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Za zgodą Stolicy postolskiej

uznała

NOWY JORK (TELEPRESS). Prasa amerykańska ujawniia szereg
szczegółów,
dotyczących
istnienia
specjalnej szkoły, kształcącej sabotażystów w sukni kapłańskiej . Nowojorski "Times" opublikował wiadomość pt. "Inwazja księży na tereny mmunistyczne".
Wiadomość ta stwierdza, że sześciu studentów-księży z zakonu fran
ciszkanów
przechodzi
specjalny
kurs, przygotowując się do rozpoczęcia
pracy w krajach Europy
'WSchodniej. AbS"Jlwenci pierw<;zegn
kursu - podaje dalej noW()jorski

będą

Ludow:a

~b_ pr~wadzi

Krwawa wOJ"'na o kauczuk i

Amerykańskie

szkoly szpiegów

na terenie SZHla;carii

Zmia a - bez zadn c

Theotokis, wypróbowany faszysta

na czele nowego

rządu

greckiego

LONDYN, 6.1· - Jak donosi z Aten agencja. Reutera, król Paweł
powierzył b. przewodniczącemu pada mentu
Janowi '.L'heotokisowi misję
utw~TZena nowego rządu. Nowy premier otrzymał
poza tym pOlecenie
rozwiązallia. pa.rlamentu i przeprowadzenda nowych wybor6w.
~

* *

Jan Theotokis jest jednym z najobszarników w Grecji.
Jest on znany ze swych przekonań
monarchistycznych. Po wojnie był
m 'inistrem spraw wewnętrznych w
rządzie Tsaldarisa w roku 1946 i kierował terrorystyczną akcją prrzeciw.
ko elementom
postępowym
w
Grecji.
Agencja Elefteri Ellada donosi, że
nowy premi.er Grecji. Theotokis koIaboroWaI
podczas wojny z faszy_
stami włoskimi.
Otrzymał on obecnie misję utworzenia rządu na wniosek ambasadora amerykańskiego w Atenach, Gra.dy, który odbył w tej sprawie kon6ultację z ambasadorem brytyj5'kim.
Przyczyną upadku
poprrzedn1ego
rządu greckiego
jest opór narodu
greckiego wobec polityki monarchofaszystów i pogłębiające się coraz
bardziej trudności gospodarcze Grewiększych

z

n

ris, Anna Teriakis, Pa tra Potanianu
i Wera TSlmbukidis oraz znani dzia
łacze organizacji "Epon" Karras.
Ksevtillls, Charalambos i Benas.
Prośba obrońców o ułaskawienie
Skazanych została odrzucona.
"Eleftert Ellada" podkreśla jedno
cześn'ie, że w tych dniach
ułaska
-Niony zostal znany przestępca. wojrnny. b. czł(}Dek pozostających w
czasie okupacji na usługach hitlerowców "Greckich sztafet ochronnych" - Paragrigoraku. W 1945 roku &kazany on został na śmierć za
współpracę z wrogiem. Kar~ zamieniono mu na dożywotnie więzieni.e,
a obecnie został on wypuszczony na

cji. W związku ze zbliżającymi się
wyborami w Grecji, ambasador ame
rykański i jego kolega brytyjski postanowili więc usunąć skompromitowany rząd ~ utworrzyc pod kierownictwem Theotokisa tzw· "rząd fachowców". - Zadaniem tego rządu
ma być przeprowadzenie wyborów.
Osoba premiera, jego przeszłość polityczna i jego poglądy - stwierdza wolność.
agencja - dowodzą ponad wszelką
wątpliwość, że nowy rrząd niczym
nie SkomprOmitowanego
będzie się różnił od rządu
poprzedniego
terrorys tycznego DiomId1sa.
"" * •
BUKARESZT, 61. - Agencja "Elefteri Ellada" dono9i, że sąd wojskowy w Pireusie skazał na śmierć 16
BERLIN. 6. 1. - Związki !Zawodomłodych greokich robotników d student6w za należenie do organizacji we robotników Zagłębia Ruhry postanowiły zorganizować w dniach 6
młOdzieżowej "Epon".
Wśród skazanych znajdują się 4 i 7 bm. wielkie wiece protestacyjne
młode dziewczyny: Angelika Budu- przeciwko statutowi Zagłębia Ruhry.
W nocy z 5 na 6 bm. pojawiły się
na murach miast Zagłębia Ruhry
liczne napisy, głoszące protest robotników przeciwko planom amerykań
skim.
Odezwa metalowców Zagłębia Ruh
ry wskazuje m. in. na konieczność

NI-fpO

st~ agen~em ~~u

ameryk~ń-

skle~o, mlm? ze służył przed .woJną
w memiecklm kon~wywlad~e (Ab
wem:) , był! ta~ PIkantne, ze rząd
szwaJcarskl zaządał od Waszyngto-

nu

odwołania

drugiego

sekretarza,

~= t:~ :nJ;~i~łonkÓW

posel-

SZPiedzy wysyłani są do kraj6w
demokracji ludowej przy pomocy
Międzynarodowej
Organiza~H
Uchodźców (IRO), kt6rej centrala mle
ści się w pałacu ONZ w Genewie.
Organizacja ta stanOWi wygodną po
krywkę dla roogałęzionej Sieci s1JPie
gO\\'Skiej, zaś .zatrudnieni tam Ul'(lęd
nicy celują w ułatwianiu kontaktów
między poszczególnymi wrogami demokracji ludowych i ZSRR.

O'J- W

do manii zab?!cze j • zwaneJ "morderstwem Marljuany". Za_
bójca działając pod wpływem narkotyku często nie wie nawet, :ż po.
pełnia morderstwo. posiadające zwy
kle podłoże seks\.W.lne.
Zgodnie z opinią urzędników celnych, narkotyk ten przemycany jest
do Niemiec zachodnich w olbrzym1cl1
:.J.ościach przez bandę, dUałającą na
terenie kontrolowanym przez Amery
kanów portów Bremy i BremerhB.ven. Marynarze amerykańscy wyła
dowują go i dostarczają na czarny
rynek, nad którym kontrolę sprawuJą Amerykanńe i Illiemieccy spekulano:.
Panuje powszechne przekonanie,
że przemytnicy qj cieszą się op!eką
na~"wyższych urzędnikÓIW okupacyj.
nych. Ci ostatni uważają widocznie,
jak twierdzi pewne źródło niemieckie, że ofiarom polityki amerykaflskiej łatwiej jest spoglądać na katastrofę gospodarczą i polityczną sy.
tuację swojego kraju przez mgiełk,
dymu z "Marijuany".

Jest nam fi e,
ale bAdz-.e
gorzeJ..

mówi Adenauer

BERLIN, 6. 1. - Na konferencji
prasowej, zachodnio-niemieeki "pre.
Ińier" Adenauer oświadczył:
,,Nasze widoki na rok 1950 nie są
bardzo pomyślne. Musimy dalej
cierpliwie iść po trudnej dr<:>dze, kt6
ra przypadła nam w udziale po u·
padku hitleryzmu".
Jedynym sposobem rozw:iązania
zagadnienia
bezrobocia i innych
trudności gospodarczych są, zdaniem
Adenauera, zagraniczne inwestycje
'w N1emczech Zachodnich.
.

Ruch partyzancki

w Korei

robotników

P ARY:?;, 6. l. - Robotnicy afry_ go $Posobu i zamknęli wszystkim
kańscy,
zatrudnieni w zakładach strajkującym dopływ wody.
"SOCiete Generale des Alfas" w południowym Oranie (franCUSka Afryka północna), prowadzą od kilku dni
strajk w zwią.zku 21 zarządzoną prv.ez
franctWktch właścicieli
koncernu W
20-procentową redukcją płac.
NOWY JORK, 6. 1. _ W wyniku
Pragnąc przełamać strajk, właści_ niepomyślnego przebiegu pertraktaCiele potęimych zakładÓIW, kontro- cji górników z pracodawcami, wczolujący dystrybucję wody w tym o- raj w stanie IIlinois zastrajkowało
kręgu, uciekli się do barbar.zyńskie_ ] 6.000 górników.

St rajak gÓrnl-kó w
Illinois

Południowej

PEKIN. 6. 1. - Prasa chińska do.nosi, że w Korei pOłudniowej ruch
partyzancki przybrał ostatnio na
sile.
W rejonach Divisan i Tlabanksan
jednoSItki partyzanckie zaatakowały
oddziały policji i wojsika marionetko
wego ~du Li-Syn-Mana, zadając
im dotkliwe straty.

ladlc;b,-D

Akcja robotn.-ków przec.-wko Anglosasom

Pozbawll i wody
strajkUjących

I

wspomnianej szkoły,
Jak się 'lkazuje, mieści się ona w
klasztorze. w 50.akrowym majątku
Stamford w stanie Connecticut i
"została utworzona dwa lata temu
za zgodą Stolicy Apostolskiej i przy
pomocy finansowej Thomas J. Watsona, prezesa Międzynarodowego
nośnie

MarlJuana zdobywa Niemcy Zachodnie

stosun k·I dyp Ioma t,ezne

z

I

opublikowała
również wiadomość,
podającą jeszcze inne szczegóły, od-

Times
nosiC
przez
cztery
la- wych"
Kon..cernu
Produkcji Maszyn Biu.ro.
ta swój-••franciszkański
habit
i będą
.

BERLIN (Telepress), 6. 1. .... rze poinfonnowane kola tuteJsze
•
II",
•
stwierdzają, że Amerykanie przenawiązuJe
nią
szczepild do Niemiec zachodnich J'esz
cze jeden wytw6r swojej "kultury
Komunikat zawiera tekst listu zachodniej". Tym razem to nie jest
LONDYN, 6. 1. - Brytyjskie ministerstwo spraw zagranianych ogłosiło w dniu 6 stycznia komunikat o oficjal- ministra Bevina do ministra ani coca.cola, ani guma do żucia, alspraw zagranicznych Chińskiej kOhol.irz.m, czy też hollywoodzk.e flnym uznaniu Chińskiej Republiki Ludowej przez Wielką Republiki Ludowej Czu-En-Laia, my gangsterSkie, lecz i narkotyk stwierdzający, że w odpowiedzi na Marijuana - n!eznany dotychczas w
Brytanię.
proklamację Mao-Tse-Tanga z l Niemczech.
października ub. roku, rząd WieIMarijuana, wytwarzana ze specjal
cynę kiej
Brytanii postanowił uznać
Centralny Rząd Chińskiej Repu- nego gatunku suszonych konop! wy_
wołuje halucynacje. Daje palaczowi
LONDYN, 6. 1. - Omawiając sy- I obr<:>ny interes6w plantatol"ów kau- bliki Ludowej i nawiązać z nim
wrażenie bło~ego odprężenia, uciecz
tuację na Malajach, dziennik ,,Dai- czuku i właścicieli kopalń cyny".
stosunki dyplomatyczne.
ly Worker" podkreśla, że postępowa
,,Da~y Worker" zwraca uwagę, że
Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił ki od :ziemskilego życia specjalne od
opinia ang·i elska od dawna domaga rząd me ogłasza danych o kosztach,
,..
ł tosunki nerwowego chaosu i histerii,
jakie
się zakończenia kolonialnej wojny wojny na Malajach. Dziennik obli- rownoczesrue, ze zerwa s
•
panu5"ą w
Stanach
Zjednoczonych.
przeciw na.Mdowi malajskiemu, pro- cza, że pochłonęła ona już co naj- \ dyplomatyczne z rządem kuommZażywany w odpo!Wi!ednich dawkach
wadzonej przez rząd labourzystow- mniej 150 milionów funtów.
tangowskim.
ski w obronie interesów wielkich
kapitalistów.
"Ta imperialistyczna wojna trwa
już przeszło półtora roku pisze
.,Daily Worker" - a liczba żołnie.
rzy brytyjskich, którzy polegli lub
zginęli bez wieści stale wzrasta.
Wydatki wojenne także wzrastają,
a oficjalne komunikaty ~owe staGENEWA, 6. 1. - 400 przebywają- studentów pokrywane są przez wa- o repatrJowanie ich do tych krajÓIW,
j, się coraz bardziej pesymistyczne. cych w Genewie studentów amery- szyngtoński Departament Wojny. pod pretekstem, że zamieszktwali oni
Wszystko to stanowi niezaprze- kańskic.h prz~chod,zi .specjalne prze- . Absol~enct :vspomnianych l=ur- I tam przed wojną.
czalny dowód, jak potężne są siły ~.ol~Dle ·szple~ows.kle, pr.zygo,to:v u - sow S1lPlegowsklch, zaopatrywan.l są
JeszC'Le przed. wojną Szwajcaria
malajskiej armiJ. narodowo_ wyzW<r Jące łch do służby WYWiadowczeJ w w fa!Szywe dOkumenY,l wysyłanI d9 ! sanowiła centrum
~erykańskiej
Ieńczej, walcząc~j o słuszną sprawę. k:-aj.ach d~~kr:'lcji ludo~e.i. Studen ob.oZO"~ dla uchodfco\:-, w Austru SieCi szpiegowskiej w Europie, kieStanowi to także poważną prrestro- Cl C!- Z~IIlLe5Z~UJą w ~j alnic ::or- , łub ~lOm~ech ~ach")r.lnJ.('b Stamtąd ! Tcwanej przez ~lan Dulle.:'."l, t-rata
gę .dla r:zą~u Partii Pracy, l.-tóry po-I garuZlOw~nych internata~. lru;ti ro~ usiłUją ~m naWlą·zac k?ntakt l1J .e1e~ głośnego 11Zecmika
monnpolist6w
świ~ zyC1e mlody~h r~lcrut?~ bry- lokawaru są w p~ejSklc~ ~l~ach. mentaml .~O~l. w kr~Ja~h ame'l"ykańskich, Foster Dulles's.
tyjSklCh w zbrodruCZ8J wOJrue dla Koszty utrzymanla tak duzeJ hczby demokraCjI ludowej. InnI starają Się
Wielu dawnych agentów wywiadu
niemieckiego zostało zaangażDwanych po klęsce Niemiec przez Amerykanów. Rewelacyj!!lB szczegóły,
uja-wnione w związku z jednym z
nich, na~skiem Gerber, który zo..

w każdej chwili gotowi do objęcia
pracy podziemnej w krajach wschod
niej Europy".
United Press w kilka dni później

uhru

bezzwłoczmego nawiązania

ścisłych
WSzy1!.cy Niemcy powinni wystą
stosunków handlowycl1 ze Związ. pić przeciwko tym planom i zespokiem Radz:ieckim, Chinami Ludowy_ lić się pod s,z:tandarami n1emieckiego
Frontu NarOdowego w walce o zje.
mi i krajami demokracji. ludowej.
demokratY<'.2lI1ą i pokojoKierownictwo SED skierowało do dnoczoną,
wą repUblikę niemiecką".
robotników Zagłębia Ruhry pismo,
w którym czytamy m. in.:
.. Naród niemieeki nigdy nie zgodzi
się na oderwanie Zagłębia Ruhry, na
rozbiCie Niemiec i na kolonizację wyładunku
Niemiec zachodnich.

Robotnicy belgijscy odmówiq
i transportu

amerykańskiego sprzętu

wojennego

BRUKSELA. 6. l
D.zienn,i k
"Drapeau Rouge" donosi, że wśród
robotników belgijskich szerzy się
ruch protestacyjny przeciwko wysył
- olior hitlerqzDlu
tle do Belgii amerykańskiego sprzę
tu wojennego w ramach agresywne_
BERLIN, 6. 1. - Na cmentarzu stawiciele demokratycznych partid po- go
paktu atlantyckiego.
gminy Ganzig w SaksoDli odbyła się lityC2ltlych i organizacji społecznych,
uroczystość uczczell~a p~ęci Pola- jak również delegacje robotnicze.
Do redakcj i dziennika . napływają
k6v.:, któ~y w czaSIe wOjny przeby
W wygłoszonych przemów~eniach liczne depesze i rezolucje orga'n izawall w Lipsku na I?rzymu,sowych ro podkreśl?no, że Jn:ew ofiar hltIeryz- cji robotniczych, stwierdzającE', że,
boU: ch . a. w o~tat?lch drua~h przed m!l będzie st!łnowIła dla narodu mej idąc za przykładem towarzyszv fran
kaPltu~aCJą Nle!nlec zostalI za mor- mleckiego Wleczną przestrogę i bę- cusklch i włoskich. robotn ic" bC"·.i·dow~mI przez ~I.tIer~w~ów. .
dzie bodźcem do ~aIki w obronie scy oomówią wyład\l1lku i PlZEWOZ~
W uroczystoscl WZlęh udzlał przed powszechnego pokOJU
broni amerykańSkiej.

czczenie

pamięci

Polaków

•
,ożlhN ści

•

•

•

Iza Ja

roz Ojll ruchu racjonalizatorskiego

U naszych przyjaci6ł
Nowy typ motocykll

-

Pzemys! czechosłowacki przystlWIł
do produkcji nowego typu motocykli
OZ 150. Nowe motocykle, które produkowane będą masowo będą szyb_
kie trwałe i łatwe do prowadzenia.
MotocY'kl nowego typu będzie lZuży
wal mniej benzyny, niż motocykle
OZ 125.
WYNALAZEK CHŁOPA
RUMUIQ"SKIEGO
Nika Moise z rejonu Tutowa w
Rumunii skonstruował me<:haniczny
siewnik do sadzenia żołędzi.
Maszyna wykonuje jed."locześnie
pięć czynności. Ryje bru:z.dę i wrm·
ca do niej w odpowiedniej odległo
ści żołędzie, ~sypuje je następnie
ziemią, ubija ją i stawia od,powiedni znak. Zastosowanie tej masżyny
pozwoli zaoszczędzić przy sadzeniu
dębów ponad 20 tys. lei na 1 ha.
Nowy siewnik przyśpieszy znacznie
tempo sadzenia i zastąpi pracę dzie.
siątek robotników.
WYCZYN RADZIECKICH

Aby planowanie gospodarcze mo- rzy cz~sto - bogaci w praktykę nisterstwom, clŻ do wydziałów 'u- szybszego upowszechniania usprawswoje zadanie, powinno i doświadczenie - ubożsi są w wia- sprawnień l wynalazczości w depar- niających osiągnięć.
odpowiadać
dwum podstawowym domośc i teoretyczno-naukowe.
tamentach technicznych po~zeg61·
Ruch racjonalizatorski ma obecnie
warunkom. Musi być przede wszy·
Stworzenie lepszych warunków nych ministerstw, ustalono pion pra w Polsce v 7szelkW dane do żywiołostk:m realne, a pOza tym ~ napię- dla akcji racjonalizatorskiej i wy~ cowników, opiekujących się sprawa- wego rozwoju wszerz i. wzwyż. Wyte, tzn. stawiać poważll~ zadania i nalazczej ma również na celu wy- mi nowatorstwa i racjonalizacji. dane zarządzenia mają na celu powyznaczać ambitne cele.
dane przez PKPG w dniu 15 listo- Związki Zawodowe i organizacje par. moc i ochronę interesu racjonaliza·
Warunek realizmu nakazuje pla. pada 1949 r· "Zale~enie w sprawie tyjne 'będą miały wpływ na o~enę tora. Bez litości prowadzona będzie
nować zgodnie z faktycznymi mo- rozwoju
wynalazczości
pracowni. wynalazków i UGprawnleń przez walka z biurokratyzmem przy rozżliwościami ludzi, maszyn i surowo czej".
Zalecenie to wprowadza po swoich przedstawicieli w komisjach patr.ywaniu i rzałatwianiu pomysłów
ców· Napiętość planu ma na celu raz pierwszy w historii polskiego usprawnień. Komisje będą musiały racjonalizatorskich, z przewlekaniem
ujawnienie i zmobilizowanie wszel- życia gospodarczego specjalną atruk ocenić przydatność projcktu w ciągu decyzji i wypłaty premii
kiej, nawet utajonej, siły dynamicz- turę organizacyjną dla spraw wyna- 7 dni od daty otrzymania aktu od
Na równi z walką z biurokratyznej tych elementów przez postawie- lazczości.
racjonalizatora.
mem piętnowany 'będzie zastygły w
nie dla nich zadań planowych Począwszy od specjalnego referen.
W celu rozszerzenia z~kresu w1a- formach konserwatyzm techniczny,
ambitnych, ale osiągalnych.
ta w fabrY'kach, poprzez oddzialy w domości racjonalizatorów, organizo- stanowiący poważny hamulec w buSprawy te nabierają wielkiej wa· zjednoczeniach, centralnych zarzą- wane będą kursy, wycieczki, pokazy, dowie fundamentów socjalizmu w
gl czi&iIBj, w okresie startu do 6-let- dach i innych jednostkach, podleg· odczyty itp .. a specjalni instruktorzy Polsce.
n:ego Planu - Olbrzyma. Napiętość łych bezpośrennio branżowym m,;,- powołani będą do bezpośredntego i
Jerzy Włęekowskl
planu zmusza bowiem do stworzeÓ
n:a naj korzystniejszych warunków
ALPINIST W
dla usunięcia wszystkich przeszkój,
Grupa radzieckich alpinistów pod
które by mogły hamować tempo je·
kierown.ictwem słynnego al,pinisty
go realizacji.
Michaiła Docenko zatknęła C7.eI'WoDysponując doświadczeniem zdoną flagę na wysokości ponad 2.700 m
bytym podczas chlu'bnego, przedter.
rudno znaleźć bardziej jaskrawy \ Radość Wall Street była wielka - mane przez Wielką Brytanię CIęgi nad poziomem morza na szczycie
przykład "przyjaźni", "wspólno- ale nie trwała długo, bo niecałe pięć i stwierdzić melancholijnie, że "po- Awanczyjsklm na Kamczatce. Góra
minowego wykonywania Planu 3letniego, zdajemy sobie sprawę, że ty mteresów", "wzajemnego zrozu- mie&ięcy później, w sierpniu u'b. ro. lltyka WielkIej Syrii w chwili obec. Awanczyjska jest n.iezwykle trudna
głównym motorem naszych osiąg· mienia" między ;jmperiali~aml ame ku, Husm es Zaim został obalony i nej st~ła się martwą literą".
do ooobycla, albowiem w jej Willęn:ęć gospodarczych jest w pierw- rykańskimi a angielslomi, niż ten, władzę objął pułkownk Hinnawi, dla
trzu znajduje się wulkan. Znajdując
szym rzędzie współzawodnictwo pra i'akiego dostarcza obecna sytuacja w odmi·a ny agent brytyjs1ci. Nawiasem
ypadki syryjskie są najlepszym się na szczycie, alpiniści słyszeli
ey, a po wtóre racjonalizacja i wy- SyriI!.. Panowie z londyńskliego City ZJ mówiąc, zamach ten nastąpił tuż po
dowodem, że przeciwności mię- grzmoty dochodzące z krateru, a odnalazczość pracownicza.
wielką przyjemnoścIą utopiliby pa- koruerencji angielskIch dyplomatów dzy lmperialistami nie tylko istnieją dychanie urudniała dobywająca się
Ruch wynalazczo5d d racjonahl;zacji nów z Wall Street w łyżce wody, a z Bliskiego Wschodu. Hlnnawi unie ale zaostrzają się cortW bardziej. z wnętrza wulkrunu, pr~ycona siar.
jako dŹwign;.a, postępu i wzmożonej właściwie nafty (bo o nią właśnie ważnił oczywiŚCIe koncesje amery- Smutną i przykrą rzeczą je~ to, że ką, gorąca para.
",-ydajności pracy oraz jako źródło chodzi), aby
tylko zapewnić sobie kańskie :I. wziął się dziarsko do re- ofiarą :intryg kapitalistów padają
Alpiniści radzieccy dokonali
na
oszczędności w gospodarce narodo· dominującą pozycję w Syrii.
aUzowania planu Wielkiej Syrii.
ludy Bliskiego Wschodu, zaprzeda- szczycie wiele cennych badań i obwej, .staje &ię ważnym odcinkiem
W kraju tym nie odkryto jeszcze
wane w mewolę przez zdradzieckich serwacjt.
walki klasy robotniczej - o wyższą co prawda złóż naftowych, ale przez panom z londyńskiego C1ty zda- przywódców.
'26 TOM DZIEŁ LENINA
technikę, o sprawniejsze iI. oszczęd- jego terytorium prowadzi najkrótwało się, że sZC2ęście już je~
Nie
mo
·ednak·
W Moskwie ukazał się 26 tom dzieł
niejsze metody produkcji i o lepsze sza drog~ ~la ~rociągów naftowych blisko. Niestety jedna~ "przyj.acIele" płatni ~enc1;
POdł~~~':fitn~to~ Lenina przygotowany do druku
eocjalistyczne jutro.
z zagłębl~ JIacI?e~o, 'będąc~.go w r~- z Was~yngtonu czuwaJ !l' Wkrotce od lityka bud'Zenia 9Z0WlnlZ:ÓW naro~o przez
Instytut
Marksa.Engel&8.
W pełni ćceniając wagę tego ru- ka~~ angl;elskl.cn, 1 z Arabl'l SaudYJ- była SIę !lO'~a narada, tym raze~ wych czy religiJ'nych wśród ludów Lenina.
chu, Polska Ludowa stara się stwo- sklej, ktora Jest opanowana przez amerykanskIch dyplomatów na Bil· tamtejszych
n' t . k
.k
26 tom !Zawiera prace Lenina na~
rzyć odpowiednie podłoże dla jak kapitał arperykańSJki.
skim Ws.chodzie,.a wkrótce potem, wszystkiego' c~ ~o:t~ rwawy UCIS pisane w okresie od września 1917
najszerszego jego rozwoju w prze· St
Z' d
któ
d' w połOWIe grudma
podpułkowruk.
'
powe.
do lutego 1918 r. Znajdują się tam
myśle pań9twowym. Wyrazem tego
;::~gą e J.~c~~eg'ą st:r~J'ąg ~~!. "Adib s~j.szek1i .prz~prowadził nowy S~ły dchemokr~C)i ihP?k?jU, tak jak m. in. prace pt.: "BoJsrz.ewi-cy winni
była przede wszystkim uchwała K()..,
..
' _ trzecl ~ koleI w tym roku - za- w Inny
częSClac
SWlata, rosną wzią'
ł c1z ..
Kr""" d' ał"
mitetu Ekonomicznego Rady Mini- osłablc angIelSkIego "przYJaclela", a h tanu w Syrii Sziszekli zan _ bowiem również i na Bliskim Wscho- C c wa ę.. " y~Js. oJrz •
od dłuższego już cz.asu prowadzą 0- m c s
.
'.
~ dzie.
" zy Bolszewu.cy utrzymaJą władzę
t
Ó
dni
21
6
1949
któ
6r w z
·a
..
r.,
ra u- fensywę rzmierzającą do wypchnię- lo'\:,ał z ko~eJ.. wszystkle pro-bryty)·
państwową", dekrety władzy rastaliła szybszą procedurę w przy· cia Brytyjczyków z bogatego w naftę s~e ~osuruęCla .poprzedni'ka, . a ~
Eugeniusz Słanko
dzieckiej opracowane i podpisane
znawaniu premii za wynalazki i u- Bliskiego Wschodu i zapewnierua plerW.,zym rzędzie wypowledZlał S1ę
przeJ:! Lenina, jak .,Dekret o pokoJ·u",
sprawnienia pracownicze.
pI"Zeciwko Wielkiej Syrii.
D kr
Badanie przydatności zgłoszonego sobie całkowitej supremacji na tym
Tak więc Anglicy, w tej typowo Ze SpOl'tu
'.. e et o ziemi" itp.
Toteż
CENNE DZIEŁO
pomysłu racjonlBlizator$lkiego i ewen terenie.W·
lki . brytyjski
S i' t' plan
ł stwo. imperla l'lstycznej r04gl'ywce, zostalI.
~a.lne zakw~llfikowanie go do przy- ~~~~\ I~'~ki:in Jr~~a~&jgr~:~:~l~ pok0Il:a~ " przez . 6mer~k~skich
z ZAKRESU MEDYCYNY
JęCIa, powinno być - w m~śl tym samym opanowania przez W. "pr~rJa{!16ł. Totez londyn9~1 "TI- k
.W Związku Radzieckim ukazał d~
uchwał~ przepro~adzone me- Brytanię tych krajów, 'bynajmniej mes mógł tylko pokWltowac otrzy O ręgu warszawskfego
pierwszy tom wielkiej zbiorowej ~ w
zwłoczme 'PO .z.gło~mu, przy czym nie odpOWIadał :imperialistom '~me.
cy lekarzy radzieckich, wktórej zdÓJ? ,
wypłata"
ad ym wypadku
'"
ZAKOPANE, 6. l. - Warszawski madzone zostały dOŚwiadczenia me• .
.
. pr _mIl w z n·
rykańskim.
Realizacja tego planu
kr
P
JI
dycyny radJzi--"'ej w latach o~.-t- .. "
me moz~ być odkładana. Zakłady spowodowałaby bowiem
zbytnie
o ęg ZN, zurganlzował w Zakc""""-'
......
pracy.:I.. Jednostki gospodarcz~, za· wzmocni.enie brytyjskiego sojusznika
rognoza pogo y
panem trzydniowe mistrzostwa nar- niej wojny. Nowa praca oparta jest
trudruaJące ?O l~O pracowmków! a poza tym odCIęłaby amerykańskie W południowo _ zachodniej częŚCi ciarskie
Warszawy,
obejmujące na źródłowych materiałach. dotycząnie mogą wpra.:vd'Lle pr~yzIl:awać l rurociągi od morza Sródziemnego.
cych profilaktyki i leczenia rannych
wypłacać p~e:n1J. sam?dZl~lme .. lec~ Trzeba więc było udaremniać ano Polski zachmurzenie zmienne z prze 4 kOnkurenCje: biegi płaskie, slal<)ffi- i chorych na froncie oraz na obszamus~ staWlac odpovnednie "Ynl09k! gielskie amierzenia.
lotnymi opadami deszczu. Tempera- gigant, bieg sztafetowy
skoki rach przyfrontOWYCh.
do Jednostek, którym bezposredmo
z
tura mak$ymalna vxl O do 5 stopni. otwarte.
Pierwszy tom zawiera materiały o
podlegają. Im większy jednakże jest
marcu ub. roku agent ameryb
ranach postrzałowych ora2 kontuzakład pracy, tym szersze ma w tym
kańskI, Husni es Zaim, przepro Na pozostałym o szarze zachmurze·
W zawodach wzięły udział 3 klu· IZjach czaszId i m67.gu.
względzie możliwośc,t .
wadził w Syrii zamach stanu. Pierw nie na ogół duże z opadami śniegu by warszawskie:
Azs, Ogniwo i W najbliższym cZasie uk'ażq się
Tak wi~c z!l'kłady pracy, zatrud- szym krokiem, który uczynił po zdo lub deszczu ze śniegiem. Tempera- Spójnia _ Marymont.
dalsze tomy tego dzieła, kt6re skla
nające
!ponaa 100 pracowników, byciu władzy, była ratyfikacja kon. tura od minus 2 stopnie w środkodać się będzie z 35 tom6w.
mogą na podstawie uchwały wypła- cesji na amerykań!>ki
rurociąg wych częściach, do minus 10 stopni
W pierw"zym dniu zawodów ro· LOTNICTWO SPORTOWE W ZSIUl
cał! premie do wysokości 10 tys. rzło- l'ransarabski (tzw. Tapline) i odrzu·
.
zegrano biegi płaskie. W biegu dla
Na terenie Związku Radzieckiego
tych. Zatrudniające ponad 250 ludzi cenie planu utworzenia Wielkiej w południowo. wschodmch krati· kobiet start()wało 8 zawodniczek na przejawia OŻyWioną działalność sto- do 25 tys. zł, a zatrudniające po· Syni.
cach Polski.
dystansie 6 km. zwyciężyła: Bobian_ warzyszenie Wsp6łdzialanJ.a i Lot.
nad
500 praco~kó\v
-- do
do 100
50 tys.
zŁ Premie
ponad 50 tys.
tys. Jl"BlIe~~ae!lIlIlIlI~~~I!!BllillIlI~III1"lIlIlIaall~m.a ka (Ogniwo) 1:03:05 przed Christen. nictwem. W pracy poprzedzającej za
zł mogą być przyznawane ~ wypłaDnia 5. 1. 1950 r., opatrzena Sw. Sakramentami zmarła, prz0ŻYWllllY Jat ~O
sem (AZS) 1:19:21 i Sienldewicz wody sportowe Towarzystwo korzycane przez zakłady pracy. przy ugni
sta r2l ws~echstronnej akcji pomocy
przedni~j (Zgodzie jednostek bezpo8. t P.
(O wo) 1:22:11.
Związków Zawodowych, które pro_
średnio nadrzędnych, jak zjednocze·
W kOnkurenCji męskiej (startowa- wadzą szeroko zakrojoną akcję po.
nia i przedsiębior&twa wielozakładolo 13 zawodników) bieg rozegrano pularyzaCji sportu lotniczego wśród
we· Na premie od 100 tys. do 250
na dystansie 12 lon. Rierwsze miej. szerokich rzesz związkowców radz!ec
tys. musi być wyrażona zgoda cen.
SIOSTRA :PRZEŁO:WNA dawn o SZPITALA SW. ALEKSANDRA,
• ~ M k
k (
kich.
tralnych zarządów przemysłu lub
ElItERYTKA ZARZ~U MIEJSKIEGO.
sce zaJą
a ows i AZS) 1:28:,35,5
Lotnictwo radz!eclde uzyskało na
dyrekcji monopoli, premie zaś poPogrzeb odbodzle się z domu ż:\łoby. IAlmźyńsko 1, dnia S stycznia
przed Cywińskim (AZS) 1:30:35,7 i swoim koncie w Ubiegłym
roku
nad 250 tys. zł przyznaje już wła.
1950 r., o goc1zt.!nie 13 na. Cmellltarz Ka.tolickl przy ul. Ogrodowej, o czym
Fraczem 1:35:44,0.
trzy rekordy światowe SZybkOŚCi 10ściwy minister. któremu dany zazawiadamia, ją, pogrążeni w gł~boltim smutku
tu, dwa rekordy międzynarodowe w
»RAT , 610S TR ZENICn,
'
Biegi Mzegrano przy złych wa. grupowych skokach spadochrono.
SI OS. TRY, D
klad pracy podlega, przy czym o wy
płacie zawiadamia PKPG.
SIOSTRZENIEC, i BRATANICE.
runkach atmosferycznych i śniego. wych oraz 10 rekordów międzynaro.
Te!'min wypłaty premii do wysowych.
dowych w modelarstwie lotniczym.
kości 50 tys. zł nie powinien przew
kraczać 14 dni, a przy premiach wyż
llzych - l miesiąca od daty zakwa·
lifikowania pomysłu do przyjęcia.
Dzięki uchwale Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów ruch ra:
cjonalizatorski znajduje właściwe
l'ozwiązanie finansowe.
Akcja zaś
Cechą charakterystyczną nIBszego do których każda clęzarna kobieta kach.
dz.iec:iilcach, pr:z.edmkolach uruchomienie funduszu wczasowego
zakładania klubów raCjonalizatorów, u~roju, ustroju demokracji ludowej, ma prawo zgłosić się i żądać pomo- muszą się znaleźć pl~ede WSzystkim w porę, be<t. opóźnień, jak również
upowszechnianie wynalazków i u- jest troska o człowieka. Troska ta cy.
dzieci matek pracujących, dzieci po zalecono ministerstwom: Handlu
sprawniell oraz wyróżnianie zasłu· zajmuje poważną pozycję w planoDzIecko rośnie, rozwija się. Jego zbawione należytej opieki, dz.ieci, Wewnętrznego, Przemysłu Lekkiego
żon ych
pomysłodawców nadają waniu gospodarczym i kulturalnym rozwojowi sprzyja stała, nieprzerwa żyjące w nieodpowiednich mieszka- Zdrowla,
Oświaty i KomunikaCji
ruchowi właściwy kierunek iech- naszego kraju i towarzyszy obywa· na opIeka rządu. Ośro dki zdrowia ni ach, wreszcie - dzieci słabe, d:a skrupulatne wykonywanie zadań
niczt;o.-fachowy, sp~zyj.ający jeszcze Itelowi Polski Ludowej na każdym roztaczają opiekę nad wszystkimi których racjonalne odżyv.rianie i fa dotyczących organ,izacji wczasó\~
pełmeJszemu rOZWOJOWl.
I etapie jego życia.
dziećmi bez wyjątku - z jednej stro chowa opieka jest warunkiem roz· dla dzieci i młodzieży.
Racjonalizator nie powinien być I Chcemy wychować nowego czło ny, udzielając chorym dorażnej po woju, a nawet życia. Tę samą za sa- Akcja wczasów dla dzieci i mlow swej j.::acy osamotniony. Nie mo- wieka. Nowy człowiek wyjdzie z mocy, lub kierując je do prewento dę musimy stosować j wobec wsi, dzieży posiada - o'bok .swej donioże 'być od razu rzucany "na głęboką pokolenia, które rośnie. Trzeba więc riów, względnie sanatoriów. z dru· gdzie przeważającym elementem są s!ości dla zdrowia młodego pokole'wodę" pomysłodawstwa - bez opie· temu pokoleniu rzapewnić odpowied giej zaś, przeprowadzając akcję pro chłopi średnio· i małorolni, biedo- nia głębokie znaczenie wychoki technicznej, porady i wspólprac~' nie warunki rozwoju. I tu .wyrasta filaktyczną. Ochronie zdrowia pod ta. Ich córki i synowie powinni w wawczo-społeczne. Na koloniach 1
doświadczonych kOlegów - fachowo problem: TroSJka o dziecko.
legają na tych
samych prawach oierwszym rzędzie korzystać z pal'l obozach zaciera się różnica między
sów· Nie powini~n - sam - bory- Przy Prezydium Rady Ministrów dzieci miejskie i wiejskie. z uwzględ stwowych instytucji opieki nad dziećmi pochodzenia Chłopskiego i
kać się z trudnościami technicznymi działa Komisja dla Spraw Dziecka. nieniem jednakże specyficznych po dzieckiem,
robotniczego. Tutaj zawiąZUje sIę
i wątpliwościami, nie może być zda· Prące tej komisji idą dwiema rów- trzeb każdej z tych grup·
W sezonie letnim 1949 roku na prawdZiwy, szczery sOjusz robotni.
ny tylko na własne siły. Robotnik. noległymi drogami: jedna droga Podobnie przedstawia się sprawa koloniach, półkol<>n:iech. obozach czo-<:hłopsk i.
majster i inżynier wzajemnie muS'Zą to ochrona zdrowia, druga - to wy oświaty. Przymus szkolny dotyczy pr~e~ywało . 1 rr:ilion 20~ ~ysięcy . Otoc.~one troskliwą opieką rośnie
9ię llZupełniać we wspólnej, kolek- chowanie dziecka.
zarówno dzieci miast jak i wsi.
dZIeCi. To duzo. NIe obyło SIę Jed nak 1 rOZWIJa się. zdobywa wiedzę szczęśTroska o dziecko sięga w Polsce
tywnej pracy, usprawniająco-wynaJednym z najbardziej palących bez niedociągnięć natury organiza· l:we młode pokolenie rezerwa dzilazczej. Kluby r3cjcnalizatorów, do· Ludowej daleko. nie omija żadnej zagadnień opieki nad dzieckiem je~t cyjnej. Aby zapobiec powtórzeni:I siejszych budowniczych Polski Lut~d niekiedy przez inteligenCję te ch fazy jego rozwojU. Rozpoc'Lyna się spra;ya żłobków, d.zieciń~ów i przed &l~ tych niedoc!ą.gnięć, już w gr~d- dowej.
Szczęśliwa młodość. jasne
n iczną zaniedbywane muszą rzeczy- ona wtedy, gdy przyszły obywatel szko.l. POSIadamy Ich. nIestety, zbyt n:u ub. r. KomISja dla Spraw DZlec perspektywy na przyszłość naszych
",iście stać
się terenem wymiany znajduje się jeszcze w łonie matki. rr: ało . ab~ ogarnę.ty. w5zys~kie dz!e-I ka
o~radowala ~a~ zagadnieniem dzieci - to największ.a zdobycz rzą
myśli między ludźmi wiedzy a ro- W myśl założenia: ',przez zdrowie CI. W tej dZledz!UIe muslmy WIęC wczasow
dla dZIeCI i młodzieży, du ludowego.
botnikami-wYl1alazcami, oraz źród· matki do rzdrowia dziecka" istnieją w pewnym .st.o rniu omil;ąć zR~adę przy?otow~jąc plan działania na rok
Dorota Kłuszyńska
łem porady fachowej dla tych, któ- stacje opieki nad matką i dzieckiem, "powszechnoscl". Na razIe w zło'b- 1950. Zwrocono speCjalną uwagę na
2 DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 7 (1629)
gło spełnić
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Nowe widoki nauki

I

Sprawa należytej organizacji apa- nie przed praco.wnika.mi nauki wl w sztuce, czy w tecl1n1ce, w fizyce pro:t. N. Gudoow, złożył obszerne
ratu d sił naukowych, celem ich :ffiVlązku Radzieckim. Te aktualne ary przyrodom.aw,gtwie - winny sprawozdanie na temat swych teo_
właściwego wykorzystania, a także problemy. jakie ży~e stawia dZJiś stanowić o kierunku badań i prac re tycznych i praktYC2JIlych prac w
sprawa planowości w kwestiach do rozwiązania, bądź w dziedzinIe naukowych uczonych radzieokich.
dz.iedzinie nowoczesnej metalurgii.
ogólnego kierunku badań nauko- nauk fi1ozoficznJO-historycmych, bądż
I tak np. jeden z akademików, Obecnie uczeni radzieccy pracują
wycl1, prowadzonych przez jnstyttucje naukowe i uczonych całego kra_
ju, poSiada w Zv.ri.ą~ Radzieclcim
zasadnicze ZiIlaczenie, Ta organiza_
cja i planowość badań i całej pracy
naukowej, wynika 1łl przekonania,
iż żadnej dziedziny życia
społecz..
nego, politycznego. czy naukowego,
Wacława Kempińskiego
nie powinno się puszczać na ryzyko
przypadku, W dziedzinie wiedzy
Głuchy
warkot nowe projekty. Jeden z tych poważ
Na razie zat robi co s ię da, na
1 nauki panować winien ten sam
motoru i bryzgi nych pomysłów racjonalizatorskich bliższą metę Niedawno, pod jego
racjonalny ład i porządek, jaki cespadającego stru· polega na zastosowaniu w otworze kierunkiem prze prowadzone zostaly
chuje wszystkie inne dziedziny ży
mienia wody.
studziennym dwóch bliźniaczych wodociągi do domów kolejowych
cia socjalistycz.nego. Planowanie w
Ponad d\lżą becz pomp głębinowych. drugi zat jesz- na Stokach.
nauce jest w Związku Radzieckim
ką, gdz'le została cze ciekawszy na zsynchrorrizo·
Człowiek ten ani
chwili nie
takim samym zagadnieniem, jak np.
umieszczona nowa waniu pracy pomp różnych syste- próżnuje. Widząc jak ieś manoka men
planowanie w sZikolniclwde, czy w
pompa głębinowa, mów. Tym sposobem dwie pompy, ty natychmiast zastanawia się nad
elektryfLkacji lcraju. Wielk1e korzy_
widać ciekawie po oparte na różnycl1 zasadach mogą ich usuU1ęciem, nad stworzeniem
te! płynące s·tąd, może ocenić tylko
chylone głowy. - znaleźć zastosowanie w jednym bardziej ekonomicznej i doskonalszej
ten, kto zdaje sobie sprawę zolbrzy
formy danego przyrządu.
Wszyscy oDserwu otworze studziennym.
miego postępu , jaki w ostatnich la_
ją
w skupieniu
Foto: API pracę mechanizmu
Wynalazki te odegrać mogą w na
Tak np. było ze spawarką elektach po-czyniono w Związku Ra_
- A więc próba Slę udała - prze szym mieście dużą rolę, gdyż więk tryczną. Od dawna spalał s ię na jej
dz.ieckim i w kra;'ach Demokiracji
szość studzien łódzkich, to otwory końcu styk aluminiowy. Przy lada
Ludowej w dziecWinie nauki i tech· l'ywa wreszcie ciszę naczeIm.k
pozostaje mi tylko pogratulować glę'bokie na kilkaset metrów. Czer- wstrząsie przerywała się też jej
niki.
wam, kolego Kempiński.
panie stamtąd wody napotyka na praca. KempIńSki pa trzy ł na to, aż
~A"_
~maczne trudności i pociąga Tla 90bą nic nikomu n ie mówiąc stwo rzył no
W J<:UilJym
z OSt a tui ch SWOI'ch
Młody czltow'iek uśmiecha :Się wielkie koszty. Toteż praktyczne za
_
"'p
a
-"a'
Ak
denn
'
Nauk
ZWJ'az
k
'
00 r WOLĄ1 n.
a
a
. S roronle,
stosowanie pomysłów Kem~,lńskie- wy prOjekt spawarki - ze stykiem
· g o p c c1a ł a . do WJ'adok u R a cizi eck Je
_ To jeszcze nie koniec. muszę go również przynieść może P'
ZiIlaczne miedzia!l.ym, odpornym na w sze l ki~
mości, ii; na terenie pos~zególnych tę pompę jeszcze udoskonalić i prze oszczędności.
wstrzą sy ,
Republik Związku Ra<1zieckiego w prowadzić z nią wiele prób. Wyna
Jak zwierzył nam się racjonaliza
Osta tnim zaś, naprawdę rewolu·
r. ub. utworzono 16 oddziałów Ra- lazek mój tylko wówczas przy n ie- tor _ nieustannie myśli on o roz- cyjnym wynalazkiem młodego radzieckiej Akademii Nauk i urucho- sle prawdziwą korzyść i osZ.."~zęd wiązaniu pr<>blemu
dostatecznego cjonaliza tora jest pomysł, o którym
mk>no 34 naukowo-badawcze Instytu ność, kiedy będzie technicznie do- zaopatrzenia Łodzi w wodę. Posia- mowa na samym pocz ątku n iniejty tej Akademii. Pracuje w nich skonały.
• da też podobno w tym względzie ja szego artykułu.
3000 ctynnych członków Akademii:
Wybitny fachowiec-hydraulik i ra kieś projekty...
Pierwsze próby praktyczne przy_
profesorów, docentów. doktorów, cjonalizator pracy nie 1ubi dużo m 6
niosły dobre rezultaty. Jeszcze tylkandydatów nauk l, prac~.~ików
,~
'
. .pro' , . . . - - - - - - - - - - - - - -_. " ko "wykończenie"
projektu przez
" .... uk"''''''At.. wszelki'ch s""'cJ'aln""Cl'
WJC. T ot ez. zaraz po sk onczoneJ
,...
~"JWl
... ~
"'"
b'le WI'd a ć go Juz
, . w B'lurze T ec h n Icz
B'łJRO OGLOSZEN
jego twórcę,
a znajdzie on może
oraz
312 asystentów.
Wśród tych,
.
,(.~. w osta<-"- ~ku akade-- nym, gdzie siedzi pochylony nad
SPóŁDZIELNI WYDAWNICZEJ
szerokIe zastosowanie, stanowiąc
ktv."'J
~v
U""- b' l
.1 _
t onem papIeru,
.
~T ...TYW'
przełom w pracy wodociągowej.
ckim
zdobyl;i _U,Uli
stopnie
naukowe
la ym har
pe ł n Ym
.,,1.1
& ... ."...". . . . . . .
zawiłych obll'czen' l' "ysunków
TlI
- Kempiń~ki, to mocna -!!łow· a'. znaJ'duJ'ą się przedstawiciele wszy"młatwia
.Iecenia 8E)'bko I .p:r:nnlle.
właśnie, przy tym biurku rodzą się
mawiają o nim z uznaniem koledzy. RaCjonalizator, słysząc to nic
stk:ich narcdowości, WChodzących te wszystkie śmiałe i doniosłe projek
w
s~ad Zv~zku Radzi~e7 ty które po zrealizowaniu wywołują
l'u.nkty przyjmowania orłoucA:
nie odpowisda, On jeden wie tylko,
że oprócz wrodzonych zdolności, 0go, m~ ,,?,łącza]ą~ pr.zedsta.wH!leli przewrót w dotychczasowej metonarodow,l republ?< naJbardziej od- dzie czerpania wody ze studzien
PIOTRKOWSKA 9S,
pracowanie każdego pomysłu koszległych, Jak: Tadżycy, Tatarzy, Kir głębinowych
Sklep Pomocy Szkolnych,
tuje go wiele nieprzespanych nocy,
giz.i. Jakuci i inni. Liczba n a u k o w _ '
PIOTRKOWSKA 63,
wiele godzin żmudnej pracy i wiele
ców, Pl'acujących w najróżnorod_
Wówczas to wystąpił z-e swoim
Ksiegarnla .. Czytelnika" .
chwil nerwowego napięcia. k iedy
niejszych specjalnościach. zwiększa pierwszym wynalazkiem Wacław
zadaje so'bie pytanie : "Uda się, czy
si" w Zwi",z,ku Radzieckim z każ- Kempiński,
~ojekt jego polegał
PIOT1łXOWSI<A 198.
n'I'e uda"?
"
.
.
.
d
d
'
d
ł
b"
(Rozdziel.a1a
GazlJt>.
dym rokiem.
na o amu o pompy gę moweJ
rury ssącej, która pozwalała wyko- :-----------:~~~~~_____
J, P.
rzystywać nawet
bardzo głębokie
Pręa;ydium Radzieckiej Akademii
źródło. Zastosowanie tego projektu
Na,uk, na dorocZll1ej sesji plenarnej przyniosło
w wymienionym wypadna :zakończenie roku. wysłuchałO ku
2,5 miliona zł oszczędil.ości.
ogólnego sprawo7rlania prezydenta
W ramach roku Aleksandra Pusz.. Madan PiechaL 11. 1. - "Puszkin
Akademii prot S. Wawilowa, o pla·
Ten pierwszy poważny 9ukces w
nach prac Akademii na rok następ- dziedzinie raCjonalizatorskiej , dodal kina staraniem Wydz. Kult, i Sztuh-i na tle ówczesnych ruch6w wolnościo
ny i sprawozdań naukowych najwy_ Kempińsk~emu. bodźca. do dalsz~j ZM w Łodzi w Ośrodku Propagandy wych" - wygłosi prof. dr. J. Z. Jabitniejszych uczonych radzieckich: pracy tworczeJ w SWOln: zaWOclzle, Sztuki w Pa.r ku H. Sienkiewicza od- kubowski. 12. 1. - "Puszkin jako
A. Topczijewa, ~. Joffe, S. Mil'onoOd tego cz~su umys~ Jego zac:z~ł będzie się szereg odczytów ljd;erac- I twórca rosyjskiego realizmu" - wy_
wa D Bie1iankma P Baranowa, pNlcować
Jeszcze mtensywnJ.eJ· kich poświęconych twórczości wiel- głOSi prof dr. Juliusz Saloni, 13, 1.K .• Ostrowitjanowa •i I.' Knunjanea, L~mpka na ł~go biul"~u świeciła si,,! kiego poety rosyjskiego.
"Puszkin w Polsce" - wygłosi Mie_
o ich dotychczasowych 1 rzamierzo- mer~ do poznego w;ecz?ra, co Wl
czysław Smo.Jarski i 14. 1. "PuszOdczyty odbędą się w dniach od 9 kin i nasza wspófczesność" _ wy_
nych pracach.
dząc Jego koledzy" !D0~vih:
- Oho! Kempmskl znów coś do 14 . 1. br. Program przewiduje ~a głOSi Grzego::-z Timofiejew.
stępujące odczyty: 9. l. "PuS2ikm
Odczyty ilustrowane będą recyta·
W dyskusji, poszczególni członko kombinuje!
wie Akademii zwrócili uwagę na : II rz~cZ!ymście wykombinował. w świetle najnowszycl1 badań ra- cjami utworów A, Pus.~a w wyko
konieczność skoncentrowania wysiL Dopóty rysował, obliczał, a nierzad dzieckich" - wygłosI Leon Gomolic_ naniu Heleny Wilczyńskiej i Igora
ków uczonych na naj'b ardzlej aldual ko też i stukał młotkiem, aż nie ki, 10.1. - "StanOWlisko Pus.zkdna w Sikiryckiego. Początek odczytów o
(zn)
nych problemach, jakiie stoją obee- poszły do zatwierdzenia jego dwa literaturze watowej" - wygłosi god3. 19.

Człowiek,
o wynalazkach

V' . .

który nigdy nie

próżnuje

.,

I

Rok Puszkinows i

l

W roku 1924 cała. Bra.zylda. ogarnię.
została plomieniem rewolucji, !Za_
początkowanej przez bunt garnitzoolU

ta

TORGE AMADO

wojskowego w Sao Paulo, Jednym z
organi~torów. tego ruchu byl obecny
sekretarz KomunńStYc'Lnej Parlli Bra_
zylii - Luie Carlos Prestes,
W o]tresie od 1924 do 1937 r. Pre
stes na czde rewolUCjonistów, czyli
tzw. Kolumny Preste:sa. w ustawicz_
nych wailkach z faszystowskimi woL nym okrążeniu. Wiele ra~y przebija
sk.a.mdJ przemierza. Br8JZYlie,
dociera się ;przez otaczający ją pierścień. Je
do jej !Il&jodleglej.szych za.klJ,tków nio_ go zdolno,kI strategiczne przewtaSIlC 'Le sobą. nową. idee sprawiedliwo_

))Rycerz N adziei«

ści społecznej,

czały

nieuchronne

porażki

w

duże

zwycięstwa.

Podajemy ko~oowy fragment JW8.1k
Kolumny Prestesa. z powieśc:l J . .Ama
W końcowym etapie marszu daje
do pt... RYC'erz Nadziei", która wkrót się dotkliwie odczuwać 'brak amuee ukMe się nakładem .. Czytelni11m".

...Nowy Rok
(1927) .
obchodz.i
Kolumna na fa_
Rafael
zendzie
wśród
ulewnego
deszczu.
mewa
nie ustaje w dniu
3 stycznia. w dniu
dWUdziestej dzie_
wiątej
rocznicy
Luisa
urodzin
Carlosa Prestesa.
Foto Arch . "D. L." Jest to trzeeia z
kolei rocznica, od chwili podjęcia
walk przez rewolucjonistów.
Zaledwie pięciuset ludzi zostało
obe.cnie z trzykrotnie większej armii
Prestesa. Przemyka się z nimi pomiędzy stu tysiącamI dobrze oplacanych i dobrze uzbrojonych nieprzyjaciół. Ma przeciw sobie wójska
:rządowe, poliCję i bandy zb6jeckie,
zorgani~owane w oddziały bojowe.
Mimo, że generałowie rządowi dwa
dzieścia czy trzydzieści
razy ogIaszali jego klęskę, mimo źe na głowę
jego nałożono wysoką cenę. Pre.stes
prowadzi dalej rozpoczęte dZIeło,
maszeruje wciąż naprzód i walczy;
walczy nieraz w gorączce malarycznej dochodzącej do trzydziestu dzie
więciu stopni. Kolumna jego wiele
razy znajdowała się w niebezpiecz.

niCji, brak żywności, brak koni."
Rewolucjoniści Wiozą swój sprzęt na
wołaC'h,
których co dzień ubywa,
gdyż trzeba je zabijać, aby nakarmić

ludzi, Poza tym chudym

mię

wymęczonych wołów żywią się
wierzchołkami jadalnych palm, napotY'kanych po drodze. Nie mają obu

sem

którym jechał; major Jan Alberto
z niesłychanym poświęceniem wyS!Lukuje dogodniejszej drogI wśród
morza szlamu.; kobiety, markietanki,
całymI godzinami
dźwigają niemal
zupełnie tera21
bezużyteczną broń.
aby mężczyźni mog'h bodaj trocl1ę
odpocząć; chłopcy zachowują się nie
tylko jak prawdziwi mężczyźni, lecrz:
jak prawdziwi bohaterowie. Na prze
dzie, jak .zwykle •. b~nie Prestes. Któż
nle podązy za mm.
.. ·Pewnego razu - a było to w
Piaui - Kolumna przechOdziła przed
ulepioną z gliny, krytą słomą chatą
niejakiego Joela, nie różniącego się
od tysięcy podobnych mu chłopów
Brazyhi. Joel zapragnął w jakiś
sposób podziękować mijającym go
żołnierzom Wolności za rozniecenie
w jego sercu iskry nadziei na lepsze
jutro, Niosąc w ręku naczyme z mąką cały posiadany zapas żywnośCi - zbliżył się do Luisa Carlosa
Prestesa ze słowami:
- Generale, ta mąka, to wszystko.
co mam w domu do jedzenia,,· Daj
to swoim żołnierzom....

wia. Żołnierze idą boso. Odzież rozlatuje się. Okrywają ich nieokreślo
nej barwy
łachmany,
haftowane
błotem z grzęzawisk. Niektórzy mają biod,ra przykryte resztkami ko·
ców. Chmary komarów, roznosicieli
malarii, opadają nocami Kolumnę .
Żołnierze nie mają żadnych jadalnych przypraw. Nie dość, że tak nie
wiele m()żna włożyć do kotła. braku
je jeszcze soli. Nieraz pieczenie na
ogniu nastręcza poważne trudności.
ponieważ na terenach bagnistych
nie można rozniecić płomienia. Ludzie, aby odpocząć muszą, jak małpy
Po powrocie do leplanki wydało
wdrapywać się na najwyższe gałęzie mu się. że da,r jego był zbyt skromdrzew.
ny. Miał jeszcze osła. którego pracą
na utrzymanie. Wziął zwieNic jed.nak nie potrafiło złamać zarabiał
za uzdę i ponownie zbHżył się
ich ener.gii, Gdy Prestes rzuca roz- rzę
kaz "naprzód", żołnierz chętnie brnie do PresteS'a:
po ~agna~h, z.anureony po k()l~na w
Generale, weź tego OSIołka, ..
błOCIe, op1eraJąc ręce na ramIonach T? mó? j~dyny żlwi~ie1.. W.siadaj na
tował·zyszy .. Gdy szerego:~ec upada mego l me chod~ więcej pIeszo.
.
ze zmęczema, Prestes meJednokrot- I tym razem ,Jednak po powrocIe
nie podtrzymuje go własnym ramIe do chaty pomyślał, że ofiara jego
niem, Pułk. Cordeiro bardziej utru- jest wciąż jeszcze zbyt mała. Ale me
dzonemu koledze ustępuje wołu, na miał już nic więcej do zaofiarowa-

I

I

I

nia,

prócz

własnego tycia,

które
trzeNic

mógł oddać za woIność. Po raz
ci zjawił się !przed Prestesem.
już

n1e niósł w ciemnych dłoniach
Mulata, lecz twam jego rozjatniał
radomy uśmiech:
- Generale - powiedzIał - oddałem ci wszystko. Weź teraz mnie
21 kolei. Daj mi strzelbę i wskaż
miejsce w swojej KolumnIe,•.
W ten .sposób żol.merz Joe1, wieśniak z głębokich lasów Piaui, za.
ciągnął się do Kolumny. Podobnie
przyłączali się do niej inni, wypełnia
jąc luki, pozostawione
przez tych,
którzy padli w ogniu walk. Oddawali bez zastrzeżeń wszystko, co posiadali, nawet własne życIe, Potęż
nie i g,romko rozlegał się wśród
kniei zew Kolumny, Poranna pobud
ka 'budziła wolność po stepach i puszczach. w owych latach, k iedy bohaterstwo było chlebem codziennym
uC'Iśnionego ludu brazylijskiego ...
Wśród bezdroży dżungli,
rzeką

między

c

••

I

nad stworzen iem stopu, który posia
dalby piękn ą barwę , był odporny
na działania atmosferyczne i w za.
kresie budowy wielkomiejskiej ła
iwo poddawał się najbardziej różno
rodnej , technicznej i artystYC2l11ej
obróbce.
Uczeni R epubliki Armeńskiej zgło
sili do Akademii Związku Radzieckiego plan swych r>rac na najbJ.iżs.ZY
rok. Plan obejmuje około 90 najroz..
maltszych 7..agadniell naukowo-praktyc2'.nych. Najważniejsze rzJ nich to zagadnienie pogłębienia nauki
miczurinowsklej w dziedzinie bło_
10p,iI, w zastosowaniu do rolnictwa
i hodowli zwi erząt, zbadanie pokła_
dów k rajowych surowców i bogactw
naturalnych :: lepsze ich wykorzys tanie VI przemyśle. wytworzenie
nowych ga tunków rtJbóż chlebowych
a w s z czególnoścI r>szenicy i innych
kultur rolniczych, a także , zakrojone na ogó lno-krajową skalę. ochron
ne zalesienie kra ju. celem rozszerze_
nia obszarów, nadających się pod
up!'a',\"q.
W nieustannym dążeniu do podniesienia poziomu nauki radzieckiej, uczeni Związku Radzieekiego
op i erają si ę na zdobyczach
nauko_
wych i d oświadczeniach ludZi tej
miary. co I. P aw łow, I. Miczurin,
T. Łyse nko. a VI szczególności ne_
stor nauki r adzieckiej, wielki D.
Mendelejew, k t óry w swych wspomnieniach pis ał: "pochłania mnie
zaWSze my śl. by stać jak naj bliżej
Narodu ... by być z ludem ... Ku ruiemu 19nie mo ja dusza".
Niezadlugo uj rzy światło dzienne,
opublikow'any drukiem przez Ra_
dzIeck ą Akademię Nauk, pod redak_
cją b yłego sekretarza Mendelejewa
pro!. A. S. Skworcowa, pamiętnik
m akomitego rosyj skiego uczonego.
W pami ęt niku tYln, obok cennego
m a teri ału naukowego, odnoszącego
się do prC'.c b adawczych Mendelejewa. zachowało si ę wiele jego spostrzeżeń na temat żYC1a społeczne_
go i kulturalnego oraz uwagi natury politycznej , śwjadczące o patriotycznym i po st ępowym nastawieniu
tego wielkiego uczonego rosyjskiego.
Opisując wydarzenia swojego życla
7! lat 1860 ~ późniejszych. Mendele_
jew wspomina o kontaktach rz: całym szeregiem wybitnych ludzi swo_
jcj epoki, jak publicysta M , Czernyszewski, kompozytor A. Borodin,
filolog I. Sieczenow, m'3.tematyk P.
Czebyszew, hist oryk K. Kawelin
i in. W Leningr adzie istni'eje specjalne Muzeum Wszechzwiązkowego
Radzieckiego Naukowego Instytutu
im, Mendelejewa, w którym prze_
chowywane są w osobnym dtiale pa
m i ątki po tym wiel10m
rosyjskim
uczonym, w.rorze dla dzisiejszych
badaczy 1 uczonych radzieckich, a
wśród tych pamiątek rękopisy
jego prac i oryginał jego pamięt
ników.
Dr Stanisła.w Brze'Zlflskl

na przestrzeni 10 km i jeszcze raz
zdobywa dl.a siebie amunicję. Obdar
ci, schorowa.n i, wygłodniah są mimo
to po dawnemu walecrz:ni, są mimo
to najlepSZJ-'1l1i bojownikami Ame~
ryki.
Dnia 3 lutego 1927 roku K;olumna
Prestesa przygotowuje się do ostatnIego wymarszu. Jest godzina 5,30
rano... Swit wstaje nad Brazylią ...
- Napr:zJód! - pada komenda·
Wszyscy spoglądają przed siebie.
W oddali widać granicę BoliwH.
Zolnierze odwracają mę - za nimi
rozciągają się niezmier.zone tereny
Brazylii. W owej chwili nie myślą
o tym, czego dokonali. WIedzą tyl.
ko, że szli za Prestesem, który walczył o wolnoś ć, o lepszą dolę·.. Ale
nie zdają sobie sprawy, że na zawsze ~aszczepili na ziemiach ojczy.
stych. ideę Rewolucji.
Powoli ruszają naprzód, Ci starzy
bojownicy Kolumny. zaprawi:mi w
tys iącach bitew , nie znający dotąd
łez, teraz. kiedy opuszczają Ojczyznę
- placzą. Łz y spływają po ich obro
śniętych twarzach, po nagich piersiach, po ła chm a nach, I - jak zwykle - gdy gnębi ich niepokój, żoł.
nier ze wzrokiem szukają Luisa Carlosa Prest esa· Szukają go na przedzie Kolumny, gdzie znajdował s!ę
zawsze w czasie marszu.

Sepotuba i Cabacal , Prestes
ze swymi ludźmi 'wyrębuje ŚC'ieżkę
leśną, długą na 204 km, Praca trwa
Nie ! Tym razem dowódca idzie
8 dni, praca męcząca nawet dla lu ostatni. Ostatni
opuszcza ziem1ę
dzi wypoczętych i dobrze odżywi·o brazylij ską, Oblicze jego jest spo.
nych. a jednak ci, znużeru, wyko- kojne i pogodne, oczy gorejące. Jenują ją radośnie.
den z żołni erzy wpatruje się pilnie
W dniu 25 stycznia Kolumna opu- w Prestesa i w przebłysku zrozumieszcza dżunglę, która po raoz pierw- nia woła do towarzyszy. Głos jego
szy widziała w swym gąszczu istotę dżwięczy niby pobudka:
ludzk ą · Z napotykanymi oddz i ał a mi
rządowyml s tacza j ą teraz za cięt e
- Kiedyś tu powrócimy...
wa lki. Dnia 28 stycznia rozgrywa
Słowa te b i egn ą w stronę Brazylii
si ę osta tnia
zwy ci ęs>k a
bitwa, w jako ostatnie orędzie Kolumny Ry.
której gi ną jeszcze oficer owie i żol cerza Nadz:ei.
merze RewolUCji.
NieprZyjaciela,1
Trum· i opr, Eug. Grudy
który traCi 30 ludzi, Kolumna ściga
-::D::-:ZI=E::::N:':'N::IK==-=-Ł""Ó~D""Z""KI"""N--r-"I-(-16-2-9-)-3

Turniej hokejowy w Krynicy _ .
W czwartek śniegu z lodowiska -

KRYNICA, 6. 1. -

mecze zaJCott..

5 bm. późnym wieczorem rozpoczę- czono po północy.

KWt, TY Z Je ĘZ DM- PUC

J jenJne §"utki lIIocq !iqlUJestroUJej

to W Krynicy turniej hokejOwy. Z
W pierwszym dniu turnieju rozepowodu silnej śnieżycy, powodują- grano dwa sp'otkania: Legia - ŁKS
cej częste przerwy w celu USunięcia 7:2 (1:0, 3:1, 3:1). Br~ki dla zw.ycięzc6w zdobyli Dolecl{l 3, Gmter i Slusarczyk po 2. Dla pokonanych: Koczewski i Łapczyński. Gra
ostra, zwłaszcza ze strony drużyny
warszawskiej.
Km Gwardia (Kraków), 8:0
wybija się Grzelak. Pierwszym

POK NA Y
jego sukcesem.

był

czy dw6ch zawodnik6w, bardziej pięściarzy, aby podwoić kadrę
wyszkolonych od Kowalskiego z prezentant6w.
"Bawełny", Zachary z "Widzewa",
POZNAŃ - TO MŁODZmZ
czy Walaszczyka z Aleksandrowa,
tworzy się luka i tracimy cenne
Poznań poszczycić się może popunkty. Nic innego nie porosta~ siadaniem kilku młodych boks~
je, jak pracować, szkoląc młodych r6w. Na plan pierwszy oczywiście

wygrany mecz

(1:6. 6:0, 1:0).

W drugim dniu turnieju Ogniwo
rJ)zgromiła
warszawskl\
to przypadek, ale potem przyszły Legię 22:1, 4:0, 12:1, 6:0).
dalsze sukcesy, a ostatnio zwycię
stwo nad Niewadziłem. Pisaliśmy
już o tym, że Niewadziła zgubiła ~Mik
~ lł1
fatalna taktyka.
ł4
,
Jarosław Nieciecki
,
~
"

re' z Rademacherem.

Sądziliśmy, że Cracovia

O

W1lłJ1nlllllmlilmlmlh'llllnr.mp.~ W1lllfi1UiIIIIIUlmmmmmIllW!fill!!llma

Skład drużyn

na mecz Kraków

Wticeprezes Polskiego Związku
Bokserskiego kpt. T. Lempart w
hali Wimy należał do mniejszości,
Kibice sportu bokserskiego bę"
Jutro w Krakowie odbędzie się
przewidując 'przed meczem Pomiędzymiastowy mecz bokserski dą zapewne zdziwieni szeregiem
maIl - Łódź zwycięstwo gości- Kraków - Łódź.
mało znanych nazwisk zawodni·
10:6. Wszyscy obecni na tym me·
Walczyć będą następujące pary: ków reprezentacji Łodd, którzy
czu by,1i przekonani. że tym raw. musza: stasiak - Janicki;
znajdą się na ringu w Krakowie.
zem Łódź po porażce 8 grudnia
w. kogucia: Szaliński (Birgang z
Birgand - to b(}kser Bawełny.
1949 r. w POiZJ1aniu potrafi zreha~ Bawełny) - Leja;
jest ~ zawodnikiem
bilitować się.
w. piórkowa: Adamus - Puław. Maciejczyk
"Concordii",
a
Jaśniewicz walczy
ski;
A jednak kpt. Lempart okazał
w. lekka: Kaczma·rek - Piszcu.ek; w barwach "Kolejarza" Karsznice.
się bardzo dobrym pr<>rokiem, bo
w. półśrednia. MaoiejCZYk - Cho·
Wynik meczu j~st pod znakiem
P?znań chociaż nie uzyskał wy' dorowski;
mku 10:6, to jednak potrafił wy· ' w. średnia: Taborek - Rapacz; zapytania. Ł6dź raz jeszcze chce
grać 9:7 .Różnica jest rzeczywiście
w. półoiężka: Walasuzyk - Szy" widocznie wyraźnie wYNóbowynie wielka.
wac młodych zawodników. Oczymula;
w. cięzka: Juniewicz - MaUna.
wiście, że jest to do 1ł,ewnego sto·
JAK SIĘ BAWIC, TO SIĘ
DAWIC...
- Gdyby nie Sylweste!l' _ poWlLe.d.ział nam po swoie;
walce W dniu wczorajszym od samego rana Skóra ~ dr. l ... Gimnazjum Gumowe
wIelu salach gwnastycznyeh ŁOdzi dr. I 2:0 v.o.
Stasiak... wygrałbym • z~ WoŹDia· w
panował niezwykle otywlony ruch. To Sąd 1 Prokur-atu.ra - PZP.JG Nr 1 2:0
kiem. ),Czuję gaz i mus"'" zabrać drużyny MI &portowych rozgryw~ly (15:3 - 15:7)
PZWS _ PZM !·O (15'0 _ 15'6)
. d
--.
llczne mecze. Początkowo pr6bowaliJmy
SIę O pracy, żeby nie tylko remi- odwiedzać wszystkie sale. aby obserwo.
CZPP _ PZPW 'Dl' 6'2:0 (15;8 _ 16:6)
Bować, ale i zwyciężać".
wać te ruezmierrue
ciekawe zawody. PZPB (Ruda) dr. II _ Poczta 2 2:1
Niestety. już w pOllJdnJe z.ablaklo nam (10:15 _ 15:7 - 15:10)
Przyczyną, powiedzmy skr<>m- sI.!. Okaz.a.lo się bowiem, 1e do obsług1
nie - cz"ściową nI'.,..., odz . inf~rmacyjneJ na łódzki turnl.ei kół spOl PSS dr, I - "Strzelczyk" dr. I 2:1
•
'<
~",ow
erua toWych należałoby zaanga.zować cały (3:15 - 15:10 - 15:13)
druzyny łódzkiej była wiec noc zespól redakcyjny. Z pomocą przyszedł ,,,Strzelczyk" dr. II - CSMJ 2:0 V.O.
- "S;rzelcZYlc" dr III 2:1 (9:15
sylwestrowa. Gdyby Stasiakowi =ą~~ąd z~~:~~~YC~krflJM":;J d~~~ -- pz..z
1~:6 - 15.13)
przyznane zostało ZWYcięstwo! sprawnej służbie Informacyjnej podal ZWS - PLZG 2:1 (15:12 - 8:15 - 15:5)
'Wyru'k brzmiałby 8'8
ttd b' dOkładną listę wczorajszych zwycIęzcóW Straż Potarna dr. I - PZG Nr 6 2:0 v.o.
'.
., a fi y Y t pokonanych.
BSWG - Straż pożarna dr. II 2:0 (15:7
NlewadZ1łowi udało się odważnie oto wyrukl drua wczonjszego.
- 15:11)
wypro~ad:z.ić ?r::ynajmniej trzy ~;~tv ~i~k:Z:
PZPB Nr !) 2:1 (8:15
c~lne ClQsy, Łodz odniosłaby zwy - 15:9, 15:1.'l)
C1ęstwo 9:7. Trzecią przyczyną i
~ZPB Ruda dr. 1 - S>ióra VI 2:0 (15,WI
1S.5)
·
.
to naszym zd aruem
zasadniczą by
CSS Spolem - WZlItJP Nr 2 :UO (15:0
dziś
lo rozczarowanie, jakie spotkało - 15:2)
nas ze strony wszystkich trzech Skóra. I cJr· n - GimnazJum Gumawe
2
~..l_,l_
dr. Il 2,0 v.o.
gwardld:. / a _____________
\

Około

50

drużyn startowało

_

zawVUI~6w

na str.

młocl.ej

mianowicie: Kowalskiego, Z;cha'
ty i Walaszczyka.

Mistrzostwa narciarskie LZS·ów

SĄ MŁODZI, LECZ TO JESZCZE

ZDARZENIE
A~SY

TOLS'l'OJ

(16)

NA STATKU
Przekład

Mariana L. Bielickiego

W obecności policjanta sporządzono protokół; napisano, że usiłował zgwałcić białą kobietę, i że dokonano prawomocnej zemsty... (Missis Rebus milczała, tylko zaostrzył się jej nosek, a usta wyciąg·
nęły w linijkę) ....Teraz rozumie pani, missis Ester,
dlaczego nie nadaję się dla pani jako ,towarzysz rozmowy ...
- Nie, nie rozumiem ... Nie cała Ameryka wzięła
udział.

-

Nieprawda!

Cała!

Prokurator i Senat odrzucili
Lyncha jest sądem prawomocnym!
Zacina gazeta nie zamieściła moich listów ... Wówczas sam wystąpiłem z oskarżeniem przeciwko narodowi amerykańs\demu. Artykuł wydrukowano za
cenę pięciu tysięcy dolarów...
Prasa amerykańska
rzuciła się na mnie jak stado szakali ... Pozbawiono
mnie katedry, wypędzono ze wszystkich instytucji
naukowych. Ku-Klux-Klan wydał na mnie wyrok
śmierci. Za moje słowa o sprawiedliwości zapłaciło
krwawo kilkuset Murzynów w różnych miastach ...
Przysiągłem zer.1 'ltę ... Missls Ester, przyjechałem tu
moją skargę. Sąd

, DZIENNIK

ŁÓDZKI

Nr ., (1629)

lekcją

międ~y

podszedł

do

trzeelą

•

mnle Mil.

niek S.

- Wiesz co, Bogdan? Za Oknem 'Ptó.
szy śrueg. Z1ma zaczyna s1ę na dObTe, a
pnia eksperyment, ale kto wie, czy my nIe mamy warunków do trem'l'lgu.
lepsze są zwycięstwa wywalczane
przez wytrenowanych i wytraw- - Treningu? Jakll.ego treningu? - u.
pytałem.
Przec.1e± w ,,nogę" motemy
nych mistrz6w, czy tez nauka da- grać na saU,
wana młodym pięściarzom. A wie
- Chodzi mi o hokej, o trooIngl na~
my, że za każdą naukę trzeba pla
szej jedynej 2.!mowej sekej! w szkole.
cic.
Ty mesz więcej
:znajomoścI ciągnął
Kraków dotychczas nie odgry· dalej kolega może byś wystarał slę ja~
wał zbyt poważnej roli w boksie koś o' z,apewnderue nam lodQwis-k.a na tra.
nJngi. Jeszcze lepiej było by, gdyby za.
polskim, ale biorąc pod uwagę interesowa! się nami jak:lś klub. Na pI7.y
skład Łodzi, należy liczyć się z ltład Włókn:!aTz lub s.pójnia. Zapisaliby,.
napotkaniem w Grodzie Padwa· ~my się WS'ZYscy: cała dr~ynB. Nalwyt.
welskim równorzędnego przeciw· szy zresztą czas rozpC<!.Zl\ć trenf'llgl, zwła
szcz.a ,ze sprzęt Od tygoonJa jest zmaga.
nika.
zynow.any. Buty, łyżwy kIje i krążki są. Brak tylko lodu. No, jak załatwisZ1
Mów prędzej, bo dzwonek, a u nas łaci.
na już muszę wiać., do klasy.
8PTPD NT , - strat Pożara III %:0 - Dobrze, %robi się! - odparłem 11*
(15:8 - 15:18)'
poźegJn.aańe 1 stąd mOja dz1s1ejsza uwaga.
DOKP - RUTT 2:0 v.o.
HokeJśc:! łódzcy trenują ju! i wyty
straż Pożnarna dr. II DOKP 3:1
, •
(15:5 - 12:15 - 15:11)
\WIją ~ na katowieldm "Torkacie " •
Straż Pożarna dr. I -; .. Strzeezyk" nasi cbopcy muszą na rWe manyć o
dr. n 2:1 (15:0 - 7:15, 1a:0)
lodowisku. D7lIękl WU1{F zostaliśmy za.
Techno7.byt dr. I - Centrala Tekstylna opatrzeni w sprzęt sportowy, N;le~tlr,
drTe~~n!~~yr'~ II _ Centrala Tekstylna ka.pryśna zima ubiegłego roku nie po.
dr. IV' 2:0 (15:1' _ 15:4)
zwolila młod)'III hokeistom trenowa~, 00
Centrala Tekstylna dr. 11 - PZG.JS było się wówczas kUka upraw i _ na
Nr 8 2:0 (15:12 - 1,5:7)
tym z8Jkończyła się akCja.
GimnaZjum Dziewlarskle dr. n - Sk6
ra In 2:0 v.O.
W bie±ącym sezonie
drużyna lUl6U,
Gimnazjum DziewiarskIe dr. I - Sk6_
ra III 2:0 (15:9 _ 15:10)
która składa się z samych młodych chłop
ŁZ Odzie~. OST Orzeszkowej 2:0 c6w (a czy do waszego gJmnazjum uczę-

(15:0 -

kół

sportowych

sz.czają i dO!I'ośllt

15:10)

-

przyp. red.), sta.nęła

Cent;rala Tekst. dr, I - GImnazjum przed ;nowym problem,ero: _ roę posiad!!
dr. I 2:0 (16:4 - 15:6).
Siatka żel'lska:
,lodowiska, W'prawdzJa - l'Ilotna byloby
Centrala Teltstylna - PZGJS Nr 8 2:0 0<1 bIedy trenowa~ na którejś z sadzawek
v. o.
I ale có:ż z takich treningów, gdy ruchy
.,.urząd WOjewódzki - l Glmn. PZGJS mło<1yełl zawodników nl-e będą korygo~
... 0 v.o.
wane !przez wykwaltll'kowanrego trenera.
Gra w hokeja nie pOll~a tylko na sarnill
jeździe na łytwach.
~
Potrze.bna jest technika, A tej sarni nle
STAŁY CZYTELNm - List 2a1W'1.erał opanujemy,
Skromnie mówiąc, wdzięczne
ch
b!ll'dzo wiele CIi><'...kawy
SZ'Czeg~ów :ol ~Y.
pole do popisu miałbY w danym wypad.
CJla 11:!l.llnl()dszych pM.karzy Lodm. Do ma
których zarzutów rue możemy jednak od: ku trener, bo zapałU :l chęci do gry na!iU
nJeść się powa:iJnie. pOIl!i;eważ autor ~istu młodzież ma duZQ.
nie nodał nam swego na0\v1ska. '1'o,:że
niektórzy juniorzy pii'ł wódkę, nie Jest. O co nam chOdzi.
Chcemy, aby zaL'1teresowal 5ię namI
~rety, ni.espoć"'Zjank~!
Całe s:.'JQ2Ięście.
~e SIł to nieliczne jednostk!. które j8!k naj jeden z miejscowych klubów (ZMóldzę ta~
j;zybciej na.le±y wyeliminoWać z życia jemn~,
2:e chłopcy darzą największą
sportowego, Podane w liście ne.lWi<;k'l
sym1>atU\ w16knl.any a wśród nich na~ze
mlodzieńC'Ó\v skłonnYCh do !tie1.l!s'Z1re.
na
wszelk.i, wypad.ele zanQtoW'!l.1iśmy. aby _ go olimpljc'ZYka Wł. KrÓla). lttoÓ1"'Jby u.
o He nIe nast~pi z ich strony poprawa. - pewn!U drużynie XI GImnazjum i L1ceum
pol:nfol"mować Q tym kluby,
do któryCh
na.leżą, wyniliini.eni pn€z Pana. zawodnicy. moi:n<lŚć u'erungu u boku tak do,św1ad..
HAROERZE Ł6DZOY. Dziękujemy czonego fachowca.
za po~drowioenda na4estam.. nam pruz u_
ReI.erent praIOW7
PZGW

'=---------------=
Odftow·led·-,
Redak,i.'"
n
a
·
.
k
-...
..
u!.Wlrlle nOWej s .cznl
Zakop Ul~nem

W

NIE I{LASA
Pisaliśmy w swoim czasie, że
Łódź posiada liczny narybek, że
ruszyła śpiąca do niedawna prowincja i że mamy wielu obiecujących młodych pięściarzy,
ale
niestety mł<>dzi ci pięściarze nie
~ogą tak, jak np. Debisz w szyb·
klm tempie zbliżyć się swym poW styczniu też (7-31. 1) urzą~
ziomem do czołówki. Liczymy, że dZODY będzie w Wiśle obóz kon./
okres ten nadejdzde. Dziś jeszcze, dycyjny dla najlepszych narcia·
~ chwilą gdy brak jest jednego, rzy, członk6w LZS.

Łódź

wczoraj w turnieju

SPORT

Na du2ej przerwie
czwartą

.

ZAKOPANE, 6. 1. -

nem

odbyło się

W Zakopa-

6 bm. otwareie Da-

slroczni treningowej zbudowa~
nej na Kirze Miętusiej. Skocznia
ma ruchomy próg, który można q~
wolnie podnosić i obniżać.
Na nowej sk')cz..1li rozegrano pierw
szy w tym roku konkurs skoków w
Zakopanem, który mimo znacznego
oddalenia skoczni od miasta zgro~
madejU około 2 tys w1dzów.
Startowało 52 ~wodników Najdłut.szy skok dnia oddał 'Daruel ~~~cha:=~w~~~t=~~
Krzept')wski (SNPTT) - 89 m.
nlowue.

We)'

XI PaMtw. Gd.mn.

Bohdan

................

~P~""~"""""

taj, by mścić się. Ale tu wydało mi się, że moje drobne osobiste uczucia nie są godne szacunku... Postanowiłem wykorzystać tu swą wiedzę w bardzo słusz
nej i doniosłej sprawie... Niech Amerykanie śpią
spokojnie, ja przestałem o nich myśleć.
Roześmiał się. Missis Ester opuściła w milczeniu
oczy.
- Przejdźmy się - powiedziała nagle. - Pańska
historia wytrąciła mnie z równowagi.
- Jestem bardzo zdziwiony - odparł zupełnie
zdetonowany. - Byłem pewien, że pani nie zechce
wysłuchać mnie do końca.
Kobiety to dziwne stworzenia, w tym powiedzeniu zawarta jest prawda ...
Powoli poszli wzdłuż pokładu.
W oknie jadalni Gusiew mówił do Liwerowskiego:
- Krok za krokiem i wpadniecie, bezwarunkowo,
- Ani jednego nieostrożnego kroku, ani jednego
dowodu rzeczowego, towarzyszu Gusiew.
- Sprawa portfelu?
- Wyprę się. O portfelu słyszę pierwszy raz ...
- Jest świadek.
- Wart funta kłaków. Gdy zaczniecie pytać
Aleksandrę,
zacznie wygadywać takie bzdury, że
zwariujecie ...
- A jednak będziecie musieli uciec się do środków kryminalnych.
- Będziemy musieli.
- I wpadniecie.
- W żadnym wypadku. Nie zna pan rzeczy najważniejszej - o co nam chodzi.
Dowiem się.
Nie zdąży pan.
_ Dzisiejszej nocy? - zapytał Gusiew, przec,hy-

j,

Liceum

Tuszyńsld

........_••

~~

lając się przez stół i prawie dotykając twarzy Liwerowskiego.
- Jeśli powiem "tak" - nie uwierzycie, jeśli po_
wiem "nie" - też nie uwierzycie.
- Racja. Więc cóż, wsadzić na statek eskortę milicyjną?
'
- Szczerze mówiąc - nie: bo wtedy odłożymy
sprawę

i

wykręcimy się.

- Wypijmy - trącili się kieliszkami.
Mister Limm ,oparty plecami o barierkę, wskazał
palcem okno jadalni i zapytał kolegę:
- Ciekawe, co oni tam piją?
- Coś białego i gryzącego.
- I w dodatku z apetytem, mister Pedotti.
Pedotti westchnął. Z drugiego okna jadalni, gdzie
właśnie jedli moskwiczanie, wysunął się pisarz Chiwrin i skinął ręką na cudzoziemców:
- Wódka, wódka ... Prosimy do nas, mister...
- Zostaw ich, u diabła! - Goldberg złapał Chi.
wrina za rękę. - Słowo daję, towarzysze, że to jest
niebezpieczne ...
- Ze mną się nie bój ... Muszę poznać Europej.
czyków, bo część akcji powieści rozgrywa się w Europie... - Drugą ręk.ą szturchnął pasierba profesora
Samojłowicza: Kazałupow, powiedz im po an·
gielsku...
- Allez, trinken, trinken - zawołał Chiwrin jeszcze raz. -. Wódka!
Lirom i PedotU spojrzeli po sobie:
- Zdaje mi się, że nie wypada, musimy iść, mister Pedotti.
- Dziś jest niedziela. Nie chciałbym rozpoczynać podróży od amoralnego postępku.
d. c. n.

\lI'alk

KALENDARZYK
DZIS:

~obola

I'Komunika[J"a

LUCJIWlIl

7

JUTRO

kolel"owa " tramwajowa odbywa sio bez przeszkód

Padający

od kilku dni śnieg i czę
STYCZNIA
Seweryna
ste wahania tem,peratury są utrapie.
niem nie trIk o przechodniów, którzy
"brodzą" po zabłoconych
ulicach.
Biały całun pokrywając ulice i droW UNE TELEFONY I
gi utrudnia i to w dość: tlnacmym
Komenda Miejska M. O.
263·60 st opmu
. k omunl' k
'
aCJę·
.
Po~otowle Ratunkowe PCK 104.44, 134-16
1l~·1l1 Pomimo sprawnie działającej akcji
Stru ;>o~arna
Wej.lJkj Ośrodek InrormacJI
159.1~ oczyszczania torów tramwajowych ,
tramwaje podmiejskie spóźniają się
coraz częŚciej, a i miejskie kursują
Dyżury aptek
nie.szczególnie. Wozy silnikowe bar·
Dzilsiejazej nocy dyźurują, apleki:
dZiej ~żyte nie mogą podołać pra.
Gl'OO'Zkowilkl - 11 Listopada 15; Jar.l:ę. cy i dlatego też MZK zmniejszyły na
bows-ki - pab!a.nicka 212; Krll8rnska _ wielu liniach ilość doczeoek z 2 do l.
Jarac'Za 32;
LUS2iczewska - Merszalk1a Wozy tramwajowe, zwłaszcza w go·
atahlna 50; Krych - Kątna 54; Rytel _
dz:nach największego ruchu 8,} w
Kopernika 26; Wa.gner - Piotrkowska 67. .związku z tym niesamowicie prze·
pełnione, nie ma jednak na to rady.
Jedynym wyjŚCiem 2l tej trudnej sy·
g
tuacji byłoby puszczenie w ruch no
TE.'lTR PA~STW, Im. ST. JARACZA:
wych wozów Silnikowych, ale ich
O godz. 19.15 - "Zielona ulica"
TEATR POWSZECHNY - o godz. '19.15 na razie nie ma, zamówione zaś dla
.. Rollbitki....
Łodzi w war!;ztatach gdańskich noTEATR "OSA" Tr:lucutta l, tel. 212>tO: we wagony nadejdą w większej iloo g. 19.31' - "I!omans z Wodewilu"
TEATlł I,OMEUI, MUZYCZNEJ .. LU·I'. ści dopiero (la kilka miesięcy.

KRONIKA

Teatr

NIA" - o godz. 19,15 "P(nszn!k
Kolej nie ma na razie ze śniegiem
z Tyrolu".
PA~STWOWr TEATR NOw-r In! Dao więk!>zych trudności. Pociągi osobo·
sr.yńskWgo 34) o godz. 19,il> we i towarowe przybywają na dwor
..BryJtaIl.. szlifierza I{arhana"
TEATR LAT,EK "ARr.ElUN" - o godz ce łódzkie normalnie. bez większych
17.16 "Wesoła Masknra.da"
. opóźnień.
TEATR U'DOWSKI - o godz 19,80 _
"Wielkie zma&,a.nle".
•
Dotkliwiej odczuwa śnieżycę ko-

MUZEA MIEJSKIE
Hu •• um EtnograficzDe Plac WolnOśCI Ił,
<telefOn 156.16):
Huzeum l'rebtstoryczne - Piu WOIJIClo
'ci 14. (tel. 139.13)
lIuaewo SztukI - ul. Wlcckowskle"o Sł
(telefon 183.73)
Muzeum Pn)'J'lIdnino - Park 8lellldewl.
CQ (tel. 262.62). Otwarto COdzien..
nfe prócz poniedziałków w rOd& od
:l!O; w n!edzlele I liW1eta od &,odz. 10
10 do 18: w czwartki od godz. 10 do
do 1'/.

"'no

ADRIA - (dla mlodZ.) "Jlllodoś6 'Coma_
sm Edl-sona" - godz. 16, 18. 20.
BALTYK - "Sumienie" godz. 17,
19, 21; dozw. od lat 14.
BA.JKA - ".Inc.. ~ca. Barykad&", 17,30.
20; doz\\". od lat. 11.
GDYNIA - .. I'rol:rnm AktualllO.~1 Kr:1\.
i Zagr. Nr 2" - godz. 11. 12, 13,
16. 17. 18. 19. 20. ~l
HEL (dla mlOdz.) "Bohaterowie
Pustyni" - godz. 16, 18. 20.
MUZA "Poc&łumek na stadionie" godz. 18, 20; do:tW. od Ia.t 14.
POLONIA - .. Pustelnia parmed8ka" l. seria; godz. 17. 19. 21; dozw. od
lat 18.
PRZEDWIOQNIE - "Boga.ta. narzeclona"
godz. 18, 20;
ROBOTNIK - ,Milczenie jest 7..łotem" godz. 18. 20; dazw. od !Jat 11.
IlOMA - "WOII:&. Wołga" - godz. 16.
18, 20; do:r:w. od la.t H:
BEKORD - ,.Swlat się śmle~e" - dla
młod". godl!. 16; "Opowieść o praw.
tkiwym cdowflllku" - groz. 18, 20;
&>ZW. od lat 18.
STYLOWY - ,,1'2nnll bez pougu" godz.
18, 20; doow. od la.t 18.
8WIT - "Bit~'a o Sblingrad" - godz.
18, 20; doow. od Jat 14.
TATRY - .• Cygański tabor" - god!z'ina
16, 18, 20; dO'ZW. od 1st U.
T8CZA - "Czaro,łziej Sadów" - godz.
16.80, 18,30, 20,30; dozw. od lat 14.
WISloA - "CzaroMlej Sadów" - godz.
17, 19. 21; d{)~w. od lat 14.
Wl.óKNIAnZ - ..Ali Babll • 40 rozbójni.
ków" - godz. 12.S0, 14.80. 16.30, 18.30.
20,30; d07lw. od lat 7.
WOLNOS() - "PuGtełni& Parmcńska" l seria - godz. 16. 18. 20; dozw. od
Ia.t 16.
IACHĘTA "Bogaty plon"
godz. 18. 20; dozw. od lat 14.
DZIECIOlll DO LAT' WST.:iP DO
KINA. WZBRONIONY.

Radio

munikacja samochodowa ; konna.
Najgorzej jest na trakcie Łódź Samochody kursujące
.Warszawa.
wC2lOraj między Łod'l.ią 1 Warszawą
miały kilka trudniejszych do przeby
,cia miejsc pod Warnzawą (na tere·
nie pow. warszawskiego) i pod Ł0dzią (koło Strykowa). Zaspy są jednak stosunkowo nieduże, a 'vobec
czego - o He warunki atmosferycz·
ne się nie pogorsa:ą - nie zach:Jdzi
obawa przerwania normalnego połą·
czenia Łodzi QJ innymi ośrodkami
kraju.

rac·la eis

(Ko:n.iS3;r.:at I<IO 6, 7. 8, 9, 10. 15):
Rocznik 1906 przv ul Ogrodowej (na

111: 1»;
l'OC'mlik 190" przy ul. Wólc7.!l.'ń.
sk.roj 251 (na literę !{fi.
z terenu
rla.l
M,? l. RKU
2. g, L6dź.Mia.słD
4. 5. 11. 1~. II13;(KonUsa
14/1:
Rocznilt 1909 przy ul. Awl~tokl'zysklej
Nr 15 (no. Iitel!1 M); roc~ik 1911 Pt'Zl' l!l.
Armij LudoweJ 28 (na. hterę 110; rocznbk
1005 przy ul. Lokato.rslciej 10 (na literę
MIl; rocznik 1906 przy uli. PiotrkowskIe'
~r 104 a (n piętro) (<oa litery N. O); r
n.IOC 1012 przy ul. Piotrkowskiej 101 a (III
piętro) (na lliJtery N, a',

UKAZAŁ SIĘ

,

))

~ sez<lllie

°

ów

d

wy Warszawy, która miała się zakoń
cz.yc w połowie grudnia trwa nadal.
Społeczeńswo wykazało pełne zrozu
mienie dla tej zbiórki. gromadząc
szmaty, makulaturę, złom żelazny,
czy też butelki. Na przeszkodzie stanął jednak brak środków tr:msportowych, którymi należało zwieźć
przygotowane odpadki do zbiornic
C.O.U., wobec odmowy transportu
przez właścideH prywatnych wo·
zów. którzy woleli w okresie pl'\Zed
świątecznym przeWOzić bardziej lukratywne ładunki, niż złom.
Dotychczasowa akcja zbiórkowa
dała na terenie naszego miasta naoa6ł dobre wyniki. Przemysł nasz
zasilony został w cenne surowce, zaś
uzyskane fundusze przekazano na
TZec-ll odbudowy Stolicy.

I

~z ochotą·

I

todz·.

WVJ-as'n."en-e
li,

I

ubiegłych.

Ł DYC «

~nale.

.

stępuje !Ze st. Warszawa Wi1eńsk:l,~
,
w danym przypadku do Białe(1osto.~ Talt było na pas~.żu, łączącym ul.
ku, kasjerzy obowiązani są odj~c Od~Plotl'ltOWSh:ą z Al. Kościuszki, Tłum
całkowitej odległości odcinek 16 km~ dzieciarni zjeżdżał w Aleje nie tyUtO
od sto Warszawa Główna do st. War~l1a sankach. ale równieź na łyżwach
szawa ~!ileńska przez st. warsza-I (często na jcdn,:j), na noga~h .1."
wa G ansl~a ja·ko nieczynny dla ru·~głowach. ne guzow ~ebr30ły dzis bIed
chu osobowego.
~ne głowiny, ile
siniaków mIękkIe
'
~(,zęści tul()wia, a. ile kla.psów ZlU'.pIl~ WYPl?-dkU ptoruszonym :" wy~ei~kowall rodzice za zniszczone ubraws aZ2.~eJ no t a C2 pr~!:oweJ, kasJer~n5.a. - o tym statystyka. milczy.
w pOśplechu przy Wyjątkowo !'..asilo~ W k '"d
i
ł ił i I Ba
nym ruchu pobrał należność :za bi-~ " I:oZ ym ~az e Ol' ac o. s. ę
•
let w kwocie 980 zł zamiast 940 zł~ dOSCl byle duzo. A jutro~ Jcze!i p&za co poniósł konsekwencje Służbo.~gCda. dopisze - dalszy c-.ąg bIałego
~ szale{1StV'la,!
we.
li!
~ Ta
P ona.dt
'
•, _
., O WS'zys tk'Im k
,asJerom
na ~
l!,..~"",,"al _ ,........................." .........................
st. Łćaz Fabryczna zwrocono uwagę na ścisłe sto~owanie się ea obo· r "!Y" .!5\1I~J!!!:\a
.
.
h ,.
"
,/"Ib. ~!
~'I!I/
I
WląZUJ ~ ~Yc p.zepIsow i zarządzen
,"
DyrekCJI.
SWLata pracy

•

w l.ODZI

urzQdza w dnin 8 stycl<nill, o :,odz. 9,ro
"WŁ()K~n.Z dla dzieci
h"1 nkd lat 14
wyc c. o ow o

w s:tl.l kina
s

ItOHiITAI?K:'
HORlEGO
r"
,\11;
II

l

IlIRflU

unmunt lisl·ck.F "lh
l

Ulica'.

I'dla

nu~

."

VI "Sp·!ne

armOnll

Stanisław

-=
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IKONOGRAFIA
VARIA.

DZIS W lokalu własnym. Konerni'ka 55.
o g()dz. 20 zebranie ZAMP Kolo Nr 4
Wydml Prawa..
W lokaiu s:zkoły. Skorupki 6/8, o
I':odz. 19 WJ:\Cczór dyslmsylnv I zebranitl
SZikoł~' Pracy Spolecznej TUR.
W ~okalu własnym, TI'augutta 18.
pOkój 304. o godz, 14 odpl'1.wa rad załda.
dowych Zw. Poligraflozne!!:o.
W sali. Kopernikn 55. o godz. 20
zebranie ZAMP Kolo Nr 1 wydz. pr8Jlva

.

I{G~rownictwo Pa.ństwowego Teatnl 1m.
St. .Tc.raczn. podaje do ogólnej wrodomo.
ści, ~e na. przed:stawuen's świetnej sztuki
i Aro:ltola Surowa. p. t. "Zielona Ulica" u
dzi€IJ.a epecja\nych l?JIli.,2!k dla. za.kład6W
instytucji oraz organizacji 9pO.
Prny wykupi€<n:!u całej widowni tea.tral
nej bilety Sil w c'enle od 4S 'Lł do 200 zł,
nalomiilllt przy grupowym za.kupiel'ju bdJ.
l E\tów ponad 10 05ób bUety s~ W oe'llie
50 zł do 290 zł. jaJlt równl:e?: na legi tyma
cje Zw. Za.w. Zgłoszerua. rmJłety kierowuC
do Sekrelamatu teatru ul. Jaracza 29,
t eldo n 175.85.
.
Prn2C:s'!:>rzedll.ż biletów na 8. 1. b T.,
odbywa. sic w Ośrodku Informacji M:~j
skiej ul. Piotrkowska 104 a, w gOd"Zinacli
od 8-20.
•

O G Ł O S Z E ta Bl!'

II

&;.

r:=YCfl.

~one łów

f.

iędzy

Pierwsi

odczyty

CI ostatni mają więcej możU.

:n~ły do. stacji le~ących p~ prawej~wGŚci, szczególnie najmłodsd:
byle
Jej strome, do ktorych WYJazd na-~ górka byle pocbyłC'Ść i tor gotów!

I ."I
•

Ludzie 1949

Zebrania

Nie tylko sprawność nart wYPró~

~bowano
wczocaj. Ama.tlftzy sanecs~
~kowania bawili się również dosko..

TelefoHlg.cznJch

II TA

ZNAJDZIECIE
W NIM CIEKAWE
OPOWIADANIA,
WIELE HUMORU
I ROZRYWEK.

Po raz pierwszy w tegorocznym
rl:nowym mieszkańcy nasze
Poza tym zorganizowano w ca-Igo nrlas~a. zetknęli się "twarzą w
łym województwie pogotowie prze'lł tw:m;" ze śniegiem.
•
ciwzamieciowe. Powiatowe Zarządy~ "Twarzą w twarz" - , nalezy roDrogowe są obowiązane składać do~ zumieó dosłownie, ilu bowiem narUrzędu Wojewódzkiego stałe telefo·~ cilt1"LY zjcźdiała WCZ?r2j z Rudzkiej
nicme meldunki
stanie dróg. W~GÓry - tyle up2.dkow zanotowalł
w~ad.ku zamieci na ~czysz~zanie za ~ kronikarze.
:"'lar:eJ trasy wyrus~c będzIe b~ldo-~ Już w środę wi<:,dQmo było, że
zer 1 motorowe pługI.
(Jb) ~śnieg .będzie padać ~Ug? i obficie.
~Na. ul1cach JIll2.31:a POJllllluły się spor
~towe sylwetki młGdych narciarzy:
~ buty prastu od szewca, spodnie pro~st9 od ltrawca, czapki presto od
W akSH zbiórkowej w~r~żni1i się~ cz~pnik!" ~a, ramilmac~ nieśU narty
mieszkaney Widzewa, ktorzy gre'~w SP?Sob sW1adcrzący.me tyle o zna,
mialnie brali udział VI gromadzeniu~jomo0ci przcdn?-iotu, Ile. o gruntowo
oraz przewożeniu IXipadków. Na~llym przestudiowaniu Ilustracji w
szczególne wyróżnienie zasługuj aP. gazetach sportowych.
.
tam mieszkarky posesji przy ulic);" Wczoraj t!' E:>.me ~ylwetki _ można
Mazowieclciej 12, którzy zebrali du.lbYłO ~otlmc w. okol.lC! Stoko\v~ Ła...
że iiości odpadków. M. in. właściciel~giewnl.k,. tu~rlez wyzeJ -wymienIonej
składnicy papieru przy ul. Zgier_~RlldzWeJ Gory.
skiej. 108 - ob. Wichan przekazałl Nawet nieźle im to szlo! Wypa.d~
Komt.tetowi Zbiórki Odpadków ma·~ Mw było niewiele, a. te nieunikkulaturę wartości około 200.000 zł.
nione nie były poważne. Dzień wol·
Również młpdzleż szkół łódzkich.~ ny od zajęć młodzle~ (i starsi) wyosiągnęła w wielu wypadkach w~ Itorzystah na przYJ(lmną i zdrOWlł
akcji zbiórkJ. odpadków bardzo do·~ roZrywkę sportową· '
bre wyniki. Tak np. Szkoła Pcdsta.·~ Okazuje się, że niekoniecznie trze
,":owa nr ~17 na Chojna.ch zebra~a~b!\ wyjeżd,~~ć dG ZllkG~nego! by
pIęĆ aut Clęzarowych złomu oraz JE'~używać dowoli sportu narcIal'skiego.
dno auto butelek i szmat, zaś Lice ~Lódź pod w;:ględem terenowym naum PedagogIczne przy ul. Roosevelta~ daje się do tych oelów zna.komieł0
11/13 zebrało 2.950 kg złomu. (P) ~i łotlz!auie ck.."Ploittują te możliwoścl
niż

W robotę. dnia 7 bm. godz. 19.eO w m.
mach XVI kO'Ilcertu S~'lluOOJ.icznego Pafl.
l l.
9'twowej Filharmonilil wysUl.pi znakomity
•
pianista polaIti Zygmunt Lisickn. Dyrygu.
je Roma.n Mackiewicz.
W programi'o: Kurplńsll.dego - uwertu .
jest niewielkim jednorazowym
ra "Dwie clm;!Jlti'" Sa.int.Saerusa - II KO_1
wydatkiem, który
zWl'óci się
cert forte)?i.3;n,owy oraz Symfonia Kl:.s~·cz I' wielokro.tnl·e
na PrOkoJliew-a,
.
przez powiększenie
Bilety w cenie od zł 50 do 400 - Ilprze_
obrotów.
daje kass. Filł\lannoD<iL w god1!. 10-13, w
sobotę ponadto w godz. 17-19.30.

W SPRZEDAżY
2o-STRONICOWY
NOWOROCZNY
NUMER

KRONIKA ŻYCIA

280,-

v.;

Akcję społecznej zbiórki odpad·
ków użytkowych na rzecZJ odbudo-

W

1950

Zł

chrom~cycl:

l iór a

_ - - - - - - - - - - -....- -.. 1 SI ~

li
ALMANACH CHOPINOWSKI

K. STROMENGER,
B. E. SYDOW.

pło~kow,

IWlqzek Nauczycielstwo Polskiego

mu

Opracawał:

staw~onych

drogl przed zawIaniem, wynosI

litery L, :m; rocznllk 1909 przy uil. C i e . '
si.elskiej 7-9 (na litery L •. L. MJ; rocz_
mk ~908 przy 1f1. S~rboweJ 28 (na litery

Komunikot turystyczny "Orbisu"

str. 184

I cej
tym roku 40 km, tj. kilkakrotnie wię~
w latach

"'W

SOBOTA, , STYCZNIA
11,67 Srp!. C1:.; 12.Q4 Dzienniik; 13.30
Progr. dnia· 14.00 PI1Zegl. kult,; 14,10
Na.joiek.
audycje
przys:tl.
14.20
!.nf.
kult.;
14.30 Muz.
ros.tygOdnia;
iradz.; 14,551:..
_______________
Kone. sol.; 16,30 "Fran-ek z wiedeń.9kiego
przedmieścia" - koncert dla świetlic d7lie
cle<:. w oprac. mgr. M. Drobnera; 16.00
l>7OO'nnik; 16.20 Akt. ł6clzkle. ; 16.25 Aric
P. B. P. "Orbis" Odd:tOOl w Lodzi or.
j) pieśni poLskie;
16,50 .. Rewtoor" Gogola. w teatrz.e
świeUirowym";
17,00 gania:uje w miesilłcu styczniu br. nastę.
.. Przy /l(}bOc~ po robooi~"; 18.00 "Z kra pujące imprezy turystyczne:
l. Dnia. 15. 1. - pociąg turystyczny do
ju i ze świata"; 18.15 Koncert; 18.40
"Wszechnica. RAdiowa" - "Podstawy e. WaTSmwy Mo zwiedzenie trasy W-Z i
Zglo.szenh
konomU"; 19.00 Aud. dla wsi· 19.15 Kon pl'1Jeclstawicnie teatraJll1.e.
!Zbiorowe zaJdadów pracy pn;yjmujemy
cert; 20,00 Dr.ienn1k; 20,40 .. S·krzynka
'llYCZIll!."; 21,00 Koncert"; 21,40 .. Ludzie do dnIa 13 bm.
II. Dnia 21-23 wyci«Ztkę turY'styczno_
bezdomni" - frngment pow. S. terom
skbego; 22.00 "Z d7:iej6w dawnej Lad",i" krnjOlZ.Da.wCVl. do Krakowa z przeja.,;dem
pog. .T. GoIldberga .,Je.k powstał prze. W(lgonem sypialnym. zwJ.edzauLem mia.stft.,
ZglO&7leniCl
mysł wlókienmiczy w Łodzi": 22.13 Omó utrzymaniem i noclegiem. 'WlienJe progI'. lok. na jutro; 22.15 Koncert mdywiduaJne i zbiorowe przyjmujemy do
dnrle.
19
bm.
rozr. TransmisJA. z Pragi II; 23.00 o.1It.
III. Dnls. 31. 1. do 5. II. wycLeC'like tu.
'Wiadomości; 23.10 ProgI'. na jutro' 23.15
rystyczno wypoczynkową do Szklarskiej
Muz. tan . ; 24,00 Koncert życzeń. .
Pon'by z ·przejazdem wagonem sypl&lnym
pelnym utrzymaniem i nocl!egami - Zglo
f;zenia. pnyjmujemy do doltia 2·\. 1. br.
SPÓŁDZIELNIA
IV. W oltresilO od dnia 8. 1. br, "Orb!a"
d:l'\3POnuje wolnymi mLejscam\ w o~rod.
WYDAWNICZO.OSWIATOWA
kach wczasowych na. wsi w miejscowl'.
ścia.ch Szc7;yrk • .Teleśnie.. i Radziechowo.
Plięknie położone mLejscowoścl podgórskie
i doskonale tereny I!1llrcJ.arskle zapewnia..
jlJ. Idealne warunki wypoczyn,kowe.
Zapiay i informacje w "Orb is:.oe " • 1Il.
Piotrkowslill GB.

DZIEŁO

'f
Jak informuje naczelruk Wy:i.ziału
Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, inż. Franciszek KGry·
cińskt, wojewódrztwo łódzkie przy.
gotowało Się w tym roku do stoczenia walki ze śnieżycą. Przede
wszystkim na głównych drogach za·
bez;pieczono najbar-dz,iej \Zagrożone
odc~ plotkami. O,gólna dług~ść p~.

.
W zW1ązku IZ notatką pra.90wą pt.
"Niezgoda rujnuje"!
zam.les~czoną
w Nr. 293 Dzienmka ŁódzkIego z
dnia 24·10 1949 r. Dyrc'kcja Okręgo
wych Kolei Państwowych w Łodzi
wyjaśnia, że zgodnie z przepisam:
zawartymi w Postanowieniach ogól
nych w,ykazu odległości taryf0:w~ch
kolei zelaznych oraz okólml !em
It
Ul
tut. Dyrekcji z dnia 23.4 1948 r. przy
D' 7 b
sta
.
d
'estr'\ obliczaniu należności za bilety od
m~~tni:~' ter=~t ~d[%mstoCJl stacji, położonych na lewym brzegu

Jut

łZ. uk()~a ~
~Blałe
sza..lenstwo
~"' Lodzlf

~1fI

Z

Maz1.1r
Zagroda Stani·
M a z u r a,

sława

sześdohektarowe.

go chłopa, stoi na
skraju wsi przy
drodze, prowa~
dzącej
ze stacji
kOlejowej Wapno.
Nie różni sie ona
nicz.ym od kilku·
dziesięciu innych
(Zagród ze WSi Po·
Foto: API
do-lin, pow. Wą.
growskiego. ,Tego
ziemia nie jest ani lepsza, ani gorsza
od gruntu pozostałych gospodarzy.
A jednak ...
Stanisław Mazur jest "mistrzem
urodzaju". Na swojej plantacji bu·
raków cukrowych osiągnął rekordo·
wą wydajność z jednego hektara .

- Chcąc uzyskać te wynlld, pra_
wIe p:> każdym rzęsistym deszczu
wzruszałem grunt pomiędzy rzędami
buraków SlPecjalnym spulchniaczem.
aby wilgoć równomiernie i szybko
dochodziła o korzeni. Trzeba także
stale pamiętać o walce ze S2lkodni.!
karni. ..
Stanisław Mazur poSiada w domu
bibliotekę. pełną pism rolniczych i
fachOWYCh książek z dziedziny upra
wy roli i hodowli inwentarza, Gru.
be zeszyty własnoręcznie zapisanych
notatek świadczą o tym. że Mazur.
chłop na 6 ha. wciąż pracu.ie
nad
rozszerzeniem swoich wia<iomośc4

wszyml•

wiedząc, że ~zięld temu
osiągnil'
lepszy urodzaj.
Wytrwała praca i osiągnięcia tego
przcdującego plantatora podniosły i
ugruntowały jego autorytet we wsi.
Mazur jest od 1945 r. sołtysem gromady Podolin i niewątpliwie dzięki
niemu gromada świeci przykładem
na terenie całego powiatu.

I

Nie lubi mówić dużo o sobie. Uro.
dzi.ł się we wrześniu 1906 roku w
Gajewnilmch, pow. Sieradz.

Gdy

miał sześć lat przyjechał z rodrzica.
mi do Łodzi i tu został już na sta-

łe. Ledwie skończył 4 oddziały szIcoły powszechnej. już musiał zacząć
pracować. Uczył się w zawodzie tIu

sarskim. Tak jak i wszystkim tak i
jemu trudno było znaleźć w tym
czasie pracę, ograniczała się ooa
Zygmunta KObielsklego, rzemieśl· raczej do robót sezonowych. Stan ten
trwał aż do wybuchu wojny. W C'La~
nika z Parowozowni łódzkiej odwie_
sie okupacji 'w ywieziony do Niemiec
dzamy w domu. Ostatnio został prze
niesiony do Koluszek, gdzie pTakty_ KObielski pozostał tam aż do zakoń
czenia wojny. Natychmiast po wykuje na stanowisku kierownika 1'0'
zwoleniu wraca do kraju i zaczyna
bót.
pracować w Parowozowni łó~ldej.
Od samego początku wyróżnia się w
pracy i zoslaje mianowany kierow_
nikiem zespołu. We współzawodnic
twie pracy Zygmunt Kobielski wraz
ze swoim zespołem stale zajmuje
pierwsze miejsce. Zawsze można go
spotkać na terenie zakładu pracy.
Szereg funkcji społecznych i czynności zawodowe absorbują go bez re_
szty.

Zygmunt Kobielski

I
.FOlo;

.. D1:. L/'

I

Kiedy pytamy go, czy jest zadow:o
lony ze swojej pracy, Zygmunt Ko·
bielski odpowiada po prostu:
- Czlowiek pracuje nie lyllto dla
siebie, ale i dla innych. Pracujemy
wszyscy dla nClsz.'~go \\,f"ólnego do.
bra. a taka praca zawszc> musi da.
VI ć zadowolenie.
.~ygmunt Kobielski odznaczony ZOo
stał Orderem
. Szt;mr'1l' Pracy"
I klasy
(zk)

"liZiENNIK ŁónzKi"Nr 7 (1629) 5

W IV KLASIE 5'7 LOTERD

Obwieszczenie
. W myśl ąrt. art. 85 i 86 dekretu o egzekucj'i admL
nJisbracyjnej świadczeil pieniężnych (Dz. U.R.P. Nr 21,
~ 84) ~ ~~ąd Skarbo~ W ŁOcWj podaje do ogólnej
wIadomosOl, ze odbędą SIę spT2.edaże z licytacj1 w miej
scach d terminach:
Dnia 9 stycznia ]950 r.
Kaz~ak . Bole~law. U!-. PiO'tr~owska 9 - maszyny
da-ukarskle. m1Jrohgatorskie i papIer,
oszacowane na
złotych 820.000. - ; I tennilll.
Graczykcwska Irena, ul. 11 Listopada 67 - 2 konie
platforma II. różne meble. oszacowane na zł 255000:

t termin.

.

,

WYGRANE

CENTRALA HANDLOWA

PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO "MOTOZBYT"
Składnica Nr 2 w I..odzi. ul. PIOTRKOW SI~A 125 ogłasza

Przetarg

P.B.P. "ORBIS" !l.ó~~TRKOWSKA
Losy w wielkim 'WY'borze do 68 Loterii eq,

,

ju~

C.H.P.M.

BIURO SPRZEDAiv PRZEMYStU PRECYZYJNEGO
I OPTYCZNEGO

ZWIĄZEK SPQŁDZIELNI PRACY W ŁODZI

WARSZAWSKA
CER OfłH 14
Z. IIUEIIZEJElVSliJ

natychmiast:

l'tiotrkowska 111. _ Tel. 168.77
CERUJE garderobe. ODNA \VIA
KRAWATY.
(K.150>

WYKWALIFIKOWANYCH KSIĘGOWYCH - BILANSISTOW,
REWIDENTOW o r a z KSIĘGOWYCH.
ZgmszenJla osobiste wraz 2J życiorysem przyjmuje SamocWielny Referat Kadr w Łod2li., ul. Jaracza 40
w godz. 10-12.

li

»P A RYŻ A N K Ac<

ARTYS'!YCZNA CEROWNIA
I S'a.prawla ~arderobe bez śladu,
l Wlęakowsltiego 6-5, front I P.

Łódzkie Zokłady

I

l,

ZAOFlAROWANm PRACY m.
poządani.
LÓdź, Zellgowskiego
WAGI kupno. sprzedaż. naprawa.
7.
(217 g) stemplowanie. Wypozyczanie wag
POTRZEBNA pomocnica dom{)wa
niemoWJęcych. Piotrkowska 9.
Inne wykonuje w ciągu 10 min.
do małej rodzIny. Wiadomość DOMKI pla,ce gQspodarstwa ku_
~~. ~7
Łódź. WÓlczańska 41;21.
pujemy. sprzeda,jemy. Pośredni... SPRZEDAM dobre kara,kuły na
ł sztuki za złotych 100.ctwo Plac Wolnoścl 6.
ruską osobę Próchnika 28-4.
ZAKI..AD
POTRZEBNA .pomocnica domowa
ZDJlIiO AUTOMATYCZNYCn
na ty chml ast. Wdadomość Próchni- KUPIĘ masz.ynę ..Singera" gabl\..
NAUKA
Ł6dt. Piotrkowska 199
ka 64, m. 1.
(k256) netową lub
zwYkłą w dobrym
stanie. W~ęckowskiego 47-15.
KROJU damskiego 1 męskIego
POTRZEBNA
uczy tnstytut Przemysłowo_Rze_
ekspedientka do
LEKA.BZE
składu
farb 1 kosmetyków, ~ KUPIĘ PAS na .płuca jak najlPrę- mreślnd'Czy. l..óD1;. ul. STALINA 7,
dzej. Greln'bowSld,
Piotrkowska Zapisy codziennie 9-15.
Rzgowska 96.
nr 253.
(136 g)
_
er BJBERGAL, specja11sta pra_
a)rome, weneryczne 4-6 piotrkow POTRZEBNA samodzielna
ANGIELKA
rodowita poszukuje
ska 134. tel. 269-96.
Ck153) cownica <lomowa. Referencje. wa_ KUPIĘ motoCYkl 350, stan dobry. leltQji angielskiego w godzinach
runki dobre. ZawadZka 38-18 od Lamentowskl. Piotrkowska 181-5.1 przedpołUdniowych. Telefon 272..28
(51 s)
Dr TEMPSKJ specjalista wen e_ godz. 16-19.
rrczne. skórne wł~ów. mocw_
płciowe, piotrkowska Nr 114.
POTRZEBNA chałupniczka do ko_
szul męskich.
Piotrlcowska 14/4,
J)r GLAZER, specjalista skór_ front nI pL~o •.
de. weneryczne. 5-8. Andrzeja 28
POTRZEBNA
gosposi..a umiejąca
LECZNICA Spółdzielnia Lekarzy dobrze gotować. Wia>domość LI_
Speojallstów godz. 9-20. Porady. manowskiego 66 m. 1, tel. 106_41.
zastrzykI, analizy. dentystyka •
,a.binet kosmetyczny. Plotrkow- POTRZEBNA pomocnica domowa
.ka 3. telefon 21S-48.
(k151) lubiąca dzi,eci. W.iJadomość Llma_
nows.k.Lego 66, m. 1. tel. 106_41.
Dl' BEYKO _ PORĘBSKI skórne,
nI. DASZYlVSKIEGO Nr 34.
weneryczne, 17-19. Brzeźna 6. - SAMODZIELNA pmnocnlca do_
'relefon 158_19.
(k116) mowa potrzebna. Piotrkowska 3S,
W SOBOTĘ. dnia 7 IItycznr.... o godz. 19.15 jedno przedst.awienle
sldep Bryczkowsklego.
ezeskiej sztuki
Dr l\1ARKIEWICZ GUSTAW we_
neryczne. skórne, ul. Piotrkow- POTRZEBNA pomocnica domowa
fia 109/S. tel. 138-52.
(k 149) Lipowa 27/12.
l'Jni*ki dIIa stuiLent6w i członków Zw. Zawodowych wa.źne Kasa C/l)y:nne. od godz. 10-13 I Od 16 do wioeczora..
(K. 401)
Dr REICHER specjalista wene_ POTRZEB::-lA pomoenica domowa
ryczne. skór,n e. pkiowe (zaburze_ do malej ;rodziny
Piotrkowska
1l~ Ptotrkowska 14. czwarta.- 114-9 od 19-20.
(62 s)
Siódma.
(k117)
GOSPOSIA na
prZYChodnie do
nł. 11 LISTOPADA NI' 21. - Telefon 150_36.
1,1' RO:2;YCKI, specjaUsta chorób pracującego mał'Żeństwa potrzeb_
DZIś o god2'illlie 19.15
kobiecych. akuszerii. Przyjmuje na . Zgłoszenia Narutowicza 30,
godZ. 3-6. Piotrkowska 33 (k116) .m",'o-.7;..'=7.-$
___
w..i"'ec..ro_r,;,ęm_._ _ _ __
40 rejestracji wojskowej oraz

PAI1STWOWY TEATR

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

NOWY

"Brygada szlifierza Karhana"
Pal'istwowy Teatr Powszechny

Dr JADWIGA ANFOROWICZ KUPNO I 8PRZEDA.S
skórne. weneryczne. kobiece 8-11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..
1 1-7. Próchnika 8.
(k118) PIORA WIECZNE kupujemy na
Dr HORECKI choroby żołądka, wet połamane - STALINA 6.

k!szek. wątroby. Narutowicza 35. l\IASZYNA t;rykotarska komplet_
Tel. 20~_99.
(k147) na do sprzedania. Wrocław. Wa_
(k 410)
Dl' BALICKA specjaIJs"ta: skórne, lecznych 46/6.

weneryczne. 4-6 S ienkiewIcza 52 PI,AC letniskowy przy tramwaju
sprzedam. Strzelców
Pl' PIETRASZKmWICZ - SJ;lecja pcdimlejsldm
lista chorób uszu. nosa. gardła. Kaniows..'<:ich 18-3.
11-12. 15-16. S!enkiew1cza 73.
MOTOCYKL DKW 500 cm, z przy
llr CBĘCDtSKI skórno_wenerj'cz czepką lub bez - SJ;lrzedam. LL
~. 5-8. Pwtrkowska 157.
O.W
..",_1.0,;.,.m_._2•._ _ _ _ _ _ _ _ •

;p..

J)r LmO ALEKSANDER choroby
~\l. rrdla, nosa.
DaszyńSkie.

fe?

~r

Nr

,8-10. 4-S. Tel. 101_50.

WOŁKOWYSIU

s,pecjalista ęltórne. weneryczne 4-7. Wscho_
dnia 65 (pjotrkowska 46)
nr PIWECKI wewnętrzne (płuca,
.ercell. Pi<>1:rkowBka 35, 3-6.

PROJEKTORY KINOWE
\V.~SKOTAS?tlOWE MmROSIWPY - FOTOAPARATY CYRKLE - SZT O PE R Y
poleca i knpnje

Teatr Komedii Muzycznej "Lutnia"

uli. PIOTRKOWSKA NI' 243
OSTATNIE D1\'1!
CODZIENNIE o godZiin.ie 19.15

nPto§znih z Tqro'u d

Operetka w trzecb aktach M. WESTA I HELDA.
UDZIA1, BIERZE CALY ZESPól.. ARTYSTYCZNY.
CHóR - BALET - ORKIESTRA.
B:illety wc:ześniJej do nabYCia. w klasie teatru Od god.7iilly 10 do
13 I od 17. W n:ed!zlelę i święta ka.sa. teatrolczynna od godz. 11.

-

Teatr

l..óD1;, ul. PIOTRKOWSKA 113

DO sprzedania para k<>nl 5_let_
nich wałachów (kasztany) z uprz~_
KUDREWICZ - speCjalista: żą
i platfo.nną 5 tonową wszystko
weneryczne, skórne 8-10, 4-7,
w
bardzo dobrym stanie. 11 LI_
Piotrkowska 106.
Ck 82) stopada
39.
(97 g)
FOTEL

dentystyczny

ko.rbowy.

DZIS o godzimme 19.30

nllłoRaans

ILrcywesoła

komedio_tarsa p.

t.

z Wodewilu'"

PANSTWOWY TEATR LALEK .. ARLEKIN"
w l.ODZI. ul. PIOTRKOWSKA Nr 152.

Telefon 258_99

OSTATNIE DWA DNI!

"H'eSio#. lliosltrar.da U

ńHelp".

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

.1'

Traugutta 1

80 osób zespołu - orkiestra - balet - pomyslowe dekoracje.
barwne stroje stylowe - or,gma'llla szopka lU'altOwska i ku
kiełki. - KaJse, CZIY= od gOM 10 be", przerwy. Telefon 272 70Przedstawienia rozpoczynaj .. się punktuainĘJe.
(K. 39Si

UDZIELAM lekcji angielskiego. ~ ~~~a~~io s~~~~!ctC:~' w~~~~
Oferty
Dziennik
Łódzki
pod tel. 260_29. godz. lS do 18.
TANIO sprzedam: tapczan nowy,
KSIĘGOWY
samo:izielny (prze_ kredens stOłowy. piecyk szamoto_
bitka, bil<:ll1se)
:?rzYJm'le pracę Wy, kuchnię elektryczną z piecz_
90rywCZą 1 stałą. Dziennik ŁÓdz_ ni"iem transJ'onnatorem. Dzwonić
ki Piotrkowska 96 "Księg{)wy··. 260_29. godz. 16 do 18.

.

,,05A«
TELEFON 272.70

J. PUJDAK i S-ka

Vr

POSZUKIW ANIE PRAOY

9' Rozbii tik BU

Komedia w 4 alttaeh JózeIa Blizińskiego.
Z ndziałem - A. DYl\ISZY. P. RELEWICZ-zmM1I~SKIEJ,
W. WALTERA. W. ZIEMBJ~SKIEGO wraz z ca'!yJJl zespałem.
K1lISIa OZ)"nna. od 10-14 ~ od 16.
(K. 400)

DZIS O GODZINIE 17.15.
Kasa. czynna od godZiny 10.

(K.

402)

Cewek

Przędzalniczych

Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębione

SPRZEDAM plac w Pabia:nlcaCh. KUPIMY wal korbowY do samo_
Wiadomość Pabianice. Umanow_ chodu Chevrolet-<Kanada lub mo_
skiego 4, m. 3, Bajer.
tor w dobrym stanie. Dzwonie
210_38.
(59s)
SPRZEDAM
gabinet pośredn:lcy _

FOTOGRAFIE PRZEPISOWE

40 ltompłetów podłóg i boków
(klatkowych) samochodowych.

Szczegółowych bnformacjj ud'zieli i obejrz el~i'6 towaru umoż_
[iWi ItiJe1'O'wnictwo Magazynów Skladndcy "JV[otozbyt" L6dź,
ul. Sk-rzywana. 6 - c:odzicnnie od godziny 8-15. Przetarg Ood_
bę&t.1e się w dniJu 23 stycznia 1950 r .. o godziJnie 10 w Skład_
nicy "MotCYLbyt" - L6dź. PioŁr"><:owsk.a 125. - Oferty lila za
kup podłóg i boków samochOdowych z podanie,r.1 cen oferowa:
nych należy sIkladać w ,zalakcwanych kope rtach z napisem:
..Przetarg na podłogi i bokdJ samochotlowe" w SkładniCy ,.Mo
tO'Zbyt" - Lódź. ul. Piotrtkowslca 125 - ao dnia 22. 1. 1950 r .
Składnia!. "Mmoobyt" 7.astJ'2)ega. sobie unieważnieuie prza_
targu bez po<l.aru!Ja. p~czyny
(K. 351(l

65
do nabycla,

ŁODZ. ul. Wigury 21 ZATRUDNI natychmiast:
1. liierownllców Selccji Sprzedaży. 2. ru~rownik6w Sekcji
KartOltelti. 3. Kierowników Sekcji Ewidencji • J{ontyngentów.
4. Referentów handlowych. 5. Kartotekarzy. 6. Faktun:ystów.
7. Referenta Organizacji Siecil. 8. Księgowych biiansist6w.
!1. Starszych księgowych. 10. Maszynistki.
REFLEKTUJEIIIY TYLKO NA SU..Y \VYKWALIFmOWANE.
Podania przyjmuje Oddział Persona~ny.
(k 239)

SPRZEDAż około

na

KOLEKTURZE LOTERII PANSTWOWEJ Nr 1

Dnlia 10 stycznia 1950 r.:
• FILrma "Promień" Downarowicz A. Ii S_ka. ul. 11
Listopada 7 - maszyny motorowe firmy "Singer" 5 S2ltuk d 1 stół motorowy na 10 gniazd z motorami oszacowane na 2l1: 500,000; I termin.
~ajęte pned.mIDoty można oglądać pod wyżej wy_
mienionymi adresami w dniu hicytaojd.. w godzinach
od 10-15.
(K. 404)

zaangażuje

PADŁY

1.000.000.- lila Nr 97893
500.000.- na Nr 68571
200.000.- na. Nr 83913, 36633. 55204. 62762.
100.000.- na Nr 74838. '76961. 77571. 84178,
97912. 98573,
99193.
Draz dolJIs.zych 18 po 100.000.- w najszczęśliwszej, najWiększej

Łódź,

Kopernika 60

ZATRUDNIĄ

NATYCHMIAST:

KSIĘGOWYCH

i STARSZYCH KSIĘGOWYCH
Finansowego,
KSIĘGOWYCH do Oddziału Kosztów własnych,
Wykwalifikowane MASZYNISTKI.

do

Działu

'
. . D Zla
. ł P ersona1ny.
g oszema
przYJmuJe

Zł

.~=========(:K:.:24:z)=~

LEKCJĘ

gry fortepIanowej. ko_'
repetycje. metodyka
Lipowa 16),
1 piętro.
(121 g
NAUCZYCIELKA
muzyki po
trzebna do
dziewczynki. Tel
nr 160_97.
(193 g)

I RADIOODBIORNIK
NAPRAWISZ. naj!epteJ. aa,_
taniej n
w
najprędzej

Zakład.te

radiowym przy nI. PIOTR_
KOWSKIEJ Nr 31 ,(sklep w

bmmile.

(29 g)

KURSY
KIEROWCOW SAMO
ZGUBIONO legitymację partyjIl4
CHODOWYCH. ANDRZEJA 6
przyjmują za,plsy na nowy kurs. Stanisław Wasllewski. Wojska Pol_
skiego 42.
(110 g)

LOKALE

ZGUBIONO legitymację Bratniej
POSZUKUJEMY lokalu d.La usta Pomocy Szkoły Głównej Handlo~
Wierna maszyn mankQwych o wej. Nazwisko ' Kordaclti Jerzy.
powierzchni <Xi 200 do 500 m kw.
z parą 1 s.iłą. Zgłoszenia 162_79. ZGUBIONO kslążeczkę Ubezpie.
cza,l ni Społecznej Władysław Li..
POKOJU z niekrępUjącym wel_ siak, Limanowskiego 96.
ściem poszukuje małżeństwo. Do_
brze zapłacę. TelefOn 162_18.
1000 ZŁOTYCH za odniesieni.
SKLEPU małego w centnim po_ r,ęJ<awiczJ<i męskiej' szaxej, skór.
Piotr~
szukuję. Oferty Dzlen:nik Lódz!d kowej zgubiOonej wIg11lę.
pod .. Mały".
(108 g) kowska, tel. 203_88.
ZAl\!mNIĘ duży pokój z kuchnią
ogród Dąbrowa przy przystanku
na takież samo lub 2 z kuchnią
śrćdmieście. Zgłoszenia Dz"Iennik
~ pod ,,203".
(203 g)
POSZUKUJĘ wspólnika do dobrze
prosperującego
~nteresu w
cen_
trum Łodzi. Odpowiedź pod .. Cen_
trum" Dzienn1k Łódzki, Piotrkow_

ska 96.

ZAMIENIĘ

pokój parterowy, wy_
gody na ,pokÓj. 6 Sierpnla 43-9.

ZGUBIONO kartę !1'ejestracji woj~
skowej RKU - Łódź powiat. St«.
nisław Balcerak. ur. 6.1. 1913. syn
Jana.
ZGUBIONO
zaświadczenie reje.
stra'cji wojskowej
RKU - Lódł
Miasto Edward
Bałer
Ul'. 26.6
1931. syn Edwarda.
ZGUBIONO
kartę rejestracyjną,
RKU Łódź pow. Kuna Józef.
wieś Zelgosz. gm. Dobra.

ZGUBIONO
dowód PKP DOKP
ZAlIlIENIĘ 3 pokOje z ktlchnią, Łódź Nr 8296-58 nazw1sko Miłkow.
wygody na 4 lub 6 pokoi. Gdynia ska Maria.
(132 g)
Sollot. tel. 204_95.
ZGUBIONO książeczkę Ubezpie.
l\fAŁZE~STWO
bezdzietne po_ czaJ.ni Społecznej. leg. Zw. Zaw.
~zukuje pokoju SUblOkatorskiego. Prac. Sp6łdz. Helena Polczyńska.
Zalplaci za pół ro'ku z góry. Oferty Łódź. Mięlczarskiego 14.
do
Dziennika Lódzkiego pod
..127" .
(127 g) PRZYBŁĄKAŁ sLę wille 28 grui.
nia. Odebrnć Mazurska 23. Maj.
l\'lAŁZE1il'STWO studen'ci poszuku_
ją pokoju. Oferty
.. Zapłacą" do ZGINĄŁ :na Chojnach pies czarny
DzIennika ŁódzkIego.
ż6łte łatki, jamnik. Zna'Iazcę pro.:
szę o odprowadzenIe na uJ. Ob_
szerną 65 za wysokim
wY1Iagro_
ROłNE
dzenlern.
(105 g)
FOTOAUTOll1AT: Narutowicza 8
wykonuje przepisowe zdjęcIa do ZGUBIONO kartę rejestracji woj.
rejestracji WOjSkowej.
(kl21) skowej RKU - Łódź Powiat. Ma_
rian Banasiak. ur. 18,3. 1915, syn
(226 g)
ARTYSTYCZNA reperacja ubio_ FranCIszka.
rów elektryczne podnoszenie
oczek. Szollnowa. Piotrkowska 30. ZGUBIONO kartę re.j wojskowej
RKU - Opoczno, Maroian Gielec,
UCZE~ 1 oddzl.ału
potrzebuje ur. 10.5. 1912 r. syn Ja,na.
pomocy w nauce. telefon 138_59.
Janik.
(104 g) ZGUBIONO kartę rej. wojskowej
RKU - Kielce
Lucjan Gielec,
SZTANDARY wYkonuje Seredyń_ ur. 23.10 1914. syn Jana.
ska. Łódź. Piotrkowska 275. Dwa
złote jeden srebrny medal.
ZGUBIONO ksiąźeczkę Ubezpie.
Cl.ilIl-nl. Langot Teresa. L6dź. ul.
ZGUBIONO dowód osobisty. Sta_ ~K~i~IJ~·ń~s~k!!oie~$>~!!,1~5~4~.~~~~~~~~!!!!
ni.sław

nr 75.

Marllński.

WięckowskiegOo ~

ZGUBIONO kartę rej.estracji woj_
skowej P.KU Łódź Miasto. legity_
mację Zw. Zaw. Dionizy Cebula,
ur. 1.11. 1929, ryn Jana.
.

W Y D A W C A:
8p61(17o Wyd _OŚW1St .. CzYtelnik",
Redakcja I Administracja: LM!,
Piotrkowska 9Et, tel. 217_8~. 209_0~.
204_75: Dział Miejski 207J8. Dział
Sportowy 208_95: Dział 'Oglo~etl
123_33: DzIal Prellumerat 180.7•.
Reda.kCj:l rękopISÓW nie !Wr8C4.
Za treŚĆ I tenn!ny ogloszett 111.

ZGUBIONO kartę rejestraCji WOj_
skowej RKU Łódź Powiat, Jan
Jóźwiak,
syn Władysława.
ur. bierze
odpow~ed1. ! 8Ino&cJ
1.5. 1913.
Redaktor oauełny:
ZGUBIONO leg;i.tymację PSTP. ANATOL MIRUŁRO
Nazwl~ko Janusz. Wągrowski.
-TiZ-- ..
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- 'v pokoju, w IdóI'ym stały kasy pan.
cerno zna,jclownł sf:ę tylko O!cęcld i lirupka.
Im clwum wolno było •.nać tajemnicę szyfru
i D18cbanizm.
- Pan Af(apit p··7.ekff;:cając tarczę 1<:16Y.
szepn~ł do OI<Ilc1dego:
- Niech p::.n osiI'ożnie spojrzy w ruklow:)
tabliczl,ę nad kas'!.
6 DZIENNIK

ŁODZKI

Nr 7 (16:'.9)

D-I-l1004

na
-

OIcęcI<t.
chwilę.

wyltOna! to polecenie

ł osłupiał

Pan Agapit zacząl głośno mówić.
SzyI!' do otwierania lwsy brzmi: XZBK
10:;0 B. Niech pilon dobrze Z&I,amięta.
- Cisz<"j n:, i~ość boską! To tajemnica!
- A czyż nie jesteśmy sami? - spytał z
glupia u'ant pan Agl<pit.
Gdy wyszli na )<orytan. Okecld rzekł:

I

- PI'zecieź jeśli ~ nle myle. to w ścia.nJe
wid2ialem ...
... Oczy dolwńczył Krupka. Tak.
to były czyjeś ciel<nwe oczy.
A pan tak glogno wymienił szyfr do
liasy - l"Lekł z wYl'Zutem Ol,ęcl,i. - Prze_
cież tamten na pewno usłyszał.
- \Vlaśnic o to chodziło - rzekł pan Aga.
plt i coś tamtemu szepnął na ncho.
..

Odbito ~ Prok. NI: ~ SP... WY.d..pśw, "Czytelnik" Z,ódź, ul, mvlrld Nr :II

Wszys~y zgodzili sil) na plan Agapifa.
\VzmocllIonc posterunk3 nie wiedziały nawet
o tynt. że tej lub następnej nocy dokonane
zost3Jlie \VłanHln~c.
- l'.-zecież nie będą usllowaH się .losta6
do kasy przez dnwi? - pytał wtajemniczo_
ny przez Krupkę Waligóra.
. -:- ~a pewn~ ni!!, m6,j }ro~j Czytaleś prze
clez. ze to "Nlewldza-lny • Nikt nie moc któ.
J'ed" przyjdlł.

