,9płata

pocztowa u-szemna ryczałtem

Cena 5 zł

33 prO[. · O ii

w kornunikacji lotniczej

Ł6dł

czwartek
5 .tycznla

1950 r.

Rok VI
Nr 5
~1627)

taryfy

WARSZAWA, U. Z dniem 1 stY-1
czmja 1950 r. wesrUo w 21yeie zarządzenie, mające na celu przystosowa~
nie komunikacji lotniczej do &połecmego charakteru ńaszej gospodark!l.
Obecnie wszyscy ~raoownicy sektora uspołeczn1onegp, legd.tyInujący
się odpowiednim <Wwodem służbo_
wym, mają prawo do 33 proc. zniż·

ki od normalnej taryfy
aterskłeJ
na liniach krajowych.
Zniesione zostały r6wnid dawne
ograniczenia. które uniemożliwiały
korzystanie 2l samolotu przy podr6żach Służbowych. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów uchwalą 21
dnia 14.lO.1949 r. zezwolił na korzy.
stanie z samolotu, jako środka lokomocji przy przejazdach służbowych

w tym wypadku, o Ue to nie powię·
kszy kosztów podróży służbOWYch,
Odbywanych dotychczas koleją.
Polskie linie lotnicze .,Lot", prag
nąc
umożliwić jak naj szersze korzystanie z komunikacji lotniczej
przy podróżach Służbowych, skalku.
lowaly taryfę opłat przelotów pasażerskich w ten sposób. że przy za.
Pragn~ zapewnłć WSZ1BJd.ch. le stosowaniu miżJd przysluguj~cej
dbamy oto, by t.en stan rzeczy nie I pracowndkom sektora uspołe07JrllOne
uległ i nadal zmianie. Hurtownie na-,' go, cena przelotu samolotem l!a
kazdej trasie laajoweJ Jest zaledWIe
sza Wyszły • okresu iwłą,tecznego
z dost&tecznyml zapasamI. kt6re I!\ o 12 proc. wyższa od ceny przejazdU
stale uzupełniane - zakończył mln. fi kl. pociągu pośpiesznego na tej
Dietrich.
samej trasie.

-----------------------------------------------.----..;..-

o ec ni
ywiad z ministrem Djetrichem
WARSZAWA> 4.1. - Na przełomie ubiegłego
i bieżącego roku
aparat ba.ndlowy zdał wielki egzamin sprawności organir.acyjneJ. Po okresie wzmo!.ionego ruchu świątecznego przyszło spisywanie remanentów, połączone z z3.st.o:rowaniem nowych cenrok6w.
MbDster Handlu Wewnętrznego dr Tadeusz Dietrich ocenił prze~
bieg akcji remanentowej oraz stwiel'dził, ze jednooześnie przeprowadzo-na akcja techniczna zmlany cen została cstatecznie zakończona. Min.
Dietrich oświadczył w wYWiadzie m· in.:
UliPołeczniony

o
e ..
"'7

dla. wzm()ij;onyoh zakup6w w celu
~ry na. zwyżkę. nie spodziewaj!łc się,
zetap;rat hanwadzdlU i"USPOł~znlon:ko
po ra 1 d opro
" w CIągU
krótkiego czasu nowe cenniki do
wszystldch punkt6w sprzedaży. Zawiedzeni w swych nadzieja~h ludzie
ci nsił(}wali szerzyć bezmyślne plotId o zmianIe waluty (po raz dziesią~
ty bodaj od reku 1945 i zawsze z
jednakowym.. negatywnym oozywiśc!e skutkiem) lub inne nonsensowne i kłamliwe informacje o mają~
cych jakolby nastąpić zmianach cen
WARSZAWA (pAP). - Prezydent RP Bolesław Bierut · otrzymał
myd.la, bądź innych towarów.
Na pletW te aparat handlowy od:' następującą depeszę od Generalissimusa Stalina:
powiada wzmożoną pc1a.2ą towarów,
Prezydent RzeezypospollteJ Polskiej
elementy zaś spekulacyjne i wrogie,
Pan Bolesław Bierut
które us-iluJą podstępnie siać zamęt
Warsa;awa
na. rynku zostały odpowiednio ukrGza prr:yJam.
Proszę o przyjęcie mo~h serde cznych podmękowail
c&ne i sparaliżowane w działaniu.
_ Z rozmów z konsumentami wynL pozdrowienia i najlepsze zfCzenia z okazji dnia moich urodzin
J. Shlln
ka, że społeczeństwo spotkało się z
jeszcze jednym, imponującym prze
jawem sprawności naszego aparatu
handlowego. Czy nie sądzi ob. Mini_
ster że ważnym czynnikiem w u'.
.
gruntowanIU te~o zaufarua było spra
WARSZAWA (pAP). - Premier Cyrankiewicz
wn.e zaopatr;erue W okresie przed_ Clą depeszę od Generalissimusa Stalina:
śWlątecznym.
Prezes Rady Mlnlstr6w
- Ocena. zaopatrzenia. rynku naPan
Józef Cyrankiewicz
le::y do konsumenta - (lświadczYł
WarszElwa
minister. - Z tego. 00 słyszymy. by
Proszę R2:~d R:teezypolspoliteJ PolskIej i Pana oso' e pn-yjęo(.
ła ona nad w~r.!'az pozyt3FI.vna. Nt.
gdy bokiem jeszcze po wojni.e rynel{ mego szczerego podziękowania za przyjazne życzenia ~ okazJ1 dnia
nie był tak bogato i wszechstl'oruŃe moich urodzin
J. Shlłn
zaopatrzony w okresie świąt.

I

Depesza

Generaliss~ musI

Stalina

AkoJa remanentowa w handluj na chwilę sprzedaży w sieci detalicz
nspGlecznionym przebiegła nad wy- nej. Termlny przeznac2' 'le na. spisy
raz pomyślnie. Zadania pasł.awione l'emanentów w hUl'tc . . .aiach były
p!'Zed Poi/aratem handlowym pole~ bardzo krótkie. Sprzed, w tym 0ga!y na tym, by nie zahamować ani ltr~ie odznaczała się wielkim nasi~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ilen!em. Jeśli S!ię w douatku uwzględ
ni ilGŚĆ cgniw handl()wych i icb
rozrzucenie w tereme (aż do wsi), to
dochodzimy do wniosku, że akcja re~
mancnrowa w tej skali i o ta.kim
zasięgu
przepl'owal!:r;ona została w
polskiej do
Polsce po raz p:!erwszy, a Pr:zy tym
Zamach na ambasadę RP. w w r.el~crdowym, wpros~ te~ple.
Paryżu wydarzen!i.e, które szeN10 doszło do ~wtorzerua. zeszłorokim. echem rozeszło się w całym r~~ch zaD~rze~ .w no~ma.lnym
świecie, a ze szczególną siłą obu- futlKCJOn~waDlu SIeCI detalu:znej o~
raz połO'l.one zostały podwalmy pod
rzyło polską Naz francuską opi- ~yblde i sprawne spoJrządzenie binię demokratyczną, wykazało w la1lSÓw otwa.rcia- Ogniowa próba per
całej pełni, dokąd prowadzi po- soneln handlowego wysun~a. i ujaw~
lityka nagonki antypolskiej, u- nłła. aktyw służby bl.lIdlowej.
SZGzegółowy pIan a.kcji przewidy~
prawiana z takim zapałem przez
pana Macha i ,jego- pople~ików. lY2ł .,.. wyja...~ił minister Handlu
Wewnętrznego - iż spisanie rema..
Nota Rządu R P. z dllia 3 bm. nentów i rozprowadźenic nowych
%godnie z poglądem całego naro- cennik6w musiało się odbyć niemal
du przedstawia przyczyny ponu- w ciągu 24 gdchin po te. by w dniu
rego mmachu i podkreśla 0dpo- 2 stycznia. rano cała. sieć uspołeczwiedzialność władz francuskich niOIla gotowa była. do nonna.lnej Pl'a
za ten nowy prowokatorski wybryk.
socjalistycznemu stosunkOWI do pra
Czyż bowiem trudno o tego ro- cy perSlllnelu handlowego,
którego
,
•
_
__
dzaju zbrodnicze wystąpienia zapał i ofiarność musi być szczegól~
wówczas, gdy ministrowie spraw nie podkreślona. trzeb~ zawdEęc~ć
odmawia)"ą
_
_
_
_
zagranicznych i spraw wewnętrz pomocy aktywu partYJnego. ktory
trudną
tę
akcję
otoczył
o-pieką
Oi'az
przec'llJJlko
l'ietnfJIDleDl
nych Francji ofir;jalnie w cUlSie
wielkiemu wysiłkowi specjalnych
debaty parlamentarnej s1;wierdza pełnomocnik6w wojewódzkich i poPARY:2;, - W portach, fabrykach i zakładaoh pracy na terenie du na znak protestu przeclwko woJją, że akcja antypolska jest wy- wd.a.t owych.
całej J"ra,ncjl wzmaga się akcja mas pracujących przeciwko wojnie z nie kolonialnej w Vietna.m1e.
razem świadomej polityki ich
Robotnicy,
obsługujący
dŹW1gi
- Wydaje się, że akcja ta pOSiada Vdetnamem.
rządu?
także wielkie znll;czet;ie z punk.;u wi- W Marsylii odbyt się wielId wiec fabrykach Marsylii robotnIcy przer- portowe w. Nantes,
postanowili
z ~działem 5 tysięcy robotników, na wali pracę by móc wziąć udział w ~strzymać Sl~ od wyładowywania
Wiemy at nadto dobrze, co 0- dzenia zmIany mektorych cen..
- Jasne. Tylko pod warunk!iem którym liczni mówcy podkreślali wiecu'
.
l załadowywaUla sprzętu wojennego,
znacza ta świadoma akcja. PrzePr~ paryska donilSl z Marsylii, podobnie jak maryru;rze i robotnicy
śladowania dZliałaczy demokra- spra~e l IS'Z-ybko ~rzeprowadzonej zdecydowaną wolę solidarY'lowania
tY<Cimych, areszi-owania nauczy- akcji mwenuryzacy;rnej ~~na cen się z robotnikami portowymi i ma~ że oI{ręt francuski "Cha~til1y" nie portOWI ~ st. NazaIre.
mogła. odbyć się bez. za~ocen w ob~ rynar:oo.mi w ich akcji przeciwko wypłynał z portu do Indochin, ponie
Robotrucy zakładów "Precision
cieli, haniebne insynuacje w sto- słud'Le rynku. Ak~Ja. mwen~ryza~ wojnie z Vietnamem. W licznych waż załoga ol{l'~tu odmówiła wyjaz~ Moderne" w Vierzon-ViDe wysłali
sunku do niewm1łych ludzi, nie- eyjna. w sieci d~talicznej ukonczona
do dyrekcji delegaCję złożoną z by•
łych jeńców
wojennych i byłych
bywnłe od cp....M6w hitlerowskich ustała w zasadiie 1 rlycznia. o godz. ,
pastwienie si'ę nad Wlęzl1łami
l wreszcie również godne himte~e godzinie ~or~zono w całej UJ ZechodninJ BeR!>lJilllie
cji broni automatycznej i całkowimleroWsk<i.oh metod - brutalne Polsce
nowe cennIki l przygotowano
tego przestawienia produkcjI na ce.
traktowanie obcego dyplomaty, aparat do ich zastosowania. Druk, BERLIN. 4.1. - "Berliner Zeitung
Powołując się na miarodajne 0- le pokojowe.
Podczas gdy we Francji prześla SlltODce.ntrowam.e, rGZv:Ierlenie i do- am .f\bend" donosi, że. członkoyl~e śWI~dczenie ~ tej spra,,:,ie, dziennik
W odpowiedzi na apel CGT, chrzeduje się demokratyczną Polonię ~ęc;:erue cenruk6w ~est osobn~ mISJi !ku.omintangowski~J w BerlmJe st":'Jerdza, ze wJ:sł!łnmcy Czang- ścijańskich związków zawodowych
i przedstawicieli Rządu R. P., mę' sWladectwem sprawn<tsci organizaCYJ otrzy;nu~ą - z polece~Ia władz ame KaI~Szeka W Berlmle otrzymują do i FO, kolejarze na dworcu Villeneurykansktch - pomoo fm31nsową z ka tychczas w markach równowartość ve-Saint George wstrzymah pracę
ty anc1ersowskie, eneszetowscy ko ne.1 a.paratu.
W tej chwiU wszystkie ogniwa sv magistratu za{Jhodmego Berlina co najmniej 10·000 dolarów miesięcz~ na godlZ.inę prote9tująC przeciwko
labora~loniści :z: osławionym Bo- dystrybucyjne w całym kraju stosu· l io na konto kosrlów okupacyjnych. nie.
wojnie z Vietname~.
hunem. na czele - 2iJlajdują tam ją już od paru dni nowe cenniki.
schI'onil.en1i! i najczu1szą opiekę. Tym samym akcja techniczna zmiaCzyi: mama sobie wyobrazić do- ny cen Z«b-tala. ostatecznie i deflni~
god:nie.~zą atIoosfer'ę dla zama- tywnie za.kończona. a. uchwała Rady ~~
chÓW' na be.zP'ieczeństwo polskiej ~istr6w w całości i bez reszty ##
wprowl!ld-rona w życie - ośwIa.dplacówłd dyplomatycznej?
czył m.in. Dietrich.
I wreszcie ieszcze jedna sprawa. - Czy były próby zakłócenia syTen sam rząd francuski, który !uacji rynkow~j w zwi~zku z akcją
wykazał tyle pomysłowości w roz lDwentaryzacYJną i zmIaną cen?
- Były. Pocho(lzlły one ze śro
pętaniu nagonki antypolskiej, ten
dwisk spekulacyjnych,
kapdtaIi~
PARY:2;, 4.1. - W ~u 30 grudnia ub. roku zawarty został układ mię
sam rząd, którego policja wyka- stycznych. Były np. próby zamyka.- dzy Francją i stanami Zjednoczony mi" na pOdstawie którego firmy ame. . Dzienniki paryskie przypominają.
ze układ francusko-amerykański w
zała tyle zapału w maltretowa- Dla sklepów prywatnych i
za- rykańskie korzystać będą ze swobod nego wwozu swych artykułów do sprawie Marokko zawiera wszystkie
niu bezbronnych. wykazuje za- słanJa.nia się inwentaryzacją towa~ franctJslaego Marokko.
ważruiejsze
postulaty,
wysunięte
"
c
•
CI
dziwiaj::j.co mało energii, gdy cho- rów. zwłaszcza w Warszawie i PoMarokko
bez
licencji
_
wywołała
,
pr;zez
"Ameri~an
Trade
Association"
DZlennik ,.L Humamte określa no
dzi o wykrycie sprawców zama- znaniu. Ener~czna kontrakcja ze
3trony miejscowych wła.dz i pclno· wy układ jako 1001 ustępstwo fran- zaniepOkojenie francuskich sfer go- (s,~w~rzyszeme eksporterów amery_
chu na ambasadę RP.
D1ccników zlikwidowała te próby w cuskiego ministerstwa spraw zagra- spodarczych. Okazuje się, że eksPl)r~ k~nskICh), Stowarzy?zenie to, jak
Precyzując stanowisko władz zarcdku.
nicznych wobec władców Wall terzy francuscy są upośledzeni w po wladomo, dom~ga SIę.' aby ekspoF_
tCl'Z:!;' amerykanscy me byli krępo
polskich, nota Rządu R. P. wyElementy spekulacyjne usiłowały Street.
. równaniu z eksporterami ameryl{ań wam
ustawodawstwem, panującym
raża nie tylko nasz punkt widze- ze swej strony wykorzystail moment
Nawet rządowy "Monde" zmuszo- skimi
Rze'cz
znamieil1J!la.
że
Amerykanie
w
kraja~h,.
importujących towary a.
ny
jest
przyznać,
że
Francja
nie
tyl
nia. Podobne wnioski z hanieb'
ko nic nie ZYSkała, zawierając układ uważają swe przywileje w Marokko mery!tansk.!e.
nych zajść paryskich wyciągnęła Wybory par lamenłarne
ze Stanami Zjednoczonymi, lecz za_ za nicwystarczające. Daje temu wy
Układ francusko-amerykański wy
i postępowa opinia francuska. \11 Egipcie
pewniła amerykanom poważne przy r:~ ?rgan administracji marsI:allo\~; wo!a~ również niezadowolenie m:esz
czego dowodem są nieustanne
LONDYN, 4. 1. (PAP) - Agencja wileje gospodarcze w Marokko.
s,{~e.1 "New Yo~k lIer?-ld Trlbune ,I kancow. Marokko. Partie polityczme
protesty i manifestacje dem~ Reutera podaje niekompletne wynL
ktury domaga SIę specJalnego statu- I i orgamzacje społeczne oraz stowa•
kratów francuskich przeciwko ki wyborów do parlamentu egipskie
tu prawnego dla Amerykanów w rzyszenia gospooarcze wystosowały
antypolskiej polityce rządu oraz; go, Skrajn.ie nacjonalistyczna parPARYZ, 4. 1. - Wiadomość o ukła ~rrcklto. Stat';lt. taki zdaniem I ener~iczne protesty do rządu fran_
pOWImen zagwarantowap CUSklCgO, Protesty te piętnuj<j l<o_
gorąco podkreślana przyjaźń dla tia Wafdystów l.apewnUa już sobie dz;ie francusko·ameryk ańskim. na pIsma bezwa;ględną więk.szoŚć miejsc w par, podstawie którego USI\
otrzYD,,,ly obywatelom amerykańslcim dalsze lon ia lną politykę francusko amery•
Polski Ludowej.
.tb. lamencllJ,
prawo importowania towarów do specjalne przywileje 1 uprawnienia. kańską w Marokko

do Prezydenta Bieruta

a m rglnes·e

noty

Francji

epesza Generalissimusa Stalina

do Premiera Cyrankiewicza

kr I -

~~O:;i=~~w~:cz~~~~~~!~;

VI Nantes

I

YPI, ą I Z' a sy1-11-

St. Nazilre marynarze

""CIa

I

robotnicy '

pracy

wOln.e z

t

~~Ju~~h:a~/~~y ~~::~~~

uomln ango eJ! na emeryturze ~~~~~~rąc f~i~n~~~~~~~a~aI~~~~~~

1

WO b ec

I

1

w

ępsłwo

,

W

Wall-

I
I

I

I

•
ltraj nasz nie ma czasu, by zatra;y
mywać się na zdobytych pozycjach;
postawiliśmy sobie bowiem za zadanie szybką budowę dobrobytu tak samo. jak szybko uczymy s:ię"
8tawiać domy, jak przYŚIPięs.zJQIIlą me
flodą .zaczYll1amy skrawać metal Mu_
&buy w ciągu kllku lał wyko\1ać pra
et:. kł..óra innym narodom zaj~
dziesiątki, a niektórym nawet setkJ
lat.
Pragnąc jednak, aby postęp technik! ;i kultury s~ się czynnikiem
budującym ustrój
sprawiedliwości
społecznej. musimy wraz :li uprzemy
słowieniem kraju wy1pracowywać i
realizować nowe formy organizacji
życia gospodarczego i aparatu pań
stwowego.
Lata ubiegłe, jak również przykład budownictwa radzieckiego, dały nam niemało doświadcz€!I1ia. Na

P·erwsi
mldzy pierwszymi

I

.

tym doświadczeniu opierać się będą

nO'we metody i formy pracy, podno
szące na wyższy szczebel naszą gospodarkę planową.

Rok bieżąc,. - ~ rok
dwif'roa ..-pokami w życiu
kraju. Planem 3-1~ !I. 6-letnimwnieść musi w naszą gospodarkę nie
tylko stopniowy rozwój już zaprowadzonych fOlm współ.zawodniclwa.
racjonalizacji i systemu oszczędza
nia. lecz winien wprowadzić i rozwinąć nowe eleme:ruty, majdujące
się dotąd zale<1wie w zarodku.
Na czele tych właśnie nowych zadań, do których w 1950 roku mobilizuje się aktyw gospodarczy, partyj
ny i związkowy, stoi pOdniesienie
na wyższy szczebel gospodarki oszc.zednościoweJ w jak na.1szerszym
zakresie.
Oświadczenie
Rady Ministrów.
złożone w przededniu Nowego Roku, daje w tym względzie konkretne
wytyczne. Na plan lPierwszy wysu·
wają się wśród
ruch zagadinien,ia
stałego przyśpieszania obiegu środ
ków obrotowych. rozbudowy wskaź
ników ekonomiczno - technicznych
(nie tylko w ~toso<wan1u do produkcii. leC2J i do prac biurowych),
pogłębianie form pracy oszczędino
ściowej i reorganizacja sprawozdaw
czości.

Nowe elementy me zostały wprowadone nagle do naszej gospodarki. DOjrzewały OIlle stopniowo wraz
z jej ro~ojem i w miarę koordynacji jej poszczegóLnych ogniW. Ich
potrzebę a zara'lem realność
wykazało kilka przedsięwzięć, zorl1:a
ni2Jowanych w ostatruim kwartale ubiegłego roku w sa:erezu zakładów
przemysłO'wych.

WY-I n.i1alch

!ku ",. Z

"od przypadku do przypadku". Os'tatnie oświadczenie Rady
Minist·
"""'rawie sta..
rayv d'e
aJ:n tej .....
nowczą :unstrukcJę.
"Ogół prachWDl·ków--. należy
,,systematycznie informować o roallzacji uchwał l zobowiązań 0szczędnośclowych, o wyuibch
planowego os~dzanfa.. o... napor1;yka.nych trudnościa.ch.
Wśród zadań.

jakie

stoją

R~

pI1Zed na

mi. w roku bieżącym. na plan pierw-

pracy

na

ch:VUę uróYWź_,a. S'iśę:

Bzy wysuwa się problem walki Q
7JWiększenie zasob6w państwa ludo-

Minutę

p u ..eJ Ol
skar,ny g~rącą od
..... ogma dłan B~le-

wego i lępszego ich wykorzystywania. Im lepiej potrafimy to wykO'nać. tym szybciej i wydatniej podnosić się będzie nasza stopa życiowa.
W. K.

Jędrze3e~

?~tiego.

przoda;::m
,(8
pracy by tÓO. Warhszta f w
or
ColeJowyc mi>erza, który rok
temu w
maju,

i

pierwszy WŚł"ód 5-tysięcznej
załogi warsztatów zainicjował akcję
współzawodnictwa pracy.
Za <;zyn
ten Jędrzejewski otrzymał 22 lipca

jako

Z tą właśnie bandą wgpółpnwowa order "Sztandaru Pracy" I L:lasy.
li skazani księża: Lorenc. Z\.lb i Ku_ Jako ayn biednegO' kowala wie'
lak, którzy wclągnę1d do tej dżiałalno- sld.egO' _ opowiada db. JędrzejewRZESZOW, .- W dniu , bm. przed RejonoWYm Sądem WoJskowym w ci swych podwładnych :II grO'na służ- ski _ musiałem do 20 roku życia
Rzeszowie za,paldł wyrok w sprawie księży I Ich pomoenfk6w, osltario- by kQścielnej. kościelnego Jakubca pomagać ojcu w kuźni. ba na naukę
nych o ścisłą współpracę z NSZ- owską baudl\ ,,~ewa".
l grabarza Niemca.
w mieście nie starczyło pieniędzy.
V".d~ .
UT j '--h
k
W ...... --unku do Niemca Stanisła.wa,
Wszyscy skazani mali dokładnie W je~zcze gorszej sytuacji znalazłem
~dz Loreno nO c~ S ~~y
,,<AR>
cele i założenie bandy "Mewa" i się po odbyciu służby wojSkoweJ.
rrostał ~ łąClZl!lą karę 12 lat WlęzJ.e- grabItrza, sąd wymierrz;ył. po d8["owa działalnością swoją przyczynili się Był to rok 1923. W Pol~ce sanacyj.
nia. utratę praw pUb1icz.nych i oby- niu orrzec.wnej kary w1ęzl.enla na do realirowania jej planów, ułatwia nej bezrobacie
było na porządku
watelski'Ch praw honorowych
na mocy amnestii, jako karę łąCl.llą u- jąc w konsekwencji walkę tej bandy dziennym. Nie miałem więc innej
przeciąg lat 40ram przepadek całego tratę praw publicznych ;i obywatel- 21 ustrojem demokracji ludawej.
rady. jak wyjechać z kraju.
ten
mienia na l"1J6CZ Skarbu Państwa.
skich praw hOlIliOrorwych na okres lat
W świ t1 t,-,... 1 •
ć
spa~ób rz:nalazłem się we FranCJI.
Ks. KułakOWIl Sta.n.lsław()W! sąd 2 oraz przepadek całego mierna na
e e .Y'-'U us"a en uzna nawymierzył karę 7 lat więzienia, ut:ra rzec:2J Skarbu Pań.slt1wa.
leży. iż działanie skazanych księży
Jędrzejewski na. chwilę 1?rzerwat
tę !lt11W publi=.ych i obywatelskich
W u'llasadnieniu WYl'oku m... in. Loreru:a. Zuba i Kułaka jest wyra- Na twarzy 45-letmego formIerza ma
praw honorowych na prneciąg lBJt 3 podkreślono. iż działalność vJyróż.n1a !Zem ich solidarności ;i ścisłej współ- luje się garycz.
oraz orzekł przepadek całego mienia iącej się ~ególnym okrucieństwem pracy z bandą .. Mewa" jest lZama_ Już mi się oni dali dobrze we
na me01l Skarbu Państwa.
bandy Totha Jana, wchodzącej w chem na jedność mas ludowych. sta znaki! W kopalniach Alzacji i Loskład NSZ i występującej pod pseu- nowiącą siłę ustroju demokracji lu- taryngii. czy odlewniach w Lille,
Ks. Zub Stanisław skazany oostal donLmem "Mewa" wyrażała s~ę licz_ dowej. Jest ona ponad.tO' r~aIi~cją przez 8 lat wyciskali pot z robotnina karę 10 lat więz;ienia. utratę ~yml mord?rstwaml o .p~dłozu po- wrog.1ej .P?lsce Lu~oweJ POl1tY,kl w~ ków polskich. Poznałem ja ich dopraw publicZll1ych i Obywatelskich llłycznym 1 narodo:nc~CIlowo ~ raso- tykl!.ns~~~. dla której uad_uzywal~ brnel I gdy dziś słyszę i czytam. w
praw honorcnvych na okres lat 4 0- Wy~, ra.bunkami nu~ pU~łlczne-1 o~ .rellgu i godn~~~l kapłanskich 1 jaki sposób szykanują tam znowu
rru?J przepadek całego mienia na go l zamachami na JednostkI orga- lll\\eJsc kultu reltg'1Juego - wbrew, naszych braci to krew napływa In":
rzecz Skarbu Państwa.
nÓ~N bezpieczeństwa i WojSka Pol· interesom własnego narodu i pan- i dO' twarzy. B~ to nie lud francuski
Kościelny Jakubiec Franeisze!t ska SklegO.
stwa.
macza w tym swe palce. TO' sprawa
zany został na karę 5 lat więzierna.
imperialisiów. 'Ukrytych za szyldamJ
utratę praw publicznych i QbywateL
D
L spółek akcyjnych i wielkich koncers.ki.ch praw honorowych na przeciąg
e~ter
nów. Dla nich robotnik - ta cytrylat 3 oraz przepadek całego mienia
~
na. Wycisnąć. jeszcze raz wycisnąć
na rzecz Skarbu Państwa.
wydany zostan~e władzom polskim
i. .•
Wymowny gest towarzyszy ostatstanis!awowł Tytule sąd wymieWARSZAWA, 4. l. l"J' dn1U{ NICH i SZEFA ZARZĄDU CYWIL- nim słowom Jędrnejewskiego.
1"'0/1 karę 2 lat i 9 miesięcy wię~e- wczorajszym nadeszła wiadom~ść, źe NEGO. OKRĘG~ BIAŁYSTOK
- Ale jestem przekonany. źe tak
ma oraz orzekł utr~tę ·praw publicz. brytyjski trybuuał ekstradycyjny w
Te~lu technl~znego J?rzEProwa. jak my w Polsce wyswobodziltśmy
nych i obywatelsklch praw hanoro.
. Idzema ehstr?.dycJ1 zbrodn arLa zosia się z ucisku kapitalistów. tak i górwy-ch na przeciąg lat 2 przy przepad Hamburgu ogłOSIł decyzję wydama r.!e ustalony w najblifszych dniach. nik czy robotnik francuski będzie
ku całego mienia na rzecz Skarbu władzom polskim ERICHA KOCHA. Koch pi"Zebywa obecnie w \,,1ęz'eruu mógł
również w końcu odetchnąć
Państwa.
b. GAULEITERA PRUS WSCHOD. w B?.mburgu.
pełną piers;ą.

w..

Enc· h KOCh b• naDI·

·
,- rus Wschodnitu

I

należy

tu
hut
Zjednoczenia Hajduckiego. które zo
bowiązały się ZiWoltnić
dO' obiegu
milionowe kwoty drogą likwidacji l
upłynniania remanentów. przyśpie
szając tym samym !ich obrót. Dzięki
temu umożliwiły (i umożliwiają nadal) wykorzystywanie tych kwot.
uprzednio leżących bezczynnie, na
finansowanie przyśpieszonych :inwestyCji, po.nadplanowego budown:Lc_
twa, dodatkowych kredytów na roz
budowę gospodarczą. szkoJnictwQ,

Na pierwszym miejscu

wymienić

.. W piątą rocznicę 1I1anifestu LIp_
cowego polska Ludowa nowousta nowionym orde~cm
~.Slzt~d~:~
Pracy"
nagrodzIła
WIe u
u
pracy, któr~y idąc drogą szczy t_
nego wspoJzawodnlctwa najbar.
dziej przyczynili się do odbudowy
1 -.
Z licznej l'zeszy udekoro_
:a~;~h
przodowników
pracy
przedstawIamy sylwetl<ę BoJcsła_
wa Jędrzejcwslriego . .
Plrzeclągła sytrena ogłasza przer'.vę
O'biadową.

. ,

na uboczu wSipóreawodnicflWa. Akcja sząc oszczędności. stanOWl ona
ta wymaga również szerokiego u_ mowny przykład WlSkazru.jący, liż m. ,
...
. . po~na
. da Szeroki. e pol e
działu załÓl!. maJąąych
naJlepi~J
cJ~ali~cJa.
swoiste bo~zki i "\wąskie przeJ' dzlałama me tylko w techmce, lecz
ścia" zakladć'ii......
także i w biurowości.
.
.
.
ł
j t...~_
Dlatego s1nVierdzić należy. że jest . Wspomm.jmy tez o s ~e ,,"""""'to wyż.!;za. postę,powa forma współ- zecJZ'Ce oS'XczednościoweJ
Walasz.
tawodnictwa. wnnactrlająca SIOCjali- azyka. Wezman1e jego podjęte rros\';yczne elemen\tY naszej gospodarkL stało przez licznych raCjonalizatorów
Wśród innyeh. zaslugujących na i przodowników. jednak ~twierdzić
s~zeg61ną uwa ~ę "nowości" 2l za- należy. że nie we ~szys.tkLCh lZakłakreAu wspólzav.fOdn:iotwa. wspom- dach aktyw robO'tmczy umiał wydo
nieć należy prz;vśpieszoną metodę być Ql tej inicjatywy jej największą
oblicż.'lrua Irosztów własn.vcb.
wY- wartość - bodziec. :zmierzający dO'
pracowaną przez praeownil.ów wy- usprawnienia
pracy i prO'pagandy
działu fUnaJlSaweg.) huty "Bcbrek". O'szczędności.
MimO'. iż nie zost:Uła należycie spo
Często zdarza s:ię jeS1lC!Ze, !Iż sprapulary:w;wana_ me1x~da ta przynosi wy oszczęnościO'we nie są szerokO'
wielkie korzyści zakładowi. zwięk- i częstO' omawiane na zebraniach.
&zając jego O'pera~Vność i przyno_ a załogi infonnmvane są o jej wy-

między

Ludzie 1"949 t •

współzawodnictwo

t
"Biała

fi'

fe9]ra !ztabGwcó

MOSKWA. 4. 1. "Prawda" w
notatce swego korespondenta paryskiego Zukawa stwierdza. iż wydawane p:rzez francuski sztab generalny czasO'Pismo "Revue de Defense
Natlona1e" redagowane przez generałów Juin, Reversa,
de Lattre de
all:cję socjalną.
Tassigny i 5nnych. wbrew swej naPrzyśpieszenie
obiegu środków zwie nie ma IliLc wsp6lnegO' z zagadobrotowych pomnaża wydajność każ nieniami obrony narodowej.
dej złotówkL Współzawodnictwo.
Jest to czasopismo marshallowpodjęte nrze2l 6 hut śląskich. stano· ski.ch gffi1erałów. którzy tańczą tak.
wi więc wyższy typ współzawodni~ jak zagraj'ą im amerykańscy podże
t--'1a oszczędnościowego i winno być gacze wojenni.
padchwycone przez me zakłady
Najlepiej świadczy o tym artykuł
przemysłowe.
generała Chassin p. t ..• Zarys strateZakres jego działania nie ograni_ gid światowej", w którY"ln ten świeCZa się jednak do dziedziny finansowej. Przyśpieszenie ohi~"U środ
ków obrotO'wych wymaga bowiem
uprzedniego przeprowadzenia wnikliwej, wszechstronnej analizy pracy
i
całego zakładu. Wymaga zbadania
WASZYNGTON. 4.1. Sporządzo
co hamuje ten obieg w po.szczeJ:(Ó!nych ogniwach prod'.1.kcji, admini_ ny tu został akt oskarżellla przeciwstracH. zao,patrzenia ~ f.bytu. Wyma ko Jahnowi Maragonowi. bliskiemu
ga następnie znalezienia t::pc>sobów przyjacielowi adiutanta wojskowego prezydenta Trumana. generała
usuwania ty~h hamulców.
Tego właśnie dokonały huty "Ba. Vaughana.
Sprawa Maragona stanowi jedno
tory".
..BaiIdon...
"Małapanew".
z ogniw łańcucha nadużyć fmanso"JednO'ść" i "Florian". przyklader,n wych, zbadanych
przez specjalną
swym wskazując. jak prowad:mć podkomiSję senatu USA. która 'Uwalkę o szybkie tempo obiegu środ
staliła. że osaby zajmujące wyso,kie
ków obrotowych.
sb.nowis!u, i zbliżone do rządu USA
Wymaga ona od alctywu robotni· wykorzystywały swe wpływy dla
ezello dobrej 7JI1ajomości własnego najrozmaitszych ciemnych machizakładu i gruntownej analizy jego nacji.
prac.'Y: do warunków jej po~odz:
W szcIZególności Maragon oskarżo
nia należy czynne ws>półdzlałame ny jest o składanie fałszywych zepersonelu administracyjnQ-technicznego. któl'Y dotąd przeważnie stał

IPtIJI

-O

Z
Zachmurzenie na ogół duże z prze
IQtnymi opadami śniegu. stopniowe
ochłodzenie począwszy od północne
gO' wschodu kraju. Temperatura od
minus 3 stopni na zachodzie kr~ju
da minus 11 na płn. wschodZli.e. Wlatry shbe lub umiarkO'wane z kierun
ków p6łn. zachodnich i północnych.
2 DZIENNIK ŁODZKI Nr Ił (1627ł

armii angielskiej

LONDYN. <l.1. - Dziennik "Daily
Herald" sygnalizuje WZl"Gst dezercji
z armii angielskiej. Dziennik stwir.r
dza. że w Republice Irlandzltiej
zna.jduje się 10.500 dezerterów z armii angielskiej, ponad 1·000 dezerterów ukrywa się 11,11. terenie WICllh.
Fraucji 1 Belgii. liczba zaś ukrywającyth się w samej Angl.ii dezerterów wynosi około 8 tys. osób.

CI

I~wskic:h

upieczony "strateg światowy" wy
powiada opiruę. 1ż w ostatniej wojnie zastosowano nie daść skutecznie
środki masowego mordowania ludzi.
.. Cywil:i~owany" morderca ubolewa.
iź
"liczba mieszkańców kuli ziem
sWej stale wzrasta w skali wywołu
jąccj wielki niepokój".

a si.

.,Widocznie smutne laury Forrestala i innych obłąkanych wojaków
amerykal'lskJich nie dają spać francuskim generałO'm - pisze Zukow.
Nikt nie będz!ie się d7liwił. gdy wc ze
Dzikus w mundurze generalskim śniej, czy później generał Chassin uubolewa. ze straty narodu radzieckie każe się wśród mieszkańców któl'ego w cstatnlej wojnie były .. nie goś z paryskiCh domów obłąkanych.
dość wielkie".
Podobnie j"ak hitlerowscy oprawcy, marshallolWski strateg marzy o
tępieniu ludzi w
przyszłej wojnie
"szykuj'ąc takie sposoby prowadzenia

i

znań co do wysokOŚCi swych rachun
ków w bąnkach, o swych transakcjach fina:u;owych i rokowaniach
fmansowych z O'rganizacjami rzą-.
dowymi. Adiutant prezydenta Trumana - gen. Vaughan - przyznał.
iż Maragon jest jego przyjacielem.

15 km nowej nawierzc.hni
Łódź jest najbardziej
zaniedba·
nym miastem w Polsce pod wzglę
dem uporządkowania ulic d placów.
Wystarczy wspO'mnieć. że zaledwie
5,7 proc. uJjc łócWl:ich ma nawierz_
chnię ulepszoną a 32.7 proc. stanowią ulice brukowane. Reszta, tj. ponad 60 proc. to drog,i o nawierzchni
gruntowej.
Plan gospodarczy 1950 r. będący
pierwszym etapem Planu 6-letniego
przewiduje znaczne uregulowanie
tego zaniedbanegO' dotąd odcinka
gaspcdarkIi. ko:nunalnej,
Ogółem' w raku bieżącym pokryje
się nową nawierzchnią przeszło 15
km ulic. 6.45 km ulic otrzyma na-j
w:icrzch'1 Q ulepszoną a akalo 9 km
bruk. (jb)
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'A. CóRKA i UODZI:-;,\
~~Sj

\V ilntu 3 styc7nia 19W l'. po
krótlric!l
cierpicllia.ch
o;>;:tr:oll"
Sw. Saluonmclliamu zma:Ja n:cs.p;,l=
tlziewarue

Dnia 3 stycznia 1950 roku
po długich i oiężkich
Cierpieniach. przeżyWszy lat 32

zmarł

ś

S. t P.
z

PIOTR DANIEL

PILARSKI

po krótkich
prze-

('!.r:żliJch r; .~rpicllia('b zmarł,
~Y\Ytizy lat 57

i

śtp

wojny. przy pomocy których można
by zniszczyć ludność nie niszcząc
gmachów i budynków".

aferzysta finansowy

20.0eo delerterÓ\V

Prognoza pogody

marsha

Iżo

rz

adiutant Trumana

łJ

g

DJlia. 4. 1. 1950 r.
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Pogrzeb odbędzie sip' w dniu ~. ~
G stycznia 1950 r. o godz. 15
z kaplicy na Starym Cmentarzu Kat(}JicImm przy ul. Ogrodowej,
o czym zawiadamia
RODZINA

t

FRA (ISlE l

tO.

liUŁAliOWSKICII

M~(H

t\NTOWt:;WA

tO

MSł~

O(lprow.~dzcnie
zwłoli: 7. lv"~p!icy

drogich
nam
St:lrcgo Clnr·r:ta..
rza ]{atolickiego na miejsce wieczs
nego sp3czynl. . u odbę:lzi się w
dniu 6 stycz. ;a rb. o god.... H.
O smutnych tych obr1.~daca z
glebokim ż!l!em zawiadamiają,
CóRKA, SYN. SY_'OWA. ZlĘC.
WNUCZKI. WNUKI i RODZINA

ZłE

HWSKI

TOW ARZYSZ SZTUKI DRUI{ARSKIEJ
Pracownik Drukarnd Nr 4 Spółdz. Wyd.-Ośw. ..Czytelnik"
zmarł po krótkich cierpieniach c1nia 3 stycznia 1950 roku,
przeżywszy la.t 58.
Wyprowadzenie zwłok z domu załoby przy ul. AnyŻowej
nr 18 (Radcgoszcz, doja:zd tramwajem pOdmiejskim do ulicy
.Tagiellońsldej) nastąpj w dniu 6. I. 1950 r. o gocz. 14 na
cmentarz katoHclti w Radogoszczu.
Cześć Jego pamięci!
DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA i KOLEDZY
DRUKARNI Nr 4.

Dr. Wło:iJz2mierz Mic:ha~łoVl

p

o eg r

.<

...TrYbuna Ludu"
:r;a~le.tclła
Artykuł
doktora ~odzmll~rza
Michajlowa
obrazuJący
oSląg_
n1ęcla polskIej nauki I jej per_
s-.>ektywy w
Planr.",
6 .letnim.
ArtyJrnł. ten pnedrnkowujemy z
n18wlelklmi sla6tltml,

wszędzie cechy akcji pl'anowej. Uru rantów na 3-letnie studia oraz wy- wych zdobyozy. W roku tym winna nu 6-letniego,

o ~a'k. najściślejs~
chomienie Wyższej Szkoły Inżynier- datnie powiększając liczbę studen- nastąpić
da1sza
demokratyzacja łączność nauki z zyclem. przemyskiej w Częstochowie,
kilku wie- tów-stypendy9tów kształcących się W składu społecznego młodzieży aka- słem i rolnictwem. wykonującym
czorowych szkół inżynierskich dla wyższych sZlkołach ZSRR.
demickiej.
Plan 6-letni·
ludzi pracy, reorganizaeja szeregu
.
Wdrożen'le i faktyczne wykonywanie
Wchodzimy z nowym rokiem w
wydziałów i szkół technicznych, rePOWSTAJĄ INSTYTUTY
nowych programów będzie w znacz- okres pierwszych realnych kroków
organizacja wydział6w lekarskich
NAUKOWO-BADAWCZE
nej mierze ułatwione po zwiększeniu w tej dziedzinie. Podjęta zostanie
organizacja instytu. .
uniwersytet6w i prrzygotowanie do
W dziedzinie życia naukowego na- wydawania podręczników dla s-zkół w uczelniach
Ni~Jednokro.~Ille po.dnoszony w pracy 9 Akademii Lekarskich, mialy leży podkreślić, olbok faktu powsta- wyższych. W 1950 r. powinny się tów naukowo-badawczych oraz zepx:asl~ fakt, 1Z szkolmctwo WYŻSZE', na celu przyśpieszenie kształcenia nia nowych instytucji. jak niedaw- ukazać podstawowe podręczni1ki ory społów katedr - drogą łączenia o~
i ZYCle .nauko",:e w Polsce wciąż JE'- kadr inteligencji w tych rz:awodach. no powołanv <lo 7.ycia Państwowy ginalne. bądź tłumaczone przynaj- izolowanych od siebie dotąd pOJeIIzcze rue nadąza za coraz szybszym w których odczuwamy szczególny Instytut Metematyczny oraz Instytut mniej dla t roku studiów. Wprowa- dyńczych katedr, tych podstawoi coraz bardziej zdecydowanym mar brak.
Badań Literackich, fakt ustalenia dzenie specjalnych stypendiów na-I wych komórek życia naukowego,
s~em ca~e~o narodu do socjalizmu,
i przyrz;nania przez Rząd Polski Lu- ukowych dla studentów wyr6żniają- którego głównym terenem są u nas
rue powlruen jednak przesłaniać poNowoutworzona
Szkoła Główna dowej _ po raz pierwszy w dzie- cych się uzdolnieniami naukowymi szkoły wyższe. Równocześnie toczą
ważnych objawów
postępu w tej Planowania i Statystyki w Warsza- jach nauki polskiej - państwowych aspirantura dla doktorant6w - się i nabierają coraz większego rozdziedzinie w miniony~ 1949 roku. wie. i jej od~ział ~ Łodzi - to ni.~ nagród za pracę w dziedzinie nauki oto dalsze zamierzenia mające za- machu przygotowania do pierwszetylko u~~lme.' ktor~ ?ędą kształclc i techniki. Nazwiska i osiągnięcia pewnić dopływ świeżych sił do go Kongresu Nauki Polskiej, który
MŁODZIEZ ROBOTNICZA
ekon?mlst?~ l plam.stow dla ?os~o~ laureatów tej nagrody jak również szkolnictwa wyższego oraz instytu- od'będrzje się w r· 1950.
I CHŁOPSKA NA WYŻSZYOH
darki S'ocJahst.yczne}.
~le 1'owme~ wielu pl:"acowni1{ów nau1ld odznaczo. cH '1aukowo-badawczych.
UCZELNIACH
przyszłe powazne OSrOdkl naukoweJ nych
orderami Sztandaru :'?racy
KONGRES NAUKI POLSKIEJ
W WALCE O POWIĄZANIE
W wyniku trzykrotnie już plano- m~ś1i marksistowskiej w tych dZie-1 świadczą o tym, iż nauka nasza coPrzed kongresem staną ogromne
NAUKI Z ZYCmM
wo przeprowadzonej rekrutacji stu- dzinach. W ramach -akeji kształce- raz bardziej zbliża się do życia mas
Winip.n on zobrazować
dentów pier\V-szego roku studiów nia i ·doskonalenia kadr wykładow- ludowych, włącza się do ich twórW 1950 r. wyższe uczelnie winny zadania.
oraz ciągłego rozwoju talkich form ców i pracownik6w naukowych sko- czego wysiłku.
żyć pod znakiem walki () nowocze- aktualny stan nauki polskiej, wskajakie
przygotowania do studiów wyższych. rzystano w r. 1949 szerzej z pomocy
sną, postępową treść nauczania. o zać na ogromne możliwości.
ZADANIA NA ROK 1950
j'8!k: studium wstępne i kursy przy- Związku Radzieckiego, wysyłając
jak najlepszą produkcję dobrze przy się przed nauką otwierają w okrePierwszym zadaniem na rok 1950 gotowanych, ideowych specjalist6w, sie budowy podstaw socjalizmu i w
gotowawcze, zmienił się zdecydowa- grupę wykładoweów-ekonomistów do
nie skład klasowy młodzieży studiu- Związku Radzieckiego na kr6tkie winno się stać utrzymanie, pogłę- których będziemy potrzebowali wię społeczeństwie socjalistycznym, przy
ją<:ej w szkołach wyższych.
Mło studia specjalizacyjne. grupę aspi- bienie i rozwinięcie dotychcza90- cej z każdym rokiem realirlacji Pla- czynić się do pogłębienia i poszeI"Z~rria ruchu umysłowego w Polsce.
~eż robotnima, drobno_ i średnio
zastoju, skodo przezwyciężenia
ehlop&ka stanowi obecnie najpoważ
stnienia metodologicznego, obskura:l
n.iejszą liczebnie
grupę studentów.
tyzmu i wstecznych teorii występu
Młodzież ta przyszłe karlry no;ących
jeszcze w niektórych dziewej, ludowej inteligenCji - stwarza
dzinach wiedzy. Kongres ma przynową atmos~erę
społeczną i policzynić się
do powiązania nauki z
tyczną w uruwersytetach i politech- Rozmowa z dziekanem Wydziału lekarskiego Akademii Sląskie)
Państwem Ludowym, z życiem canikach.
Jeden z przejawów olbrzymiej tro je on zakładami histologii i embrio- współpracuje z Akademią. kieruje łego narodu, wytyczyć konln·"tne
REFORMA STUDIOW
ski, jaką wykazuje nasze ludowe IllJgii Akademii Śląskie;'
jego dyrektor, prof. Nowakowski. formy włączenia się nauki pol>,kiej
do walki o wykonanie celów wy........ k
. państwo o zdrowie górników, J~est ist
Instytut ten post ...a s bl'
d
.u.-o~ a o kadry pr~yszłych ree.h- niejąca już od dwu lat Śląska AkaJuż od momentu powstania Akaaw.u o e za za a- tkniętych przez Plan 6-letni.
.zatorow 1!'lanu ~i-letmego pody~.to- demia Lekarska im. Ludwika Wa- demi!i, tj. od l sierpnia 1948 r., za- nie walkę z wszelkimi niebezpieczeń
wydobycie polskiego wkła
wała. komec::nośc. reformy studlOW. ryńskiego w Zabrzu.
znaczył się duży napływ student6w. stwami. jalci.e grożą ludności Śląska, duPrzez
do nauki światowej oraz postę
której orgamzacYłna strona polega
W pamiętnych dniach grudnia u- Obecnie li.czba ich wynosi 617. W r. a więc z chorobami zawodowymi, 'I powych tradycji naszej nauki przyna ~rowad~enlu w r. 1949 na biegłego roku. kiedy t') górnik pol- 1953, a więc za trzy lata. Akademia zadymieniem śląt;<kich miast itp.
wszystkich memal podstawowych
wyda pierwszych ab~olwent6w. W
Jednym z naczelnych zagadnień, czyni się kongres do przczwyci~że
.
..
.,
ski za swój ofiarny i wspania'ly wy'->
które znalazły się "na warsztacie" nla wciąż jeszcze silnych u nas tenwYdziałach l lne~unk~ch studiow siłek uzyskał od(;J7;adu ludowej oj- tym stanie rzeczy można więc śmia- naukowym Instytutu jest dziedzi..a sencji kosmopolitycznych w nauce.
struktury .dwustOP~lOW~J. przy czym czyzny Wielką Kartę PrzywileJ'ów ło rokow~ć. że mniej więcej w laa'b90lwencl stOP::l~ plerws~ego Po! Prezydent R. P. Bolesław Bierut tach 1955-6 odczuwany przez nasze ~~. ~ió~tT~pa!~~~u C~o~rz~~
zech latach S~QIOW uzyskuJ.ą s~oP-I' zwiedził Akademię i wziął udział w zagłębie g6rnicze "głód" lekarzy zome z:awodowe l w ogromneJ Wlę,k- I uroczystości inauguI':lcji roku akarle stanie zaspokojony. Do chwili obec- tempem i nasileniem elektryfikacji N~we n~ ~rr
8Z0ŚC1 staną do, pra~y. w 2J~W01(lle, m'ckiego w tej AkademiiL W czasie nej uruchomiona zostaqy dwa pierw- kraJU, stanął przed wSp?łczesI1;ą mp.pewna ~ś częśc pOŚWIęci SIę przy- wizyty w Akademii Prezyrlent Bie- sze lata stuli!iów. Zasadniczym wy_ drcyną problem ratowructw.a l lecz~ Muzeum Sz~uj{i VI Łcdzi
got0':laruu do za,wodu na?kowca !la, rut wpis at do księgi pamiirti~wej na działem jes't lekarski, obok niego' nLctwa w wypadkach po~azeń f;1r:a- Wystawa Rembrandto ' ska
dl'U!pm. dwul~tmm S'topmu. pOdm~-1 stępujące słowa:
istn:ieje też wydział stomatologiczny de~ .a .ponadto. zagadnie~1e pro:filak
(1m)
W zwiazlm z upat'J.stwowieslerue dyscypliny studlów. wydatme
Sama AkRdemia ma dwie siedziby. tyki .. N;e tylko J~dn~k. wO.{6ł tych za
~ększon~ pomoc dla m10dzież y ,/
,,Położenie ł warunki osIedla zro Jedna z nich mieści się w Rokitnicy. gadmen toc~ą Slę. b.lezące prac~ 1n- niem Muzeum Sztuki w Łodzi. od
ZWlększeme kadr asystentów oraz
biły doskona.łe wrażenie. Urzadze- odleg~ej o 9 kJr. od Bytomia Tu mi stytut!l' NaJbardZ1eJ palący~, l ab- dnia l stycznia 1950 r. wstęp do
bOwe, jednolite li powszechIIie obow:ią
ma wewnęt.zne i pracownie nall- teren'ie wielkiego parku r~łożyło sorbUJącym uwagę pracowmkow In- Galerii Muzeum ie:;t bezpłatny
Z]1jące progr~my opracowane na rakowe świa::łczą o dOSkonałej or~' się uczelniane osiedle. Stanowią je stytutu problemE'm jest groźna dla
Odbywają~a
się obemie w muJde dla pl~rwszych lat etudiów,
ganizacji. Praca zespołu studen- dwa główne gmachy uczelni _ "Col- zdrowia górników choroba - pyl!- zeum wystawa rysun;ców Fem" md
r~ynią Slę do realizacji tej do- łów posiada Obiektywnie warunki legia Maius" :i "Minus", zaldady nau cawwi~~w~ieżącym przybędzie Aka. ta orall grafik Norbl' na i Płoń sk'c~ o
osłeJ reformy.
ze wszechmiar pnmyślne. Trcskli_ kowe, budynki dziekanatu, bi'b liotek demii Śląsh.-iej jeszcze jedna klinika. trwać będzie tyllco do 15 h~'1. a rlvż
wość profesorów widoczna jest na oraz dwa domy akademi~kie. W dru
po tym czasie zostan ie wysłana do
NOWE SZKOŁY WY1iSZE
wet przy przeglądzie tak pobież- gim osiedlu, które mieści się w Za~ Będzie 11iią klinika ped:iatryczna. któ P021nania.
rej dyrektorem zostanie prof. Groer
W roku ubiegłym rozwój ilościo
nym, na jaki mClOliśmy się zdo- brzu. znalazły pamieszczen.ie kliniki StudiuJ'ąca w Akade"",H robotniczobyć.
chorób wewnętrznych i chirurgicz.......
Ostatnio Galeria Muzeum wzboWF szkolnictwa wyższego miał już
nz!elmJemy z ".alego serca Panu nyeh ornz zakłady chirurgid dent:v- cMopska młodzież w pełni wykorzy gaciła się o cały szereg nowych arRektorowi i Ci&łu Profesor~kiemu s1;ycznej. orlc('!onoji, patologii ogól- stuje doskonałe warunki nauki. Dośe cydzieł sztuki pol s!d ei i zaC-.f8','CZ..
t
. i
t..
tol"
stwierdzić, że 90 proc. studentów ne]' prz"byly p~ótnA Pan 1,iewi_
oraz s t ud en t om Aka d emu za 0, ZA neJ
ana omlI pa ogJczneJ.
zdaJ'e pomyślnie egzaminy przej·ścio.
J
OGŁOSZENIE
tworz<ł· w~pólnie ośrooelt
który
czaJ Sichulskiego. Est?b:ln:l Hudl·
'" •
'
Rektorem Akademid jest pro!. dr we. Nie należy się więc dziwić. Żf 10. jednego 2J naislynniej szych mahudzI ... przeKona,rue
że w~k~
o
•
'"
B. Nowakowski, prorektorem-prof. Prezydent Bierut zwiedziwszy· Akazdrowie w Polsce posiada _
wspa - dr Groer, dz1ekanem - prof. dr T. demię na"'isał o tej młodzieży w ksie 1ar"'"
hiszpańs!dch XVII w'ek\l oraz
~J
n1a.ły zespól bojowniltów ktoremu
....
obraz ze szkoly Gerarda Ter B"rcha
• •
PawIikowsJd, prodzliekanem t kiero- dze pamiątkowej w Zabrzu tak po .
gorąco Życzymy pomysInej dalsze,i WILikiem oddziału stomatol<:>gdcznego chlebne słowa:
malarza holenderskiego XVII wie_
nauki i pracy".
_ prof. dr M. Ja.nkOWDki. Ogółem w
"Młod7!ld tej AkademU zapewnI ku.
PMf. dr T. Pa.wltkowsJd. d%lIeikan Akademli wykłada 16 profesorów.
Polsce Ludowej kadry prawdzlZe względu na wzras tająca frekwydziału medycznego Akademii w
W roku ubjeglym przy uczelni tej
wych, wysoko wykwaIłfikowanych wencję dyrekcja muzeum oddała do
Iwtaby () ływotn~dl trnny, o j~
Zabrzu udz1el:lł nam in!ormacjl na powstał Instytut Medycyny Pracy,
lekarzy-społeczników, tzn. lekarzy, dyspozycji publiczności szC'rf'g infor_
temat orga.n;!zacji li prac bieżących jeden z najwtięk~ch ośro<ik6w nauktórzy prócz swej specjalności. martor6w. oprowadzających po Ga·
powadze 1 aktualnej użytecznotcl.
młodej tej uczelni!.. Pro!. pawU.lkow- kov.ry-ch w tej dziedzłnie w kraju.
przyswoją sobie jeszcze nowocze- lerii i wygła!';zaiacych popularne
sk.i je8t łodzianinem. Obecnie Irleru~ Pr:acami btstytutu, który ściśle
8Ill\ wiedzę IIpołecznll".
7.. N. pogadanki.
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- Czy U pana Trumana zjechała
Iię kiedy podobna masa ludzi z es.lego świata dla złożenia mu tylu
serdecznych pC1Zdrowień? - Taką
uwagę zrobił jeden z 'bardzo gościn
nyeh i przyjacielskieh gospodarzy,
Ittór%y
żegnali nas w Brześciu w
powrotnej drodze do Warszawy,
To nle był głos odosobniony. Przyjezdni w większej jeszcze mierze niż
miejscowi, mieli świadomość tego.
że biorą udZ1ał w niezwykłym zjeź
dzie· Niezwyklym, niepodobnym do
innych historycznych zjazdów. .a le
bynajmniej
nie przypadkowych.
Zjazd ten 'bowiem, jakkolwiek bardzo mezwykły, nie był przypadko'wy, dlatego, że stanowił jeden z
epizodów historycznego procesu. roz
szerzającego się coraz bardziej na
cały świat.

Tego samego wleC40ru - 21 grudnia - odbywaly się w Moskwie r6w
nocześn:ie dwie uroczystości rl powodu 70-lecia urodzin Stalina. Jedną z nich było uroczyste zebranie w
Wielkim Teatrze KC WKP(b), Prezydium Rady Najwyższej ZSRR,
Rady Ministrów ZSRR, delegaCji radzieckich organizacji społecznych i
kulturalnych, oraz delegaCji z innych krajów. W tym zebraniu brał
udział sam Stałin. Drugą uroczystością było odbywające się w tym
samym czasie i z tego samego pow?d;.r dyp~omatyczne PrzYjęcie w
MmlsterstwIe Spraw Zagramcznych,
w~dane
przez ministra Wyszyń&klego.
Niezwykłe było zebranie pierwsze
w Teatrze Wielkim. jak r6wnież
wiążące się z nim przyjęcie nil
Kremlu w dniu następnym, to jest
wieczorem 22 grudnia, Tego to wie-

Prof
J6zef
- - - - . -.............-

mu dla Stalina, wypowi.edzi~
po wloS'ku 1 po rosyjsku. mają swoją głęboką wymowę historyczna

Chałasińskl

.............- .....- - Rektor Unlw. Łódzkiego

-

"Chwała

Ci TowaTZYSZU staU
tyrnn elowami zakończył
swoje przemówienie Togl iatti 1
wr6Clł do stołu
prezydialnego na
miejsce o'bok Mao·Tse-Tunga
siedzącego po prawej stronie Sta ina.
W 1915 roku Len;.... w związku z
Refleksje z uroczystości siedemdziesięciolecia urodzin Stalina
zagadnieniami nadchodz ących przekształceń świata, powiedział' .Oza czoru rząli Związku Radzieckiego ale takiego zgromadzenia delegacji charakter", lu'b pr:zy oglądaniu ol- SY. kiedy sprawa de! o![racji i s.sa·
urządził
na Kremlu przyjęcie na różnych narod6w, zebranych dla ju- brzymiego obrazu ,.Przodujący ludzie wa socjaIizmu były zwi"zan:- b,jko
cześć Stalina przy udzlilale dele- bileuszowego
bankietu i koncertu Moskwy", wystawionego w galerii Z Europą. minęły bezPol7t'O~nie",
Tretiakowskiej, a wykonanego na Świadomość tego prawdziwego fakgacji radzieckich i licznych delegacji dotychczas nie widziała.
z innych krajów. Zebranie otwoPrzy stole po jednej stronie mla- jubileusz 800-lecia Moskwy. Prze- tu historycznego należy obecn;e do
rzyła długo niemilknąca owacja. Bu- tem towarzyszkę Boreoką z Łodzi. wodniczka z dumą iniormowała nas, historycznych tradycji WKP(b).
rza oklas-ków i okrzyków wita wcho robotnicę z fabryki Przemysłu Ba- że jako dzieło kolektywnej pracy zeGdy w końcu 1944 r. byłem w
dzącego na salę Stalina..
wełnianego, a po drugiej stronie społu pięciu artyst6w, jest to u.'li- Moskwle z pierwszą lubelską delekat w historii malarstwa.
Gdy hymn Związku Radzieckiego Stefana Matelę, tokarza od Cegielg1!cją inteligencji pol<1kiej,
Armia
otwierał akademię w teatrze. e. śpie- skiego ~ Poznania.
NaprzeCIW sleR6żne historyczne stolice naszego Czerwona przygotowywała się wówwana we wszystkich językach świa dział nja Erenburg. fi. dalej znako- cywilizowanego śwje.ta Ateny, czas do nowej ofensywy. Zdar7.ało
ta międzynarod6wka ją zam~kała mity konstruktor lotnictwa radzie- Rzym, Paryż. Londyn - wiązały się SIlę nam wówczas słyszeć potężne
- to siłę emocjonalnego przeżycia cklego, robotnicy radzieccy, generał z różnYffil epokami historii i z róż- salwy armatnie i widzieć wspaniale
tego o~lbrzymiego zjazdu nie trudno A~ii Czerwonej i kilku przedsta- nymi typami kultury. Nie ulega też fajerwerki, jakimi czczono w Mobyło przełożyć na język historycz- WlClel! Czechosłowacji W tym to- wątpliwości, że dla sił społecznych skwie zwycięstwa Armii Hadziccldej.
nego 'p rocesu. Przeszło 100 lat, ja- warzystwie sluchaliśm! razem póź naszej epoki, kształtUjących nowy
Tym razem na jubileuszu S'iedemIde minęły od napoleońskiej wypra- no w !l0c m~yki i, śpIew6w i przy- ludowy. socjalistyczny typ kultury, dziesięci-olecia
urodzf.n
Stalina
wy na Moskwę do wyprawy hitle- glądaliśn:y S'lę tancom i pokazom: coraz bardziej - od ZWyCIęstwa re- nie 'było ani jednej salwy armat_
rowskiej, to nie była tylko historia Olbrrzyml program artystyczny ob~J wolucji Październikowej, stolicą sta· niej. Nie było również przeglądu p:>
wojen. To była prrzede wszystkim mował 40 numer6w w wykona~lU je się Moskwa.
tężnych sił ArmH Radziecklej
Juhistoria wielkich przeobrażeń spo_ naj znakomitszych artystów radZ1eNa akademii w Teatrze Wielkim bileusz ujawnił natomiast coś barłecznych, których kulminacyjny o- CklCh,
SłY9zało SIę różne języki Europy i dziej istotnego, coś, bez czego najkres - . Październiko:"a Rewolucja
Nie tylko wtedy, ale i przy wielu Azji. Dolores Ibarruri mówiła po silmejsza armia traci swe militarne
bolszewlcka - uczymł z Moskwy 0- innych uroczystościach nie trudno hiszpańsku, a Mao-Tse-Tung - dla znaczenie - ujawnił moralną siłę
środek .krystali.zacji nowych społecz- było sobie uświadomić fakt. że to kt6rego udział w uroczystościach był ruchu komunistycznego i potężnie~
nych slł naszeJ epoki,
wyrastanie Moskwy do roli nowej r6wnocześnie pierwsrz:ą wizytą w jący moralny autorytet Zwi~pku RaWspaniała,
kapiąca
od
złota, his.torycznej stolicy cywilizowanego Związku RadZ1eckim - po chińsku. dzieckiego wśród klas l ludÓw wal.
Gieorgiewska Sala wielkiego krem- śWlata szło w parze z nowym ludo- Ale Palmtro Togliatti, doskonały czących o wy!Zwolenie.
lowskiego pał.acu, historyczny zaby- wym. typem kultury. Ta sama re- mówca, mówił najpierw po WłOSkU"
Józef Cbałasińsld
tek minionej carskiej świetnoś~i, flekSJa narzucała się przy o?ląda a p6źniej bardzo ładnie - po ro·
była świadkiem niejedneao zebrama, niu sztuki Sotro~owa ,.Mas-kle)'ICski syjsk;u, Gorllce pozdrowienia z Rzy-

ollca "wla

nie" -
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MOSKWA. Na stadionie .. Dynamo" w szy mecz, w którym spotkały się dwie,
Moskwie rozegrane zoataly dwa interesu prowadzące w tabeli, drużyny CDKA t
ją~e spotlcanla hokejowe o mistrzostwo WWS. Gra była bardzo zacjęta I wYl'ÓW
nana. Prrez pierwsze dw1e tercje tadnej
ZSRR. fi
szczególnie emocjonuj_cy był pierw. z drużyn nie udało się Zdobyć bramk!o
1)o1')lero osta tnla faza gry przyn!.osła roz
str~ygnlęcie. Wygrało CDKA 2 :1, zdo_
bywajllc bramki przez Tarasowa 1 Ba.
bicza.
Swierdłowskie ,,Dynamo"
było
"Dynamo"
(Moskwa)
r6wnor1'<:dnYlll
przeciwnikiem tylko w pierwszej terCji,
k;tl6ra llakończyłł3 ®1!l bezbramkowo..
:Energiczne ataki w dalszej częśCi meczu
piłka wodna - skład drużyny: Do przyniOSły zwycięstwo dru:'.ynle gospo.
browolski, Sobczak, Placek, Jera. Ja· elany 5:1.
W0rski rez. Wyszogrod2ki i Skupiń- Po dotychczasowych rozgrYWkach, W
ski.
mistrzostwach prowadz.i nadal cnKA.
Kobiety
która nie pl"legralo ~a.d/Dego z ośmiu
400 m styl. dow. _ Kowalska, Woź spotkań i uzyskało 16 pkt. Dru'l!e miej.
nirakówna rez. Nastałek.
sce zajmUje "WWS" z 12 pkt., przed
D
• i Sk ydłaml
100 m styl. dow. - Kowalska, Sob mosJdeweklm .. ynamo'
rz
czaJt rez. Nastałek.
sowiet6w - po 11 pkt.

d.

zi n starcie

Okres świątecz. r stylem grzbietowym. Czas łodziani· wiadomo i dlatego najsłuszniej bęny pływacy 'łódzcy na wynosił 5:50,8, a więc lepszy o dne jeśli po zapoznaniu si~ ze skła.
wykorzystali
na 10 sekund od obecnego rekordu Pol. dem repr. Łodzi cierpliWie czekać
przeprowad~nie
ski.
będziemy na pierwszy sygnał startu
intensywnych tre·
Ale czy tylko Boniecld ma być do wody zawodników, na kt6rych
~ing6w, szykując przypus<oc:zalnym bohaterem meczu tak bardzo liczymy.
SJ.ę w ten spos6b Ł6dź - Poznań?
OTO SKŁAD ŁODZI:
do
najbliższych
Jego koleżanki i koledzy będą mle
400 m styl. dow. - Jero f Sobczak
międzyklubowych li równlez' Wl'ele d,o pOWl·edzen1a.
Sk" k'
•
'.,A
rez.
upms l.
1
ml"'u zym}asto. Kto wie, czy jak zwykle skromna
100 m styl. dowol. - BIJniecki i
wych spotkano
Pronlewlczówna ponownie nie knu- Stanowski rez. Zieliński.
200 m styl klasycz. - Proniewicz,
Jedynie "Związ. je jakiegoś zamachu w konkuren·
200 m styl. klas. - Nikodemski i Malinowska I, rez. Maślaldewicz.
kowiec" zorganizował dla dzieci ł6dz cjach stylem klasycznym? Kto wie, DobrowolSki rez. Gorzkowski.
100 m styl. grzb. - Ciemienlew.
kich sylwestra nad basenem. Pr:>. czy sztafety już dziś nie ustalają
100 m styl. grzb. - Boniec1ci i Sie- ska, Woźniak, rez. Maślakiewicz.
gram przewidywał konkurencje hu- kolejności startu, aby W ten sposób rocki rez. Lewand0wski.
4x100 m styl. zmiennym - Ciemorystyczne.
podjąć próbę poprawienia dotychcza
4x200 m styl. dow. - Jera, Sta- mieniewSka, Malinowska, Pr0niewi.
W mo;nencie, gdy licznie zgroma· sowych wyników.
nowski, Jaworski, S'0bczak rez. BO-I cz6wna, Sobczak, rez. Maślakiewicz
dzona dzieciarnia była najbardziej
Z pływakami nigdy zresztą nic nie niecki.
! Kowalska.
roz'Jawiona,
zapowiedziano
start
sztafety "Związkowca" i próbę bi.
cia rekordu Polski
na dystansie I
4x100 stylem dowolnym mężczyzn.
Nie trzeba dodawać, że młodzi mi·
łośnlcy sJ)Drtu pływackiego powitali
tę niespodziankę z wielkim entu· Przed dZi§lej§zl,JlIn lIHeczelilJ bolt.sersh./IU
zjazmem. Nad brzegami basenu
Dzisiejszy, rewanżo·1 Jedźmy jednak daJlej. Tu, 'n iestety,
Jedno jest pewne: ta.k goście, jak
wrzało, gdy ostatni z zawodników
wy mecz bokserski Ło. musimy zakończyć zabawę zestawia. i łodzianie bardzo starannie przy·
kończył wyścig.
Ogłoszono wynik
dz~ z Poznaniem najwię~ nia par, gdyż Poznań nie ujawnił gotowall się do dzi::Jiejszego pojedyn
4:33,8. A więc próba się udała. Sta.
ceJ kłopot~~ przyspo.\ swyoh ka~dydatów do wag cięż- ku, w którym szczególnie gospoda.
ry rekord zost.ał skruszony. Nawet
rzył oczYW1scie organi. : szych, ponieważ w swym strategi- rze chcą udowodnić, że roje :r.asłu1yli
dziennikarze nie przypuszczali, że
zatorom, . a ściślej mÓ-j' cznym ,planie zamierza tak mane· miesiąc temu na tak wysoką poraź
na humorystycznych zawodach sylwłąc ltapltanom związ- . wrowac, aby najslabsze punkty w kę 5:11, pora~kę, która niewIe Z3westrowych czterech młodych ch'łop
kowym, !{t6rzy swe re:. reprezentacyjne.i ósemce miały rów· skoozyla cala, sportową Udz.
c6w "Zwią~owca", w przededniu
prezentacyjne
ósemkI I meź jaltieś minimalne przynajmniej
Dzisiejszy mecz rozpocznie się w
N owego Roku p,>stanowiło wymazać
haH \VIMA o godzinie 19.
z kalendarza dawny rekord Polski. !łI!!.............-chcą zestawić w ten szanse na zwycięstwo.
Dlatego nawet nie we wszystkich sposób, aby zaskoczyć przeciw.
pismach - wynik ten ukazał się na nika. Tak łodzianie, jak rów· Hokeiści czechosłowaccy
nież I poznaniacy nie są skorzy do - -........,.,.......................-..-...............
zaiutrz.
Dziś prasa Rootrzyła swą czuj· ujawniania swych składów. Jedynie
no3ć. przypuszczaiąc, że na najbliż W kuluarach sportowych mówI się
szych niedzielnych zawodach Łód7 szeptem, że Kargier pra.wdopodob.
-Pozna!l. nie jeden i nie dwa re· nie zmierzy się z Wo~nłaldem, Czar
o tytuł mistrzowski. Jak wiadomo,
necki z Liedtkem.
kordy utoną w basenie.
mistrzostwa świata odbędą się w
Pierwne te m'ędzyokręgowe za·
WIełką tajeinnlcą
osłonięty Jest
tym roku w marcu w Londynie.
wody pływac 1 de o puchar PZP zoo kandydat do reprezentowanIa barw
stana r07.ep'·a'1e !! bm. na basenie Poznania w wadze lekkiej. Łodzia.
W ramach przygotowań hokeiści
O."n[~
l<odz. 17
nie postawili sprawę jasno. W kate.
czechosłowaccy l'ozegrają w połowie
Zapo·.v ie dź tegfJ spotkania wywo- gorii tej honoru miasta bronić bt;dzle
stycznia kilka spotkań z drużyną
lala oczyw iści e n'er;otc {ane dotąd Marc!nkowskl.
angielską "HarTlgay Racers", l!Jło:l:o.
ną z zawodników kanadyjskich. Re·
zainteresowanie nie tylko w r.,odzi,
A nasi dzisiejsi goście?
ale i VI inl"'.y"h ośrodk"lch sportoprezentacja C. S. R. rozegra z druży
wvch Polski. Aczkolwiek w tym SOł·
Ci prsiadają dwóch kandydatów
ną angielską 10 stycznia mecz
w
m'vl"1 dniu krakowianie b{'oą świa:'!· Pankeg? i Scigałę. Obaj wymienieni
Kladn1e i 19 w Pradze. Oprócz tego
k "mi mecZ'l Kraków - Wa-szawa .. pięśdarze legitymują się górnymI li·
ZeszłQroczny mistrz świata w ho- "Harringay Racers" rozegra spotkaa bytomianie dODin~ować h:;dą ś''''''\ mitami piórl~owców, cbaj mogą więc keju na lodzie - reprezentacja Cze- nia w kilku miastach czech0s1owacldcl; p'lywaków 'walczących z W:·o. ~valczyć w ~<1.d:!e le~idej. Na '"ladze
kich z miejscowymi drużynaml. I
c!awiem, to jednak oczy w~zystklch Jednak okaze SLę, ktory z nich Sp?t. chosłowacji przygotowuje się bardzo tak: 12 stycznia - w O strawie, 14
zwró""ne n: ewątp iwie b <;:dą na ba· I(a się z M'\nin!mwskim. Oczy WIŚ starannie do tcgoroc7.nych rozgrywek bm. - w Bratysławie. w dwa dni
sen l6~ z.ld. gdzie organizatorom i za- cle, iż pejedynck byłby I ajb:udz!ej
pó~niej w Brnie :i 18 bm. - w
:!n~('rpso 'lanym stronom chodzi oczy· atrakcyjny, gdyby Poznań zdecydo.
Czeskich Budziejowicach.
wiście o kotkowy wYnik spotkania. wal się wyst;:.wió Sclgalę przcciw Skł d ŁKS na turnie)
Liczni entllz;[',ści przywiązują jed- M1.rcinkowskiemu.
W
Nie jest wykluczone, że na katonak mnie j":;::{ vlagę do tei formalno. , . . - - - - - - - - - - - - - - - ,
wickim "Torkacie" drużyna "Har.
ści. inter(l:uj~c się poszczególnymi
Na turniej hokejOWY w Krynicy, ringay Racers" rozegra jeden mecz
SPÓł.,llZIELNIA
ko"\kurenciami.
który rozegrany zostanie w dn1ath r6wnleż z kadrą reprezentacyjną
W pierwszym rzędzie liczą oni na
6, 7 i 8 stycznia, drużyna ŁKS _ Polski.
Boniecldego, kt6ry już na treningu
Wł6kniarz wyjeżdża w następują·
W tej sprawie prowa!1źOne ... jUż
lt>:. skal rekordowy czas na 400 mtr.
cym składzie:
..
pertraktacje z Czechami, którzy po
ŁODZ, POŁUDNIOWA 28
MatmtynO\\-ICIt (8tkup), Chodaków raz drugi chcą vxłnieść sukces w roz
Sl'~
PROSI
ttZEMIESLNIKOW O sld, Mejer, Hn.e>:ko, KMPrzak, Ku-. grywkach o mistrzostwo śWiata.
",I. ł.:lIRfJVjN.'EGfł
czewski,
StarzeWSkt, Ł"pozyi.lskl,
W t
1
d
j • .i
d
PRZYSYŁANIE
GOTOWYCH
Ł6dł, ((lURSKIEGO 85.
WlłlcZak, Stnnh:zewskl. GtamaC'Q"ńyrn ce u, prze wy a;(,Uem O
telefon 135.42
ki
(Kr61)
Londynu,
teprezentac,yjtut
kadra
ho
TOWAROW OD DNIA 10 bm.
Wyuc2a ta:Ac6w na.rodqwych I nowo_
II.
kełst6w ctechosłowacld.eh
ZgrupO·
czesnych zbiOrowo i tnaYWIdUaJn1e.
Wyjazd hokeistóW ł6dzki1ch nast,,- wana bEld.2:1e na specjalnym o~e
(k 288)
Zapley cod%1e.nn1e od 1~21. (k 11\89)
~
pi w dniu 5 Styl.'LIuB.
przyg0towawctym.

I

"'ę

.

MIstrzostwo Europy w zapaśnictwie
SZTOKHOLM. _ Tegoroczne mlstrzostwa Europy w zapasach w stylu kła.
sycznym przepro'(V:lI12ane będl\ 11' etoll_
cy SZwe,.jl '" dniach ll6-2S marca.
Do udziału w rawod,aeh zaproszone ..
!!tały 44 państwa.

aż? Czyś
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Przed mistrzostwami
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Krynicy
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ZADANIE Nr 21: Wskar.z:6wka mi·
nutowa. zegarka kieszonkowego ma
długość 2,8 cm, długość wskazówki
godzinowej wynosi 2,1 cm.
O ile dłuższą drogę przebędzie w
ciągu doby koniec wskazówki mlllu
towej od końca wskazówki godzinowej?

• * •

Odpowiedzi pros:my kierować do
Redakcji "Dziennika Łódzkiego" Piotrkowska 96, zaznaczaiąc na kopercie "Dla Działu Zadań".
Rozwiązanie zadania Nr 20: Czerwone ciałka krwi zajmują 0,38465
mm sześciennego.
Za dobre rozwiazania nagrody
otrzymują:
.
r - Antonl Leszczyński (Włocławek,
Clba~;;.śna 4, m. 1) W. Jan "Dzengis
II - Anna .J6tWlak (UKI!, ul. Naruto
Wicu 64, m. 13a) Curwood "ŁOWCY wU

Mw".

III - Jan Sarnack! (Ł6IU, ul. Zamen.
hola 18,
m. 7) W. Klłtalew "Samotny
ui,lel".
Odpowaedz.1 Redakcjl: Ponieważ otrZ)"
mujemy od naszych C~elni.k6w d06ć
duto trafnyCh rozwJlluń, IUgr041y prly
Ulawane Sil dN>gą iosowanla. Jeśli się
biały

W1.łjO Itomuj dot;yth_ tUa ~110

a~~~~~1~~~
s pel\'l1ok.1l\ naKłada go nJe m4nl ••

•

,

,

- Niech pani to przy:niesie do mnie. Schowamy.
- W takim razie, $zpicel również zosta.nie wyProfesor przerażony będzie się rzucał po okręcie i ani słany tam...
mu w głowie będzie Zinka i Ninka. Jasne?
Jej spok6j był uderzający. Nie zatrzymała si,
nawet. Liwerowski bąkał:
Oczy Szury zwiększyły się z zachwytu.
~ Missis Rebus, Z trzema nie damy sobie rady .. ;
- Zrozumiałam.
- Jeśli zabraknie nam sił, podniesiemy masy....
- Niech pani przyniesie ...
W tej chwili z okna sali jadalnej zwolna wysunęła
Oczy jej błysnęły lcusząco na spotkanie łIopkinsię głowa Gusiewa. Zując jesiotra, oświadczył:
sona, który szedł ku niej bezwolnie, jak drzewo
- Aleksandro Aleksandrowno, jeżeli zobaczy pani wciągane przez wir wody. Ogromne kamasze odry.
profesora, proszę mu powiedzieć, że jego portfel jest wały się od pokładu, wysoko podskakiwały kolana,
Przekład Mariana L. Bielickiilgo
u mnie. Tylko proszę nie zapomnieć.
w rękach dygotała lornetka i przewodmk. Lśnił
Pokazał port.fel z krokodylej skóry.
bielą kołnierzyk, zęby i oczy. Było widocznie coś
- Klucz od waszej kajuty także jest u mnie.
dzlwn~go w uśmiechu missis Rebus i w hamowanym
Szura nerwowo przełknęła dławiący ją spazm.
~
tn.!dem. zdenerwowanIu Hopkinsona, gdyż stojący
Z
kolei
'
p
okazał
klucz.
Szura
schwyciła
go
w
milOpanowała się, wzruszyła ramionami:
przy
ban erce cudzoziemcy odwrócili na nich oczy.
czeniu
i
uciekła.
Liwerowski
tymczasem
zapalił
pa- Winszuję panu odkrycia. Tę Ninkę zna cała
zapałkę
wyrzucił
za
burtę.
pierosa,
Zdaje
mi się, mister Limm ,że to jest ten satn
Moskwa, same przypudrowane zmarszczki. Zakonser:
- Je pan śniadanie?
Murzyn, który wywołał tyle przykrego hałasu w
wowana! Teraz wszystko rozumiem, - tak, tak, om
- Jem - uprzejmie odpowiedział Gusie:w. - Pro- Ameryce ...
się już przedtem umówili. Urządzili mi, psia krew,
szę, może pan się przysi~dzie.
- Bóg z panem, mister Pedotti, przecież, o ile
przejażdZkę po Wołdze ...
Jesiotr smaczny?
dobrze pamiętam, tamtego zlinczowano.
Liwerowski wyciągnął rękę, by ująć ją za ramię:
- Trochę śmierdzi, ale do jedzenia się nadaje.
- Piękna, wiotka, zła ...
- Sąd Lyncha odbył się nad jego bratem...
Co pan jeszcze powie ciekawego? - zapytał
Szura wywinęła się jak z tłoku w tramwaju.
Ma pan rację, ta brudna historia zupełnie wyLiwerowski.
- Niech pan przestanie! Bezczelność!
leciała mi z głowy.
- Ze w portfelu nie ma rękopisu, tylko kopia.
Ale Liwerowski natr~tnie ciągnął:
- aardzo mi się nie podóba, że Hopkinson jest
- I jq tak myślałem. - Liwerowski odwr6cił się
- Chce pani, to pomogę? (Szurze zaczęły drgać
ttltl!'i ·
nozdrza.) - Wszystko jest proste i miłe: pod wpły z obojętną miną.
Missis Rebus i Hopkinson doszli do siebie i stanęli
Na pDkład wyszła Ester Rebus, - świeża, uśmie
wem świeżego powietrza profesora pociągnęła liryprzy
barierce, jakby złączył ich wreszcie los, Ester
chnięta,
W
eleganckiej
sukni
z
białego
płótna.
Uś
ka. Widowisko niezbyt przyjemne, współczuję pani.
Trzeba go więc ściągnąć z lirycznych wyżyn Z po- miech jej prz~znaczony był nie (Ha ludzi i nawet Uśmiechała się do czajelt. Hopitinson uniósł lornetkę
nie dla przf'suwających się obok brzegów, ale dla do ocz~. Ręka lUU drżała. Liwerowski, obserwując
wrotem na ziemię. Mam plan.
spotktirue dwóch głównych postaci, wstrzymał odczegoś niewspółmiernie wyz3zego ponad to.
- Jaki?
dech.
Ljwer ~J\vski powiedział do niej szeptem:
- Ten rękopis, o którym pani mówiła ...
Wpadliśmy,
Szpicel
węszy.
Portfel
jest
u
niego.
- Ten, który Walery ma w portfelu?
d. c. n.

ALEKSY TOŁSTOJ
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ZDARZENIE

NA STATKU

I

, DZIENNIK ŁODZKI Nr

1»"'(i6271

z Op trzenl

KALE CARZYK
[zwartek

5
STYCZNIA

DZIS
Edw:u-da, Telcsfora

Co należy usprawnić w

JUTRO
Trzech

W

ciągu

ostatnich paru

miesięcy

zagęściła się w Łodzi sieć uspołecz.
nionych i państwowych lokali ga-

Kr6lł

stronomicznych.
Placówki te nie mogą narzekać
na brak frekwencji. W Sal,i Ma&oWAżNE TELEFONY,
253-60 wej, w Gospodzie Lud~w~j, w reKomenda Miejska M.. O.
Pocotowle Ratunkowe PCK 104_44, 184-16 stauracji PSS,
mies.oozącej się w
117-11 lokalu b. "Halki" ~ w 1mJ.ych sto&tn!.ł ?o!arna
8
I łówkach i barach gwartrlO od połuKiejakl Wrodek Informacji
159-16 dnia do nocy. ŁodIDanie chętnie odwiedzają te nowe placówld więk
D-tłury aptek
!'Il:y tu wybór potraw i ceny maozJ)sfa!.ejllZej nocy dyłurujll apteki.:
nie niższe (2 wyją1lklem Sali MaliCh,dzy:Oslca (PiotrkOWSka 1600, Głu- nowej) nQż w lokalacl1 prywatnych.
ebowskl
(Narutowicza
6) .
KOWjllSlcJ
Nowopowstałe USlpołecznione loka_
(RzgoWSkg
l4n. MątczeV\'SkJ (Wlec. 'le gastronomiczne w Łodzi mają
towskiego 21). Sarucka (Ka.roJewska 48). : 'edn k
.
l:t
f;ltokłowski (Limanowsl;:lego 8Ql. Barto. JapOWazIle m~.{amen; y, na
nek (Napi6rkowsklego 41).
które trzeba 7JWrÓClC uwagę ze
W1Zględu na dalszy, pomyślny r01:_
wój uspolec:zrrionego handlu gastro
':.
nomicmego.
!rEATB PA~STW. łm. ST. JARACZA:
o godz. 19,15 _ ..Zielona ulllla".
O zaniedban:lach :na odcinku uft!IATR POWSZEOBNY _ o go<h. 19,15 trzymania higieny i po.rządku w
.. BozbitW·,
"Goopodzie Ludowej" pisaliśmy nie
BA'l!B "OSA" Tnu,C1lłta l, hlL fJJ.70: jednokrobnie. Uwagi nasze nie mio C. 19.80 -- "Bo_ • Wodewilu" nęły be2l echa. Kiierowniotwo Go:..
I'JU,'l!R ..KOHEDD IWZYCZNE.J "LUT. 'I spody 1 innych lokaJi dokłada coraz
~7Hl-;": gods. 19.115 - "J>ta.B1Iik więcej starail., by potrawy byiy
Iil&afJTWOWY 'l'l!!ATB NOwr (wI. D.. spomądtDa.ne i podawane kO!!l.!UIllen• ~8Jdi11l'e lI4) o godz. 19,15 _I tom :I zachowamem jak najdalej idą
..B17gada nlift_ Xarhana"
cych wymogów hlgleny ! e9tetykd..
Gomej natomiast, niestety, przed,.
9tawła sI.~ problem obsłużenia 11:1100
tów.
Oto kiJ.ka pmy!dadów z re!tauUBIA - ·(dla młodz.) "modo'" Toma.
rac}i PSS (b. "Halka").
_ JJdiB8ona" - godz. 16, 18. 20.
Do stolika zajętego pI!Ze% większe
JLłŁTYK "Sumienie" ~. 17,
19, Z1; &nw. od lat H.
towamystw-o Zlblih się ke!1ner z kom
llA.IIA - "WsllhodnJe salot,-" - god's. potami.
18. 20; d~. od lat H.
- Prosiliśmy o k~ty. "mieODYNIA = .. l'rogram Aktualao.at IlnJ,
• Zagr. Nr. l" - godz. 11. 12, 18, szane", a pan podaje nam "francu16, 17, 18. 19, 20. 21.
skIe" - zwraca uwagę jeden z go_

KRONIKA

T eot"lJ,.

(dla. młOOz.) •.Bohałenwte ści.
Pustyni" - gooo. 18, 18. 20.
- Niech pan nie utrudnia mi. praJIl11ZA - "Milczą.ca Barykada" - COds
cy - pada odpowiedź. - Trzeba
18, 20.80; dO'Zw. od lat 14.
było wyraźnie powiedzieć, że chcie:roWNIA - "Pustelnia Parmwb" I. serla; godz. 17. 19. 21; dozw. od liście państwo ,,mieszane". Tu nie
lat 18.
prywatny lokal, żebym latał dla jePBZEDWIOSNIE - ,,1'oealunek lIa na. dnej potrawy po kilka razy do kudionie" - godz. 18, 20.
BOBO'l'NIX "OddOOł
Z -S"
godz. 18, 20; dozw. od lat tł.
BOMA - "Wołga. Wołga" - gOl!a. 18,
UKAZAł.. SIĘ
18, 20; d02lW. od lat 14;
W SPRZEDAty
BEKORD - "Gór" dzleweKet&" .... dl8.
młodz. godz. 16; "Niecierpliwo§6 ser.
ca" - godZ. 18, 20: dozw. od lat 18,
2o-STRONICOWY
STYLOWY - "l'anna be. posap" ~'Z.
NOWOROCZNY
18, 20; dozw. od lat 14.
IWIT - "Bitwa et Stalingrad" - Cods.
NUMER
18 20; d~. od lat 16.
!l'ATRY - ,,~pl:6wnk nfeznlllJY" ..... gotk.
16, 18. 20; dozw. od lat 14.
TĘCZA - "Czarodziej Sad6w' - ~'I
16.30, 18,30, 20,30; dozw. od lat 14.
WISŁA "Czarod7kJ Sad6w" - god%.
17, 19. 21; dozw. od lat 14.
1VŁOKNIARZ - "AU Baba. 40 rozb6jnł.
ltów" godz. 16,30. 18,30. 20.30;-1
dozw. od lat 7.
ZN~JDZIECIE
WOLNOSC - "Pustelnia Parmeńska" _I
I serJa - godz. 16, 18. 20; dozw. od I
WmMCIEKAWE
la.t 1S.
OPOWIADANIA,
ZACHĘTA "Bogaty plon"
godz. 18,30, 20,30; dozw. od lat 14.
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WIELE HUMORU
I ROZRYWEK.

od lat 14.

DZmCIOM DO LAT &
nINA WZBRONIONY.
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d
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uspołecznionych

all.1r iZP

obsłu'

lokalach gastronomicznychi

.
.
.
~ Dytio ma w domu l'a,djO, telefoD,
razl.e lekcewaząco, zrazają spole-~ gaz, elektrycz.."1ość. Płaci za nie CO
czenstwo do now.y~h pl~ców~k. Jesti miesiac l-acbunki. płaci również ko.
to tym kary.godnteJsz~, ze Wlększo~ć~ morne. składki za bilJliiltekę, czeSIlAI
tych kemerow, praCUjąc poprZednilo~ za kurs buchalterii, tuweż języka
w za~ad~ch prywa!.l'l~ch, umiała~ obcego, oraz składki członkowskie
odpoWledmo zachowac Się wobec go~ - . to al"zystw 110 ldórvcb na...
ścL Czyżby fakt, że w lokalach u-~ ri~C!ll w
,
społeczniO?ych nie o1nymują kel.~ czJie jest to bynajmniej wstęp do
n:rrzY' nap1wkÓ"W odbU sią tak. fatal-~ ubolewań ie Dvno na. wszystko ło
me na sposobie ich podejśC1a dol ma za malo pieniędzy.
sledzącyc.i..
obowi!i!zk6w?
~ ChOflzi o coś innego. Za każdlł •
- <;0 pan robi,. powala pan nam . Nowootwierane w Łodzi uspoł~~ tych wpłat Dyzio dostaje pokwitoubranJ.a - p~esrt;uje ,Jeden lZl /?,oścl. mone ~o~ale gastronomiczne p~WID-~ wania. A trzeba. 'pszyst!dm wied'llieć,
- ~lech SIę pan nae. obawla - ny ŚWIeCIĆ prxrkładem pod k,a2xiY1?he D '0 ma pewną słabość (któ:IJ
odpoWlada kelner - mc złego się względem. Mają one wykazac wyz-~~ i
~ a.' NauczQn mianowi~
nie stało. Popiół
pańskiego papie- I szość placówek uspołecllllionych nad ~ dC~ l~:e.. ~1
YC1'oYwYm _ ni'"
'ki
k
l
t
.
D'
t
t
.
l
'
I;j
osw
......czen.
z
rosa spa dł na pans e o ana.
prywa nynu.
<la ego
ez oerow-r.
n;gdm kwitk6w
Bo _'"
Togo rodzaju obraw można nie- nictwo tych placówek musi dOłOŻYĆ~ wYl'ZU~a
~kł' cenie • z przy.
stety dość często ~obserw~ć nie wsz~1kich starań, by goście byM o.b,~ ~~u:U~~rll~widzi~YCh
w toku
tylko W b. "Halce ale i W mnych sługJ.w~ tak jak na to zasługuJą·~ urzędowania jednej z instytucji ilokala.ch gastronQmicznych. Kelne_ Wszelkie wybryki ze strony pe:s?"~jeśli się nie ma dowodu rzeczowego
rzy memal z reguły nie grzeszą u· nelu jako godzące w dobre 1ilruę~
t'
kwitowania kasa przy
przejmością. Traktująo gości z góry, przedSiębiorstw uspoleCZJru!.onych na_~jl~\a~ P:aPł;cono" -.:' trzeba. bę~
'impertynencko, a jut w najlepszym leży jak najszybciej ukrócić. (jb) ~ ~~ l~gui'owaó rachunek po ras
~wtóry".
IłJO'
11111 A
,.'" Ja tira
11111
A
.2 ~ Tak więc w swej pru:zornoścl
1'11
n
'im .I. CUl
n u 'UJ'
u
~ Dyzlo chowa wszystkie kwitld. PoodcIąż
PlotrhoUJs"ą
Inłeważ robi to od 194~1 r. , Je5' pe..
.,
~ dantem - ma do n ch lIpooja.lJul
Rok bie±ący przy;n;Ies1e IIlsemą przewiduje alę :rówInie1 budowę no-~ szufladę Jl przegród!ta.ml, w których
popraw() sytuaejf komunikacyjnej wych zajezdni.
_
~ włdnieh napisy "Gazownia", "Elew Łodrz:l. Już w najblitszych tygodTramwaje ł6dzXle biją redcOlr'd~ ktrownia" itp.
mach zogtanie opracowany srozegó- pod ~lędem kekwencj1 pasaże-~ Kiedy ostatnIo spotka.łam Dyna,
10wy plan TO'ZJbudowy linii tramwa- rów. Jak wykM:Ują dane statys<tY02l-I bYł bardzo zmartwiony.
jowych. W pierwszym nędz.ie prze- ne w ubiegłym roku na l m1eszkań-~ - Wyobraź sobie, że muszę powiduje się J:l&ączenie zamieszka_ ca W}'!Padło 445 przejazdów. W rze-~ wlękllzyć przc-gr61!tę z navisem ..Te.
łych pI1Ze2l ro1>o<tni.ków peryferii z czyw.istoścl licalba ta jest o wiełe~ leloo".
centrum miasta.
wie-"ksza. me uwzględnia 0II1.a bo-~ _ ???
Do najpow8ŻIrlejsz:ycll Inwestycji wi~ przejazdÓVV' "na ~apę': oraz~ _ No ta.lt. bo obecni.e, w okresie
w śródmieściu nale±y zaliczyć bu- p~~azd6w na podsta':lle bllet6w~ walki z biurclrracją dyrekcja. Pocz..
dowę 1inli P6łn.oc-Połudnłe. Nowa In!!.eSlęallllych.. Przepełnienie . tram-~ ty poczyniła pewne "u!atwlenta....
linia ma przebiegać ul. ul Masarską. ~ajów mieJskich odczuwaJą w~ Rozpo~dzeniem którymś tam sWe·
StodoWaną, Zachodn!lq i Al. Ko- pIerwS<Zylll rzędzie ludzie pracy.~ rowano opłaty miesięczne za telefon
ścit1SZkl.. Pólinocny odcinek tej tra- zmuszen.l 00 dzi~ń jeździć ptrz:eład(). ~ do OO&1l!łów PKO. Tak więc co
sy. aż do UI1Zędu Wojewódzkiego w~yml WO:<;amJ.. Przecią~enie tTam~ miesiąc otJ.-zymuję rechunek, z któjest na ukończml.u. Na placu pxiZed waJ~ jest Jednym z n,aJC'Zęstszycb hym udaję się do urzędu pnCfZto.
gmachem U{'zędu WOjewódzkiego pow~6w l:atastr~f.
~ wego, w(Jłacam odpowicdi'lią sumę
buduje się pętlicę dla tramwaj6w! . R::>.l.. 1!)50 pl'Zyrnesie i na tyn; od-~i z po!-nvitowanicm w d!Clli wracam
pomniejskich, pl1ZYbywających do ; ctnku pewną poprawę.. W pierw- ~ do domu. I~ilka tIni oóźniej przyŁodzi 21 pÓłnocy. &odkowy i polu- ~ półroczu br. bOWlem otrz~mal cbodzi znów na mój ?dl·es kopertadniowy odcinek nowej linii (ul Za_ Łod~ no.we 33 wozy m~torowe l 10~ poli:wiltowanie za c-p!acony telefon.
chod!nia i Al. Kościuszki) p<Yl)Woli wozow ~oczepnyeh. Wozy te Wy-~ NiezwYkle "ułatwi.oD!]." jp.st także
odciążyć ruch tra..rnwajowy na ul. pro.dukuJą. gdańskie warsZitaty tTamł procedura samego wpłacania. Daw.
PiotrkOWSkiej. W miarę pootępowa- waJ owe. Pierwszy wóz ma l?Y~ wy-~ niej za telefon wplacałem na Głów
nia budowy będą przerzucane na sł~n~ do Ł?dzi jeszcze w blezącym ~ nej Pom:cie w specjalnie do tego
nową linię tramwaje, kursujące I mleSlącu. (Jb)
~ celu przermaczonym polwju i wszyobecm.ie po Piotrkowskiej.
'n. ł
~ stko było w porządku. Obecna innoPam rozbudową sied tramwajo- ~eleS
O\VI~ wacja - wpła.canie w urzędach pocz
y
wej MZK p!'lZystą!Pią w tym roku Dziś, dnia li stycznia br. stawią się do~ OO\V
{e~t f Po ~ros~u m:k.abr~ ~by
do budowy nowocze9nde urządzo~ rejestracji mę:ilczyźnl: z terenu RKU~ Op aCIe e e ()ID ne a s ac go Z".na·
nych warsmat6w reperacyjnych. Ł6dź_M1asto I (kom13arlat MO 6, 7, 8, Il ~ mi w kolejce do okienka P~O, .któ.
10, 15):.
~ ro pnyjmuje także w!lzelkie Inne
Rocznik 1e06 przy ul. Ogrodowej S4 ~
ł t
t~ k i j
t .
(na litery K, L, Ł); :rocznik 1900 przy~ Wp lL y, -? przy n m es WIęC r.;e.
ul. CieSielskiej 7-9 (na Jltery X, L); ~ cz.:.>, chronIczną.
rocznik 1008 przy ul. Skarbowej 28 (na ~ To powiedziawszy Dy:lto opuścił
Posa~d:le~ie ł6d!kh::h
literę M) ;
rocznik 1905 przy ul. W ó1- <I
t· ł
i d
dł
....
_1
CZJańS1kiej 251 (na -lLterę X); :roCZniki 1921 ~ smu me g owę (! ~ze
w ."w. ,..nl\
1920, 1919 przy ul. Kopernika 46 (Opóź_ dal.
'rER.
.q"......._ _ _...................................................................................... . .
(w) XV
posiedzenie
naukowe nieni w rejestra·cji wiosennej).
Z terenu RKU Łódź.Miasto II (komiŁódzkiego Koła Tow.
Internistów sariat MO 1, 2, 3, 4, 5, 111 12, 13, 14):
~'.•p. \J
1909 przy ul. s vrI,;;tokrzysklej
I U i~
8
Polsk;ich odbędzie s:lę dnia 8 stycz- nrRocznik
15 (na litery L, M); rocznl1c 1911 przy
nia 1950 r. ~ godz. 11 w sali wykła ul, Armil Ludowej 28 (na litery L, L, Oddzial Grodzki ZwJązku NauczyclelM); :rocznUc ] 905 przy uJ. Loka torskiel 10 .twa Pol skiego w Ło<lzl \Irzadza w dni',
dowej II Kliniki Chorób Wewnętrz- (na Jiitery K, L, Ł); rocznik 1905 przy 8 styczn.ia br., o godzilnle 9,30 IW sali kina
nych UŁ szpitala przy ul. Sterlinga ul. Pi.otrkowsklej 104a {II p.) - (na li_ "Wł6kndaTz" d' a dzieci swych czlonków
terę M); i'oczn.i.k 1912 przy ul. Pio1xkow uroczyste powitanie NowegQ Rokll. PtO.
1/3.
Sklej 104a (III p.) - (na 11ter«= M).
6zone są dzieci do 14 Lat.
chIlli.. Jestem na pensji, jal{ urzęd1l1ik pallshvowy, i proszę mi nie zaj_
mować niepo1IDzebnie czaSu fanaberia~.
'.
.
ą-oscle SąSledJniiegO stol.ika wys.ypali przez nieuwagą popiol z popIel
niczki. We71Wany kelner a:amiast.
zdjąć obrus i zastą.piĆ go świeżym,
ew~tua1nie strzepnąć ten sam Zllllata serwetką pop1ół na kolana
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i history
epizody filmu, Opo-l
spotkaniach J. Miczurina z jednym z twórców państwa radzieckiego M. Kalininem.
Miczurin z rozmów tych wyniósł zro
zUlnienie prawdy, że rolnictwo socjalistyczne zapewnia triumf biologit materjalistycznej.
Film posiada polslti dubbing wykonany m. in. przez L. PietraszkieW!i.cza i J. Swiderskiego.

czną posiadają
władającego o

DZI9
_ W IzbdJe Przenl .•HanMowej, .Al. Xo_
~d 4, o godz. 9.30 konferem.cja ra...
ÓjO'IlSI1za.torów włóltien sztucznych.
_ W Ośrodku Szkoo.enta. Part.. Tl'fJ.W
gutta. 1. o godz. 18 posie~nie k:terow_
n!k6w grup .ssmok.ształcelJllJOlWYch.
_ W lokalu S. D., Piotrkowska. 78, o
godz. 19 pooiIedzen1e kola a.ówOlkatów 1
odczyt dr Weim.BiJel!skiego pt. "Dekret
o ochronie tajemruiJcy państwow'6j 1 sIłu2.
bowej a pal'tiIe polityc:zme".

ze świata sa_I
dóVl. Twórcą jego
PIĘC LAT
jest jeden z naj- POLSIHEJ ~{RONmI FI.LMOWEJ
CZWARTEK. 5 stycznJa.
wybitniejszych re
Pierwszego grudnia 1944 ukazał
11,57 SYg1llał czasu. 12.04 DZIENNIK.
żyserów
radziec_ się w kinach lubelskich jako nie18,25 Program dnia. lS,30 Muz. 14,00 Kronika. ZSRR i. Krajów Demokracji Lu,
kicll A. Dowżen- zapowiedziany dodatek do właścidowej. 14,20 Pog. dr K. WiśIJJiJewskiej z
ko Dużą <zasługę wego programu,
pierwszy numer
cyklu: "Higiene. odi.ywill.niJ8.'·. 14,30 Muz.
dl~ wartości filmu tygodnika Pols!dej Kroniki Fi1mo~
14.bO .. Sprawy rulSzego mJlISta". 14,&5
Koncert solistów. 15,30 "Budujemy Nie_
położyli
rówmez wej , Zaskoczona a równocześnie roz
=owo" - aud. dla. lrwietlJilC dziec.
iecro wykonawcy entuzjazmowana publiczność okI as15.50 M1W. 16,00 DZIENNIK. 16,20 Akt.
S~ególnie wyrói karni prZyWItała zdjęcia. przedstalódO'ikie. 16,25 Pieśni komp. polskich i ob
cych w wYk. H. W~lamiki - soprym,
nić najeży G. Bie- wi::jące odna!eZl:erue mate;1kow~h.-i.ej
PrLY fortep. T. DOl:n-zynaki. 16.46 "DzICC'
łowa w ro1i Miczu .. B:ltw~ pod Grum~aldem, \Vlzytę
ł6wkie witają Nowy Rok" reportaż
dlIla i A. Wasile- oZiennil{~rzy zagramcznych ~a Pradźwięk.
R. Chlodzińskiego z "Pałacu
Ba§ni TPD". 17,00 "Słuchamy muzyki".
wą odtwarzającą dze, akCJę Czerwonego Krzyza, ma18 00 Z kraju 11; ze świ:&i1:a" 18.16 Muz.
rolę żony wieiltie_ jąc~ na cel~ zbieranie dob:ow?lnej
19:00 ·POgadanka.. 19,15 "Zebra.nile"o uozonecro
danmy knV1 dla rannych zo'łmerzy
Błuchowlsko wg opow. St. Wygodzkiego.
g
• '" .
radzieckich i polskich. wreszcie przy
00 00
DZIENNIK. 20,40 Muzyka. rO!T.r.
Foto "Film Polski"
0'55
Porozmawia.jmy" - aud. B. S.
Na specjalne lot posłów zagranicznych akredyto"VZARODZIEJ
SADów"
A.;oo MUz. POP. 21,40. "Ludzie bemom·
podkreślenie zasłu wanych przy Polsldm
Komitecie
Jlii" - 1 fre.gm. pOWIeści S. żeromskie_
Na ekrany kin łódzkich wszedł guje podldad muzyczny
Dymitra Wyzwolenia Narodowego.
go 2200 Rozmowa o fdlmie "Bogata na.
w opr. E. Martusz€JWskiego. powtórnie wyświetlany
przez Szostalcowicza. Muzyka jego tak dapjerwszy numa- tygodnika był
22 13 Omów. programu lok. na jutro. krótki okres czasu w ramach Festi- lece harmo.nizuje z pięknymi zdję- ważnym wydarzeniem
na drodze
22:16 Koncert rozr. Transmisja. do Cze_
przeszła
czołówka
filmowa
cho.słowacjt.
23,00 aSTAT. WIAD. 23,10 waJu Filmów Radzieckich - piękny ciami. i~ całość składa się na praw- jaką
Progrem na. jutro. 23,15 Muzyka.
film radziecki "Czarodziej Sadów". dziwy poemat filmowy.
Pien'ITs7.ej Dywizji im. T. Kościuszki.
W~zyscy wiemy! et:? ~auka . zaPrócz wysokich walorów estet _ Czołówka była formacją wojskov.rą·
wdZi~cza . pracy ~. dOSwI~dczemom cznych, film daje widzowi obraz ż~- 1.)rzC'~yla WI~~ te samą drogę, co
J. Mlczunna. DOWlOdł '}n, ze w przy cia jednog
' . b't i '
. . zo1łmerz pol S,{l , który u boku swego
Wiadomości
rodzie nie ma przypadkowQści. Oży. .
~ o ~ naJw~ l. n eJszy:n. ~IO radzieckiego snrzymierzeńca walW pdątek, dnia 6 bID:- o god.z. 10 wił teorię ewolucji i nadał jej cha- merow nau~l.materlallstyC~e:l,l Je,· czył o wyzwo)en'e swego narodu i
(piotrkowska 40) z udZiałem przed- ralcter twórczy i rewolucyjny. Poka- dr: ego z naJwlęk.sz~ch rosYJskiC'1. pa zwycięstwo idei demokratycznej na
stawicieli władz odbędzie się zebra- <zał że prawa przyr ody są poma- tn?tÓw. Uc~y dZlękl ~e:nu, czym Jest ('<lłym ś '.v;ec'e.
cie :informacyjne poświęcone wyko-' wa'lne, toteż mcżna i należy kiero- l Ja~ nalezy. rOZllil11ec rzeczyw ' s~v
Realizatf'r filmu dokumentarneaniu za['ządzenia o zmianie cen. W wać rozwojem żywych orr;G11.izmów patrlQtyzm. F Ilm podkreśla wyraz- ~() jest nie tylko dziejonisem epoki
~cbraniu powinni WZliąć u~ał zrze- Pozostawił po sohie pOYPQ trzyst:l nie łączncść Miczurina z ojczyzną budowy soci'llizmu. ale także jei
s2Jeni kupcy branży włókie~iczej, wysokowa~t::;ścio\Vych odl"!l'~n ~o- ~ lL1 ~1"'I'1 RewJtat swe~ pracy ocl~a- WS?ó!t;vórcą Ulrazuj~c w Lil~ie !laj
żelaznej papierniczej ceram~cznej
wych roślm o'.vocowych I Jag·)CiO- Je' o~ swemu narodOWI. Jego patr 0- wazme.1sze wydarzen'a z dZledzlnV
chemi~ej.'
wych.
•
tyzm t<,> mocna w!ęź. któr~. go Sp~j "' l hudown.'ctwn socjalistyczne~o. wspól
Zgromadzenie Kupców
Film wykonany VI natura' ''ych KOI z pa "ti1l bols",:" wlck" i K'el'C""""\.JI,:- "1WOomctw8 pracy. rozwoJu kultu Dl. Ło.dz1
l'Ol'ach, ogląda się jak bajkę, wysnu twem państwa radzieckiego.
ry i sztuki film dokumentarny nie

Radio

neezooo"

Kupieckie

llkosa
r Z ero§t

I

działa

:informuje, ale także współ.
w rozwijaniu świadomości k1a

społeczeństwa.
Początkowo rozumiano pod
zwą Polskiej Kroniki Filmowej

sowej

natylko tygodnik. Potem stopn·owo naz.
wa ta rozszerzać się zaczęła na fil.
my dokumentarne, których produk.
cja rozwijała się w miarę rozbudo.
wy technicznej i przyrostu kadr
reallzatorsldch.
Z kolei - w marcu roku 1945 wy·
twórnia przemosła się do Łodzi sIu.
żąc za podstawę zarówno produkcji filmów dokumentarnych, jak i
fabularnych oraz ośw:atowych. Wa.
chlarz rodzajów filmowych opar.
tych na metodzie dokumentarnej za·
czął się powiększać. Obok tygodni.
ka i reportaży pojawiać się zaczęły
filmy kompozycyjne, wreszcie :filmy
nawpół dokumentarne oparle na 1iterackich scenaril!szach, nie wybiegai?ce jedna~ poza wymowę f~któ.w.
O.g o~em w CIągU .5 lat .swego Istnle~ a Polska Kromka Fllm?w.a z~ea
hzowG.~a około 200 tygodmkow l po
nad 200 fUr~6w dokumentarnych innych rodzaJowo
Fllmy te stanowi" prawdziwe źródło optymizmu i d'.mw narodowej
a zaruzcm notwierrlzC'n·e ~luszno~ci
drogi, jaką kroczy lud po:ski. który
:>:dobyw~~y

prawdz i wą

wo!n:,ść-

buduje socjalizm.
CO UJRZYMY NA EKRANIE?
W na .ibliższym czaf;ir' oprócz fIrnu polskiego . Czarci Źleb" ujnymy
następui ? cc mmy proclul~cji zagraniczne.i:
"R jnls" - film biograficzny o ło.
tewskim poecie - rewolucjoniście,
"Konfrl'ntacja" radziecki film
detektywistyczny
o
szpiegostwie
pr;:"mrsłowym. "T(\'rpeć!nwkc Nieugil'h'" - prod. radz. .,Jan Rohacz
z Dube" -- prod. czech .. "StrÓ.i Galowy" - prod. węg'er~ka ... Zakocha
ni są sami na świecie" prod. franc.,
oraz film pt. ,ITroo 7 c"y w T'''Źrhier.
nilr,," - prod. anp'.
DZIENNIK ŁODZKI N. 5 (1627)5

Ogłoszenie II.'

W IV KLASIE 57 LOTERD PADŁY W Y G R A N E
1.000.000.- na Nr 97893
500.000.- na Nr 58571
200.000.- na Nr 33913, 36633, 55204, 62762
100.000.- na Nr 4045, 4772, 11506, 15852, 17068,
25851, 26693, 27696, 33184.
OO'aZ dalszych 16 po 100.000.- w najS2lCzęśliwszej

Likw.idator f. Drukarnła I WylmńczalDfa Wiosna"
o. o., Łódź Ruda-p., ul. Bolesława 5 zawńadanlla, że
Spółka ta zosiała postawiona w stan likwidacji z dniem
15 listopada 1949 r.
Wzywa się wszystkich WlierzycieIi Spółki do zgltoszenia swych pretensji w terminIie 3 miesięcy od daty
1lrzeo:ego ogloS'lenia w siedzibie firmy Ł6clź, Ruda-P.,
ul. Bolesława 5.
S.

KOLEKTURZE LOTERlI

ItSIĘGOWYCH

Zgłoszend.a przyjmuje Dział
śmuszk:! 46.

POSZUKUJE

się

BUCHALTERA

Personalny.

I

Zgłoszenia osobiste Ref.
Personalny Łódź, ul. Wól:zańska Nr 57.
(k 2~0)

Działu

LEKARZE

ZATRUDNI natychmiast ·

Qlimpia... Wymieniiony pojazd można oglądać w Łodzi
przy ul. PiJootrlrowS'kiej nr 183. Oferty należy składać
w zalakowanych kopertach w naszym Wydziale Ogólno - Administracyjnym do dnia 20.1. 1950 r. godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godaJ. 11.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta jak również
unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

ee_

Dr PIETRASZIUEWICZ -

lista' chorób uszu,

nosa,

specja

gardła,

11-12, 16-16. S ienkiewicza 73
Dr BIBERGAL, specjaLista
skórne, weneryc7.ne 4--6 Plotrkow
I'ka 134, tel. 269-96,
(k153)
Dl' BALICKA specjalista.: skónne,
weneryczne, 4-6 Sienkiewicza 52
Dl' HORECKI Choroby żołądka,
klszek, wątroby, Narutowicza 35.
Tel. 206_99.
(kI47)
Dr ltOWALSKI specjalista sk&r_
nO.wenerycznych 3-7 Pio.trkow_
(13013 p)
ska 175.
-----Dr LIBO ALEKSANDER choroby
uszu, r.ardła. nosa
DaszyńSkie.
go Nr 6. 8-10, 4-6 Tel. 101_50
Dr ROZYCKI, specjalista chorób
kobIecych, akuszerii. Przyjmuje
gOdz. 3-6. PIotrkowska 33 (k116)
Dr JADW!GA ANFOROWICZ slcórne, weneryczne. kobiece 8-11
i 1-7. Próchnika 8.
(kllS)
Dr TEMPSKI specjallsta wene_
skórne
włosów,
moczo.
płciowe. Piotrkowska Nr 114.

ryc~me,

Dr

REICHER speCjalista wene_
T~'czne, s'<órne. plciowe (zabl1rze.
nin) - Piotrkowska H, czwartasiódma.
(kI17)
Dr PIWECKI wewnptrzne (płuca,
serce(), Piotrkowska 35, 3-6.
Dr KUDREWICZ specjalista:
weneryczne, skórne 8-10, 4-7,
P iot rkowska 106.
(k 82)
CHĘC:uQ'SXU

Dr

skórno.wenerycz

n.e, 6-8, P iotrkowska 157.

P08zmuw ANIE PRAtn'
GOSPODYNI ~'amodzielrn'. dobre
gotowanie poszukuje pracy od za_
raz - Daszyńskiego 24, m. 3.
BILANSE dla sklepów sporządza
buchalter z długoletnią praktyką.
TeJ.. 162-18.

J:AOF"A BO\V.'\ N IE

PRAC\'

(k 222)
KUPIĘ
pll!n1e Pass-Cl1a'k
P.!.suek Ruda Pabianicka
ska 15.

WYKWALIFIKOWANYCH KSIĘGOWYCH· BILANSISTÓW,
REWIDENTOW O r a z KSIĘGOWYCH.

CEl'oI"'rRALA HANDLOWA
PRZElIlYSLU
ELEKTROTECHNICZNEGO
FlKSPOZYTURA W ŁODZI
UL. PlOTRliOWSKA 105

specjalista:
8-10, 6-7, POMOCNICA
domowa
uczciwa
(k 831' !potrzebna. Kll1ńsldego 184, . m. 2.
- - - - - - - - - -' . '
_ _o
II pi~o (wejście budynek ła:!,ni)
Dr ŁUIUEWICZ specjallsta skór
nych, wenerycznych 10-12, 6-7 ZATRUDNIMY \VY'kwalWkowane
Wólczańska 4.
(kl13) szwaCZki bielizny trykotowej. Fa.
- - - - - -Spółdzielnia
- - - . - -Lekarzy
- - - ' bry=na
7, m. 27.
(211g)
LECZNICA
~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
SpecjaliStów godz. 9-20. porady,
zastrzyki, a,n3lizy, dentystyka gabinet kosmetyczny, Piotrkowska 3, telefon 216.48.
(kiSI)

PRACY W ŁODZI

2aangai:uje natychmiast:

Dr
ZAUUl\lAN
skórne, weneryczne
Narutowicza 2.

ZgroszenJia osobiste wraz 2l życiorysem przyjmuje Samodrllielny Referat Kadr w Łod2ll., ul. Jaracza 40
w godz. 10-12.

I

VI AHSZAWSKA
CEn OWH lA
Z. MIERZEJEWSKI

I

l'iotrkowslla 111. - Tel. 168011
CERU.JE garderobe. ODN!\WIA
KRAWATY.
(K 150)

Maria

Odnań

I

(46g)

SPRZEDAM streptomycynę Xopemika 57 m. 1l>, .
(11:245 )

I

SPRZEDAM oobre karakuły n a
Próchnika 28-4.

niską osobę.

"p A RYŻ A N K A« s.zMę
KUPIIłjasną
szamotówk.ę
:r; piecykIem
dwudrozwjową RZf(ow

ARTYSTYCZNA OEROWNIA
S'aprawia garderobę bez śladn,
Wi~okowskiego 6-5, front I P.

ska 71 kraWiec.

(k233)

-

SPRZEDAM salonik (antyk), lu
POTRZEBNA praoow.n'1ca domowa ZEGAR kontrolny na 200 osób ku stro, 2 kI'zesl&, stolik Andrzej a
Dwie osoby. Re:terencje. 11 Listo pimy. Państwowa Opera w po. Struga 27&\ m. 16.
(k249)
pada 1~ godZ. ~.
znaniu.
fk195)

POTRZEBNA pomocn!ca domowa KUPIMY motocykl do 350. V/ól_
uczciwa referencje. Al. KOŚC'·ISZ. czańska 27, tel. 274_57.
RADIOODBIORNIK _ naprawiSZ
ki 27 m. 7.
(le '1&'1 SPRZEDAM wytły krótkowłose z najlepiej, naj taniej i najprędze j
rodowodem., s.zczenia,ki 1O.tygod- w zakładzi.e Radiowym przy ul
POTRZEBNA pa,n lenka do dwu_ ;~~dOJ:,;;A23 d~~O;;;~ potr(~4~ niowe.
Wiadomość Slenkiewl PIotrkowsk.lej 31 sklep w bramie
letniego dziecka ul. DąbrowskIe
cza
53, mleszk,a nia 18. Tel. 104-35
go 24b (~rz=lca od Rzgow_
ZGUBIONO kartę re;iestracyjn ą
PIELĘGNIARKA
lub
niania
do
Od
godz.
20.
sltiej) apteka.
(139g)
niemow~ącia
pO'trzebna zaraz. - - - - - - - - - . - '- - - - RKU Końskie, Glziński Leon u r
(56s )
WYCHOWAWCZYNI, nauczyciel_ "'..dańska 2&-5 front.
(k254) SPRZEDAM
forteplan,
kr6tkI 21.U IDU.
ka do większej dziewczynki na
'- .- - -- - , - - - - .. _ - - " - krzyżowy koncertowy, sypialnię i
stałe iPotrzebna. Tel. 251;-46.
l'
POTRZEBNA pomocnica domowa inne. Wiadomość Wschodnia 47- 6 ZGUBIONO
!!eg. Ub e z.pd.eczal
_ _ _ ..
_ . _ _ _ _ _ _ ReferenCje
konieczne.
Nowotki 1&-18.
(12690)
Spolecznej Łódf, Sliwakowska OZ o
POTRZEBNA
pomoc
domowa 13-32
(k252)
11a, Stalina 18.
(57s )
Pożądane referencje.
Gdań.
SPRZEDAM futro łapki brajt
POTRZEBNA pomocnIca domowa szwance rozmiar duży. 11 !JIs1o
slca 67-7
.
ZGUBIONO kslą1eczkę Ubezpl e .
do lekarza. Pl. D'ąbrowskiego 3-8 pada 37, sklep modyst,l d.
...• .
czaolnl Społecznej, zaświadczeni e
POTRZEBNA pomocnica domowa,
rehabildtacjl. nalZwisko Lidia Ton s
1 Maja 3/3.
(137g) POTRZEBNA pomocnica domowa STREPTOMYCYNĘ sprzedam, u
zam. Trynknera 9.
natyChmiast. Wiadomość Próchni- Grażyny Nr 30, m. 1 (Chojny).
POTRZEBNY kuśnierz, zararz; - ka 54, m. 1.
(k256)
ZGUBIONO koncesję do prowa
Łódf, PiotI"kowska 36, Bryczkowsk i
FUTRO lreraK'u!owe piękne dut e dzenia robót elektry=ych Nr
{lilA
N A
natychmiast sprzedam. Jaracza 23 wydaną przez Starostwo Grodz3,
POTRZEBNA od zaraz pomocnlca
(l35g) Ide Północno ŁÓdzkie. nazwis'l{ domowa, Swieorezewsld.ego 69 m.10 r.tATEMATYKI,
fizyki. chemii. m. 15.
o
języków udzielam. Łódź 1. skrytŁódf, WÓIC.z.all
PloIecki Józef (60s
POTRZEBNA pomoc:ndca domowa ka 229.
I(UPJMY wał korbo'lll-'Y do &amO Ska 266.
)
Zechcdnla 49, m. 9.
(585)
chOdu Chevrolet-Kana-da lub mo ·
KROJU nowoczesnego, modelowR_ tor w dO'brym stanie. Dzwon!' 7.GUBIONO legltymac~ę tramwa
DAM dobre wanlrtk1 wychowaw_ nia. szycia ubrań damskich. dzie_ 210_88.
(595) jową, Józef Cwiek, Łódź Ztt.ler
czyni do dwojga dzieci, pożąd,ana cięcych, bleUźnla'I'stwa, gorseciar.
ska 148.
(12'322p
znajomość języlk:6w oJ. gry na p iaWAGI
ku]>no,
sprzedaż,
wyuczają
Dwuletnie,
Rocz_
naprawa
stwll
ninie (nauka). - Oferty z refe. ne,
Pó!roczne.
Trzymiesięczne stemplowanle, wy?oźyczanie wa g ZGUBIONO książeczkę Ubezp1e
rencj'lml - Czytelnlk, PIotrkow_ Kursy IPR, Próchnllica 25.
niemowlęcych, Plotrl~owska 9.
czalnl SpOłecznej, Stefan Wa!czyń
.
s.ka 96 sub Wycho'Wlllwc'ZYIrl.
sld, Franciszkańsk'a 34 .
I{URSY
SPRZEDAM
meble
pokoju
pan.1e.
ń
KIEROWCOW
SAMO.
GOSPODYNIĘ
samodzielną
na
skiego, dywan 3x4 Sterl1nga 14 ZGUBIONO książeczkę Ubezpie _
ANDRZEJA 6
wieś poszukuje samotny kIerow- CHODOWYCH.
(4 g) czalni Sj,lołecznej Eugen:iusz Mis z
nl1< szkoty. Praca lekka, wSJ'unk i przyjmują zapisy na nowy kurs. m. 7, godz. 19-21
czak, Bazarowa 2.
dohre: Oferty sub .. Powiat sieradzki" do Dziennika Lćdz.1d.ego STENOGRAFII bIurowej, maszy· KUPIl\lY kilka placy okolice Ło
nopisarria, Kursy S towa rzyszenla dzi oraz Julianowa, Plac Wolnoś ZGUBIONO
prawo jazdy Nr 392
(k225 )
POTRZEBNA opomocnlca domowa Stenngrafów
Maszynistek.
Do. ci 6.
Słowiński MLrosław, Zduńskn Wo ~
Piotrkowska 118, m. 3, I piętro ksztalcanie biuralistek. Zapisy Ki.
la
Kościelna 34.
(k224
front.
(3g) lIńskiego 50.
SPRZEDAM od zaraz: 3 krosn
krrt-owe, 4 krosna an~lclsk'e.
SZWACZKI chałupniczki t na KROJU damskjeg~
do krojek kompletni ZG~BIONO leg. fabryczną Nr 1885
dziedn n e~o maElzyn1ti
miejscu oraz dzIurkarka potrzeb_ wyuczają. kursy IPB. zapl.~y Na.- nowe, l snowadło zerok!e. Wszy StanIsława GaI~cka, Nowotki 117
na "Tempo" Wlęckowskiego 22 wrot 33-3
(12913 p) stko na chodzie. Wiad0mość
186.11.
(24g ) ZGUBIONO lrarte rei estracH wo
skowej RJW Lódź Powiat Siani.
POTRZEBNA gosposja do leka_
I
,OKA"'!:
.3ł3w Dzubert,
rza, 2 osoby. Uniwersy,tecka 3-6
ur. 27.1 1918. syn
SPRZEDAni okćlzyjrue Zl1ndap p
l\IIES'ZKANIE cztero12bowe, wy· 750 z przyczepką, silnl.kl 800 cm , Jana.
(13000;l )
POTRZEBNA pomocnl.ca domowa gOdy, Łódź zamienię na matlejsze 600 cm, stan b. dobry
Alelcsan
Orla 23, m. 7.
(l1g) Vfla{\()IIlJoo ć Warszawa. ,zgtosze_ drów ul . .t,.ęczycka 23,
~GUBIONO legitymaCję
~koln ą
Maurer.
nla Dz.lenn~k Łódzkj ,,13012".
l Zw, Zaw. Włókniarzy Jan Kaź
POTRZEBNA pomocnica domowa
lllierczyJt.
'
Łódź,
Piotrkowska 69, m. 48 - SAMOTNY na posa<lz:!e poszukuje SPRZEDAM kuchnię elektryCLnO ·
węglową tanio.
PL Dąbrowskie
Pietrzak.
(25g)
niekrępującego
pOkoju.
Oferty go 4-1.
(Wg ) ZGUBIONO książeczkę Ubezple
Dziennik
Łódzkl pOd "Wyptaeal_
czalni Społecznej. NazwiSko Kry
TKALNIA wsiążkowa poszukuje ny".
(33g)
styna JAnik, ur. 1923 r., Fel5ztyń
1I70TOCYKL "Ztlndapp"
spÓLnika.
Oferty ,,44" Dziennik
600 cm s..'<iego
. ' .. -.
2.
(6g
sześc.
w
dobrym
stanie
do
sprze
Łódzki.
(30g)
(1:257 )
- - - - - . - - - - - - - - - : . SAIl-lOTNA pracująca poszukuje dania, tel. 208-45.
DZIEWIARKA potrzebna na ma- pokoju przy rodzinie. TeL 168.71
ZGUBIONO legitymaCję Zw. Zaw
(k250) MASZYNĘ do szyeia lub glówk ę StanIsław Krupczyński
szynę ręczną saneczkową - Na. godz. 8-15.
Al. Koś
'
w dobrym stanie kupię Andrze ciuszki 67.
Wl'ot 32{3.
(95g)
n:fTPNO , SPRZEDAJ
ja 11-6 front.
a
POTRZEBNA pcmocnIca dom owa la
ZGUBIONO potw~erdzenIe odbio Zgłoszenia Amdrzeja
Struga 33/~ P!ORA WIECZNE kUo:;Jujemy na KUPIĘ streptomycynę 1 gramową ru
JÓzef.a Wołka.nin, wydane prze
wet połamane - STALINA 6.
Bogucka.
WJęckowSkiego 44{23.
(49g) Zrzeszenie Kupców.
(17gz
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BI1::.IłIHI"

SKÓR\' FUTERKOWE
Ilajkorzystniejsze

tródło

zakupu

-

165 Piotrkowska 165
C8(jl!;SZ REOULAUNll!.
OTRZYMYU'AC
GAZET)!:
WPLACAd

PUNKTUAI...... lF

PRENUMERATĘ

-----

-

ZGUBIONO legitymację szk<lłlną
Łódź. Kralero.
Stefan Włostek,
(46g)
wa 7.
ZGUBIONO legitymacj , ę InwaliNazwislco Julian Bielecki,
dów.
(40g)
Kutno.

--

ZAGINĘŁA suka
"Ratlerek" bJ'ą
zowa. Odprowadzić za wynagrodze
niem Kopernika 47, m. 8.

.,--

ZGINĘŁA legItymaCja Zw. Za\v.
Nr 11039211145 Helem Sikora, 2'a.
(34g)
menhofa 29.

---- ._-- - ---

ZGINĘŁA ksIążeczka Ubezpiec.zal
ni Społecznej, Maria Nlewojs){a,
Aleksandra 17a.
( 35 g)

ZGUBIONO legityma~le służbowa
Mastalerz, Kresowa 22
'
(23g)

Stanisława

m. 1.

ZGUBIONO

334442.

dowód koleJowy Nr
Bo'esław Bielc(47g)

Nazwisko

jec.

ZAGINĘŁA legitymaCja służhowa
Kazimierza Sal'neckiego wystaw10
na przez Centralny Zarząd PrzemysłU P&!pierniczego.
(k251)

ZGUBIONO 'eg. służbową Urzędu
Pocztowego Łódź 2, DZlęgielewsld
(1<241)

JÓZEf

fi URO

OGłO

Spńld .. I~lnl

WydawnleuJ
.O'LY·I'ELN lK.
ul. 1'101rko\\,1{8 !Iti, II piętro
Tt'l .. rony N r Nt l23,33, 20LU;J\
t.ALATWlA LLF.t,;~:NłA
SZYIIIHI ; SPItA W NIE
Punkty przyJm"wanla or1olle6

PIOTRXOWSKA 96 (parter)
Sklep PomoC'y SzkolnyCh
. I'I!ROWSRA 1>3.
Kslęgarma
.. eZl telruka
PIOTIU{OWSKA 1911.
(ROZdzielnia Gazet),

wy

D AW C A: - - - -

"I.

UedaJttot
" N " T O L

nacU'lny I

&!..! .I!..!'..~

===

(17)

fJ

c
,.
W domu pan Agapit zaczął bada6 mnszyno
Lipskiego. Badał bacznie przez lupę liter,!
po literze i pc>równywał z listem. W pewneJ
chwillfJ wylcrzyknąl:
_ Eureka, znnlazłem! Czy wiesz piesku,
'lito gro7.i dyrektorowi Lipskiemu śmiercią?
I mnJ'1e i HeUl'yl<owi, powicdz. Kiks!
Ale liiks nie wiedział. Co go to, zresztą"
obchodziło!

i

DZlENNlli ŁÓDZKI Nr l» (1627). Q-01006t

1I1n.szyua została za godzinę odmicsion& do
domu dyrektOl'a Lipskf.'ego. Pulchna pani
J.ipsl<:\ d<ls'Oyla si\), że wybuchowy i kłóti1i'
wy mąi o niczym sio nie dowie. O wizyei,
J\gapita wolała wobec tego w ogóle nie mó
wić.
Stamtąd poszcdł pan KrupI,,. do
go. Był w świ"tnym humorze.
Znal:\złcm
. l'Iiflw(lIlzialnego"

Okęckie.

lm,l od progu 11.0 Henryl.a i AlicjI.

'O'CibiiO w Druk,

- OI,a7.alo się. że list" pog.r6ikami napisał
do siebrJe sam Lipski. Zbadałem literl'ę za
literką i nic mam żadnych wątpliwo§CI objaśniał pan Agapit
- Ale w jakim celu, Q Ilfubła! - spyt»
OIc~cki.
- ~eby
rz~kł

0,lwr6cić

pan Agapit.

.Potem szeptem wyłożył sw6j plan ddała_
rua.
Długo po wyj~ct" sympatycznego _,rywala" rozmawiali jeszcze oboje młodzi Alicja
patrzyh rozkocllanym wzroldcm Da Darzo.
c~onego,

od siebie podejrzenia -

my.

-

Wld .•.o'św. ~czrTei.ilik" L6dźJ ul, żwirki Nr j

Boję się. Henryczku

o ciebie· .• ·kta.
do nJ'ego.
A ja ni", najdroż.za. Wkr"tce pakona.
wszelkie (lrzeszkody.

tuląc się
ID)'

Nr ~ SI!,

l

SpÓldz Wyd .OśWlat .. Czytellalk·'.
HedaltC'ja I AdminIStracja' t.OtH.
PIotrkowska lI6. tel ;l1'i • li:! 209. U2,
204.75; OZlal Mlejsltl 207..18. Dział
Sportow)I 211M. \15; Dział Ogloszetl
12:L33;
OZlal Prenumerat I!lO.74
Redakcj3 rękoplS(>w n'e rwraca,
za treM
terollUly ogloszetl
) b I er z e
Odpow :e d?lslnoael

POTRZEBNI mooterzy pomocnicy
legitymaCję sZkoln ą
na cen'cralne ogrzewanie I wodo- POTRZEBNA pomocnica domowa MEBLE - sprzedaż - zamów!e_ SPRZEDAM r<lsową wilczycę rocz ZGUBIONO
ciągI. Killńslciego 125. Mat\L~zew_ do malej
rodziny.
Wiadom<Jść nla - zam iany, Łódt, Plotrkow- ną.. Sienkiewicza. 79, m. 45 godz. Domlnl.k Kopeć, Ruda Pabianlck a
(k384) 1&-18.
(38g) P ... zcwodnia 81/85.
ski.
(133g) Łódf, Wólczańska 41f21.
ska 275, tel. 145_13.
(4Sg)

I'

(k 268)

PRZETARG

ZWiĄZEK SPOŁDZIELNI

(k 242)

ZATRUDNI
natychmiast:
SPRZEDAWC6W branżyelek.
trotechnlczneJ - KASJERA
li ,vykwal11ilrowane
MASZYNISTKI.
ZgłOflxenie. osobWte w Wydzla.
le Personalnym.
(k 223)

Al. Kc-

WYTWORNIE SPRZĘTU MECHANICZNEGO
Lódź, u). PiotrkOWSka nr 183
ogłaszają przetarg na samochód osobo marki "Opel-

WYKWALIFIKOWANE MASZYNISTKI.
Dział

Łódź.

I OPTYCZNEGO
1. Kierowników Sekcji Spn:edaży. %. m .oerownik6w Sekcji
Rartc>telci. 3. IHerownil.ów Sekeji Ewidencji II I{ontyfngentów.
4. Refer0n~ów handlOWych. 5. J(artotckarzy. 6. Fakturzyst6w.
7. Referenta Organizacji Sied/. 8. Księgowych bi~anslstów.
9. Starszych księgowych. 10. MaszynIstki.
REFLEliTUJElIlY TYLKO NA SIŁY WYKWALIFIKOWANE.
Podania przyjmuje Oddział Personal"'y.
(k 239)

do Oddziału Kosztów Własnych.

Zgroszenia prZYJmuje

Personalny.

BIURO SPRZEDAŻY PRZEMYSłU PRECYZYJNEGO
LODZ, ul. Wigury 21

natychmiast:
do

Nr 1

C.H.P.M.

Panstwowe Wyodrębnione
Łódt, Kopernika eo
księgowych

KSIEGOWYCH - BILANSISTOW
I INŚTRUKTOROW
na wyjazd i na miejscu.
1. Mieszkania zapewnione,
2. Warunki do omówienia..

P.B.P. "ORBIS"

Przedsiębiorstwo

I starszych
Finansowego.

Rolnictwa P. P.

ZATRUDNI od zaraz:

~Lo:I~TRliOWSKA 65
Losy w wielkim wYborze do 68 Loterii 11'1 jtrl: do nabycia.

tODlKIE lAI<tAOV CEWEK PRZĘDZALNICZYCH

KSIĘGOWYCH

PA~STWOWEJ

CENTRALNY

Obsługi

Wysoko kwalifikowanych

największej

LIKWIDATOR

ZATRUDNIĄ

ZARZĄD

Technicznej

