pracujących nie byłyby możliwe, gdy'by nie pomoc Zwrl.ązku Radzleokieg-o. Rok
1949 wyka;z;ał;z;e S>2X:Zególną siłą, jak
ogromną słuszność miał Zw1.ąlZek
Radziecki, stawiając we właściwym
świe!\e sprawę zdrady Tito i jego
S1Jpieltowskiej mafii, jaką usługę od_
dał prZe2l to i nam, pozwalając zde_
maskować te O7lYlU'Jliki, na które dm' t
'aU
p erl a liś et S aWl
u nas .
Procesy Rajka i Kostowa, procesy ~7lpiegowskie w Polsce - poka.zały to najwyraźniej.
Dlatego specjalnie ważnym wydarzen'iem w Polsce w roku 1949 było 1I.'0~grom!ienie \prawicowego oeL
chylenia PZPR i usunięcie na Plenum listopadowym KC PZPR - no_
sJ.cieli tego odchylenia od wpływu
na losy partii i państwa. W ten BpO_
s6b awangarda klasy robotni.ozej,
której zawdzięczamy nasze olbrzymie ~dobycze, uratowała naród od
stoczenia się na zgubne drogi titoizmu, drogi sprzedawarua niepod_
ległości kraju d wolności narodu.
Wkraczając w rok 1950, parniętać musimy, że świadomi swej klęski podżegacze wojenni - chcieLi_
by zapobiec jej pogłębieniu się metodą osłabienia oboZJ\l Pokoju, 0bozu. w którym jest Polska. Mu_
simy pamiętać o trudnościach, o dy_
wersji, którą chcą oni stosować.
Dlatego naszym hasłem na Nowy
Rok - mUSi być czujność w walce
o siłę 1 dobrobyt Narodu Polskiego.
mU!ri być wytrwałość i upór w tej
walce. Oznacza to S1ZCzerą wolę zreali2lOwania zasady: 2l Nowym Ro_
Idem - nowa walka, nowa praca,
nowe szczęście.

. '. iiulmiefZ

l)ębJlickl

botniczą.

Wrogowie podjęli niejedną rozbl.
iacką próbę podwaienia zasady "!'ZO

d OWlllC
. t wa k lasy ~oU\Jtniczej,
""-_
~
widząc
w przodownictwie klasy robotniczej
podstawowy warunek zbudowania
ustroju, w którym nie będzie wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych. Z tych
prób zrodził się dywersyjny twór de

legatury
londyńskiej
CKL, który
mial'
na celu
rozbicie~rzeczywistego
zjednocrz;enia
zdrowych, postęp o..
wych sil narodu wokół Krajowej Ra
dy Narodowej. Lecz mimo tych prób
mimo coraz zwiększającego się nacisku wroga, mimo lIlawet tego. że
pewna grupka w ruchu robot!liczym
szerzyła tendencje "dogadania się"
z CKL~em, do ~ezygnacji z zasady
przewodnictwa klasy ro'botniczej mimo wszysbko zasada ta zwycięży
la i stała się podstawą dalszych zwy
cięstw naszego narodu.
Powgtanie przed sześciu laty Krajowej Rady Narodowej było punk~
tem zwrotnym w walce narodu polslciego o wolność i niepOdległość,
nie tyl·k o cBatego, że KRN w jed."lym
ze swych pierwszych dekretów powołała do życia Armię Ludową; nie
tylko dlatego, że zorganizowała
zbrOjną akCję przeciwko okupantowi i zje~noczyla szerokie masy do
walki z. Jego terr~rem, Pa-zełomowe
znacz~me powstania .KRN P?lega na
tym,. ze całą swą ~ałalnośc oparla
n~ J.a~nym pt:>~rarme, który .zost~ł
poźmeJ rO'ZY':'1męt~ w M,amfeścle
P~WN,.a d.ziś realIzowany Je9t w co
dZlenneJ pra~tyce . bu~owy Polski
Ludowej, zd~zająceJ w J~ym sze:
~gu ze Z~lą21ki~m Radzlecki~ l
swiato~YIDl S'iłaml postępu ?~ Jutra
bez wOjen i krzywdy !ludzkiej. fst.

I'ł'qrok
na Japońskich trucicieli
MOSIKWA (PAP). 80 grudnia bt"o
w późnych godzinach wieczornych
Trybunał Wojskowy w Chabarowsku ogłosił sentencję wyroku przeciw.ko byłym wojskowym armii ja.
pońskiej ,oskarżonym o przygotowy
wanie i stosowanie broni bakteriologicznej.
OSkarżeni: Yamada Otozoo, Ka4
dzicuka ruudzi, Takachasi Takaaeu
oraz Kawasima Kliosi skazani Irostali na 25 lat więzienia. O~karżeni:
Sato Siundzi oraz Karasawa Tomio
- lIla 20 lat więzienia, zaś osk,
Nri.si Tosihide na 18 lat Wiliętienia,
Mitomo Kadzuo skazany został na
15 lat więzienia, Onoye Masao _ na
12 lat, Hirazakura Dzensaku _ na
10 lat, Kurusima Yudzl - na 3 lata, wreszck! Kikuczi Norimicu - na
2 lata wi zienia.

f-.....---...;,;;,;;;,;,;;;,;--------,
Numer noworoczny "Dziennika
wraz z .. Panoramą"
za.WIlera 12 stron i kcsoztuje zł 10.
Do numeru tego dOłączamy, jako bezpłatną premię dla nanych
Czytelników, kalendarz ścienny,
Łó~kiego"

Wypowiedzi noworoczne
Wanda Gościmińska

Marian Minor

Budowniczy Polski Ludowej

Prezydent Miasta
Gdy sp~Jrzymy wstecz na miniony zdoła wykorzysta~ w peJnł kredył6w in_
Gkres, wydaje mi się, że najpoważniej. westycyjnych. Obecnle zamykamy rok
5Zym osiągnięciem Łodzi jest zmiana jej przy całkowitym wyj!:orzystaniu kredystruktury społecznej: olbrzymi wzrost t6w na budownictwo przemysłowe, mle"",
kaniowe i remonty. Osiągnęliśmy to dzlę
ki mobilizacji wszystkich sił rOboczych
I przedsiębiorstw oraz przejŚciu DA 50.
cjallstyczne metody pracy, zasrosowanle
systemu taśmowo_potOltowego, wspótLawodnictwa itp.
powstanie nowej dzielnicy mieszkanio.
wej na Stokach I nowoczesnej dZielnicy
staromiejskiej pIzyczyni się znacznie do
poprawy warunków bytu klasy robotnI.
czej. Obok budownictwa mieszkaniowego
i przemysł.wego nie zaniedbano w ŁOdzi
budowy szkół i ośrodków zdrowia.
W r. 1950 będzie w większym jeszcze
stopniu realizowana rozbudowa I przebudowa Łodzi. Rozbudowa pójdzie w
kierunku północnym, przebudowa doty_
czyć będzie sieci komunikacyjnej, regu'l
lacji ruchu drogowego Itp. Sieć kanaJl~cyjna
obejmie w większym stopniu
przedmieścia. Planuje się zabrukl wielu I
ulic glównie w dzielnicach robotniczych
oraz naprawę istniejących bruków.
Bezpośredni
udział
mas pracujących
Łodzi w wykonaniu planu w r. 1949 jest
procentowy ludności pracującej. Całko_ gwarancją, że i w nowym roku zbioro_
wity ' zanik bezrobocia, a przeciwnie za- wym wysiłkiem uda nam się zreallzo.
potrzebowanie na siły robocze na wszy. wać daleko szersze planu Samorządu.
Pozostaje mi życzyć wszystkim mieszstkich odcinkach WSkazuje na słuszność
kańcom robotniczej Łodzi wiele powo_1
polityki gospodarczej władzy ludowej;
dzenia w pracy i wyslU<ach w rozpoczy.
Wchodząc w d rugie
półrocze 1949 r.,
nającym się rOkU.
mieliśmy powaźne obawy, że Ł6dź nie

Edward Andrzejak
Przewodniczący

MRN

Rok 1949 był przełomowy w pracy
łódzkiej MRN. Zgodnie z nowymi zada.
niaml jakie stoją przed Radami Naro_
dowymi w Polsce Ludowej zmierzającej
do socjalizmu, łódzl,a l\lRN uaktywniła
swą działalność nawiązując bliższy kontakt z szerol<imi masami spOłeczeństwa
robotniczej Łodzi.
Rok 1950 rozl'ocZ'oliemy pod znakiem
dalszego zacieśnienia tej współpracy. Po.
przez Rady Dzielnicowe I Komitety Blo_
kowe, które zostaną powołane już w
najbliższych
miesiącach,
na porządkIl
obrad MRN znajdą się najaktualniejsze
zaga(lnienia związane z życiem naszego
miasta.
Główny wysiłek pracy MRN w 1950 r.
będzie zmierzał do poprawy
komunaL
nych warunków bytu robotników łódz_
kich przez remonty i budowę domów
mieszkalnych, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i Wodociągowej oraz uporządlto _
wanie uUc zwłaszcza na przedmieściach.
Jestem głębol<o przel<ouany, że rozpo_
czynajltc w 1SJO r. realizację pierwszego
etapu Planu G-letniego potrafimy w szyb
kim tempie zlikwidować pozostałe w całego spoleczeństwa, rozbudowa ŁOdzi
spuściźnie po rządach kapitalistycz-nych pójdZie po linii szybkiego podniesienia
I okupacyjnych skutki zaniedbanla mia. poziomu warunków bytu rObotników,
sta. Jestem pl'zelwnany, że dzięki po_ czego Łodzi 1 jej mieszl<ańcom życzę z
mocy wladz centralnych I współpracy l całego serca.

Edmund Bugaiski
Wiceprezydent Miasta
sztuk! użytkowej, jednej - wtelodzla1oweJ, pięciu - malarstwa l rzeźby oraz
jednej - foto«raflkl.
Z aatysfakcJI\ podkre'lam

.tałe zwięk_

I

Rok

prZySZły będzie stał

pod znakiem
wzmaganla się tempa 1 rozma_
cliu ofensywy kulturalnej. W dziedzinie
sztuki nastawienI Jesteśmy na jak naj_
Intensywniejsze wykorzystanie łódzkIego
Ośrodka Propagandy sztuki.
Już w roku 1949
osłągn~liśmy znacz.
Ile zw1ęltSZenie lIoścl wystaw, których
cha'rakter wyraźnie się zmienia. Artyści
lIasl coraz bardziej zaczynają nawiązy
wać w swej twórczości do zagadnień pra
cy rObotniczej, odzwierciedlać warunki
i osiągnięcia naszej klasy robotniczej,
dynamikę 1 rozrost
naszego przemysłu.
Mamy już poważne OSiągnięcia w dzledzl
nie przełamania nielitórych trudności,
które stały przed naszymi plastykami i
nadal trudności te, jak np. brak lokali
przeznaczonych na pracownIe artystów
będziemy pokonywać.

Projektujemy urządzenie w r. 1950 &Ze
regu artystycznYCh imprez. I tak
dw6ch wystaw sztuk! tudoweJ. lednel -

:.~ :~:!:;:~!;~:,

ru~

ru,uw • .ro, •• • ..

wOj. łódzkiemu bardzo powaź_ slenia oświaty szerokich mas chłopskich.
ne osiągnięcia na odcinku gospodarczym.
Rok 1950, pierwszy . rok Planu 6_letni.
I Rolnictwo pokonało duże trudności, za. go, zapowiada więc nie tylko podniesie.
cierając ślady zniszczeń wOjennych. ProI dukcja płodów rolnych na wielu odcin_
,I<ach przekroczyła już poziom przed.
ł wojenny.

I

II

POkonaliśmy równleż

duże trudności

natury dystrybucyjnej. JIandel kulejący
dość poważnie w pierWSZYCh latach nieI podległości . wkroczył wreszcie na tory
• normalnego rozwoju.

I
.
I

Rok 1949 przeszedł mi na wytężonej
pracy, która nie jest dla mnie złem koniecznym, ale prawdziwą radością. Bę
dąc przeWOdnicząCą ' Rady Zakładowej w
PZPB w Rudzie pabianickiej, dOkładam
wszelkich s~ań, aby mol towarzys~e
pracy zrozumIeli tę prawdę l przy kon.
cu następnego roku mogli się wykazać
lepszymi, niż dotychczas OSiągnięCiami.
W roku przyszłym planujemy W naszych
zakładach wIelkie
zmiany tak w dziedzinie produkcji, jak 1 na odcinku so_
cjalnym. Rada Zakładowa wraz z kołem
partyjnym i dyrekcją postanowiła poło.
żyć wielki nacisk na
dyscyplinę pracy.
Planuje się też budowę kotłowni oraz
urządzenle
przy naszej fabryce żłobl,a
i przedszkola.
Kiedy wszystkie moje plany zostaną
zrealizowane, przy końcu 1950 roku powiem tal<że, że przeszedł on mi szczęśli
wie. Bo tylko realna, twórcza praca dalej
praWdziwe, moralne zadowolenie.

Rok 1950 witają chłopi wOj. łódzkiego
Jako nowy etap wzmożonej pracy nad
dalszym usprawnieniem gospodarki rol_
nej. Wieś wOj. łÓdzkiego rozumie coraz
bardziej, że jedyna droga do pOlepszenia
bytu prowadZi przez mechanizację go_
spodarki rOlnej, a przede wszystkim
przez rozbudowę sp6ldzlelczoścI na wsI.
Rok 1950 przyniesie poważny wzrost
liczbowy sp6łdzielni produkcyjnych. No·
wa forma gospodarki ZYSkuje coraz wIę
cej zwolen lIków.
Olbrzymie znaczenie na odcin!<u uspo.
łecznlenla wsi przypadnie młodzieży. SP
i ZMP stały się w woj. łódzkim masowymi organizacjami młodzieży. Co wię
cej, w świetlicach młodzieżowych za.
czyna się ogniSkować całe kulturalne ży
cie wsi. Uniwersytety Ludowe oraz Uni_
wersytety Niedzielne, które w 1950 r.
rozwiną swą
pracę na
szerszą skalę,

Przewodniczący

zygmunt Krzywański
Przewodniczący

ORZZ

Bilans pracy Zw. Zawodowych W roku
1949 zawiera kilka decydujących, ' zwrot
n)'ch momentów. Przede wszystkim na_
leży do nich opracowanie nowych u~ów
zbiorOWYCh ora1. wprowad~nie w życie
regulaminów jakościowych w przemyśle.
Rok miniony to również wykonanie
Planu Trzyletniego oraz wkroczenie w
6_letni okres nowego planu pracy. W
ol<resie tym mtał mIeJsce również doniosły fakt, jakim był Kongres zw. za_
wodowych. Wniósł on wiele do życia
związkowego, stając się punktem zwrot
nym w systemie pracy związkowej.
Plany na rok przyszły? Mamy ich wie
le, ale najważniejsze jest zastosowanie
nowego stylU pracy na odcinku zawodo.
wym, poprzez dokształcanie się, kolektywne działanie, ścisłą kontrolę l spra_
wozdawczość oraz uaktywnienie czynni
ka związkowego l społecznego.

I

Wojciech Balcerzak
Przodownik pracy

W

PZPB Nr 'f

nie poziomu wsi na odcinku gospodar..
czym, lecz również zapoczątkuje nowlI
planową pracę nad likwidacją dotych.
czasowego zanledbani:l wsi na odcinku
kulturalnym.

Henryk Domagaiski

Rok 1949 zaznaczył się wytężoną pracą
nad uaktywnieniem Rad Narodowych w
woj. łódzkim. Prezydium WRN utrzymuje stały lcontakt z Radami -terenowy.
mi oraz organizując szeroko zakrojoną
akcję szkoleniową, zdołało podnieść Ich

WRN

poziem pracy. W roku Ubiegłym zasd,.
dość znaczne zmiany wskladzie perso.
nalnym Rad. Ludzie nieodpowiedni, ele.
ment l<lasowo obcy ,ludzie mało uspo_
łecznieni, względnie nie posiadającY' ni.
Zbędnych kwalifikacji do pelnienla odpo.
wledzialnej roli radnych zostali zastąpie
ni jednost1<aml bardziej aktywnymI. ci.
szącymi się zaufaniem społeczeństwa.
Rady Narodowe wszystkich szczebU
są już przygotowane do pełnienia odpo.
wledzialnej roli jaka przypada Im w
ustroju polski LUdowej. Nie ma obecnie
zagadnienia większej wagi dla mieszkaA
ców wsi i miast, którym nie intereso.
wałyby się Rady Narodowe dążąc do l'M
wiązania wszystjiich problemów po myśli interesów szerokich mas ludzi pracy
l kraju.
Rok 1950, pierwszy rok Planu 6J.etnlego
będzie
dalszym okresem współpracy
wszystkich Rad woj. łódzldegO' z WBN
na czele nad rozbudową gospodarczą wo.
jewództwa, podniesieniem warunków by.
tu szerokich mas pracujących, ugrunto
waniem wladzy ludowej.
Wszystkim radnym i całemu społeczeń..
stwu województwa życzę .lak najpomyśl.
niej szych rezultatów pracy dla dobra
POlski LUdowej, zmierzającej do socjalizmu.

Prof. dr Emil Paluch
Pełnomocnik Minils.łra.

Zdrowia dla spraw Akademli LekarsklleJ
W Łodzi

Rok Ubiegły nasu
nął nam
pracowni_
kom stosowanej dzie
dzlny nauki, jakl\
jest higiena pracy,
szereg problemów i
zapalnych spraw na
t e r e n I e różnorod
nych gałęzI przemy.
słu.
Jak wykazują
badania
naukowe,
llość
odpowiednJlch
urządzeń
lekarskich
dla szerokiej akcji pomocy zdrowotnej
nie jest jeszcze dostateczna. Pragniemy,
by wszystkie instytucJe I ~kłady służby
zdrowia, a zwłaszcza otwierająca swe
podwoje w styczniu przyszłego roku Aka
demla Lekarska, stały otworem dla lud_
ności naszego miasta.

:l:y, Jak równief: pielęgnacji noworodk6w.
Od paru mieSięcy uruchomiliśmy poradnię dla leczenia żylaków oraz poradni,
dla pracujących w nlebezplecz-nych dzia
lach pracy.
Będziemy I: zapałem
l nadal czynlH
wszystko, by zw1~szy6 zdrowotnoś6
świata pracy l zabezpieczyć
1:0 przed
chorobami zaWOdowymi.

szanie się frekwencJi na łódZkIch wy.
Wojclecht Balcerzak jest naszym sta_
stawach, co świadczy dobitnie o wzra.- rym zna.jomym. Tkacz z PZPB Nr 7, pra
stająceJ potrzebie wzruszeJ\ estetycznych. cUjący w tym zaw<>dde luli; 27 lat jest
jednym z p~ych przod.ownilków
Wysiłki na6ze skoncentrujemy ponad
pracy. uczestniltiem i wobyWcą nagr·:>.
to na doprowadzeniu budOWY Teatru
Słaaisław Kałużny
dy w konkursie ze.5(połów
najwyższej
Narodowego w Łodzi do stanu surowe_
jakOŚCl w przemyśle baweŁnianym. Zy_
Przodownik pracy ParowOZCJWDl
go tj. wzniesIenia go pod dach. Ł6di
C1.e jego jest w)'lpemione rytmem pr;acy,
Łódzkiej
zyska poza tym w roku przyszłym no.
tempem i pośpiechem, dążeniem jego
wą, wspaniałą salę teatralną w gmachu
jest podnlesi.enJ.e jakości produkcji. Dla
Poplam10ny sma~em kombLnezon robo.
dawnego teatru .. ScaIa.··. zaInstaluje sIę
tego też pod tym kątem wl<izenia oce.
czy, cza;rne ręce i zabrudzona sadzamI
w niej Teatr Zydowskl, kt6ry zostanie
ma on dwa spotykające się lata 1949 i
twa~z, na której w1d.nieje szczery jasny
nowocześnie rozbudowany l wyposażony
1950.
uśmiech. Stallislaw Kałuźny pr~szedł
w nieZbędne urządzenia.
Uważam,
te rok
wprost od pracy . .Jest on jednym z fila.
Wiele uwagI koncentruje Zarząd Miej
1949 dał nam bar_\
rów Paro-wozown.l Głównej w Łodzi,
dzo wiele. Był on
Stwierdzilem wraz ze sztabem moich
ski na wzniesienie w Łodzi Domu Kultu
rokiem
przełom
o- i 25 młodych współpracownik6w, że na te_ przyczyniając ~ swoją rIll'Ówczą praclI
ry w Parku Ludowym. Ow Dom Kultu_
do dźwigrnęcla 'kraju ze zniszczeń i do
wym, rokiem, w któ reni e Łodzi istnIeją stare I prymitywne
ry będzie z jednej strony ośrodkiem
rym
pokonaliśmy
zakłady
pracy, nie posiadające urządzeń wzros1lu dObrobytu. Od 23 Lat ezłowie'lt
kultury dla dzielnic peryferyJnych, a z
ten, niby dobTY omUl"g l~ I n.a.pra.
największe trudno~_: za b ezp Iecza j ących przed ujemnym zdro wia wagony kolejowe. Mocne podwoZila,
drugIej strony pełnić będzie również
cI. W dztedzinle pro wo• tni e wpływem
sp al in, wydzielin, zapy dobrze dzJ.ałające, hamulce, wytrzymałe
rolę ośrodka
niedzielnego wypoczynku
.
dukcJi osiągn"Uśmy
dla ludZI pracy.
' I len,. gazow itp. j Wszystkie te problemy łącznik1, czy resory są w setkach wago.
duże wyniki rozwl
na dokładniej zbadać, prze 6
I~'
,
'1 musimy ć jak
I
'l ć ś
.
n w dz =em rąk tego Cichego pracowt..
Projektujemy przeprowadzenie
nęło się w znacznym pracowa
obmy. e
rodki zapoblegaw t
czł'
uzupełnienia wyposażeni. Hwletllc robot
stopniu współzawod- cze. W toku opracowywania są już mo- ego
oWleka.
Rok 1949 był dla
niczych we wszelkI potrzebny 1m sprzęt
nictwo pracy, pod_ dele masek pyłowych I aparatów filtra
mnie okresem wytę.
urządzenia l biblioteki.
niosla
się
jakość cyjnych, których odczuwamy brak.
żonego, lecz radosne
Jeżeli chodzi o publikaCje naukowe z
W celu zapoznania mas s czarem mu. produkcji.
go wysiłku. Bo jakt.e
.zykl polskiej I ra.dzl.ec)ł:leJ planujemy
A przyszły rok? Będzie kontunuacją dziedziny higieny pracy, to plan zakre_
się
tu nie cleszy~.
urząd~nle w śwletllcach
robotnlcZ!ych ubiegłego. Wsp6ł?,awodnlctwo pucy mu_ ślony na r. L'149 przekroczyliśmy o 100
kiedy z każdym r0I pracowniczych koncertltw muzycznych. si ogarnąć całe załogi wszystldch fabryk proc. W roku przyszłym projektujemy
kiem
jest łepieJ.
przy miejskich szkolach wieczorowych I musi osiągnąć swój cel, przyśpieszyć wydanie 10 publikacji, z których naj.
Przez ostatni rok za
powstanie 16 młodzletowych świetlic. tempo pracy I dać n"jwyższą jakość pro ważniejszą będzie podręcznik toksykoloobserwowałem
na
Wspaniały rozwój czytelnictwa pragnie- dukcjl. Pierwszy rok w Planie 6_letnim, gii przemYSłowej. 22 lipca 1949 r. otwo_
swoim odcinku pra.
rzyliśmy
w
Łodzi
Poliklinikę
Chorób
my pogłębić przez otwarcie w naszym w planie budowy Polski Socjalistycznej
cy znaczne zmiany.
mieście dalszych U
wypoźyczalni ksią_ korzystać będzie z osiągnięć I doświad Zawodowych, która osiągnęła liczbę 600
Mamy coraz wl~eJ
osób zbadanych dziennie.
żek, przez co zwiększymy liCZbę tom6w czeń ostatniego roku Planu 3_letniego.
nowych wagonów a
Ja sam będę stale pracował nad tym,
Oddanych do utytku czytelniCZYCh mas
W r. przyszłym osiągniemy zapewne naprawa starych Idzie szybciej, niż ~w
aby robić coraz więcej I lepiej, będę 1000 i więcej. Rok przyszły stawia przed ' niej z powodu używania Odpowiednich
- o dalsze 50 tysięcy.
W kierunku pełnego zrealizowania tak także starał się, by wszyscy mol kole. nami zadanie doprowadzenia do porząd_1 surowc6w i nowoczesnych narzędzi oraz
zakreślonych planów skierujemy w roku dzy przystąpili do współzawodnictwa i ku stanu zdrowIa młodocianYCh robotnl- przez zastosowanie racjonalnych metod
walki o jakość.
ków, zwiększenia sieci zakładanych już. pracy.
przyszłym całą energię. za cel stawia_
poradni dla kobiet ciężarnych, zatrud_l Przy takim tempie rozwoju gospodar
my sobie Jaj!: najściślejsze powłązanle
nionych w przemyśle. Przystąpiliśmy już; czego naszego Państwa, przyszły rok
łódzkiej klasy rObotniczej ze szczytnymi
do opracowania poradnika z dziedziny na pewno będzie jeszcze obfitszy w po.
oslągnlęclami
kultury rodzimej l kuL
'Vszystkle zdj~cia Arch. ,.Dz. 'L."
higieny osobistej dotyczącej okresu cią.! zytywne wynlkl naszej pracy.
tur)'. uarod6w radz1ecJdc:lł

I

dalsz~go

ROk lMS, _ " " 'ok

! przyniÓSł

KALENDARZ ROKU 1949
2o.I

CEtntralny Urząd statystyczny lJrzy
R:J.dzle M.in1s1rów ZSRR publikuje
oficjalne dane o wykonaniu z nad.
wyżką planu odbudowy i rozwoju go
spodarstwa narodowego w 1948 r.

22.1

Ostateczna kapitulacja
gowS"klch w Pek.in.le.

kuomintan

sił

25.1

KomunU'at o powołaniu Rady Wzajemnej Pomocy GOSPodarczej krajów
DemoltracJI Ludowej I Związku Ra.
ddecklego.

26.1

PodpIsanie ujda.du o przyjaźni, Wf;pół
pracy l wzajemttlej pomOCy pomię.
dzy Rzeczpospolitą Polską a LUdową
Repub1lką Rumuńską.

Mlnistenstwo Spraw Zagranicznych
Zwli\21kU RadzIeckiego w deklaracji
swej dema,skuje htotny charaktel'
montowanego przez podt~gaC2Y wojennych paktu p6łnocno...atlarntyckiego

30.1

W Nlmach wie1Jd,ej ofensywy pokQju
w New Yorku zostaje otwarta kon.
ferencja Intelektuallstów amery<kań_
skleh. Wbrew obostrzeniom władz
USA,
wbrew hlsterycmej nagonce
propagandy lmpenLalis:tyCZlllej, Kongres ujawnia wzroet sił pOkoju w
USA.

31.II1

Memorandum rządu ZSRR p~tnuje
tekM: Paktu Atlantyokiego, który
potwierdza w całej rozciągłości treść
deklaracj,l Micnisterstwa Spraw Zagra
n1cznych Związku RadzIeckiego z dn.
29.1: służy celom agresji, jest sprzecz
ny z zasadami 1 celaml Ka.rty NZ
oraz zobowIązan1ami mocarstw Z'ł.
chodnich.

Pracownicy Wytwórni Tworzyw PL:1
stycznych w Pustkowiu w odpowie.
dzI na projekty Paktu Atlantyckiego
odpowiadają rezolucJą o przedterminowym wykonaniu Planu Trzyletnie
go l o masowym zapisywaniu się do
Tow. Przyjlrlni Polsko.RadzleckleJ.

Generalissimus StaloJ.n w wywiadzie
udzielonym p. K1algsbury Smith o. 20.IV
śwIadcza, że rząd ZSRR go1ÓW jest
W obecności przedstawicleli 600 mi.
wspóbpracować w
urzeczywistnieniu
lIonów ludzi z 69 krajów w Paryżu
i Pradze rozpoczyna obrady Swlatopaktu pOkoju 1 stopniowego l'ozbrowy Kongres w Obronie Pokoju.
jenia, 0'NlZ stwierdza, ze nie ma za.
6'trzeżeń przeciWkO spotkaniu z pre23.IV
zydentem Trumanem, celem omówie_
Chińskie wOjska ludowe wkraozar.Ją
n1a
motllwości
zawarcia
takiego
do Nank:icnu.
paktu.

23.V-22.VI

Ul

Na posiedzeniu Sejmu RP zapada
uchwała o z:mLanach
w etrUJkturze
organizacyjnej naC!Zelnych władz go
spOdarki natrodowej. Powołamych zoBtaje sześć ministerstw gospod~_
czyoh l Państwowa Komisja Plano_
wanda Gospodarczego.

5.11

Rząd

radzieckd.

kontynuując

konsek

W wyniku kiOInsekwentn.ej polltyki
ZSRR, pod naciskiem masowego ru.
chu pokoju otwall'ta zostaje w Pary_
żu Konferencja
Czterech Ministrów
slPraw zag.ranicznych. MImo wykręt
nego stanowiska pfzedstawiclcll mo.
cantw zachodnich, kończy się 0iIl.8.
zgodnie z tezą raWJi.edką, częścio_
wym pmy1Ilajmn:lej załagOdZeniem
sk'lttk6w podzlału Niemiec 1 Berlina
I doprowadza do porozumienia w
sprawie traktatu austriackiego.

pro.ponuje
Norwegii pakt o nieagresji. Wykręt_
na odpowiedź posłusZ1l1ego amery<kań
25.V
akIm rozk.azom :rządu w OSlo obnata
ChJńsklle
wolE3ta [udowe
włlłŚC:lfwe
oblilcze autorów Paktu
Szanghaj.
went.ną pollityk.ą pokojową

A t1anltyeki~go.

zajmują

30.V

8.I1 .
MlndlSlZenty zostaje Skaza_I
ny na dotywotn:le włęzlenie za m-g<l.
n1zowarue sp1sku przeciwko Ludowej
Republice Węglers'!dej.
Kardynał

8.11

W ANS społeczny
człowieka jest je_
dnym z głównych
zadań Planu 6-let

t6.nl

4.IV

29.1

KR TKA

Rada MInistrów uchwala wytyczne
6_letniego Planu Gospodarczego.

1.VI

W WarszawJe :r07JPOCZYll3 swe obradY
Kongres Zwt.ą~ów Zawodowych.

ZSRR wysuwa na Radzie Bezpieczeń 19.VI
W Warszawie rozpoczyna się proces
l>tWa ponowne konkretne pltOpozycJe
Doboszymkiego. Rozprawa ujawn.la
pOkojowe, domagając się redukcji
bezdennlł dekadencję Polsld
przedsił zbroJnych
wielkich mocarstw o
wrześnioweJ, pOWiĄzania ówczesne!\,o
jedną trzecią, zakazu broni atomowej
wywiadU pOlskiego z wywiadem hl.
l ujawnienia potencjału wojennego.
tlerowSklm, kUlisy wsp6łpracy sa_
nacji, endecji I WRN z okupantem w
21.11
Inauguracja Roku Chopinowskiego.
latach woJny oraz szplegosko-dywer
syJny charakter emigracji londy~L
23.11
sklej.
Sekretarz generalny Komunistycznej
Partu FrancjI, Thorez oświadcza w 29.VI
OdpowiedZI podżegaczom wOjennym,
Pod hasłem obrorny pokoju w MedIo
lanie rozpoczyna swe obra·d y II Kon
że lud francuski nigdy
nie pozwoli
się użyć jako narzę,dzle agresji przegr~ SwiatoweJ Federacji Związków
Zawodowych.
cIwko ZSRR. Wkrótce podobne o.
świadczenia IkładaJą Togllattl w Imie
1.VU
mu ludu Włoch, polUtt - w imieniu
Sejm przyjmuje projeMy ustawy o
W. Brytanii oraz przedstawiciele In.
orderach "Sztandar Pracy" 1 "Budow
nych partil Komunistycznych w pań
niczy Polski Lu<iowej".
stwach o us1lroju kąrltal1stycznym.
22.VII
W dniu święta Da1'Odowero następuje
Uli
Na 67 posiedzeniu Sejmu Ustawow Warszawie otwarcle trasy W-Z, a
da.wczego zapada uehwała o likwi_
W dwa dni pMnleJ
Centralnej
dacji anal:fabetyDlW. oraz z08ta·je po
Radiostacji w Raszynie.
wołana Najwyżs.za Iz:ba KOn.troJd..
5.VIII
W trosce o pełne zagwarantowanie
%0-21.111
Naw!.ązudąe do uchwały Rady Miftll.
Iwobód Obywatelskich w Polsce, Rada
mrów z dnl.a 19.II o akcji "O", KraMlnIstr6w uchwala dekret o ochro.
~& Na.ra.da OszC7lęd!l1ośdow& ~a
nie wolnOŚCI sumienia I wyznania.
do walki o przed<term:!awwe wykona n.VlII
nie planu na 1949 r. , o realizaCję za_
W druzgocącej odjpowlledz1 na notę
dań oszczędnościowych.
jugosłow~aflską Rząd RadzIecJcl demas
kuje intrygI kl!Jk:l titowskllej, usiłu.
l4.m
jąceJ kł.amliwyml łnsynuaejam1 osło_
Powołanie Polskdego Komitetu Obroń
nić zdradę własnej ojczyzny.
ców Pokoju.

•

•

Pierwsi między pierwszymi

4 DZIENNIK

ŁODZKI

Nr l (1623)

CO

każdy

powinien

NERGETYKA jest
rozwoju
wszystkich wieI
kich przemysłów,
Produkcja przemy
'>
sIu encrgetycznego
(przyjmując
100
jako wskaźnik za
rok 1939) wzroś_
nie w 1955 roku
do 249, czyli prawie trzykrotnie.
W 1955 roku będziemy produkować 18 miliardów K. H. energii elek
trycznej, tzn. cztery i pół raza wll:_
cej niż w 1938 r. Na jednego mieSz_
kańca wypadnie 686 kWh, podczas
gdy przed wojną wypadało 114 kWh
(w 1949 r. - 327 kWh).
Czym jest dyktowany tak wielki
wzrost produkcji energii elektrycznej? Rozbudową wielkich przemy_
słów, elektryfikacją miast i wsi (ze_
lektryfikowanych będzie 9 tys. wsi),
poważnym zelektryfikowaniem komunikacji i wzrostem potrzeb ZWYpodstawą

niego. 6-letni Plan
rozwoju gospodar
czego jest zara_
zem planem wieL
kiego rozszerzenia
kwalifikacji zawo
dowych, wielkiego powsrechnego
ruchu kształcenia. W tym okresie
czasu setki tysięcy ludzi awansują
z robotników niewykwali~Hkowa
nych
na
specjalistów.
z
robotników . - na kierownLków, z
nieuczonych -::hłopów - na agrono_
mów. Setki tysięcy młodzieży ro_
botniczej i chłopskiej po zdobyciu
średniego i wyższego
wykształce
nia staną się odpowiedzialnymi kie_
rownikami prnebudowy gospodar_
czej naszego kraju.
W Planie ('-letnim awansuje cały
kraj. Z przemysłowo_rolniczego sta_
nie się krajem 'J potężnym przemyśle. W wyniku tego procesu wybit_
nie podniesie się poziom życia lud_

kłego człowieka.

ności praeującej.

UDOWNICTWEM
szczychyba
poza nami innego
narodu, który by
po
zrUszczeniach
wojennych z takim
rozmachem
podją~ się odbu_
dowy i rozbudowy kraju. W Planie
~-letnim wybudujemy. tyle dom?w'l
ze p.owstałoby ~eslęc miast Wlel_
kOŚCI np: LUblIna.. Do roku 1~55
przybędzie 660 tySIęcy nowych lzb
~Ieszka~nych.. Budo~~ne 'Jne będą
w sp,osob naJ~ardZleJ n~woczesny,
wyprobowanymI metodamI - "szyb
koścIową" i "potokową", przy jak
największym zmechanizowaniu pra_
cy. W latach 1950-55 wybudujemy
siedem razy więcej niż wYbudowaIiśmy w ciągu osta.tnich trzech lat.
Przemysł
państwowy
przeznaczy
w ciągu najbliższych 6 lat ponad
290 miliardów złotych na budownL
ctwo mieszkaniowe dla robotIlików.
O tym, jak potrafimy budować,
świadczy naj dobitniej WARSZA W A.
Według za'łożeń Planu 6-letniego w
roku 1955 Warszawa będzie liczyła
ok. aoo tys. mieszkańców (obecniefJ36 tys.) Szybki wzro.<;t ludności stolicy będzie Spowodowany - przede
wszystkim budową nowych o_
środków przemysłowych. Warszawa
stanie się poważnym centrum prze_
mysłu. Liczba robotników i pracowników, zatrudnionych W warszaw_
skim przemyśle i budownictwie, osiągnie w tym czasie 200.000 osób,
co stanowić będzie ok. 40 proc. zawodowo czynnej ludności stolicy.
Równolegle z rozwojem przemy_
słu i wzrostem ludności Plan 6-letni przewiduje w Warszawie budowę
120 tys. nowych izb mieszkalnych o
kubaturze ok 12 mil. m sześc. Robot_
nicy, którzy niegdyś gnieździli się
na peryferiach miasta, zamieszkają
w nowoczesnych osiedlach mieszkaniowych na Muranowie, Młynowie,
Mokotowie, ŻoIlborzu, Kole i na
bliskiej Pradze.
możemy się
cić. Nie ma

LOTA
rzecz,
która zawsre sta_
nowila ') bogactwie. Grunt to flo_
ta - mawiali nasi
ojcowie,. określa_
jąc tym wyrazem
gotóvtJkovve zasoby w svvl)ich kie_
szeruach. Dla nas
słovvo .,flota" W'l'óciło do dawnego
znaczenia. Określa znowu okręty.
Flota w Planie 6-letnim będzie się
pr.zed~tawiała następująco:
Ilość statków morskich wzrośnie

Iw

ZŁOWIEK sło_
wo to "dawniej"
w pewnych sfe_
rach miało swoisty
sens. Gdy np. trzeba było przynieść

węgla, posyłało się
po "człowieka".
Zmieniło się ra_
dykalnie pojęcie .,
człowieku.
Czło_

wiek pracy w Planie Sześciolletnim
to główna postać. Plan jest dla czło
wieka pracy. Dla niego zwalcza się
analfabety:mn, dla niego krzewi się
'Jświatę i naukę, technikę i kulturę,
dla niego zbuduje się 660 tys. nowych izb. Zresztą patrz: od A do Z.
W piątą rocznicę Manifestu Lip.
N1ewiele zmieniło się również, W Planie Sześcioletnim wszystko
cowego Polska Ludowa nowousta. gdy założyła włas~ rodzinę. Mąż jest czynione z myślą o człowielm
nowionym
orderem "Sztandaru
Pracy"
nagrodziła
wielu ludzi - członek KPP bywał często aresz- pracy.
pracy, którzy Idąc drogą szczyt_ towany. Karano równleż i żonę.
wspÓłzawodnictwa najbar.
nego
Na początku wojny umarło jej
dziej przyczynili sIę do odbudowy dwoje dzieci, a trzeci syn został
,
ZIECKO - ist0ta,
kraju. Z licznej rzeszy udekoro.
~
z której wyrośnie
wanych przodownikÓW pracy wy. zamordowany przez hitlerowców w
bIleramy dwie sylwetki.
Radog09zczu prawie w przeddzień
;.'
człowiek. Problem
wyzwolenia.
~..
dziecka nie
jest
Józefa Szewczyk
Natychmiast po odzyskaniu niepo.
' probleme~
pr?_,
tkaczka
P Z P B dległości Józefa Szewczyk stanęła
,
stym. A :"'lęC: d~le
~.r Ł~d~~zi~~8s~ znowu do pracy w fabryce.
r-0
:~wi; J~~k~l~
:: Dzieciństwo miała
Od czasu. wprowadzenia ruchu
wieku' przedszk'oL
', ciężkie. Ojciec ro współzawodmctwa pracy stale ~donym . wreszcie _
. botni1k, chory na bywała pierwsze miejsce. Za .s~oją dziecko _ jako młodzież szkolna.
" . gruźlicę,
umarł pracę została. odznaczon~ naJP1~rw W Planie 6-letnim dziecko jako nie.; ; gdy
i ł 12 l t. Złotym Krzyzem Zasługi, a w hpcu
l _ t d
krotny (w· porówna
a 1949 Orderem
Sztandanl Pracy ~ow ę
. o wu
. •.
,
. m a .a
'! Wtedy też zaczęła I klasy
Na początk
1949 roku mu ze stanet;l z r. ~949) wzrost dOSCl
pracować w ó w - '
~.
żlobltów. DZiecko Jako takle to
czesnej
febry.:e ~ze~c~ak~:~e sta~p~ru J~O d;.I11!~~· trzykrotny wzrost przedszkoli, z któ
Ge~rn.
Ciężka or
,
ze
.
o .lez w - rych będzie korzystać 750 tysięcy
praca to było go. ~esPoł tenJ ~kł~d~J~CY ~lę fił nO-1 dzieci. Dziecko jako młodzież szkól
za- podstawowych _ to czternaście t yFoto: API wszystko, czego do wyc w zawo ZJe u Zl, po ra
znała w dzieciństwie.
~~y ci1ł! PI! str. fil)
sięcy nowych izb szkolnych.

LUDZIE 1949

PODRĘCZ

porównaniu z 1949 r. trzy razy,
przewozy morskie wzrosną przeszło dwa I pół raza.
'

trzykrotnie większą ilością żywno_
ści i odzieży (ewentualnie materia_
łów
ubraniowych niż w r. 1949).
Wzrosną obroty innych branż handlowych.
Rozbudowa s.ieci handlu uspołe_
cznionego szczególnie uwa,ględni po_
trzeby ośrodków robotniCZYCh i wiej
skich, Ilość punldów sprzedaży w
miastach zwiększy się o przeszło 100
proc., na wsi o 110 proc.
'N'DUSTRIALIZACJA, inaczej u_
przemysliowienie,
sprawi, że w cią
gu
najbliższych
sześciu lat prze bu
dujemy strukturę
gospodarczą
naszego kraju.
Z
przemySłowo _ roI
niczego stamemy się krajem o po_
tężnym nowoczesnym
przemyśle i
rolnictwie. W Planie 6-letnim prze·
widziana. jest rm;budowa fabryk we
wszystkich ośrodkach
przemysło_
wych. W ośrodkach dotychczas gos_
podarczo zacofanych zostanie urucho
mionych okolo 350 nowych zakładów
pracy.
W ostatnim roku planu produkować będziemy (w porównaniu z ro·
kiem 1949):
4-5-krotnie wlięcej energii elek·
trycznej,
3-krotnie więcej stali surowej,
2,5 raza więcej cementu.
2 razy więcej tkanin bawe'łnianych
i wełnianych,
3 razy więcej artykułów chemicz..
nych.

AKOSC PRODUK
CJII Są tacy, którym jest obojętne
- co, byleby du_
żo. Są inni, którzy
zadowolą się skro
mną ilością, byle_
by było dobre. I
jest W'l'eszcie złoty
środek i dużo i

W związku z tym vvzroSną prze_
ładunki:
Szczecin przeładowywać
będzie o 170 proc. więcej niż do_
tych czas, zespół portowy GdyniaGdańsk

•

Wle

o 11 proc.

Małe porty (Darłowo,
ne) staną się wyłącznie

Ustka i inportami ry_
backimi, co przy rozbudowie rybac_
kiej flotylli przyniesie nam obfitsze dobrze.
Hasłem polskiego świata pracy na
POł0WY. Bałtyk dostarcza nam 70
okres Planu 6-letniego jest:
tys. ton ryb rocznie, ale więcej niestety - nie dostarczy, gdyż to
I dużo i dobrze
jest najwyż~za graIllioa "wydajności".
I ilość i jakOŚĆ
Dlatego Plan 6-letni przewiduje
zwiększenie
pdłowów
dalekomor_
Na progu Planu 6-1etniegc przyskich.
wiązujemy już dużą wagę do jako_
ści produkcji. Współzawodnictwo ja_
kościowe dowodzi, że zaczyna się o6RNICTWO i gór kres ,.dużo i dobrze". Jednym z zanik - to dla nas dań ruchu racjonalizatorskiego jest
przede wszystkim podniesieI1ie jakości. Wzrost jakości
węgiel. Już teraz wypływa ze wzrostu wymagań. Wy_
znajdujemy się na magania wzrastają WTaz z dobroby_
piątym miejscu w tem. Plan 6-letni poprowad:lj naS do
światowej produk dobrobytu.
cji węgla. Do 1955
roku wysuniemy
OBIETA.
Przed
się jeszcze bardziej naprzód, gdyż
wojną
ponad 46
produkcja węgla zwiększy się o 26
proc. ogółu kobiet
proc., osiąga.jąc w ostatnim roku
ubezpieczonych sta
P3anu SześciOletniego 95 milionów
nowHa służba do_
ton rocznego wydobycia.
mowa. Dziś wszy_
Ile to jest wagonów? Jak cllugi
stkie działy pracy
byłby taki pociąg z węglem? Mie_
i wszelkie stanorzyłby on ni mniej ni więcej, tylko
wiska dostępne są
4,250 km. długości, czyli prawie podla kobiet. Wzro_
łowę obwodu kuli ziemskiej.
sła aktywność kobiet we wszystkich
gospodarczego,
Aby wydobyć tak ogromne ilości dziedzinach życia
węgla, trzeba zmechanizować wy_ społecznego i państwowego.
dobycie, unowocześnić kopalnie i 900 tys. kobiet zrzeszonych jest w
co najważniejsze - dbać o gómika. związkach zawodowych.
Wielka Karta Górnicza jest właśnie
2.000 kobiet zajmuje ważne społe.
dowodem dbałości o górnika.
cznie stanowiska w Radach Zakła
Górnictwo - to również rudy że dowych.
lazne, nafta i sól. W przemyśle nafPonad 3.000 lrobiet wchodZi do
towym czeka nas modernizacja tech kierowniczych władz Związków Zaniki wiertnicrej i eksploatacyjnej, wodowyeh.
rozbudowa rafinerii i poszukiwanie
Dziś kobiety są sołtysami, wójta_
nowych złóż. Wartość produkcji prze mi, prezydentami miast, dyrektoramys'łu solnego wzrośnie w okresie mi fabryk, inżynierami, naukowca_
6_letnim o 23 proc.
mi. Dziś kobiety stanowią 40 proc.
ogółu studiujących.

ANDEL
według
dawnych
recept
był
najlepszym
sposobem robienia
pieniędzy. w Pla
nie 6_letnim han..
deI - to główne
zaopatrzenie sp 0łeczeństwa w spo
sób dog<ldny, grze
czny, u,czci~ w ~ostateczne ilości
artykułow pierwszeJ potrzeby.
Plan 6_letni przewiduje, że uspo_
łeczniona s~eć sklepów detaliczn~c~
rozprowadzi masę towarową, ktoreJ
wartość wzrośnie w roku 1955 o blisko 160 proc. w porównaniu z ro_
Idem 1949.
.'
..
:r-:aJWlększ:'( .. ru~h b~zie pano_
wac w branzy spozywczeJ (291 proc.
obrotów w stosunku do roku 1949).
Na drugim miejscu stanie branża
włókienniczo-odzieżowa (188 proc. w
stosunku do 1949 r.). Innymi słowy,
sklepy dysponować będą prawie

A jutro?
Jutro - to Plan Sześcioletni.
Co on daje kobiecie?
Pe'łne, całkowite możliwości awan
su społecznego poprzez stworzenie
na4eżytych warunków nauki i pracy,
Odciążenie od nadmia,ru zajeć do.
mowych,
Rozbudowę instytucji Opieki nad
Matką i Dzieckiem.
-

- ECZNICTWO PD_ winno się stać do_
stępne dla wszyst.
kkh - z takim
hasłem
wchodzi_
my w Plan 6-letni.
Masowe
akcje
walki z chorobami
zakaźnymI,
szczepienia II)chron
ne,
poradnictwo
przeciwgruźlicze,

wytwarzanie środków ·Ieczniczych
(w tym peniciliny i streptomycyny),

ENCYKLOPEDIA
dzieć

o Plante

Sześcioletnim

rozbudowa labora'torjów i instytutów naukowych - oto zadania Planu 6-letniego w dziedzinie zdrowia.
Do 1955 roku w szpita·lach przybę
dzie 15.000 łóżek, ilość ośrodków
zdrowia wzrośnie z 1,200 do 3.100,
stałych żłobków będzie
dwa ra.-zy
więcej. Lekarz znajdzie się nie tylko
w mieście, lecz i na wsi.
OTORYZACJA -konkurencja
dla
koni (jak mawiali
dorożkaTze)

Cbdś

proporcjonalny
i czytelnictwa.
Łączny Cbdenny nakład dmenników
osiągnął już 3.700 tyS. egzemplarzy.
Łączny jednorazowy nakład czaso-

KALENDARZ ROKU 1~4~

STROJ spo'łeczn!>_
polityczny
to H.VIII
21.X
całokształt stosun
Otwa'rcie Swi.actowego Festiwalu M10
Rezolucja Komitetu Swtatowego KGn
ków zachodzących
cl.zJeży Demokratycznej W Budapeszgr·esu Zwolenników Pokoju, stwier_
między ludżmi w
dza., że polityka prowokacji wojenCie.
procesie produk_
nych rządu Tito zagraża sprawie po_
cji, który stanowi 20.VIn
koju.
otwatrcae
I
Polskiej
Wysta·
w
y
Prze.
podstawę
życia
mysłowej W Moskwie.
społeczeństwa. Od
23.X
Uchwała
Bitura
Po!iJtycznegOo KC
czasu, gdy nauki
25.VIII
PZPR w sprawie obchodu 70_lecia
ekonomiczne i społeCZil1e, głoszone
w
Moskwie
To~yna swe obrady
urodzin Józeta Stalina.
przez Engelsa, Marksa, Lenina i sta
WszeChzwiązkowa Kionfet'le:ncja Zwolina odkryły prawa rozwoju społe
lenników
PoUtoju.
4.XI
cznego i gospodarczego, człowiek
Tokarz Jan Walaszczyk Inicjuje wsp6ł
zyskai możliwość świadomego kształ 30.VIII
zawodnlctwo W oszczędzaniu,
tQwania ustroju, odpowiadającego
w X rocm:lcę najazdu h!tJe.rowskiejego potrzebom.
gOo na Polskę Prezydium N'ienrleckJiej 7.XI
RaJdy LUdowej w liście do premiera
Konstanty RokOossowskl, pogromca
Ujęcie władzy w Polsce pl1Zez kla_
hitlerowc6w spod Stalingradu l Kur.
C)'Ta'n:kiewiCi'll zawiadamia, te u_
sę
robotniczą,
sprzymierzoną
z
chwamo, by dzień 1 wrześn;ia obchOo
ska, dowódca II Frontu Białoruskie.
chłopstwem, reforma rolna i upań_
c1rony był W Ndemozech jlllko dzień
go, bohater walk nad Odrą i Łabą,
stwowienie przemysłu - 1;>0 rewolupok.o:lu.
zwierzchnik I ArmII POlskiej, wraca
cyjne przemiany stosunków polity_
do 'Ojczyzny I zostaje mlanOowany
cznych i własnościowych. Uzbrojona
1-2.IX
~rarsza'!kiem Polski l Ministrem Obro_
w nauk.ę Marksa, Engelsa, Lenina
Pod hasłem utrwa.1en1a nie}>O{idegłoś_
ny Narodowej.
i Stalina, świadoma swych celów
ci i demok;racj1, pod hasłem walki D
i planów klasa robotnioza dokona
pokój Odbywa S!ię w Warszawie Kon U.XI
tych zmian. Budujemy nowy ustrój ,
połąCZeniowy Zw. Bojowników
gres
Prasa donosi o zas!csowaniu energii
kładąc w Planie 6-Ie1mim fundamen
o Wolność i DemOolcrację.
atomOowej w ZSRR do readtzacj~
ty, na których następne plany narotwórczych .planów po:lroJ~h, do
dowe w:zm:iosą gmach ustro.; '.l socja_ 5.IX
przeobrażenl.a
pustynnych obszarów
listycznego.
W MeUYkU rozpoczyna obrady kon_
środ'kowo_azjatyoJt11ch w żyzne poJ.a.
gres pokoju narodów amerykańskiCh.

pism (prócz dzienników) wynosi po_
problem decydują nad 17 milionów. Ukazujące się 0cy .., szybkim po_
becnie dwa lub trzy razy w tygodstępie
(dosłownie niu pisma wiejsk.iJe t<>rują dziennii w przenośni).
kom drogę na wieś.
Plan 6-letni przewiduje poważną
Perspektywy rOliWoju prasy w Pla
rozbudowę prJ:emysłu motoryzacyj- nie 6_letnim są jak najlepsze. W 1951
nego. Powstaną fabryki samlJcho_ r. zostanie ukończony "Dom Słowa
dów osobowych i ciężarowych. Pro- Polskiego", największa w Europie
dukcja traktorów (patrz: .Rolnictwo) fabryka słowa drukowanego. Jeżeli
v:>stanie zwiększona w porównaniu uwzględnimy likwidację analfabety,z
z 1949 rokiem przeszło 5_krotnie. mu, wzrost czyteln:ictwa, rozwój
W r. 1955 roczna produkcja trakto- szkolnictwa i oświaty będziemy m'lrów wyniesie 11.000 sztuk. Fabryki gli wyobrazić sobie do jakiego roz..
samochl)dów będą produkować rocz- kwitu dojdzie prasa w ramach Pla_
nu Sześcioletniego .
nie okalo 15.000 sztuk samochodów
SPOŁZAWODNIC
ciężarowych i 10:000 sztuk samocho_
13.XI
TWO PRACY jest 7.IX
w Warszawie r021POczyna siJę m
dów osobowych.
W BOlllll następuje otwareie mano_
zjawiSkiem, 6PQ_
Zjazd TOoW. Przyjaźni Polsk<l-Ra.
OLNICTWO wkxo
~et.kowego ,JParIlamentu"
Nioem1ec
Traktory - to mechanizacja rol_
tykanym tylko w
dz1eckiej.
czył'.> w nowy eZachodnich.
kraju socjalistycz
nictwa. Samochody - to usprawnie
tap. Wyrazem te_
l2.XI
nym lub w kra- 8.IX
nie transportu i komunikacji. W sugo etapu jest me_
w walce o budowę podstaw soejal1a:.
w
zwląaJku
z
odkiryciem
jugoolowiań
jach
budujących
mie - ułatwienie pracy, której przed
Chanizacja rolnicmu W Polsce plenrum KC PZPR po
sk.iej
afery
szpiegGwskilej
W Polsce,
socjalizm.
Jest
osobą mamy wi ele, nawet po wykona
twa i
przejście
dejmuje doniosłe uchwały o wzmoże
rząd RP ~wuje notę protesta
niu Planu 6-le tniego.
do doskonalszych no świadectwem faktu, ze robotnik
niu: czu1nOOcl wobec wrogiej dyWelI'_
cyjną
do
Tlito.
pracuje nie na właściciela, ale na
spółdzielczych
sj~, o wallce z res21tkam! odehY'lem.a
form gospodaro_ siebie, że wiedząc, iż służy ono do_ 16.IX
praW1i.cowego 1 naejonafu;tycznego w
W BUdapeszcie rozpoczyna się pro.
AUKA w ustroju wania, do naukowego traktowania bru społecznemu, wldada w nie caPartu, o czystość szeregów P8!rtyjces Bajka, kt6ry demaskuje zbrod.
socjalistycznym
uprawy i hodowli, do uzyskiwania łą swoją pomySłowość i energię. Je_
nych.
dnocześnie jest ono jednym z naj_
nlczy
charakter
działalności
kliki
zajmuje szczegóL coraz wyższych gatunków roślin i
16.XI
ważniejszych
środków
podnoszenia
bellradzkleJ. W związku z tym pro_
Miczurin i Łysenko są
n e miejsce. N auka zwierząt.
Państwowa Komisja Planowania Gl»
zarobków robotnika. Wzrost płacy
cesem ZSRR jak l paf1stwa demokra_
to
wysokiej symbolami nowej epoki w uprawie przy wsp6łzawodnktwie odbywa Slę
5podarczego ogłasza komuni)[at l»
cJi
ludowej
uznają, że Tito, działając
roślin
i
hodowli
zwierząt
traktor
wartośCi
wytwór
wykonaniu Planu Trzyletniego w Z
na drodze ciągłego zwiększania proJako narzędzie agresywnej poUtyki
jest
symbolem
nowych,
spółdziel
myśli ,
to wielka
lata 1 10 mieSięcy.
dukcji.
ImperlaIlst6w zniweCZYł układy o
czych form gospodarowana.
~ila,
pomagająca
przyJatnl
zawartej
s
tymi
kraJam1.
Współzawodnictw'O stało się potę
25.XI
W najbliższym sześc!oleciJu podnie
kształtować świat,
S tralk gener<l1lny We E'ranel1 na 2liIak
żną sNą napędową procesu produk_
organizować go w siemy wydajność pszenicy ze 110 q
18.IX
protestu pNleclwko polityce ł'tzlldowej
cji.
Wydobywa
ono
na
jaw
nowe
lepszy, godniejszy do 158 q z ha, żyta ze 112 do 145 q,
Pod dyktando amerykańskie, wbrew
wspaniale manifestUje jedność 1 siłę
sposób. Nauka jednak nie jest war- buraków cukrowych ze 183 do 234 q. siły i możliilWOŚc! produkcyline, co
interesom mas pracująCYCh, r~d La
mas pra'Cujących.
znajduje
wyraz
w
przedterminowym
tością nadrzędną, pielęgnowaną
w Znacznie wzrośnie uprawa roślin
bour
Party
przeprowadza
dewaluację
oderwaniu od życia. Jest naj ściślej pl1zemysłowych. Łączna produkcja wykonaniu planów i ich przekrafunta. W ślad za tym następuje de- 27.XI
z nim związana, oddziałowuje nie nie rolnictwa przewyższy o 45 proc. pro czaniu.
waluaCja w !l:nnych państwaCh mar_
Kong,res Zjednoc.zeniowy Ruchu Lu..
i podlega jego działaniu. W ustroju dukcję z roku 1949. Stan !X)głowia
shallowskilch.
Rozwijając się i doskonaląc swoje
dowego w War.szawie kładzie kres
socjalistycznym jednoczą się dzie_ bydła zwiększy się w ciągu 6 lat o formy, przybierając postać ruchu
długotrwałemu rozbiciu poLskdcll mas
dziny pracy i wiedzy, praktyki i teo_ 50 proc., tI'iZOdy chle~j - () 56 coraz bard.riej masowego, współza_ 20.1X
chł!lip5Qtich.
PrOklamowanie
Chińskiej RepubUki
proc.
(do
9
milionów
sztuk).
wodnictwo
pracy
staje
się
jednym
rii.
LudOWej.
30.XI
(/. najważniejszych czynników naszej
Rząd RP uchwall:ił "Kartę Górnicz,",
Rozwój nauki polskiej związam.y
gospodarki.
i!ctóra lltanoWli nową potężl!lą zdobycz
24.IX
z pogłębiającym się nieustannie koPÓŁDZIELCZOSC
Przedterm'ihlowe wykonanie Planu
Komunikat TASS przypomina, że
na d.rodz,e do socja];izmu.
rzys taniem z dorobku nauki kraju
wyraża się przede
Związek Radzlecld
posiada Jut od
Rezolucj a pOd}ęta na lliM'adzde Biu.Ta
Socjalizmu i krajów demokracji lu_
wszystkim w pra_ Trzyletniego - 1n w głównej mierze
dw6ch lat taJemnicę bomby atomo_
Informaeyjnego Pa,rtiJ. Komurustyc.z_
dowej, wykazUje jasno swoimi osią_
cy zespO'łowej, Jest zasługa ruchu współzaw-odnictwa.
Teraz, gdy otwierają się przed nami
weJ, CO wywołuje panikę w obozie
nych i Robotndczych stwierdza dal..
gnięciami, jak fałszywe bY'ło dawniej
to połączenie twór olbrzymie perspektywy Planu Sześ
imperialistycznym.
.
sze wxmOocnienie slIł obozu postępu 1
zakorzeniO!Ile przekonanie o niższo
czej
inicjatywy cioletniego, rola tego ruchu niesły
osłabienie
obozu 1mperlal1.stycz.neg>O.
ści nauki polskiej wobec nauki Za_
wielu jednostek w chanie urasta.
2.X
Współzawodnictwo
Rezolucja }>O{i'kr·eśla maczenle wa~k1
chodu. Popularyzaeja sukcesów na_
ścisłe ramy współ pracy uzyskuje ogromne możliwości
W lVlięd2Ynarodowym Dndu Wa·l ki o
z dywersją. reprezentowaną przez
szych uczonych pozwoli szerokim
działania. Sp6łdziel rozwoju, doskonalenia i bogacenia
Pokój setki milionów lU<iz1 na 00faszys,towskl reż,lm Tito.
masom poznać i ocenić doniosłość
łym śwJ:ecie ma<lli:festuje swą nl.ezlom
ozość
pi'odukcyj_ swoich form, wśród których na czoio
zdobyczy nauki polskiej.
ną wolę oJdelz.arua podżegaczy wo_
na na wsi, która wybija się współz;awodnictwo już nie
3.XU
jenn~h.
Rząd RP skŁada ostry protest prze..
Plan 6-letni wytycza jasną drogę
łączy we wspólnej tylko pomiędzy poszczególnymi ro_
Ciwlro hlitlerowsklm metodom trakto
nauce. Nauka będzie dążyła przede
pracy mało i śre- botnikami czy brygadami. ale między
wanl.a w1ce'k.on.su1a S=b1ńskliego t
wszystkim do jeszcze silniejszego d.niorolnych chłopów i zapewnia g<)s zakładami pracy i gałęziami pl'zemy 5.X
We
FrancJi
r~CZ'ynIł li. długotrwe
innych obyWateli opoIs'kich przez po_
związania się z życiem, do współpra podarowanie przy użyciu nowoczes- słu.
ły kryzys gab.!netowy,
który obra_
licję p. Mooha Jako odwet za zgOC1
cy uczonych z robotnikami-racjona- nych maszyn, a w wyniku zwiększa
W Plan Sześcioletni wchod2Ji.my z
~~.
rea4u:y3'nyct)
rzl\dów
zuje
:na Z prawem aresztowande flra.nou.
Iizatorami, do usprawnienia organi- plony i podnoSi. stopę życiową wiej_ mocnym przeświadczeniem, że dzięki
franeuak;lch.
skieg>O s:z>p1ega w Polsce.
zacji pracy badawczej i twórczej.
skiej ludności - to pr,zeniknięcie wsp6ł.z;awodnictwu pra'c y zbudujemy
l idei spółdzielczej do mas chłopskich. fundamenty SOCjalizmu w kraju.
7.X
7.XII
Plan Sześcioletni przewliduje mwo Spółdzielczość - to tysiące nowocze
Powstanie Niemieckiej Republlld Dew SO<fIi il'O!ZIp()czy,na stę proces zdraj..
rzenie nowych katedr na wyższych i snych sklepów, to warsztaty zamiemokratycznej,
kt6ra
potępiając
ców narodu , szpiegów, Kostowa ora·z
uczeLTliach, rozbudo'wę
zakładów ; niające luźną wytwÓi'CZOŚĆ chałupni
JunkierSką l hitlerOWSką. przeszłość
10 Jego wspÓlników.
naukowych, laboratoriów, instytutów czą w zorganizowaną produkcję prze
WIĄZKI ZA WO_
Niemiec
oraz piętnUjąc politykę
badawczych.
mysłową w ramach spółdZlielni pra_
DOWE liczą po"D rang nach Osten" - włącza się 16.XlI
cy.
nad
3,5 miliona
Mao Tse Tung przybyWa do M06kW1
do obozu pokoJIL
członków!
Liczba
Rozwój spMd2JiJelozośc1 produkcyjimponująca.S~d 13.X
IS.XII
SWIATA. Walka nej, rozbudowa handlu spółdzielcze
Wybory w Bułgarii przynoszą Z<1eey
ozy ona o stałym,
GeneraJJIssdmus Stalin stwlel'dza w
go,
rozrost
spółdzielni pracy dają
z analfabetyzmem
dowane zwycięstwo Frontowi palrlo
wielkim wzroście
hdstorycz.nym liście do prezydenta
dobitne
świadectwo, że spółdzielczość
jest w tej chwili
tycznemu, któremu przewodu KPB.
naszego przemy_
Piecka i preanlera Grotewohla, te
posiada u nas doskonałe warunki
najważniejSZym za
~u, o całkowitym
,JUtworzenie NlemLecJtiel RepubJI.k.i
r<nwoju
.
Plan
6_letni
daje
nieogragadnieniem w dzie
bezrobocia, które
Demokratycznej jest zwrotnym punk 21.XII
niczone możliwości ozynu spółdziel_ zlikwidowaniu
Cały postępawy świat święcI 70 rocz.
dtinie
oświaty.
przed wojną było przekleństwem na
tem w duejach Etn'opy' "
czego.
nicę urodzin WlelklegOo Wodza mIę.
"Z
analfabetami
szego życia społecznego.
15.X
dzynarOodowego obozu pokoju, Wo.
nie można zbudo_
Oly Związki Zawodowe tylko ,,.1L
WOj&ka ludowe Wkraczają do Kan_
dza mas pracujących, Generalisslmu.
wać socjaliz;mu"czą"
członków?
Sformułowania
tego
RANSPORT i kotonu.
sa Stalina.
powiedział Lenin.
Z analfabetami
munikaCja to nie należy rozumieć dosłownie. Dzla
nie można wykonać Planu Sześciolet
krótko mówiąc u- łail.noŚć Związków Zawodowych jest
niego.
Od
kład
krwionośny bowiem szeroka i różnorodna.
organizmu gospo_ drobnych, choć ważnych spraw coZgodnie z wolą narodu analfabe_
tyzm musi zniknąć, jako zjawisk()
darczego. W Pla- dziennego naszego życia, od bhletów
społ e czne już w okresie najbliższych
nie 6_letnim, któ_ do kina poprzez żłobki dla dzieci,
dwóch lat. Dotychczasowy przebieg
rego
naczelnym wczasy :i. leczenie sanatoryjne, akcję
(DokoflClZenie ze str. 4)
walki z analfabetyzmem daje pew_
zadaniem jest wła kulturalną i organiz{)wanie imprez
jął
w
I
i
III
kwartale
br.
3 miejsce
artystycznych
działalność
Związ
Po wyzwoleniu Helena Płaehta
ność , że w roku 1951 nie będzie już
śnie budowanie no
- Chłopcy z mojego zespołu mó- stanęła natychmiast do pracy, zaJw Polsce analfabetów.
wego organizmu gospodarozego, tran ków Zawodowych kształci i wycho_
. . mując we współ
sport i komunikacja zajmują jedno wuje szerokie masy pracownicze w wią mi często - opowiada Józefa
W Planie Sześ cioletnim zmierzamy z najpoważniejszych miejsc.
duchu postępu i demokracji, w du- Szewrn:yk - że niedługo mnie prze':' ..• zawodnictwie czo00 objęcia s zkołą wszystkich dzieci.
ścigną.
Ja
im
też
odpowiadam,
że
chu nowej, socjal:i.stycznej eP'Qki.
. .. ,. łowe miejsce. W
Przewozy kolejowe 'wzrosną w
Ilość przedszkoli miejskiCh i wiej'b ę dę się tylko cieszyła, że moja pra
uznaniu zasług zo
stosunku
do
roku
1949
średnio
o
60
Wobec
wielkich
śmiałych
założeń
skich wzro śni e trzykrotnie. Znajdzie
ca nie poszła na marne i Polska bę·
stała
odznaczona
proc.
To
znaczy
do
ponad
200
00Planu
6-letniego,
w
ciągu
któreg')
w nich miejsce ponad '750 tysięcy
dzie miała więcej dobrze wyszkolonajpierw brązo
lionów ton (w porównani'll z prze- pro~ukcja prz~mysłu wzrośnie trzy nych fachowców·
dzieci. W szkołach podstawowych wozami w 1938 r. wynOSi to 280 i po! raza, dza.ałalnoś? wychowa w_
wym, późni ej sre
przybędzie 14.000 nowych izb szkoL
*
brnym
Kr.zy żem
proc.) . Wzrośnie ilość przewozów pa, c~a l .szk<>leruowa. ZWIązków .Zawo,nych. Szkolnictwo zawodowe dostar sażerskich o 128 proc. w stosunku d wyc~ ~suwa SIę na c:zoło mnycn
PZPB Nr 2 - to dawne zakłady
Zasługi i Orderem
czy setek tysięcy wykwalifikowa_ do roku 1949 (w stosunku do r. 1938 zagadn1e~. Potrzeb.a. będzIe ludzi do_ Poznańskiego. Tam pracowała jej
I klasy.
nych pracowników wszystkim dzie- o 216 proc.)
nagrodę
za
brz~ ~naJący:ch swoją p.racę, a jedno matka i tam też, mając 18 lat. zadzinom przemysłu . Pdan G-letni prze
pracę otrzy
.
czesnle zdaJących sobIe sprawę z częła pracować Helena Płachta. Uro
widuje Objęcie !!zkoieniem zawodoPlan 6_letni przewiduje rozbudo- jej doniosłości. Potrzeba ludzi, wnie dziła s ię w Łodzi 1908 roiku. Jak
od za'k ł adu
wym co najmniej '700 tys. uczniów. wę sieci kolejowej, która uzyska .iących kierować warsztatem, bry ga_ wszystk ie robotnice tak i ona była
nowe mie~z
Ciężki był to
Foto: API
kanie. wybudowaPlan 6-letni okre śl a liczbę absolwcn 600 km. nowych dróg. Wzrosną mo_ dą czy fabryką. Przed ludźmi takim i często redukowana.
tów szkół Wyższych na 18 tys. osób żIiwości. transportowe fIoty. wzro· otwiera się szerokie pole działania okres , bo i mąż nie zawsze m6głl ne przez ZOR, składające się z
śnie zdolność przeładunkowa portu. ściśle, otwiera je Plan Sześcioletni. znaleźć prac~
dwóch izlb z łazienką .
rocznie.
j

I
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Pierwsi między pierwszymi
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bokserów Poznania
na mecze z Łodzią i

Skład

Ludzie 1949 roku

Asbothem przez
neckiego.

Na mecze międzyokręgowe w bok- 5 stycznia i Poznań - War9Zawa (w
sie Poznań - Łódź (w Łodrzi) w dn. Warszawie) w dn. 8 stycznia kapi.tan sportowy poznańskiego OZB wy.
znaczył następujących zawodników:
w. musza - Woźniak i Manelski;
w. kogucia - Liedtke; w piórkowa
- Panke, Ścigała, Strek; w. lekkaAdamski; w· półśredn ia - Kaźmler
czak; w. średnia - Kupc-zyk, Wiśni ewski; w. półciężka Grzelak,
SkoMistrz polski w skali krajowej u·
Franek; w. ciężka - Ją drzyk. Wie~
trzymał ten tytuł również w roze.
granych w połowie sierpnia Między c-zorek.

,
,

,
"Doceniając ogromne zna._
czenie wychowania fizycznego
i sportu dla podniesienia. sta.nu zdrowia, tężyzny fizycznej
eraz wszechstronnego rozwo·
ju młodzieży i mas pracują
cych, Biuro Polityczne wzywa
do usunięcia istniejących braków i niedociągnięć l wysuwa
jako główne zadania - upow·
szechnienie kultury fizycznej
i pOdniesienie poziomu ideowe_
1:'0 i wychowawczego ruchu
sportowego".
(Z uchwa-ly Biura Politycznego KC PZPR w sprawie
kultury fizycznej i sportu.

Władysława

narodowych Mistl'ZOstwach Polski,
rz:wyciężając w finale Czecha Krej·
tika.
Na rewanż przyszła pora w ra_
mach międzynarodowych mistrzos,t w
Węgier, rozegranych na początku

Reprezentant Polski Ehrlich we~
mie udzial w międzynarodowym tur
W finale spotkał się Skonecki z nieju tenisa stołowego o mistrzoAsbothem. Zacięta walka zakończa. stwo Francji ,który odbędzie się w
na zwycięstwem Polaka trwala Paryżu w dn· 7-10 stycznia.
3 godziny.
Do turnieju zgłosiło się wielu czo
Warto podkreślić, iż sukcesy Sko· lowych
ping-pongistów świata, z
neckiego są tym
wartościowsze, obrońcą
tytułu
mistrza Francji
ż~ rz:dołał on - zdaje się wresz_/ BergmaDll'lem (Anglia) i misór2Jem
Cle pokonać swe kaprysy.
świata Leachem (Anglia) na czele.

Akademickich który w dniu 17. VIII. w Budapesz·
Swiata w Bu- cie zdobył I miejsce w skoku w
dal 7l wynMdem 7,27.
dapeszcie 20. VIII. 1949 r.
astępnym rz: tej elity jest Ja.
W finale na 200 m startuje Zdo.
nus'~
Kasperezak. Czerwiec,
bysław Stawczyk.
na

N

Obok n iego pięciu silnych konkurentów, którzy już niejednokrotruie
uzyskiwali wyniki lepsze niż Polak.
Stril.al startera - i szóstka biegaczy ruszyła do walki. Stawczyk pro~
wadzi i pierwszy przerywa taśmę .w
rekordowym czasie 21.2.
A t eraz 2. X. 1949 r . w Warszaw ie przed meczem piłkar skim Polska - Bułgaria .
50 tySięcy ludzi. zgromadzonych na
stadionie Wojsk a Polskiego spoglą
da na p odium. S taw czyk czyt a w
imieniu całeg o sportu polskiego rotę ślubowania:

"przez cod ..ienlllł wyt('~on, wat.
o upowszechnienie kultury fi.
zyczneJ I w;vsoki poziom Ideowy
sportu polskiego, przez walkę o
zdrowie, sprawność fizyczną 1
wszechstronny rozw6J młodziety
oras mas pracujących będziemy
kę

umacniać Polskę Ludową. potętne

ogniwo
koju".

gwlatowego

frontu po.

istrzem Akademickim Swiata
również AdILmcZYk,/

Mzostał

Ehr'icIJ

startuje w Paryżu

września.

J Mistmostwach
esteśmy

Warszawą

rok 1949. Oslo. Mistrzostwa Eurof..J
w boksie.
Na ringu filigranowy
Kasperczak i potężny Włoch, wicemistrz olimpijSki, Bandinelli. Gong.
Pierwsze c iosy.
Polak punktuje.
Włoch,

rozzłoszczony

techniczną

wyŻSZOSClą

pr~eciwl1'ika,
fauluje.
sędziego nie Skutkują .

Napomnienia
Przy przewadze Polaka sędzia zmu·
szony jest w trzeCiej rundzie zdys.
kwalifikować Włocha.

Bilans napawajqcy
dumq każdego
łódzkiego sportowca
W związku z Nowym
Rokiem poprosiliśmy Wo
jewódzki Urząd Kultu.
ry Fizycznej o krótkie
dane na temat osiągnięć
woj. łódzltiego w 1949
roku na polu kultury
f'.zycznej.
Jak przekonamy się sami, osiąg
nięcia te nie są małe i trudno je
zmieścić w ramach krótkiego artykułu,
bilansującego pracę naszych
organiUlcjd, zrzeszeń i klubów sporo
towych - na czele oozywiście z Wtl·
jewódzkim Urzędem Kultury Fizycznej.
W nadesłanym przez W.U.K.F.
sprawozdaniu już 11a wstępie czy.
tamy: Rok 1949 cechują przede'
wszystkim:
1) Ostatecz:ne zrealizowanie przemian organizacyjnych klubów i kół
sportowych w myśl nowej struktury organizacyjnej li.F. w Polsce.
2) Silniejsze. niż to miało daw.
niej miejsce, powiązanie wychoVla·
nia fizycznego i sportu z potrzeba.

renie

Łodzi

I woJewództwa przed-

stawiają się następująco:

SZKOLENIE KADR
WyszkOlono sędziów różnych dys·
cYPlin sportu ' - 156 osób, saniła_
riuS'..y sportcwyoh - 26 osób, dzia.
łaczy sportowych 22 OSOby, orga·
nizatorów
imprez
masowych
OSF'iz.. - 1194 osoby.
Ponadto z t-erenu naszego woje.
wództwa na kursach centralnych
przeszkolontl około 200 ludzi. z którYch 19 otrzymało uprawnienia in·
struktol'ów sportowych i 154 przo_
downików wYchowania fizycznego,
ODDANO DO UZYTKU NOWYCH
URZĄDZE~SPORTO\VYCH

boisk - 6
placów do gier - 112 (przeważnIe
na wsiach przy LZS)
sal gimna.stycznych - "
hal sportowych - 2
basenów otwartych - 2

Później zwycięstwa nad v an d er
See, Delplanque i Bednaiem. Na
stadionie Bislet rozbrzmiewa hymn
polski.
Kasperczak zostaje Mistrzem Europy w wadze muszej . Kasperczak
W TRAKCIE BUDOWY SĄ
jest aktywnym członkiem Związku mi i życiem społeczeństwa.
URZĄDZENIA SPORTOWE:
stadionów - S
Młodzieży Polskiej, uczęszcza na
3) Ogłoszenie Uchwały Biura. Po
bol'sk - 8
wszystkie zebrania koła. Znajduje
lit. PZPR w sprawach kultul'l' fiSILI gimnastyar;nyeh - ł
czas i na pracę sportową i na pracę zycznej, dokumentu historyeznego.
hallIportowych - l
kulturalno-oświa tową.
który wskazał jasno cele, zadallla 1
parków kultury fizycznej - S.
perspektywy
pracy
dla
wych.
fiz.
a jedno III największych o&iąg
4) Wejście zagadnień kultury f:I.A PONADTO:
nięć w sporcie wyczynowym
zycznej w państwowe planowanie
Zorga.nlzowano S IIpecjalne o§rodki
w ubiegłym roku musimy uznać gospodarcze, co stworz,Yło solidną szkolenIs sportu wyczynowego, po.
również zwycięstwo odniesione nad podstawę roboty na każdym odcln. wstały 3 nowe okręgowe związki
renomowanym, czołowym tenisi~tą ku kultury fizycznej.
sportowe (łyżw., narciarski l strze·
W szczegółach osiągnięcia na te· lectwa sportowego).
europejskim i światowym, Węgrem

Z

Odbyły się

2 wielkie narady paraktywistów sportowych.
Również spDrtowcy brali liczny udział w
szeregu manlfesłacji o
charakterze ogólno-społecznym: w
Święcie Pracy, w Święcie Pokoju, w
Miesiącu Pogłębienia Przyjażni Polsko-Radzieckiej, ŚMęcie Państwo
wym 22 lipca, w otwarciu roku
szkolnego, w sztafetach z okazji 22
lipca i 70 rocznicy urodzin J. Stalina.
Odbył się. pro!lagandowy raid ko·
larski po województwie i miała
miejsce wystawa dorobku sportowego województwa za okres S.ciolecia.
Imprezy masowe (biegi, marsze,
trójbój l.atł . ) wy!tazały w tym ro_
ku wzrost liczby ucz~stników ok.
60 proc.
Altcja upowszechnienia wychowania i sportu m~ również poważne o.
siągnięcia w postaci działalności ponad 200 LSZ, około 200
Kół
Sportowych przy zakladaeh pracy i
około 2011 SzltOlnyeh
Kół Sporto.
wych.
Powszechnym obowiązkiem wychowania fizycznego objęci zostali
po raz pierwszy w tym roku studen
ci wydziału lekarskiego. Priy wyż_
szYch uczelniach łódzkich powstały
Uczelniane Koła Sportowe - AZS.
Artyści Teatru Nowego l Studenci
Wyższej Szkoły Aktorskiej zachęce
ni do sportu systematycznie uprawiają wyohowanie fizyczne.
Do turnieju fabrycznych Kół Spor
towyoh zgłosiło się 136 drużyn.

tyjnych

----------------------~--------------------------------------------------------------- "Józef Liwerowski. Wicekonsul republiki Mi- dniach i marynarskich kapturach. Chiwrin tłuma(10)
ALEKSY
TOŁSTOJ

ZDARZENIE
NA STATKU
Przeklad Mariana L. Bielickiego
- Musimy zatrzeć wszystkie ślady... Zbliża się
do nas człowiek z przymkniętym okiem. Ten mi się
nie podoba.
Rzeczywiście, wolnym krokiem zbliżył się Gusiew. Ręce w kieszeniach spodni, tors obnażony, na
nogach - bambosze. Ester Rebus zatrzasnęła okiennice. Liwarowski zapalił fajkę. Gusiew usiadł pod
oknem i nie odwracając głowy zapytał:
- Zadanie brzmiało: zamordować tamtych, czy
tylko uniemożliwić im wyjazd tym statkiem?
Liwerowski, stojąc za jego plecami, odsłonił, nie
wyjmując fajki z ust, dwa złote zęby w uśmiechu.
- Sami zrzuciliście te skrzynki - dodał Gusiew
- czy też mieliście wspólnika?
Liwerowski w milczeniu wyciągnął z kieszeni
paszport i podsunął go Gusiewowi pod. oczy. Ten
wziął, przeczytał:

6 DZIENNIK
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guella de la Perza" ... Tak ... Gdzie to jest?
- Republika Miguella de la Perza, której
mam szczęście być obywatelem i wicekonsulem, leży w Ameryce Południowej, miQdzy
Paragwajem
a Urugwajem.
- Jasne - powiedział Gusiew. - A sam jesteście
Rosjaninem?
- Naturalnie ...
- Wojowaliście pod Denikinem?
To się rozumie.
- Teraz na pracy szpiegowskiej?
- To już zależy od punktu widzenia.
- Można was wykończyć?
- Ręce za krótkie.
- No, a dwa guziki wyrwane z pańskiej marynarki? - Gusiew raptownie się odwrócił. - Guziczki od tej właśnie marynarki - pokazał - znalazłem
wczoraj między skrzynkami ...
- Guziki'?. - zdziwił się Liwerowski i obejrzał
siebie . ..:... Wszystkie w porządku ... Nie znoszę rogowych guzików ... Widzi pan? Z masy ...
- Tak ... Kiedy guziczki zostały zmienione?
- Przyszyłem je wczoraj wieczorem.
Rozmowa była wyczerpana. Gusiew wstał:
- Trzeba zjeść śniadanie.
Rzucił guziki do Wołgi. Odszedł.
Liwerowski roześmiał się i zatrzasnął żaluzje.
J
Zjawili się moskwiczanie. Wszyscy w białych sp.o- ł

czył:

- Jadę obejrzeć fabryki, budowle... Obmyśliłem
wielką pOWlesC, mam nawet tytuł - "Tempo" ..•
Trzy wydawnictwa kłócą się o tę rzecz ...
Pasierb profesora Samojłowicza zwrócił się pła
skim, jakby wyciętym z tektury nosem, ku słońcu
i zakatarzonym głosem oświadczył:
- W Stalingradzie, w spółdzielniach fabrycznych
kawioru prasowanego można dostać bez kartek, ile
dusza zapragnie ...
- A jak z cukrem? - zapytał Goldberg.
- Na delegację służbową można kupić nawet cały pud ...
- Wobec tego zejdę chyba w Stalingradzie _
oświadczył Chiwrin. - Chciałbym obejrzeć nie tylko zdaleka, ale i zbliska nasze budownictwo, aby
uzyskać bardziej szerokie, że tak powiem, syntetycz.
ne wrażenie.
Parfienow, jeszcze bardziej rumiany i wesoły,
zbliżył się do moskwiczan i wskazał dłonią na brzeg:
- Widzieliście? Rok temu było tu błoto. A spójrzcie, co tu zrobiono! W promieniu wiorsty - żelazo,
beton, szkło ... Spod ziemi wyrosło... Fabryki przetworów gumowych ... A tam, za wzgórzami, wali dy.
mem w niebo druga co do wielkości w ZSRR fabryka
torfu... I też to samo - przed dwoma laty było tam
tylko błoto i komary ... Tak to jest.

d. c. a.
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, czenia nazw fachowyeh na język zro \ wszystkich maszyn i wszystkkh ich
...1 znowu min1ł jeden rok naszeSTYCZNIA
zumaały dla laika, W najbliższych elementów.
go życia, Zgrzybiały s brzcc zakonmiesiącach ukaże się specjalna bro• • •
czył przed l..1n,oma gadzinami praco
szura o wynalazkach LeszczyńskieNazwisko LeszczyńskJi.ego związa- wity żywot i spalwwawszy swoje
go, która zapozna zainteresowanych ne jest ściśle z klubem racjonali za- 365 c1lti Qdszedł z n imi w pr\':t:szłoiić.
WA2NE TELEFONl';
dokładnie, fachowo i zrozumiale z torsJcim w PFSJ, którego jest przeJedni żegnali go z żalem, inni z
:(Comenda Miejska M. O.
':53-60
Pogotowie Ratunkowe PCK 10Ł44, 134-15
meritum sprawy.
wodn~czącym. Klub jest jednym z l'::.dGśc.ą. Za;eżalo to ud remanen~
U7-11
Leszczyński jest wybitnym racjo- najbardziej aktywnych w kraju. Ze tów i bi!ansów .
StrU 4>OO&rllA
8
nalizatorem, ktÓ!l'Y na swoim koncie 150 zgłoszonych przez 90 racjonaliza
No :ot-y ro!- wyslu:czy! z pieluch nie
Miejsk.l Ośrodek 1n!ormacj1
159-15
ma 6 wynalazków - ulepszeń włas- torów wniosków zastosowano 133 w cgraniczonego czasu pulchny, różo
nego autorstwa i 6 wspólnego. Zna- produkCji. Oszczędności uzyskane tą wy, wi~le obiecujący, jalt każde
Dy,iury aptek
czenie jego wynalazków (przyjmijmy drogą wynoszą 270 milS, zł. rocznie. dz'ccko, Tajemniczy uśm;eszek, Ittóto określenie również dla ulepszeń)
$
* *
rym neG ""lita, nic nie mówi. Nie wia
DzlsIejMe:! nocy dyturujll aptekl.
Gro.szkowsklego (lI L1Stopaaa IÓl, Ja_
ilustrują najlepjlej cyfry, a cyfry idą
. .
.
I ilomo czegu się mIYlna po nim spo~
ftObowsklego (J;'abianicka 212), Kl'83iń.
w miliony oszczędności dla fabryki
KJiedy Leszczynskl e~u zadallŚ~y dzkwać (jak po ltażdym dziecItu).
8k1ej (Jaracza 82), Luszczewskiej (Stall.
pytanie ,na .temat Jeg~ dalszebo
Od Cl':ego jednak tradycja? NGwy
na li O) , KrycI! (Klltna 64), Rytla (Koper_
w stosunku rlO<:znym. Twórcza praca ks.ztałcerua Się,. dłl:lgo S1ę zastana- reIt można sprGwokować do ltonkret
nib 26), Wagnera (Piotrkowska 67),
Leszczyńslciego i wysiłki nad uspraw Wlał nad o~PQow.:edzią:.
..
nych pre<Lentów drogą delikatnych
nieniem produkcji, a co za tym idzie . - M~ zonę l dwoJe. dzlieCl, ~tu- sugestii. Można pośrednio zasugeronad przysp=eniem fabryce oszczęd dia wyzsze łąc~łyby Slę z WYJa~- wać malego spryciarza, podsuwając
~E4TB .PAJQ'STW. hn. 1:>1'. JARACZA;
ncśd spotkały się z najwyższym dem i p~zerwan.lem pracy, kwes~a mu pewną myśl, koncepcje, idee,
o godz. 19,16 premiera aztlllki A, Su.
uznaniem władz zwierzchnich. Le- utrzymanw rodzm.y. była by ~rob.e- Najłatwiej . moi na to zrobić w forrowa )JZielolla. lt1ica",
~EATB .POWSZECHN'i - O godz, 19,15
szczyński otrzymał stanowisko asy- mat~ClZna. Z. drugle.J. strony nIe ''q- mle życzeń, skierowanych pod adreLESZCZYŃSKI J.,
.. nolbitki".
asystent dyr, technicznego Państw. stenta dyrektora technicznego, A- obraza~ soble stucllow w oderwan.u sem znajomych, przyjaciół, lub np.
~EATn "OSA" Traugutta l, tel. 273>70:
ten nałożył na niego nowe od swol?h maszy.n. .
referaty w ZarządzIe Miejsldm,
O g. 19.30 - "Romllins z Wodewilu" F-ki sztuczn, Jedw, w Tomaszowie- wans
~IlATR KOMEDl.t MUZY(JZNEJ ,.LU]'.
Mazowieckim.
oboWliązki: odpolW'iedzialność za te ch
:WydaJe ~am ~lę, ze o~awy znakoRzekłam. Pierwsze jednak miejsce
.NIA '. - o godz. 19.15 - .,.ptas.,uiJi:
Il'iczną stronę produkcji. Z awansem ~n;J.teg~ ,:"acJonalizato:a nIe są ~ealne. w tej wiązance tak z wieku jaJ. urzę
• Tyrolu ....
"Pokaż mi swe ręce, a powjem ci tym łączą się jednak nowe możli- Koil'zysCll, \yypł~aJące z w~zszego dl! należy się ~Uejskiej Radzie NaPAliiSTWOWY TEATR NOWY (ul. Da..
Ii~yńs~go 34)
o godz, 19,15
kim jesteś" - mówti przysłoWlie. Rę- wości, a mianowiCie swobodne opra wyks.zt~łcenla w Jego zawod.zd.e prze radowej: PIlięltkich foteli dla wszyst
.. Brygada szll1ierza Karhana"
ee są niera2J lepszą legitymacją ni'Ż cowywaIlli.e nowych pomysłów, na maWlaJą za tym, ~y wła~e central- kich radnych, a wszystkim radnym
TEATR żYDOWSKI - o godz 19,30dowód osobisty,
podstawie znaj'omości całokształtu ne pomyślały o teJ spraWle,
_ punktualnych z~garków niech do
.,Mój "yn" - po raz ostatm1,
W momerucie kiedy w rękach Le- produkcji, jej poszezególnych faz,
~. Tarnowska.
starczy relt 1950.
~EATR LALEK "ARLEKIN" o g, 15 1
17,15 "Wesoł. maskarada...
szczyńsJci.ego znala:zJ: się komplet
ZarządoWli Miejskiemu niech rośprzyborów do robienia prowadników
nIe budżet. jak domy w sezonie buMUZEA MIEJSKIE
(aparat precyzyjny prowadzący svtu
dowlanym, a dGmy niech rosną jak
Hu&_ Etnograficzne Plae Wolno4cł lł, ezną nić p~ przewijarkach krzy~
feraty w Zarządzie lI,Uejskim.
żowO-koniczlIlych) można było stw:i.er łódzka
Miesiąc marzec przeznacza MRN
Przedsiębiorstwu Budowlanemu ży
(telefon 156-16):
lIuzenm Prehistoryczne - Plae Wolno. dzić, Żie ręce te i przyrząd tworzą
na generalną kampanię oświatową. cZYÓ wypada nieustającej pogody od
'cl 14 <tel. 139018)
całość, A kiedy pozornie niezgrabne
Ostatnie plenum MRN zatwierdrzl- Prezydium zajmie się'w tym miesią- stycznia aż do grudn'a: jak nie bęIluaenm SEtukI - ul. Wlockowskle:o S6
ół
l
M' . k' .
palce zaczęły maruipulować przy apa ło szczeg oWY1' an pracy
leJs leJ cu dokładnym !Zbadaniem stanu
dzie padać - nie będz.le kapać pl'Ze7i
(teleton 182.78)
placówek dziurawy dach - nie trzeba będzie
Huzeum .Przyrodnicze - .Park SlenkJewt" racie, ławo Siię było domyśleć, że Rady Narodowej i poszczególnych rozwoju szkół i innych
(teL 262,62), - Otwarte codJden.. aparat jest wyłącznie ich d2liełem,
komisji na rok 1950,
oświatowych oraz usunięciem
jeszcze remontować.
lite Pl'ÓCS poniedZlałk6w w godz, Od
pl
k l
::.l; w Dledzlele , święta od god.. 10
* • *
Jak wynika z zatwierdzonego
a k~mentów ham,ujących rozwó' sz o
UrzędOWi stanu Cywilnego ŻYCZy10 do 18. w czwartki od godz, 111 do
,
nu. na porządku obrad łódzkiej mctwa w Łodu.
my tyle szczęścia i radości, ile rado~
do 17.
Asystent dyrektora techniCZ!1ego I WRN rlnajdą się w przyszłym roGłównym temat~m 'prac w, II kwar śoi i szczęścia tlmnają złączone przez
w Fabryc~ Sztucznego Jed:",a~ w ku tak poważne zagadnienia, jak tale b.ędą zagadmema ZWlązane z niego m~!żeństwa,
Tomas?JOw1e, Józef L~sz?zyn.skti,
rozwój budownictwa mies-zkaniowe- rozwoJem. k~ltury, placówek ~chr()Ubezp.ieczalr.i Społecznej życzyć
ADRIA - (dla miodz.) "Opowieść o praw ~at 30; Od 16 roku zycla. p~acował go rozwój p~aeówek. oświatowyc~1, ny !ZdrOWIa l opiekI społeczneJ.
trzeba tyle zdrowia i sił ile Ubezpie
ddwym człowieku" - godz, H, 16. Jako slusarz, Wykształceru.e Jego 0- kuituralnych ltp ,DOla 19 styczma
W III kwartale uwaga WRN sku- czalnia odbiera swoim podopiecz~ra~k godz. 11.
graniezone zostało do Wli.eczoxo~j odbęd~e się 1?'0czyste po~ledzeni~ p~ się n~ kontroli wykonania budże- nym, P ogo owi u _ lekarzy z dyplo~
B.U.TYK - "Bogata. narzec~ona" godz. Szkoły Mechanicznej' w Warszawie. ku CZet. roczmcy wyrz;wol~rua Ł?dZI; t?W gmmy, IV kwartał przeznacza mami, aby absolwenci medycyny nie
16, 18.30, 21: dozw, od lat 14.
W r. 45 zaczął pracować w PFSJ a w dniu 6 marca będ~e ŚWIęcie Slę .na szczegół.~wą kontrolę wyko-, męczyli się przy
rozpoznawaniu
J::-n~k ,~,i~(lo2.inie zalot'Y" _ ~, ~ TomaszowieztMtaz. w char
niakterze łódzka MRN
roCznlCę 9Wego nama inwestycJI, a zwłaszcza robót przepukliny zamjast 9-miesięcznej
14 16 18 20' dozw od lat 14
s usarza wars a u mech a cznego, istnienia,
remontowo-budowlanych, (jb)
ciąży,
GDYŃlA '- :,l'r~gnm 'AktaalnO$c; 6.nJ, Rok później :ws.tał zastępcą głównel\liejskim Zakładom Komunikacyj
i Z",gr. Nr, l" - godz, 11, 12, 13, go majsbra wars7Jtatu pompek ;i odnym :llyczymy ebnH:enia taksy za
le, 17, 18, 19, 20. :n.
działów wlókiien.nkzych Leszc:zyńł
Ł
BE~z~,~_~g~:)14'-16, 'i~~2~orSklmlsI?ego interesowały jednak wszyst~
przejazdy taksówltami, Przyczyni się
PoI"3lllek godz, la, 12,
Ide maszyny, W 47 roku objął funkto znakomicie do odciążen.:a przepełMUZA - "Mllezlłca Barykada" - godz. cję majstra odc!Zliałów włók;ienninionych wozów tramwajowych.
1
1630 18,20.30; dozw od Ja.t 14,
ch. B ło t
t
eł
Do.,.-o~'.
Funltcjonariuszom Milicji ObywaPoranek godz. 11.
.
czy
~
o momen em prz omot..
-/".
IVI
t I ki • .
d··
l·
"
POLONIA _ .. Pustelnia .Parmens.b"
WYffi, ktory niejako zadecydował o
e s e,. zyczymy uzo Clerp IWOSCJ w
I. seria; godz. 17. 19, 21, dozw. od karieI"Ze majstra W tym czasie wy_
Na wniosek sekretarza KŁ PZPR, okręgU przemySłowego miałaby rów- kierowaniu ruchem ulicznym, a prze
~t 18
k al
l·
radnego
ŻE"browskiego.
ostatnie ndeż charakter handlowy,
ohodniom dużo umiejętności w poru
pora.n~ godz, la, 12.
OJ?na w.asnYlll. \varszt~c:ie--braŁ d .
.'
i
PRZJ!;DWIOSNIE _ .. Pocll1unck na sm. kUJące CZęŚCi do meruchomych ma- plenum MRN przyjęło dezyderat o
Dotychczas organirowane w o ZJ szaUlU Się na ul cy,
d~nie" - godr1l. 16, 18, 20.
szyn ;L zasilił ubo$ wówczas jeszcze wysta.Irieniu do władz eentralnych wystawy cieszyły się olbrzymią
Centrali
Handlawej Przemysłu
Poranek godz. 11.
park
2l wnioskiem uruchomienia w Ło- frekwencją. Wystarczy np., wspom- Chemicznego ŻYC'lYĆ trzeba przyłą:ROBOTNIK - "Bitwa oStalinIlrad";
maszynowy.
nieć, że zorganizowaną z okazji ro- czcnia wszystkich domów do Eieci
~odfarr.lt430, 16,30, 18,30, 20.30; dozw,
• • •
dzi stałej wystawy,
cz:nicy PKWN wystawę W Heleno_ miejskiej. Wtedy do miękkiej wody
BOMA - "Wołga. Wołga" - godz, 16,
Wystawa poza obrarowaniem sta- wie zwiedJziiło ponad 700 tys. osób,
wystarczą te ilOŚCI proszku do pra~
18, 20; dozw. od lat 14;
Gdybyśmy chcie1, w sposób popu- le wzrastającej produkcji łódzkiego
(jb) nia, I.tóre oblecuje.
'Poranek godz. 9, 11.
"'l
C t I· " ' . . . ,
h l ..
REKORD - .. Górą dziewcz~ta" - dIla lamy wyjaśnić na czym polegają uen rlt l i.~1ęsneJ w ramac a {CJI
mlodz. god", 14; ,Niecierpliwość ser lepszenia i wynalazki Leszc:zyńslcte"H" n~ech s:ę rodzi żywIec o pocz~
ea" - godz.'16, 18: 20; dozw. od lat 18 gO, których dostarczył fabryce w
. . . .
wórn;rch szynkach bez kcśc i .
STYLOWY
doły"
nauczą Się
Wszys~kim- . ! p!aCÓWit:lZll
18, 16.30,- 18,"Wilcze
20.30: dO'
.loW. od- lat godz.
14. prze ciągu niecałych dwóch lat ,. t·
'handI(). t
wym - mmeJ _men GW p WIęceJ 0IWIT - ..Gdzieś w Europie" - godz. mogliiJbyśmy popełIl'ić pewne niedoTA4iii?' ~5:,g1J~~a:' ~:;,~z~~y,?d_la.io~~: kładności i zaciemn:ić fachowo _ te- W rozbudowanych ostatnio Państw. Qpieki Społecznej, Referaty .spil."aw waru, Szczególne żYClZcnia. dla PDT:
16, 18, 20; dozw. od lat 14.
chn.i<:zną stronę obrazu. Zostawmy Zakładach Szkolenia I'llwa1idów jest InwalidZ!kkh,
Ubezpieczalnia Spo- oby komplety garnków, wiader i miPoranek godz. 9,30, 11,30.
specom szczegółowe opisy i tłuma- ~'poro w-n-ych mićjsc ;nrzyznanych łecma,
Oddziały ZUS oraz Koło sek zapełniły wszystkie wasze stoiT~CZA "PlIstelni3 .Parmeńska" I Sę_
~
V.l..ll
"...
sl,a na jeden przynajmniej miesiąo
ria. - godz. 1430, 16.30 18.80, 20.30;
"inwalidom z Łodzi i województwa, Inwalidów w Łodrzi,
(jb)
w tym rc!m,
dww. od lat 18.
WlSI..A - "Bogata narzeczona" - g o d z ' "
Zakłady te srzkolą zawodowo w różUrzędowi Skarbowemu życzymy
15.30, 18, 2O,ao; dozw. od lat 14.
NIEDZIELA, 1 STYCZNIA
nych kierunkach umożliwiając inwa
dużych obi"otów inicjatywy prywatPoranek 9, 11,30
,
6.53 Sygn. cz.; 6.55 Progr. dnia; 7.00
CHCESZ R E G li L A R.N I E
nej.
WJ.,óKNIARZ - "Ali Baba;' 40 ro~b(ijm' Aud dla "'Sii' 715 Muz' 8 00 Dzlilęnnik' Udom ,p omimo kalectwa znalezienie
Polskl·m yro'e"iom pan'stwo"'ym _
.
"'"
"
. . •
OTRZYMYWAO O A Z E T Ę:
u. , •
••
ków" - godJz 12.30, 14.30, 16.30, 18.30
20.80; dozw. od Jat 7.
8)15 Muz.;
S.K:R.K.;
9,00 Konc.
WP.AOAJ
PUNK'rUALNIE
tyle wagonów. drugiej klasy, ilu pa~
16 erg.;
980 8.56
Muz;Aud.
10,00
Skrz. og.;
10,20 pracy zawodowej. M. in. są zakłady
. .
. . .
WOLNOSć - .. Sumicnie" - godz,
'''luz. ; 11,00 Fel.; 11.10 Progl'. lok. na. szkolące 1'ymarzy, lkTeślarzy, ślusasazerów z bIletami klasy drugiej
18, 20; dozw. od lat 14.
&r.ś;
:\i,12 .,Od naszych Irol'€Spooden,
Ę I
Jeździ trzec:ą,
Poranek godz. 9, 11.
tów"; 11':'22 M=.; 11.67 Sygn. C'Z.; 12.04 rzy itp. II11wali<tltJ. kobiety mogą się
ZACHlllTA - "Mli-lezenie jest dotem" - DzlJeonnik' 1215 Noworoc-&ny kOJlcert roz,,
POCZCIe wraz z Telefonem i Telegodz. 16.30, 18,30 20,30; dozw. od rywkowy'; lS',OO Pog.; 13.15 ,.Niedziela na uczyć IJiehzniarstwa, krawieeczyzny
grafem - dobrze wyszkQlonych, UC7;
od lat 14
wsi"; 14.00 "U naszych twórc6w"; 14.10 i wielu innych zawodów.
oiwych i inteligentnych klientów.
Poranek godz. 9. 11.
KOM. Poilsk. Kap. Lud.; 14,40 .,Euge.
Wszystl,im Łodzianom i Łcd7Jian~
niusa: Onegm" - poemat Al. Puszkina;
Państw. Zakłady S'Z'kolenia Inwa15.00 Kwadr. muz. lek. dwufortepianot6
kom - spełp1enia tyczeń i ma1'7eń,
DZIECIOM DO LAT 6 \VS'fĘP DO wej; 15.16 Konc. dla świetl dziec.; 16.00 lidów przyjmują kan<lyda w na
oczywiście w um'arlwwanych roz~
KINA WZBRONI0Wl
DzuenI11iJk; 1620 "Nasze chóry śpiewają,"; uczniów do 15 styczmia 1950 r, Bliż- Aerokl ubu łOdzkiego
miarach.
Zo-Ta
16 .f!!>. Pog.; . 17,00 "Wil17-ll;~i o~eretko. szych informacJ'! udzi<e'lają Referaty
M.' •
_
we , 18.00 "Sen 'wujaszka kom. J.
Piloc'i Aerokllubu Udzkiego - Kursy _ _ •

KRONIKA

Teatrg

Jak b"dzif pra.:owala
MRN w 1950 r.

il

eu

man-I

aL,

maI

.. no

..

I

5

Sta a wystawa _ targi. w odZI·
UiI"'h--'-I. 111..0-

Inwalm-dzl-

pracowac

I

Rod.-.no.

p RENUMERA
T ..

Komuna"kat

_-----------------.1

Mi,n.kiewicza; 19,00 "Slowo o St.alinie" Noiprzyjemnieislyrn podarunkiem i~~u~\,!~~2O':~~e~~iEllll1;~~
M~~46
___
IChopinowski;
Muz.; :n,OO Konc. razr.; 21,35 KO'Ilcert Ml'eJ'ska BI'bll'oteko Publ,'czno
Noworocznym
2205 Muz.; 22.13 Om6w.
JEST
ABON A~IENT

progI'.
lak.witad;
na 'jutro;
22.80 Muz.
tan . ; I'm. L. Woryn'skl'ego W todzl'
23.00 ~t.
23.10 Progr.
na. jutro;
23.15 Muz. tan:; 24.00 Koncert życzeń.
OstatnJi.e plenum MRN powzięło

Oliarg

•

uchwałę, zmieniającą dotychczasową

KLUBU ODRODZENIA
nazwę Miejskiej Biblioteki Publicz~
KLUBU DOBREJ KSIĄZKI
ZaTZą,d Główny Zwią,zku
Zaw, PI'&_ nej w Łodzi.
oownlk6w Pr.z>e'm. Wlókie1lll1Ji=ego W Polo
BIBLIOTEKI
Biblioteka ta będzie się nazywać
sce z oIkazji Nowego Roku umia.st ży- MiejSką Biblioteką im. Ludwika
w PRENUMERACIE
C7.eń
wpJaca.
na
Tow.
Przyjaciół
Dzieci
1i0.000.
(k 2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.. \
Waryńskiego w Łodzi.
(b)

....:~~

sumę

zł

Il:ROJU męskiego - damskiego
NAfJKA
wyuc.zają Kursy IPR,
Zapisy Ja·racza
KROJU nowoczesnego, modelowa_ ~
_ _ _H,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
ma, szyc.ia ubrań damskich, ~ie_
SIrKRr:TARIAT
SZKUŁY
clllCych, bieUźni.all'stwa, gorsecIar I;
a;
Sntwe, a WYp6tUrCOCzazJ.n·ąe, DWTl1rlzCymtnle1e' S'l!.OCZz.n: l'rzysp. Adm. lIandl, I, .P, R.
~, ~ Andrzeja 4 przyjmuje znpisy
KllfSY IPR, PróchnJ.ka 25.
na Rursy Admnnish',.llandlo
wc, maszyno),!sania, ksi",gowo
d"
sci, stenografii i jczyków ob.
zlecm,nego ryc h
(k 41)
KROJU damskiego,
wyucz.ają krusy rPR, zapisy N3_
'
-.!wrot 32-3
(12913 p) MASZYNISTKI, sekretarkI. kore5
MATEMATYKI,

języków,

buc.haL

teril przystę!pnie naucza dośw,adN
2
czony
profesor. • aWl'ot 77- .
parter.
KURSY kroju, szycl.a, mooelow2_
ni.a .. JPR".
Zapj·y 8-11. 17.20,
ArmiJj Ludowej 17/8.
(k 72)
----. ----KURSY
tUEROWCOW SAMO_
CHODOWYCH, ANDRZEJA 6 przyjmują u.pi6y na nowy kurs,

~~n~~~~iinj!~~not~~:t~~iad~%ę;~j

-

Ku:>;eckie

teoretyczne =zynaj:a sie dnia 2.1.1950 r . Wiadomości
o godzLnie 18. ObecnoŚĆ pod rygorem or.
ganizacyjnym.
Ukazały snę nowe wykazy marż w
następujących branżach:
papierni.
ml"ll·onc~
złotych .czej,
drzewnej,
elektrotechnicznej,
l
.
t
h"
Z azneJ, op ycznej i c emJczneJ·.
Ł
Kupcy branży włókicnniczej i ga~
Zl
lanteryjnej mogą otr~ymać w biuWładze centralne zatwierd~y do_ rze Zgromac1zeru:a dodafkowe wy jadatkowy budżet m. Łodzi na rok śnienie Bi~ra Cen do ostatniego wy_
. kazu marz zarobkowych.
1949.
Przyznano dodatkowo Łodzi
Z!l'rcma(1zenic Kupców
950 mil. zł.
(b)
m, Łodzi

11

950
dl

a

o

d .

I

ZAMIENIĘ dwa pokoje z kuch_
nią drugie piętro
słoneczne na

-

-

ZGUBIONO palcówkę leg. Zw, PANI, która pozoslawll3 paraSOl_\ Sl~RADZIONO leg, Zw. Zawodc_
Zaw. 1 świadectwa pracy. Feliks kę w sokle.ple ze slcd.r,czaml przy wego z w:<lact:<ą, ks:ą,cczką Ubez_
Piotrl<owskiej 1.1 pros?On3, pieczalni Spo!'czncj orc.z; k~jąźkę
sklcp
z mLer.21karniem. Oferty "po_ Doblński, Okopowa 144.
ważn.le" Dziennik Łódzki.
- - - - ul.
jest o odbiór za zwrotem ko ~zt6\V I,ropl' mlc;,a Eolesl3w Lech, Łódź
(1288 p) ul. Kil;tlskiego
SKRADZIONO świadectwo szkOl_ ogloszen:a.
POKOJ sublokatorski bez mebli ne kl. IV glm.n., książeczkę Ubaz
z niekrępującym wejściem poszu. p!eczalni
SpOłecznej, Zazińclca PINCZER
maltańczyk żółtawy ZGUEIOXO :: odc'nki wymcldo_
kuję. Oferty Dziennik
t.ódzkd Maria.
(12848 p) zginą,ł 23 bm. Odprowadzić Al. w.n'a, ,-'o '''iska I:ugen:usl l WaL
,.13000" .
.
Kościuszki 46, !Icbd1'
J wyna_ cl~mar Fuks.
I
grodzen!em.
(12048 g) ____
_ _ _ _ _ _ __
I
ód'eś i
ZGUBIONO k61ąźeczkę Ubezp e_
_. _ _ _ __
ZAMIENIĘ mleszkan e Ś11: mI c e czalni Spolecz,nej, Łódź,
OlejniZ<',{;BIO.·;)
ksiażeczke Ubezp!e.
na Julianów.
NarutowicUl 41, c7.ak F'ranciszek
ZGUBIONO karle reje,t.-o"H wOl" czainl Spofccz;lej' ł:,tXlź,
Marcl_
m. 2i,
(18001 p)
skowoj RKU - KOl\skie Florian n'al;; ł łe~zy<!a\';.

4"

ROZNE

26 GRUDNIA

na

Nar-utowJcza

t:;ułecki,

ur. 4.51918 :.:..syn

Józ~fa

------.

na Kursach Stowarzyszenia SleZm'nę:a!,,~T.ionoOd%eebg!arćelr_ kJiea~rWacnzkaOWlr SKRADZIONO dn. 23.12. z mle'z. :7.GUB!O'-1O
kn~tę rejestracyjną
'->LO."
RKU - Koński\? K:meczny FraIl_
nografów. Piotrkowska 83 - ZR_ FOTOAUTOMAT: Narl1towloza B m. 13, Waśniews!d Henryk.
'kan'a zegarek f.-my
AU'!lntlc cisz~;<, SD.;;. 1911 r
pisy.
Ck383) wykonuje przepisowe zdjęcia do
Nr 140.924 cechy Walter proC
j t
jl
j k
j
(k 71)
Za
Zb'
antimagnetic Incabloc, Ost.-z~g3m
HEBRAJSIHEGO ud~le.lam Legio_ r~ es rac wo s owe.
ZGlTBIONO leg'. Zw,
w. n41g- przed kupnem Ta<leusz Tracz.
7.GUIHO: O Ipg'!)macię Zw. Za_
nów 6, m. 2, godz. 4--6.
- n:ew Kuśnierz, 6 Sierpnia" ,
w~c.ow 'g1
NI' 51~~'j.
,-alv,.'tko
ZGUBIONO dec'Y~j\l ZUS 44,8638/
Mar'a WrOl~sk~.
LURĄI,",
ł,a,
l!lgi\yma<!j~
Ubezpieczalni, ZGUBIONO ksil\zeczk~ wojskową ZAGUBIONO ks'l ąteczkę Ub ~ZpIC _ - - - - - - - - - - - - - - Społecznej w Łod~1 nazwJsko RKU Włocławek, dowód OSObi,ty ~zaln i Społecznej. z~św'adc?en'e ZGUBIONO k,' ~żc('~:<~ Ubczf\l@_
ZAMIENIĘ 2 pokoje. z kuchnią naj BLIlard Mal'lIarit., um. ul, slen_1 Anton,i Trutkowslti, ur. 1~.5. 19:05 rehabilitacji nazwisko Lid 'a TO,y"1 cL?'ni
Spo!ecZM1ej.
~tie" ,y law
dwa odd.zilelne, StalIna 55. m, 47, k1ewic7.a 52, m, 31.
syn Jana,
(12887 pl Ulm. Trynknera S,
"~ljłIEr KO')cm'l;a 6

.!

Dr PROCHACKI specjalista skÓr. : - - - - - - - - - - - - - - : . : - - - - - - - - - - - - - - .
ne, weneryczne.
Przyjmuje. Le.
ŁOnZKA
gLonów 17. 3-6.
FABRYKA ZEGARÓW
UL'o.ID
ltuplSZ - obejrZYj u
Dr KACZOROWSKA skórne, wc.
Łódź, ul, Wigury 21
neryczne,
kosmetyka lekarska,
17-19. Bandurskiego 12.
(Je 81)
ZATRUDNI
natychmiast:

SERDECZNE ZYCZENIA

Dosiego Roku

WOJClECHOWSKI EGO

2YCZY WSZYSTI\.IM ZLECENIODAWCOM
OGŁOSZEŃ

BIURO

Księgowych

Dr SKONIECZKA lekarz sz;pitala
Kochan6wka. ChorobY nerwowe.
PiotrkowS'ka 16. Tel. 276_43.

i REKLAM

Spółdz.

Wydawn. - Oświatowej
"C Z Y T E L N I K."
Łódź, Piotrkowska 96

ZAURMAN Dl'
sk6rne, w~meryczne
Naru1owicz;a 2.

POSZUKIWANIE

oraz wysoko wykwalifiko.
wanych

specj,alista.
8-10, 5-7,
(k 83)

legarmistrzó W

PRAC~

BILANSISTA przy].
na godziny, .-pecjalność
bHans6w. Oferty Dz
9!19".

KSIĘGOWY.

mie

Nu

ulł/odze

Pnń

Sz.

~:it~~R
ul.

Z

pracuje

St. NO W ACKI

P1o~rkowskiej

pracę

Dr KUDREWICZ specjalista:
(i(JPNO • SPRZEDA2
weneryczne, sk6rne 8-10, 4-"f,
P i otl'kows,ka lOG.
(k 82) SREBRO złom kupuję, płacę su.
m ien ne ceny Linkowski,
P1otr_
--------.----~---kowska 120 i 52.
(k44)
Dr KOWALSKI spE"Cjalista skór_ - _ .
nO.wenerycznych 3-7 P iotrkow. PIANINO
krzyżowe
sprze<lam,
ska 175.
(13013 p) . god.:z. 17-19, Próchnika 8 m. 20.

76

obecn de
S·KA FRYZJEROW DAMSKICH
ul. Zamenhofa l

WILEŃSKA

W oparciu o art. 46 ustęp l U stawy o Spółdzielniach
(jednoliTty tekst z dn.ia 20. 12. 49 r.) Zarząd Rejolllowej
Spółd2lielni
Ogrodniczej w Opocznie ogłasza zbycie
l: dniem 1. 1. 1950 r. przedsiębiOlrstwa prowadzonego
przez Rej. Spółdz. Ogrodniczą w OpoczI1Jie na rzecz
"Centrali Ogrodniczej" Brzedsiięmorstwa Państwowo·
Spółd:?Jielczego w
WM'szaw'ie Rejonowa Delegatura
w Opocznie powołanego do życia z dniem l. 1. 1950 r.
ZARZĄD

Kome~m

f\1uzycznej "lutnia"

2 przedst. o godz. 16 i 19.30

arcywesoła

f.flJ

i'u

z gośc. występem 2Inanego artysty Tadeusza Wesołowskit'.go.
30 osób zespołu artysty=:;go - balet - zwiększona orkiestra
- pomysłowe dekoracje - barwne stroje stylowe - orygi_
nalna szopka krakO'wska l kuk i<,!lti. - Kasa czynna od godz .
10 bez przerwy, t . 272,70. Przod,stawienia rozpoc-zynają się
p~~alm~
•

==

PAŃSTWOWY

TEATR
l.OD2,

DZIŚ

uł.

im.

STEFANA

JARACZA

--

Ł6dź.

...

PAASiWOWY

Dekoracje: Ewa SoboltClwa.
E1amter.
19.15.
(k334jl
10-14 j od 16.

"""........

SYMPATYKOM li BYWALCOM
TEATRU
NASZEGO
ocaz
D Y REK T O R O M.
ZESPOŁOM
ARTYSTYCZNYM
i PRACOWNIKOM TEA TROW

NOWY

dla studentów i członków Zw. ZawodOlv•..-ych
Kasa cZylma od godz. 12 do wieczora. (k 102)

-TEATR L A' L E K

"
Nt L50.

l.()D~, ol. l'lO'l'RK~"~KA

SERDECZNE ZYCZENIA NOWOROCZNE

I

ARLEKI N"Telefon 258·99

SKŁADA

Dyrekcjo Teatru "LUTNIAli w Łodzi

-

Naprawa
tel. 104.37
(k 1140)

SYMPATYKOM i BYWALCOM
NASZEGO
TEATRU
SERDECZNE ZYCZENIA NOWOROCZNE
SKŁADA

Bushorodo U

PAŃSTWOWY TEATR POWSZECHNY

-

AllTORZY
{,ALU I
MASKI
codziennie o godz. 17,15. w oeedziele i święta o godz. 15 l 17,15.
W poniedziałki teatr Oleczynny. Kasa czynna od godz. 10.

PRZYJMĘ

pomoCllUeę domOWił.
KtlIńsk.iego

Refet'encje konieczne,
nr 50-48.

(k 22)

ŁOZYSKA kuikowe i rolWn'le sa.
mochodowe,
maszynowe poleca
firma Mieczys1aw Paciorek, Kra.
ków, Starow.iślana 6. Tel. 564.66.

POMOCNICA domowa ,p otrzebna
zaraz z referencjami Kiliińsklego
nr 42-6.
___

;O-s-;;rzedani.a kanapa :....-;;~_
rykanka, 3 fotele, magiel elektrycz
na domowa "Sient<mSa", Na'l.'l:rot
nr 13. m. 4.
(12891 p)

POTRZEBNA
WSPÓl-rrl-cz;-k"-a--t1Ił
kwiaoi,arnl z gotówką lub bez.
Zgłoszertia Dzie1lntlt
Ł6dzld
,,12999".
(12999 p)

o

•

_ _ _ _, .

•

-_._-------

.--------------------

I

POTRZEBNA pomocnka domowa,
Zgłoszertia, Andr:reja Struga 33/9
Bogucka.
------------POTRZEBNI snowacz ! dziewiarz
srRZEDA..~ lanio 1.-redens poko. na maszyny osnowowe i oczkarko
jowy i pomocnik nowy, NapIór. we oraz szwaczki na overlock dwu
igielną i Cyk.Cak do Za:kopanego
kowskiego 122, stolarz.
zgloszenia f.ma Nowa,kowsk!
'
LUSTRO, biurko i mne droPiazgi Łódź, Gdanska 4<!.
dO sprzedania. Nowotki 22, m. S.
po godz. 5.
POTRZEBNA pomocnica domowa
elo
mattenst\\'3 z dzieckiem od
SPRZEDAM meble i ro /Jer w do. zaraz. Wiadomoś6
Nawrot 13 u
brym stanie.
Cena przystępna, dozorcy.
(13007 p)
Roosevelta 16, m. 4.
(k 36)
korespondentki,
MOTOCYKL 100_kę nożne biegi , MASZYNISTKI,
Usa
srebrnego (okaz) sprzedam. sekretarki, biuralistki nowoczesne
stenografują
w
biurach.
Kursy
Wschodnia 65-15.
(]t a5)
Stenografii (biurowej) Maszynopl.
Stenogra_
SPRZEDAM
pi,anino, sy.pialkę, S-aIlila Stowarzyszenia
szatę
trzydrzWlowa z lustrem f6w - Maszynistek. Zapisy: Ki
(13008
zeg8ll' stojąCY,. Kiliń&ki ego 33.' jil1skiego 50,
m. 21.
(k 52)

tli

MOTOCYKL 250-350 kupię w do_
brym s!artie. LegIonów 6, kiosk.

wystawia wieIIde widowisko

ulł'e§@Ia

TOALETOWYCH

I~=============L==~

O god2lillliie 19.15 jedno przedstawienie czeskdej sztuld

Zniżki
ważn~.

MYDEŁ

POZNA~

uli. Daszyilskiego 34, tel. 123.03

"Brygada szlifierza Karhana"

6,

PRZYCZEPKĘ
dwukołową rów.
./Iież do samocho<tu
OSObowego,
stan pierwszorzędny sprzedamy
okazyjnie, tel. 219.87.

,,5J1110/'/,466

~

TEATR

Stallna

do plisowania . POTRZEBNA pomocnica domowa
Oferty do Dziennika
Łódzkiego W1!ickowskiego 68/5.
pO<1 "Martan'"
(12905 p) _ ____ _

Dosiego Roku

sztuka w 4 aktach Anatola Surowa.
Iwo GaJ'l.
I1fuzyka: M.
Początek przedstawLenia o god.:z .
Kasa. teatru czy= w godzinach

ul. Piotrkowska 170, te1. 276.16

FABRYKA

podręczni

potrzebni.
Garapicha 67.

SNOWADŁO szerokie w dobrym POTRZEBNA pomocnica dOmowa.
maJnie kupimy. Oferty "Snąwa..
Zeromskiego 37, m. 12a.
_
dlo" Dz:elmik Łódzki.
(12!l04 p)

ŻYCZYMY

Z BeD 0110 IJlico 66

Reżys,er:3.:

ROKU

NASZYM LICZNYM ODBIORCOM i DOSTAWCOM

JARACZA Nr 27.

KRA WCY,

I konfekcyj.ni
Ruda -

KUPIĘ urządzenie

PREMIERA
!J9

PIOR~

specjałny

Sprzedaż

kwiaciarnia ,,'ZOFIA"
Łódź,

potrzebna,

Kupno

życzy

tU

.----------

I

.SZANOWNYM ODBIORCOM i DOSTAWCOM

komedio,farsa pt.

U.-W (JJd e

li!

NOWEGO

_._--------

WYCHOWAWCZYNI do
dziew":
czynkd znająca angielski, muq.
ka1na potrzel:ma. Tel. 256_46.

I

ul. Tragutta l -- telefon 272.70

SZCZESLIWEGO

Teatr "OSA", Traugutta l ,tel. 272·70

}UEROWXIRA Dz'ilalu Handlowe.
go ora~ Kierownilta
Magazynu,
poS'Lad:.jących kwaLifikacje i do_
świadczenie,
ponadto refereIl1ta
pla'now<lrtia z
ma s.zynop:isa1lJi.em
poszukujemy. Oferty sub "Cen_
trala P rywa,tnego Prz.emysłu" do
Adminlstra{!ji, Piotrkowska 96.

~--_._---

~

"R On1. (jjI fi§;

AUTOMATYCZNYClI
Piotrkowska 199

ł'KAOY

(12449 p)
POMOCNICA domowa,
UCZCllWB
OKAZYJNIE do sprzedania urzą. potrzebna Kilińskiego 134, m. 2(wejście
do
ła'Źrui).
dzertie
gabinetu dentystyczm.ego
oraz piec
amerykańslci, dywan,
fotel, łóilto, szafa trzydr2lwiowa.,
GOSPOSIA potrzebna. Referencje
stół i p1;;t: krzeseł i inne domowe Nawrot 18, m. 8, tel. 135..60.
::::~~~~o~::'~:_:';~ .!2~=77. ..
MEJlLE - Sprzedaż, ,zamówienia. POTRZEBNE:
pomoc biurowa,
Piotrkowska szwa.mki.
- zamilany, Łódź
szwaczki chaJupnic7lk1.
nr 275, te'!. 145.13.
(k !l) wykońcW1I'kil.
11 LiStopadll. 3.
Na.klad.
WILLA
wygody siedmioizbowa
pięć wolnych sprzedam. Otwock. POTRZEBNA
pomoc:nd.ca domo.,
Słowackiego 22.
tk 31) wa, dWoje dzieci, warun!k:i dobre.
Nawrot 13, m. 4.
(12892 pl
OKAZYJNIE do spr.zedania samo.
I ~hód osobowy Opel_Kadet. Wia.
POTRZEBNA pomocnica do dz1e..
, domość piwJarn1a, Zgierska 93
ck.a. Zeromslclego 11, m. 2.

W opara::u o art. 46 ustęp 1. Ustawy o Spółdzielniach
(jedr,oLity tekst z dnie. 20.12. 49 r.) Zarząd Lódzkiej Spół.
d.:zi"lni Ogrodniczej w Łodzi. ogla.'3za. zbyci.e z dniem 1 .1. 1950
rOIku prned.sięocorstwa prowadzonego prnez Lódzką. SpóŁd.:zie4.
nię Ogrodniczą w Łodzi na rzecz ,.Centrali Ogrodniczej" Przed,
siębiorstwa. Państwowo • Sp6łdzielczego w Warszawie Rejo.
nQlwa D elegatura w l..odJi"
powołanego
do żydm. w Łod'zi
z dn.iem 1. 1. 1950 r.
(k (7)

o6

100.-

\lANlli

nec:z'k owa".

Sklep

Operetka w trzech al.tach M. WESTA i HELDA.
UDZIAŁ mERZE CAŁY LESPOŁ ARTYSTYCZNY.
CHOR - BALF:T - OR!HJ~STRA.
Bilety dO nabycJ.8 w kaSje teatru Od gOdziny 10 do 13 I od 11.
W niedziele t Ś!,I~~.kasa t~atl1!.;:.:~g2~ .•1!,;

DZIś

złotych

ZA.KŁAD

I' WIECZNE

DZI:S i CODZIENNIE o god1Z.i'llie 19.15

"Ptusznils. z TljJrolu

ź,

LAOł<'IAI:O

KUPlĘ
maszynę dziewiarską 53_ POMOCNICA domowa
neczJrową
6 IUJb 7. Oferty do Gdańslt.a 35, m. 1.
DzLennJJka
Łódzkiego pod "Sa.

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ "OSA"
Łódź,

JAN
PUJDAK
i S-ka
ód
Piotrkowska Nr 83

ZDJĘC
Ł6dź,

SWYM SZANOWNYM BYWALCOM
ł SYMPATYKOM SKŁADA

lIomedia W 4 "I,taell Józefa Blizińskiego.
Z udziałem - A. DYMS2Y. P. RłCLEWICZ ·ZIEMBII'<SKIEJ,
W. WAJ"TERA, W. ZIEMB!~SKłE{;O wraz z calym zespolem.
Kasa czynna od 10-14 i od 16. W p onledziałki teatr rueczynny.

Teatr

NOWEGO ROKU

4 sztuki za

NOWEGO ROKU

uRozBiJ;&th6 u

SKORZANEGO
zat r u d ni:
- PALACZA
do centralnego ogrze.
wania,
- MASZYNISTKI.
Zgłoszenia przyjmuje Dział
Personalny CZPS, Łódź,
ul. Piotrkowska 260. (k 46)

do rejestracji wojskowej 01'3z
inne wył<onuje w Cilłgtl 10 min.

POMYŚLNEGO i SZCZĘŚLIWEGO

Teatr Powszechny

I

FOTOGRAFIE PRZEPISOWE

I

ul. 11 LISTOPADA Nr 21. - Telefon 150.36.
DZIś o godznnie 19.15

Wydzialu
(k 40)

sldada
Ł

J: a t r u d n i
natychmiast na dogodnych warunkach
UZDOLNIONYCH KONSTRUKTOROW INZYNIEROW
ZDOLNYCH KREŚLARZY • DETALISTOW
RUTYNOWANYCH SPECJALISTOW, z wykształceniem wyższym i średnim w dZled2liIlie turb:n ,
silników parawych, kotłów, sprężarek, chłodntc
twa, silników spalinowych, ogrzewania:' klima·
tyzacji przyrządów pomiarowych :. spalania
SLUSARZY NARZĘDZIOWYCH (sznyciarzy) na godziny nadliczbowe i normalne.
REFERENTA do d2iału zamówień (zaopatrzenia).
Zgłoszenia tylko sił pierwszorzędnych przyjmuje cod2liennie dyrekcja Instytutu.
(k 1159)

REJON. SPOŁDZ. OGRODN.
W OPOCZNIE

do

ŻYCZENIA
POMYŚLNEGO

GŁOWN'f INSTYTUT MECHANUH
INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ
Łódź, ul. 2wirki 36

OGŁOSZENIE

Państwowy

Zgłose.enia

Personalnego.

sporządzartie
f , M?k ł onr!

LEKARZE

ZARZĄD
PRZEMYSŁU

CENTRALNY

w

ŁodzJj',

ul. 11 Listopada 21

WYDAWCA :
::lpO/dz Wyd .UśW1at .. ~zytelJlll.k··.
SYPIALNIĘ sprzedam Kościuszkl RedakCJa I Admlru.stracJa: lAdł,
nr 1, lewa Oficyna, 4 piętro.
Piotrkowska 00. tel. 217_82, 209.02,
204_ 75; DZJał MleJskl 207.18. mial
OKAZJA!
sprzedam
całkowite
Sportowy 208_95: Dział Ogłoszeil
urządzertie baru.restauracj1.
TeI.I123.S3: DZIał Prenumerat 180.74.
nr 265.34.
(12883 p) RedakCJ3 rękopISÓW Dle cwraca,
za treM • lerminy oglos-zeJ'l ul.
PLAC:: letl1!ls.kowy przy tramwaju b I e r z e
odPOw:"dzlalnolleJ
podnuejskiln sprzedam, Strzelców - - - - - - - - - - - - - ~.am.ioWsk.i:ch 18, m. 3.
Uedaktor oaculny:
MOTOCYKL
DKW Sacharasprzedam - tel. 142.34.

--

~~(~~ R (' l. (\ O
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Elektroteclm.il,
KJleczko.
lderu.illcy
w
swo.iej l<abi°'l1'" slwmplikowan'lt aparaturą
elel;t'·ycznl}. obsługujlltC'l maszyrnerię labora;
tOl'ium wykonywał w n '3.jwyższym napieciu
rozkazy inżyniera Ol<erklego, płynące przez
tubę

głoś'Il·kn.

- Włączyć prąd do
Zatrzymać
wentylatory!

8 DZIENNIK

ŁODZKI

górnych
motorów!
- huczał głośnik.

Nr l (1623) D-OI0053

Płynęły

niezrozun,[,\łe dla laika polecenia.
Ale t'lekh'otechruk JUeczko znał swoje apa
raty, jal, wlasne dzieci. Z nieomylną precy'
•.ją włączał clźwigollie, konta,My i różnokolo,
rOwe guziczki. Dlatego (nżyrtie.r Okęchl nie
mógl zrozumieć, dlaczego nagle llleczko z8<
cząl się mylić i nacisnął l<ontakt A, R i X
jednocześnie.
ll'entylatory zaczęły huczeć.

jak szalone, a błyskawice u stropu
ły stJę w gro ,me weie.

wydłuży.

Ok~cki zaklął straszliwie:
- Czy on "wariował, u diabła!?! Jak SZli'
lOOly pobiegł do kabiny lIIecz1d. Głowa elek.
trotechnf1ka spoczywała bezwładnie na stole
rozdzielczym. Był nieprzytomny. OkęcIu po.

OdbitQ "f{ DfMk1 Nr ~ S~'o Wy,dL.oOś,,?, "Czyteln1a." L6dt, ul, :2lwirki Nr 2

czuł, że i jemu się w głowie kreci. Ostnf.nim
wysiłkiem wybCł okno i padł zemdlony.
flył to jal<iś tajemniczy gaz, kt6rym ta.
truto .ll)eczkę i Okecłdego, W I,ącie kabiny
~"~ICZIODO metalowy syfon. z którego ucho.
dzl.ł, sy,cząc, nf..ezn.any .gaz. Obaj zatruci żyU.
lIle w zaden SpoSOD mo moin .. było ich do.
cucić. Spali przez trzy (l'lli,

Nowy wypiek

DOD

lEDZIELNY DO ' DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO
l6dź,

dnia

stycznia 19

r 1 (125)
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rz

•

r

Nowy Rok - to także znaczy
Nowy wypiek, świeży zaczyn.
Czyste ręce, zwinne palce Chleb byc musi bez zakalca ...

W 1949 r. mineła 15 rocznica śmierci rzuca się on na ryt<>wnictwo. Dla udosko- Zbójecka" i "Teka Podhalańska" zyskują
inicjatora współczesnego polskiego drze- nalenia techniki drzeworytnictwa udaje mu rozgłos i powszechne uznanie.
worytnictwa, zasłużone.~o artysty - dzia- się do Lipska. do Akademii Sztuk GraWykładają~ na wyższych uczelniach
łacza kuluralnego Władysława Skoczy- ficznych.
w Warszawie 'Politechnika. Miejska Szkolasa.
Po powrocie do Polski urządza wę ła Rysunkowa. Warszawska Szkoła Sztuk
Urod:rony w 1883 r., mając lat 18 zo- drówkę wzdłuż Podhala, rysuje kaplicz- Plastycznych), pracuje jednocześnie in8~j e y.'ysłany do szk<>ły plastycznej do ki, figury, sprzęty dom<>we, bada sztukę ten-o;ywnie i bierze udział w wielu wyWledrua, gdzie zapoznaje się z rzeźbą. ludową. W tym czasie otrzymuje pierw- stawach zagranicznych, wsławiając imię
Akademię Krakowską ukończył w 1906 szą nagrodę na II konkursie graficznym grafiki polskiej. Prace jego zakupowane
r<?ku odznaczony srebrnym medalem. w Warszawie (1913 r.) za wystawionych są przez muzea zagraniczne <Londyn,
Pierwszy okres twórczości ' artysty, to tam 25 prac rytowniczych. Wkrótce koń Paryż).
Drzeworyty,
którym Skoczylas zamalarstwo. Tworzy on pejzaże. czerpiąc czy szereg drzeworytów, które są wyratematy z krajobrazów polskich i obcych. zem zainteresowań artysty sztuką ludo- wdzięcza szczególnie, swą sławę nie wywą i wykazują jak jest mu ona bliska.
czerpują jego wielostronnej działalności.
Drzeworytnictwo stai e się niemal wy- Bierze on czynny udział w ożYwieniu
przemysłu roobnicze~o.
Czerpiąc wz<>ry
łączną dziedziną twórczości Skoczylasa.
Wydana w latach późniejszych "Teka z obrazów góralskich na szkle. opraccr

wuje wzory na kilimy. projektuje dekaracie w stylu ludowym.
W 1930 r. zakłada Instytut Propagandy
Sztuki w Warszawie.
Artysta umiera w 1934 r.
Wszystkie doskonałe i niezmiernie interesujące prace Sk<>czylasa znamionuje
cecha dominująca - swojskość. Wpływa
na nią tematyka zaczerpnięta Z opowieści ludowych, legend. Szczególnie ulubionym tematem były podania o Janosiku,
sceny "'; życia ~órali , pochody zbójnickie,
tańce, sielanki. wyprawy łowieckie itp.
Pracami swymi stworzył Skoczylas, na
podstawie legend zbójnickich, graficzny,
ludowy cykl epicki

T. E.

HENRYK SZLETYŃSKI

!ląd Konkursowy Festiwalu Sztuk Bo.
lyJsklch l Radzieckich przyznał I DaP'O_
dę w grupie sztuk współczesnych reall_
zowanemu przez Państwowe Teatry Dol.
nośląskle
we Wrocławiu spektaklowi
"Moskiewskiego Charakteru" Sofronowa
l rea1lzowanemu przez Państwowe Tea.
try Dramatyczne w Krakowie spektak.
lowl "Lubow Jarowaja" - Tranlewa.
W związku z powyższym podajemy m.
tej artykuł dyrektora ~ceny wrocław.
sklej, Henlyka Szletyńsldego.

Profil górala

(drzeworyt)

Dopiero w 1908 r., objąwszy posadę
nauczyciela w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, na wydz. rzeźby figuralnej, Skoczylas rozpoczyna poszukiwanie elementów ludowych w szJtuce.
Specjalnie interesuje się życiem, strojami i zdobnictwem górali tatrzańskich,
które stają się z czasem ulubionym tematem jego dzieł.

Pochód zbójników

(drzeworyt)

Przełomem w twórczości Skoczylasa
jest choroba - egzema, która zmusza go
do porzucenia malarstwa i rzeźby. Prze-

Wspaniały
rozkwit teatralnej sztuki rosyjskiej na przełOmie naszych stuleci, a p6źniej :na wlakach rewolucji październikowej
s)derowal ku tej fascynUjącej i niezmiernie
, zapładniającej twórcwści oczy i myśli lu<ki
teatru całego świata. Już pierwszy okres
działalnośCi
Moslciewskiego Teatru Artystycznego zmuszał Reinhardta i artystów
francuskich wojażować do dalekiej i mroź·
nej Moskwy. Stan;isława Wysocka, paląc
się do roli w "Brandcie" Ibsenowslcim odbyła podczas zawieruchy 1905 roku podróż
Kraków - Moskwa i utknęła w atmosfenre
Teatru Artystycznego na całe dwa tygodnie;
a ZelwerowiC1l, będąc około 1910 roku dyrektorem teatru łódzkiego, również zaglą
dał do tej kuźni nowoczesnej sztuki drama.
tycznej. Gdy potężna fala rewolucji paź
dzierIllikowej zrodziła potęgę nowego teatru,
blask jego przyciągał coraz liczniejsze sze·
regi a:ainteresowanych.
Chcąc
objaśnić
n;iezwykłość
rosyjSkiej
sztukli scenicznej, trzeba' rozpatrzyć kilka
przecinających się pmyczyn tego zjawiska.
Niewątpliwie
elementem tworzącym siłę
aktora rosyjskiego jest, w znacznym stopniu, mowa rosyjSka - cudowna w fonetyce,
podniecająca falowaniem akcentów ~ przyrodzonych jntonacji, przebogata muzycznie,
giętka w rozśpiewaniu
poetyc:zmości,
taki
sam podatny instrument o niemal narzucających się aktorow,i tonach w "Trzech siostrach", jak i w "Maskaradzie". Aktor rcRyjski otl1Zymuje jak gdyby gotowy materiał
w samej substancji mowy o melodyce czę
ściowo kanonicznej.
To więc pierwszy, a nie byle jaki atut
sugestywności aktora rosyjskiego.
Dalej: naród ten obfituje w ludzi, posiadających "zmysł sztuki".
Jest to śmd.ałość

Państwowy Teatr Dolnośląski we Wrocławiu. -

Sofronow: "Moskiewski charakteru..
Spektakl nagrodzony w Festiwalu Sztuk R:osyjskich 1 Radzieckich (scena z odsł. 111).

Państwo~y Teatr Dolnoślą,sW we Wrocławiu. - Sofronow: "Moskiewski charakter"..
Odsłona

wyobraźrrl, skłonność

do obserwacji i konplastyki, fantazji i pomysłowości, widzerrla kolorystyczn€go - cechy artystyczne, które w odpOwiedniej kulturze umożliwiają powstawanie dzieł sztuki.
A ta kultura to przede wszystkim nIezmierna żarliwa. głęboka miłość sztuki. To
Owe jeszcze w XVIII wieku rozpoCzęte,
a w XIX niezliczone .. koła amatorskie", któ·
re tworzyły atmosferę i uczyły kochać scenę; z nich wysze dł Konstanty Stanisławski,
największy pośród tych. którzy teatr w Rosji
kochali.
Wielka Rewolucja Paździerrrlkowa niosła
w swym programie nie tylko zniszczenie
starego i zaprowadzenie nowego ustroju, nJie
tylko zmienioną organizację produkcji, lecz
i usy s te matyzowaną opie'~ę nad produk·
cją
dóbr kulturalnych Rewolucja wzię
ła
z dawnego teatru rosyjskiego wszystko to co w nim było słuszne i piękne.
i stworzyło realne. doskonale zor r~, izowane
możliWOŚCi związanIa widowisk z narodem.
Gdy przyszła chwila dziejowej próby - wojna z uderzeniem faszystowskim.
teatr rad1liecki staje się jedną z kolumn waltemplacji,

TnIeJ kr61owt.

(mledzlol')"U

V: Posiedzenie KomItetu Dzielnicowego WKP(b).

zdolność

ki, wysyłając najlepsze zespOły widowisko..
we ne front żołnierski i wokół frontu.
Na całej przestrreni Związku Radzieckiego teatralność bucha jak żywi oł. walczy jak
oręż, d.zJiała jak miłość i bierze najaktywniejszy. udział w budowie pańs twa, w prze.
budOWle człowieka. w formowaniu pojęć
sp?łecznych.
wartości
moralnych, sądów
xbIorowych Ogarnia wszystkie republilci i
okręgi,
wszęd zie
wysuwa jąc się na czoło
procesów narodowych i pań stwov.'Ych . tworząc wspólną broń w walce o socjalizm o jedyny program pod jednym . na i potężni ej
szym sztandarem świata Twórcze widowiska WIelkich klasyków. olbrzymia dramaturgia życia wspólczesnego. czterdzie ś ci teatrów
Gruzji, pus7..kinowski .. Borys Godunow"
w republice Czuwaszów - ileż faktów niezwykłych. budujących il eż pracy, skoordynowanej wysiłk iem celOWOŚci i metOdy
Manifestujemy nasz zwi ą~"!k z Wielkim
Ruchem pod ejmując odooVl edzialnv trud
wystaw'enla dramatów rosyjskich i drama.
tów radziecld ch Manifestując. objawiamy
radość z pogłębiającej si ę z miesiąca na mie.
siąc naszej Pnzyjaźni.
Henryk Szletyilsld

o

czgftł

wiedzieć

I

r

Komitet MinJ!strów do spraw kultu.ry na
posiedzeniu w druiu 21.VII. 1949 r. przyznał
na wnioski kOm.i&jd, składających się z przedstawicieLi nauk!i 0!I'fl.Z po konsultacji z Naczelną

Organizacją Techniczną,

Państwowe

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie nauki,
teclmkd i orgał1lizacji pracy.
17 grudnia, w ramach posiedzenia plenarnego Komisji Głównej do Spraw Nauki
!I Szkół Wyższych, w salii Rady Państwa prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz dokonał wręczenki tych nagróo
W przemówieniu wygłoszonym przy t€j
okazji Premier Cyrankiewicz powiecLmał:
,.Ci wszyscy uczeni, którzy chcą iść i idą
z życiem, którzy idą razem z masamI ludowymi - widzą. w cGdziennej współpra-ey, ja.kim szacunkiem otaczana jest nauka i ludzie
nauki przez masy 1u.llowe, przez robotników".
PROF. INŻ. R. CEBERTO~CZ
We wrześniu 1948 r. - opow:iada prof. Cebertowicz - przy ul. Leszno 77 w Warszawie
zaczęła osiadać wewnętrzna ściana budynku.
Sytuacja byja katastrofalna, trzeba było natychmiast znaleźć ratunek. Zastosowałem
wówczas metodę, wypróbowaną dotychczas
ty1loo laborartoryjnie - mianowlicie metod~
elektrokinetyki.
ZjaWlisko elektro-kinetykll. można ~ów
nać do dzliałania pompy ssąco-tłoczącej, która wysysa wodę z gruntu, a wtłacza odpowiednie zwliązkll. chemkzne. W ten spos6b
nośność
gruntu staje się znacznie większa
i daje gwarancję trwałości budynków.
Warszawa zna i ilnne prace prof. Cebertowkza. Przy budowtie '.I1rasy W-Z 1Jrz1eba było ratować zagrożoną

absydę

Anny. Wówczas przy Skarpie,

kośoilOla

św.

podtrzymują-

Z historii kalendorza
Nazwa kalendarza poohodzi od łacińskiego
wy:razu "calendarium". Pierwotnie oznacz.a.ł
on u Rzymian księgę, do której wpisywano
nazw' ska dłużnIków i odsetki, wpłacane w·
pierwszym dniu miesiąca, zwanego "calendae". Z czasem utarł się zwyczaj, ze do
l'liięgi tej wpisywano
lata, miesiące, dnt
i odmiany księiyca wraz z wykazem śwl"t.
!{ahmdarze ukłacmły niemal wszystkie narody śwdata. starożytnego, które zajmowały
się astl'Onon'ltą i liozyły czas według obrotu
słońca i kslę;,yca, a. więc Ohińczycy, Jmllanie,
Egipcjanie, Żydzi, Grecy i Rzym!anle.
Pierwszy kalendarz kazał sporządzić Juliusz
Cezar. Dał on początek tak zwanemu kalendarzowi jullańskiemu, który obowiązywał w
całym świecie chrześcljańs1Um
ai do roku
1582, zaś w kośoiele w&f.Jhodnlm (schlzmaty<
cldm) stosowany jest do (lnia. dzilllej8?:ego.
Pierwszy kalendarz drukowany pochodzi z
roku H39. UłGżył 10 nle,ła.k1 Jan z Omuenden. Od l'Oku 1491 zaczęły się stale ukazywać w Wiedniu kalendarze zwa.ne almanachami, które do dzi§ są bardzo popula.rne w
Anglii, DanY, Włoszech, ł1lszpa.nii, Fmncji
i Ni mCZ1ldł.
W PoIlICe układało kalendarze duchowIeń
stwo od czasu wprowadzenia cbrzdcija1\stwaSzczątki ich znajdujemy w uię,ach Ilturgicznycll tak zw. Jlis:t.ałach pisanych, pOc~wny
od wieku XIII, po łacinie.
Pierwsze pol8kle nazwy miesięcy spotyka.my w w~eku XIV.
Na,lwh:lrf!lzą,
wzłt::toś(lią w średniowIecznej
Europie cleszyły się kalemlarze astronomiczne, ~ycl!\wane od wieku XV przez prGfesorów
.<_ kl!1cmił krakowskiej. W Wiedniu i Ht'ldelbergu wychOilziły one pOlI nlU.wl} PractIca
CracovieMi!!. Podawane w nich przepisy medymme były stos()wane przez najuczeń.szych
w owych C'LasIWh lekarzy całej Europy. (l.)
Każdy dzień

cą

premiery

M ontu-

PANORAMA Nr 1 (125)

Zwyczaje noworoczne
u nas i gdzie inddei

J EST t~ już właściJością nat~

cej kości ół, również zastosowano z pełnym
sukcesem metod ę elektro-kinetyki.
Dotychczas dla wzmocnienda gruntu St09Owano w budowł1lictwie metodę palowaJł1lia lub
kesonowania. Ale metody te są bardzo koSlZtowne.

W listopadzie 1947 r. <k Dembowski powraca do kraju i obejmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Unńwersytecie Łódz
kim oraz dyrektora Instytutu Biologid DośWtiadczalnej im. M. Nenckiego, który to Instytut, dzięki wysiłkom grona jego przedwojennYCh pracowników, zorganizowany został
w ŁodJi w latach 1945-1946.
W ten sposób prof. Dembowski powra~
do placówki, z którą związane były początki.
jego kariery naukowej.
Czysto naukowa praca prof. Dembowskiego polegająca na eksperymentach biiologicznych oraz na pisaniu d1lIeł specjalnych, &tanOW1i tylko c~ść d.zJi.ałalnośOj tego uczonego.
Niemniej ważna jest S'ego działalność ped9.~
gogi=a i popularyzatorska.
Prof. Dembowski
bi€ifZe
żywy ucWiał
w sprawólcb organizacji, nauki w Polsce. Jest
c:uonldem Rady Głównej NaukoWIej, Komisji
do opracowan:la nowych program6w nauczania nauk: biologi=ych w szkO!lach wyższych,
Komis.ji PopieranJiJa Twórczości Naukowej
przy Prezydlum Rady Ministrów.
Ale l. na tym jeszcze rtie wyczerpuje się
jego dz!iałalI1lOŚĆ. Od cmsu Kongresu Wrocławskiego bierze czynny udz.i:al w
walce
o pokój. Jest C2lłonkliem Polskie~ Komfutel;u
Foto "AP!"
Obl'lOńc6w Pokoju d jako przedstaW'lCII.el PolProf. inż. R. Cebertowicz
ski był w Paryżu na Ko.ngres1~ Obrońców
Me1x>da prof. CebeItowtkm wzmacnia C1Jte- Pokoju.
PROP. DR WŁ. SZAFEK
rokrotn:ie grunt, a koszt jej zasto~<YWan1a jest
d:lllesięollOkro<tnie ndższy od tamtych. Metoda Laureat Państwo-wej Na.gTOdy Na.ukowej za
elekrtlro _ kinetyki, nie mająca n;!gdzi.e, pooa eałakształt pracy w dziedzinie botaniki ł paPolską, zastosowania w budownictwie, odda
leobotaniki.
. WIl-elkie usłu~ przy odbudowie lcraju.
ProfesO!I' Uł1Ii.wersy
PROF. JAN DEMBOWSKI
ł.etu JagiellońskIiego,
Laureat Państwowej Nagrody Naukowej za dl' WładYSław Szafer,
całokształt działalności naukowej.
jest jednym z najwybitniejszych polskIilch botaników i
paleobota.nilk.ów
czyli bada~m roślinności

ws'półczes

IUdzJoej,

że każdą =ian~ ..a więc i każdy nowy
rok .>wita z nadzieją( że Qędzie lep'g.zy, swz~
śn)Vs2Y niż m iniony. Now.y Rok jest w ka-

lendarzu \fuiem

stojącym

barcLzo blisko dnia
grudnia. Najdluższa noc już
chwili memia zbliża się ku
w.i.osennemu !Zrównaniu dni-a 2l nocą, dnia
przybywa, zwycięstwo słońca jest już nie-

przełomowego 21
mJnęła d od tej

wątpLiwe.

ADOŚNIE

też i wesoło obchodzą prawtie
wszystkie narody ten dziell. Już w wiekach średnrich uświetniali go panujący UC7r
tarni, turniejami i łowami. obdarowywaniem
dworzan i rozdawaniem ludowi pieniędzy.
W każdym kraju początek nowego roku 8wię
ci się w odmienny S;posób. U nas dzień ten
pOO'iad3. znaczenńe nieco mniejsze niż gdzie
dndmlej. ograniczamy się bowiem do sldadania
życzeń Zinajomym ustnie lub pisemn'ie, chociaż t od tych obowiązków towarzyskIich uchylamy się oorłl2 częściej.

R

Związku RadizJieclciego witają baruroC2lyście Nowy Rok. Prasa dokonuje w tym okr€sie podJumowanrla osiągnięć roku ubiegłego. SkładamJie ży{)ZCń noworoomych

NARODY
dzo

jest zWyO'1lajem rozpowszechni'OlllYnl, tak w
stosunkach prywatnych, jak i oficjalnych.
ZwiąlZku Radrzd.ecklm ~
n.a cześć którego w Noc
Sylwe!Jtrową płoną na nń.ebie sztucZl[le ognie
! gI'I7l!lltą wystnlały.

Choinka jest w

lem Nowego Roku,

BELGII 1 Holandii poozątek nowego roku niczym szczeg6lnym mę nt.
odznacza. Panuje tam zwyczaj, że w dztień
ŚW. Sylwestra d7liec:i starają się ~mknąć na
klUC2l w pokoju jednego ze starszych czł(l!h,
kÓ'N rod:2'Jiny i nie wypuszczać go pierwej do..
pókd sdę nńe wykupi. W okolicach miasta
:U~ge chłopcy ubogich rO<Win roznoszą w~e
snym rankiem w.iellcie okrągłe opłatki, za co
otrzymują datkd pienięme. Istnieje przesąd,
że pierwsze życzenie złożone w dnń.u Nowego Roku pmoo młodego chłopca prrzynosł
SiZQZęŚc:ie. OpłatkU przylepia si~ na drzwiach.

W

B

nej d tej', jaka pakry
OZE Narodzenie C.. Chri.strnas") w Anglii
wała
ziemię
przed
zać:md:ewa !t\.Wełnie dzień Nowego Roku.
setkami tysi~ lat.
Podobnie jest w N>i.em~h.
Jego wyn.ik:1 dotychczasowych badań
ZWECJA i Norwegia świętują od 24 gruświata roślinnego podnia do 13 styczn.la. Podarki rozdawane
twierdzają teo1"l-ę eProf. dr Wł. Szafer
wówczas nazywają siEj "ju! klapper". W nowOluoji. podobnie jak
cy wynośzą mieszkańcy domu za próg miodlrrywcze pll'ace drugdego laU'l'eata n.a~y skI! zupy "lul groden" dla chochlika Nissena.
- naukowej, pro,f. R. Kozrowskiego, potwń.er
dzają tę teorię w świecie zwierzęcym.
JUGOSLAwrr palą w dzień Nowego RoPn>tesor Szafer w sw-."<j popularyzatorskiej,
ku na kominie ostatrule polano z mło
wydanej po wojnie, książce pt. "Epoka lodo- dego dębczaka, ściętego w w:i,gliłię Bożego Na.
wa" wskazuje na zależność rozwoju roślin rodzenia prze2l .ojca rodziny. Przez <:ały tyności od środowiska. Bodźce zewnętrzne,
<bień dębczak ów, zwany "badniokiem" słu
w PostaCi zmienionego klimatu uodporn1ły ży do ogD2lewarria domu. W dawnej Ozarnowiele gatunkÓw roślin na zimno, przesuwa- górze sam lcsńążę ścinał drzewo.
Foto "API"
jąc na p61noc granice !ch bytowania i twoUrodzony 26 grudnia 18S9 roku w Peters- rząc ich nowe odmiany. Badania prof. SzaEZELI lłJ Europy przeniesiemy Slię do mbw'gu, k{)ńczy w roku 1912 swoje studia na feta idące w ,t ym klieruliku atawmją go
nym częŚci świata, to przekonamy się, że
wyd2li.ale przyrodn1czym tamtejszego Uniwer- vi rrzędz.ie przodującej grupy współczesnych pderwl!zy d:zlień roku jeszcze uroczyściej się
Bytc1u i przez następne dwa lata praeuje jako uczonych, którZJY dośwtiadczenia z zakresu tam obchodrzJl. W Indiach QProwadzają wtedy
asylJbent Zakładu Zoologii!.. W roku 1918 przy- odd.Zil.aływania środowiska na życ:ie przen;1~ słonie po miejcie w orszaku muzykantów i
ś1i w sfert: praktylci. Pro!. SZlafer ułIViymuje
jeżd.źa do kraju i w roku 1920 uzyskuje .totancerzy. W Japonii pl~ całą noc nikt nie
pień doktora fillozofH na Umwersytecle War- t~ żywy kontakt z nauką rad2Ji.ecką ! współ
udaje się na spoCl7iynek, znajomi pozdra·wiają
szawsldm. W dwa lata później habdliJtuje się pracuje z prof. akademikiem SzukaczoWem. się ukłonem d składają sob:e życzenia.
Pro!, S7.afer, który w 1917 r. objął katedrę
jako docent zoologld tego Uniwersytetu.
W roku 1918 rozpocvyna pracę w pQW!.ta- botan.ikd. w Uniwersytecie Jagiellońskim., po- NAJHUCZNIEJ jedn.ak poczynają Nowy Rok
Chińczycy:
święta trwają tam aż dwa
jącym właśnie wówczas
Instytucie Biologii łożył r6wnież ogromne zasługi dla dzieła
tygodnie, a niekiedy cały miesią c. Wszystlcie
redagując od 1920 roku
Doświadczalnej im. M. Nenddego. W tym ochrony przyrody,
zajęcia są wówczas w zawieszeniu; biura l
samym czasie, w p['Zeciągu lat kilkunastu, czasopIsmo pośwtięcone tym zagadnieniom.
Prace prof. Szafera dotyczą glównde dzie- SZkoły 1łlamlmrlęte. Znajoroi. odwiedzają s.ię
jest profe«...orcm Wolnej WszechIrlcy Pol§lciej.
W roku 1934 otrzymuje katedrę Biologii dZliny geografid i socjologii roślin, paleobota- wzajemnie lub przesyłają sobie malowane kar
niki (flory plei'stoceńsIciej i tr2lec1orzędowej), ty z życzeniami. najczęściej wyobrażony jest
Ogólnej na Uniwersytecie Wileńskim.
na nich mandaryn. dziecko i starzec 2l bo·
W czasie wojny, w r. 1944, prof. Dembow- s)'stematyk!i roślin i biologid kwiatów.
Po wojnie Sp. Wyd. "Czytelnik" wydała cianem, symbol dłu~ego życia. Uczty, wh1:yty
skd przyjeżdża do Moskwy, gd:llle pracuje
w Instytucie Biologii Doświadczalnej Akade- j'edno z podstaWOlWYch dzieł prof. Szafera t pr,zedstawleł1lia teatralne są wówczas na
mii Nauk Lekarskich. Jednocześnie obejmuj'e "Geografia roślin". Obecnie wraz z pro!. pOl'l2lądku dziennym. Chińczyk chce użyć
stanowtisko attache do spraw naukii w amba- PTof. Pawiowsldm i Kulczyńskim prof. Sza- wszelkich przyjemności, zanim powróci do
fer pisze pracę p. t. "Rośliny polskie".
zwykłej pracy.
L. W.
sad1lle RP.
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Nowego Roku jest roczni. --.;,-_ _
kompozycje

arcydzieła Starosława

szki "Halki" na sceme warszawskiej. Historyczne to w dziejach muzyki polskiej
przedstawienie odbyło się w piątek, dnia
1 stycznia 1858 r. W dniu dZJisiejszym powtarza się więc ta rocznica po taz 9:1.
Pierwszą Halką była ówczesna primadonlla opery warszawskiej Paulina RivoIi,
pierwszym Jontkiem był Julian Dobrskij
przygotował operę i dyrygował nią na premierze WIoch, Jan QUB!trini.
"Halka{(, pierwsza polska opera mrodowa, pod względem świeżości i orygl<nalnoce: inwencji melodyjne j nie przewyższa
rJ'8 po dziś przez żadną inną operę polską,
miała smutną i charakterys tyczną swoją
historię. Przez 11 lat, bo od r. 1847 partytura jej przeleżała VI szafie bibliotecznej
opery warszawskiej, dare>mntie czekając na
wystawiem'e. Dyrektorem opery był wówczas Tomasz Nidecki, muzyk zawistny,
który "sam również komponowal" . Przeczuwając w Moniuszce rywala, utrudniał
jak mógł wystawienie "H alki" aż do swojej śmierci. Dop;'ero następca Nideckiego,
Włoch ] alll Quatrini, licząc się z opinią
publiczności polskiej, zdecydował się wystawilĆ "Halkę{( i doniósł o tym MolrJiuszce. Kompozytor jednak, choć ucieszył się
niezmiernie, nie chciał się teraz zgodzić
2 -

LudzIe .,9.119 P.

rocznicę

w llczbile czterdziestu kilku osób, do rozrzewlllienia, z W'llrastają,cym w miarę ilOŚcI prób
poznaniem rzecq;y, gorliwie i chlubiąo się, że
Według
sił
przyczyniają solę do wykona.nla
tego dziełka, pomaga.li mnie do końca" Jł
pisał MOlliiuszko o tym wykonaniu do Józefa
S~kiego, warszawskiego krytyka muzyczdzi'eń Nowego Roku 1858 odniO$ło sukces nego i przyjaciela. "Byłbym zginął niezawodniebywały.
nie - donosił dalej - gdybym nie znalaZł we
włoskim śpiewaku Bonold!im
(syn jednego
"Więc już po wszystkim pisał nazajutrz z najsławndejszych śpiewaków z czasów Rospo pd~rwszym przedstawieniu Moniuszko do sdniego, mieszkający podówczas w Wjlin:le)
Wilna do zony. Powodzenie zupełne. Dziś więcej jak rodzonego bra.ta - ten mnie dzielgrają, "Halkę" drugi raz, jutro trzeci... nie nie wspierał, wyuczając głOSY solowe i niepOjmujec.ie, co się ze nmą, dzieje. Bardzom które chórowe - sam śp'iewał partię Jontka
rad z siebie i artystów! publiczności". O dru- (napisaną pd.erwotnie na głos barytonowy!)
g-i m p:rzedstaw:ienu pisze Monauszk{), że "było która., sądząo sercem komp()f/lytorskim, mgdy
świetne i lepiej poszło od pierwszego.~ że nie
lepiej podana. nie będZlie". W zakończeniu
mcżna, nie widzą,c, mieć pOjęeia., jaki efekt rodonosił, źe ,osób było 301. Koszta wprawdzie
bi ta. opera, D6brski przeszedł w roli Jontka były straszliwe, wynoszące 123 rs. - rozpiwszystkie swoje dawne powodzenia, RavoIl sywanie głosów, druk książek. opłata. orkie_
do łez wzrusza. Balet cutl6Wny. Dziś dają po stry z siedmiu mOZOlnymi próbami... Okroiło
raz· trzelll i natłok w kasie tak ogronmy jak mt się takie cośkolwiek .. ."
nie był ani na pierwszym, ani na drugim
Ponieważ dla ułatwienia sluchania rozprzedstawieniu,., Jutro czwarty nz .....
d8Jflo publiczności drukowany tel,st libWarszaws.ka premiera "HalkiC( nie była retta, była wileńska premiera "Halki" po-

premiery

na wysławienie swego dzieła w jego pier-

wotnej farmie. Uważał słusznie, że w cią
gu tak długiego czasu "postąpi!' w sztuce lcompazycji, pragną! więc skorzystać ze
zdobytego doświadczenia dla skoryAowaIlliI8 partytury i szerszego rozwinięcia Cłłło
ści. Pierwotlflla "Halka" z r. 1847 była bowiem operą dwuaktową i nie wypełniała
wieczoru. Zwrócił się więc Moniuszko do
Wlodzimjerza Wolskiego, autora libretta
"Halki({, by przerobił tekst z dwuaktowego na czteroaktowy, a sam ze swej strony
zabrał się do muzycznego przeredagowania i uzupełniania calości. Praca ta zajęła
mu kilka mi'esięcy gorączkowej pracy,
choć Quatritl'l; usilnie nalegaJ na pośpiech.
Powstały wtedy najsJynniejsze i najpopularmejsze dziś arie: "Gdyby rannym slonkiem" i "Szumią jodły na gór szczycie",
oraz cala przepiękna muzyka baletowa:
pololIlez, niezrównany ma,zur i przedziwną
intuicją natc11,nione tańce góralskie,

alki"

jednak prapremierą, gdyż takowa wlaści.
wie miala miejsce wcześniej o równe lat 10
w Wilnie. Odbyła się OI.7a również w dlniu
Nowego Roku r848, lecz ponieważ w Wilnie nie bylo wówczas opery, wykonano
pl'erwotną,
dwuaktową wtedy
"Halkę",
w formie kantaty, na estradzie koncertoasystuje wej.

Od lipca r857 roku osobiście
Moniuszko przy flr ·'Gh swego dzieła
w Warszawie, które w;y:stawjone w S8!Il

.....Poczciwi nasi muzycy orkiestry, śpiewa
cy kościelni, kilku amatQrów, połączywszy s1~

niekąd

teatrem wyobraźni.
Premiera warszawska "Halki" w dniu
Nowego Roku 1858 była nie tylko waż
nym wydarzeniem w historii muzyki polskiej, ale i w życiu samego kompozytora.
Po 16-letni"m pobycie na wileńskiej pusty_
ni muzYCZ\tJ'ej, kompozytor nasz przeniósł
się na stały pobyt do Warszawy, gdzie już
pozostał do końca życia •
g-moll

Pedagogiczne metody

Gdy jeszcze żyłem, cl1c:ałem koniecznie po
śmiercl
pójść do pie'da.
Prawdopcdobrue
chodziło mi o zaspokojeme prostej ciekawości. I dia'b li zresztą wiedzą o co jeszcze.

Zacząłem zadawać pytania.
Po pierwsze
chciałem się dowiedzieć czegoś konkretnego
o oddZ1ale kobiecym. Mój diabeł bardzo się
r.<:martwił: "Mogę panu powiedzieć tylko tyle,
co jest w aktach: Jakieś 2000 lat temu mial

Ja jestem lUZ stary i chcę mieć spokój. Od
czasu, jak ~kasoweno nam premię od sztuki,
Goorn-.vdy strac , łem wS'zelk'e zainteresowanie.
Wreszcie, każda nowa dusza to tylko dodatkowa robota: trzeba wCIągnąć do kartoteki,
ubezp:eczyć jak pen w!dzi, nic ludzkiego
nie jest nam obce.
Poza tym, strasznie 0statnio wyszliśmy z
mody. Od czasu, jak ludzie wynaleźli atom'Jwe bomby, używa Się nas najwyżej do przeklinania. Tak długo mam prawo do życia,
jak długo lud'Lic we mnie wierzą· Mówiąc
między nami - tylko proszę tego nikomu nie
powtarzać ja w ogóle me istnieję, jestcm
efemerydą, złudą, wytworem fantazji. W rzeczywistOŚCi mnie wcale pJe ma i doprawdy
nie rozumiem ,jak pan w ogóle może ze mną

W każdym razie. pozostaje niezbitym faktem, że mi się to udało· W tym celu muslałem miejsce pewien przykry incydent i od tej posię uciec do małego podstępu: idąc po mlecz- ry wydział ten podlega mojej babce.
nej drodze &potkalem pevmego ambitnego
"Oddział ten, jak sądzę. jest pewUle bard tO
przedstawiciela inicjatywy prywatneJ, z któ- przepełniony?" -- zauważyłem od niechcenia.
rym zam:eniłem się na skierowania. w ten
"Wprost przeciwnie. Z kobietoml to je~t
sposób obaj zyskaLiśmy: on poszedł do nieba. tak: Te brzydk'e mają mało sposobności, aby
a ja, cóż, próbowałem zaspokoić moją cie- grzeszyć, a te ładne mają zbyt mocną prokawość.
tekCję.
Taka Lukrecja Borgia na preykła.j.
Tak cIeszyliśmy się na ten kąsek, ale cóż,
Czytałem kiedyś,
że interesujące kobiety
i inteligentm mężczyźni idą zawsze do piekła. wysoka protekcja, Aleksander VI, pan pOl .
Dlatego byłem wlaśnie tak ciekawy tego muje".
miejsca; z powodu inteligentnych mężczyzn,
"I pozwalacie sobie panowie zdmuchiwać
rzecz jasna. Ale zaraz na początku spotkało z przed nosa to, co wam się ehrznie należy?" rozmawiać".
mnie rozczarowanie: Przy wejściu WIdniały
"Droga duszo nr 0054389217/Dg/19-19 - ni.e
Ja tego też nie rozumiałem. I w ten sposób
dwi., oddzielne bramy z napisami: "DLA sądt, że jesteśmy tacy chciwi na te dusze. To powolI wykryłem, że cała ta historia została
f'lpolszczył Erwicz
P~" i .,.DLA PANOW". Cerber w białych kalumnia, to trick reltlamowy konkurencjI. przeze mnie zmyślona.
NastE;lmym ra.zem i ciebie wyrzucę za
rękawiczkach grzecznie, lecz stanowczo, kleokno, gdy przyniesiesz do domu jakieś rurował każdego do włakiwych drzwi. Nie był>o
piecie...
~--------------------~----------------------------więc wyboru.
•
Także
wielcy ludzie nie byli wcale tak
wielcy, jak tego mogłem S1ę spodziewać. Alek&ander Wielki był tam najdlużej i, mając ni.- Kwapiszewski. więc jak się nazywe
ski numer cieszył się pewnymi przywilejaforma
małżeństwa, która polega na tym, że
mi.
Całe WIeki spędzał ten nieszczęśliwJec
• •. biurokracie:
na grze ołO'wianymi żołnierzykami. Z annajeden mężczyzna ma jedną żonę?
tami, samolotami i czołgami nie chciał mlee
Uczen milczy.
Z cale~ serca życzę ci szanowny panie:
nic wspólnego; to wszystko, jego zdaniem za- No. nie wiesz? Mono ... mono .. .
Niech cię Nowy Rok w starych aletach nie zastan;e.
bijało w żołnierzu bohaterstwo.
Cezar stu- Monotonia, panie profesorze ...
diował mapę AfrykI i wściekał się, że stracił
na ziemi tyle czasu w ramionach Kleopa•
••
pewnemu
dygnitarzowi:
try, zamiast zdobyć Abisynię dM. rzymskiej
kultury. Napoleon, trzymając rękę po napoUważny
W życzeniach swych oględnie się wyrażę:
leoń9ku, wymyślał na angielską dyplomację,
która go, jak mówił, wpędziła do pIekła. Tu
Zostań człowiekrem, nie tylko dygnitarzem.
mUlliał, bieda'k, rozdawać pacyffstyczne broszury, którYmi s;ę nikt nie interesował.
• •• nierobowi:
W ogóle w piekle było o Wlele mniej mą
drych ludzi, niż można się było spodrziewać.
NieclI cię :mudzi twe nieróbstwo,
Po to byli wreszcie mądrymi ludźmi, aby się
tam nie do'tać. Z CIekawszych osobistc' ci
N arzekani'a, próżne płacze,
trzeba wspomnieć jeszcze o Casanovie: te!l
Niech cię wreszcie w Nowym Roku
rue zdołał się wymknąć. Jego obecność w
Przy tw6rozej pracy zobaczę.
piekle była 9prawą prestiżu. DIetego też wy_
puszczano go od czasu do czasu na małe "wypady", z których powracał zazwyczaj nieco
•• , poecie:
bar~ej Zblazowany, niż był poprzednio. OpoWladał potem w ścisłyn1 gronie różne dekaKochaj się nie tylko w kwiatach,
-ostki, których tutaj, niestety, nie mog~
przytoczyć.
Zobacz piękno i w łopatach.
Mego przybycla,
wbrew oczekiwaruom
(moim naturalnie) nikt prawie nie zauważył.
~ •• pewnemu dyrektorowi:
Nle było zupełnie diabłów 2J widłami, którzy
wsadziliby rollie do kotła ze smołą. Co cieWypompuj sodową wodę; dolej
kawsze, nie było kotłów· Piekło polegało zupełnie na czym innym. Otóż me można było
Do swe; dyrektorskiej głowy - olej.
grzeszyć,
ponieważ
nie było tam zupełnie
Ed. SIKORSKI
rzeczy zakazanych. Nie istniały pieniądze, a
- Uwaga, panie Karolu, wp aclnIe pan na
kobiety były na mnym oddziale. Oszukać
la.tarnię ..,
kogoś tutaj strasznie trudno. Nie było absolutnie żadnych przepisów, które można by
KUKANOW
I
,
I
przekroczyć. Nie wydawano żadnych praw po prostu jako szykana. Jednym słowem okropna nuda.
Po stu latach miałem tego zupełnie dosy~.
Nic, zupełnie nic S1ę nie działo. Wobec tego
zażądałem indywidualnego traktowania.
Dyrekcja prn:ysłała mi jakiegoś faceta, któIwan IIiicz Kaługin miał już zamiar je- w papierkach jak borsuk. Wszystko mi
I nagle - j?,kby go coś olśniło! Że też
ry przez dzies'ęć god7Jn 00 dobę wykładał mI chać do fabryki "Szirpotreb", gdy naglE zasołniły, przeklęte! Swiata bożego nie
się
wcześniej nie domyślił I
Trzeba za'
o wadach i zaletach hodowli królików w go- spostrze;::ł, że zagubił gdzieś zaproszenie.
widzę!
dzwonić do Miejskiego Komitetu Partii.
spodarstwach przyfabrycznych. Naświetlał
- Cóż u diabła! - pomyślał. - DopieKaługin spojrzał z nienawiścią na pię Do towarzysza Aleksiejewa, w referacie
zagadnienie z różnych punktów widzenia.
ro co leżało tu, na stole, a teraz nie ma.
trzące się na jego biurku piramidy papieRozpoznałem tllnbre głosu speakera :z radia
przemysłowym. Ten przecież nocuje poIwan IIiicz przeszukał kieszenie, prze- ru.
za śc ianą (jeszcze w moim ziemskim mieszprostu w fabrykach. Z pewnością wie,
kaniu). Po kilkudziesięciu latach zdenerwo- rzucił papiery na biurku i, postękując,
- Cóż ze mnie za kierownik? Papiero- gdzie znajduje się "Szirpotreb". No a zdowałem się l zab;!em go. On jednak wcale się
wlazł pod stół. Tam jednak, prócz kurzu
jad jestem, a nie żaden kierownik! Tylko być adresik można jakąś okólną drogą.
tym nie przejął, tylko się rozdwoił i mówił i zgniecionych niedopałków papierosowych papierkami się żywię i tylel Hańba!
Byleby subtelnie pokierować rozmową.
terM) do mnie z dwóch stron. Wobec tego nicze.go nie znalazł.
Nie wiadomo jak dłu~o trwała by ta sazrezygnowałem z zabijania.
Tym razem Iwan HUcz energicznie ujął
Uff!
stęknął, podnosząc się z trumokrytyka, gdyby nie to, że zegar w przed słuchawkę.
Cała hi9toria
zaczęła n11 się coraz mniej
dem.
Gdzież
się
to
zaproszenie
mogło
nokoju
wybił
~odzinę
siódmą.
podobać. Poszedłem do generalnego dyrekto- 2-20? Teodor Nikitycz? Witam, tu
ra. Kazano mi przyjść za 30 lat, bo dyrektor podziać?
- Jednakże trzeba to jakoś załatwić Kaługin.
Co słychać? Jak żyjemy?
Iwan Iliiez dłuf,o siedział na krześle. ocknął się Iwan Iliicz. - Zadzwonię do
był na
konferencj;. Gdy się w końcu po
- Nienajgorzej, dziękuję - zaterkota:a
100 latach do niego dostałem, przekonałem czekając, aż krew, która mu uderzyła do fabryki i zapytam o adres. Muszę tylko
się tle zdziwieniem, że diabeł ten me jest twarzy spłynie do wnętrza jego ogromne- zmienić głos, bo jeszcze, nie daj Boże, po' słuchawka.
wcale taki straszny, jak go malują. Był to go ciała.
- Mói drogi, co ty teraz robisz?
.mają
starszy, nawet sympatyczny facet z kozią
- Oczywiście pracuję.
Oczywiście, mógłby pojechać i bez za Ostrożnie zdjął słuchawkę. nakręcił nubródką; zamiast połykać ogleIl popija! sobie
Chciałem cię zaprosić, Teodorku: po'
plwko. Rogów na głowie także nie miał. po- proszenia. Niech je Bóg ma w swojej opie- mer i chrapliwym głosem spytał:
jedziemy na zebranie do .,Szirpotrebu"!
ce! Ale na nieszczęście Iwan IlUcz nie wie
nieważ nie był żonaty. Okazało się także, że
- Hallo, czy to fabryka "Szirpotreb"?
- DziękUję, nie mogę.
gentleman ten prowadzi uTegulowany tryb dział, gdzie znajduje się fabryka. Nie za-Ach to wy, Kału,gin? - rozległ si~
- A mOŻe jednak pOjedziemy? Co? Ej,
życia
mieszczucha. Całą godzinę zanudrzał proszenie było mu potrzebne, lecz adres w odpowiedzi czyjś dźwit!czny tenorek. mnie opowiadaruem o hodowli gerarui, którą tak uprzejmie na nim wypisany. Od bie
Doskonale, Świetnie. Już są wszyscy. Cze- przewietrzyć się nigdy nie zaszkod7i Bo
prowadzi w swym ogródku.
to - wiesz? - ugrzęźliśmy w tych pady można było w ogóle nie jechać, ale '<amy, czekamy!
pierkach, jak borsuki. W ten sposób mo'
z rana nieopatrznie obiceał zjawić się w \
- Tfu, poznali psiakrew! - wybuchnął
żna nawet zapomnieć gdZie się zl1iljdują
fabryce i nawet prosił, aby nie rozpoczy- z wściekłością, rzucając słuchawkę.
nasze fabryki he, he, he ... !
nano bez niego zebrania.
Przez kilka minut siedział nieruchomo
Pewien człek
- Z przyjemnością. ale teraz naprawdę
- Nnno, tak! Ładna Sytuacja! Sekretar- i rozmyślał.
Pewien C7łek, siedząc , zrullzony
ka chora! Auto w remonCIe! W starostWIe
- Ba! Przecież nie sprawdziłem jeszcze nie mogę Za chwilę iadę do huty.
Na trawce w promieniach słońca,
wszyscy już dawno wyszli, nie ma kogo się w kaSie.
-.- Cóż, to także jest ważne - chytrze
"lV to mi graj!" - rzekł do żony.
spytać. A gdyby nawet znalazł się ktoś, to
Wyjął z kieszeni parę pomysłowo skon- uśmiechnął się Iwan IlUcz. - Jak do huty,
Proponując jej partl~ tysiąca.
przecież .głupio jakoś wygląda. Zastępca struowanych kluczy i otworzył ciężkie jak
to do huty. W takim razie podrzuć mnie
prezydenta miasta kierujący sprawami wrota drzwi ogniotrwałej kasy. Wionęło do "Szlrpotrebu".
O pannie
przemysłu, nie zna adresu jednej z przo- stamtąd chłodem i stęchlizną.
Zajrzał w
Kobiety mówią, to co czują.
- A skąd ty dzwonisz?
dujących fabryk. Wstyd doprawdy!
Raz panna, chuć jej nikt nie pytał,
głąb. Od teczek uginały się żelazne półki.
- Jak to skąd? Od siebie, z magistratu.
"Panowie strasznie mnie. krępują ..."
Iwan Iliicz westchnął.
-Diabła łysego znajdziesz tu, a nie zaA więc?
Rzekła. wiązana przez bandytów.
- Tak, to jasne - pomyślał. - Skąd proszenie! - burknął i, zatrzasnąwszy ka- Czy ty to mówisz na serio?
Dr. Bańka.
zresztą mogę znać ten adres? Zaryłem sIę sę, powlókł się do biurka.
- Najzupełniej. MlJia "Emka" zachorowała. A pieszo - boję się spóźnić.
W słuchawce
zabrzmiał
hałaśliwy
Z
(Uys KaZl7nten Gtus)
śmiech.
- Z czego się śmiejesz? - zdziwił się
Iwan IIiicz.
- Aleś się wygłupił! Przecież "Szirpotreb" znajduje się zaraz za rogiem, za magistratem. Jedna noga w gabinecie, a dru'
ga w fabryce. Ha, ha, ha!
Iwanowi Iliiczowi wyciągnęła się mina.
Nieufnie obejrzał słuchawl,ę i rzucił ją
na widełki telefonu.
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Partia Nr 11
z ZYCIA SZACHOWEGO W ŁODZI
TURNIEJ KOBIECY O MISTRZOSTWO
SWIATA W MOSKWIE
grana w r. 1933
Odbywa się turniej drużyn6wy w klasie "B".
Białe: A. Alechin (w seansie gry jednocze- Pierwsza runda rozegrana została z następującymi Hermanowa (POlska) remisuje z Bielską (ĆSR)
snej).
wynikam!: "stal" - TextiJ Import 4:2. Ognisko II
w fi rundzie kobIecych mistrzostw łwlata w
-AZS II 6:0 (valkower). ŁKS li - Włókniarz li
C zarne: van Mindeno·
. Zgierz 3:3. Oguiwo _ Samorządowiec _ Budowła. szachach rozegrano tylko 1 partii. gdy t w roznIe brała udziału Langosz (Węgry), Tyl_
l. e4. e5 2. Sf3. Sc6 3. Gb5. d6 4. d4. ~ ni - Dąb 4:2. Sądowcy _ Włókniarz Pablanlr~ grywkach
ko dwie z nich przyniosły rozstrzygnięcia, pozo.
5. Hxp.
3'1.:2'1.
stałe 5 zaś odłożono. W U rundzIe wygrały: FranZ pnestawienia posuruęć obrony PhHidora
Dnia 18 grudnia rozpoczął się tnrnieJ szachowo cuzka de SUent z Gruszkową_Bielską (CSR) w 30
tł'
o mistrzostwo Stow. Ognisko na rok 1950. Wśró<
oraz Ben1n1 (Włochy). która pokonała PoL
wy worzy a Slę W partii hiszpańSkiej pozy· t2 uczestników grają czterej szachiści z klubó? ruchach
Herman{)wą w 33 ruchach.
cja. którą n;eraz osiąóał białymi ml$h'z AZS t ŁKS Włókniarz. Wyniki I rundy: Piechot:' <QDogrywkI
partii odłożonych w I l fi rundzIe
świata z ubiegłego stulecia słynny Morphy. wygrał z Chmielem. Furs z Kankowsklm. Dama" ,tzynlosły następnjące wyniki: Rubcowa (ZSRR)
5. ''''''
Gd7
ski z NiezgOdą. Leszczyński - Kaczmare)c remi,
,okonała Amerykauitę Gresser oraz zremIsowała z
6. GxS
GxG
partia Wróblewski - Wltkowsltl odłożon:. w p"
prancuzką de Silent. Gresser (USA) wygrała z Rnzycji przeważającej dia Wróblewskiego.
denko (ZSRR>. Tranmer (AngUa) przegrala z Kel_
7. Sc3
Sf6
Drużynowe mistrzostwa w lelasie "A" na r. 11/~' ler (Niem. Rep'. Demokr.). Hermanowa (Polska)
8. Gg5
Ge7
rozpoczną się w niedzielę dn. 15 stycznia 1950 ,
zremlsowala z Gruszkową.Blelslcą (CSR), Heems_
9 0-0-0
O O
W styczniu przysz1ego roku Makarczyk rozegt~ kerk (polandla) nie rozstrzygnęla. partii! z KarU
.
seans gry jednoczesnej na 55 szachownicach. Bę (USA). ltt6ra pG!{onała również Dunkę Larscn. Ru10. h4
h6
dzle to próba pobicia (przedwojennego) rekordu denko wygrała 7· Bykową (oble ZSRR), a Heems_
kerk (HolandIa) pokonała Bielową (ZSRR).
To posunięcie osłabia pozycję króla, stwa- POlski. który wynosI! 50 partII.
Weglerka Langosz.. która pl'zybyła do Moskwy
Sekretariat Łódzldego Okręgowego Z~u
rzając obiekt do ataku (np. przez g4-g5).
w
diuu dogrywelt. rozpiJczęła udział w turnIeju
Szachowego
czynny
jcst
codziennie
od
godz.
17-19
11· Sd5 !!
w lokaJu 'VU' nI. Curie.SklodiJwskiej 28 Wszyst- od spotkania z Morą (Kuba). Partia ta nIe przy.
Alechin wykorzystuje pozycję figury na c6. kie sekcje szachowe przy ~wiet1lcach winny zare_ niosła rozstrzygnięria '" norm~lnym czasIe gry
j zostsła odliJŻona. z r6wnymi szansami zwycięstwa.
ponieważ po SxS, ed gOniec będzie zaatako- jestrować się w ŁOZSz.
wany.
11 ......"
hg!
Czarne. przyjmując ofiarę. narażają się
oczywiście na pewien nacisk. Nie widać jednak, jak pr.leciwnik rozwiąże problem a.taku
6 okazja utrzymania
przewagi materialnej
pod redakcją Wł. Lubllaara I R. Młałkowsldego
przeciw mistnowi świata stwarza silną po.
kusę·
L REBUS KOŁOWY
będących także samoistnymi słowami, poZO12. SxG+
HxS
atałe sylaby dadzą właściwe rozwiąrzanie.
13. hg
sxp
Znaczenie wyrazów: 1· Złe przyzwyczajenie
14. Wh5
He6
nałóg. 2. Tama. 3. Członki. 4. Rodzaj tkanin
15. Wdhl
f5
wełnianych· 5. Leń. 6. Człowiek stary. 7. Spra
16. Se5 fi
wozdawca prasowy. 8. Nagus 9. Bunt. 10. Wyrobnik chiński.
Witt". Wrocław

suknia

wyrażnie balow " nie

iest:
1)
warunkiem sine qua non dobrego
samopoczucia na karnawał o wej labawie.
2) wynikiem praktycznego podejścia do
7.agadniema garderoby umieszczamy
model wyżej wspomnianej sukni na wyraźne żądanie Czytelniczek.

WKI UM YSIOWE

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich powyższych
zadań
przeznaczamy 3 nagrody
książkowe do rozlosowania, a za co najmniej
!edno - 2 nagrody pocieszenia. ROzwiązania
prosimy kierować pod adresem: Spółdz.
Wyd."Ośw.
"Czytelnik". Dział R02lrywek
Umysłowych.
Łódź l, ul. Piotrkowska 96.

Nie należy sądzić, że ilość materiału
zaoszczędzońa w górnych rejonach sukni
(patrz dekolt)
wystarczy na spódnicę;
która ma naprawdę duże wymagania.

an
. - - - - - - - - - - - - -_ _ _ __

Namiętny pocałunek

pok. 253.
Rozwiązania. zadaii ~ Ua. 23.10 rb.
1. REBUS: Wszyscy na front walki z analfabe-

(wszy-s-cyna-front-w-alkl-'Za "n"
tyzmem
alfa-bety-z "m" "em"). 2. LOGOGRYF: Plęcio.
}pcle "Czytelnika". Wyrazy pomocnicze: 1. Kosa·Skoczek odebrał królowi ucieczkę przez: f71
kopa. 2. Soła-siła. 3. Mąka-męka. 4. Kosz-kocz.
Posunięcie wygląda paradoksalnie, gdyż pole
5. POla-plła. 6. Alga-Olga. 7. Poza-Pola. 8. Mae5 jest bronione przez pionka i hetmana. Ale
Rebus składa się z 6 słów o początkowych ta-meta. 9. Wena-cena. 10. Aralt-Irak. 10. Kramhetman muSi pilnować piona g5. aby nie po- literach: s, i, s. ż, d. r.
krem. 12. Oset--ilcet. 13. Baca-baza. 14. Rabaryba. 15. Itora-kota. 16. Raja-reja. 17. Norasunął się na g6, konstruując siatkę matową,
A. Karczykowski, Olsztyn lora.
18. Buda-nuda. 19. Lupa-lipa. 20. Bola-koja
a pion d6 jest przeznaczony do tarasowania
21. Luba-laba. 3. HOMONIM: "Czytelu1ka"
przekątnej (po g6, Hxg6, Hc4+1). Teraz gdy
2. ANAGRAMOWKA
4. KALAMBUR: SynkoPY (syn kopy).
białe postawiły skoczka na e5. łatwo jest to
Za rozwiązanie wszystklch zadań nagrody
zrozumieć. lecz Alechin (w grze jednoczesnej!)
wylcsGwaIi:
musiał przewidzieć ten piękny manewr już
l. Bednarek Tadeusz. Łódź. Zamenhofa ł; 2. Gła.
w 11 posunięciu!
Iicwska Krystyna.
Ł6dŻ,
Zeromskiego 66-1;
3. Braumanowa Hallna. Gorlice. 3 Maja 18. NA.
16· .....
dxS
GRODY
POCIESZENIA
WYLOSOWALI:
l. Kuczko
17. g6
Czesław. Szc7Alcin. Pouiatowskiego 74. m. ł I 2. Ma.
Czarne się poddały.
clejczyk Leczek. Łódź. Pawła G.

~~
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Wydawn~ctwa

nadesłane

STALIN J . Dzieła. Przekład z wydania rosyjskiego przygotowanego przez Instytut
Marksa - Engelsa - Lenina przy KC
WKP(b).
Tom I: 1901-1907. Str. 436· 1949 (tom zawiera obszerne przypisy oraz Kronikę
biograficzną lat 1879-1906). Na oddzielnej planszy portret J. Stalina.
Tom II: 1907-1913. str. 434, 1949· (Wyd.
"Książka i Wiedza").
LENIN W. 1. Dzieła. Przekład z czwartego
wydan!a
rosyjskiego
przygotowanego
przez Instytut Marksa - Engelsa - Lenina przy KC WKP(b) . Tom 14: 1908·
Str. 434, 1949. (Wyd. "Książka i Wiedza").
STALIN J. O trzech cellhach charakterystycznych Annli Czerwonej. str. 16, 1949
(WPW).
Pleśni radzieckie o
Sb.l~nie. Str. 80, 1949.
(WPW)
O Stalinie. Pieśni - wie'rsze - inscenizacje dokumenty
wspomnienia. str. 176,
1949. (WPW).
WIRPSZA Witold. stocznia.' Poemat. str. 48.
10 plansz E. R6żyC'kiej. 1949 ("Czytelnik")
CZESZKO Bohdan. Początek eduka<lji. ~r.
136. 1949. "Czytelnik").
IWASZKIEWICZ Jarosław. Lato W Nobant.
Str. 88. 1949. ("Czytelnik")
Pojawiła się

w lesie kukułka. Mówiono. że
morza. Bardzo to możliwe.
tym, że rozstrzygnie każdy
spór·
Ale wszystko było na odwrót: gdy
przyszły do niej pokłócone ptaki, poróżniła
je jeszcze bardziej . Nie mogła przeżyć jednego dnia, aby nie sprowokować jakiejś awantury. Sama jednak nie brała udziału w bójce,
lecz szczuła i-nnych. Zaczęły ją ptaki omijać
o kilka li. a ona to poszczuje trznadla na
skowronka. to poróżni i sprowokuje do bójki
papuZki - inseparable. A wszystko to robiła
kukułka nie po próżnicy, lecz z wyrachowaniem. Podczas walki trznadla ze skowronkiem
pośrednik zamorski rz rozkoszą zjadł na śnia
danie ich jajeczka, a podczas bójki ' między
papuiJkami. kukułka naj spokojniej zjadła po·
rzucony przez nie obiad .. ·
Razu pewnego sil\działa na drzewie i przyglądała się dwu rzgodnie pasącym się koniom:
białemu i karemu. Dawno już nie sprow~'
kowała żadnej bójki i dlateg0 była głodna.
"Gdyby te konie pobiły się między sobą pomyślała kukułka - to rozryły.by kopy tam
łąkę, a ja mogłabym ur~czyc Się orzecham
z:emnymL. Trzeba zmUSIĆ te głupie kome,
aby mnie nakarmiły ... "
PANORAMA Nr""":"'1-;:(1:-:2::::5)~ D-OI0037.
przyleciała zza
A chełpiła się
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W lewą kolumnę wpiszcie 11 wyrazów wg
podanych znaczeń. Następnie litery każdego
słowa tak poprzestawiajcie byście otrzymali
11 nowych wyrarzów, które należy wpisać na
prawą stronę.
Litery w kratkach oznaczonych dadzą noworoczne życzenie.
Znaczenie wyrazów: 1. Miasto powiatowe
w woj. Kieleckim. 2. Inaczej: niezdrowa.
3. Zbiór map. 4. Imię męskie
zdrobni·ale.
5. Jeden z organów wewnętrznych. 6. Rzeka
w ZSRR. 7. Święta księga mahometan· 8. Styl
w budownictwie. 9. Owoce winne latorośli.
10. Przedmiot użytku domowego. 11. Dawna
broń łucznicza .
..Tadech", Śrem

ącik

"'otelistqcznq

W dniu d2lisiejszym filatelistyka polska obchodzi Swe święto
- jubileusz pierwszego polskiego znaczka, jego 90-lecia. Co
prawda na znaczku tym znajdował się dwugłowy orzeł carski
jedynie na piersi mający tarczę z Białym O;:łem (herb Króle~
stw~ ~ongresowe go). (J() prawda nap:sy były także i w języku
irosYJskim (bardzi ej polskiego projektu n ie udało się przeprowadzić, ale mimo wszystko bYł to znaczek wydany przez ówczesne władze pol skie, które j'ednocześnie nie dopuśc<'Jy w tym
czasie do obiegu w Polsce znaczków nadsyłanych z Petersburga.
Ow polski znac zek był 'IN obiegu od 1 stycznia 1860 roku do
13 lnvietnia 1865 r., kiedy to - jako jedi'1a z szykan po upadku
Powstania Styczn iowego - został przez władze carskie zakazany.
Jedną ogro~ną zasługę ma ten mały. wyblakły już na ogół,
s~awe~ papleru. Otóż w tym czasie, gdy na mapach Europy
r
•
•
•
•
~e mozna b~ło znaleźć Polski, znaczek ten przypominał
v. szystkim, ze "Ole zgmęła . We wszystklch katalogach filatelistycznych świata przez 58
lat pod wYTaze~ "Pols~a" znajdował!ł się re produkcja tego znaczka.
Dolna nasza IlustraCja przedstaWla dwa pOCZitowe kasoW!1Jiki warszawskie z tego
okresu.
gO-leciu pierwszego polSkiego znaczka po.święcony jest nr 14 (g·r udniowy) "Przeglądu
Filatelistycznego". posiadanie którego jest
obowiązkiem każdego polSkiego filatelisty.

.-...
'

Odnaleźć

znaczeniu.

Chiński

3. ELIMINATKA
10 wyrazów o podanym niżej
Po skreśleniu z nich końcówek,

humor ludowy

Z okazji Nowego Roku wszystkim naszym
Czytelnikom składamy najlepsze życzenia.
(w. j . o.)

Wszyscy znają cię jako bogatego.
bogatego człowieka. Dlaczego nie
mLałbyś zyskać, poza tym, jeszcze sławę czło
wieka wspaniałomyślnego l hOjnego? Trrzeba.
abyś okazał się przyjacielem biedoty. Jeśli
przejaWi pan jakiś dobry zamiar, to będzie
Ale w tym momencie konie niespodziaro~ to roztrąbione po śWlecie! A poza tym będzie
przysunęły się do siebie, kukułka nie zdążyła dl!ł pana z korzyścią pokazać, że wśród naj-o
uciec l zginęła, egnieciona ich bokami A ko- WIększego zbytku, wy, bogacze, nie zapominie. jakby nigdy nk, poszły spokojnie po nacie kłopotać się o biednych ...
łące ...
Czen ocenił należycie mądrą ,adę i wznoMoże umówiły się z góry,
aby zniszczyć sząc kIelich, poprosił gości o ci5zę.
- Musimy tu wspomnieć i o tych - po_
;ażdego. kto i-ch zechce poróżnić? Kto wie?
Wlele jest jeszcze takich kukułek! Oczywi- wiedział uroczyście - którzy pracują na naszych polach którzy przygotowują dla nas te
ście z czasem wyginą one wszystkie, a my
potrawy, to wspaniałe wino! Nie wolno za.
oowiemy wówczas; dobrze im tak!
pominać o naszych kulisach Przecleż znajdują się ludzie, którzy oskarżają nas o brak
JAK CZEN RAZ W ZYCIU POMOGŁ
uczuć, o .obojętność wobec cierpień narodu.
BIEDNYM
Aby oballć to oszczerstwo, proponuję wypić
W domu Czena odby",- ała się wspaniała za to, aby bogowie obdarzyb wszystkich bIedlczta· Drogocenne wino lalo się strumienia- nych bogatym i szczęśliwym życiem! .
Po tym t?aści e ?głoszon(\ Czena za obrońcę
m1. Ryż, niby stosy pereł, leżał na złotych
l dobroczyncf!
bIednych całej doliny Che.
talerL:ach.
r wszyscy wlerzyh w jego dobre zamiary...
- Łaskawy panie - zwrócil się do Czena Wazyscy. oprócz bledoty.••
siedząey ,p rzy nim pmybysz z tamtego brzegu

Pośrednik zza morza
Kukułka postanowiła dZIałać wypróbowanym sposobem: siadła na głowle siwka, rzekomo odganiając muchy, i zakukała szepteltl
- Bądź ostrożny! Spójrz jak na ciebie patrrzy ten kary. Chce ci kark skręcić i WYTWać
ogon. gdy tylko zaśniesz. Czy nie byłoby leo
piej wyprzedzlć go i samemu napaść?
Następnie kukułka
pofrunęła do karego
i powiedziała mu to samo. Konie spojrzały na
siebie. W ich oczach zabłYSły gniewne iskry.
Postąplły kilka kroków ku sobie i stanęły
obok siebie. bok przy boku, dumnie wyginając szyje.
"Ach, jakże mi się chce ziemnych orrzechów - pomyślała kukułka, przysłuchując
się burczeniu swego żołądka. No, jeszcze
roszeczkę. a zaczną się bić. te głupIe konie!"
Rzucila się między nie i zaczęła dziobać 1\3.7
'Jiały, raz kary bok · Dzidbala i krzyczała:
- Blją cię, a ty nie reagujesz! Wstyd! Biją
cię, a ty ...

Che. bardzo

(tł. łk.)

