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Pod ministrowie
o€broną baeDf~ÓW
Brytyjskiej Wspólnoty
w Colombo

zł zbiorq

się

łJarodów

Ł6dł

chrony korzystać będą przede wszy
stkim Bevin j Pandit Nehru.
Z depeszy Agencji Reutera wynika, że konferencja w Colombo odbywać się będzie pod ochroną bagnetów brytyjski ch oddziałów kolonialnych. Skoncentrowane w Colombo na cws konferencji oddziały
brytyjskie z rozmaitych krajów Azji
południowo-wschodniej
mają sterroryzować ludność Cejlonu, która
jest wrogo nastrojona wobec imperialistyc=ej polityki Wielkiej Brytanid i jej satelitów·
Dla zamanifestowania stanowiska
ludności, postępowe elementy Cejlo·
nu postanowiły w połowie stycznia
zwolać do Cejlonu konferencję pokojową. Porządek tej
konferencji
przewiduje m. in. potępienie przygotowań wojennych, prowadzonych
przez państwa paktu atlantyckiego
oraz użycia energii atomowej dla
celów wojennych. Władze cejlońskie
wydały już szereg zarządzeń, skierowanych przeciw uczestnikom manl:festacji pokojowej 1 utrudniają
cych znacznie zorganizowanie tej
kon.ferencjd,

LONDYN (PAP). - Agencja Reutera donosi 7J Colombo, że w związplqtek
ku z ro~oczynającą się tam w poniedzia~konferencją ministrów
6 stycznIa
BrYtyjskiej Wspólnoty Narodów wy
dano szereg nadzwyczaj'ii"ych I!:arzą1950 r.
dzeń, mających na celu "ochronę i
bezpieczeństwo" uczestników obrad.
Rok VI
Do Colom'bo wysła.no znaczne doNr 6
datkowe posiłki policji, kt6re mają
(1628)
być
rozmie~.czone w "Punk.tach
strate~crzm.ych . Ze szczególneJ 0--------------------------------",;",.-----------
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ludzkości i prawa do życia«

Odezwa b jowników o

wolność

i pokój

w pra ie zakazu broni atomowej
W związku
rI r~oczęciem ,,miesiąca walki
o
zakaz broni atomowej" bojownicy o
wolność i pokój opublikowali nastę-,
pujący komunikat. pod którym widnieją
podpisy naj wybitniej szych
postę.oowych przedstawicieli
franouskiego życia kulturalnego, nauko_
wego i politycznego:
"W imię ludzkości i prawa do życia pragniemy, by nasz parlament
wypowi.edział się za wyjęciem spod
prawa bomby atomowej,
pragniemy, by Na.rody Zjednoc.zo
ne nakazały natychmiastowe zniszcze
Die zapasów bomby atomowej,
PARYZ, II. 1. (PAP). -

- by ustały wojny Interwencyjne,
pragniemy, by kałcly człowiek.
kt6ry będzie groził 'wiatu wojną al- prowad7Jone przeciw narodom,
tomową był uWażany za zbrodnia- by ustały represje przeciw swo
na wojennego.
lemrlkom poko.łu,.
Apelujemy do wszystkich zgroIDa_
- by ustała wojna nerw6w.
dzeń ustawodawczych 1 wszystk1ch
o
D7Jiś, 7Jednoczen1 w tej walce
obranych zgromadzeń, by dZiałały
w tym kierunku, ażeby zatriumfo·
wał rozsądek.
?

Czego wymaga rozsądek.
- ~y ustal wyścig zJlrojeń, który
pogrąza nar?d:Y w nędzy 1 m~
wszelką nadz;ieJę na dobrObyt,
- by ustała straszliwa
groiba
bombardowań atomOWYCh,

zakaz bomby atomoweJ 1 broni masowego niszczenia. wiemy, iż %Wy..
cięstwo

I

Proletariat

HELSINKI, 11.1. (pAP) - Ogtoszo
IIlO tu re2;olucję ~ura Wykonawcze.
go Komunistycznej Parni Fo!.nlandii
dla titoUJshle; .lu"oslawli
w spTawie jedności ruchu robotniLONDYN, 5. l. (PAP) - Ambasa· wt6rzył Allen na zapytania dzlienni- czego.
dor USA w Belgradz.ie - George karzy - między doktryną Trumana,
Allen - w dr0dze powrotnej do Bel- a polityką, którą należy stosować
Rezolucja podkreśla, że jedność
gradu (li Waszyngtonu, gdzie otrzy- wobec JugOSławii.
klasy robotniczej stanCYWi szczególnie
mal nowe instrukcje rządu USA od.
. wawe zagadnienie w chwili obecnej,
nośnie polityki Stanów Zjednoczoyv d~szym crągu na .zapł'tan~e kiedy
międzynarodowa reakcja przy
nych w Jugosławii - zatrzymał się dz1enn1k~ A~en WYPO:m~~ Sl<1 gotowuje się do nowej wojny. Tylw Londynie, gdzie udzielił dzienni. po~~~e, ch?c w fOrmle o~~~i ko jedność klasy robotniczej i wszyst
karzom wywiadu na temat wytycz. weJ l P?Sr~dlllej - o .. mo w
kich pracujących - stwierdza unych polityki USA wobec tirowskiej przystąpletlla JUgoSł!l":"ll do pl~nu chwała
- może dać należytą odpraJugosl ..
M,a rshalla oraz o możlIWOŚCi udziele
A!le~~~adCZył. że wobec 'Jugo- n.lU J'ugosławli,prz.z Stany ZjeElno.- wę podżegaczo.m wojenn"Vlll.
słam stosują Stany Zjednoczoną po- czone "pomocy \vojskowej.
Rezoluoja wskaZUje, że naj gorszym
lLtykę, opartą na tych samych zasaNa zalcończe~e ·ambasador USA wrogiem jedności klasy ro'botnl.czej
dach, na których opiera się dok!try- wyy-a?JIl sią z a,probatą o ,,marksi- jest prawicowa SOCjaldemokracja, bę
na T.r umana wobec Grecji i Turcji. stowsJ.cim" charakterze titowskie;l dąca agenturą kapitalistów.
Nie widzę żadnej różnicy - po- Jugosławtll.
Po drugiej wojnie światowej S0-

monopol'lsłów

I awanturników

ZUIfnO!!i/kOH'one UJznio§'gnJ'

o

dorocznym

orędziu

WASZYNGTON (PAP). Doroczne orędzie prezydenta Trumana
wygłoszone na wspólnym posiedzeniu obu iz'b Kongresu - zawiera
zapowiedź kontynuowania dotyeh.
czasowej . polityki zagranicznej i
wewnętrznej st. Zjednoczonych.
Nie szczędząc gołosłownych iraz~sów' o rzekomym !poparciu przez
USA Organizacji Naro'dów Zjedn-oc"onych oraz o konieczności obrony
po~oju - prezydent TrumJiln równocześnie domagał się kontynuowan.ia zjmnej wojny :i na wielką miar~
zakrojonych I!:brojeń.
Orędzie Trumana wzywa do dalszego rozszerzenia wpływów gospodarczych USA. a w szczególności
wskazuje na "konieczność wykonalIlia artykułu 4-go" (dotyczącego tzw.
pomocy dla krajów zacofanych).
Truman wyraził się z uznariiem o
wynikach planu Marshalla, podokreślając pozytywne dla St. Zjednoczonych wyniki marshallizacji Europy
Zachodniej.
Na odcinku polityki wewnętrznej
orędzie Trumana pomija milczeniem
ob'.ietnice, jaki.mi Truman hojnie sza
rował w Svvolch mowach przedwy-

prezydenta Trumana

borczych - w s-prawie poqniesienia
stopy żYciowej narodu 1 ukrócenia
wpływów mon'Opoli
,,D~y

*
Worker" zamieszcza

arty-

kuł, Vi kt6Ty1ń
podkreśla obłudny
cłi.ar~kter orę~a Trumana, kwry
m6wił o "wydatkach na w~ocnie
nie pokoju", a w irZ€czY'wistości domaga się ogromneg<> budżetu wOJ-

skowego.
A'me:riY!kańska p9!itYka "utrwj'llan1a p6R"ojul • - pis·ze "Daily Worker" - polega m· in. na uzbrajaniu
reakcjonistów chińskich dla przedłużenia wojny domowej w Choinach.
Demaskując
hałaśliwe
frazesy
Trumana o demokracji, ,,Daily Worker" pisze,
że cechą charakterystyczną życia
amerykańskiego jest
dziś nie postęp demokracji, lecz 0fensywa monopoli.
Monopole te dążą do zdobycia panowania nad światem, a rząd Truma na jest ich Iillstrumentem. Oto
dlaczego amerykańscy gauleiterzy
zagranicą dyktują satelitom amerykańslcim wytyczne ich polityki. oto
dlaczego Truman wystąpił z tzw·
programem pomocy dla krajów I!:a-

Naród indonezyjski w walce
przeciw Holendrom i klice HaUy

HAGA (PAP). - Nadchodzące z matrze i Jawie. Wojska marionetko·
Batawil wiadomości w9kazują,
że wego "rządu" dopomagają Holennaród indonezyjeki protestuje na- drom w uśmierzaniu protestacyjnych
der energicznie przeciw zradzieckiej demonstracji ludowych. Niemniej
zmowie kliki Ilatty z holenderskimi coraz częściej powtarzają się wypad
d amerykańskimi imperialistami. Roz In przechodzenia żołnierzy tych
wijające się tam zbrojne powstanie wojsk do szeregów powstańczych.
jest wyraźną Odpowiedzią na zaprze
Na znak proteetu preeciw umowie
danie Indonezji przez Hattę.
Hatty z rządem holenderskim wy.
Działania
wojenne powstańców buchły ostatnio w wielu rejonach
przeciw wojskom holenderski~ prze\Jawy i Sumatry strajki robotnicze·
biegają pomyślnie na Celelbes1e Su-

będ7iie pierwS11.ą oznaką

fiński

w walce

l kapit __ iSlgt:ZDćl adłU_Urą
Rezolucja Biura Wykonawczego KPF ~~~ ~!1~~~~~~~. poprawę warunc

Aprobata amerykańskich imperialistów

[

to

przywrócenia zaufania międzyna.r(}
dowego, k.tórę stanowi niezawodną
drogę do rozbrojenia 1 pokoju.
Wraz z Pa~teurem stwierdzamy:
"WIedza' pokój zatriumfują nad
ignorancją l wojną",

#rozesonli

?Ofanych, który jest nic?:ym innym,
Jak planem eksploatacJl narodów
kolońi·alnych.

W konkluzji "Da1ly Worker"
stwoierdza, że jedynie zdecydowana
walk'a sił pOkojowych świata rozbije planY amei-yk~ńslP-ch' monopolistów, !kt?rzy !prę.gną zdobyć panowanie nad światem.

Komunistyczna Partia Finlandii uza najważniejsze zadanie w
chwiLi ob.ecnej rz.jednoczenie sili
wsrzystkich pracujących wokół kandydatów Demokratycznego Związku
Narodu Fińskiego w wyborach do
specjalnego kolegium, które ma dokonać wyboru nowego
prezydeonta
Finlandii. Z;Wycięstwo kandydatów
DZNF mpewni Finlandi!i pokój, de.
Rząd Fagerholma - podkreśla re_
mokrację oraz pomyślny rozwój go.zolucja - omacza W praktyce wzmo spodarczy.
cnienie reakcji, nasilenie politykJ.
antyradzieckiej d rz.aos.trzerue trudności gospodarczych. Frawicowi socjaldE'mokraci ~nili w~e wysiłki Łód
dla uniemożliwienia walki klasy ro.
botniczej o swe prawa.
przekroczyły
W tej aytuacji zjednoczenie sił
d,n
ni
Ł·L.·-'....
P ............ _.
klasy robotniczej i chłopstwa do
Zje ocze e
uu:.c.JS.ole
a."".wV'
walki o pokój, demokracj~ 1 prawa wych Przedsiębiorstw Budowlanych
g~podarcze ., m8.9, pracUjącJ;ch stało wykonało do iIrońoa grudnia ub. ro.
si~ naOOwyczaj wa.źn.1\ $prawą.
ku roboty o łą<lZll.ej wartości 3 ml1I.ar
Partia Komunistyoma stwierdza, d6w 300 milionów zł, pra:ekraczając
że w Flnlahdii istnieją ws~1kie me. plan roczny o 65 proc.
Zlbędne waru:nkl. dla osiągnięcia tej
Sukces ten Zjednoczenie zawdzię.
jedności, o ~ świadczą m. dn. wy
darzenia z lata ubiegłego roku, y.je~ <:za zastosowaniu nowych metod tecb
dy wielu robotnikÓV1 socjaldemoKl'1l- mcznYCh d organilzacyjnych WtZorowa
tów walczyło wspó~e 2l komurusta. ~ych na budownlcbwie radzieckim.
mi.
Przeciętna wydajność pracy robot
Rezolucja wysuwa w zako~u n:1ków budowlanych, !Zatrudnionych
srzere:g konkr.~y;Ch rzadal\. jatąe ato
ją prz~ 'P{lftiil K.o!U~stypmą, ~: rw. oddziałach z.Jednoczenia była w
lern osjąg~~ia . :DJ~oą~~ ' ~ń roku ub. o 42 proc. wyższa niż w
skkh mas p~acujących w walce o po- okresie przedwojennym.
cjaldemokracja fińska s.tanęła po
stronie an,gIO-amerykańskich podże
gaczy wojenn)'lch. zawarła sojtl'llZ z
kapitalistamj. i pr.zy ich pomocy utworzyła prawicowy rząd socjaldemokratyczny, dzialają{:y pod dyktando rodzimych d obcych kapitalistów.

wa,ża

Zkei.Ie PPB

plan

la·lka przeciw remi·łit·aryza.cji i podżegaczom

Słuszna

droga niemieckiei CDU

BERLIN. 5. 1. (PAP) - W BerUnie zakończyły się obrady kierownictwa Unii ChrześcijańskO-DemokratY<lZDej (CDU). Przewodn.iczący
CDU - wicepremier Nuschke wygło
sU referat o sytuacji politycznej, zaś
minister ~praw !Zagranicznych Nie_
mieckiej R~ubliki Demokratycznej
Dertinger !llożył sprawozdanie 2l podróży delegacji niemieckiej do l'4oskwy z okazji 70 roczmicy urod:i!in
Generalissimusa Stalina.

Niemiec. CDU zdecydowana jest rów
nU politycznej, w umocnieniu Nie. n1d prowadzić energiczną walk~
mieckiej Re!publiki Demokratycznej, pa:-zeciw remilitaryzacji Niemiec i
w r01JWoju FronJtu Narodowego oraZ podżegaczom wOjerinym.
akcji, 2.l11TIerzającej do zjednoczenia

Delegacja polskiej służby zdrowia

UJqjech.,. do ZSRR

Na oficjalne zaproszenie ministra
zdrowia ZSRR prof. dra E. Smirnowa udała się do Moskwy w dniu
4 bm. delegacja przes.f;awlc\eli MiOrgan CDU "Neue ZeW' donosi, nisterstwa Zdrowia, polskiej nauki
że kierownictwo partii
stwierdziło lekarskiej i służby zdrowia·
jednomyśln.ie, iż decyzje polityCZ1Ile,
Stojący na czele delegacja. wicektóre doprowadziły do powstania
minister dr Jerzy Szłachelski oNiemieckiej Republiki Demokratycz- świadczył
przedstawicielowi PAP,
neJ, okazały się słuszne. otwierając że wyjazd ten ma 9zczególnie duże
narodowi
niemieokiemu rozległe
perspektywy pOlityczne i gospodar· =aczenie, gdyż jest to pierwsza wfcze. Kierownic1Jwo CDU - pisze da- zyta czołowych działaczy naszej
lej dziennik - postanowiło współ_ służby zdrowia w bratnim Związku
Radzieckim. Nie można porównywać
pracować w kontynuowaniu tej 11tej wi.zyty.z podobnYmi na.poz?r od_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Wle?Zmam1 w k~óryrr:tkolwlek ~ym
kraJu, są to ~owlem Jakby od~ledrzi!l~ '!'. noweJ epoce. p~legacl przyrządu
Jezd.zaJą do '~raJu ~?cJalizmu, .by poLONDYN (PAP). - Agencja Reu- znac ~asadn1c~0 r~zne c~chy sluzby
tera dolnosi z Aten, iż rząd grecki z zd~o:"'la. w panstWle. gd~le lud spopremierem Diomedesem na. czele kOJme l od. dawna zb1era owoce
pcd..ll.ł się do dynris.ji·
Jednocześnie swego ZWyc1ęstwa.
Nad.,;wyczaj ważnym zadaniem de
pctlal się do dymisji dowódca na.
czelny armili greckiej gen. Papagos. legacji będzie nawiązanie bliższej
Kulisy dymisji nie są chwilowo je- współpracy z radziecką służbą zdro
wia. stworzenie odpowiednich waszcze znan&.-

Dymisja

greckiego

l'UIlIków wymiany pracowników na.
ukowych, studentów, a także mate·
riałów naukowych, urządzeń i zaso_
bów, zapewnienie polskiej służbie
zrow.i.a trwałej 1 systematycznej pomocy, której Związek Radziecki tak
efektyWl1Jie nam udziela w innych
dziedzinach.
Pobyt delegacji w Z',wiązku Ra.
·d zieckJm potrwa około 2 tygodni.

.
CGT.
piętnUje
•

prowokaCje wobec Polski
PARYZ, 5. 1. (PAP) _ Generalna
Konfederacja Pracy opublikowała
następujący komunikat:
"BJuro konfederalne CGT wyraża
swoje oburzenie wobec prowokacji
w s.tosunku do Polski. których wy.
razem był zamach na ambasad ę RP
w Paryżu.
Biuro konfederalne wzywa wszyst
Ide organizacje związkowe do ener_
gic-..znego protestu przeciwko niedo·
puszczalnej postawie rz ąd u francus_
kiego wobec de1'l1'1knb-cZP"i Polski".

Wicemin.

Żakowski

przewodniczqcym Kom Wyk. NROW
WARSZAWA (PAP). - PrzewodRady Odbudowy
m. st. Warszawy, prezes Rady Ministrów, Józef. Cyrankiewicz, powołal na stanowisko prtZewodniczącego
Komitetu Wykonawczego Naczelnej
Rady Odbudowy m. st. W.a~szawy -:-

Iniczący Naczelnej

Wśród wszystkich narodów śWia-1
ta rośnie i potężnieje bezwzględna
wola obrony pOkoju. Związek Radziecki i jego stolica Moskwa jest
dzisiaj światowym ośrodkiem kieru
jącym walką o pokÓj. Na Moskwę
spoz:ierają miliony pro&tych ludzi,
którzy tam kierują swoje pragniema i uczucia. Ze wszystkich kontynent6w napływają do Związku RadZieckiego listy, w których prostymi, szczerymi słowami ludzie dają
wyraz swego przywiązania do pokOju i wolności. Piszą to, co czują,
piszą do tych, o których wiadome>
że są ostoją pokoju, że walczą o
w01ność, że przewodzą siłom prze_
ciwstaWiającym się zakusom międzynarodo-wego kapita1izmu i planom podpalaczy świata.
Do ZSRR nadchodzą listy z róźnych krajów. Piszą wyzyskiwanI
t prześladowani przez kapitalizm
robotniCY, piszą chłopi, uprawiający
obszarniczą ziemię,

nękani głodem

bezrobotni. mężczyżni i kobiety,
matki ~ żony po poległych, do Mosl!:wy kierują swe wypowiedZi wszy.&ey, dla których wojna jest prze_

gorsza się w szybkim tempie - pisze p. K. 2l Londynu. - Nikt w rzą
dzie nie troszczy się o nie. W chwili obecnej dokonuje się największ~
w historii zaprzedanie ludu przez
reakcyjne i faszystowskie organizacjc. Nie daleko odeszła od nich Ra·
da Naczelna Brytyjskich Związków
Zawodowych i jej przywódcy.
"Nie wierzymy międzynarodowe
mu kapitalizmowi, który usiłuje
?rzedstawić Związek Radziecki jako
agresora - pisze Francuzka M., mat
ka Siedmiorga dzieci. - Pracująca
młodzież całego świata chce żyć w
spokoju. Chcemy pokoju! Drodzy
przyjaciele radzieccy. demaskujcie
nadal prowokacje anglo-amerykań
skich podżegaczy wojennych. Chwała bohaterom Stalingradu!"
Zadna propaganda kapitalistyczna
nie zdoła zachwiać w ludziach wiary
w to, czego uczy ich samo życi€;!.
Pracownica A. pisze 2'l Norwegii;
"NaSIZe gazl'ty upodobniły się do
gazet (IJ czasów Quisling'a i okup a_
cji niemieckiej. Chcą nam wszczepić
nienawiść no wszystldego co radziec

Rząd nasz, żądny ochłapów ame
rykańskkh, stał się zar02umialy i

kie.

butny. Bezczelnie deklamuje o wojnie"
Robotnik budowlany 2l Finlandii
pJsze: "Wielu 2J tych, którzy wierzyli bredniom kapitalistycznej propagandy. widzi gdzie jest prawda.
Zaufanie do ZSRR rośnie z każdym
dniem".
Oto dwa listy 2l Włoch: "Jeżeli
trzeba będzie wojować - będę po
stronie Związku Radzieckiego"pisze młody chlop Carlo B. "wszyscy uczciwi ludzie są przeciw paktowi Atlantyckiemu. Powiedziałem
swym synom, że naszymi wrogami
są ci, którzy chcą nas m1usić
do
wojny" - pisze Antonio M.
Ani frazesy o pokojowych celach
Paktu Północno-Atlantyckiego, ani
ratyfikowanie go przez parlamenty.
senaty i izby poselskie nie zmusi
ludu do uznania tego agresywnego.
anty-radzieckiego układu. Pięciu robotników włoskich kończy swój list
pełnymi gniewu słowami: ,'podżega
cze wojenni chcą rOZlpętać nOWą

wojnę przeciw krajom socjalizmu.
Ale my. robotnicy i chłopi, jesteś_
my przeciwko WOjnie. Mówimy;
"precz 1) Paktem Atlantyckim i jego inspiratorami _ podżegaczami
wojennymi! Niech żyje Związek Radziecki _ ostoj
k'!U
a. po o J u ,
Są to tyIko mektóre sposród ~ysi.ęcy listów. nadchodzący?h cO~len
n~e do MoS~WY. Wszystku; spoJrzem~, wszyStl~Ie serca ~?cone są
~ś na ZWlązek. RadZlecl~, na ~talm;a, którego. Imię daJe ludzIOm
WIarę w ZWYCIE~stwo słusznej spra-

Oto list

Venezueli od Federico
nie zaprzestajebezczelną polityką angloamerykańskich imperialistów -v:Tog6w naszego kraju. Imperialiści
nie ukrywają swych planów. Chcą
z nas uczynić pionka w przestęp
czych rozgrywkach o panowanie
nad światem. Lud naS!l odnosi się
z miłością do kraju Lenina i Stalina. Nigdy nie z.godzimy się być najemnikami w agresywnej wojnie
przeciw Związkowi Radzieckiemu
Całym sercem pragniemy pokoju
i będziemy walczyć w jego obronie".
Zdecydowanie potępiany jest w lIstach lichwiarski "plan Marshalla"
Kolejarz W. 2l Belgii pisze: "Plan
Marshalla prowadzi nas do biedy
1 ni.edoli. Przy pomocy ,;planu Marshalla" USA starają się ujarzmić
inne! narody. Ale agresorzy amerykańscy i ich europejscy pomocnicy
tym razem połamią sobie zęby".
.,Plan Marshalla" rzucił cień i na
Sowecję - pisze robotnik Karol B.
_ Do kraju napłynęli tzw. amerykańscy kontrolerzy. którzy swobodnie rzwiedzają nasze fabryki i zakłady przemysłowe, podpatrując pro-

We wszystkich językach ludzie Wnd~
wołają. "Nie dopuścimy do wojny_
U
lU

Nie będzie wojny!"
Tak mówią Francuzi, Włosi, Anglicy. Holendrzy, Duńczycy. Tak
mówią wszyscy:
Tym gorącym wołaniom milionów.
ich sile i zdecydowanej woli - nie
potrafią
się
oprzeć
zbrodniarze,
węszący gruby zysk na wojnie. Miliony Silnych rąk ~ jasnych mózgów
pOSkromią żarłoczne apetyty imperialistów i fabrykantów broni. (lU)

Topn· ejq rezerwy złota•••

2J

chwilę

Skutki "pomocy" marshallowskiej w W. Brytanii
LONDYN (PAP). - Na odbytej w
konferencji prasowej brytyjski
minister skarbu Cripps przytoczył
nieco danych o rezerwach zł0ta i
dolarów Wielkiej Bryt~.
Najbardziej charakterystyczną cechą powojennego stanu rezerw brytyjskich, jeśli sądzić na podstawie
cyfr podanych przez Crippsa, jest

środę

KRAKÓW, 5. 1. (PAP) - W CZ1War
tek, 5 bm. rano, na obszarze Sudetów i Karpat Zachodnich po pochmurnej nocy z opadami nastąpiły
rozpogodzenia. Temperatura wahała
się w granicach od -18 stopni w gó
rach do -6 st. w dolinach i na podgórzu, wiatry były słabe północne

I

i północno-wschodnie.

dukcję"_

Nie ma już głupców wierzących
w bezinteresowność amerykańskich
dobroczyńców. Coraz wiecej patriot6w z krajów Europy Zachodniej.
protestuje przeciwko marshallizacji
1 przekształceniu swych państw w
kolonie amerykańSkie, i bazy wojQlUle.
"Tysiące Francuzów wyrzuconych
zostało na ulicę - czytamy w liście
rodziny F. z Francji. - I to przyniósl nam plan Marshalla. Chcą z.robić l!l nas mięso armatnie. Ale uczynimy wszystko, co jest w naszeJ
mocy, aby zapobiec WOjnie. Nie skie
rujemy nigdy broni przeciwko na.
Silym braciom ze Związku Radzieckiego. Ni,e oddamy naszych dziecI
na żer wojny".
"W następstwie "planu Marshal.
la" położenie mas pracujących po.

ALEKSY

nay.rdarzy

Raj dla

Grubość pokrywy śnieżnej: Jelenia Góra, Karpacz 20, Snieżka 45.
Kłodzko 6, KudO"Na Zdrój 14, Duszniki 25,
Cieszyn 24,
Wisła 30,
Istebna 45, Barania. Góra 94, R6w:uca Klimczok 96, BJ.elsko 22, ZywIec
35, Rajcza 36, Zwardoń 42, Pilsko 60.
Maków 31, Zawojan 45, Babia Góra
72, Rabka 36, Jabłonka 21, Nowy
Targ 24, Obidowa 8, Zakopane 35.
Bukowina 25 , Kościersko 37, Łysa
Polana 55. Morside Oko 140. Hala
Gąsienicowa 70, Kasprowy Wierch
155. Dolina 5 Stawów' Polskich 168.
Kuźnice 50, Kalatówki 52, Czorsztyn
27, Trzy Korony 37, Szczawnica 22.
Pr~myba 38, Radziejowa 45, viJielki
Ronac2l 42. Kryn:ca 48, Jaworzyna
Krynicka 73, Iwonicz 23 cm.
Na całym obszarze gór był puch
świeży, miejscami nieznacznie przewiany.
Warunki dla narciarzy są bardzo
dobre_

I

TOŁSTOJ

-

(15)

dalszy ich spadek, który rozpoczął
się pod wpływem tzw. pomocy w ramach planu Marshalla.
Pod koniec roku 1945 rezerwy brytyjskiie wynosiły łącznie 2.476 milionów dolarów, czyli 610 milionów
funtów szterlingów wedqug dawnego kursu, zaś w marcu 1948 roku
bezpośredniO'
przed rozpoczęciem
się "pomocy" amerykańslciej - 2.241
milionów dolarów, czyli 552 miliony
funtów szterlingów.
Jednakże w końcu wrzeŚnia 1949
roku rezerwy brytyjs1cie spadły do
1.425 milionów dolarów,
czyli 351
mili0nów funtów szterlingów według dawnego kursu i 509 milionów
według nowego kursu. Pod koniec
czwartego kwartału 1949 .r?k.u, rezeL"wy wzrosły do 1.688 rruhonow d0larów, czyli 416 milionów funtów
według dawnego kursu i 603 milionów - według nowego kursu.
Tak więc, rezerwy brytyjsk-ie pomimo dewaluaCji i innych posunięć

Prze d of"nsyw "'!2
1ft:;

na wyspo Hainan

""
LONDYN. 5. 1. (pAP) ~ Agencja
Reutera donosi z Hongkongu, że
chińskie dowódzJtwo nacjonalistyczne. operujące na wyspie Hainan, po
stanowiło przenieść swą główną kWa
terq z północnej części wyspy na po_
ludniową. Przeniesienie kwatery nastąpi drogą powietrzną,

ponieważ

całe wnętrze wyspy
opanowane
jest już całkowicie przez partyzantów.
Ta sama agencja podaje, że zdaniem kół Hongkongu - należy
się liczyć 2'J bliskim terminem generalnego ataku Chińskiej Armii Ludowej z lądu stałego na wyspę.

I

szczył ściśnięte wargi). Mówi pan
lekko nachmurzyła brwi - Co?

NA STATKU

2 DZIENNIK

ŁODZliI

Nr 5 (1628)

dla

Łodz.-

.

Łódź jest jednym
z najbardziej
pod względem z.a0patrzenia w wodę
zaniedbanych miast. Dotychczasowa
sieć wodociągowa, czerpiąc wodę z 3
studzien pokrywa zaledwie 12 proc.
zapotrzebowania miasta. Większ0Ść
mieszkańców i olbrzymia większość
zakładów
przemysłowych
czerpie
wodę ze studzien lokalnych.
Jest to woda podsk.órna, w wielu
wypadkach zanieczyszczona nawet
szk0dliwyml dla zdrow:ia chemikalia
m1, ale co najgorsze nawet tej zlej
wody jest teź coraz mniej. W ciągu
ostatnich paru lat bowiem zaznacza
się stały spadek wydajności studzien
łódzkich.

W związku z
sytuacją nabiera

tak

katastrofalną

szczególnego zna.
czena projekt doprowadzenia do Ło
p0dyktowanych brakiem dolarów dZi wody z Pilicy i Niebieskich Zr6wciąż jeszcze są niższe - wed~u.'5 Clet Projekt ten będzie zrealizowany
dawnego kursu o 553 miliony w ramach Planu 6-letniego.
dolarów od stanu,
jaki istniał wl Już w r. bieżącym rozpoczną s1Q
chwili, gdy Anglia zaczęła korzy- prace wstępne związane z budową
stać z "pomocy" marshaIlowskiej.
rurociągu.
Przewiduje się znaczne zagęszcze~
me sieci. Liczba mieszkań, korzystauznał
jących z d0rnowych urządzeń \vodociągowych wzrośnie w stosunku do
rząd Chin ludowych
stanu z ubiegłego roku o 16 proc.
LONDYN (PAP). - Ja.k donoszą z
Realizacja planów na 1950 rok zaKarachi, rząd Paldstanu uznał cen- początkuje rówrueż poprawę sytuatralny rząd Chińskiej Republiki Lu- cji na "Jdcinku kanalizacyjnym. Liczdowej.
ba. mieszkańców korzystających z
urządzeń kanalizacyjnych wzrośnie
o 17,3 procent.
(jb)

Pakistan
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Spółdzielnia

pracy

Dyrekcja Okręgu Poczt i TelegraŁodzi
fów w Łodzi, podaje do wiadlJlIlości,
że praca w biurach wszystkich wyW Łodzi powstała pierwsza spółdziałów (oddziałów) Dyrekcji Okręgu dzielnia pracy szewców d cholewkarozpoczyna się o godzinie 8 min. 30 rzy, zrzeszająoa 31 mistrzów i czei trwa do godziny 15 min. 30_
ladnik6w.

szewców w

-

ś·tp·

JANINA

z

opn.trwna. Sw. Sakra.mentami
zmarła 5 stycznia. 1950 r.
Nabożeństwo żałobne w 80_
botę, 7 stycznia o godz. 10 w

kościele św. Teresy, Nowotki
Dr 121.
Pcgrzeb tegoz dnia. o godz.
14.30 z kapUcy cmentarnej na

Dołach.'

. .-

1łflBi!lD!ll--

Dnia 4.1. 1950 r.

LEITGEBEROW

SAS - JAWORSKA

MĄ2, DZIECI i WNUKI

JAN

__
zmarł

ś.tp.
DŁUTKIEWICZ

Mistrz Rzeźnicw-Wędliniarski
i członek Cechu.
Pogrzeb odbędzie się dnia 6
bm. o godz. 2 ppoł. ze Szpitala
w Radogoszczu na cmentarz

D~Yilczny udział w pogrzebie

prosi Kolegów

Zarząd Cechu

Rzeźników i Wędliniarzy
w Łod7Jl.

i.D.m.rall5iz:l• • • • •llllii iirl.II!I• • • • •a .......i

po angielsku?

- Nie rozumiem tu jeszcze wielu rzeczy, missis,
ale chcę pokochać ten kraj. I ja ten niezwykły kraj
pokocham.
- Podoba mi się pańska odpowiedź - uniosła
brwi i dodała w zamyśleniu. - Tak właśnie powinien odpowiedzieć dobry - człowiek... Allez hop! rzuciła ptakom okruch. A ja jestem złym czło
wiekiem. Jestem zła ...
Przekład Mariana L. f3ielickiego
Murzyn oparł się rękoma o poręcz, wciągnął nieco szyję w kołnierz. Nie wiedział, co ma odpowiedzieć. Prawdopodobnie spodobało jej się to:
- Allez hop! - kryształowo-ptasim głosikiem
- Dziwne, Cóż sprowadziło pana do Rosji Razawołała missis Rebus, rzucając czajkom okruchy
dzieckiej? Pytanie moje jest związane z moim zachleba.
wodem, jestem dziennikarką. Może mnie pan nazyLiwerowski dostrzegł, że z okna jadalni wysunął wać po imieniu - Ester. (Hopkinson pośpiesznie
się po pas Gusiew, również bardzo zaintrygowany i niezręcznie się ukłonił). Tutaj się z własnej
spotkaniem. Liwerowski zbliżył się doń.
woli nie przyjeżdża. Tu się przyjeżdża, aby urato- Może będzie pan tak łaskaw i poda mi kartę. wać się przed nędzą. To kraj głodnych marzycieli.
Przyglądam się twarzom - ciągnęła żałośnie - oh ...
O, ja już kończę.
Wypijemy po kieliszku?
one są okrutne, nieludzkie, te barbarzyńskie twarze szaleńców ... Tu się je ludzkie mięso i socjalizuje
Umowa.
kobiety ...
Stoi.
Niczego nie wsypywać do kieliszka.
- Kłamstwo! - rzucił gwałtownie Murzyn.
Drogi towarzyszu - Liwerowski aż się zdziWtedy ona odpowiedziała tak, jakby podawała mu
wił. Pan jest bardzo źle poinformowany o cu- wspókzującą dłoń:
dzoziemcach. Jesteśmy przecież ludźmi kulturalny- Chciałabym wierzyć wraz z panem ...
mi. Sypać truciznę do kieliszka ... To już coś bulwaSpojrzał na nią zdumiony. Na ustach ' missis Rerowego!. .. Gdzie pan o tym czytał?
bus wykwitł łagodny, niewinny uśmiech. Ciepły
Zeskoczył do jadalni i usiadł naprzeciwko Gusiewiatr rozrzucił jej jedwabiste włosy. Hopkinson
cofnął się nieco.
wa.
-.,- Allez hop! - Ester rzucała ptakom okruszy- Nie mogę zrozumieć, miss Ester, dlaczego wyny. - Czy panu podoba się tu coś, oprócz tych pta- brała u"ni właśnie mnie jako swego rozmówcę. Cią
ków ?Co? - (Murzyn zwrócił na nią oczy, zmar- ży mi to.

ZDARZENIE

Inź arch Zakowski bierze najżyW
szy udział "w pracach NROW od początku jej istnienia, tj. od r. 1945,
ja!w członek Komitetu Wykonawczego i przewodniczący komiSji plElnowania KW NROW.

WY.

kleństwem i nieszczęściem.

R. "Ani na
my walki z

podsekr~tarza 9tar;U.W Mlruster~twJe
Budowm~twa - mz. arch. Jul1usza
Źa'kowsklego.

Zdawało się, że po takim braku delikatności z jego
strony, rozmowa zostanie przerwana na zawsze.
Hopkinson przymknął oczy.
Ale czarująca Amerykanka przysunęła się doń
i łagodnym głosem, brzmiącym jak kryształowy
dzwoneczek, zapytała:
- Ależ nie miałam zamiaru obrazić pana.
Wtedy on w niezwykłym podnieceniu, tak że nawet piana wystąpiła mu w kącikach ust, odparł:
Jestem Abraham Hopkinson.
- Wiem.
- Mego brata, Eliasza, zlinczowano w stanie Południowa Karolina z powodu białej kobiety... Była
ona podobna do pani...
- O Boże! - i szeptem: - Allez hop ... - J ak
się to stało?
Zerknął na nią podejrzliwie, ale w ()czach jej
malowało się tylko współczucie i smu.tek ...
- Obydwoje pracowali w domu towarowym...
Mój brat nie był winien, że pod czarną skórą biło
mu ludzkie serce ... KochaŁ tę dziewczynę, nie spodziewając się niczego...
Bał się siebie samego, bo
strach dziedziczymy po czarnych matkach ... Pewnego
razu ujrzał ją w parku i usiadł na drugim końcu
ławki... Oślepiło go szczęście, że spogląda na tę czarującą dziewczynę .. _ Miłość trzeba wyznać, w przeciwnym razie może ona zabić ... Było to, prawdopodobnie, śmieszne, gdy zaczął wylewać przed nią s'we
murzyńskie uczucia tam, w parku, gdzie jest tylu
spacerowiczów... Postawił dziewczynę w głupim położeniu - shoking! Bardzo ją to rozgniewało. Otoczył ich tłum ludzi. Kilka tysięcy białych zakrzyczało: "Lynch". Brata okrwawioneg'J i zamqc/:"l11.ego,
ale i;yjącego jeszcze, powieszono na konarze dębu.

Organ ~za[j ruchu r j

w

przemyśle włókien

W sali konferencyjnej Izby Przew Łodzi 'Odbyła się konferencja racjonalizatorów Przemys]u
Włókien Sztucznych
z udziałem
przedstawiciela Min. Przemysłu Lek
kiego, ob. Kaczorowskiego. Poza
tym w konferencji udział wzięli dyrektorzy Zjednoczenia i przedstawiciele zakładów prOdukcyjnych: Tomaszów (Nr 1), Chodaków (Nr 2)
Wrocław. Zydowice (Nr 4), Widzev.:
(Nr 5), Jelenia Góra (Nr 6).
Narady pierwszej konferenCji tego rodzaju w branży włókien sztucz
nych miały na celu przede wszystkim określenie ścisłYCh fl)rm orgal"...izacyjnych dla ruchu racjonalizatorSkiego w przemyśle włókien sztucznych. Brak bowiem tych form we
dług słów dyr. Krotowskiego nie pozwala na wykorzystanie wszystkich
ml)żliwośCi jakie ten ruch otwiera.
. Ze znaczenia racjonalizatorstwa
zdajemy sobie wszyscy sprawę: jest
on przejawem postępu technicznego,
o który toczy się walka. Od tego
gdzie ten postęp będzie większy zależy zwycięstwo 'Jbozu pokoju. Dlatego ru<:h racjonalizatorski nie jest
d:zJiś ~agadnieniem wyłącznie gospodarczym ale również politycznym.
. Ruch racjonalizatorski
dokonaq
ważnego przełomu w dziedzinie pod:zliału pracy na fizyczną i umysłową
Spotkanie inżyniera, technika i robotnika przyczyniło się do zata;rcta
różnicy między wysiłkiem fizycznym
mysłowej

a

umysłowym.

sztucznych

zując

kwestie organizacji ruchu, czasu rozpatrywania wniosków, premio_
wania i stosowania wynalazków i ulepszeń. Kwestią. nad którą dyskusja r'.lzwinęła się intensywniej była
graniica raCjonalizacji i obowiązku.
Granicę ustalono w zależności
od

UI'z~d Wojewódz.ki Lódzki pOdaje do
wiadomości.. że Ministerstwo Pracy l
Opieki Społecznej będziJe dysponowało od
15 styC'wia 1950 r. wOlnymi miejSClami w
Państwowych Zakładach Szkoleoni.a. In
wa.lid6w w działach: ślusarsko,meC:h.~
radl:o_mech..
kreślar.3kim.
auto,mech..
rymarulliim, spawalniczym. zabawkarsko,
d,...~ewnym, magazynier~w ro!lnyC'h i bryga_
dlerów rolnych dla męzczyzn. Dla kobiet
zaS w(:wyrÓb
działach:
krawi1lckim. dzie'wiar_
skim
kołder). bieliźni.a.rSlkim t ma.
szynoPl.'liaIDa.
Czas naul<i lIla dz:ialach: ślusaTSko_me.
chan.. radiill_mech. 1 auto,mechan. trwa
do 2 lat. w pozostałych działach od 6 do
12 miesięcy.
O przyjęcie na S'Zkolenie mogą, się ubie
-~ .nlw
•. adi"-'
g=
um wojenni wojskowi, pracy
i cywiB.nl.
Warunki przyjęcia.:
a) wiek od 18 do 45 lat życia.;
b) utrata zdolmośCli Zll.rookowarua od
45 proc'.;
dl ukończone 00 najmniej 7 Id. s'lkoly
powmechnej.
Inwalidzi pragD4cy wzI&ć udzla.ł w

Ruch racjonalizatorski daje dz!~
s.iątki usprawnrień, wynalazków i ulepszeń przynoszących miliony 11)będq
szczę.dnośCi w każdej branży, NaleZy dążyć do tego. by zdobycze stQsoPada śnieg. Wprawdzie w mieście
wane w jednych zakładach pracy, rozpuszcza się w czarne, ponure bło
przenosić na inne; rozszerzać zasto- to, ale w górach biaqa pierzyna śnie
sł)wanie nie tylko w danej branży,
ale i na caqy przemysł.
gu zapowiada najlepsze warunki dla
Pierwszym punktem narad były narciarstwa. Zapaleni narciarze zasnrawozdania fabryk z przebiegu ru- cierają z radością ręce i szykują nar
'"
chu racjonalizatorskiego na ich tere- ty. Tylko jedno "ale". Na rynku jest
nie oraz omówienie aktualnych te- za mało butów narciarskich. "Narmaiów dla racjonalizatorów i wynalazców.
ciarki" były, a właściwie pokazały
Następnie Józef Leszczyński racjo się na krótko i natychmiast zniknęnalizator z PSFJ Nr 1 w T'.lmaszo- ły.
wie Maz, wygłosił referat o pracy
klubu ze szczególnym omówieniem
Zapalonych sportowców spieszynajnowszej zdobyczy jaką jest stwo- my pocieszyć, że - jak nas zapewnenie brygad szybkościowego re- nia CZPS - pewna ilość butów nar
m>:>ntu maszyn,
ciarskich ukaże się w sklepach łódz
Po referacie wywiązała się długa
b' .
"
dySkusja, w której głos zabierali ra_/IclCh jeszcze w lezącym mIeSIącu.
cjonalizatorzy li inżynierowie ~mall(w)

Narciarki jeszcze

PODAJEMY DO WIADOMOŚCI. ZE Z DNIEM
1 STYCZNIA 1950 ROKU DOTYCHCZASOWE NASZE KONTO W NARODOWYM BANKU POLSKIM
Nr 27 ZOSTAJE ZMIENIONE NA

WOBEC POWYZSZEGO UPRZEJMIE PROSIMY P. T.
ODBIORCOW O WPŁACANIE WSZELKICH NA_
SZYCH NALEZNOŚCI, POCZĄWSZY OD DNIA
1 STYCZNIA 1950 ROKU. NA WYZEJ WYMIENIONY
RACHUNEK,

Ck 382)

LE .D.4.fi

Dr ItACZOROWSKA skórne, we.
neryczne.
kosmetyl{a lekarsk3,
17~19. Bandurskiego 12.
(k 81)
Dr pmSKOW WmTOR
ner_
wowe. wewnętrzne, 3--S. PróchnL
ka Nr 6.
(k112)
Dr PIWECKI wewnetrzne (płuca.
sercen. Piotl'l<owska 35, 3-6.
-----------Dr KUDREWICZ - specjalista:
weneryczne. skórne g...:,10. 4-7.
Piotrlkowska 106.
(k 82l
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FRYZ,mR
St.
DAMSKI
z ul. Piotrkowskiej 76
obecnie

NOWAC/C1

PAH

W IV KLASIE 57 LOTERII PADŁY WYGRANE
1.000.000.- na Nr g7893
500.000.- na Nr 58571
200.000.- na Nr 33913, 36633. 55204. 62762
100.000.- na Nr 33757, 34318. 38631, 46100. 49569.
55415. 55708, 71681, 71715.
oraz dalszych 16 po 100.000.- w naj szczęśliwszej

ul. ZamenllOfa 1

największej

KOLEKTURZE LOTERII PAŃSTWOWEJ Nr 1

P.B.P.

..,..

1. IUEROWNIltA Odl1z. FinansowegO
GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

Obznajmionego z nowym Planem Kont
3. REFERENTA Płacy i Pracy
4. KSIĘGOWYCH i KONTYSTOW.

Targowa Agentura WoJ.
1 poszukuje
Szefa Rachuby. Warunki do Ol.~
wien:a n3 miejscu.
(1e 407)
Zgłoszenia wraz z życiorysem.
------,:-.,.--:-:-;
SPOLDZmLNIA Pracy "Odzież"
poszukuje transformatora ~ :lO
speCjalista: volt. Zgłoszenia J)Od tel. 145.58 do .
Dr ZAURMAN
KUPIĘ tekturę· Nawrot 21. pracown1a walizc!c
r214g)
(I30g)
skórne. weneryczne 8-10. 5-7. gOdz. 16.
IBIłJlCZ/ESI"
Naru:towIcza 2.
--(k 83) POTRZEBNA szwaczka na koszu
zanim
kupise
obejrzyj
u
- - CZERNffiLEWSKI
--------- - le męskie. Piotrkowska 294. m. 6
SPRZEDAM maszyn!' .,S'1H(C'·a·'
Dr
choroby
krytą ul, Zgien:l<a 42 m. EO. po,
WOJCIECHOWSKIEGO
Skóry i weneryczne. Piotrkowska POTnZEBNA pomocmi.ca domowa
przcczna oficyna. Duszyl1!:ki.
PIOTRKOWSKA 59
nr 88.
(kl22l na przychodni!'. Stalina 42. m. 50
poprneczna oficyna.
Dr LENCZEWSKI specjallsta cho POTRZr:BNA pomocnica domowa
PUDLA cznrnego 11 tyg. r~so\ve
(213g) ,
rób KObiecych. akuszerJi. Piotr- Zero.-oskiego 65. 1"1.. 7.
go sprzedam. Plotr'~ov/sk~ 82--70.
kQwska 56. 1}rzyjmuje 8-9. 3-7.
I:'OSZTTK1W ANIE PRI\CY
KUPNO I SPRZF..DA2
SPRZEDAM piękny stołowy. t<!p_
ZAOF1AROWI\NIE I'UACY BILANSE dla Sklepów sporząd?a ,
czan. kuchn ię elektryczną i inne.
bucha'ter z długoletnią praktyką. PIORA WIECZNE kupujemy na Kllińsk lego 44. m. 45.
DZIEWIARKA potrzebna na mQ- Tel. 162-18.
wet połamane - STALINA 6.
szynę reczną s.. neczlwwą - ~~. =r;-K-O-N-O-III:-IC':S.,-T:-A-z--p-ra""'k""'t-y-:-k-ą-.-s-p-eKSIĄŻKI wc wszystkiCh językaCh
wrot 32/3.
( o) cjalność 'll1ali;oa życia gospodar_ SPRZEDAJEMY tanIo domy, dom kupuje stale KSIĘGARNIA NA.
POTRZEBNY kuśnierz . zaraz - czego. zmieni posadę. Oferty sub ki. place. wilJe. Wiauomość KL UKOW , Piotrkowsl{a 107. tel e(l31g) fon 220_53.
(k307)
l.iń.skAego 180. m. 4.
Łódź. Piotrkowska 36. Bl'yczkowski .. Magister" Dziennik L6dzkl.

I

I

&-.

SPRZEDAM adapter meblowy z 'KROJU męskiego - damsklego
płytami . Smugowa 25, m. 1.
WYUC7.ają Kursy IPR.
Za!>lsy
Jaracza 14.
SI'R.,"';EDAl\I 25 gram strcptomycy
ny. I,ódi Wólczańska 41. m. 20. MASZYNISTliI, sekretarkI. kores
od 16-19.
(250g) pondentki. stenotypistki. kslęgo
wi llzupełnjają s\ve wiadomości
SPRZEDJ\l\I urządzenie gabinetu na Kursach Stowarzyszenia Ste_
dentystycznego. piec amel'ykailski ncgraiów. Pio:rkowska 83 - za_
oryginalny niklowany. stół stolo pisy.
(k384)
wy i 5 kl'zeseł oraz urządzenie
hallu. Wl.adomość: tel. 151.15 od
LOfi.AI.Jf
18-19.
(k318)
STUD:!NT medycyny dobrze sySTREPTOMYCYNĘ sprzedam.
- tuowany poszu~<ujc pokoju. Cena
Wic:ckowsklego 30. m. 18. front. oboj<,;tna. Oferty Dziennik Łódzki
III p.
(94g)
pod ..Student"
SPRZEDAM 3 fotele. kozetk\)o
stół ol<rągly. kredem Kuchenny i POSZUH.UJEM1l lokalu cUa usta
piec żelazny. Tel. 133,74
(693) wienia maszyn firankowych o
powierzchni od 200 do cOO m kw.
z parą 1 sllq. Zg!oszenla 162_79.
N A {l fi. A
=
K()ZN1~
[(ROJU damsk.iego.
dzieCinnego
wyuczają kursy IPR, zapiSy Na~wrot 32-3
mUl:! p) Pu.Z1lBLĄKAŁA się wilczyca ......
czarna, żółto pOdpalana. Do ode_
branf,a Poranna 2-5.
(725)
~ZHrr~y
Przy_p. !\dm. namI!. I. P. l{
ZGUllIONO indeks SGH Nr 01211
Andne.j. 4 przyjlllujc zapisy
Hampel Ta-d llSZ, Plocka 31.

--

POSZUKUJE:
2.

OREUę:u l, (j D 1..

JI
ul. PIOTRKOWSKA Gl;
Losy w wielkim wyborze do 58 Loterii S<J, już do nabycia.

CENTR. HANDL.
FARM. - SANIT.
CENTRALNY
SKŁAD
Łódż, Al. Kościuszki 69

"C E N T ROSAN"

POTRZEBNA potnocruca domowa
do malej rodziny. Wiadomość
Łódź. Wólczańska 41/21.
_ _ _ _ __
POTRZEBNA pomoc do kUchni 11 Listopada 78 .m. l
(120g)
J~ASA

.. d k

O Z a

lo niedozwolone obroty

WILEŃSKA S- ko · FRYZJERÓW OAMS(ICH

WYCHOWAWCZYNI, nauczyciel_
ka do większej dziewczynki na
stale potrzebna. Tel. 256-46.

w Łodzi, InżynierSka

.:

I

pracuje

I OPTYCZNEGO
ł,ODZ, ul. Wigury 21
ZATRUDNI natychmiast:
1. liiero'llm.ików St'l,cji Spner!aży. 2. ro.crowników Sekcji
Kartoteki. 3. liierowników Sclcc.ii Ewidencji r, }{onty1l1gcntów,
4. Referentów Jlan(Uowych. Ii. }{arLott'karzy. 6. Fll.kturzystów.
7. Refcrenta Organizacji Sieci,. 8. li'lęgowych bi~ansistów.
9. Starszy~h ksi('gowych, 10. Maszynistki.
REFLEKTUJEl\IY TYLKO NA SIŁY WYKWALIFIKOWANE.
Poda.nia przyjmnje Oddział Persolllllrny.
(k 239)

leo z 111m i,Ori!fsCm"?

-

HU UWADZE

BIURO SPRZEDAŻY PRZEMYStu PRECYIVJNEGO

prostu
.

cyjne r~chowi racjonalizatorstwa we~ l\:l:G~~~U znajome~u, ;któ~y często
wszystklch zakładach pracy i okre-~ llodrvzuJe zd:!r"za SIę, ze ~edzie do
śla kompetencje i ob'.J\viązki. komisji~ ;i~Itiegoś n:,thst,a jednego dUla a d,i"~
funkcji sprawowanej przez praco- usprawnień oraz j~.i członków.. . 11 g.eg(} ~HISl ?YC z p0'Yl"0tem Da m~~J
wnika.
Nowe zarządzerue przyczynI Slę~ sen. NIe !lzmrnego, ze ,często. WYhUNa zakończenie konferencji dyrek niewątpliwie do dals~ego post~pu nipuje miej~et) w W~:!OUle !lYPI~lnym.
br naczelny Zjednoczenia zapoznał chu racjonalizatorslce?'o ktory w~ chc.)e byc wypcc~ętym przYi>ywazebranych z nowym zarządzeniem naszej g'.lspodarce nat'oddwej jest po~ jąc na miejsce. Nie jest to jednak
w spra:we akcji .racjonalizacji. ~a-I tencjalną siłą rozwojową.
(zt) ~ takie proste.
rządzerue to nadaJe formy orgamza~ Niedawno wspomniany przyjaciel
~ Ulusiał udać się do Kl·akowa. Gdy
~ wsiadal w Łodzi d(} pociągu zdziwił
~ się trosz:;;ę, że w wagonie panowało
~ przejmujące zimno. Nie rolJiono zre~ szt~ złudzeń. Zainterpelowany kon~ duldol" wyjaśnił, że wagon sypialny
szkoJenisu winni złożyć do 15 stycznia nic. opiekę lekarską.
naukę zawodu. ~ zn:tjduje .s~ę ~a końcu l)?ciąg~ i nie
1950 roku:
Podanie wraz z zał~cznikami należy~ m2. nadzIel, ,.;eby było c!epleJ, Para
a) podaJruie;
kierować do Urzędu Wojewódzkiego LóćI'ą nie dochodzi. O spaniu nie było mob) wlasnoręcznie napisany życiorys;
kiego - Wydział Spraw Inwalidzkich '\V~ wy
c} świadectwo lekarskie l
Lodzi, Ogrodowa 15 p. 108.
~.
dO ostateczne świadectwo ~k~lne:.
Bli;lB":YC~ danych. odn09n}e w.arunków~ Przyjemniej zacz~ło się w drodze
e) inw. 'wojenni odpis kSlązeczkl In_ przyjęcia ~ składama podan UdZlCilą Sta_~
, . t"
K
walidzkiej;
rostwa (referaty opielq spolecznej i ref~"j PGw:o.neJ. Wagon na s aCJl \~ raf) inw. pracy odpis d1lcyzji z U. S.
l'I3.ty spraw inwalidzld.chll. Ubezpioeczalnie~ kaWie zestał na tyle ogrzany, ze moSzkolący się w zakładach otarzł'mu}~ Społe=n~. Oddz. ZUS oraz l'::ola Il1IwalL~ *na się było rozebrać i poło~yć. Był
bezpłatnie: zak,,"aterowrun.i.e. WYzy\V1e. dów WOJenmych.
lito J'''dn''.lr
Dl'eSzczęS'Cl'a. Po
~
_ _ • pocz~,tek
.,
~ północy w$zystldch zbudziło przejmujące zimno. W drodze, nagrzany
..
fi w Kralwwie pociąg, szybko się o...
g
!:j ziębił. Poro2bierani pooróżni szczęW
sro U ropa gon y złu :t.l
~~ d
kając
z~bamj dojechali rano do 1,0'
.
W
'
' pozrueJszym. Otw ar-p;
' !j Zl.
Stararuem
ydz!ału
K ultury l'ręb
ną w czasie
Sztuki ZM zostaną sprowadzone d0 cie wystaw nastąpi 22 bm.
Przyjaciel zamiast wrócić do praŁodzi jeszcze w bieżącym miesiącu
Z inicjatywy Wydziału Kultury i~ cy musiał chory połO"~yć się na parę
trzy intereSUjące wystawy objazdo- Sztuki ZM i ORZ'Z po raz pierwszy~ dui do łóźka!
we. Organizatorem tych wystaw, do zakładów pr~c~ i fabr:>:k oraz Od-~ Wagon sypialny jak sama nazwa
które eksponowane były w killm- le~łych prz.~dmieś~ uda SIę autokar,~ na to ws tazuje służy do svania. Donastu większych miastach Polski, k.tory .ZWOZIC będZ1e na wystawę wy-~ brze by więc było, gdyby pożytecz..
jest Ministerstwo Kultury i Sztuld. CieczkI.
~ n2. skądin~d instytucja jałtą jest OrObecnie wszystkie te trzy wystaW marcu br. przybęazie do Łodzi~ bis zechciała wziąć to paU uwagę
wy przybędą do Łodzi z Warszawy, pośmiertna wystawa dzieł wybitne-~ i umożliwiła w nim sen podróżnym.
Pierwszą 2 nich będzie wystawa go malarza, Felicjana Kowarsldego ~
(zk)
Kopernikowska, zawierająca wiele Wystawa ta, jak wiadomo, była eks-iI! ....' ................................- - - -....- - -........................·......
pamiątek oraz historycznych ekspo- ponowana podczas Wystawy Lekkie~
ł
natów, dotyczących wielkiego nasze- go Przemysłu POlskiego w Moskwie
'i
go OOkl"ywcy i uczonego; m.in. ujrzy- i wzbudziqa duże zainteresowanie w powraca z wczasów zimowych
my 'Jryginalne narzędzia, z pomocą kraju i zagranicą.
(zn)
których pracował Kopernik.
Kilka tysięcy uczniów szkół łódz.o
•
kich spędżiło ferie zimowe w pięk
Drugą wyst.awą, która najbardziej 81 U Ił O O G Ł O S l E N nie położonych miejscowościach po_
ucieszy miłośników sztuki, b:;dzie
SPOł,DZIELNl
za Łodzią.
cykl obrazów pt. "Warszawa w malarstwie XIX wieku". Złoży się na
WYDAW?'HCZO· OSW1ATOWEJ
Wczasy zimowe organizowało kilnią 40 arcydzieł różnych malarzy
.. CZYTELNH{"
ka instytucji łódzkich. Najwięcej, bo
dk .. kim
l
poIskkh z Po owms
na cze e.
przyjmuje OGŁOSZENIA aż 4 ośrodki zorgan,zowało Towarzystw'.l KolonU i PółkoloniJ.
Trzecią i ostatnią, którą zobaczydo całej PRASY POLSKIEJ.
my w miesiącu styczniu, będzie Wy-I7u,_ _ _...._~_ _ _ _ _ _ _ _......
Dzieci, bawiące na wczasach zorga
nizowanych przez Tow. Kolonii l Pół
stawa Kościuszk'Jwska, w ramach
której oglądać będziemy m. in. orykolonii powracają do Łodzi w nieginalną czapkę Naczelnika, jego 10mqxq dzielę i w poniedziałek.
Z Lądku-Zdroju przyjadą dzieci
tografie i listy oraz sukmany kra- 4 miesi qce ObOlU pracy
pociągiem na Dworzec Kaliski dn. 8
kowskie i kosy racławickIe.
Pociąg ze
W lipcu ub. roku funkcjonariusze bm. o godz. 8 min. 3.
Z -<
.
W dz Kult
aUlierzem~
Y'.
ury .~
SZkl?rskiej Poręby przybędzie na
MO
zatrzymali
wóz.
na
h.-iórym
znaj
S~tuki ZM Je~t pokazame wszy".Dworzec Kaliski dnia 9 o godz. 8
kich trzech opisanych wystaw 'łącz dowałl) si.ę 1600 kg mąki. W wyniku min. 3. Z Wiśniowej GÓi"Y i Teofilonie w pawilonie wystawowym O- dochodzenia ckazało się, że mąka ta Vl:\ przyjadą dz.ieci autami. które
środka Propagandy Sztuki w parku
stanowiła własność
Leonarda Jar- zatrzymają się przy ul. Szpitalnej
Sienk.iewicza. Jeżeli okaże się, że lo11/13. Auto z Wiśniowej Góry przykal będzie za szczupły dla objęcia czyńskiego zam. w Tuszynie. Zerom będzie w godz. 11-13 a z Teofilowa
na raz trzech wystaw. to wystawę skiego 12 i Tadeusza Kuny. Jarczyń pomiędzy 13 i 15.
(jI»
Kościuszkowską obejrzymy jako od- ski i Kuna dzierżawili mlyn m'.ltorowy w Tuszynie i mąkę tę otrzyoSrod~(ów
m3li z tytu:.lu ol)łat przemiałowych. ~tOJOnajnych
Dnm 6 bm. o god:z. 11 w lokaju przy Wbrew obo1.viązującym przepisom
Jakkolwiek dopiel''.l rozpoczęła się
ul Piotrko=:kiej Illr 108 odbędzie SIę postanowili ja sprzedać bezpo'Śred- zima. Min. Oświaty przvgotowu_ie si"
CHOINKA NOWOROCZNA dla dv;eci.
• ".
. ,
'<
gastronomików.
u1'74dzona
staraniem mo dwu łodzklm pleKarz'.lm Kaz. już do masowej akcji kolonijnej mloSekcji Gastronomicznej przY ZWinktlj Kruszy (Leo-ionów 30) i Mikołajowi dzieży szkolnej.
Za", Pra.:'. Przem. Spożywczego w Pol,
b
•
O· dk' l l '.
b d
ty
sc". .
Sikorskiemu (Lutomiersk 8) ktorym
sro , l {I) omJne ę ą w
m roku lepiej zaopatrzone w sprzęt: łóż
już poprzednio sprzedali dużą ilość ka. pościel i inne urządzenia. Instymąki.
tucje, które mają zamiar zorgartizoOrzeczeniem Komisji Specjalnej wać w tym r?~u kolonie, po~inny
Notatka w piśmie naszym z dn.
• .
."
do 7 bm. ZgłlJSIC zapotrzebowame na
4 bm. pt. "PSS interweniuje" doty- Jarczynskl, Kuna, Krusz l Sl'korsl0 sprzęt. Zgłoszenia przyjmuje Inspekczyła sklepu Nr 269, a nie, jak myl- skier'.lwani zostali do obozu pracy torat Szkolny (Łódź. ul. Piotrkowska
przymusowej na cztery miesiące,
37).
(b)
nie podano 268.

50 rostowanie

Z. E. O. Ł. PODOKRĘG Nr 1
(ELEKTROWNIA ŁODZKA)

C.H.P.M.
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SEK8fTARIAf

Hn

\VC

f\tlrv)' Adml~'D.i~tr.sJ;un1H()
mas7.ynopj~wnia.
J,~i~go\Vo

lic; słpnogl'afii i j,'zyJ,ów
cycb.
(k

ZGUBIONO leg. Zw. Za w .. leg.
tranl.,vajOVJq.
mieslą~
grudzień.
Adamczyk Wanda.
(68s)
DZIENNIK ŁODZKI Nr 5 (1628)
nhl:

41"

J:III:Ul~

KALENDARZYK

Hokej
BUDAPESZT. W nmach roz~ry'wek •
Puchar Pokoju odbyło si{' na sztucznym
lodowisItU w Budapeszcie spotkani:~ ho.
kejowe między czołowymi ,h'użynami we
gierskimi MTK i FTC. Zwycidył MTK
5:2 (2:0, 1:1, 2:11.
lV drugim meczu drużyna. IIlallerd od.
niosła rekordowe zwycięstwo nad Posta3
21:0 (10:0, 3:0, 8:0).

OZIS'

Piątak

Trzech Xróll

6

JUTRO

STYCZNIA

Ż 9:7

LocJlIlD&

KRONIKA
'"UNE TELEFONY:
Komenda MJeJska M. O.
POCOtowle Ratunkowe PCK 104-44.
8trU ;>o~rn&
Klejskl OśrodeJr WOrmacjl

253-60
134-15
117-U

iewadził przegrał

8
159-15

Dyżury aptek

-I

Rewanżowy

mecz bokserskl Poznail
Milą niespodziankę sprawił Czarnecki,
I tym razem Z'Wyclę_ który odniósł bezapelacyjne zwyctęstwo
stwem Poznania. Goście wygrali w Łodzi nad Lledkem.
9:1.
zawledll natomfa.st mej mlodzI zawod_
Przez cały czas spotkania prowadzenie nicy łÓdzcy I Kawalskl, Zachara 1 Wala_
przechodzUo I: rąk do rĄk 1 trudno było szczyk. Doskonale wypadł walczący po
przewidzieć Jakl będzie koilcowy wynik dl:o.bzej przerwie Ma.rclDkowskl, ",wycto_
zmaga.1\ ośmiu par,
bJąc przez dySkwalifikacJę Sclgaly.
W czasie, gdy na
W znacznie lepsze1 formie nit w 1949
rfng weszli zawodni roJcu znajduje sili OlejnIk. Zwycięstwo
cy
wagi
ciężkiej jego nad Kup czakiem było bez zastrze_
Grzelak (P) I Nlewa. ~eń.
dzlł -wynilt brzmiał
Wyniki walk były następujące:
7:7. Stało się jasne,
w. musza Wofniak (P) zremisował ze
że od postawy Nie_ Stasiakiem (Ł), Na początku walki obaj
wadziła zależało czy są wyjątkowo ostrożni I sędzia ringowy
Ł6dt
potrafi zre_ zmuuony jest Ich namawiać do rozpo_
wanżowa6
stlę Po_ I częcla akcjI. Stasiak punktuje.
Dobrze
znaniowi,
czy też WYChOdzą mu lewe. Wotnlak jest wyrd_
p.ęścfarze
2l
nad nie
speszony I zasłania liII podwóJną
Warty potrafią odnIeść drugie zwyclę- gardą. wołnlak niepotrl:ebnle sygnallZll_
stwo.
je Ciosy. Walka wyJĄtkcnro zdarta. Sta_
Niestety Nlewad.zll zawiódł. Był on tle siak jest w alccjl, ale na.tIz1ewa liII od
nastawiony przez .wego sekundanta 1 tle czasu do czasu DA ciosy wotnlaka.. 8pot_
rozwiązał walkll taktycznie. NIe wolno kanie ko4czy alll wynikiem rem1sowYM.
mu było punktowaĆ,
będąCl
lłabszym
w. kogucia - Lledke (P)
przegrał z
technicznie zawodnikiem od Grzelaka, a Czarneckfm (Ł). Łodzianin jest awarty.
IśĆ jedynie na wymianIl clos6w. Ciosów Wykorzystuje on 'łabe momenty Lfed_
nie było I NIewadzIł
przegrał
dwie kego, ktar,. biJe zbyt lzeroko. Czarne_
pierwsze rundy. Mimo wygranej trzeciej ck! ma przewagę przez cały C7.aS spot_
- przegrał to sensacyjnie zapowiadane kanla i zwyclę~a Zdecydowanie.
spotkanie. Grzelak, który jest pogromcą
w. piórkawa _ Panke (P)
wygrał z
Rademachera, odniósł jeden z najWlęk·1 KowalSkim (L),
Bokser ł6dzk1 chociaż
szych swoich sukcesów !tyciowych.
walczył odwafnie, to Jednak jest jeszcze
bardzo surowym zawodnikiem 1 gdyby
NIESŁUSzNm GWIZDANO
Panke potra1U
wyprowadzić przynaj_
Drugą n1espodzlan mniej
Jeden silny dos _ wygrałby
ką było
uzyskanie przez KOI
wyniku remisowego
przez Wotnlaka ze
PODNIECONY SEKuNItANT
Słąslaklem. Publl.cz
w. łekka - Sclgała (P) przegrał przez
ność byla wyraźnie
nIezadowolona z wer dysltwallłlkacJę. 2'JWycl~ył w pięknym
stylu Marclnkowskt. ŁodztanIn z punktu
dyktu
sędziowskie_
go, widząc Jako zwy zaczął polować na cios. Selgala zasypany
gradem clos6w jedynie bronił sIę. Zna_
cłęzcę Stasiaka, Na_
szym skromnym zda lazł się on do 6 na deskach. Po chwll1
niem,
Stasiak
na dopadł go Marcinkowski 1 w powietrzu
zwycięstwo nie zasłużył, a wynik remi_ wisiało jego zwycięstwo przez KO, ale w
najbardziej tragicznym
momencie dla
sowy calklem go nie ltrzywdzl.
Scigaly, na ringu obok sędziego ringo_
wego znalazł się i sekundant Majchrzy_
ckl, który rozdzielił zawodników, chwy_
PUTEK, G styczni:G.
tając za szyję Marclnkowsklego. Sclgala
6.53 Sygnał CZBSU. 6,55 Program dnia. został zdyskwalifikowany.
MajchrzycId
7,00 Auuycja dla wsi. 7,15 Muzyk!).. 8,00
doskonale, co robi i "dawał
DZIENNlK. 8.20 Muzyka. 8,55 Audycja wled7:lal
SKRK. 9,00 Muzyka, OTganowa. 9,30 Muz. sprawę z tego, Jakle będą następstwa,
10,00
. SI=YlJlka na
ogólna..
10,15 Fel.
Muzyka.
ale_ wolał,
zawOdnik
10,:1.0 "Niedtziela
wsili". 11,00
11,10 _
_ _ _aby
_ _ młody
____
_ _ _ _jego
_ _zo_
_
Omów. programu lok. na dziś. 11,12 Fragm. książki J. Boka pt. "Na Uralu",
11,22 Muzyka dla wszystkiCh. 11,57 Syg.
żgcia
na! C'Za.SIU. 12,04 DZIENNIK. 12,15 Konc.
rozr. 13,00 Pog. 13,15 Swpka ltT3lk. 14,00
Klub DKS rz:m.lenlł dotychczasową, na_
Alek_
"U naszych twórców". 14,10 Koncert zwę na. KS .,Włók.nia.rz"
Polskiej Kapeli Ludowej . 14,40 ,,:r.1nieh" sandrów. W związku z iym, zarząd Klu
- opow. poeto J . Slowac'kliego. 15,00 _ bu komunikuje, że IPrzeporowadza sI~ po
Utwory
fort.
kom.
ros.
Iradz. nawną rejestrację wszystkiCh człcmków.
15,15 Reportaż z "Choinki" TPD. 16,00 D'eklaracje należy składać w Zw. Zaw,
DZIENNIK. 16,20 "Meilodie świata" . 16.5U do dnia 16. l , 1950 r.
Pogadanka akt .•hist. 17,00 Koncert dla
W dniu 6.I 1950 r. o godz. 10 w świe_
przod. świata pracy. 17,40 Audycja PO tlIcy Zw. Zaw., Południowa 6 odbęodz1e
"Służba Polsce". 18,00 "Pl'Zyjacileie" się ogÓlne zebraatie dlnformacyjne wszyst_
sztuka. A. Uspiet\s'mego. Transmisja Ol kich człcmków Klubu.
Teatru Młodego Widza w KrakOWie. 19,00
Robert SdIUmamn "MiloM Poety".
19,30 Aud. wymienna. 20,00 DZIENNIK.
przy Centralnym Zarzl\dzle P.I:Zemyslu
20,40 "Wiersze poetów mUTZyńskiclJ." - OdZieżowego w Łodzi z:awiąz.ało się kolo
opr. I przekl. W. Jędrki'e'W1il:m. 20,5() - spwt{)we, obejmujące sekcje: siatkówki,
Płyty.
21,00 IIruzy,ka; 21,30 Muz. tan. koszyk6wJd, pływoack.ą, tenisa stołowego
22,05 Płyty. 22,13 Omówienie programu oraz sekcję szachową,
lokalnego na jutro. 22,15 Koncert rozr.
W najbliższych d.n.Iach odbędzie s1ę
Transm. z Bud3ipesztu. 23,00 OSTATNIE zebranie organizacyjne członków lrola j
WIĄD. 23,10 Program na jutro. 23,16
wybory kierowników
poszczególnYCh
Mu~'11m. 24.00 Koncert ~czeń.
sekcji.
Ł6di zakoticzył się

I>sfaof.jszej llOC7 dyturuj, aptek1:
Ba:rt:aIzoe~ (P1otr1kOWS'ka. !)aJ
'~ldego (.Armll Czerwonej 63). ban,
eerowej (Zg1eraka 63), Rowdlt\sklej , Kop.
I'OWI!Ildej (Plac WolnoścI 2). Stanielewlcza
(Nowotki 91), Slnleckiej (Rzgowska 61).
A. BorowsUtiJego (Gdańska 23).

Teatry
TEATR PA~STW. Im. ST. JARACZA:
o godz. 19.15 - "Zielona n1ica".
TEATR POWSZECHNY - o godz. 19,15
.. Rozbitki",
TEATR "OSA" Traugutta l. tel. 21~.10:
o g. 19.3(1 - ,.I\.omMls li \Vodewilu"
UATR KOMEDII MUZYCZNEJ .. LUT.
NIA" - O godz. 19.15 - .. Ptasznik
• Tyrolu",
:'A$STWOWY TEATR NOWY (ul. Da.
IsyJiskiego 34) o godz, 19,15 ..Rryl:'ada 8zlillel'z& Karhana"
HATR LALEK ,.ARLEKIN" - o !!'Odz.
15 - ,,'Vesoła ?tlaskarada".
DATR UDOWSKI - o godz, 19,80 _
..Wielkie zmaga.nle",

MUZEA MIEJSKIE
IIUemD Etnograficzne Plac WolnodCf 14,
<telefon 156.16):
lIueum Prehistorye.z ne - Plae Wolno.
'cl 1ł (tel. 139,18)
lIueum Sztuki - uL Wlockowskle:o SG
(telefon 182,73)
lIuzeum Przyrodnicze - Park SIenklem'
ClZ. (tel. 202.62). - Otwarte codzlen,
nie prócz poniedziałków w god:/:. od
20; w ~edziele t świeta od godz. 10
10 do 18: w czwartki od godz, 15 do

do 17.

"'na

z Grzelakiem - Majchrzycki n a ringu

I

ADRIA - '(dla młodz.) ..~nodo§6 Toma.
sza Edisona" - godz. 14, 16, 18, 20.
Poranek godz. 11.
BAŁTYK ,.sumienie" god2. 17,
19, 21; dozw. od lat 14.
poranek godz, lO, 12,
BAJKA - "Wschoduie zaloty" - godz.
16, 18, 20; dozw, od lat 14.
GDYNIA - .. Progrom AktualnoAcl Kra.I.
~ Zagr. Nr 2" godz, 11, 12, 13,
16. 17, 18. 19, 20, lU
HEJ, (dla mlodz.) ·"Bohaterowie
Pustyni" - godz. 14, 16, 18, 20.
Poramek godz, lO, 12.
MUZA - ..?t!J\lcząca Barykada" - godz
16,30, 18, 20,30; dOiZW, od lat 14.
Poranek godz .. 11.
POLONIA - .,Pustelnia Parmeńska" I seria. - godz . 16, 17, 19, 21; do7:W.
od lat 18. Poranek godz. 12.
PRZEDWIOSNIE - "Pocalunek na wta.
dCoule" - godz. 16, 18, 20.
poranek godz, 11,
BOBOTNIK .. Odd7fal
Z - S"
godz. 14, 16, 18, 20; dozw, od lat 14.
BOMA - ..WOłga. Wołga" - go d'!:. 16,
18, 20; d021w. od lat 14;
Poranek godz. 9, 11.
BlmOBD - .. Gól'lł dziewczeta" dla
mlodz, god'Z 14; ,Niecierpllwoś6 ser
ca" - godz. 16, 18, 20; dO'ZW. od lat 18
STYLOWY - ,.Panna bez posagu" god",.
14, 16, 18, 20; dozw. od lat 18.
8WIT - .. Bitwa o Stalingrad" - godz.
14, 16, 18, 20; dozw. o.d lat 16.
godz.
TATRY - "Spaewak nieznany"
18, 18. 20; dozw. od lat 14.
Poranek godz. 9,30, 11,30.
Tl!iCZA - ,.Czarodziej Sad6w"
godz.
14.30, 16,20, 18.30, 20.30;
dozw. od
lat 14.
WISŁA "C",noMI.ej Sadów" - godz.
17, 19, 21; dozw. od lat 14,
Poranek godz. 9, 11.
WŁÓKNIARZ .. Ali Baba' 40 rozbó,in\.
Mw" - godiz. 12.30, 14.30, 16.30, 18.30
20.30; d071w. od lat 7.
DZJS
WOLNOSC - "Pustelnin parmeńska"
- W świetlicy, Południowa 6, w Ale.
I serna - god:;,;. 16, 18, 20; dozw. od
ksandrowie, o godz. 10 zebran.le infor,
lat 18.
macyjne wS'L}'stkich
czlcmków klubu
Po.ranek godz. 9, 11.
D. K. S,
ZACHĘTA
..Bogaty ploll"
W
saJJr,
Piotrkowska
108, o godz. 11
godz. 16, 18. 20; dO?Jw. od lat 14.
Gw'Ja.Zdka dIla dzieci gastronomi:!ców.
Poramek godz. 11.
- W loikalu Zgromadzenia Kupców,
Piotritowslta 40. o godz 10 zebra.ni'e in.
formacyjne czlOOllltów branż: :Wlóltl:en.,
DZIEClml DO LAT • WSTl!iP DO żelaznej, papiern.,. chem., . ce.ramlcz..'leJ w
spra.wie zarzą,d'Zerua o zmJame cen,
KINA WZBRONIONY,

Rodio

Zebrania

odczyty

Z

.'ubóUJ

ZURYCH. Drużyna
hokeistów a.n.
gielsl<f>ch "łlarringay Raccrs", która w
stał Zdyskwalifikowany, nit mlalby być polowie stycDIlia odbędzie tournee po Cze
znokautowany, względnie ltontuzjowany. chosłowacji, rozegrała w D.l"oS mecz z
w. półtredn1a - Kazlmierczak (P) wy_ miejscowym klubem IlC Davos, remisu.
jllc 3:3 (0:0. 2:2, 1:1.).
grał w lU rundzie' przez poddanie się
Pierwsz)' swój mecz w Czechosłowacji
słabego Z&cllary,
kt6remu daleko jest
rozegra !tesp61 aIIlgl:.elski 10 bm . w Klad,
Jednak by za.stępować Deblsza.
nie z reprezentacjll C. S. R.
w. 'redn1a - KupczaJI: (P) przegrał z
Olejn1klem (Ł). Bokser Poznania trzymał
Olejnlka I utrudniał
mu prowadzenie
walkI. OlejnIk był dobrym w zwarciu
I szybko
wyprowadzał ciosy z półdy_
stansu.
w. półśrednia - Franek (P)
pokonał
Walaszczyka (Ł). Poznaniak walczył sła_
bo, lecz Wala szczyk jeszcze slablej I nud
na ta walka zakońCZYła się zwycięstwem
Franka.
w. dętka - Grzelak (P) pokonał na
punkty Nlewadzłla (L). Wyjątkowo szyb
kle tempo. Grzelak punktuje 1 nie prze
rab się prznnlataJl\cej
rMnlClIl wagi
.wero przedwnlka. Grzelak walczy przy
tomnIe. Niewad2lfl nie mDłe wyprowa_.
dzIĆ ciosu. Dopiero w trzeciej rundzie
łodzianin zacz~
rozkręcać .tę, ale nie
potrafll nadrobić jut utraconych punk_
tów. Wygrał w pięknym stylu Grzelak.
Ostateczny wYnIk 9:7 dla Poznanla. W
ringu wobee braku sędziego neutralne_
go Fedorowlcza ze SląSka, walki prowa_
d7:lł p. Twardowski. Punkty oblIczall:
1\1Is10rny (SI.) Nawakowski (W) I Siero_
szewski (Ł). PubllcznoSci 8 tysięcy,
(n)

bzińskiego.

Strzelcy

Wymienieni ..awod.nlcy stawilł się w
dnJm 7 stycznia o godz. 14,80 w sali XV
Gimnazjum przy ulicy Pogonowsklego 88
na trenlng sparringowy, po którym zosta
nie wyłoni_a ostateczna reprezentacja
M. K. S.

radzą

w

sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej odbędzie się W dniu 8 stycznia zebranie prredstawiciell pOSZlCzeg6lnych
SPółNIONY LIST
klubów z zaTządem Okręgu Ł6dzlde AlJbo Ust Wftuoony ",ostał do skn)'Dld
go Polskiego Związku Strzelectwa pocztowej przynajm1lPeJ jeden dzieli po
Sportowego.
pierwszym stycznia, albo zbyt długo Wll'
Zebranie rozpocznie się o godzi- drownł do pokoju redakcji sportowej,
nie 14,
skoro dopiero wczoraj otrzymaliśmy ma.

Chłopi

za

kierownicą

samochodu
an.
Sekcja motocyklowa aleks
drowskiego DKS zorganizowała
kurs kierowc6w samochodowych,
na kt6ry uczęszczają r6wnlez chlo
pi li pobliskich wsi, wykazując
duze 1!dolności techniczne.
Kurs cieszy się wielkim powodzeniem,

kartkę, zawierająclł
życzenia
nowo,
roczne.
A ponieważ na szczere życzenia nigdy
nie jest za późno, przeto podajemy treść,
jaklł kryła w sobie dłngo wędrująca po
Łodzj knrtec7:ka.

"Z okazji Nowego Roku, Za.
rząd ł6dzkiego M. K. S. składa

wszystkim uczniom sportowcom
serdeczne życzenia osiągnięcia po
myślnych wynik6w w nauce i
sporCIe" •

.

NASZE PREMIE
Jlad&kcJa
"Dziennika Łódzkiego" od
'Wczoraj ustaliła nowy system premt'Owa_
Dla korespondencji nadsyłanych do "K".
eika szkolnego". Sys(em ten bedzie po_
dniu 6 stycznia w świetlicy legał nie na wypłacaniu przyjętego w
Związku Zawodowego o godzinie redakcji h()Uorarium, lecz na nagradza.
n.W nutorów ciekawymi książkami.
18 odbędzie
się
w dAleksandrowie
b k
k'
.
,
mecz o sers l O ruzynowe ml- Tak więe za każdy obszerniejszy I za.
strzostwo klasy A okręgu łódzkie kwalifikowany do drulm artykuł. jego
autor • uczeń otrzyma za sw6j pisarski
gO.
trud nagrodo w postaci książ1.W. któl'lł
Zmierzą się
ŁKS
Włókniarz
z radości" umieści w swej
(L'd')
Wł'k'
aleksan. nfewlłtpliJwie
b ibllloteczce.
O Z Z
O ruarzem

w

I

drowskhn.

ł!DfrÓW

Zakończył siO w St. UKF 1.tygodniowy
kurs instruktoró\v ł trenerów koszykówki.
lV wyniku końcowych egzaminów st.o<
pień trenera I klasy otrzymali: Kłyszej.
ko. patrzykont, Maleszcwski i KULESZA;
trenerów II klasy - Rudelski i ?tlochnac_
Iti (obaj z prawem zdawania za 2 mI':Jesl'i_
ce na trenerów I klasy) oraz: PachJa.

ł~

Spotkanie bokserskie

• * •

Hadra i

Zarqd llledzyszkołnego Klubu Sporto.
wego komunikuJe:
W ..wlGlllku lO JDAjllcym sle odby6 w
dniu 8 &tycznia tr6jmeczem piJki silatkOo
weJ, w którym poza ł6dzldm1 dl'llŻyuam1
AZS i Sp6jnllł wetmJ!e również udział ze.
sp6ł
reprezentacyjny
Tl\lied1.yszItOlnego
K!lubu Sportowego. powołano następujll'
cych kandydatów do bronienia barw
Idubu: SObocińskiego, Kwapisza. Szora,
Ic.ogę, Hof1mokla, Szewczyka, Kaczmar.
ka, Przywarskiego, WaJEgórskiego i K""

l:LATOWSKI, Kraus, Kasprzak, Grze_
rhowiak, Łój. Dyłewicz, Dowgird.
JnS>truktony:
Jainickl, Kalisiewicz,
Kozłowski, Stefam.owllcz,
Kamiński, Ko.
walówka, NONAS, Sfrycharzews.kl, Kot.
brski, Stec i Szymura.
Z 27 uczestniltów kursu koJicowe epa"
miny zdało 26.

w y O A W CA:
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Nazajutrz w "Vulcanie"

rządkował kasę pancerDlł

gdy Agap~t p?Henryk powIe,lzUll

doń:

MysIę, że trzeba od razu łotra zdemas.
• .
_ A ja radzę zaczclmc I po?bser\!ować. Po
nitce dojdziemy do łdębl,,, l złapIcmy c:,ł'ł
hanllę. Moim zdaniem J,ipsl<i jest tylko piOll
kiem,

_

kować.

ł

DZIENNIK

ŁÓDZKI

Nr 5 (1628) 1)-,1-10502

- ~Ia pan racje, panie Agaplcfc - przy~
mat inżynier Okęcki,
Zacze!liJ się szeptem narad~ać. .
.
- Ttrzeba zwabić ptaszkow, zeby wpadh
'" sielł .... Ic.ozglosiroy, że robimy oS>tatnDe l?r?
1>y, a potcm ulayjemy rz~komo got0'YY JIlZ
wynalazek i plamy w kasle pancerneJ labo'
)'atoriunt.
.
- Zrobimy wszystko, żeby opryszki mogli
wszystko ukraść.

Okęcki zas~piJ się jednak.
- Byle nie zechcieli wyplatać jakiegoś fi_
gla przedtem.
- Nie ma obaw, panie inżynierze. Wyrai.
nJ'Je widać że przeciwnik zmienił taktylcę.
li derzy, gdy wS'Lys tko będzie gotowo.
- No, a jeśli domyślą się, że oszukujemy
ich?
- Trzeba wszystko ul'Z'idzić tak, by to
wyglądało naprawdę.

Odbito w Druk, ~r , SA!, W)'d .• Ośw. "Oqtelnik" Lódź, ul. żwirki Nr ~

I rzeczywiście rozpoczęły się osła teczne
przygotowa;nja do próby. \V plany Agapf.ta
i Okęckicgo wtajemniczono w~skie grono
osób. 'Vróg nie przeszkadzał, ""idoc'7.n!e paą
Agapit przewLdywał sI uszni •.
lVreszcie próba sltOńczyła d~ n' n"jwięk_

sz:ej tajelnDlcy przeniesiono

go1~·.\·y

zek I jego plany do olbrzymiej
cernej.

wyP::Ja.

kasy pan_

