Opłata

Obniżka

pocztowa uiszezona ryczałtem

Cena 5 zł

,....-

Łódź.

4 stycznia
1950 r.
kok VI
Nr 4

(1626)

od H'gnuqrodzeri \

Stopień

wyna.
gro_
dzenia

y r t t rz

1
2

3
4
5
6
'7

nocie do FrancjMinisterstwo Spraw Zagranicznych przesyła Ambasadzie Francuskiej wyrazy poważania i ma
zaszczyt zakomunikować, co następuje:

Rząd polski z niepokojem igłę
boką troską dowiedział się o do-

konanym w dniu 30.12.1949 r. zamachu na ambasadę Rzeczypospolit<>j Polskiej w Paryżu. Wbrew
p odstawowym obowiązkom zag\varantowania bezpieczeństwa ak r ed7 towany m u s iebie przedstaw :cielstwom obcym, rząd francuski nie zapewnił ambasadzie polskiej w Paryżu takich warunków,
k t óre un i emożliwiłyby dokonanie
zama chu.
Odpowiedzialność rządu francuskiego wynika ponadto z faktu,
że postępowanie władz francusluch przyczyniło się do stworzenia atmosfery nagonki w stosunku do przedstawicieli rządu polkiego we Francji, nagonki, któxa
przec:;;na jest z uczuciem narodu francuskiego. Oczywistym
wyrazem tego ustosunkowania się
władz francuskich do przedstawicieli polskich było, sprzeczne z
prawem międzynarodowym i polsko-francuską konwencją konsularną, aresztowanie i zmaltretowanie polskiego dyplomaty wicekonsula Szczerbińskiego, przetrzy
myw:anie go w więzieniu i nieujawnienie do dnia dzisiejszego
spra'\Vców tego przestępstwa.
Do powstania atmosfery, w której zamach na ambasadę polską
stał się lI19żli wy, przyczyniły się
również bezprawne aresztowania
urzędników ambasady i konsulatów polskich i ich deportacja,
którym towarzyszyła zorganizowana akcja policvina przeciwko
oby watelom polskim we Francji,
a następnie liczne areszty i deportacje nauczycieli polskich. Równocześnie władze francuskie w
~posób coraz bardziej otwarty
l . aktywny otoczyły opieką i poPierały emigracvine antydemokratyczne )'{rupy polskie. Wyrazem tej polityki władz francuskich było m. in. faktyczne udziel enie schronienia "puikownikowi"
Bohun- Dąbrowskiemu, zbrodniarzo wi
wOjennemu,
sClganemu
prze z sądy polskie za współpracę
z okupantem niemieckim i mordy, popełnione na żołnierzach polSkieg o ruchu oporu i ludności polskiei .
Za to postępowanie władz iran
cuskich, stanowiące jaskrawe pogwąłcenie obOWiąZUjących polsko-francuskich umów, odpowiedzialny jest rząd francuski, którego ministrowie spraw wewnętrz

nych i zagranicznych w czasie debaty w Assemblee Nationale w
dniu 13.12.1949 r. przyznali, że
akcja ta była wyrazem świadomej
polityki ich !'ządu.
W tych warunkach rząd polski,
stojąc na stanowisku p~łnei odpowiedzialności rządu francuskiego za niestworzenie należytych
warunków beZl>ieczeństwa dla
przedstawicieli rządu polskiego
we Francji i za usiłowanie wytworzenia atmosfery wrogości w
stosunku do nich, wyraża ostry
protest i domaga się od rządu
francuskiego:

a.
międz.

8

zapewnienia całkowitego
dla przedstawicieli polskich we Francji
w ratnach ogólnie przyjętych
zasad, uznanych przez prawo
-

bezpieczeństwa

tniędzynarodowe,

przeprowadzenia energicznego śledztwa w celu wykrycia sprawców zamachu na

~:~a~~~i2.r;,!9 ;:. Paryżu

dllli:~u

WARSZAWA, 3. 12. - W związlm z uchwałą z dnia 31 grudnia 194'
roku w sprawIe podwYŻki płac o 5% , Rada Ministrów postanowiła zmienić z dniem 1 stycznia. 1950 roku podatek od wynagrodzeń w ten sposób,
aby wspomniana podwYŻka płac nie została pomniejszona przez potrl\c:euda podatko-we.
W wykonaniu tej uchwały, minister Skarbu wydał rozPorządzenie,
na moey którego od 1 stycznia 1li50 r. skala podatkOwa od wynagrodze6
:za okres wYPłaty miesięcznej wynosi:

środa

WARSZAWA. Dnia 3.1.1950 r. sekretarz generalny
Ministel'stwa Spraw Zagranicznych amb. Wierblowski wezwali ambasadora Francji p. Jean Baelen
i wręczył mu notę następującej treści:
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13.700
14.700
15.800
1'7.900
20.000
22.100
24.200
26.300
29.400

32.600
35.700
39.900
44.100
52.500
63.000
73.500
84.000
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14.700
15.800
17.900
20.000
22.l00

0,7 %
0,9 %
1,9 0/0
2,8%
3,8%

:!4.2~0

4,7'/0 15

26.300
29.400
32.600

5,7 0/0 16
17
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12
13
14

35.700 .
39.900
44.100
52.500
63.000
73.500
84.000
105.000

8,5'1.
10,4'/.
12,3~/,

14,2'1,
16,1'/8
18,0'/,
'J,G,()'I,

11,9'/.

stosownie do tej !lkalii zostały odpowiednio obniżone skale podatkowe
z okresem wypłat: dziennym, tygodniowym, dziesięCiodniowym, dwuły_
godniowym i półmiesięcznym.
Jednocześnie została podwyższona granica wynagrOdzenia, do której
przysługują zniżki rodzinne w zakresie podatku z kwoty 30.000 do slo_
tych 31.500.

Ohydny

szantaż

policii Mocha

- przykładnego ukarania
,
sprawców tego przestępstwa UJobec
qórni~ollJ
i zadośćuczynienia powstałym
PARYZ, 3. 1. ' _ "HUMANITE" ZAl.mESZCZA pt. "OHYDNY SZAN
szkodotn i stratom,
TAZ POLICYJNY WOBEC RODZI NY GÓRNIKÓW POLSKICH" NA- położenia kresu polityce STĘPUJĄCĄ WIADOMOSC:
popiera~ia i rozzuch~alania
"W Bruay en
Artois policja kania, jeśli będzie nadal wynajmoelementow antypolskIch we przybyła do rodziny górników pol. I wal: pokój nauczycielce.
Francji, wyzyskujących bez- skich, u której mieszka, nauczyciel-I Po pewnym czasie policja przeprokarność, z k~órej dotychczas, ka pol s~a . Jakub~ak i ~apowi~a- wa dziła rew.izię i e~smitowała Ja..
tam korzystaJą.
ła lli:'..Ul1ęcle całeJ rodZIny z ffilesZ. kubiak
ktora musJwa przeprowadzlć się do innej miejscowości i w
ten sposób nie może wykonywać
swoich funkcji nauczycielki.
Rodzinie górników oświadczono. że
jeśli Jakubiak
zostanie ponownie
przyjęta to rodzina będzie wyrzu.
eona z mieszkania i wysiedlona 3
Francji".
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PEKIN, 3. 1. - A gencja Nowych Chin ogłosiła komunikat, w którym stw1er dza, że pomiędzy r:lądem Stanów
Zjednocronych, a wład zalni kuomintangows!timi zawarty
z-Ostał tajnl;' układ w
spra",'I1c wyspy Formozy.

dzenie Bohater cy żołnierze armii
ludowo·wyrwolel'i.czej walc~y1i niejednokro.tnie przeciwko wojsl<om
kuomintangowskim za pomocą amerykańskiej broni, zdobytej na nie'
przyjacielu. Potrafią oni również
obecnie nie dopuścić do dostarcze·
nia amerykańSkiego sprzętu wojennego na Formozę i udaremnić plany
im.perialistów, którzy chcą na tej
wyspie stworzyć agresywną bazę
wypadową przeciwko Chińskiej Republice Ludowej.

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

bed~ wyładoWy.wat ;
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RZYM, 3.1· - Robotnicy portowI
Ankony wysłali do robotników portowych w Dunkierce, Saint Nazajre
i Marsylii pi~'IJ.a zawi'łdamiające teh
że 'la przykłaoem towarzyszy frat;.euskich nie będą wyładowywali
sp r2 ętu woj ennego, który przybywa
ze Stanów Zjednoczonych lub innych
krajów i jest przeznaczony do uzbro
jenia krajów ma rshallowskich w
ramach agresywnego Paktu Atlan.tyckiego.

wy sprzętu wojennego na Formozę
ze stanów Zjednoczonych i z Japonii już się rozpoczęły.
W zakończeniu komunikatu agen.
skiego, dążąc do przekształcenia. cja Nowych Chin stwlerdza, że za_
Forrnozy w bazę strategiczną dla powiedziany opór niedobi tków ar~organizowania OpOi'U resztek wO.isk mii kuomintangowskiej na Formokuomintangowskich przeciwko chiń zie jest z góry skazany na niepowoskiej armii wyzwoleńczej.
Rząd amerykański ma wysłać na
FOl"mozę sprzęt 'w ojenny w ramach
kredytów w wysokości 75 milionów
dolarów, uchwalonych przez Kongres
Stanów Zjednoczonych w ub. roku
na pomoc dla reżimu Czan~ KaiSzeka.
Tajny układ przewiduje poza tym.
że "w razie załamania się Olloru
budżetowa .
wojsk kuomintangowslclch", imperialiści amerykailScy okupowaliby
PARYŻ, 3. 1. - Francuskie Zgro- w pierwszym głosowaniu, dotYCZą-/ nansowanie agresywnej polityki TZą
Formozę przez swe siły 1Jbrojne pod
pretekstem, że , . a.dministrację wyspy madzenie Narodowe nikłą większo cym m. in. ustanowienia nowych du Bidault obciąża więc podatnńków
przejmuje W swe ręce Organizac.ia ścią głosów uchwaliło w pierwszym podatków na pokrycie niedoboru bu- w znacznie wyższej mierze, niż prze
Narodów Zjednoezonych na zasa· czytani.u r zą dowy prOjekt budżeto dżetowego. Za rządem oddano 300 widuje oficjalnie budżet.
.
wy. Projekt ten przejdzie obecnie głosów, przeciw!to 296.
dach powiernictwa".
.,Roowiązanie sytuacji oświad
pod obrady Rady Republiki, która
Tajny układ w sprawie Formozy jednak nie ro~pocznie dyskusji przed
Przy głosowaniu nad całością pro- czył w zakończeniu
deputowany
został zawarty w listopadzie ub. roznajduje się w ręku
17 stycznia. W wypadku uchwalenia jektu budżetowego 305 deputowa- Ramette ku przez przedstawiciela Czang Kai- poprawek przez Radę Republiki pro nYch wypowiedzial0 się za. rządem mas ludowych. Lud francuski zbli_
Szeka, - generała Czeng Kai·Mina, jekt budżetowy wróci ponownie do a 284 przeciwko.
ża siEl do tego rozwiązania szybciej,
który udał się do Waszyngtonu j Zgromadzenia Narodowego.
niż wyobrażają
sobie reakcyjni
przeprowadzi ł szereg rozmów z b.
Globalna
suma
budżetu
WYno!l
-członkowie
ZgromadzeIllia NarodoDebata w Zgromadzeniu Narodowysłannikiem Trumana w Chinach
miliardów
franków.
2245
...vego·'.
wym zakończyła się gło sowaniem
generałem Wedemeyerem.
nad trzema wnioskami o votum .za·
Podczas obrad nad budżetem za·
Po tej wizycie centralna agencja ufania
postanowionymi przez pre. brał głos deputowany komunistyczprasowa Kuomintangu doniosła w miera Bidault.
ny Ramette, który podkreślił, że budniu 12 grudnia, że rząd Stanów
Największą trudność s fhl'aWiło pre
3
Zjednoczonych postanowił udzielić' mierowi uzyskanie votum zaufania dżet przyniesie przeszło 100 miliardów franków nowych podatków. PoCzang KaLSzekowi "dalszej porno.
datki te obarczą przede wszystkim
porta ch włoskich
cy dyplomatycznej i gospodarczej".
ludność pracującą i drobnych podatNastępnie w dniu 15 grudnia gene·
RZYM,
3.1. Marynarze i praników.
si~c
rał Sun Li_Jen został mianowany
cownicy
portowi
w
całym kraju r0zprzez CZall.g Kal-Szeka komendan"W czasie dyskusji nad budżetem poczęli strajk w"'bec tego. że pratem wojSkowym Formozy.
SZCZECIN, 3.1. - Z okazji uro- - oświadczył Ramette - zarysowaW dniu 29 grudnia amerykańskie
codawcy nie wypełnili dotąd warun
agencje prasowe donio sły, że dosta- dzin 200-tysięcznego obywatela m. ła się wyraźnie linia polityczna 0- ków umowy, dotyczącej podwyżki
becnego rządu. Rząd prowadzi koS crzecma, odbyła się 31 'bm . w mielonialną
wojnę w
Indochinach i płac. Umowa została zawarta w wY
szkaniu ro1x>tnika kolejowego. 29- przeprowadza zbrojenia w rama-ch
H' '7.1'1-. rocznicę
niku strajku marynarzy w lipcu
letniego StaniSława Palruły :J.ieco- agresywnego Paktu AtlantYCkiego.
ubiegłego roku·
dzienna uroczystość.
MarshaJlizacja Francji jest całko·
wita.
Związek
marynarzy i pracowniPrzedstawiciele mias1:a w lmieniu
spo~eczeństwa przekazali synowi ob.
Oficjalnie suma przewidziana w ków portowych, nie chcąc dopu$cić
BERLIN, 3.1. - Z okazji 74 rocz- liczne grupy z zachodnich sektorów
Pakuły. Eugeniuszowi, dary j cenne budżecie na imperiaijstyczną wojnę do sparaliżowania ruchu w portach,
:nicy urodzin prezydenta Niemieckiej Berlina.
upominki.
w Indochinach oraz na zbrojenia wy. opracował plan na zasadzie którego
Republiki Demokratycznej - WilMłodzież z g otowała
również serW serdecznych słowach podz i ęko- nosi 425 miliardów frenków. Wia- praca zostanie przerwana nierówhelma Piecka,
młodZież berlińska deczne przyjęcie
przywódcy KPD
udała się w pochodzie
przed jego - Maxowi Reimannowi, który go- wal społeczeństwu Szczecina ojciec domo jednak. i podkreślano to nie· nocześnie, ale kolejno w p09Zczegól.
jednokrotnie w czasie debaty. że w
s ied'libę , na zamku
NiedeFschoen· ścił we wtorek u prezydenta Piehausen, aby złoży ć mu życzenia. cka· Reimann złożył solenizan towi 200 -tysi ęcznego obywatela, przyrze- rzeCZyWistości w budżetach wielu nych portach. W poniedziałek zogo na dObrego/ ministerstw znajdują. &tę ubyte wy. stała wstrn:ymana praca w portach:
Wśród kolumn wolnej młodzieży nie życzenia w jmieniu robotników Nie- kając, iż wychowa
j wiernego 9yna Polski Ludowej.
datki na zbrojenia. Kredyty na fi- Civita, Vecchla, Neapol i Salerno.
mieCkiej znajdowały się również miec zachodnich
Układ ten przewiduje m. in., że
rząd amerykański będzie udzielał w
da-lszym ciągu pomocy niedobitkom
reakcyjnego reżimu kuomintangow-

urodzin

WILHELMA PIECK

o
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Debata
w parlamenCie fr n us

aclików

Strajk robotn k6w

200-ty

zny
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Od l stytrada 1950 r. eterem
brytyjskim, czyli kr6tko mówiąc,
BBC, rządzić zacznie nowy triumwi
rai (zarząd główny ItOmpleksu bry·
tyjsldch rozgłośni składa się z trzech
os6b). Dotychczasowe Iderownictwo
- pp. ma.rszałek Richard Peck,
Geoffrey Lloyd i Barba.ra Word pOSzło w odstawkę, jako zbyt liberał
ne. nie stosujące się odpowiednio do
.,wymagań chwtIi", BBC zamierza,
zgodnie z aktualnymi. potrzebami
bloku marshallowskiego, wziąć ostry
kur. na prawo, o ~m świadczy
już choćby obUcze polityczne jej
DDWych dyrektm-ów.
pośród

n1ch. na nacu,elnym
miejscu prasa brytyjska wymienia marszałka lotnictwa Tedde.
ra, który wybił się na crrolfYWe stanowisko jeszcze w okresie d7JIałań
wojennych. Tedder jest zagOTzałym
mil1tarystą.
W charakterze szefa
S711:abu przyczynił się on w zasadniczej mierze do uchwalenia ogromnego, rujnującego kraj budżetu wojsko
wego. Należy on do najbardziej fanatycz.nych zwolenników org8inicznego zespolenia armii amerykań·
Sk'Le1 1 angielslclej 1 nawołuje do
prrz;ygotowania się do tzw. wojny
"prewencyjnej". Teddera uważa .sie
ogólnie za nieof!cjalnego rzecznika
amerykańskich iIllteresów wojskowych w W. Brytanii.

S

rugą

z kolei postacią tej trójki

D jest lord Clydesmour, znany sze-

rzej jako David Colville, dyrektor l
głównY właściciel wielkiego szkockie
go koncernu stalowego, który nosi je
go imię. P. Clydesmour, jeden z nalstarszych członków partii torysów.
człowiek 7J .n,a.jbliiszego otoczenia
Churchilla, zajmował od 1931 r. stano
wisko ministra w tzw. rządzle naro
dowym, którego posun;ięcia spowodowały wybitne obniżenie się stopy
życiowej mas pracujących, ' post~pu
jące równolegle z przygotowanlami
do drugiej wojny światowej. Od
1943 r. do 1948 r. Clydesmour był
gulbernatorem brytyjskim w Bom·
ba ju, gdzie zyskał nienajlepszą slawę w związku :re swym ustosunkowanlem się do tubylczej ludn~śd.
Rok temu Clydesmour powrÓCił z
IndIi, otrzymując w formie ."o.dzna.
ki za wierną służbę" impenahzmowi - tytuł barona. Uchodzi C;n .za
gorącego orędownika ameryka.nSklej
polityk1 zagranicznej na tereme Europy.
rzeci z kolei dyrektor BBC, p.
T
Barbara Wootton, nie ma a:a
wielkiej kariery politycznej, tyle
sobą

tylko że należy do skrajnie prawe·
go odłamu Pa.rt'li Pracy, co kwalif!·

kuje ją jut w sensie polity~ na· $:łyszeć naszym uszom" - dodaje wy Anglil staje się coraz bardZlej
objęcie nowego urzędu. W rzasadzie dziennik z sarkazmem·
widoczna dla szarego obywatela.
p. Wootton zajmuje się pracą nauko
Po ostatniej wojnie ukuło Się traf
eśli dotychczas, w niektórych au
wą na polu prawa i ekonomii Jej
ne powiedzonko, charakteryzujące
J
dycjach
W7Jględnie
informacjach
dwaj "wielcy" koledzy traktować
dzisiejszą Anghę: "imperiwn na wy
ją będą jako speca, dysponującego rozgłośnia londyńska starała się za- przedaży". Ostatnie przesuruęcla w
chować przynajmniej pozory obiekgłosem doradczym.
zarządzie BBC potwierdzają jeszcze
tywizmu - to obecnie kładzie Sl(~ raz słuszność tego okreś!enia.
"Dobór tych ludzl jest niezwykle temu kre~. Propaganda 'brytyj ska
znamIenny - pisze londyński "Dai- musi pójść drogą, nakreśloną jej\ Głos Londynu przekształca się w
ly Worker" - będą om decydować przez zamon~kich "przyjaciół", ktć- głos Ameryki. i to za haniebme
o tym. co wolno i czego nie wolno rych ingerencja w wewnętrzne spra niską cenę.
Sł· R.
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Amerykański
werbunek do
BERLIN, 3.1. TOW

DO
BERLINA.
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AMERYKAŃSCY

W Alei im. Clay'a, Berlin-Zehlendorf, zostało zainstalowane amerykańs>kle
biuro wojskowe, dokąd
każdego ranka amerykańscy agenci
werbunkowi przyprowadzają Niem·
ców w różnym wieku· Niemcy c:
prowadzeni są grupami na drugie
piętro, gdzle urzęduje niejaki mister
Bromsfield. Tutaj otrzymują oni dal
sze instrukCje, odnośnie wstąpierua
do formacji wojSkowej, noszącej
dyskretne miano '.POliCjl kontrolnej".
W pokoju przylegającym do gabinetu Bromsfielda. rekruci grupowani są ponownie, a następnie odpro·
wadzani do czekającego na nich
autobusu, który Wlezie ich na Finikenstein-Allee Nr 73 w Lichterfelde. Mieści się tutaj biuro a.merykań·
skielo kontrwyWiadu (ClC) , w którym rekruci
zwerbowani przez
Broms:f1elda poddawani są ostremu
prze~łuchaniu.
.
Mowi~cy po niemlec~u agent ~ CIC
wYpytUje Ich o. sz?zegoły, ~o~y~zące
s~uzby w armil hitlerowskleJ'. ~t?p.
rua ~ojsk<?wego, .nazwy <?st~tmeJ.Je~
nostki wOJsk~weJ, w. ktorej . sluzyl:,
czasu trwarua słuz,?y WOJskoweJ,
oraz o cały szereg mnych spr.aw.
Każdy z rekrutów musI naśWlet
tlić pokrótce obecną s~tua~ję .po~
tyczną. Kandydatom oblecuJe SIę, ze
po ,przeprowadz~niu .niez~ędnych b~
dan, zostaną om wClelem do nowe j
for~acji wo~sk~wej, ':" tym .stopru,u
słuzbo~m, Jakl mi~h W WOJsku ~l
tlerowsklm. Protokoł przesłucharua,
po odczytaniu go rekrutowi. musi
być
przez tego ostatniego podpi·
sany.
Kontrakt w sprawie zaciągu, noszący
nagłówek
,,Kontrollpolizei"
stwierdza, że do szeregów "policji
kontrolnej" przyjmowani mogą być

Przed Rej. Sądem Wojskowym w\ dokonywali napadów z broni.ą wrę

Łodzi toczył się wcwraj proces 11 ku na .spółdzlelnie , oraz ml~mka~.
członków bandy terrorystyczno-ra- ców prywatnych, ni~ w~haJ.ąc S1~

bunkowej, współtowarzyszy "osław ionego"
MUl'ata, członka KWP
"Konspiracyjne Wojsko Polskie".
Działając od 1947 r. do 194~ r. n~
tereme WOjewództwa łódzklego l
wrocławskiego bandyci,
mając za
zadanie szerzenie dywersji oraz n :szczenie dz iałaczy demokratycznych

prze~

morderstwaml mewmnycn
.
. .
.
Wśród oskarzo.nych
znajdUje Slę
proboszcz parafh Wąg.cze, po;". sieradzklego ks. OpOnoWlCZ, l:do~y udzielał .. bandytom schromema na
plebann.
.
Wyrok 'będzle ogłoszony w sobotę·

h.;dzl.

ALEKSY TOLSTOJ

(13)

ZDARZENIE
NA STATKU
Frzeklad Mariana L. Bielickiego
są głodne.
Chodźmy, poprosimy o chleb i będziemy im
rzucać ... Córeczko moja, bardzo lubisz mamusię? Mama to zachwycająca, doskonała, wyjątkowa kobieta ...
Zina zmarszczyła się:
Mama nie jest kobietą ...

Tato, one

-

Naturalnie, mama jest przede wszystkim maA więc o co to ja chciałem cię zapytać? .. Czy
gorycz mamy w stosunku do mnie ustąpiła? PrzFpomnij sobie, - czy w jej rozmowach o mnie czuje
się coś ciepłego, zbliżającego nas? ...
- Tato, nie rozumiem, o czym m6wisz? - zawołała Zina.
- Mój Boże, wybacz, kruszynko moja ...

mą ...

Znów zjawili się ożywieni rozmową Szura i Liwerowski. Nie doszli jeszcze do rufy i dlatego profesor
jest dla nich niewidoczny.
.
- Wielu ludzi uważa mnie za niewykształconą,
ale ja wcale nie jestem tym, na co wyglądam ... I pań
skie miłosne wyznania nie wprowadzą mnie w błąd.
2 DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 4 (1626)

Iachodnio-niemieckiej
WERBUJĄ

REKRU-

ZACHODNIO· NIEMIECKIEJ, W SAMYM SERCU

Ws , 61nicy Murata przed sadem

-

im

Nauka

kandydaci między 25 a 35 rokiem
życia.
Starsi kandydaci mQgą być
brani pod uwagę jedynie w wypadku, jeżeli są "byłymi sztabowymi
oficerami Wehrmachtu".
Rekruci . podpisują kontrakty na
2-letnią służbę, przy czym otrzymu·
ją oni zaliczkę w wysokości 20 marek. Przeczytaną dnstrukcję muszą
oni natychmiast oddawać, gdyż nie
wolno wynosić udnych druków z
biura werbunkowego.
Nowo zwer'bowani zobowiązują się
do zachowania całkowitego mi1czenia odnośnie wszystkich wyżej Opl.
sanycn praktyk i oczekują na transport co Niemiec Zachodnich.
W związku z poborem rekruta do
nowo tworzonej armii, "Tribune des
NafilonG" pod'kreśla., że w Zachodnich Niemczech znajduje się pree-

AmerykanN e
lifOlrOftg

cież ponad 1,200.000
bezrobotnych.
"Tribune des Nations" bjje na alarm
w zWlązku z formowaniem niemie·
ckiej armii najemnej, przy czym
wstrząsa się na myśl, że armia ta,
licząca 25 dywizji, może być utworzona w ciągu 2-3 lat.
Nie tylko jednak sąsledlZi Niemiec
Zachodnich odczuwają niepokój w
związku z poczynaniami amerykańskimi w tym kraju. Sami Niemcy
również nie chcą być niewolnikami,
pracującymi dla dobra
zagra.nicznych monopolistów. Nastroje te wy
stępują tak silnie
wśród ludności
Niemiec, że nawet brytyjSki "Daily
Express" stwier{jza z żalem, że
istnieje wielka. różnica między po·
glądami Adenauera a społeczeństwa
niemieckiego.
.,New York Herald Tribune" zmumona jest przyznać, że naród niernie
ck! jest przeciwny tworzeniu zachodnio-niemiecklej armii najemni.
ków.

s~ęgają

po

brqtqj!6kie;

TEL-AVIV. 3.1· - Wychodzący w
Bejrucie dziennik "Ash-Shark" do·
nosi, że m i ędzy Stanami Zjednoczonymi a Indiami zawarte zostało porozumienie, na mocy którego stany
Zjednoczone otrzymały pierwszeń·
stwo w jnwestowaniu kapitałów w
Indiach.
Kapitaly amerykańskie dopuszczone cz:ostaną w szczególności do tych

r

poległych UJ

gałęzi

gospod.a.rki narodowej w India.ch, które dotychczas podporząd
kowane były kapitałowi brytyjskie.
mu. Dziennik dodaje, że porozumieme to jest uzupełnieniem układu
zawartego między Achesonem a
Nehru, w myśl którego Indie mają
stanąć na czele projektowanego agre
sywnego paktu krajów Pacyfjtku.

ai rli

żołni~rzg

'ndocllinoch

PARYZ, 3.1. - Matki ŻOłnierzy przeciw narodowi
francusklch z Tulonu, poległych w broniącemu swojej

stwierdziła, że
więc

prowadziła

w

czoło.

Włókienniczego podał do
wiadomości wyniki konkursu na nai
lepszą recenzję o filmie radzieckim.

Przem.

Po rozpatrzen.iu nadesłanych na
konkurs prac sąd konkursowy w
składzie ob. ob. A. Dubiszewsklego,
Kozłowskiego i P. Juriewa zakwali~
fikowal do ostatecznej oceny 25
prac . I nagrodę w postaci 5.000 zł
przyznał sąd konkursowy Jadwidze
SwierC'Jlyńsldej z Międzyrzecza Podlaskiego, II nagr odę w wysokOści
3.000 zł Lechowi Ran-Rokicklemu
l!l JózeffYWa k. Otwocka
Obie prace były recenzjami z filmu
"Opowieść o prawdziwym czlo',:,i~
ku". N iezależnie od nagród piemęz
nych autorzy 25 prac dopuszczo:
nych do ostatecznej oceny otrzymall
nagrody k s iążkowe, które wysłane
zostaną pocztą.

Robotnik

łód 1ki

zdobywcq I nogrody za pamiętniki
w wyniku ogłoszonego przez In-

stytut Socjologiczny w Łodzi konkursu na pamiętrrlk łodzianina, pierwsza nagroda, podzielona na równe
części, przypadła w udziale 62.let_
niemu Maksymilianowi Zarzeckiemu, elektrotechnikowi, zamieszkałe
mu obecmie w Warszawie i 58-let..
niemu Władysławowi Kossekowi, ło
dzianinowi, który przez długie lata
pracował jako robotnik w dawnej
fabryce Buhlego i w innych fabrykach łódzkich, a po r. 1945 - jako
pracownik umysłowy Zarządu MiejSkiego.

zdobywców po.zonagród, Władysław Wiśniew
ski jest malarzem pokojowym, Leon
Zarzycki - włókniarzem, Jan Petz
- tramwajarzem, Wiktor JóźwiakSpośród łodzian,

stałych

tokarzem

Dola'le na remonty
Zarząd

Miejski w Łodzi podaje do
że termin składania
zgłoszeń o uzyskanie dotacji na re·
mom kapitalny domów mieszkal-

wiadomości.

nych z Funduszu Gospodarki Mieszkani owej na rok 1950.

przesuni ęty

został

do dnia 31 stycznia 1950 roku.
Termin ten jest ostateczny i w żad.
nym wypad1.l.l nie będz;t p: zeillużo.
ny.
Dnia 1 .1. 1950 r ...marła po dlu_

vietnamskiemu,
niezawisłości".

It.ich i ciężkich ci"rpioniach, przfl_
zywszy la t 53

ś.tp

ALEKS NDRA

STOLARSKA

HANNY RADE(KIEJ

tak zwana

miłość

to tylko zwy-

pani zwierzęca siła przyciągania domnie do szału.
Wielu mówi mi to samo.
Na przykład - Murzyn ...
No, wie pan ... pan jest - puknęła się palcem
No

Wł6kniarzy

(k) Zarząd Główny Zw. Zaw. Prac.

Indochina ch, skierowały do premie· ~m• •m..mDl.IIII\I!• • •1!.
ra Bidault list, protes tujący prze- :Ii
ciw wnioskowi znleslenia nietykalWszystkim, którzy okazali
serce i pomoc w pogrzebie
ności poselskiej
deputowanego kocórki mojej
munistycznego z departamentu Var·
z domu MARTYNIENKO
a. t P.
Bartolini w zWlą~ku z jego wypo,,'yprolValh:enie
ds'ogicb nam
w iedziami przeciw wojnie z Vietnazwłok nastąpi z domu żałoby. ul.
3
l\r
..
j
..
16
w
(llliu
4
s tycwia 1930
mem.
roku o godz. 1S l1a cmentun"
składam tą drogą serdeczne
Autorki listu piszą, że synów ich
Rudzi:lC.
podziękowani e.
O czym zawiadamiają pogrllźPlIi
wysłano do Indochin wbrew własnej
w głębokim smutJm
MATKA.
l\HU i SYNOWIE
woli, by "prowadzić wojnę w inte(14 g)
resach przemY9!owcÓW i bankier6.w, . . . .ir.i• • • • • • • • • • •Iii'. . . . . . . . . . . . . ...

kła zwierzęca siła przyciągania ...

-

"byłą perłę"

Wyniki ko kursu
Zw.

kne okolice. - Spostrzegłszy, że Szura uważnie przypatruje się Zinie, zasępił się: - Może przyłączysz
się do nas?
- Co to za dziewczynka? - w pytaniu Szury
brzmiała nuta obrażonej godności.
Profesor gniewnie kaszlnął.
H~! Ta dziewczynka to córka ...
- Ciekawe, czyja?
Hm... Moja ... - I twardo spoglądając na przelatującą czajkę: - A więc proponuję, Zino ...
Twarz Szury przypominała w tej chwili mysi pyszczek.
- Walery, zwariowałeś?! Gdzieś ty zr..alazł tę

- Po cóż więc przychodzi do was codziennie?
- A ten znów o Hopkinsonie! Proszę posłuchaćzwykle przynoszę im do gabinetu herbatę, oni tambu, bu, bu ... a ja rozmawiaPl przez telefon. Pasjami
lubię telefonować ... Albo, czasami, czytam ... Nie uwiedziewczynę?
rzy pan - zachwycam się marksizmem.
- Jestem przekonany, że Murzyn zawraca profe- Proponuję - jeszcze bardziej zdecydowanie powtórzył profesor - abyśmy przeszli na dziób statku ...
sorowi głowę.
Odwrócił się. Liwerowski z ugrzecznieniem uchylał
- To się pan myli. Oni się męczą nad jakimś piskapelusza:
mem. Hopkinson napisał je tak, żeby nikt nie zro- Dzień dobry, profesorze, miałem już zaszczyt
zumiał, szyfrem. I teraz trzeba to odczytać. Ale
niech pan pamięta - to tajemnica państwowa! Pro- poznać pańską małżonkę ... Pozwoli pan? Józef Liwerowski, wicekonsul republiki Miguella de la Perza ...
szę obiecać, że nikomu ...
~ Dobrze, Liwerowski przysunął się. nos za- Bardzo mi miło - odrzekł profesor. - Trafił
czął mu drgać - ale pod jednym warunkiem - zmę
pan na bardzo niewłaściwą chwilę ... Zagadnienia gospodarki rolnej, które niewątpliwie pana interesują,
tniałym wzrokiem spojrzał jej prosto w oczy.
przesłonięte zostały przede mną,
wskutek nieupo- No? - Szura otworzyła usta._
rządkowania życia osobistego, .. Mam jednak nadzie- Że pani przyjdzie do mojej kajuty ...
ję, że szybko się z tym uporam. Ukłonił się - DoSzura pchnęła go leciutko dłonią·
widzenia.
- Jakżeż można ... O jej!
Objął Zinę i wyprostowany, poważny, poszedł z nią
Potknęła się, przeszła na rufę. Ujrzała profesora
na
dziób statku. Liwerowski uśmiechnął się:
i znów otworzyła usta:
- O jej!
- Dziewczynka jedzie z matką w czwartej klasie.
- Wstałaś już, psinko? - Profesor usiłował za- Widziałem ją, to lwbieta dobrze zakonserwowana.
słonić sobą Zinę, - Przejeżdżamy przez bardzo pi~d. c. o.

Po prostu

Wzrost

Zabłocone

s rawy

duktów Przem. Węglowego i wiele
w tramwaju tłolt - świąteczny.
innych instytucjI.
I,udzie
"ubijają się" jak kapusta ~
Budawa biurowców pazwoli zwol·
InstytUCje łódz e .. ,okupujące" lo· duje 2 duże biurowce jeden przy ul. dzielni "Samopomoc Chłapska", Cen nić kilkadziesiąt domów m:eszkal- beczce. Tyllto - o dziwo - jedne
kale mieszkalne na biura ni.e chcą Narutowicza (W pabli żu razgłaśni) tralne Biuro Studiów i Projektów nych zajmowanych datąd przez u· miejsce siedzące wolne. Jakaś pani
przeprowadzać
ę do namiatów. W a drugi przy Al. Kościuszki.
Budawnictwa Przemysławego. Bi<uro rzędy na biura. W domach. tych która. właśnie w~"adła., sz.częśhiwa.
zwią'zku z pOdjąlą w ubiegłym raku
Poza tym większe biurowce mają Realizacji Inwestycji Przem. Włó znaJdzie dach nad głową kilkaset. ze łaskawy lcs ocalił dla niej miejsprzez prez. Min6ra akcją, zmierzają budować Centrala Rolnicza Spól· kienniczego, Centrala Zbytu Pro- rodzin łódzkich. (jb)
ce, przepycha dę "kraulem" przez
cą do usunięcia z domów mieszkalnych biur, instytucje. które dotąd
tłum. DGtarłi\ do celu i.·. nie usiadła.
zajmowały loknle mieszkalne zasta8~ancła tak j::tk wszyscy. No, bo jak
nowiły się poważniej nad koni.ecz_
m!lgł~
usiąść kiedy ławka była cała
nością budowY biurowców.
pc!uyta. czarnym błotem rozpuszczo
w ciągu ostatnich paru miesięcy Dalsze udoqodni@nio dla pracu;ącqch
ncgo śnicgu .
ub.i.egłego roku zgłosiło projekt buOltazało się, że to jakiś !mchający
dowy włas\lych gmachów biurowych
Od Nowego Roku wprowadzono w \ Jeśli zaś chodzi o cennik biletów na sejm R. P. oraz inwalidom W<:i· tatuś pcstawił 4·letn!ego synka. na
39 różnych !instytucji i przedsi~·
jen!lym, pOSiadającym karty inwab:orstw łódzkich. Niektóre przedsię życie nowy cenrrik i nawy system narmalnych. ustalany został w naławce, żeby mu się nie nudziło i ze
biorstwa otrzymały już przydział wydawarria blietów ulgawych, do stępujący g,pasób: w kinach I kate· lidzirie.
Dodać należy, że kawa instytucja by mógł wyglądać przez okno. Z za
kin,
który
świat pracy niew~ipliwie: garii bilety na I miejsce kasztują
placów wytypowanych pad budowę
! 150 złotych, na drugie - 120 zł~t~ch. może karzystać :z: przedstawień zbio· śnIeżonych śniegowców ściekło na
przell Wydział Planowania Prze- przyjmie 2l dużym zadowoleniem.
Skasowano wszelkie wkładki i ku- : w kinach II kategarii na I mIeJsc\" rowych. na które cena biletów V1Y- ławltę brudne łódzkie błoto.
strzennego i w najbliżqz~'ch miesią
pany. Bilety ulgowe wydawane będą I 120 złotych, na drugie - 90 złotych. nosi 30 złotych Kierownicy kin
cach przystąpią do wznaszenia funZwracamy s.!ę jeszcze raz do "koodtąd jedynie na padstawie zao.pa- natomiast w kinach III kategorii 90 przyjmują zgloSlZeni.a na sean.::;e o·
damentów.
trronej w fotografię legitymacji i 70 złatych.
twarte od minimum 50 osób. r_a se- chających" mamuś i tatusiów z ape
Piękny i olbrzymi gmach wznie· wszystkich Związków Zawodowych
Prawo do nabywania biletów bez anse zamknięte natom:ast - przy lcm, by cenili cudze ubrania i nie
sie przy ul. Piotrkowskiej (174, 176, łąC2ll1ie ze Zw. Zaw. Robatników kolejki przysługUje wyłącznie praco- wykupionej pełnej widowni
!1arazali pasażerów na zabłocenie
178, 180) PSS. Na wyższych piętrach Rolnych i Zw. Sam. Chłopskiej, stu· wnfJwm P. P. "Fó.lm Polski", posłom
jasnych pelis i plas:w?:y. Ze swej
tego nowoczesnego budynku znaj- dentom wyższych uczelni i młodzie_
strcmy' zapewniamy - mimo całej
dzie si~ mi~jsce dla licznych agend ży szkolnej od lat 7, szeregowym,
sympatii, jaką żywimy dla najmłod
's::ych obywateli że dzłecltu nic
!mły gmach wybuduje Zjednoczenie Bezpieczeństwa
,
się nie stanie, ,ieżeli przez ldlkanaś
Ł6dzJ.de PPB (przy ul. Sienkiewicza)
Osoby te uprawnione do jednaraS.,!!
W
t1
w którym pomieszczą się biura Pań- zawego nabycia dwóch biletów ulgo,
Trwające od kilku dni opady śnież W różnych punktach Łodzi widać c:e minut nte be,dzie wyglądało
TER.
etwowych Przedsiębiorstw Budowla· wych w cenie 60 złotych I miejsce ne stanawią me tylko jeden z uro- JUŻ mężczyzn l kabiety, którzy z oknem.
I
nych.
we wszystkich kinach oraz 45 zło.. czych przywilejów zimy, ale w mla olbrzymimi szuflami w rękach pra-I...........
------------Na starym Mieście, w pobliżu 0- tych na drugie miej-sce.
etach są też zapowiedzią wytężonej cują przy zgarnianiu topniejącego
m.~dla ZOR stanie duży gmach WyżNowy ten system pozwoli również pracy nad oczyszczaniem arterii ko śniegu. Specjalne auta wywożą go
Bzej Szkoły Pedagogicznej, mieszczą na poważne zwiększenie miejsc dla munikacyjnych.
poza miasto.
W związku z naszym wczorajszym
cej się dotąd w domu przy Al. Ko- kupujacych bilety ulgowe: każdy
NajWlęcej troski przynaszą lecące
Pracawnicy MZK pracują zaś
ściuszki 21. Przy Al. Kościuszki zaś seans będzie mogło oglądać 2 razy płatki śniegowe Zakładowi Oczysz- przeważnie w nocy. Odgarmają oni felietonem pt .. Dwa serca CentraJt
stanie nawy biurowiec BacutWa. Dy więcej ludności pracującej niż po_ czania Miasta oraz Wydziałom Ko- również śnieg i oczyszczają zalane Papierawej" przedstawiciele CHPP.
rekcja Okr. Polskiego Radia wybu- przedI'io.
murukacyjnym Zarządu Miejskiego wodą szyny tramwajowe. Specjalna którzy odwiedzili nas wczoraj przed
i Województwa. Instytucje te zarzą- pieczą otaczane są .przez Zarząd pałudniem wyjaśnili nam, że Centrala Handlowa Przemysłu PapierlJ
ostatnio u siebie "ostre po Miejski
arterIe przelatowe
t!
I . gotov/ie". Współpracując zgodnie ze oraz punkty reprezentacyjne naeze. niczego nie jest kontynuatarem dozia
łalności firmy St. Dolewski. sprzeUJO SefJIJództlAJ'e
sobą przy pomocy MZK, oczyszcza· go. miasta. (p)
daje ona jedynie remanenty. jakie
11
ją systematycznie ulice Łodzi. Prapo przejęciu tej firmy pazastały (z)
prlejmu:e Ministerstwo Kultury i Sztuki
ca zastała podZIelona w ten sposób,
.
f
r n ,7'I"\0częlo Sl'ę w Ło""'" i woj. ł6dz- aby wszystkie arterie !komunikacyj
. ku
W !z;wląZ
ze zmIaną orm orga- ~-....
UL.!.
ne zostały oczyszczone możliwie jak
n1zaeyjnych muzeów samorządowych kim przek!llZywanie tych muzeaw najdokładniej :i najprędzej z topnie- WI;~[ei
Ministerstwu Kultury i Sztuki. W
ł ł'
W odpowiedzi na nasze "Po proŁodzi Ministerstwo to przejmuje jącego
śniegu i błota. ZOM powa a
W naJ' bliższych tygodmach Cen- stu" pt. "Uwaga PSS" z dnia 14.12
już do tego celll specjalne brygady,
h .
miejskie muzea prehistoryczne i et_ angażując rezerwy robocze. MImo ta trala Handlowa Przemysłu Odzieżo 11949 r. otrzymaliómy z Poweze: neJ
nograficzne oraz muzea sztuki.
w dalszym ciągu jest duże zapatrze wego otwiera w Łodzi nowe sklepy. Spółdz:elni Spożywców pismo ZelObecnie odbywa się przekazywa- bowanie na robotników sezancwych Jeden z nich (przy ul. 11 Listopa- wiadamiające o przeprowadzonym
Otrzymaliśmy nastEtl)ujące pisnie Ministerstwu Illbiorów muzeal- zatrudnianych p.rzy porządkowaniu da 22) będzie zaopatrywać łodzia!'l dochodzemu w sklepie nr 268. Dacho
mo z prośbą o zamieszczenie:
w kapelusze, guz;'ki l pokrewne dzenie potwierdziło zarzuty kierowa
My lokatorzy domu przy ul. nych w Pabianicach, zawierających miasta w okresie zimawym.
przedmioty (sprzączki). Drugi przy ne przez nas pod adresem ekspem. in. ciekawą kolekcję e k s p o n a t ó w . .
.
2
d
d' tk'
któ . d' l
.
Napi.órkowskiego 50 w Łodzi ię do etnografii Afry-j
ul. NarutoWlcza 4 - ma sprze l· len l,
:eJ u Zle ono nagany l
dziękujemy ob. Dyrektorowi Za~ odnoszących S
h
wać wyłącznie kapelusze.
przeniesiano do innego. ek!epu z zarządu Nieruchomości - Kaźmier_ ki, pochodzącyc? Il! daru po~różnik~
Właścicieli Nieruchomości
Inicjatywa CHPO nie ogranicza strzeżeni.em n~ 'p~zyszłQŚĆ ..
r.zakowi za załatwienie .zlecenia dr Eichlera. Mm. Kultury l Sztuki
•
się jedynie do dwóch omówianych
KWltyJąC nlnleJs.zym plsmC! PS:S
r::;. "'.vykr"':\'"lie robót przy dołą
T
•
.
•
.
.
b
t
bl'
Zgod'!lJiJe
Z uchwałlł Prezydium Zarządu
. są ;uż następ dziękuJf'mv za za'ntereSOW8nlP
~.t>
przejmUje rOWD!eZ za y .ww~ Z. Qry MooJskiego _ lSrowarzyS'Leme Właścicieli placówek. W buclow;e
-...
...
r.zeniu naszego domu do miejSkiej Muzeum Regionalnego. w SIeradzu. Niel'UchomośCj w Lodzi zlożyć ma wy_ ne dwa sklepy: jeden przy ul. Sta- ~aszą skro,mną uwagą l za skuteczną
sieci kanalizacji i wodociągów.
maj dującego się w stadium organ'!- kaz 50 lll.leTUchomości. któ,:e wcd!Ug o,:e-: lina 18, p.od względem asartymento- mterwencJę.
(z)
b
d
' l
..
.
l .
. ś' . ny Zarządu StowarzY.3w:l:a najbardZIej
'laznaczamy, iż urzędnicy te· ZaC]l.
Muzeum Sleradzne mle CI SIę wymagaj~ włą.czem,;.a, do sie<:I wodo<:iągo, wym bliźniaczo poda ny o SA epu
gaż Zarządu hamawali przeszło
dr t
t tnio zabyt wej
przy ul. 11 Listopada. Drugi na P~
"z~ro
S:tJ.tIl~11
Tok czaSu załatwienie tej sprawy. w o es aurowanym os a·
Vi zwlą<ZlkU z tym prooimy czło"'. .;:ów Wolności
10 (dawniej Bazar Amery II" U
li II
u.VUft
pomimo iż plany były zatwi~r~ koWYffi gmachu 21 drugiej połowy n.a.swgo Stowarzyszenia, pos.:a.dają,cych kańeki) Z konfekcją ciężką (płasz.
D-lÓSiaj wchodzi na ekrany .. TęC'ZY" i
przy ulicach z siecią WOdociągową
ki
..Wisły" "Wspaniały film produkcji ra....
ne prZe1J tenże Urząd Mlema XV wi e k u, nazywanym domem Ka - domy
o zgłoszenie się do kancelarii Stowarzy_ cze damskie, męs e, chłapięce, dziecki'ej pt. "Czarod,.iej Sadów". mu_
O,=lUszczonego i Porzuconego od zimierza Ja"'ieliańczyka. Zbiory tego. s.zenla. przy ul. PiotI'k-ows1ąej Nr 33. t~l. dziewczęce).
strojący życie. pracę ~ ope>kcowe odkry_
,.,
•
. 137_27 w tenninie do dll1aJ. 12 styczrua
.
k't
b' I
I
~K'
roku.
muzeum składają się :z: działow hl' 1950 roku.
Paza tym przewiduje się otwarcie ;~a:m'·a 'e>ml ego looga wana •• lCZU
Dopiem na skutek energicznego t
t .
f'
g
działu
Jedlloc~nie IcomunJilmjemy, :!le tennin dwóch sklepów o pełnym asartymen Nie wszyscy łodzianie mieli okazję o_
sklad3inia wnioSl(ÓW o uz.yskan:ie dO.tact cie kanfekcji w Wieluniu i Skier- bej1'zeć ten film, gdy:!l w ramach ostatnio
wystąpienia dyr. Kaźmierczak~ S arycznego, enogra Iczne . o,
(zt)
urz~dzonego fe,st:walu wyświetlany był
robat~' cy zamieszkali na .naszeJ malarstwa i gabinetu numlzmatycz- 2styF":"n<"i;, 1{9'5~;aa. pr2ledłuzony do dnIe. 1 n;ewicach.
-~ .~
tylko przez t1'Zy dni. Obecnie natomiast
posesJi doczekali się zdrawej wo- nego. Zawierają one m. in. psa.łterz
uk&Zl.lje się jako film repertuarowy.
dy za' co składamy gorące dzięki. daminika11ski Z kOlka XV WIeku
Zal"azem składamy pcdziękowa
ora.ll dakument pergaminowy 2l na- ,
OGŁOSZENIE
advłokałów
nie całej Dyt.'ekcji Wodociągów
.'
ywil'
. król
k' l'j
PodaJ'e się do wiadamości, że nastąpiło otwarcie postępowania
.
eJam1
ews. lm
W lokalu Kamitetu Wojewódzkiei Kanalizacji a także wykana,,:,- d anlaml l prz
l
likwidacyjnego Stawarzyszenia p. n. "Fundusz Odbudowy pale_
com technicznym za przyłączenIe dla Sieradza i Zduńskiej Wo i.
styny _ Keren Hajesod", mającego swą siedzibę w Łodzi, uLi ca
go Str. Dem. ul. Piotrkowska Nr 78
naszego domu do sieci wodocią Wśród e.biorów muzeum s.ieradzkiega I
Gdańska 35 m. 16 i wzywa się wszystkie osoby mające od wymieo godz. 19, dn. 5 bm. odbędzie się
gowej.
szczególnie wyróżnia się dział ma_
nionego Stawarzyszerria pretensje do zgłoszelliia ich w teminie do
posiedzenie Kała Adwokatów, na
Lokatm'zy:
b"
dnJi-a 22 stycznia 1950 roku.
którym Dr Weiss_Bielski wygłosi
ku
referat pt. "Dekret o ochronie tajedomu przy ul. Napiórkowskiego 5 larstwa partretowego,·t ó eJmuJący
l
Łódż, dnia 30 grudnia 1949 ro
.
liczne wartościowe p.ło na ma. a~zy
LIKWIDATOR
mnicy państwowej
służbowej a
w Łodzi
palskich z epoki stamsławowskieJ.
Partie Polityczme".
(następują podpisy)
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LEKARZE

Dr ROZYCKI, speCjalista chorób
l<o~ecych,
akuszeriI. Przyjmuje
gooz. 3-6. Piotrkowska 33 (k116)
Dr TE1\IPSKI specj allsta wene_
ryczne, skórne włosów, mocza.
płciowe. Piotrkowska Nr 114.

FOTOGRAFIE PRZEPISOWE
do rejestracji wojskowej oraz
inne ,vykonuje

\V ciągu

10 min.

4 sztuki za

złotych

100.-

ZAKł.AD

ZDJĘC
Ł6dź,

AUTO'IATl'CZNYCI1
Piotrkowska. 199

CENTRALNY ZARZĄD
PRZEMYSŁU JEDWABNICZO _ GALANTERYJNEGO
ZATRUDNI natychmiast:
DO DZIAŁU INWESTYCJI I TECHNIKI RUCHU
n:J. kiercwnicze stanowlska:
1

INżYNIERA

_ ELEKTRY]iA

1 I 'żY~IEItA _ WŁOlin:NNIKA
.
Dr 1\IARKIEWICZ GUSTA W we_ Dr GLAZER. specjalista - skór.
Z TEClłNIJiOW builowl:myrl\ z dlu~oldnl~ pr"ktyką
neryczne, skórne, ul. Plotrkow- ne, weneryczne, 5-8, Andrzeja !l8
3 TECHNIKóW _ I\JECIIANIKOW
oraz do
ska 109/6, tel. 187.52.
(k149)
DZIAŁU ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO
Dr HEYKO _ PORĘBSKI skórne.
Dr PROCHACKI specja1l5ta skór_ weneryczne, 17-19. Brze~na 6. EKONOl\fISTJ;: na stRnowisko kiel'Ownil,a Oda':"ln EkonomiJ,;
ne, weneryczne. Pl'Zyjmuje. Le_ Telefon 158_19.
(k1l6)
Zaop·\trzenia
..
.
Odd . ł
g1<lillÓW 17. 3-6.
ZAOl'A'rJlZI~NIOWCOW na slanowi,lm l Icrowm!,a
zla \I
InspekcJi Town"ów ~ I\lagazynów
. ...
ner_
Dr PIESKOW WIKTOR FACHO'VCOW branży bal'wnU,ów i chemlJ."'I)), ,elaza, !urow_
Dr ZAURMAN - speCjalista ; wowe, wewnętrzne, 3-5. PróchnL
skórne, weneryczne 8-10, 6-7, ka Nr 6.
(k112)
.
.
c6w włÓJ,ien.
Narut-owicz~ 2.
3 JiON'..rllOr,T~Ró·W gOGpodarłd mRter",low~.l II" Z~kł:,dy
(k 83)
UEFI~RI~NTOW na Otld7Inly: Plol'l1cwania. Statysty)", Uplyn_
Dr WOLKOWYSKI .pecjalista Dr KUDREWICZ - speCjalista: skórne, weneryczne 4-7, Wscho.
ni~nia Remalllcnt6w
weneryczne, skórne 8-10, 4-7. dnia 65 (Piotrkowska 46)
WYSOKOKWALIFIKOWANE MASZYNISTKI
(k 82)
Piotrkowska 106.
Gł..OWNE(10 KSIĘGO VEGO do m. Kowary (D. ś1.), mlesz_
Dr LIBO ALEKSANDER choroby
kan':c zapewn~onc.
Dr CZERNIELEWSKI choroby uszu. gardla, nosa Das7yńskle.
skóry i weneryczne, Piotrkowska go Nr 6 8-10. 4-6 Tel. 101.60
Zgłcszenia przyjmuje Dział Personalny, ul. Tylna 11. (k 1941
nr 88.
(k122)
POSZUKJW ANIE PRACY
Dr KOWALSKI specjalista skór_
OTRZF.BNA pomocnica domowa POTRZEBNA pomocnica domowa.
no_ wenerycznych 3-7 Piotrkow_ GOSPODYNI samodzielna poszu .. ~'anlłOWSkiegO 3, m. 46 (POleSle).\ Piotrkowska '16, m. 2.
(k202)
ska 175.
(13013 p) kuje pra!'y, referencj e. Oferty
.
POTRZEBNA
na
stałe kwalifikoDziennik: Lódzki .. C M".
~lAJSTROWA .Ha tylkO wykwall wana plel~gn!arka do ni emowlę.
Dr JADWIGA ANFOROWICZ
likowanA na lekką konfekcję ora~ cIa. Warunki dobre. Zgłoszenia
skórne, weneryczne. kobiece 8-11 SZUKAM pracy jako krawcowa w chalupJ1lcZkl potrzebne. zg~sza Narutowicza 32. m. 5.
(31g)
1 1-7. Pl'óchn1ka B.
(k118) wytwórni oclzle:;;owej, lub przyj s'e ze świadectwamI "Rena PL
mę szycie szl~troków do sl<lepu. Wolności 2.
(k197)
1\lIPNO
~PRZ"~D!\'l
D1 REICHER specjalista wene_ Dfert~ "Szybko" pziennlk Lódz-..;.;..;..~~~-~
ryczne, .kórne. płciowe (zaburze. kl, Plotrkowska 90.
(8g) POTRZEBNA pomocntca domo,,:,a KUPIĘ magiel mechan'czną. Ofer
Oferty Piotrkowska 96 CZyt!llllk ty pod .. K" .. Prasa", Piotrkow_
ni~~m-; Pi-otrkowska 14. czwar~i7) SZUl~AM pracy eltspedientkl w pod ,'plebania".
(10D,2/m) .~ka 55.
Ck203)
SlO
.
cu:tierni albo przy bławatach ga.
lan teriL Oferty Trzydzle3toletnia. FOTRZEDNA gospc3la samodzlel B.'\RDZO tanio Eprzedamy moto_
Dr PIWECKI wewnetrzne (płuca, Dziennik Lódzkl, Pl-01.rkOwska 96\ na. Dobre warunki. Zglos.zenia na cykl DKW 250, W6lczań,ka 27
serceO, Piotrkowska 35, 8--6.
tychmiast B:elecki, Brzezna 1216 (dozorca)
LAOF1AROW ANrE ~ltł\C"
POTRZEBN.\
rutyno\\ana ma_ SPRZEDAM urządzenie stołowe'lG
Dr SWIDERSKA_ŁONICKA, cho. 8zynlslka. ZgłO"zenia;. Re lakcJl <ypialni . hollu, b!urka. szafy kre
10by skórne, kosmetyka lekarska, POTP.zEBNA dyturna 24.
..
Dzl'ennika
Lódzklego
w ll:e><1z den.u (n,>woC7eQnc) b. ładne wszelkie zab lel,ll kosmetyczne - pracy. 48 wolne. Dowiedzlec Slę
Gdańska 21-7 front.
(k20i)
.
234 tel. 141.72.
tel. 113.08,
(k205) 10-16,
Plotrkowska

--_.-

I

-

ltoo.z.\

ZEGAR kontrOlny na 200 osób ku 2 POKOJE kuchn'a wygodY, p:my. Państwowa Opera w pry. śl'ódmleble, zamlen~~ na mnlej~
znanlu.
(k195) sze. Oferty "Z!ma" "Czytelnik"
SPP..zE'"\AM
dwie Krucza
.. Fredkl"4, Mi_
do _ _ _ _ _ ROtNJt
królików.
_ _ _ _ _ _ _-:
FOTOAUTOMAT: Narutowicza 8
wykonuje przepisowe zdjęcia do
N A O K A
rejestracji wojskowej.
(k121)
STENOGRAFII biurowej, maszy- PAltTSERł\(kil do nauki an~el_
nopisania, Kursy Stowarzyszenia sldego, k.onwersacji sl':ukam. Zgło
S\encgrafów 1\Iaszynistek. DO.
.,Dziennik ŁÓr!zkl"
poo
ksztalcauie biuralistek. Zapisy Ki. szenia
..L1ngaphone"
(k201)
1!.:·,<k1ego 50
łowienia

chalsl'..i.

SEKR~TAHIAl SZKUŁY

Adm.I1andl. I. P. R
\ndncja 4 przy,imuje zapisy
na !'lIrsy Acłmr'l1istr.,Handlo
IVC, maszynopi.ania. k~lę;;owo
lici, stenografii i j<:zyków oh,
cyclt.
(k 41,1
KURSY
KIEROWCOW SA1\I0.
CHODOWYCH. ANDRZEJA 6 _
przyjmuja zapisy na nowy kurs.
.
KROJU męskiego - damskleg~
wyuczają Kursy IPR .
Zapisy Jaracza 14.
ł'rzYAp.

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

Tł.U1\IACZENIA na wszystkIe ję
zyki europeiskie wykonuje BluN)
Kraków, Floriańska 55

Tłumaczeń

ZGUBIONO
leg. tram_
oraz
50_
wa
Zywotna 42
,
..
ZGUBIONO kS:'lzcczkę z Ubezple
czalni na naZWIsko Gawron Wla_
dyslawa.
(k200)
palcówkę
wajową
leg. fabryczną.
Władysław.

7GUBIONO książeczkę z Ubezple.
na nazw:sko Olejarz Tere_
(k2:m

~7.a'ni

sa

ZGUBIOl\'O książeczkę Ubezp:e_
ni Społecznej, nazwisko Pod_
'
górski
Hpnryk, Piaseczna 14.

<"8

l'KRADZIONO legitymację Zw.
ZdW., prz~pustkę fabryczną. doKRO-Jt; damskiego
dzteclnn~~o wód osobi.,ty.
zegarek damski,
j /ł kursy IPR, zapisy Na. 2:;.000 zł Właściciel Stanisław Ko_
w y ucza2W1'ot 3 3
(12918 pl elński zam Ogrodowa 26, 11 sl~ń
OP02NIONYCII przygotowuję w m 12.
(i9,
tempie przyśpieszonym do m a l e j ,
.
matury O<l kl. IV podstaWOWE'1 ZGUBIONO l<artę r~je$traCjl wo~
N'gW1''' f 13-8
("k21)~, <kowej
RKU Kle ce Bolesław
.
- Kon;Eck! ur. 23 .8 1!l16. syn MI_
I,OK!\ 1.11'
chala.
(128)
. . - - - - - - __ _
OLUJ\M sklep w dzlerż~wę. Ofer ZOl'RJONO portfel z dowodami.
ty do Dziennika Łódzkl""{o pod 1)wrot za wynagrodzeniem. D:o:"zyń
"Na\ychmiasf'
(129840) <','Icr'o 20 Schmitz Alfred
o

-

- -_ _

DZIENNIK ŁODZKI Nr 4 (1626) 3

KALENDARZYK

List do

DZIS'

Hoda

Eugeniusza Tytus.

4

JUTRO

STYCI/llA

Edwarda, Teles!ora

Bokserzy kontynuuja tradycje Pisarskiego i Majchrzyckiego

KRONIKA
WAZNE TELEFON'Y,
Komenda Miejska M O
PogotowIe Ratunkowe PCK

104.4ł.

Strat .~o2arna
loIiejskJ Ośrodek InformacjI

Jeżeli
będz;iemy zastanawiali się w Hall Wystawowej Ciężkiego prze-I
263·60
134-15 nad kwestią boksu w Łodzi i Pozma- mysłu w Poznaniu.
117-11 niu, to dojdziemy do wniosku, że
VI muszej Anielak został zdyskwa
8
Chmielewski i lifikowany w drugiej rundzie. Zwy159-15 boks w Łodzi to -

Pisarski. a w Poznaniu - Majcbrzyc
ki i Szymura. Rzecz oczywista. że
nie wymieniamy całego szeregu in.
nych bardzo popularnych zawodników. Nie chodzi bowiem o ustalanie
listy najlepszych, lecz o pOdkreślp
nie pewnych charakterystycznych
cech.
Kontakt Łodzi z Pozmaniem datuje
się już od dawna . Podobnie jak w
Poznaniu na,isilniejszą w swoim cza·
sie drużyną była ósemka Warty, tak
w Łodzi zespół IKP. Odległe są to
już czasy. Wiele się obecnie zmieniło ...
ChmielewSlki. jako zawodowiec,
bawi w Ameryce. Majchrzycki jest

Dyżury apte~
Dzlsiejs-z;ej nocoy dyruruJIł aptekI:
Ka.sperkiewicz (LimanowskiegO 1). Czer.
nek (Piotrkowsks 193). Pastorowa (La.
giewnicka 120) Pawłowski (Piotrkowska
Nr 307). Rychter (Narutowicza 42). Rem.
bieliiJski (Gdaflska 90>. Szymański (Armii
Czerwc>nej 8). Szl!ndenbuch (Srebl'zyńska
Nr 67). Steckei (Piotrkowska 25)

Teatr,
TEATR PA~STW. Im . ST. J .-\RACZA:
o godz. 19.15 - "Zielona ulica".
TEATR POWSZECHNY - o godz. 19.15
.. Rozbitkll'· .
TEATR .. OSA" Traugutta l. tel. 272.70:
o g 19.3r - ,.ItomMls z Wolklwilu"
TEATR I.OMEDIJ ~llIZ"CZNEJ .. LI1T.
NIA" - o godz 19.15 - .. PtM"nfik
z Tyro]u".

•

PAlQ"8TWOWY TEATR NOWY (ul. Da.
6zyńskf:ego 34)
o godz. 19,15
"Brygada szlifierza Kuhana"

"'no

ADRIA - (dla miodz.) "Młodość Toma.
sza Edisson:t" - godz. 16. 18, 20.
BAŁTYK "Bogata narzeczona" godz.
16. 18.30 21: dozw. od lat 14
BAJKA - "Wschodnie zaloty" - godz.
18. 20; dozw. od lat 14
GDYNIA - .. l'rogram A.ktualno'~1 Kra,!.
i Zagr. Nr. 1" - godz. 11. 12. 13.
16. 17. 18

stępują poważne

przesunięcia.

Nie

również zapominać i o tym.
że pięściarze Poznania przyjadą do

trzeba

Łodzi z rezerwowymi, bo po meczu
Wojnowski. W wadze kogu- czwartkowym udadzą się O'l1i do
ciej Szaliński przegrał 21 Liedkc. Warszawy na drugi mecz międzymia
W piórkowej Mazur uległ na punJdy stawy, tym razem z pięściarzami
Pankemu. W lekkiej pierwsze punk- stOlicy.
ty dla Łodzi zdobył Kaczmarek, zwy
.redno jest pewne, że obie drużyny
ciężając Adamskiego. W półśred.n1ej wystąpią w możliwie naj silniej szych
Nogajski zremsiował 7J NowakIem. I składach i że dojdzie do sz~regu bar
W średn ie j Olejnik pokonał Kupcza·1 aw ciekawych pojedynkowo Tym
ka. W półciężk:ej Piórkowski ulegf razem liczymy na zwycięSItwo bok·
Franlwwi, a w ciężkiej Walasz<!zyk I serów łódzkich. S7I!wda. że w druży
przegrał z Kołeczką. Punkty dla Ło- nie naszej nie będzie mógł walczyć
dzi zdobyli więc: Kaczmarek, No- Debisz.
gajski (remis) i Olej nik.
Mecz jutrzejszy rozpocznie sie
Chociaż końcowy wynik mec~u o godz. 19. Organizatorzy proszą o
brzmiał 11:5 na korzyść
poznanIa. wcześniejsze zajmowanie miejsc, aby
to jednak nie wyczuwało się zbyt nie powodować tłoku przy bramach
rażącej przewagi zawodników Po- wejŚCiowych do halL
znAnia.
Bokserzy Łodzi po rozegraniu meChociaż podawany był już skład czu z POZ1l1aniem wyjadą w sobotę
Poznania. to nie chcemy uprzedza.ć do Krakowa, by w niedzielę rozefaktów i błędnie informować publ l- grać drugi w tym roku mecz między
cznoŚć. bowiem w boksie często na- miastowy. (n)

r.iężył

Kelemdarzyk da1lszyc'll rozgrywek w \ 6) Biuro Sprned. Wyr. Gum. ~ S1:nI1;
grach spot'!Ołwych o mlstr7,o,stwo kół Pożarna II - godz. 11.30-12.
sportowych przedstavl'ia się następująco:
70 Szk. Pod.st. TPD Nr 4 - Straż Po_
GRUPA I
SALA SPóJ:!to'l"
w,rna III - godz. 12--12,30.
llelenów II
8) DOKP- RUTT - godz. 12.30-13.00.
PiQltek, dnfIa 6 stycznIa:
Siatkówka męska:
lD Technozbyt I - Centrala Tekstylna
III - godz. 9-9.30.
2) TechnO'Zbyt II Centrala Tekstylna
Ludowe Zespoły Sportowe województw
IV - godz. 9.30-10.
3) PZPJG Nr 8 II - Centrala TekstyL łódzkiego i k>:eleckiego zainicjowały pierw
lila II - godz. 10-10.30.
s-re w kraju międzywojewódzkie współ.
Skóra zawodnictwo na polu umasowienia i zak,
4) Gimnazjum Dziewi>a1'llkie I
III - godz. 10.30-11.
WspóL
!'ll Gimnan:.ium DziewJars'kie II - Skóra tywizowan':a sportu wiejs·kiego.
lU-II - godz. 11-11,30.
:oawodnictwo polega m. im. na urucho,
91 L6d7.k. ZaJd. Odzież. - P. S. T. mieniu w bież/l,cym roku jak najwięlL
O:"2l"",z:mwei - godz. 11.30-12.
7) Centra'la Tekstylna I Gimnazjum szej liczby zespoi ów sportowych na te,
Pr1>=. PZPW I - godz. 12-12.30.
renie '\\~sL,
zwiękS'21e'I'lilU zainteresowania.
sportem i kultur~ firlYCZllQ, młodzieży
Siatk6wka żeńska:
8) PZPJG Nr 8 - Centrala Tekstylna żer.stkrej i częstym organi'Zowan,i'll zawo_
dów i IiImprez spartO'Wych.
- godz. 12.30-13.
00 I Gimn. PZPJG - Urząd Wojewódz
wspób,awodnictwo obej.
Poza tym ki - godz. 13-13.30.
muje rówUlież szereg innych <Zagadnień.
eR;:;"l'A II _ SALA ,ZWI~ZI{OWC""" m. in. realizowanie sojuszu robotnL

19. 20. 21

BEL - (dla mlodz.>
.. Na morskim
szlaku" - godz 16. 18. 20
l\lUZA - "MElcz'!ca Darykada" - godz
18, 20.30; dozw od lat 14.
l'OLONIA - .. Pustelnia Parme.iska" 1. seria; godz 17. 19. 21; dozw od
lat 18.
J>RZEDWJ.OSNIE - "PocaJunelt na sta,
dionie" - godz. 18. 20.
ROBOTNIK
"Oddzi.ał
Z - S"
godz. 18. 20; dozw. od lat 14.
JÓZEF PISARSIH
OO1\IA - "Wolga. Wołga" - godz. 16.
18. 20; d021W od lat 14;
BEliORD _ "Górą dziewczęta" - dla trenerem. Pisarski wyemigrował do
młodz . godz 16; "Niecierpliwość ser_ ' Szczecina, a Szymura prz,eniósł sie
ca" - godz. 18, 20; dozw od lat 18 :zJ Poznania do Warszawy.
STYLOWY - .. Wilcze doly"
godz.
W przededniu meczu z Pozna·
17.30. 20; dozw od lat 14.
.
b d'
fI k .
godz. mem
u zą s·ę .pewne re e SJ~.
SWIT - "Bitwa o Stalingrad"
18 20; dozw. od lat 16
I dlatego przypommamy dawne (lzle
ul. pogonows]C~go 82
godz. je sportu bokserskiego w Polsce. tak
TATRY - .. Spi"cwnlt nieznany"
16 18 20: dozw. od lat 14.
,
..
,
S'JatkóWk a mes ]<a
TĘCZA .:... "Czarodziej Sadów"
godz . \. S1'1'
me ZWIązane
_~ t.ra d YCJaml
sporLo- :
16.~O, 18.30, ~O.30; dozw. od lat 14. ! wvmi tych obu miast.
D PWPW II - PZPB Nr 9 - godz.
"1:;1.A - "Cznrod?Le.i Sf'lÓ1" ,
godz.
Poznań był przez bardzo długie ln- 9-9.ZO.
d I _ Skóra VI
WŁ~ih~i.~:Z; _do~~ii o:ab!\. rozbój n!, ta S"i~dzibą ~olsk~ego. Związku. Bok- go~~Pr."sŁiO. Ru a
kó\V" godz 16.30. 18.30 20 .30;
Sersklego. NIc tez dnwnego, ze bez
3) PZPB - Ruda II - Poc-z,ta 2
r.!O?;W od lat 7 .
decyzji Poz.\l,ania nic s:~ nie działo godoz. 10-10,30.
WOLNOSć "Pustelnia Parmeńska" b k"4
olskim
41 PZPW Nr 6 - Centr. Zarz~d Przem.
Pau. - god?; 10.30-11.
.
I ser.'.!'. - godz. 16. 18. 20; dozw. od w O =e p .
BaJt: 18.
Dziś naj silniejszym klubem Pozna5) PZPJG Nr 1 S~d ~ Prokuratura
ZACH~TA 1630 i~~~at~.fol~n'~ozw. od nia jest clrużyna ZZK, natomiast - 6r:~~~~~'~0~ Gimn. Gumowe I _
~~ ~at 14 .
Warta walczy w drugiej Licize.
golłz. n.20-12.
W Łodzi nie mamy IKP. NajsiJn,iej
7) FiI!mowi.ec II Gillll!l. Gumcme II t
b
"lę "Ctdz. 1~-l2,20.
.
szym naszym zespo l e~ Jes
ezwz,;,
o 8' P. Z M. Wytwórnia 67 _
PZWS
DZIECIOM DO L~T I WSTĘP DO nnie zespoI ŁKS Włokn.larz, ldory godz. 12.llO-13.
KINA WZBll0N10NY
walczy jedyni!:) dzięki n ieporoznm:e91 WZBT!P. Nr 2 - CSS Ko10 87-1
niu W 11 Lidze. wówczas gdy mi· go::.z. 13-13.uO.
strzem jest Związkowiec Zryw wcho
GRUPA III
saln uł. Stel'lf'nga 24
dzący w skład pierwsze; Ligi.
8il\tk6wka m~ska:
SRODA. " stycznia
Łódź nie pozostaje jednak w tylE'
l) PSS _ Koło Nr 89-1
Strzelczyk
11.57 Sygm.M =su. 12.0·1 DZIENNI~. za innymi ośrodkami sportu pięściar
13.30 Program dnia. 14,00 Pog. ..Wabca sldego w Polsce. Przegrali ~my co I __ I':odzina 9-9.30.
z analfaoetyzmem". 14.20 Muzyka. 14.65 prawda ostatnio meC21 z Poznaruiem
2) CSMJ - Kalo Nr 2-17 - Strzelczyk
L. v. BaethovElIl - Sekstet oP. 71 na dwa
j!"Odz. 9,30-10.
klarnety, dwie 'waltorme. i .~,wa hgoty. 5:11. ale teraz nadchodzi dziel'! re- II?(J- PZZ
- Koło Nr 248 - Strnelc-;:yk
15.30 "W>ec"Lnotka prędzLutkl - słuch. wanżu. Jutrzejszy mecz zapowiada III - godz. 10-10.30.
dJa świetLe dzice. 15.50 Muzyka. 16,00 się nadzwyczaj interesująco.
4) ZWS II PLZ Graficzne - glY.lz
DZIENNIK. 16.20 Akt. łódzkie. 16.35
Przypomnijmy sobie jakie były 10.30-1l.
Kwadrans melod. tan. 16.50 .. Wybór po5) PZG Wytwórnia Nr ~ Straż Po_
ezji" Leopolda Staffa. 17,00 Konc. symf. wyniki 8 grudnia 1949 r. na ringu żarna I - godz. 11-11.30.
w wYk. Zespołu Instrumoot. 17,45 Rep.
d!la świetlic młodzie:i;owych. 18.00 "Z kra,
ju i :re świata". 18.15 .. ZagadJti muzycz_
ne" - aud. słowno_muzyczna w oprac.
Z a kła d y Wytwórcze Transformatorów I Urządzeń
B Bu.s:!akiewi=. 18,40 Pog. sportowa.
Termotechnicznycb w Łod7Ji, uL Targowa 57
19,00 Audycja dJa wsi.. l.9.15 Ko.ncert re_
prw.."ntacyjny. TrallS'misJ~ do Budapes",_
z a t r u d n i ą:
tu. 20.00 DZIENNIK. 20.40 MUz. r<n:. 21.00
Koncert Chopinowski 'w wyk. plam~ty
2 KONSTRUKTOROW dla projektowania elektryczT żrrludzińskiego. 21,30 "NoweJa dŹWIę_
kowa". 22,00 Wiad. sportow:e. 2.~,05 ~K. M.
nych urządzeń grzejnych. REF. SOCJALNEGO oraz
Weber - Uwertura .. PreclO~a . 2•• 13 TOKARZY, ŚLUSARZY i BLACHARZY. - Zgłosze
ProiITam lc>k ma jutro. 22.15 Konc'. rozr.
Tra~m isja Ż Czechos~owacji. 23.00 Ostat.
nia przyjmuje Wydz. Personalny w godzinach 8-12
wiad. 23.10 Program na jutro. 23.15 Mu_
zyka.
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Radi@

Szanowna Reda do:
Chociaż to jest cma
to jednak
chciałbym porusz ł: sprawę sportu.
kóry uprawiamy latem '\ m·anov.l·
cie sportu łucznlcz go.
Dziwne doprawd
że tak zdrowy
i przystępny sport dla kadżego bez
względu na wiek i płeć, jest tak
mało znany i powiem szczerzE' Jest
traktowany trochę .. pn ma('oszemu".
Trzeba przyznać. że sport len nie
przynosi żadnych dochodów pien:ęż
nych z urządzanych ilTIprez jak to
ma mIeJsce w innych dziedzinach
sportu Jednak nie chodzi nam obec
nie o żadne dochody. lecz przede
wszystkim o umasowienie łucznic_
twa.
Dla osiągnięcia tego ceiu niezbęd
ne jest propagowanie sportu łucz·
niczego. Urządzane imprezy jednak
nie dadzą oczekiwanego skutku, je.
żeli n ie będą się ukazywały periodyczne aktualne artykuły w prasie.
Z prośbą o zaopiekowanie się spal'
tern łuczniczym i pomoc w realizacjl
jego umasowienia kończę list i jednocześnie składam serdeczne ży.
czenia Szczęśliwego Nowego Roku.
Tadeusz Skrzypkowsld
Łuc~niK Ch. ZKS. "Boruta" Zgierz
P. S. Jeżeli chodzi o .,Dziemrlk
Łódzki", to zapewne zarzuty ob T.
Skrzypkawskiego są bezpodstawne,
bo w miarę możliwości staraliśmy
się
propagować,
ten rzeczywiście
piękny sport.
Natomiast pragniemy zaznaczyć,
że tak Związek
Okręgowy,
jak i
klub ob. T . Skrzypkowskiego nie
potrafiły należycie docenić znacze·
nia prasy przez nawiązanie z nią
kontaktów. Sądzimy, że rok 1950
i w tym kierunku przyniesie po_
prawę.

WspółzaWOdnictwo

LZS-ów

czo _ chop.skiego i podniesienie poz1om~
ideologicznego sportowców wiejskrich.

Kurs; unif"kacyjny
sĘdzfów szermierk i

dla

W połowie stycznia 1950 r. przeprowa_
dzony będzi€ kurs unifiJkacyjny dJa sę.
d",:ów szermierki. Na kurs will1I1i sie
zgłosić 'Wszyscy sęd<l!iowle
jak równie"
kandydaci na sędziów.
W'T.YWa się starych zawodników, kt6_
rzy już nie uprawiają. szermierki, aby się
zg<Jsili na powyższy kurs.
Kurs poprowadzi mjr. Laskowski wraz
z Węgrem mjr. Kevey'em.
Vana (tSR) drugi no świecie
Kandydaci na sędziów winni pr-...esiM
lUiędzyn ..rodowy
zgl<JSzerufa pod adresem Zwi!!zku. L6dź,
~~
ZWil)z<.>k T ..nisa Sto_ ul. Piotrkowska 67.
' !I
łowega
ustalił listę
-,...
~
10 najlepszych pr.łJlg_
związkowe
" .
pougi~tów
świata.

Sportowcy

O

Drugie miejsce,
.~

/7.

#

mistrzcm

I~each"ID

za

świata-

(Ang'Jia\.
z"jmuje Czechosło_
wak "ana, a 3 I 4 mril>jsca pTzyznano
,,'~gro m
Sido 1 Koczianowi.
Ponadto
',"~yier Sooo bkJasrfikowany został na 7
mfejscc. Czechosłowak Andreadis - na
.7

ósmynI.

52 rekordy

pływo~ów

powrócili z

Frantj~

WARSZAWA Wczoraj
dnia
3 bm. powróciła z Francji 40·osoboWa ekipa sportowa Związków Zawodowych.
która uczestnIczył.a IN
zloc:e sportowym FSGT i występo
wała w większych ośrodkach emigracji polskiej

radzieckich

MOSKWA. - I'lywnry radzieccy po_
bili w 1!l19 roku ,5? wszccbzwf~zkowe l'e_
1,'~rJy pływacJtIe. no s,t"' .. go rozwoju tej
g~ięti spu~·tu przyczyn:!a się wielka po_
plllarność plywnn'a w ZSRR
oraz stała
l'ozbudo\\"a otlpowiedn!ch ob,c),tów ~por,
tow ch: 40 I tys. c"~'nnycl1 za.wodnil,ów I
zo.,,"otlniczek mn w ZSRR do dyspozy~ji
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PRZEDSIĘBIORSTWO

U4STALACJI SANIT AR~Y(H il!RIĄDZEiłWfJn~Y[H
Łódź,

z at r u d n i

ą

ul. Stalina Nr 39

n a t y c h m i a s t·

I '-------------------------------------KSIĘGOWYCH U.ALKULATOUA 'iECHNICZNEGO
LIKWIDATORA RACIIUNI{ÓW. T E C II N I I!: Ó W
INSTALACYJNYCH oraz MASZYNISTKI.
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fJ

'C

.Taldeż bylo

zdziwi~nie

wił

siQ w jej progach pan Agapl... i rzeW:

cic

pn.pierośnicę

Fan d:\'l'C'ktor zosta\,,'jJ w ti\\'ofm g.:1bine,
i przysłał utnie po nją.

- A, Ilro~z~, proszę - rzelda. p:J!cbna pa.
n! Ii,psl,a, idąc <10 ga1Jinctu męza.
Agapit szedł nieproszOO1y za nią.

4 DZIENNIK

ŁÓDZKI

r""ecz~'wiście

;,ony pana dyrel,.

lOl'a Lipskiego gdy o godzinie trzccb,i zjn.

Nr 4 (1626) 0-09467

pnpiel·ośnr"a

I .. żala

na stole.

'Pan 'Agapit Uluc;htl llol'ządn !c wysili'ć kon1
by "')'<', '-lg nąć I~j psJden1u papierośnic~
lcieszcui, po :h'~ucić ją pI'zez okno do mie.

c~pt,
't

sd,ania dYI·eldora).
-

l\!y pa,lnc:!:'!'! J·ozun1f'emy,. co 71naczy za-

wydawałoby

sfł().

że

nasz bohai<'l"

zdarnie, że zl'lllrit ł(lltciem stojlłc", na biur.
ku maszynę do pi\sllni<t.
Kichaj'lea psni Lipska. nie zauważył". żą
zl'obił lo Ul.!1y/iLoic.
Odbito w Druk. Nr 4 SP.. Wyd .• Ośw. "Czytelnik" L6dź, ul. żwirki Nr a

cyg1\l'lw I\~bo papIerosy - rzeltł
lirupJ,a . jluSzc7.a,ilJC ołhrzymi kl'lb dymu pro
sto W nos pałJli Vp~kiej.
pomnieć

Dziwne

~a]\ dobrze ' .... yrbo ..yany puszcza. dynl <lamie
l>rosto w nos . Nic,:::rzccznie. " 'i docZlllC miał
w tym jal":ś c~1. 1 mial rzcczywiśrie. Gdy
niezgl'abn;e j stolaotnic ]ll'zeprnszał pani"
domu, uJdonił si~ w pewnej ch\\,ijj tak nie.

- l co t~ral będzie - wykl'l)knęia zraz •
pa ('zona. llL.ewiasta. ~IÓłj Jnąż niJ\:omu nie po,
zwoli ,lołklląć się tt' j mUf;zyny .
Zaw6tydzony pan A!{apit po:lniósł Jnaszy.
nil i I'zcl,l:
- Nies7.cześcic, dw(tf' ('ze iftllk i złamały Ri~t

)\)e to nic, proszt: pr.ni: .jestem mrch:tniki"m.
Zabiol'ę .ią do domu ł za. godzin,! z\'~perllję.
l>ani Lipska zgo(lziła się,.

