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PABY~ U. W czasie debaty nad budłetem we Francuskłm Zgo~
~niu NarodowYID. Bida.uU otrzy maI nikłą większoścht głilflów vo-

lidauli

•
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Nie jest wy~ te Bldault
postaWi jes.zcze rll!Zl kwestie zaufama.

rządu.
dotyczyło podwyższe nła

tum zaufama dla swego
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WARSZAWA. W dniu 30 grudnia 1949 r. w godzinach rannych pn..r
W czasie dyskusjłl., przed głosowa- byll do Warszawy w drodze z Mos kwy: sekretarz generalny KC Komem nad votum mufania, deputo- mnnłstycznej Partii Włoch - Pal miro Togliatti wraz z sekretarzeld
wany DUCLOS złożył ośWliadoae- partU - Pletro Secchla.
nie,
w ktÓrym przedstawił stanoW kilka godzin później odbyło g!ę' zwężenia rynku wewnęrznegp. NaWobec InlIemOŻllośct zakończenia !pozycją, uchwalenia na styczeń 195Q
spotkaruie PaJ.m1ro Togliatii i Pietro turalny zewnętrzny rynek zbytu dla
debaty budżetowej z końcem roku ".. miesięcznego prowizo.rdum tak wisko Partii Komuni3tyca.:ned.
"Bidault domaga się od nas zau- Sgochia 2l członkami Biura Polltycz- Włoch _ to kraje demokracji lu.1949, rząd zam.leJ.V:a wystąpić z pro- jak uczyniono w roku 1949. '
tania - oświad~ł Duclos - po nego KC PZPR
dowej i ZSRR. Ale 1,mperiali§ci ame
to, by prowatWić dalej wojnę w Viet. · Tegoż dnIia kOJlli.tet warszawski rykańscy nie pozwalają na nawiąa..
•
•
namie, by n~c!ć masom p.racują- PZPR ::.organizował w sali MBP nJi.e z tymi krajami normalnych sto
!~HI
cym wa;unki ż~a coraz cięzs.ze, ~Y spotkanie stołecznego aktywU par- sunków gospodarczych, a burżuRzj"
&
RDII
. .
. zap~wn:tc olbrzymie zyskd Wielkim tyj!llego z Palmd'ro Togliatti.
włoska szuka w imperializmie oparkapl.t allst?Jll'
Zebrani powitali aJ wielką ser- cia przeciw klasie robotniczej.
poszukiwanych pnez władze radzie. ckle ukrywa rzqd fiński
Pan. Bldault d~ga ~~.. od nas decznością przyw6dc~ mas pracująNa czele rozbudzonego proletarłaza~~fama: bo pragnie udzieh.c ~mne- cych Włoch.
tu i ludu włoskiego stoi na.jsi1n1eJ.
Przewodniczący prezydium Stani- sza we Włoszech partia - Komu.
MOSKWA 1.1 Wiceminister spraw nych prV'..stępców władze fińskie st~l ~a~com QJ Vlichy, by Wi~ZlĆ parzagran.icznych ZSRR Gromyko prtlY zaopatruj'l w fałszywe dokumenty z triotow l. członków z ruchu oporu sław Zawadzki udziela głosu człon- nistyczna Partia Włech llcząca obecjął posła repubJń.ki fińskiej w Mo- fikcyjD,ymi nazwiskami, co umożlri.- OTa21 ludzi pracy. :vruczących w obro koWl! Biura Politycznego KC PZPR nie ~.303.IJOO cUonMw. O jej wpły.
chleba i pokOJU. Chce on otwoAl
. .
.
skwie - Sundstrema, któremu 0- wia zbrodniarzom ukrywanie się i nie
rzyć rynek francuski dla towarów eksandroWl Z~wadzk~emu: Ale-- wach świadczą m. in. wybory do
świadczy!, że według danych, będą prowadzenie
wrogiej drziałalnQŚci amerykańskich co przyczyni się do ~s~nd.er Zawadzk~ prze_;:azuJ~ w rad zakładowych, podczas których
cych w posiacaniu władz radziec- przeciwko ZSRR.
wzrostu bezrobocia i do zrujnowa. l1nl.emu mas I?ra~u]ących P?lsln go.: komuniścI osiągnęli cd 59-90 proc.
kich, na terytorium Finlandii przeRząd radziEćtti chciałby wiedzieć nia naszego rolrnctwa. Pan Bidault rące .. pozdrowlenJa .r~o~tm?styczneJ gll.'is6w.
bywa dotychczas przeszło 300 zbro- dlaczego rząd fiński nie przekazał
agni b Francja stała się kolo- P~ ~łoch. włoskieJ. klas,e ~obotZ Partią Komunistyczną współpra
oniarzy wOjennych, obywateli ra. dotychczas wymienionych zbrodnia- ~a ar:~ryiańską.
mcze] 1 masom prac~Jącym, ,..:ycząc cuje Partia Socjalistyczna z Pletro
dziec!dch, co sprzeczne jest z trak- T"ZY wojemych do dyspozycji władz
Gdyby chodziło o uchwalenie po- im ostatec.znego ZWY.C1ę~v:ra w .w~l- Nenni na czele.
tatem pokojowym.
radzieckich, naruszając w ten spo- datków' od rz;ysk6w wielkich tvwa- ee z rodzin:ą :-ea}tc]ą l unperlahzKlasa robotnicza Włoch posiada
.
silną orgu"!l.izację związkową - Kon
W myśl tego traktatu rząd fiński sób poSitanowierua traktatu pokojo- rzystw kapitalistycznych, deputowa- me~ ameryKru:skim.
. WsrM grZIIlllą~ch okl.ask.ow za- federacje Pracy, która li~ obecnie
tr.obowiązał się wydać sądom radZ'iec wego oraz radziecko-fińskiego ukła ni komunistyczni powiedzieliby: gło
•
5 mil. czł!)n'~ów.
,
!kim wszystkich pI'iZebywających na du <> przyjaźni, współpracy l pomo- sujemy! lecz jeśli chodzi o wypowie. bler~ głos Pa1r;liro Toghath.
r.l!-awc~ wyraza. głę~oką r~dośc ~
Partia Komunistyczna mobilizuje
terytorium fińskim obywateU ra- cy wrzajernnej z 1948 roku, w myśl dzenie Slię co do polityki pana Biozieckich, którzy dopuścili się na- którego rząd mński stwierdził raz dault _ to powiemy stanowczo: nie! m?ZnO~Ci spot~a:lla 5.lę 2l działacz~- jak najszel'sze masy ludowe. Znany
ruszenia ustawV<iawstwa Zwiąmro jesZC2le. że będzie. działak w duchu NigdY nie oJl:a1.emy ~~fanla takie- rm FZ1~R, l 'dUOSC tym. W'lęks~, ze jest pow"z\.! ill,~C ua "zuoką skalq
nlU rządowi!
sl?otkann~ to odbyw~ SIę bezposred- zakrojony ruch włoshlch robotników
Radziecklego, przez rroradę lub współpracy i przyjaźni 2l ZSRR.
mo po Jego powrOCie 2l Moslnvy, rolnych oraz chłopów bezrOlnych
wspólpracę 2l niepr.zyjacielem w cza
gdzie uczestniczył w uroczystościach i małorolnych, którzy w,jmują leobchodu 70 rocznicy urodzin Gene- żącą odłngiem ziem:ę obszarnic7Ą
zbrodrrlarzy
ralissimusa Józefa Stalina. Uroczy- i przystępują llo jej ul'i'awy. Walka
omajciuje się grupa, składająca się
BERLIN, 1.1. Jugosłowiańska mlTypowy przykład ich działalno stośm te były wyrazem triumfu 50- milionowych mas włoskich n,osi "lNYrzJ 56 przestępców wojennych, którzy -sja wojSkowa we Frankfurcie nad ści w Jugosławii opisany jest w li- cjalizmu, przyjaźni i jedności wszy. raźny
charakter ooJ.itycmy. jest
dopUŚcili się najci~zych zbrodni Menem i Hamburgu werbuje obec- ście dawnego Untersturmbannfiihre stkich narodów, walczących o trwa wallrą o r-ąd Judowy, o niepotlleprzeciwk:> ZSER. Osoby te znane .
ły pokój, ą lepszy świat. Uroczysto- głość l suwerenność narodową, de$ą rządowi fińskiemu, a oSJtatnio 11- me byłych żołnierzy hitlerowskiego ra Waffen SS Hans Dietra :>J Diissel Ści w Moskwie - mówi Pahniro ptaną przez imperializm amerykań
Wehrmachtu oraz członków SS do dorfu do swojej pmyjadółki-Hel
sta tych .<?só1;> prze~azana oostała rankowiczowskiego gestapo. Obli.. gi Schefer - zarejestrowanej pro- ToglJiatti - były przegl ądem sił 0- sld, walką o utrwalenie pokoju.
b,ozu. postępu i pokoju, które nie Mówca zanewnia, że ""łoskie masy
rządowi finskiemu dodatkowo.
czono ogólnie, że około 500 niemiec stytutki.
Władze raozieckJi.e są pof.nformo-l 'kich faszystowskich najemników
" ... Bardzo lubię moje obecne za- tylko w kraju socjali=u i w kra· ludowe ~e da.dzą się qf",.dy wciąg·
jach demokracji ludowej, ale rów- n~,ć do wojny przeciw ZSRR i Itrawane. że nkkt6rych z wymienio- p07JOstaie już w służbie Tita.
jęcie. Jak ci już opowiadałem prz.ed
wyjazdem, Jugosławia nie jest dl" niei we wszystkich krajach świata jom dcmll~a":tc;jj łud::wej. Walka
rosną i potężnieją z dnia na dzień. o pol~ój jest gł6wnym n.aszym zadaP!'iZechodząc do anaHzy sytuacji! niem.
Palmi~o
Togliatti
Zadania nasze n;fe są łatwe. Ale
.
w
naS2YID odd:zJ:iale mamy lO Niem- we Włoszech.
NOWY JOPJ{, 1. 1. - Jak donosi Zwracają oni uwagę. ze do przygo- ców _ 2l czego jedynne trzej nie sa s~wierdza: Burżuazja wIoska, od:rzu me jesteśmy osamotnieni ..Jesteśmy
dziennik "New York Dally W-:>rker", towa.nia. wszystIdch niezbęd~yc!t .do dawnymi SS-oweamń. lecz słu:.iyli C'lła nawet pozory obrony interesów cz~ścią poteinego obozu pokoju i po
obrońcy 11 skazanych przywódców ~mentów p~trzeba przynaJ~meJ 4 w .7JWYkłyr(l Wehrmachcie" - brzmi narodu i całkowicie zaprzedała kraj stępu, na którego cz!::~C! sto'i wielki
Partii Komunistycznej USA złożyli nuesięcy ~ ze wyd:roko,,:aroe tych 1wspomniany list. Kilka dni temu imperiai\.istom. Zdradziecka pelity. Zwia7ek Raaziec'ci z g'm'a 1nym jew Federalnym Sądzie Apelacyjnym dokumentow . będZl.e .kosz.towalo wysłano nas już po ra2 czwarty do ka klerykalno-sarugatowsldch rzą- go Wodzem - Józefem Stalinem.
wniosek o przedłu~enie terminu wy przeszło 65 tYSlę~y dolarowo
t • s
j
si Mieliśmy za ~danie dów dóprowadtiła gospodarkę kraju I dlatego - kC'-:lc:!y wśród burzl<i.New York Daliy Worker" p·od.kre ej ame w .
znaczonego do wniesienia apelacjlido stagnacji. Włochom grOZi kryzys wych oklasków PaJmiro Togliatti śl;, że fakt ten stanowi jeszcze je- p!'ZY'.vołać do pm;;ą dku tyeh zward.o- gOSPodar?zy .. Wzras.taj l"lca lle~1za ma~ jesteśmy ])p.wpi . żezwycię;;two hę
do dnia 15 września br.
charakteru wanych chłopów •
Sąd Federalny orzekł poprzednio, den dowód klasowego
przyczyma SIlę do Jeszcze Wlększego dz'e po n~~zej stronie.
że dokumenty, które muszą być do- sprawiedliwośoi w Stanach Zjednołącz{}ne do skargi apelacyjnej, mają czonych. Konstytucja amerykańska
być dasbrczone do 15 lutego br. daje na papierze prawo wszystkim
Obrońcy stwierdzają,
że
znaczna I)bywatelom a.pelowania do wyższej
l10ść dokumentów, zebra,n ych pod- instancji sądowej. Jednakże w prakczas 9 miesięcznej rozprawy, nie po- tyce koszty sądowe są tak wygórwa
zwala na dostateczne przygotowanIe ne, że na apelację mogą sobie poapelacjI \v tak kr6tlU1n okresie czasu. zwolić jedynie bog.acze.
WARSZAWA, 1.1 (PAP). - Rada
snych względnie nie odpowie..
Dalszy wzrost płac w roku 1950
Ministrów postanawia:
dały układowi cen, zapewnia- odbywać
się bE;dzie na podstawie
z dniem l stycznia 1950 roku
jącemu właściwy rozwój go- wzrostu wyda,jncści pr'1cy i w ści
dokonać 5 proc. podwyżki podspodarki narodowej.
s!cj zależności od niego.
UJ
I ••• ta szterlinqa
stawowych (zasadniczych) płac gQdzinowych
i
miesięcznych
wraz
z
doRada
MiniS'~r~w:
stwierdza,
żc
Wykon.anie niniejB?ej l.lC'hwały PO
NOWY JORK, LI. Prasa amery- bowała Mwej pożyczki amerykań datkiem wyrównawczym dla ogółu wprowadzona mmeJszą uchwałą pod tucza
się prezesowi R,,-dy Mi nikańska :z;amieszcza raport, przesła skiej. Raport potwierdza publk7mą
pra'cowników, płatnych z budżetu wyżk~ pł~c i zasiłków rodzinnych str?w. pt'.z~~lodnic7.ącel:11.1 Paóstwo!!l.y przę21 ministra skarbu USA - tajemnicę, że dewaluacja funta an° państwowego i ze środlków samo- wyra!,~ s:ę łączną kwotą okolI) we] ~O~lS!l Ph!10w:mla <:t0spo c! arSnydera do prez.
Trumana, gielskiego nie przyczyniła sd.ę do rządu oraz dla ogółu pracowników ?3 mlJjard~w zł w s.tosu~ku rocznym c~ego, mInIstrOWI Skarb~.l WS7YStstwierdzający całkowite fiasko de- zwiększenia ekSportu towarów bry- zatrudnionych w :instytucjach i przed l z na. ~~zką wyrownu]e dokonane klm z.amtercsowanym mm!strom.
tyjsJsich do Stanów Zjednoczonych
waluacjj funta angielskiego.
si~biorstwach uspołecznionych.
podwyzkl cen.
Snyder podkreśla, że dla utrzy- i tym samyni nie stała się dla Wliel
Z dniem 1 &tycznia 1950 roku l'ł
~
mania swej gospQdarkń. na pollio- klej Brytanii dodatkowym źródłem
zasiłek rodzinny dla ubezpieczoA
Ił.. 1HU
mle Wielka Brytania będzie potrze- dochodów dolarowych.
nych, których miesięczny zarobek
V ! j f ; i f i .....
nie przekracza sumy :volnej o~ Pl)wały
datku od wynagrodzen, podwyzszyć
o 250 zł miesięcznie na każde dzi~WARSZAWA, l.I (PAP). Uchwa la Rady Ministrów z dnia 31 grucz U nbadall1le działalności antyargentyńs!t&ejU
ckQ..
.
dnia 1949 r. dotyczy pięcioprocen towej powszechne; podwyżki płac,
Z ~ru~;n dl t~!czdma 1950 rdoku CzęsclOwe; podwyżki zasiłków rodzinnych oraz pewnych zmian
PARYŻ 1.I. Dziennik "Human·i - umąd21iły najazd na biura demoZffilemc po a en. o wynagro zen
S ' •d
. . t tn·
,.
.
"
te" donosi że dyktator argentyński kratycznych organizacji: Ligi Obro- w ten sposób, aby przewidziana w cen. ?osro Z!ma~ cen 1S o e ~aczeme dla sV\Tlata p"acy 110siaPeron ~iął przykład ze swoich ny CzłoW1ieka, Związku Kobiet Ar- pkt. l) 5-procentowa podwyżka płac da zmIana c~n mIęsa, tłuszc.zu wleprzowe.~o i pr7etworów mieswaszyngtońskich przyjaci.6ł ! powo- gentyńSkich, Związku lVtłodych Pa- nie została pomniejszona przez po·
nych oraz z.rmana cen wyrobow włóki.enniczych. Zmiany te wyma
Argentyńskich,
Federacji h\cenia podatkowe.
łał do życia .,Komitet Badania Dzi.a triotów
gają bliższego omówieni.a .
.
Młodych
Komunistów.
Zamknięto
łalności Antyargentyńskiej", wruJrosiedziby
tych
ugrupowań
i
skonfiskowany nawet w najmniej szych szczeZ dniem 1 stycznia 1950 roku
1. Opanowanie sytuacji na odcin- tym samym silny bodziec dla wzrogółach na osławionym
"Komitecie wano ich archiwa oraz mater:ały
a) podwyż9zyć ceny detaliczne ku zaopatrzenia ludno ści mlejskl€i stu produkcjI żywqa Przeprowadzo
Badania D ziałalnOŚCi Antyamerykań propagandowe.
mięsa i wyrobów m'~"n"ch do w mięso mogło nastąpić wyłącznie !l a przez rząd akcja Ci, la norytywoE'
Wspomniany komitet zaatakował
poziomu odplJwiCldt> 'a.cego l'e pIJd warlln.l{!em rozszel' 7 enia pro- rezultaly i doprnwari?iłn do bardzo
skicj".
Argentyński Komitet, na którego także ruch związkowy z niesnotynom, j2.·~de pJacone są rolnikom aukcjI hoclowlanej na wsJ. Dla stwo· znacznego zmniej~7 enia trttdnnśd,
czele stoi deputowan)' Visca, rozpo. kaną dotychczas ~wal~ownośC'ją. Car
za żywiec. oraz
rzenia zachęty do szybkiego wzrostu Idóre mialy miejsce w oku'sie ubieprzywódca
czął swoją dz:iałalność od 1. ograni- los Antonio Aguirre wprowadzić
zmiany cen nie-, hodowli na wsi ustalone zostały nD głym.
których artykułów przemysb- pot'"1:ątku 1949 r. ceny na żywiec.
czenia swo,body wypowiadania się zwi.ąuwwy został aresztowany. Po·
wy ch i taryf, kt6re nie pokry- zapewniające rolnikoWi wyjątkową
(Dalszy ciąg na str. 2)
demokratycznym dzńenn:lkarzom, 2. lieja Perona zamęczyła go na śmierć .
wały doty<:haal kosztów wla· dochodowość hodowli d stwarzajl\<:e
wysłania oddziałów policji, które
Głosowanie
podatku od produkcji z 12,5
proc. na 13,5 proo. oraz ust&nowłe n1a podatku od nlewypłaconych dobchczas zysków pewnych wielkioh spółek akcyjnych. W głosowaniu
padło 806 głosów za I'ZIldem, a 288 przeciwko.
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zakończerue
3-letniego planu na Węgrzech

Przedterminowe

w dniu 31 grudnia
oficjalnie tr'.oyletn!
plan odbudowy gospodarczej na Wę
grzech, Tym samym. plan trzyletni.,
rozpoczęty 1 sierpnia 1947 r., został
(Zakończony na 7 m1eg!ęcy przed ter
minem, Setki przedsiębiorstw WYkonały plan trzyletni jeszcze wcześniej, wypełniając m. in, swe zobowiązania dla uczozenJia 70-lecla urodziny Generalissimusa Stalina,
Z dniem 2 atyoznia masy pracują<:e Węgier przystępują do reaI17J8C~ nowego !5-letnrlego planu gospodarczego.
BUDAPESZT.
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(DokończemE? ze
1)
,
gatunków, prze:JJ masy pracują<:e
RJZąd, nle bacząc na podwyższenie stosunkowo rmdziej nabywany<:h.
~n, płaconych rolnikom za żywic<:, I' Natomiast jak wiadomo popyt na

.strony

postanowił zasadniczych cen detallcz te gatunki ze
elementów kamięso w ciągu 1949 r. niej P1,talistyoznych
1 spekulacyjnych
znrleniać. zgodn;!e 2l przyjętymi pmez kształtuje Idę bard2lo ai1n:ie.

nych na

rlZąd i podanymi do wiadomości
3. Pozostałe zmiany cen wprowa
pubhlcznej zasadami polityki cen <!zone z mocy omawianej uchwały
li płac ,a rok 1949. W tym $tanie Rady Ministrów mają przede wszyrzeczy państwo pokrywało różnicę ~tldm zns.czenl.e porządkowe dla ucen rzakupu i sprzedaży mięsa. W kładu kosztów i <:en w ramach goroku 1949 wydano 2l tego tytułu gpodarki państwowej. Dla konsupoważne, wielomiliardowe kwoty. menta nie mają one bądź żadnego
Tego rodzaju stan rzeczy nie mo- !Znaczenia. bądź też dotykają go w
te być jednak traki:owany jako nor- sposób mało istotny.
Wśród tego
malny. Utrzymywanie cen mięsa rodzaju zmian na plan pierwszy wyna poziomie niepokrywającym kosz- s,:!wa się sprawa cen wyrobów huttów, jako zjawisko stałe oznaczałoby Dlczych.
dopłacanie przoo państw nie tylko,
Ceny żelaza i stali ustalone były
do zakupów czynionych przez świat w ostatnich latach na poziomie wypracy, ele do zakupów wszystkich raźnie niższym od poziomu kosztów
innych konsumentów z elementami! własnych. Ten stan rzeczy uzasadkapltallstycmymi 1 spekulacyjnymi niony w pOcrl4tkowym okresie rozwłą<lZIl.ie
ł woju nlW:ej gospodarki nie powl.
nien byĆ na dalszą metę utrzymaUchwalona przez Rad~ Wrrlstr6w llY. Doś6 lfIlaezna pOdwyżka <:en żepodwyżk~ <:en mięsa nastąpUa w wy laza, materiału w pierwszym nę8okośo! mezbędnej dla pokrycia cen dzie charnkteru. inwestycyjnego nie
płaconych rolnikowi 0I'a:2l kosrct6w ma bezpośredniego znaczenia dla
przetwórstwa i dystrybu<:ji 1 znie- !kon8Um.enta. Tym niemniej, wru. ze
cl.end.a t.:vm samym ponOS1JOn.ych zmianą cen :!ele.za nestąp1ły jako
prze7J panstwo dopłat.
jej pochodne zmiany cen wyrobów
2. Produkcja nasz.ego przemysłu meta!lowy<:h. C~nY' większości tych
Włókienniczego oparta jest w poważ artykułów, oparta o lIJ.1sk.ie ceny
nej mierze o surowce importowane żelaza, ustalone były uprzednio na
jes.zcz~ w dużym odseth."'l.l ~ krajów po7Jiomfe
nie pokrywającym pel..
kapitalistycznyeh za :funty i dolary. nych kosztów
produkeji Niskie
Musimy surowcami tymi gospodaro- ceny między innymi niektórych na-
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Aby uchwalona podwy2lka płac
przypadła na rzecz pracowników w
pełni, bez żadnych uszczupleń, zapadła decyzja rządu o =ian!e stawek podatku od wynagrodzeń w taki sposób, aby suma podatku płaco
na przez pracown:iJka po podwyżce
pła<:, nie była
większa od kwoty
płaconej a tego tytułu poprzednio.
Jak wida~ uchwała Redy Mlnlstr6w:
1· StaDowi Istotny krok naprzód na drodze do uporządkowaDła układu cen l uezyniewa z nich lDStnunentu IM
wz~ożonej ~l1d o rentow- ~n
nDyOCscb. sakładow produkcyj- metro

wo wydać w konsekwencji uchwalo
ny<:h ~an cen, to okaże się, że
ta dodatkowa kwota jest bardzo nie
znaczna i wyre.ża .i~ odsetkiem nieco przekraczającym 8 proc. Bumy
ogólnych zarobków ~w1ata praq.
Rząd stanął na stanowisku, te te
dodatkowe aczkolwiek stosunkowo
nieznaczne wydatki świata pracy,
mU!zą być masom
pracującym w
pełni pokryte. Ze względu 00 to, że
budżety posrrezególnych pracowników i ich rodzin nie układają się
jednakowo, że wykazUją duże różmoskiewsldego
nice, Rada Ministrów postanowiła
podwyższyć płace nie o 3 proc., lecz
2. W pełni żabezpiecza inMOSKWA. W dniu 1 stycznda
uchwaliła
podwyZkę płac zasadniteT~SY świata
pracy poluy- otwarta została no~a czwarta maczych o 5 proc. W trosće o grupy
Wa.,]ąc mu z na.dwYŹklł wzrost gistrala mOSkieWSkiej kolei podzIepracowników najmniej zara'b~ających
wydatków WY11ikły ze zmian mnej.
l utrzymujących liczną rodzm~, dla
cen.
których w poszczególnych p~ypadW uchwale Rady Ministrów <:2:yMieszkańcy Moskwy będą mogli
kach 5 pr9c. podwyżka płac nie da- tamy: "Dalszy wzrost płac w rok.u w ciągu 10 I pół minuty przebyć 'I
wnłaby pełnej łW8Iancji pokrycia 1950 odbywać się będ!Lle na podsta. ld.lometro'Wą trasę od Dworca Kurzwiększonych wydatk6w, rząd po- wie wzrostu wydajności pracy i w "kiego do Placu Krynu!k:Iego bez
stanowił
przeprowadzić <:zęścloWIł ścisłej zależności od niego". Wzrost przesiadania.
podwyżkfł zas:2ków rodzinnych. Pod wydajności pracy będzie stanowić
Dla zIlustrowanda olb~ roll
wyżka •• w,noll1 zł 250 mie&ięcznie pod.at6wOW\ dfwignię dla systema- metro moskllewskllego oraz jego l'OZna kaMe dr1ńecko i dotyczy WSZ'!- tycm~o obniżania kosztów wła- woju ~starczy wskazać te podczas
stkieh Pl'l.oownUrow, zarablsją~ych snyeh, co w dalszej pe1'$pektywie gdy w roku 1936 przewi~ło ono 110
pOnitej minhnum zwoln!onego od stanie si~ pod!ńftwą dla polityki Itt~ milionów pasa±er6w. to w roku 1948
-p odatku od wyft860d~eń.
łego 1 ltopni1:>wego obniżania cen. już 670 millon6w o$ób.
------------------- ------------------------
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Nowy polski fUm długometrażowy

przyczyniały się w wielu przy.pa1·
Od Nowego Roku wchod2J1 na
kach d? marno~a\VStwa, nieoszczęd ekrany nowy polski fllin długomen~go użytkowarua gprzętu, trwonie- trażowy o tematyce współczesnej
~lla tego cennego surowca. ja~ p1l. "Czarci ~leb". Fillm zrealizowaJest dla odbudowy 1 budo.wy naszeJ ny zostal według &cenariusrz:a i w

I
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tu zaozynają rozumieć. te !Il!1e WY- nIczna, ~uszona do ciągłej walki
starczy w 1<:h słu:fuie uczciwość 1 od ~ terenem 1 żywiołem. Ni. małą jej
waga, a konIecmla jest równiet zasługą było wciągnięcie na szczyt
czujność.
Kasprowego ciężkiego śmigła wiatro
Istotnym motywem akcji toczą<:ej wego lub też transport w czasie
gospodarki narodowej - zelazo.
reżyserii Tadeusza Kańskiego PI'IZY siEj w filmie jest przyjaźń polsko- zawiei stukilowych lamp, UtrwalaJak :wt dać , uchwalone przez rząd współpracy technicznej reżyserów czechosłowacka jednocząca ludzi tej nie efektów na taśmie dźwiękowej
pod:vY'zokl <:en objęły spośród arty- włoskich V. Barbaro i A. Vergano. samej postępo~ej idei na tym sa- wykonywano podczas naj ostrzejkułow o <:harakterze k,onsumc;Vj"Czarci ~leb", którego akcja to- mym odcinku służby, w walce ze szych mrozów.
~y~
etosunkowo. nieW:l~lką lch czy się na tle wspaniałej panoramy wspóll}ym wrogiem klasowym.
W czasie kilkumieSięcznej pracy,
zujących.
ilosć; Ogromna wlększosc cen to- Wysokich Tatr, łączy, pełną dyna.
.
mimo brawurowych zjaZdów narciar
Pr:zeprowad.zcrna podwyżka cen war~w i usług o po~stawowym ::na- miki i napięcia. akcję dramatyczW wyk<?uamu filmu, które sta: skich w trudnych warunkach terepewnych tkanin niewątpliwie Pl."ZY- czen~u dla pracowniczego 'budz.etu ną tzJ walorami plastycznymi i fol- n~ wysokim d.. wyrównanym pozio
h' d ł d
c:zyni się do oszczędniejszej gospo- rodzmnego
pozostała bez zm1an, klorystycznymi Nurtem ideologiez- mle, biorą udnal, obok aktoró:v za- ~~~~ w ~:SP~I~~ o o żadnego wydarki w tej dziecmnie i zmnaejszy I tak na ni.ezmienionym poziomie n~m filmu jest problem czujności wodowych :z: Tadeuszem SC~ldte~
poważnie rozmiary handlu spe'kula- pozostały. <:eny chleba i ,mąki, <:U- wobec wroga klasowego, zlokalizo- w roli Jaśk~ na c;ze1e. lllleJscOWl
Gdyby nie solidarny i ofiarny wycyjnego.
kru i soli, wyrobów cukierniczych, wany na odcinku służby Ochrony g6rale. z ktorych rezyser umiał wy- siłek całego kolektywu - N1m niCeny tkanin oos1:,ały podwyższone ~tykuł6w prze~ysłu spotywcz~go Pogranicza.
dobyć nerw dramaqrczny, akcet;ty gdy by nie powstał.
śred'
dla wszystkich rodrmjów ltd. Krótko mÓWIąc - wszY9tkich
. . prawdy j szczerośCI, zapewn!aJąc
W· I
1 ga~~lkó'\v o około 15 proc. Pod- ustalonych .przez państwo cen art y- . Pomys~ ,scen.arlu~za. narodZIł ł S'lę w ten sposób filmowi cechyautenr
le ce zasłużył się w realizacji
'ednak nie została doko. kułów spozywczo-rolnych powszech ruewątpliwle
. zw.ąz.ku !Ze s ynną tyzmu.
flImu operator A Forbert. którego
ta
WYnana w s20sób jednoli"ty J mecha- nej konsumcji, z wyjątJkiem mięsa ak~erhą kPtr~emytm.~ą hl~abiów. I;'?toc- Praca nad tym filmem nosiła szcze- zdjęcia pejzażowe i narciarskie nau
~. •
tw ó
IC
orzy USFowa l wywlezc za
leżą do najpięlrnieJ·szych. J'akie w
-f>r""u
artY"-'lów
m'e l Jego
prze
.'
'ł'
b'
ztuki - - gólny, charakter.
Zdjęcia wykonywanlczny • Ce~y
"t,
"'5
.tUl
N
I
. Ol'
. w.
.'
granIcę wspama e z lory s
W k'
h T t h
. Polsce wykonano.
zostały podwyżswne w ogóle, niea n ezmlem0!lYI?- pOZl?lllle po- skarb kultury polskiej.
, ne Zjmą w yso lC
a rac w me
które bardzo n1eznaczrrie. natomiast. ~stały ceny skor n. obuWl8, węgl.a
Bohaterami filmu są 2l jednej zwykle trudnych warunkach tereno
"Czarci Źleb" stanOwi nliewątplinajsilnlej podwyż~one zostały ceny l drz~wa, .nafty .1 benzyny. za:pałe~ strony _ żołnierze WOjsk Ochrony wych.
wie nową pozytywną pozycję dorob
tkanin wełnianych 1 to najwyższych i p~ple!OSOW, splr~s.u,. wódki, Wl- Pogranicza i górale tatr.zańscy, z
Prace nad filmem cechował zgod- ku C'drodzonej kinematografii pol__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ na l PIWll;> mydła. l SWlec, artyku- drugiej _ ludzie wezorajsi" _ ary ny wy&Hek i Il8pał całego zespołu skiej.
łów <:hemIcznych l kosmetycznych, t k r '
"
b d
. h sIu realicZatorskiego
artykułów elektrotechnicznych ga- s o ael oraz
ę ąca. na lC u
.
zet i czasopism
jednym sł~wem gach banda pr.ze~Y'1:ników.
.
Trudności do pokonania były tym
worowy O ZleCI
olbrzymiej większości
artykułów
Gl.ów,ną postaCIą filmu - postaC1ą większe. że znac~a ~ęść tego ze- W Brolysłowie
Pochmurno, z drobnymi opadami przemysłowych oraz wszystkie pod- w;ybltm.e P?zytywną - jest młody społ~ była zupełme me oby.ta z góśniegu przechodzącego na północy stawowe świadczenia dla konsumen- goral. zołniern WOP. gO~owy wal- rami; w pracy swej współrealiza
PRAGA, 1.1. W stolicy Słowacji.
kraju w deszc:z:e. Temperatura nocą ta (czynsze, komunikacja elektrycz- ezyć do ostatka ze szkodnikami Pol- tor,zy byli narażeni na niebezpie- Bratysławie, otwarty zostal pierwod m.mus 2 st. na wybrzeżu, do mi- ność gaz itp.).
'
ski Ludowej. Koledzy jego - to <:zeństwa, grożące rz:drowlu, a nawet szy dom towarowy, przeznaczony
nus 8 st. na południow~-wschoWpływ uohwalonych zmian cen ludzie prości, szczerzy, nie pozba- życiu. Najtrudniejsze bodaj zadanie wyłącznie dla dzieci. W d'{mu tym
dzie. W ciągu dnia wzrost tempera- i taryf na budżet pracowniczy jest wieni Sł!lbostek, lecz z gruntu u~ci mieli do. pokonania operatorzy. dla nie tylko można Silę zaopatrzyć we
tury do ok. plus 3 st. Na wybrzeżu nie znaczny. Jeżeli porównać roczną wio Słuzba wojSkowa jest dla mch których praca w górach była czymś ws~stkie artykuły, potrzebne dla
1 minus 4 sto na południowym wscho sumę zarobków wszystkich pracow- szkolą charakteru, a zarazem prak- zupełnie nowym. Zaasekurowani l!1- dzieci. lc<:z matki mogą się tam ród7rl.e. Umiarkowane wiatry 2l kIlerun ników 2l ilością pieniędzy, którą tycznym kursem uAwiadomienia po-I nami., obuci w "raki" dokonywali wnież nauczyć~ w jaki sposób rozw1ków północno-zachodn1ch 1 ,1;achod- świat pracy w tym samym okre- litycznego. Tu na pograniczu uczą zdjęć nieraJl w najbardziej karko- 'ać dzl!'!:! PlT1le2 gry i odpowiednią
nich.
sie rocznym będzie musiał dodatko-I S'ię odróżniać PI1Z'Yjaciół od wrogów, łomnych pozy<:jach.
zabawę .

me, w mniejszym wprawdzie stopniu niż dawniej. spotykaliśmy się
jednak nadal C1:e zjawiskiem spekulacyjnego wykupywania szeregu tka
nin głównie wełndanych, a także
pewnych gatunków tkanin bawełnia
nych. Tkaniny te \V sposób n1elegalny spekulanCi odsprzedawali kon
sumentom po cenach zna~znie ~żSzych od cen powszechnle oboWllą-
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Tymczasem profesor Rodionow wędrował po
czwartej klasie, szukając Niny Mikołajewny. Umyła
ona właśnie Zinę, wróciła na rufę i teraz zaplatała
dziewczynce warkocze. Zinaida kręciła głową, śle
dząc lot czajek:
- Zino, stój spokojnie...
- Mamo, ptaki.
- Widzę, widzę ... Nie kręć głową, Boże...
- Ptaki, mamo ...
Na rufie, pod wiszącą na hakach łodzią ratunkową, wśród szmat, mosiężnych mis i rondli siedzą
Cyganie, podobni do przebranych Egipcjan. Nieco
bliżej środka statku Rosjanie: pięćdziesięcioletni
mężczyzna o krogulczym nosie, tonącym w wiechciach nieuczesanych wąsów, bez kapelusza - krótkie kapce na bosych nogach. Przy nim córka, tęga
dziewczyna w kretonowej sukience, z szyją owiniętą
wyplowiałą chustą. Albo gorąco jej , albo coś ją niepokoi: coraz to sięga po wetknięty w płowe włosy
jaskrawo-zielony grzebień, poczesze si~ ~ znów go
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wtyka. Z drugiego boku ojca siedzi mężczyzna w dobrych butach, siatkowej koszulce, gładko wygolony;
twarz zmarszczył, łokcie oparte o rozsunięte kolana - widać, że dla niego brzegi uciekają zbyt wolno, ma coś pilnego do załatwienia. Opodal, czwarty
chłop o chorobliwie sinej twarzy i czole, pokrytym
liszajami. Zardzewiałym kozikiem leniwie nacina
zapleśniały chleb, żuje go i z trudem połyka.
Na górze, na pokładzie pierwszej klasy stoją Amerykanie - Limm i Pedotu. W rękach lornetki i przewodniki.
- Pytam tylko: po co potrzebne są Rosjanom te
niezmierzone bogactwa? - mówi Pedotti. - Widać,
że zada wala ich w zupełności kawał razowca i łyk
wody ... To jest niesprawiedliwe, że dziki, niemoralny i nieprzyjemny naród posiada tak ogromne zasoby energii...
- Ma pan rację, mister Pedotti: to jest niesprawiedliwe i niebezpieczne ...
- A u nas lekkomyślnie nie chcą zrozumieć rozmiarów tego niebezpieczeństwa.

*
**

zjawił się profesor Rodionow. Nina Mikołajewna spojrzała nań i lekko się nachmurzyła.
- A więc tu jesteś - powiedział profesor.

Na rufie

-

Dziecino kochana,

pamiętasz

tatusia? -

za-

mrugał.

Nina Mikołajewna odwróciła głowę, spoglądając
na obłoki. Zina też zaczęła mrugać, złożyła uteczka
w podkówkę. Wtedy Nina Mikołajewna powiedziała:
- Zino, idź z tatusiem na pokład ...
- Pójdziemy, Laluniu, karmić ptaszki, czajki ...
Nina Mikołajewna pchnęła lekko dziecko w kierunku ojca; Zina zaczęła wzdychać. Profesor wziął
ją na ręce i obejrzał się na matkę:
- Nino, a ty nie pójdziesz na górę?
- Nie...
Uważam, że koniecznie musimy ze sobą jakoś porozmawiać ...
Nina odwróciła się. Profesor, niosąc Zinę na rę
kach, odszedł.
Zarośnięty chłop o krogulczym nosie odezwał się
wyzywająco, nie patrząc na nikogo:
- Pięćdziesiąt lat pracuję... Czy nie jestem czło
wiekiem pracy? To - jak uważacie - mężczyzna
w siatkowej koszulce i butach pokręcił głową
i uśmiechnął się. - Z jakiej racji pozbawia się mnie
głosu?

- Z tej racji, że jesteś kułakiem.
- A to, to co? - wyciągnął doń rękę. - Odciski,
bratku ...
- Jak widzisz ...
Ujęła córkę za ramię i odwróciła ją twarzą w jego
To co? Modlić się mam do twoich odcisków?
Z pracy...
'
stronę:
Łżesz,
kułackie
...
- Zino, to jest ojciec. Sądzę, że nie zapomniała go.
- Lala, witaj.
Tfuj! - splunął zarośnięty chłop. - Do diaPrzysiadł przed córką; dziewczynka zasępiła się, bła ... Czy takie mają kułacy?
cofn~ła do matki, mi~zy kolana.
d. c. n. 1

gu planu
Sześcioletni

Plan Rozbudowy i
Przebudowy Gospodarczej Polski
jest drugim .z kolei wieloletnim
planem Ji(ospOdarczvm Polski Ludo·
wei.
Punktami wyjściowymi tego planu są osiągnięcia 3-letniego Planu
Odbudowy. Szczególnie wielkle znaczenie posiada osiagnięty stopień
ruzwoju przemysłu: biorąc wartość
produkcji przemysłowej w 1'. 1948
za IDO, to Odpowiednie wskaźniki
w 3 latach Planu Odbudowy wyna·
~ły 110, 144, 165. ZaznaczyĆ należy,
że wiele podstawowych środków
wytwórczych wzrosło ~acznie silniej, i tak:
węgiel kamienny dwukrotniie
energia elektryczna - przeszło
dwukrotnie
cem.e nt - 1,5 raza
. wagO!lly towarowe - 27 razy
maszyny rolni cze - 2,5 raza.
Ponadto rozwinęła się prOdukcja
wip.lu Dodstawowych środków wytwórczych, które w okresie między
wojennym albo w ogóle nie były wy
twarzane. albo w ilościach minimalnvch. Na pierwszym miejscu należy
tu wymienić: traktory. samochodY
cieżarowe. maszyny górnicze d włć..
klennicze. nowe typy ciężkich obrabi:>rek. okręty pełnomorskie 1 w. inr.hnciaż rolnictwo na skutek 01brzymich zniszczeń wojennych t wa
dliwei struktury społeczne i nie o!;iagneło w pełni poziomu przedwojenne~o, to jednak ogólny dochód
narodowy wzrósł bardzo wydalmie,
a w związku ~ tym zarówno ;poży
cie ludności jak i akumulacja.
Według szacunków wskaźniki do·
chodu narodowego przy bazie 100 w
r . 1938 w poszczególnych latach
planu 3-letnJiego wynosiły 96, 117,
140.
W oparciu o tak poważlne oSiągnię
cia przystępujemy obp.cnie do realdzacji nowego planu, którego celem
jest dalsza rozbudowa i przebudowa
gospodarcza kraju.
Poszczególne cele można zamknąć
w następujących punktach:
1) Polski potencjal przemysłowy
ulegnie :zmacznemu powiększeni.u.
Polska stanie się krajem przemysło
wO-iI'Olniczym i dorówna w produkcji
pr.zemyslowej na głowę mieszkańca
naibard7iej przoduiacym krajom kapitalistycznym w Europie.
2) W oparciu o produkcję pr.zemy
słową, wszechstronną pomoc pań
stwa i aktywność mas drobne/lo i
~redniego chłopstwa zostanie dokonany znaczny postęp w drledt7linie
rekonstrukcji społeomej polskiego
rolnictwa.
3) Srodki transportowe rowudowane będą proporcjonalnie do produkcji przemysłowej :1 rolniczej.
4) Wzrost dochodu narodowego
wvda·t nie umożliiw1 wzrosŁy spoży
cia mas ludowych i jeszoze silniejaze zwiększenie !Inwestycji,
Ił) Nastąpią powame ml!ian,y 'fi roJJ
m:les-zezeniu sił wytwórczych w eelu
bardziej równomiernego mgospodarowan1a po~eg61nych regfon6w
kraju.
6) Un~e ~ pną
!la 1'014 1EW0lnł powałne Uośa zbęd-

nych sil robaczych na wsi dla przemysłu,
komuni.kacji i dystrybUCji.
Zniknie w dużej mierze problem
przeludniell'ia wsi. który od dzie·siątków lat był jedną znajpoważ·
niejszych bolączek gospodarczych
Polski.
7) Równolegle z rozbudową materialną nastąpi silny wzrost oświaty:
nauki, kultury, ochrony zdrowia
d opieki społecznej, Szczególny nacisk położony będzie na rozwój

-letni

szkolnictwa wyższego i technic:mego, by zabezpieczyć gospodarce narodowej dopływ wystarczającej ilości sił wykwalifikowanych.
•
8) Wykonanie Planu 6-letniego
będzie 02maczało zbudowanie podstaw dla stworzenia społeCzeństwa
socjalistycznego w Polsce.
Plan 6-letni stawia oobie ambitne
ale i bardzo trudne zadania. Słus'z
nie nazywa się go popularnie Planem Rozbudowy i Przebudowy.

Obchód 70 rocznicy urodzin
w Moskwie

J. Stalina

Po prostu
=srnry~

D ~J A

SEł~(A

Centl'a1~ ~JlPapj2fiH,llJ~i"

Pomyłka WyliJllczana. To nie jest
dotychczasowe gwarantują
w pełm, że zamierzenia zdi~~;e do T:;-gcdn';.ł, filmowego",
z~bł~kllne w" nie ...."bśc:w~j S.zl)!!.lcie.
długofalowe zostaną zrealizowane.
To w o~óle nie jcst zt1jęc1 e fllmow!,
(TOL)
tyllm cdbiLka [Jccz~J\.,,.ki z serii
Z powinszowaniem imit'llin" wyda~ych stal'll,n!em C~aka!i Iła.ndlo""::eJ
Z Filharmonii
Pn:c:mysłu Pap1ernieze;ro (dawnIej
,.Dale,:,TSitl st." PIlZna!l - \I\'arszas~Jlwe~trowUF/
wa - Ł?tlź) Vr.:1 wy~it?ej P{)~~c:
11
~
rot()grawlUry kSlęgarm sw. WOJ~e
K. Mackiewicz - B. Rudzka cha.' Odbitl{a przet1stawia jedną z
.
nrzyjmu.ie
I
Filharmonia
pożegnała st.ary rok czuerec h
poz,
J'akie
...
. •ta.
00
(a może inna) llara z powodu ImIę·
koncertem "sylwest~owym., na pro nin adresata. Na innych pocz.
gram którego złozyły Slę utwory t:- k h d
b d ' -to SpOCzywa
Jana Straussa. Grothego, Lehara ow ~c . anIa ~ ':l:
;
to
Jonesa i Offenbacha. czvli tz.w mu· na pierSIach . m~zC'Z~y b!łdź-~.
oplata mu SZYJę l ckohcę W~ZoWYIW
zyka lekka.
spl()tami nadmiernie v,rytHuzonych
Krzywdzi się często muzykę lek- ramion i dłoni, bądź-też obo~e ro7J.
ką. bo czegoż nie podsuwa się pcd . m?ml:>..j~ s:ę w tkllwym p~ałunku.
to znaczenie? Każdy producent ka- '. Wszystlm to odbywa się w kolorach
wiarn;l.anej tandety czy jazzowego f!ntastyczll1e pomieszanyoh, tl'och~
banału pretenduje dziś do nazwy spółdzielczych (tęczowych), trochę
kóm.pozytora muzyki lekkiej. Tym- brązowo.:i;ółtych.
C3asem "lekkość" - to nie to ~amo.
.
co łatwizna. podobnie jak "popu·
OgIą~:1J"cemu. to wyda.wru.ctwo na
1arność" nie oznacza pospolitości. suwa SIę pytanIe - kto wpadł .na
Zagmatwanie pojęć w tej dziedzinie ,,~eJ!iall!Y" pomy~ rozpowS'Zec~mia
doprowadziło. u nas zwłaszcza, do ma takich bzdur. A nas.ię~n e
pewnego lekceważenia muzyki lek· It~()I zaa.I.ceptQwał!ę bzurę.I d,-acze~o
kiej, co w konsekwencji nie pozo- ~lI;d nIe zakwes!do~o~vał <:.eI~woscl
stało bez wpływu na klasę iej WY- J,e.J ~OZ~?w~'lechma!!la: :~~zeh tak
konywania. Roman MackiewiCll jest ".aleJ po~dzIe, to ~ najl?hz~zym . czaniewątpliwie dyrygentem sumiennym Sl~ będZIemy miec sel'~~ po.cztowek
1 utalentowanym, co miałem przy je- w~enr~nacnych. na Ittory.ch roZTI!"
mnnść już niejednokrotnie sh...ner. mlętmo~e .I?al'.Y, obw~c~':Jąc sobIe
dzić. lecz kliedy słuchałem jego in- nt"sy dZIelic SIę będą JaJkiem i szyn
terpretacji utworów' Jana straussa ką.
na ostatnim koncercie. uświadomiZupełnie jl'.k przed wojną: kochll!l1
łern sobie r~ jeszcze tę prawdę niE' kowie zamknięci w sercu albo \V pod
zbitą i ogólnie znaną, że · łatwiej kowie a pad s:l)o!!em napis ,Dwa
jest zadyrygc>wać jako tako symfo- serca złączone, k ucz rzucony w mo..
nia Beethovena. niż walcem ~Nad rz(" n'kt nas l'rle roz!ączy, chyba
piclrnym, modr:vm Dunajem". Talr Ty o Bożc".
już jest. Rytmiki muzyki tanec7.nej
O Bnże, o Boże. natchni,i kogo§
nauczyć się nie podobna. trzeb11 ;8
"
"
mieć VI' krwi a wszystkie subtelno. pomysłem reprodl1kowania obrazów
ścl i niuanse straussowskiei muzy· naszych malarzy na pocztówka.cb
ki stawiają wykonawce wobec SDe· olmJ!cznościowych! Będzie to tanIm
cjalnych zadań, których tu na no- środldem znnoznawania szerokicb
C'zekaniu rorlrzasa6 niespos6b. Wy· mas z polską 'sztuką malarską.
spiański powiedział kiedyś o Asny·
Może Min. ItuItury i Sztuki zamku, że Asnyk - to taki wypchanv teresuje się tą Da P0':7.ÓT błahą a jeorzeł: ma pl.erze. dzi6b. skrzydła dnak doŚĆ zasadnicza sprawą. Chotylko ~e - ni.e poleci. W sylwestro- dzi bowIem o to. że cldiwa para
wyro WYkonani:u strau~sowskich tl- k:lChanków ltosrlu-se ty!I{O 3 złote
tworów r6wnle~ 'Pozorn~~ byłe' i moźe mieć wPływ n~ wvrl'bian1e
wszvst)ro: wvltrano sumtenme i czy· Po.czuc a emaku wśród Większości
sto kazdą nut~ę partytury
społeczeństwa.
m.ano wszystkie pauzy. tylko Z"
Straus - .,nie leciał.....
ZO-TA
Osiągnięcia

Konreri

I'

wytn:v

I

Do urozmaicenia koncertu przyw dużym t;tonniu Bar· - - - - - -.....- ...- - - - -........-...
bara Rudzka. która ładnym swym H1!l
i dobrze wyszkolonym sopranem. ~ .
:II odC7JUciem i zrozumieniem odśp·le
wała
pieśń
cyganki z operetki które nfe bo~ą sip mrozu
Rok 1949 był okresem dalszych
Straussa .. BarO!ll cygański", ari~
Adeli' z ,.Zemsty ndetopena". CZ8t'· sukcesów centralnego laborato'l'ium
dasza Grothe~o. walca aJ operetki genetycznego im. Miczurina. które
"Paganini" Leha:ra oraz ·a rie li: one- \1\'Yhodowało wspaniale gaturuki oretki "Gejsza" Jonesa. Artvstkę woców i jagód, przystosowane do
~mowano bardzo gorąeo. nie l>- obs-zar6w klimatu kontynentalnego.
bemo sll!) więc bez naddatk6w.
UC'ZIlIiowie Iwana Miczul"ma kontynuowali w roku 1949 prace, roZZ utwOJ'Ó'W WY1ronanych pt"Ze2l or- poczęte przez wielkiego odktrywcę.
ldestrę,
stmun1rowo najl~iej WY- Zbadano ponad 60 gatunków mipadł. uwertura Offenbacha do ope·
cZ'.lrinowskich jabłoni 1 oddano je
retld .,Orfe1WJ w piekle" . której
następnie kołchozom w centralnych
huczny f1na1 b!!lowano.
i p6łnJOCJJ.ych okręgach. Gatunki te
n. WOYN A.·GWlAZDznęSKI są nde27WYkle odporne na mrozy.

czyniła S'ię

loce!#

Piróżno było by sdJić R' na 10, ab7 Wincenty Baranowski
~.------------------------------------------------~-----------------------------------------------nam,
wszystko to
uwielrobi
dla uprzyjemnienia wypooświadczyła

oddać i odtwo~ć słOWami

bienie, miłość' i wd7lięozność nar0WIceprezes Zlednoczonego.
dów Związku Radzieckll.ego l DeStronnIctwa Lvd owego
mokracji Ludowych dla Wodza i Na
uczycie1a mas PTacujących, Józefa
Stalina. DelegaCja polska miała
s.posobnoŚć widzieć i sły~ obja'wY tej miłości na akaderrrił, jaka
oobył~ się w dnJiu 21 grudnJa r. bo
(Wrażenia ' z pobytu w Moskwie na uroczystościach 70-1ecia urodzin Józefa Stalina)
w WIelkim TeatrlZe 21 okaz}! 70-1e..
aia urod7lin Józefa Stalina. Przed- sprawiedliwości społecznej. Ustr6j. wdzdęQ2lnOśc:i. życzenia długich lat materialnego i kulturalnego. Pojestawiciele szesnastu republlik związ który pmekreśla wszelką ndenawiść życia dla szczęścia narodów Związ chaliśmy daleko poza Moskwę dla
kowych i dziesięciu przedstawicieli narodową, stwarza atmosferę miło ku Radzieckliego i wszystklich ludów zwiedll~nia kołchozów, by się przekrajó;v. demokracji ludowej, jak ści bliźniego 4 serdec:zmy stoounek świata. Po złożeniu żY!YLeń p~z konać, w jakich warunkach żyją
rówIllez delegaCli. ludu Francji 1 narodu do nalI"odu. Czytałem i po- wszystkie delegacje, na salę weszły tam ludzie. Zwiedziliśmy mieszkaWłoch wyrażali Stalinowi
swoją dzIWiałem wiele dzieł pisarzy 1'0- dzieci z przedszkoli :li bukietami nia. zwiedziliśmy
też kołchozowe
głęboką cześć i w~ięoznoŚć. HL- syjs.k:lch:
Turgieniewa, Puszkina, kwiatów i jednocześnie w S7Jyku obory, stajnie i chlewy. Przyznać
storia dziejów ludzkości nie ~a Tołstoja. Dostojewskiego i wielu bojoWYm wes2lła młod2lież komso- muszę, że stwIerdziliśmy zupełny
podobnego faktu, by jakikOlwiek innych. Dziś k;i~dy miałem możność molska. Dzieciald rz kwiatami w dostatek. radość i zadowolenie, a
człowiek
potrafił tak zawładną~ rllWied2ll.ć muzea tego narodu, jak rękach Składały Wielkiemu Soleni' imię Stalina wymawiają chłOPi koł
sercami ludów i podbić je swoimi Muzeum S2ltuk Pięknych, Muzeum zantow1i życzenia. ubrane w formę chozowi z wielkim uwielbieniem.
wielldmi czynami. Uczynili to dwaj Narodowe na Kll'emlu, jego twory pięknYCh deklamacji !l wierszy, wy- czcl;;t i wd7lięcznością. Delegacja
tylko Wtielcy ludzie: Lenin i Stalin tak w arehitekturz~ jak w sztuce- ra~jących głęboką cześć 1 wdzi~ polska zwiedziła też wielką wy_
Nauka Marksa i Engelsa, tZastoso- dały m:t dopiero moźność właściwe' ność za radość życia l motnoŚf twórnię samochodową imienńa Sia'
wana w praktyce prz~ Lenina oceny tego wyjątkowego narodu.
korzystanda Ql wszelldch h6deł lina. która zachwyciła wszystkich.
i Stalina. wśród lUd6w, zamies7JkuAkademia, jaka odbyła się w Te.. nauki i szcrególną Opieką, roztoczo- Tu taśmowym spooobem produkujących
jedną
szóstą globu ziem- etrze Wielkim, była odzwlercledle· ną nad ndmi.
Widziało
się na je się auta
ciężarowe i osobowe
skiego. dała olbrzymie wyn.iki :I niem żywiołowości ludzi. radzieddch sali wielu ludzi starszych ł poważ Wszystko dokonUje się przy pomocy
przekO!llllła
narody o słus.zn.oścl .i. ich temperameJllltu. Ukazanie się nych, ocierających łzy rozrzewnie- najnowsżej techniki., którą kieruje
i Sprawiedliwości tego układu spo- Towarzysza Stalina w otoczeniu nia na widok tych dzieol. pełnych ręka człowieka bez żadnego fizyczłeC1llJ.ego, który uwolnił c:z.lowieka dostojników państwowych wywoła entuzjazmu, zachwytu 1 radości.
nego wysiłku. NajwiękSZY jednak
od wyzysku, dał pełną radość ży_ lo burzę okrzyk6w 1 oklask6w, kt6Delegacja polska w wolnych entuzjazm wzbudził w nas dom
cia W myśl zasady - w szczęśoiu l'9 przet'Wane zostały dopiero trzy- chwilach, błądząc po mieście, na- kultury robotmdków tejże fabryki.
wszystkich jest radość i S7lCz~ścle krotnym skinieniem ręki Towarzy- wiązywała rozmowy z robotndkam1. Tutaj dzieci ich pr6bują swych sił
każdego
człowieka.
Wielka jest sza Stalina. Wypełniona sala teai zdolności w dzied2Jimie muzyki,
Każdy z nich również był żywym rzeźby,
cześć i wdzięczność narod6w Związ tru wraz z pięclopiętrowymi galemalarstwa
tu przygoto
ku Radzieckiego w stosunku do riami i lożami na znak ren przer- świadectwem entuzjazmu l wdzięcz wują się do występów publicz.
ich wielkich wodzów, Lenina 1 Sta- wała owacje, orkiestra zagrała ności dla Towarzysza Stalina, któ- nych. Wszystko to odbywa się pod
lina, kt6rzy jako lud2lie, nie M- Międzynarodówkę. na podium za· ry w całym kraju zmiótł nędzę i okiem specjalistów. Piękne sale Idstwa. potrafili dokonać mnany u- siedli przedstawiciele ' wszystkich ucisk, zapeWTIil każdemu możliwe, na, sale tańca, ozdobione zieJenia
stroju r.;połecznego. opartego nSI delegacji, Ikt~y kolejn? składali lud'llkie warunki życia, poPTowa- egzotycznych drzew. wprawiały nasI
krzywdz.ie i wyzysku -. na ustrój eloW~ ~anIla, głębokiej czci 1 dzU narody ZSRR do dobrob1tu w zachwyt, Kierowniczka domu

Niezapomniane dni

że

sdę

czynku

człowieka

pracy.
met["o prZJeVlOdn'ik, ukazując nam piękne figury,
wspaniałe rzeźby i malaturę sklepień oświadczył: "Oto widzicie
co nam dała rewolucja, oto co nam
dali nasz wielki Lenin i Stalin;
czym byśmy byli, gdyby nie oni.
Każdy obywatel Związku Radzieckie
go rozumie, co zawdzięcza tym
wielkim ludZJiom. Stalin uosabia ca1y naród Nie da się rozdzielić narodu od Stalina, bo każdy 2l nas
odda swą krew za wielką ideę Sta_
lina. Każdy ~ nas jest głębokO
przekonany. że idea Stalina. że idea
sGc;alizmu WDro\,, "'ct7~"1 u 1105 . obu
dziła wszystkie narody aJ letargu i
beznadzieJ'ności, tchnęła w nne wiarę w lepsze życie, w lepsze jutro
i podn.ios a c10 walkl o norwy ład i
sprawiedliwość".
Jestem niewyrnownie rad, że mia
lem sposobność poznać bliżej życie
narodów
Związku
RadzieGk1ego.
Przysłuchując się przez
całą noc
Wypowiedziom radiowym wszystkich pisarzy i poetów poszcze~6l
nych republik ZSRR, utrwaUłem
się w przekonaniu, że nie ma ta.
kiej siły. która byłaby zdolna ostu
dzić ten nadludzki entuzjazm i nie
pohamowaną wolę i zapał budowanaa świetlanej przyszłości. Narody
r~dzieckie są awangardą
wszystkich narodów świata . Są natchnie_
niem ludów dążą CYCh do wyższych
form ustrojowych, do sprawiedlf_
wości
dobra i piekna.
W "C> "- ~-"'''skł
Przy zwiedzaniu
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ustaje walka o mistrzostwo
"B" klasy. Jak wiemy
w mistrzostwach pięściarskich okrę
gu ł6dzkTiego •.B" klasy wakzy 11
klubów.
drużynowe

p

r
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Długo n:usieliśmy .czekać. na. ~or-I
gan!rzowa11le w ~dZl powazneJ unprezy boksersk1eJ, al~ stosunkowo
szybko. nadszedł term1? spotkania
rewanzowego z Poznamem.
Mecz Poznań _ Ł6dź budzi ogólne zainteresowanie 1 niewątpliwie
w hali włókniarzy ł6d.zlKich zbiorą
S!ę tłumy widzów. Mecz zapowiada
SIę wyjątkowo interesująco 2e wzgle
du na ostatnią porażkę łodzian w
Poznaniu. Pamiętamy wszyscy bardzo dobrze. że w6wczas Łódź walczyła w osłabionym składzie ze
wz.ględu ?a kontuzje naszych zawodnlk6w. Jak r6wnież z powodu braku Debisza i Kargiera, kt6rym nie'
wolno było walczyć przed wyjazdem
tych pięściarzy do Francji.

I

z

z

I

granego w Łodzi pojutrze, to jest skich. ale PZB postara się chyba
Ze względu na to, że Kargier je-:we czwartek, będz:i,e sprawiedliwym prZYSłać do Łodzi wytrawnych ar- szoze nie wrócił 2J Paryża, zastąp1
sprawdzianem sił obu drużyn. Oba. bitr6w, kt6rzy nie dopuszczą do go Stasiak. Pięściarze Łodzj do mewiamy się tylko _ a obawę naszą żadnych nieporozumień tak ze stro- czu tego prżygotowują się bard~o
potwierdza dotychczaSowa praktyka ny przedstawicieli Poznania, jak też ~tarannie. chcąc powetować sobIe
- błędn::...y::ch~....:w:::e:::.:r:.::d:::y..:.:k::to:::·w:.:.-~s~ę~d::zi:::o:.:w:.:-~i:...:::Ł:::o~dzi..::::·=-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~po::.:r:..:a::ż.::kę~z::e::sz=ło::r:.:o:.:czn==ą~.~_ _

II

II-e bedzse jawnego
_

I

sędziowania

meczu Krakó

W Krakowie wysunięto ostatnio bę jawnego sędziowania zawodów,
prOjekt przeprowadzenia jawnego zorganizowanych w Helenowie. Te.
sędziowania najbliższego spotkania ra.l'l natomiast pr6ba taka odbyła się
bokserskiego Kraków - Łódź w w Krakowie. Łódzki OkręgOWY
dnliu 8 bm. Jak się Okazuje, projekt Związek Bokserski zamierza niebaten nie może być zrealizowany gdyż wem zorganLzować zawody towarzy·
system jawnego sędziowania wyma- sicie i ra2J jeszcze zastosować sy·
ga zatwierdzenia przez międzynaro ~,tem jawnego sędziowania.
dową unię bokserską j dopiero po
Trzeba bezwzględnie po każdej
jej zgodzie może wejść w życie. Tak rundzie podawać wyniki. Zawodnicy
Tym razem obie reprezentacje więc mecz bokserski Krak6w&taną niewątpliwie w naj silniejSZYch składach i wynik meczu rozedzi6w punktowych, z tym, że jeden
będzie neutralny.
PARYZ, 2. 1. - Ekipa sporlowa
W pos,zczególnych miastach Polski polskich Związków ZaWOdowych,
system jawnego sędziowania jest a'qe bawaąca we Francji z okazji jubi.
cnJ.a wypróbowywany. Na og6ł zda- leuszu FSGT, zakończyła swoje 'wYodlazd do Krakowa
je on egzamin i niewątpliwie, jeżeli
i
reprezentacja sportowa jednego z stępy w ośrodkach Polon i francu·
Reprezentacja bokserska Łodzi, państw zrzeszonych w unii między. skiej zawodami w depa,rtamentach
Ql&jąca walczyć w niedzielę w Kra· narodowej zgłoSi konkretny wnio- Moselle i Meurthe Moselle.
kawie, wyjedzie z Ładzl W sobotę sek wprowadzenia w boksie jawnerano.
go sędziowania. Wniosek ten będzJi.e
BOKSERZY walCZYli w miejscemiał duże szanse uchwalenia.
wości Piennes, mając za przeciwniBardzo dobrze się stało, że w~zna
W Łodz'i przeprowadzono w ze- ków zawodników Polonii francuskiej
czono stosunkowo wczesny WYJazd
. .
s2lłym roku pierwszą w Polsce pró- z departament6w Moselle !l Meurnaszych zawodrukow do Kraltowa.
bo pod zadnym ~ględem nie wolno lekceważyć naszych przeciwnL
piłce
ków K kó
h i ż i od
• ra. W, C 00 a n e
gry',::a KaJenda:rzy<k najbliższych spot:ka.ń o koszykówka mę~ka _ godz. 10: Zwią'/!_
powaznej roll w sporcie plęs· mistrw.stwo Lodzi w pl~ce koszykowej kowiee _ SpójnLa. I b; godz. 11: AZS _
Cllarsklm, to jednak poslalla. szereg przedstalwie. &ię następująco:
Chem::.a.; godz. 12: Kolejarn - Bawełna;
.młOdych, dobrze zapowiadającYCh
Sobot.. , dnia 7 stycznia 1950 r. _ sała godz. 13: Widzew - Włókniarz Ib.
lię zawodników, spośród których .. Ogniska:' ul. MoniuszllfJ 4:
na uwagę zasługują Stysial i Ryś, koszykówka kobieca - godri:. 18: Che.

-Łódź

będą mogli wówczas macznie lepiej
orientować się

w sytuacji, nie nana przykre nieraz nie.
spodzianki ze strony sędziów, a i pu
bliczność będzie w ten spos6b dokładnie linformowana o szansach zawodników. W okresie pr6b trzeba
może dodawać jeszcze ustne tłuma
czenie werdyktów sędziowskich, a unikniemy całkowicie nieporozumień
rażając się

~:!Ź f::~Z:°~~~~~~~OS!~~~~h s::= P~zegnalne występy sportowców polskich we FranCji

W

50b tę

rano

I

-

KtO lOS t
..
.
anie
mistrzem w .
koszykowel

abn

mla II - Zwi'l'Zkowiec II; godz. 19: Spójnia II - Włókn.ia.n II;
Stysla! walczy w półśredniej. koszyków),a. m~sk3 _ god!!l. 20: Zwią.z.
względnie w średniej wadze, a Ryś kow.iec LKS Włókl!J.ia,rz Ib; godz. 21:
- pÓłcl·...ł.kiej. Mecz z Krakowem Spójn>la Ib - Widzew.
"'
«"
odbędzie się niemal bezpośrelinio po
Nlcd..!Jel~. dnia 8 SJtycznia 1950 r. -

IPotka:niu międzymiastowym
Poznau w ŁodzI.

Ł6dź.-1 sa~~s~~ł.f~S::'~oblec..
Zwi~tOWloo:

godri:. 9: Spójnia'

Wló . niarze Zgierza

(12)

ZDARZENIE
NA STATKU
Przeklad Ma1'iana L. BIelickiego
Właśnie takie.
Przemądrzałyś, psi synu!
C6rka zmarszczyła się, uszczypnęła

.
ojca w ra-

mię.
C6ż wy, ojciec? Powiadam wam - milczcie ...
_ Pięćdziesiąt lat z gnoju nie wyłażę ... Mój chleb
pewnie żresz. Nie staje ci kością w gardle?.
- To nie wiadomo - odrzekł mężczyzna w siatlrowej koszulce, rzucając mu lodowate spojrzenie.
_ Może mi twój chleb przez gardło nie przechodzi...
- Łżesz!. .. Duńka, on łże. I dosłownie wpierając
się brodą w kołchoźnika dodał: - Wytłumacz mi tę
politykę .. ·
- Iluś miał parobków?
- Ano, miałem... Ale co cię to obchodzi... Czego
mi w duszę włazisz?
Duńka znów się zmarszczyła i uszczypnęła ojca:
- Ojciec, co wy gadacie? Powiadam wam
milczcie - i do mężczyzny w koszulce. Po co z nim
rozmawiasz, przecie on pijany ...

*

ł
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DZIENNlIt ŁÓDZKI Nr 3 (1625)

wi:

W pi6rkowej - Sdgała wypunldował Holemskiego, w lekkiej - Sa-

dowsld wygrał na punkty z Urbanem II, w pÓłśredniej - CHYCHŁA
wygrał przez t.k.o. w 2 rundzie z
Olejnicz.akiem i w p6łciężkiej -

Najbliższe

.! .
'
I'
spot!\on!e Igowe

Niebawem rozpocznie

się

sezon spot_

kań bO]lsersl<ich ni e tyllw o mistrzostwo

I I II Ligi, ale również o wejśc ie do
II Ligi.
.
Po dlużs'Zej przerwie już 15 bm. ZW1ąZ'
h'Owie c walczyć będzie w Lodzi z druży.
ną Stal Batory. a w tym samym dniu
LKS Włókniarz w Poonaniu z Warta.
Bawelna, w walce o wejście do Ligi
J1.i;:{Y ~~~~ ~e~~s~~~~I' ; za•
czyna znacznie !lię ożywiać i nie będzle_
my na.rzekali na brak aiekawych imprez
pięściars'kieh w Lod21.

Grzelak wypunktował Banas1Jka.
Po zawodach bokserslcich odbyły
się POKAZOWE WYSTĘPY GIMNASTYCZEK, wśród których wyróżniła się Reindlowa'
REPREZENTACJA PIŁKARSI{A
u
rozegrała
ostatnie SlPO'tkanie w
. .
Ś . C
+_ •• l'"
.
nie zaniedbuje gimnastyki m1eJSCOWO
CI reuI.Lovva,.... maJąc za
przeciwnika reprezentację PZPN
K. S. "Zw~owJ,eo • Zryw" ul. Pogo. okręgu Moselle d Meurthe Moselle.
nowsk!lego 82 p1"4Y:lmuje 'Zapisy do selt_
ustanowili pływacy Zwif!'lkowca
eji gimna:stycznej żeńskiej l męs.klej.
Mec2J zakończył się wysokim Ziw'ycięSztafeta pływacka Związkow~a
p
y
śr;r;n~gJi4~~j~~~a~h ~~ed~~ _s_tw_em
___i_łk_a_r_zY_ _
ZWl_·ą_Zlk_OW__C_h_13_:_0. Zryw
zapo~edziała próbę pobicia
i od 20-22.
..
rekordu Polski w sztafecie 4 x 100
BU)."O OGI:..OSZEŃ
m sto dow. należącego do poznań
SPOWZIELNJ WYDAWNICZEJ
Skiej Warty.
.CZYTELNm.
Próba powiOdła się. Sz.tafeta w
ułatwia slecenla uybko i .prawnie
składzie: Boniecki. Slachowski, Zieliński, Jera uzyskała.
czas 4:33.8
min., to jest czas lepszy od poprzedPunkty przyjmowania ogłoszeA:
Drugi mecz rozegrany pomiędzy
niego rekordu Warty o 14.9 sek.
drużyną AZS Warszawa i Unią z
PIOTRKOWSKA 96,
Sklep Pomoc)' Szkolnych.
Żar6w me doszedł do skutku. Zespół
Doskonałą
formę wykazał rówśląski zrezygnował z dalszej gry,
nież na treningu pływak Zwi~zkow
PIOTRKOWSKA 63,
wobec czego drużyna stołeczna uKsIęgarnia .. Czytelnika"
ca Boniecld, który dystans 400 m
zyskała punkty w. o.
st. grzbiet. przepłynął w czasie
PIOTRKOWSKA
198,
Końcowa tabelka rozgrywek przed
5:50,8 czyli o przeszło lO sek. lepiej
(Rozdzielnia Gazet)
stawia się następująco:
od dotychczasowego rekordu Polski.

sry:a

Pró1.wdzl"wy sportowl'et

mróz 1 duży wiatr utrudniały prowadzenie normalnej gry. Mimo to
drużyna Zgierza wypadła
znaCZlIlie
brała udział w tegorooznych hoke- lepiej" od przeciwnik6w, demonstru
jowych mistrzostwach Polski.
jąc
bardzo ładną grę taktyczną,
a
co
najważniejsze, imponując grą
Do decydującego spotkania stanę
zespołową.
ły drużyny .. Włókniarza" ze ZgieW przyszłych rOllgrywkach mirza, oraz ,,Budowlanych" ZI Opola, strzowskich
będzie ona niebezpjecz
Oba zespoły w dotychczasowych
nym przeciwndkiiem dla drużyny
Włókniarz (Zg.)
3, 6, 30:4
rozgrywkach el1m1nacyjnych nie do
"G6rnika" 2l Giszowca, uważanej
Budowlani (Opole)
3, 4, 16:16
anały porażek.
obecnie za jedną fil czołowych w
AZS (Warszawa)
3, 2, 9:21
!.leci decy~"c.r sakoń~ł się Polsce.
Unia
(Wyry)
3, O, 8:20
Bramki dla "W16kIniarza" zdobyli
IICHcydOW8!llYlll zwyci~em druWobec
zwyclęsVwa
hokeist6w
tyn,. Zgierm 8:2 (1:0. 8:0 1 .:2).
AllI1:uszewiC2. Mr6wczyński 1 KaMecz odbył .się w n1elrorzys1Inych miński po 2, Przytulski i Urbań zgierza, Włókniane weszli 09tatecmie do Ligi hokejowej. (L. K.)
warunkach e1mosferycmych. Silny ski po 1.

-

przekonywująco pięściarze zwiąZJko

Nowy rekord Po ski

Lidze hokejow i

KATOWICE (tel. wł.). Wczoraj zakończone zostały rozgrywki o wyło
nienie 16 drużYlllY, która będzie

ALEKSY TOLSTOJ

tha Moselle. StoCZOlllO 5 walk. Wielka niespodzianka była porażka Cebulaka w wadze średniej 2J Urba ·
nem I.
Pozostałe. walk.i wygrali

W piątek 6 bm. ,,Legla" łódzfi,
spotka się 2J "Włókniarzem" z Pa·
bianic. W tym samym dniu odbędZlie
się ostatni mecz o mistrzostwo .,A"
klasy rozegrany między DKS z Ale·
ksandrowa a ŁKS Włókniarz Ib.
Spotkanie to nie będzie miało żad
nego znaczenia na ukształtowanie
sie tabelki punktacyjnej, bo mistrzem okręgu została ósemka.Bawelny".
W pjedzielę 8 bm. odb~ą się na·
stępujące spotkania "B" klasy:
W Sieradzu miejscowa LegJa spot
ka się ze Stalą (Ł).
W Zduńskiej Woli miejscowy Kolejarz walczyć b~zie ze Sp6jnią
2l Kutna.
W Piotrkowie Stal Korab zmierzy się z Wł6kniarzem :z: Tomaszowa.
W Tomaszowie Związkowiec spotka się z Gwardią Piotrków.
W Skierniewicach odbędą się zawody propagandowe rozegrane mię
dzy Concordią z Piotrkowa a zespołem złcżnnym z zawodników ł6dzkich. ł,6dź reprezentowana będzie
prze2J pięściarzy Ogniska 1 DKS.
Przypominamy. że w dniu tym pierWSza reprezentacja Łodzi
walozyć
będzie w Krakowie.
Jeżeli chodzi o mistrzostwo .,B"
klasy. to na czele tabelki punktacyjnej ILnajduje się Związkowiec ZI
Tomas,zowa przed Legią z Łod7:l.
Mecze o mistrzostwo "B" kl:łSY
cieszą się nadal niesłabnącym zainteresowaniem ze wzgledu na wyr6w
nany poziom poszczególnych drużyn.
znajdujących
się
na pierwszych
mieiscach w tabelce punktacyjnej.

.'-.'.

Ku uwadze Sz. Pań

~~B St. NOWACKI

z ul. Piotrkowskiej 76
pl'aeuje obecnde

WILEŃSKA S-ka FR YZJEROW DAMSKICH ul. Zamenhofa 1

- Tak mów. Przemocą mnie, do kołchozu ... ZobaNa górnym pokładzie uk3;zała się Szura. Na spotkanie jej nawinął się Liwerowski. Uchylił kape- czysz jak my ci wtedy popracujemy, wszystko bez
reszty rozwalimy ... Zrównali!. .. Czy wiesz, jaki ze
lusza:
- Zdaje mi się, żeśmy jechali w jednym wagonie? mnie robotnik? .. Ręce urabiam. Ja za swoją własn6ść
gardziel ci przegryzę ... A inny -leń, pijak, złodziej ...
- Co takiego?
Cofnęła się, ale w postawie Liwerowskiego tyle Nie chce mu się pchły na sobie złapać ... I takiemu
było szacunku, że Szura przyjęła znajomość: Ja darmo mam oddać swoją własno' ć! To już wolę wszystkie krowy pozarzynać, nogi koniom połamać.
pana także widziałam.
Duńka pchnęła z całej siły ojca i zawoł6ła do kol- Wie pani, oko się raduje, na widok tak szczę
choźnika:
.
śliwej pary.
- Nie widzisz, że to wariat? Nie gadaj z nim ...
- Co, proszę?
Czwarty rozmówca, schorowany chłop Z liszajami
- Zazdroszczę... Chodzę od rana i zazdroszczę pa- na czole odezwał się pojednawczo:
ni mężowi...
- To prawda: nauka pomaga ...
- Ah, pan o nas .. _ No, dużo pan tam wie ...
- W czym ci ona pomaga? - wrzasnął zarośnięty.
- Niech pani tak nie mówi. Chociaż... zadowolić
- A tak. Ona ma słuszność.
piękną kobietę - nie jest rzeczą łatwą ... Prawda?
- Nauka?
- A to ci! ... - zdusiła śmiech. Gdzie tam mnie
- Staliśmy się wszyscy mądrzejsi. Wzięliśmy się
do piękności.
wspólnie do pracy. Tak jak powiada nauka.
- No, no ... Pani doskonale zna swą wartość.
- Durna głowa!
- Kim pan jest, artystą filmowym?
- To prawda, to już do mnie przylgnęło. No, bo
Odeszli. Na rufie zarośnięty chłop znów zachry- od dziecka dla gospodarzy robiłem, i robiłem kieppiał:
sko, bo mam przepuklinę... Tak już przy mnie
. - Tyś jeszcze nie pracował. Ty, bracie, na papie- zostało, że niby niedobry jestem robotnik i dumny
rze pracowałeś. Mnie nie przegadasz ...
człowiek ... A nauka mnie nie odpędza, teraz na trak- Ojej, ojciec - Duńka podrapała się zielonym torze jeżdżę i za swoją pracę jadam chleb ... Tylko
grzebykiem.
bydło bez nauki może się obejść ...
Zarośnięty chłop:
Zarośnięty chłop splunął... Znów zamilkli. Na gór- Byłem gospodarzem - i zostanę gospodarzem. ny!? pokładzie przechodzi RodlOnow z Ziną.
Swego dobra nie oddam, raczej spalę ...
- Tata, ptaki! - woła dziewczynka.
- Głupiec - mruknął z odrazą mężczyzna w siat- Czajki należą do rodziny pingwinów, Zineczko,
kowej koszulce. - Nauka powiada, że kołchoz to żywią się rybkami i innymi stworzeniami. Mięso manajwyż5za forma gospodarki, i czy się będziesz upie- ją twarde .••
rał, czy nie, jesteś już wykończony ..•
d. c. o.. J
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Budownictwo mieszkaniowe, rozbudowa szkolniciwa, sieci kanalłzacyJno·wodociągowe~ i tramW«IloweJ

Gonowefy 1 Piotra

I

Szczególnie dużą
troskę przejawia kształcić dzieci ułomne lub trudne wzięcia pozwoli .' 1955 r· zlikwicioplan gospodarczy Łodzi na rok 1950 do prowadzenia.
.wać całkowicie problem braku wo·
jeśli idzie o polepszenie 'bytu matek
Poważnym osiągnięciem na odcin dy w Łodzi. Jeśli chodzi o sieć ka
i dZ1eci. P<>wstaną 3 nowe żłobki ku kulturalnym będzie rozpoczęcie nalizacyjną i wodociągową to i na
dzielnicowe (na Bałutach, Chojnach budowy Teatru Narodowego obliczo tym odcinku
nastąpi polepszenie.
i przy ul. Nowej) oraz 5 nowych żłob nego na 1500 miejsc. Budowa tea- Już w 1950 r. l iczba miesZ!kańców
ków przyifabrycznych.
Rozbudowa tru zostanie zakończona w ramach miasta, kor:zystających z kanalizacji
sieci przedszkoli do 144 przedszkoli realizacji Planu 6-letniego.
wzrośnie o 17,9 proc. Niemniej wzroobejmie 10 tył. dzieci r<Ybotniczych
Sieć Ibilbliotek zagęści się w 1950 śnie liczba mieszk!iń otrzymujących
co w porównaniu ~ rokiem 1949 sta· roku o 38 nowych zakładów (o 51 instalacje wodociągowe.
nowi WiZrost o ~1 proc. W 135 SZ!ko- proc. w stownku do 1949 r.),
Na odcinku komunikacji przewiłach
podstawowycll, czynnych w
Już na wiosnę 1950 r. przystąpi się duje się usprawnienie pracy tramZełwierd2.0ny
omtnim plenum
1950 r. znajdzie
sl~
miejsce dla do budowy rurociągu odprowadzają· wajów podmiejskich oraz połączenie
:MRN projekt planu gospodarczego
60.~7 dzieci (w 1949 r. 57.2431 cego do Łodrli wodę z Pilicy. Reali- nowymi liniami tramwajowymi peŁodzi na rok 1950 stanowi pIerw·
dzieci) 11 szkół specjalnych bęó.zie zacja tego gigantyczneg<> przedsię- ryferii miasta ze śródmieściem. (jb)
szy etap Planu 6·letniego.
Rok 1950 zapoczątkuje planowa
rozbudowa miasta
zmierzająca d<>
podniesienia stopy życiowej mieszkańców zarówno pod względem go.
spodarczym,
jak też kulturalnoflo<
oświatowym i zdrowotnym. Na niedz.iny 23-24 do remiz. Tramwaj6w
UJ
lŁodzi
'~órych od~inkach zmiany te będą
nocnych zaś nie tylko we zwiększo
mezbyt duze gdyż gros inwestycji
Wesoło witała Łódź rok
1950'1 rzy bowiem, że' przyniesie on nowe no, lecz odwrotnie - zamiast wozów
przewiduje się w iIlastępnych latach Poza imprezami sylwestrowymi urzą sukcesy na odcinku ~dbudowy i roz- z doczepkami pUSlczono w ruch WQ
realizacji Planu 6"letniego. Tym nie dzonymi prnez :różne organizacje za budowy miasta, a wraz z tym po- zy pojedyńcze. Nic też dziwnego, że
mniej jednak rok 19S0 zapoczątkuje wodowe o:raz większe restauracje i prawę stopy życiowej.
by'ły one niesamowicie przepełnione,
planowy wzrost miasta. św1ad~cy Cnne rorz;rywkowe lokale, 800 IdlkaZastanaw:Lając glę nad m.inioną a wielu spieszących i powracajr)cych
o trosce Po1s~ Ludowej o dobro dzteIIląt r:abaw odbyło się w śwdetli- nocą eylwe6trową, nie spos6b nie % zabaw musiało po Idlka kil"meobYWateli.
cacll robotndC111'ch.
wspomnieć o bardzo przykrej rze- trów maszerować pleszo.
W nowowy.b!.ldowanyeb. " 19&0 r.
Tam ~w10D10 •• ~Gj. Mlo czy, która musiała zepsuć humor licz
domach ml.esrllkaln1Oh majoc1lte &ę dzle:t łJabr7czna. członkow'i1e ZMP 1 nym łodzianom pragnącym .korzyAle nie tylko bawiący się ucierple
2,'770 i7Jb nowocześnie ~&on:rclt SP wodzii1i rei. WfrM roallt6w d0\4ć stać tej nocy 2l kom'l.1Irikacji tramwa li. W wieczór sylwestrowy w wielu
• często padały naa:wdska przodowniL.. jowej. MZK zapollUl!iaW, że noc syl :instytucjach musiano zamknąć bud
- - - - - - - - - - - - - - _ k6w praey: "N1ęeh tyje G<>ścimiń- westMwa nakłada na nie epecjalne żet y, sporządzić remanenty i zalatska ,••,NiedJ tyje pr2Odown:Lk Bal- obowdąZl1d. W tę jedyną noc w roku wi~ inne formalności związane z koń
cerzakl" - wołała rcn:ba-wia:>na mło- 'ulice miasta roją 8:l.ę od pr.zechod- cem roku kalendarzowego. Pracowdz'Iet.
niow. Jest więc całkiem zrozumiałe, nicy tych instytucji pracowali
do
Do Sal:h MalłIl'o~j, do Gospody że i tramwaje p<JW1nny kursować późna - wielu z nich wskutek braNa progu Nowego Roku akładam ~udowej. do resta1.l1'8.Cji PSS w 10- 'dłużej niż zwykle. Tymczasem po- ku tramwajów nie mogło wrócić
serdeczne podzliękowanie tym wszy- kalu b. ,,Halki" me mo.źna się było zjeżdżały one jak co dZień około go przed północą do domu.
(-icz)
stkim, którrzy swą pracą i dobrze dostać już olrolo godl:. 23. Za gęsto
zrazumianą
obywatelską postawą %>8Staw.!'onymi stolikami bawili się
PW;Yczynd.li !id.ę do Illbudowarua w clą tu mło~ 1 starzy.
Parkiety nie
I. t P.
gu a miesi~y i 5 dni szkoły podsta_ mogły ~cIh teł1C7'A\cyeh par.
wowej w Pludw:inach, pow. brzezIń• • •
skiego.
Ł6dł powitała 1950 r. radośnde. Ro
Specjalne podziękowanie składam botnic:ze społeczeństwo łódzkie wieDZIENNIKARZ _ WYDAWCA
WSzystkim Spółdmelniom zrzeszopo długIch cierpieniach, opatrzony Sw. Sakramentami zmarł
nym przy Centrali Spółdzielni Praw Łodzi dnia 16.12. 1949 r., przeżywszy lat 64 i pochowany zosta
cy. a szczególnie Spółdzielniom Buna miejscowym cmentarzu,
szk6łłrednich
dowlanym, następnie Centrali Spół
o czym zaW1iadamiają stroskanl
dzielni Pracy Oddzial Łódź mie_
Łodzi
(k 111)
ZONA, DZIECI. WNUIU i RODZINA.
szkańcom wsi. Pludwiny oraz 'Ekipie
Dobrze uczcili 70 roczni,cę urodzin
Łączności Fabryk ze Wsią przy Generalis'S1imusa Józefa Stalina praC.S.P.O. w Łodzi.
cownky Wydrliaru Oświaty Zarząd~

Plan 6-letni realizując olbrzymie
rredania
przebudowy i rozbudowy
gospodarc~ej Polski zapowiada grun
towną rozbudowę Łodzi. Miasto nasze W miarę reeljzacji tego planu
zmieni się nIe do poznania. Z mia·
W AtNE TELEFONY:
sta zaniedbanego pod każdym wzglę
Komenda MiejSka M. O.
.!6360
P.:Igotow!& Ratunkowe PCK 101.44, 184-15 dem stanie się Łódź pięknym miagwarantującym
U7-11 stem robotniczym
BtraA ?OOarna
8
maksimum wygód dla swych miesz·
lofieJsk.l Ośrodek Informacjl
159-111 kańców,
JUTRO

STYCZNIA

Eugemuna Tytus.

KRONIKA

n.

Dył:ury aptek
Dmmełnej l1O<lJ d~rujlł &pteld!

.lntonieW'icz (Pabianicka 56),
OaDle.
leeki (Piotrkowska 127). Gorczycki (Da,
8l1Yńskiego 59). Apt. Społ. nr 56 (Zielony
Bynek B7). Karl1n (Wschodnia 54) Za,óroWSka (Limanowskiego 87).
'

Teotrg
TEATR PUSTW. lm. ST. JARACZA:
o godz. 19.15 - nioozyn!lY.
TEATB POWSZECHNY _ nJeC7Jylllly.
TEATR "OSA" Traugutta 1, łeL 272-70!
O g. 19.30 .,Romam " Wodewilu"
TEATR ,.B.OMEDU :&Wn'CZNEJ •.LOTNIA - o ~ 19J6 - .,Pła.sznik
• Tyrolu".
:rUSTWOWY TB.&1'B :KOWY (~ Da.

UJ:bllllle«o

$ł>

o

-

~ 19,16 _

..B17sada nIJftmla Xarltana"

"'na

:&D~..... Cdla młO<h.) .. Opo1JleG6 •
u.raW}'Jll

edowieku" -

godz,

Inw20

16, 1

JlAL~YK - "Bog~ta narzecZOJlA"
16. 18.30. 21: aozw. od lat U.
BAJKA - "Wschodnie zaloty" -

ROdz.

dozw. od lat 1ł.
GDYNIA - .. Program AktualJl.'el Kraj.
l Zagr. Nr. 1" - godz. 11. 12, 111,
18, 17, 18, 19, 20. 21.
DL - (dla miodz.)
"Na morskim
szlAku" - gOdz 16. lB, 20.
HUZA - "MUezlłCa Barykada" - codz.
18, 20.50; dozw. od lat 14.
POLONIA - "Pustelnia Panneób" _
l. aerla; goda. 17, 19, %1: do:rw. od
lat 18.
l'RZEDWI09Nll1 - "Poeal1mek Ba na.
dionlo" - godz. 18, 20.
ltOBOTNIK "Oddr&.ł
Z - 8"
godz. 14,80, :6.30, 18,30, 20.30; dozw.
od lat 14
BOMA - "WOłga. Wołga" - godlz. 16,
18. 20; do2IW. od lat 14;
BEKORD - .. G6rą dzlewezęta" - dla
młodz. godz. 16; "Nieci81'pliwoś6 Ber_
ca" - godz. 18, 20; dozw. od lat 18.
STYLOWY - "l 'ilcze do ty" godz.
17.30, 20; dozw. od lat 1ł.
AWIT - "Bitw:. o Stalingrad"
gooll.
18. 20; doow. od lat 16.
TATRY - .. Spliewak nieznanT'
COds.
16. 18. 20; dozw. od lat 14.
Tl!;CZA - .. Pustelnia Parmeńska" I lIe_
ria - godz. 16,30, 18.80, 20.30; dozw.
od lat 18.
WISŁA "Bogata narzeczona" ~ go~.
15.30. 18. 20,30; dozw. od lat 14.
WŁóKNIARZ - "Ali Baba • (O rozb6jnf.
ków" godz. 16,30, 18.30. 20.30;dozw od lat 7.
WOL L'OSC - "SumIenie'· - godz. 16.
18. 20; dozw. od lat 14.
ZACTll!!TA ..:Cogaty plon" _
godz. 16.80, 18,30. 20,30; dOZ'W, od
od lat 14.

18.

~;

sOdz.

umar o ·s "

Podzl-=kowanle

lECZYSlAW CIER INSKI

Stypendia

dla uczniów
w

Kurator Okręgu SzkOlnego Mlejsk!.ego w Łodzi. Poza llcZtlY'In1
zobowiązaniami,
które już zOS'tały
mgr E. Seni6w
wykonane pOS.taJnowi<>DO ufundować
2 stałe stypendi.a dla dorosłych,
kształcących się w łMzldch
srz.:ko·

D$ SO grudnia 1949 roku
72 lat

łach średnich·
:PONIEDZIAŁEK, 2 styez.n1a.
Stypendia będą ~<:ane w
n.57 Sygnał ezasu. 12,05 DZIENNIK. sokości 4 tys. Zł miesięczn!e. Na

20 pracuje

OGŁOSZENIE
.
Dyrekcja Miejskich Gospodarstw ROlnych w Łodzi ogłasza przetarg na d'Jlo"tawę WTIłZ z instalacją:
sHniika elaktryoznego 55 K. M. 970 obr. 3000 V cna Mł}"Il8 "W_
cja" przy ut PabianicJtiej 62;
silnilka elektrycznego 25 K. M. 1500 obr. 120 V d'la gooPO<laT.Stwa
Księ'~y Młyn przy uJl. Tymlertiecltiego 32;
silnil;.a. e1ektrycznego 4 K. M 220 V z l"OZI'U.Sznlklem dla gospo_
darstwa Pojezierze, ul. Poje7JierS:k.a z term1lnem dostawy do clnm
31 stycznia 1930 r.
Oferty w zalBJkowanyoh kopertach bez znaków firmowych z na.
pis<m1: .,Oferta n..~. dost8J\~e częściO'W'>f lt,lb c.a.1kowlt4" składać należy
W bIUrze DyrckcJl M.G.n. (ul. PabulImcka 47, do drniB. 17 stycznia
1950 r. do gOdziny 9, gdzie w tym samym dniu o godziJn:ie 12 nastąpi
otwarcie ofelt.
Wadiu':l przetargowe w wysokości 3 proc. oferowanej sumy na.
lety wP~ac:ć do Kasy Dyrekcji M.G.n. (ul. Pabiandck.a. 471l, a kwit
wple.ty dołączyć do oferty.
Dyrekcja Micjf';idch Gospoćla1'lltw Rolnych za.stmega /lIObie prawo
wyboru oferenta h~z względu na cenę, a także PralWO uznan!ll!., ~e
przf'targ mie dał wyników.
Łódź dnie 81 grudnie 1949 r.
MIEJSKIE GOSPODARSTWA ROLNE w LODZI

Dyrekcja Miejsklch Gospooo.rstw Rolnych w ŁodZi ogłasza prze.
targ na sprzeda~ niiej wymienionych silników elektrycznych, trans,
ntisyj i cz eś ci maszyn:
siluika e1lektryczn" go "Ganz" 110 K.'VI .30oo V 19 A 960 obrotów;
. si1nika elektrycznegO Rohn,ZieIiJ'i.sU.<Jj" Brown :Bovcri 3150 V 21 A 125 KM 375 obrotów;
sU1ru'lka E'lektl''Y'cznego 8 KM 220 V;
s iJników eleldryC'znych. różne. częściowo lUIzkodzone;
trlllIlsmisji 4 mt. średn 90 mIm, na czterech lo~l<a.ch SIILIIlO.
.marnych;
tra.nsmhsjl 4 mt.. średn. 90 mjm na trzech łotysk:a.ch samosmar.
Dych;
transmisji 5,5 mt., średn. 55 mjm bez łożysk;
dwóch wrzeoion do kar.lieni młYńskich;
szesnastu sztuk ).ól żelaznYch p6801wych o drodJn. od 50 do 155 cm;
dwód:l par tl'ybó'v do kami.eni młyńskiCh;
jednej pary kamieni fra~ensl,:ch o średn. 130 cm;
jednego perl!llka ma kaffileruu;
jednego wozu póltoraka. (saski) na ~elaznych obręczach.
. Przeznaczone do sprzed~y silniki, tm:nsmis;e I czQści maszyn
mO'1Jna obejrzeć w termimie od dnia 2 stycznia 1950 r. na pos1!Sji
:MlcjsJdch Gospodarstw Rolnych w Lodz1., ul. Pahlanicka 47.
Oferty \V zalaikowanych k01)e1'tach bM: znaków firmowych z na,
plsem ,Oferta na za'rup częściowy lub całkov.1ty " składać naJ! eży
w murże Dyreok.cjl MGR (uli. PabiflJ!licka Nr 47). do dnia 17 st)'cznia
1950 r. do godz. 9, gdzie w tym samy d~u o godz. 10 nastąpi
otwarcńe ofert.
Wadium w wysokośCi 3 proc. oferowanej SIlmy nalooy Złożyć w
J{a..":e Dyrekcji M.G.R. (ul. Pabianicka 47) a kwit 'lVplaty dołączyć
co oferty.
DyrekCja Miejskich Goopodn.rstw Rolnych zastr~ga sobie llrawo
wYboru oferenta bez względU na cenę, a takte pr!ll\Vo '.!znamc., j:e
prz:etaJrg mie dał wynllków.
LOcJj;. dnia 31 grudnia 1949 r.
)(IEJSKIĘ OOS:OO,DAR$rWA nOLNE w LOOZI

run

dusz stypendialny składać się będą
dobrowolne
składki pracown.ilkÓ'W
Wydz. Oświaty, które w zalemoścl
od wysokości poborów mają wynosić od 150 do 500 zil rocznie.
O stypendium mogą się u'biegać
uczennice i uczniowie łódz.ki.ch szkól
średnich dla doros'l'ych (wszy9t'kich
typów). Bil&wszeństwo przys!u..,auje
sierotom po pracownltkach
Wydz·
Oświat. względme linnych wydziałów
Zarządu Miejskiego.
Podania należy slcladać do drrla
9 stycznia 1950 Il'. w biurze Wyaz.
Oświaty (ul. Piotmowska 64, pokój
fu1~.

Sakra.mcntam.i w wieku

P.

IN2YNlER TECHNOI.OG
Doradca teclutixJ:rjIly PZl"B Nr ł. Naczelny Dyrektor dawne.i finny .. S. Dan
zigOl' 1 8k3.·· obecnie pzrD Nr 18, odznaezony srebrnym Kl"ł.yżem Zasługi:,
JubUał 50,letnl.eJ pracy w przemy51e bawełnianym, odznaezony Złotym
Krzyżem Zasługi.

Dłngoletni ezłonek ł

organizator NOT. - Długoletni prezes jubilat6w przy
Z\Vi4zIrn Majstrów Fabrycznych R. p.
Eksportacja drogtch nam zwłok " kaplicy Szp.tai" św. Jana przy ulic}'
Wólozańskiej Nr 195, nastąpi dni.. 2 stycznia bT., o gQd2inie 16 do kości'oli'_
katedra.llI1ego.
Dnia S stycznia br., o godŁim!'le 10 ranO msza żałobna, a o godzinie 14
wyprowadzenie zwłok na Stary Cmentarz Katolicl<i, o czym zawiadami:.ją
pogr~Żen.l. w głęboki.m smutku
.
tONA, CÓRKA. SYN. SYNOW.\. WNUCZKA
oraz SZWAGIERKI i SZWAGIER.

W

dnia. 31 grudnie.

194~

r.

ZARZ-U> l)I:mJSKI \V

Ł~

Z a kła d y Wytwórcze Transformatorów l UMądzeń
Termotechnicmych w Łod7li., ul. Targowa 57

zatr udni

ą:

2 KONSTRUKTOROW dla projekt()Wania elektrycznych urządzeń grzejnych, REF. SOCJALNEGO oraz
TOKARZY, ' ŚLUSARZY i BLACHARZY. Zgłosze
nia przyjmuje Wydz. Personalny w godzinach 8-12.

OBWIESZCZENIE
w sprawie wpłacani" rat na pod ..tek od lokali w 1950 r.
Zarzlj,d Miejski 'w Lodzi - Wydzial Podatkowy - przypontina.
zgodni.e z art. a.rt 28-31 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o po,
datkach komurulJ.nych· (Dz. U. Rz. p. Nr 40/47 r .. poz. 19!i11 należy
wpłMać do dnia 8 każdego mies!4ca bez wczwanJia władzy podatko •
\Vej raty nil podatll<lt od lokali w ni2ej podanej wysol<ości:
aj) od lokali mLeSZkalnych zajętych przez osoby opłacajl}Cle czymsz
równy przedwojennemu - 1(12 wymierzonego podatIru od
lok..'l.li 7.& r. 1949,
b) od lolwlLl mi~7.kalnych zajętych przez osoby opłacające czynsz
Obliczony weCl~ug powierzchni loltali - 10 proc. cZynSzu,
przypadającoego za miesięc ubiegły.
c) od lolmli użytkowych - 15 proc. czynszu, przypadającego za
miesi'lc ubi<:g!y
Niewptaccme w te'rm1nach raty zosta.YlIj. ściągnięte w drodze egze.
kucji admin'I'ltracyjnej z doliczcIlliem dodatku za zwlokę i kosztów
egzekucyjnych.
Lódż, dnia 31 grudnda 1949 r.
ZARZ.(\.D lIIIEJSKI W ŁODZI
~e

OGŁOSZENIE

PIERWSZE

Likwidator firmy "ARGQN" spółka 21 o. O. w Łodzi
Żwi['ki 11 zawiadamia, że z dniem 31 gruc1n;a 194!1
roku spółka powyższa została postawiona w stan
likwidacji.

lIl.

Wzywa sie wierzycieli spółki do zgłoszenia swoich
pod adresem spółki naj późni e)' w ciągu
daty ostatniego ogłoszenia.
(12867 p)

wierzytelności
3 miesięcy od

ŚW.

(I

tych~owych.

OGŁOSZENIE

opatrzony

wy-

OGŁOSZENIE
.7.a.i'Z'ld Mitejsld w Łodzi - Wyd-z:!Bł Podatk<JlW'5' - podaj e do
publicznej wiadomości, że podatelk od spożycia. w zakładach gastromomicznych, uchwalony prze-.& Miejsk4 Radę NarodowIł w Lodzi
uchwaalł :nr 140 z dnl.a 27 grnćl:n:ia. 1948 r. a. zatwierdzonIl p~ Radę
Państwa. obo~uje nadal i win1e>n być' pobieramy na rzasa.dach do.
Lódł

zmarł,

s. t

Radio

13,:5 Program ćInJie,. 13,30 Konc. rozr.
14.00 Aud. ZNP. 14.20 Haydn - Sym!.
D-dur. 14.55 Kooo. solistów. 15,30 .. Hal,
lo, młod2l! fjzycy" - pog. dla. świJetJlc
dzieci.ęc 1650 Muz. rozr.
16,00 DZIEN,
NIK. 16,20' Ak-tuaJ.nośc.il łód:zad.e .. 16,25 W
DZIECIOM DO LAT 6 WSTĘP DO aud. d1a d'ziCCi _ bajki H. J8I!l1lS'Zew.
KINA WZBRONIONY.
sklej _ ,.0 kocie co faję kll.rzył" i "Prze
pióreczka". 16,40 Muz. operowa. 17,00 Ko.noert popoł. 17,45 Aud. z cyik1u: .,Od
muru cltif1Slltiego do rewolUCji cb.ińsklOOj".
1800 ,.,Z kraju i ze świata". 18,15 Muz.
lud. 18,40 Aud. dla wsi. 18 55 MU!Zyka.
od 8 do 15
19.00 Verdd "R1goleHo" - Opera. 20,00
Dyrekcja Okręgu Poozt ~ Tellegrafów DZIJ]NNTI<:. 20.40 D c. "Ri!Jg0ret1la". 22.00
w Lod~ pooaje do wiadomości że dIlia Smetalna:
Wełtawa" poemat symf.
l sty=ia 1950 r. agencja pocztowo-tele, 22.13 Omów:' pl'ogr. lok. na jutro. 22.15
komun:ikacyjna Lód~ 20 (ul. Lagiewnicka Koncert rozl'Y'lvkowy. Transmisja do Bu·
20) czyn'M będzie w go.d2li!nach od 8 dO) dapesztu L Czecho.słowa.cji. za.OO Ostabnie
15 w dni pOlw'3zednie. W nfedziele i świ<;1'wiad. 23,10 Program na jutro 23,15 Mu.
ta agencja miecozynna.
zyk.a. 24.00 Koncert tyczeń. .

Łli ,Ź

a

Noc sg'u;estroUlO

LEKARZE
Dr CZERNIELEWSKl
choroby
skóry II. weneryczne, PI.O'trkowska
nr 88.
(kl22)
Dr JADWIGA
ANFOROWICZ
Skórne,
weneryczne
kobiece 8-·11
8.
(Id18)
Dr GLAZER, 5pecla!tlsta _ skór.
ne, weneryczne, 5-8, Andrzeja 28

.I 1-7. Próc:hnlika.

Dr TEroIPSKI specjalista wene_
ryczne, skórne włosów, moczo.
płciowe, Piotrkowska Nr 114.

ZGUEIONO leg Zw Zaw Mikulska Halina,
ŁÓdŹ; Sklern,ewic.
1_,a_1_0_._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
SKRADZIONO kartę rozpoznaw
cza, legi\. Ligi KobIet l Ubezp1e_
cz.ilnl Sn"'. KuczyńSkiej Janiny
Sterlinaa'
27.
_ _...:;".__________
_
ZGUBIONO leg~tymację szkolnłł
NazwJsko Baginski Jerzy.
?GUE~ONn Jrnerl" reje~tracjl woj
slwwej RKU,L6 dź.Powiat. Kazi_
mierz Tuchowskl ur. 17.9.1918,
syn Jana.
(129OSp)

KTOKOLWIElt wiedziałby o miej
Dr REICHER specjalista wene_ scu pobytu Mikołaja Anuszkiewi
·;v·czne, s':ór.ne. płciowe (zaburze. CUl, gorąco proszony jest opowla
nh)
Plotr'.towska 14, czwarta.- domien!e rod~iny ul. Narutowi_
iódma.
(kl17) cza 40 m. 5.
(kl~O)
Dr ROZVCKI, 5pccjallsta chorób --({.,....,..n""·pc:N,...--:(~)- L......,iiI~Pc:R::!:ZE=::;D::'·"1'i\'!'~kobiecych, akuszerll. Przyjmuje _ _ _ _ _=-....._______
godz. 3-6. PlotrkoWS::a 33 (k116)
Dr HEYKO _ PORĘBSKI s)tórne.
weneryczne. 17-19. Brzeżna 6.
Telefon 158.19.
(k116)

OPLA. OLIMPIE górno_zaworowy
w bardzo d obrym .tan:e kuplę·
Oferty pod .. OlimpIa'" P!Oh·}·~W_
ska 55 ,Prasa".
(ld.,22)

Dr ŁUKIEWICZ specjaJista skOl' SPRZEDAM nowoczesna syp'alnię
nych wenerycznych 1~12 5-7 w bardzo dohr)'rn stRnle. 'l'elf'_
Wólc~ańska 4.
'(1<113) fon 133.74.
C126i7s)
Dr PIESKOW WIKTOR _
ner_ PASS - 1010 tah' t~k piln'e po_
wowe. wewnętrzne, 3-5. Próchn l. .7u!n·j .... 7. głO·,·.,I, Dz'ennl!r T· ,,~z
ka Nr 6
(k112J ki ncd nr .. 12~8'i·'.
(12SS5)
Dr SWIDERSKA_ŁONICKA, cho.
rohy •.,<óme, .ko.tmetyka lekarsJra,
w;z.elkLe zab'egi kosm:t:.:,czne p (1 rkowsya 224. t ...l, l.L/2.
RóZNJ)
______
_ _ _ _ _ _____,
FOTOAUTOMAT: Narutowkza 8
w;v!<cnuje przapisowe zddęc ia do
ejestracjl wojskowej.
(kl21)
.
SKRADZIONO
l:Yilet służbOWY
tramwajowy dla emerytów oraz
l~gitymacię Z Z. Emerytów Tram
wajowych - nazwisko Dob hl>1{a
Kilz.imlera, Łódź, Wędkarska 14
~

_= _ _ .
ZAOVlAtUnV.I\NIE

pieczątka "Groma<la
Hermanów - Sołtys gm. Górka
Pabianicka, pow. Łask.
.""
-ZGUllIO., O ksią~e~ę Ubezpie,
cza'nl SpoleczneJ Łódź - W'lsiek
Jan,mą..
(126845)

~

POTP."'E!U/A pomocnica dorn nwa
P1otrk'Jwska 14 /4. front, III p'ętro
POTRZEP., '.'\ natychm!:;sl
n'ca domowa. Z~las".ć sle ul. Wól
czal">-ka 145 m. 17 od gcxlz. 16-18
pomo~

POTR7EBNV na stałe 1{ r ojczy do
le'~lclpj
konfekcll.
V\o1!rdomo$ć:
TTdzintowa WytwórnIa Koafp1tcji,
Czt;'stochow~. P a nny Marii 20.
I.AJRALF

m. 11.

ZAGINĘŁA

PRACY

ZAMffiNIĘ

2 pokoje

wy
na Łódź.
14, m. 8.

kuchnię

(Gd.,ńs'< Orunia)
Wiadomość SZ'erli"ga

gody

STUDENT filmowiec poszukuje
pOkoju sublokatorskiego. Możli_
Wle cen 'rum. Oferty do Dz:ennL
ka snb . Filmow·e~·'.

DZIĘN.NIK Ł()DZKI Nr 2 (1624)3

Sztam przyjedzie do Łodzi
ndewątpliwie

do podniesienia się
poziomu sportowego. Cł:o dzl przede
wszystkim o to, żeb ~' obecność
Smama w ŁodZi była należycie wykorzystana, o co zapewne potrafi

Przyjedzie do Łodzi trener PolSkiego Związku BokserSkiego Feliks
Sztam. Wiadomość ta bardzo nas
cieszy, bo obecność Smama wśród
naszych pięściarzy przyczyni się

Is iego S ortu

niach
Okręgowa Raqa Związków Zawodowych w Łodzi nadesłała nam następujące uwagi:
"Rok 1949 był roklem pracy nad
odpowie;dnim zorganizowaniem kół
i klubów sportowych, wchodzących
w skład pionu sportowego Zwią'lków Zawodowych.
Z rozpoczęciem roku 1950 wszystJkie komórki sportu związkowego
przystępują do wyborów SW01Ó

bach i kołach na brak kolektywnej
pracy całego zespołu działaczy sporo
towych.
Działacze klubowi jeszcze nie dostatecznie zrozumieli cele sportu w
Polsce Ludowej. JeszC'le tkwią oni
w jakimś oportuniźmie do akcji masowych, jeszcze niedość pracy wkła·
dają w te akcje. Jeszcze dość częs10
daje się zauważyć u naszych działaczy k~ubowych, i.e przekładają powładz.
nad wszystko impre'ly sportowców
N~ terenie Łodzi i wojewód~wa wyczynowych, że do tej czy innej
Elk~Ja wybor~za rozpo.czyna Slę w imprezy sportowej podchodzą ze stro
dnIU. 7 stYCZnta .. ,W .ZW1.ąZ~U Z ~,ny dochodowości jej a nie zwracają
n~lezy' z.astanowlc. Slę Jalk.lch lud~l uwagi, czy impreza ta spełniła za·
wmmc;mY I;owołac do klerowama danie propagandowe, czy przez zorsp~rte:n ZW1ązl~owym..
ganizowanie jej zachęciło się ludzi
~daJemy soble dokładme sprawę, stojących jeszcze daleko od sportu
że dotychczasowe zarządy klubów do uprawiarńa wychowania fizyczi kół sportowych jedynie częściowo nego.
wypełniały
swe obowiązki, znamy
.
fakty, że praca w klubie lub kole
Toteż wybierając ludzI do nowych
ciągnęły przeważni jedn tki _ j _ zarządów w klubach i ~?łach sporszcze d
e'.
e.
. os
e towych, musimy flwrÓC1C specjalną
o t J pory Clerplmy w klu- uwagę na tych ludzi dla których
sport masowy nie będzie stawiany
G6rnlk (Giszowiec) na drugi plan, ale !którzy w codzienswej pracy będą realizować wyGwardia (KrakCw) 12:2 nej
tyczne Biura Politycznego PZPR i
Rozegrany w Katowlcach towarzy będą dążyć do iak najszyh6zego urna
ski mecz hokejowy między Górru- sowienia sportu wśród ~zerokich
Idem z Giszowca a Gwardią 2J Kra': rzesz ludlLi pracy.
kowa zakończył się
zwycięstwem
Do nowych zarządów klubów i kół
graczy "Górnika" 12:2 (3:0, 6:1, 3:1). sportowych winniśmy wybierać mlo

postarać się ŁOZB.
W dużej mierze właściwie wykorzystanie Sztama zależy jednak od

dych ludzi rekrutujących się z po· obywatela naszego Państwa pod
śród członków ZMP, którzy swoim względem fizycznym i moralnym.
młodzieńczym
entuzjazmem będą
Musimy też zwrócić szczególną u-

procować nad umasowieniem i pod-

niesieniem sportu wyczynowego w
Polsce.
W zarządach klubów sportowych
nie powinno zabraknąć i czynnych
zawodników, którzy mając bezpośred
ni kontakt ze sportowcami uprawiającymi sport, powinni wnieść do

zarządów

pewn~ ożywienie,

gdyż

zdarzało się, że zarządy pracowały
w oderwaniu od swoich &akcji spoI'
towych.
Specjalną uwagę musimy zwrócić
na ludzi, którzy w przyszłych zarządach klubów będą prowadzili pru
ce wychowania ideologicznego naszych sportowców, ludrzie ci muszą
sIę rekrutować z tow. stojących na
najwrżs~ym poziomie ideologiczx:ym.
L~dZ1e C'l muszą. umieć w odpoWledDl sposób oddziaływać na swe otoczenie, będą oni muSieli do reszty
wyeliminować z pracy klubów sportowych pozostałości drobnomieszczań
skiego - apolitycznego stosunllru do
·sportu niektórych działaczy - człon
ków klubów
spo.rtowych, kt6rzy
głoszą jeszcze tezy o apOlityczności
sportu.
Sport w Polsce Ludowej ma prze·
deź za rzadanie wychować zdrowego

I

wagę na ludzi, którzy pełnią po kilka funkcji w naszym życiu społecz
nym. tych ludzi nie należy obarczać
jeszcze dodatkowymi funkcjami w
żadnej pracy nie
sporcie, gdyż
wywiążą się jak należy.
A więc wszyscy ci, którzy będą
wybierali ludZi do władz sportu

z

związkowego,

muszą się poważme

zastanowić

komu należy powierzyć
ikierownictwo swego koła rey klubu
sportowego, by człowiek ten mógł się
wywiązać z zadań nań nałożonych.
Musimy ostatecznie wyeliminować
z władz sportu związkowego wszystkich tych starych działaczy sportowych, którzy zajmują negatywne
stanowisko do il'eorganizacji sportu
polskiego, dla których linia działania
wyznaczona ·przez. Biuro Polityczne
PZPR nie jest obowiąz;ująca, natomiast powolać wszystkich tych, któ
rzy swym pozytywnym stosunkiem
do nowych poczynań sportu polskiego, dali się pCYlDać w swej pracy
w klubach i kołach sportowych".

Komunikat
ŁóckJci

Okręgowy Związek Pły

wacki zawiadamia. że ze względu
na nowy kalendarzyk imprel'll prrz:e
słany prze2l PZP. odbędzie s:i~ rz:ebranie zarządu w poniedziałek 2 sty
cznia 1950 r. o godz. 17 w lokalu
ŁOZP przy Al. Kościuszk!i 85.
PrOSi się o p!IZYbycie przedstawiKATOWICE. - Dwa dnI trwał w cały czas włókniarze mieH zdecydo- \ mec:z o wejścIe do Ligi rozegrany zo cieli następujących klubów: AZS.
Katowicach na sztucznym lodowisku waną, przewagę. AkademiCY byli bez I stanie między tymi drużynami w Chemia, Boruta Zgierz i Włókniarz
turniej hokejowy z udziałem drużyn radni wobec dobrze grających ho- dniu dzisiejszym, to jest 2 bm.
Zgierz.
Górnego SIąslta, Dolnego Sląslt3.. keistów Zgierza, którzy spotkanie
Więcej szans zwycięstwa mają gra
'.'
AZS (Warszltwa) i "Włólmiarza." ze to traktowali w ostatniej tercji już cze Zgierza. Tneba więc liczyć się
Zarząd Sekcji Motocyklowej ŁKS
Zgierza. Turniej ten mia.ł wyłonić ja.ko trening, mająo
zapewnione z tym, że Zgierz posiadać będzie li- Włókniarz zawiadamia. że 4 bm.
drużynę, która wejdzie do Ligi ho- zwycięstwo. Bramkami podzielili się: gowy zespół hokejowy. Nie uprze- o godz. 19.30 odbędme się w lokalu
kejowej jll!;:O 16 zespół, ' Mając moż Antoszewicz 6, Szymański 3, Urbań dzajmy jednak faktów l poczekaJ- przy ul. Tymienieckiego 17 (boiskO)
n03ć rozgrywania spotkań ligowych. ski 2, Kamiński 2 i Mrówczyński 1. my na telefoniczną wiadomość z Ka zebranie zwołane celem omówienia
Wspaniałe
zwycięstwa
odniesli Najlepszymi graczami i tym razem towic.
spraw związanych 21 rozdaniem nahokeiŚci Zgierza, którzy wygr~i ze bYli Antoszewicz t Szymański, kt6LEON KAZDDERCZAK gród za miniony sezon.
Spójnią
Żary
8:2 (3:1), 2:1, 3:0). rzy kierowali wszystkimi atakami,
Bramki dla zgierzan zdobyli: Szy- sunącYmi jak lawina na bramkę
mański 3, Mrówczyński 2, Antosze- AZS.
.
wlcz, Urbań~ki i Kamińsld po 1.
"Bud4>wlani" OpoJe wygraU II AZS
Włólmlarz sprawił miłą niespodzian Warszawa 7:4 (1:2, 4:1, 2:1), a w dm
kę, okazał się zespolem zgranym i gim meczu "Budowlani"
pOkonali
dobrze dysponowanym strzalowo. "Spójnię" Zary 7:6 (2:1, 0:4, 5:1).
Dobrze się stalo, że sportowcy li po pros-tu grać. Zrodziło się zalnNaj!epszymi graczami byli: "AntoPo tych spotkaniach na pierwsze
sZf'wicz i SzymańskI.
miejsce w tabelce punktacyjnej wy Zwiazków ZawodOWYch Polski W7-ię teresowanie grą. Powstała chęć wallV drugim
meczu "Włókniarz" sunęła się drużyna "Włókniarza" ze li udział w zawodach zorganizowa- Id. Nic też dziwnego, że wszyscy
Zgierz spot:tał się z AZS Warszawa, Zgierza
przed "Budowlanymi" z nych we Francji Jak bokserzy, tak wypadli znacznie lepiej, niż w seHolieiści Zgierza odnieśli wspaniałe Opola.
Te dwa zespoły nie mają też i piłkarze nasi odnieśli szereg zonie sportOWY..!ll. Ta właśnie chęć
zwycięstwo H:O (5:0, 2:0, 7:0). Przez st!'aconych
punktów. Decydujący wspaniałych sukcesów sportowych.
Cieszy nas p!lZede wszystkim dosko
nala forma. w jakiej rz.naleźli sdę
nasi piłkarze. Mniejsza w danym
wypadku o same wyniki, a znacznie
Otrzymaliśmy
wczoraj ozdobną
RQlk 1913 był dla sportowcĄw raWe wrześniu w Pradze siatkarze ważniejs~ jest opinia wydana przez
dzieckich rokiem wielu wspaniałych radzieccy rzdobyli mistrzostwo świa specjalIstów.
depeszę treści następującej: "Życze
sukcesów na arenie międzynarodo- ta, a siatkarki - mistrzostwo EuroPiłkar2JOm naszym nie szczędzono nia noworoczne Cmelnikom "Dzien
wej. Liczne występy reprezentan- py, wygrywając zdecydowanie wszy słów uznania. Gracza nasi 'rzeczynika Łódzkiego" przesyła z Torkatu
tów ZSRR zagranicą rozpoczęła eki stkie spotkania.
wiście zagrali wspaDJiale, będąc dru Włókniarz ze Zgiema'·.
pa łyżwiarek udziałem w mistrzoO~ółem w ł'O~ 1~9
s~ortowcy
stwach świata w jeździe szybkiej ko radZieccy uczestmczyh w mlędzyn8; żyną dobrze przygotowaną tak konW imieniu Czytelników dziękuje
biet w Oslo (luty). Jak wiadomo, rodowych zawodach w 14 d,Yscypll- dycyjnie, jak też i techniczP..1e. Jest my za pamięć i życzymy hokeistom
to tym ciekawsze, że przecież zeszło
występ zakończył się pełnym sukce nach sportowych. ~ończe1l:1em 'bonaszym osiągnięcia jak najlepszych
sem ekipy radzieckiej: lsakowa zdo gatego kalendarza unp~ez ml::dzyna- roczny sezon piłkarskii nie przyniósł wyników na torze w Katowicach.
nam
żadnych nadzwyczajnych subyła po raz drugi
tytuł mistrzyni il'o~owych są. .odbywające Sl~ obekcesów. Na 6 rozegranych spotkań
świata, a dalsze dwa miejsca 'lajęły cme w MoskwIe, szachowe mIstrzorównież
reprezentantki Z~RR - stwa świata w konkurencji ko?iet, międzypaństwowych, tylko dwa me~ Turniei W K rynłcy
Holszczewnikowa i Żukowa.
z udziałem reprezentantek 12 panstw cze rz.akończyły się naszym zwycię rozpocznie się
stwem. Wygraliśmy 2:1 III Albanią
Niezapomnianym .sukcesem w hi- państw.
.
czwartek
•
storii sportu radzieckiego był występ
W 1949 roku sportowcy radZieccy i 3:2 z Bułgarią.
Piłkarze nasi w czasie całego seHokejowy turniej Świąteczny w
ekipy ZSRR na akademickich mi· zacieśnili dalsze kontakty z zagra·
strzostwach świata w Budapeszcie nicznymi organizacjami sportowymi, zonu byli przemęc1Jeni. Rozegrali oni Krynicy został przesunięty ze wzglę
(sierpień). 115 złotych medali, które prz~stępując do Th~jędz~nar?dowego stanowczo za wiele spotkań, do tego du na złe warunki atmosferyczne.
Turniej z udziałem wszystkich czo
zdobyli radzieccy lekkoatleci, bok- ZWiązku Bokser~k:e30. I MIędzyna: jeszcze dochodziły treningi, tak, że
serzy, rzapaśnicy, ciężarowcy, siatka- rodow~j
Fe~eracJi Glm?-ast~czneJ. DJiemal codziennie wszyscy ligowi lowych drużyn krajowych rJ)zpoczrze i koszykarze były najlepszym Obecme ZW1ązęk. RadzieckI jest zawodnicy znajdowali się na bOls-/ nie się w nadchodzący czwartek. We
dowodem przodującej roli sportowej członklem
12 m1ędzynarodowych ku. Natomiast przed wyjazdem do zmie w nim między irmymi uduai
Francji byli oni wypoczęci i chcie- drużyna ŁKS "Włóknarz".
młodzieży radzieckiej na świecie.
związków sportowych.

a h.okeistów Zgierza w Katowicach

...

samych @wodników. Boks cieszy
przecież w Łodzi dużym powodzeniem. Posiadamy wyjątl;.owo bogate rezerwy. Przedeż fukt, że w
mistrzostwach klasy "B" bierze udział 11 klubów mówi sam za siebie.
Z drugiej zaś strony odczuwaliśmy
stale brak trenerów. zwłaszcza na
prowincji. Kto wie, może warto w
czasie pobytu Sztama w Łodzi zorganizować kurs 2J udziałem co wybitniejszych zawodników z prowincji. Trudno jest nam całkowicie
zorientować się w sytuacji materialnej klubów prowincjonalnych, ale
chyba na przysłanie kilku zawodników do Łodzi pieniądze znajdą
się, a na rezultaty nie trzeba będzie
zbyt długo czekać.
Ekspedycja sportowa z Franc}: ma
wrócić 3 bm. Dobrze więc byłoby,
żeby Sztam mógł być obecny na
meczu międzymiastowym Poznań Łódź.
W czasie tego spotkania
Sztam mógłby przyjrzeć się naszym
zawodnikom. Nie jest bowiem żadną
tajemnicą, że od ostatniego pobytu
Sztama w Łod7Ji. wiele się w pię
ściarstwie łód21kim rzmieniło. Przybyło przede wszystkim szereg mło
dych bokserów. których Sztam jeSZcze nie 7JIla. Co innego jest bo_
wiem obserwować zawodnika w oza
sie treningu a całkiem co innego
w ozasie poważnych zawodów. Jeżeli więc Sztam ma do Łodzi przyjechać
bezpQśrednio z Paryża, to
tNleba postarać się, by mógł on
<maleźć się we czwartek 5 bm. w
hali Wimy na Widzewie.
I jeszcze jedna uwaga natury zasadniczej. Praca Sztama w Łodzi
nie powinna ograniczyć się do zajęć
treningowych, prowadzonych wyłącmje w godzinach popołudnio_
wych. Rozumiemy, że istnieją pew.
ne trudności techniczne. ale może
dałoby się rozłożyć pracę Sztama
na dwie zmiany z uwzględnieniem
jednorazowych wypadów na prowincję celem
lepszego zapoznania
się 2l warunkami pracy w: Kutnie,
Zgierzu, Tomas7Alwie, Piotrkowie,
Łęozycy i Pabianicach.

się

Po sukcesach sportowych we francji
i walki pozwoliła

Konta _ty

międzynarodowe

Pozdrow"len,"a

sporto\Vcow radzieckich

Z

Torkatu

w

I'

naszym reołowym
zawodnikom na wykazanie poprawnej formy.
Uwaga nasza jest tym ciekawsza.
że nasuwa ona pewne zasadnicze
Koncepcje przed meczami między
państwow..mi, CZ eka jącymi nas w
tym sezonie. Czy nie warto zamiast
organizowania przed każdym niemal meczem kursu treningowego
dać graczom możność należytego
odpOCZYnku. SportoWiec nie jest
przecież automatem a przecież także i automat potrzebuje trosldiwej
pielęgnaCji, i naprawy.
Zawodnicy
powinni być silni nie tylko fizycznie. ale i dobrze usposobieni psy_
chicznie. Dbajmy więc o ten właś.
nie nastrój psychiczny, który jest
n.ieodzownym czynnikiem, prowadzą
cym do zwycięstwa.
.:::ZZS
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Sytuacja była poważ.rut. W "Vulcauie"
działał tajemniczy i bezwzględny wróg, l.tÓ.
Ty za wsze.lką cpn~ cbcial nierlopulicić do re.
al;:"acji wyna.lazku Ok('ckiego.
- Najwyższy czas działać, AgapitIm!
•.acbęcał siebie starszy pan.
- Kpem niech będę, jclli nie wylayjemy
pneskpcy.
W zal.:adach huczalo, jak w ulu. ZaIora

, . DZIENNIK ŁÓDZKI Nr Z(1624) 0-08091

laboratorium

zebrała się

}>rzewodniczący

grzmiał:

w 'wflIetlicy.

.Jej

- Musimy pomóc władzom w wyk~cill
szkodników i wrogów. Wszyscy musImy
l1uoeć oczy i uszy otwarte. Nie ma przypad .
ków i nreza.winionycb awarii, koledzy!
- Słusznie słusznie - potakiwano mu. BylUmy za mało ostr~tn.i i za malo ezujni.
Najgłośniej wygrażał nieznanym sprawcom
dy,,~k~j)~ Lipski>.

., Wzmoenić ezujnoR/!" ! "Wylayć wr0gów l sabotażystów"! - brzmin.lo powszech_
ne hasło w "Vulcanie".
Wzm~cniono
ocbrono. pilnie przeprowa.
d!ll>no docbodzenie.
Okęcki i Kłeczko powoli
przych~)(17,i1i do
ciebie. Za tyd.1fJcń miala się Odbyć trzecia.
próba,
- Tym razem musi się uda<'!!

Tymczasem pan Agapit '{sUni!' .. - ·wś,,~.
Omal mu mózg nie trzasnął z w,vsilku.
- Jeśli> draniom nic uela się tym razem,
zechcą zrobić na pewno jnkieś
~wiństwo 1
skraść plany W)'nalazlru. CzYli w ciągu ty .
godnia tucba id, lmicszl<odIt~vić!
- Czu.j duch, czuj rzyn~ AgapiHn; ! - wy.
krzykiwał (w ducbu, oczywiście)
nasz bo.
hater.
L ~ ;KJks, ~rzemy się do robotyl

I

