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Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem

IFranz Dahlen

O

proietarlatu niemieckiego

l6dł

BERLIN. 7. 1.
Na zebraniu
funkcjonariuszy SED w Berlinie
przemawiał c7Jłonek Biura PoUtycznego Partii - Franz Dahlen, wskaZUjąc na
zadania SocjalistYCZlnej
Partii Jedności w jej walce o jed-I
ność Niemiec.
Imperializm amerykański - pt.>wiedział Dahlen - ucrzyni wszystko
00 w jego mocy, by utrzymać swój
przyczółek mostowy w zachodnim
Berlinie i prowadZli.Ć stąd akcję pro·

niedziela
8 .tycznia

1950 r.
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(1630,

.
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iadcze le Trumana

w obliczu przegranej. na Formozie
Korespondenci
wybuch ogólnego powstania na wyspie
amerykaństy sygnalizują

WASZYNGTON, 7. 1. - .W obliczu zupełnego za· ' wYdM obywatelom amerYkańsklm'l
..
..
k
. t
k·
.
współtpracującym z władzami kuo.
ł amama
Się reZlmu uomm angows lego, popl~rane- mlntaugowskimi _ zlecenie natych
go przez Amerykanów, prezydent Truman złozył na miastowego opusrrez;enła Formozy.
konferencji prasowej oświadczenie, w ldórym .zazna*.
czyi, że obecnie ,Stany Zjednoczone nie chcą wikłać
PEKIN.? 1. - Pr~a cJ;ińsk.a w
•
.,'.
. . . . , da<ls;zynl CIągu omaWla UJaWlIllony
SIę w chmską wOjnę domową 11 me zamierzają okazac lIliedawno tajny układ między Kuo·
pomocy wojskowej kuomintangowcom na Formozie". mi.ntangiem a rządem USA w spra-

Słue-Hunga, który prot~stuje ~e
Clwko tajnemu układow~ kUOIl1J.IIlta.tl$owsko.amerykańskiemu w sprawie Formozy i stwierdza, że ludność Fonnozy pragnie zrz;tcić ja~o
znienawid;Zonego reakcyJnego reżi·
mu kUOffi.lntangowskiego i połączyć

I

Się

2l

Chińską Republiką

Ludową.

walce

pagandową i sabotażową przeciwkO

Niem. Republice Demokratycznej.
Dahlen skrytykował 0stro pOlitykę
socjal_demokratów w Berlini.e. za·
chodnim, którzy doprowadvh do
ruiny tamtejs,zą gospodarkę. Przech.o
dząc do sprawy wyborów w B:rl:nie. Dahien oświadczy!, iż SocJah·
sty=a Partia Jedności wypowiada
się za przeprowadzGniem
wolnych
wyborów z chwilą, gdy w zachod-:
nim Berlinie zapanują
warunkI
prawdziwie demokratYCllIle .
Wskazując na stosunki
panujące
w Niemozech zachodnich. gdzie ludno~ć masowo demonstruj~ przeciw·
ko stat1.~towi Zagłębia Ruhry, Dah.
len okreśm Schumachera jako em1sa
riusza tych samj'ch kół, które popierają program Adenauera.
Schumacher i jego mocodawcy nie
mają pocmlcia rzeczywistości po
wiedział Dahlen, gdyż nie rozumie·
ją, że nigdy już ko~cerny niemiec.
ki~ nie powrócą do władzy w Niemieclciej Republice Demokratycznej
i we wschodnim Berlinie. że nigdy
już obszarnicy nie zdołają odebrać
ziemi chłopom.
Na zakończenie Dahlen wskazał
na konieczność jednośCi działania lO
botników, należących do SED 2l lObotn:ikami, należącymi do SPD i bez
partyjnymi. Gdy na ter€!Ilie . całego
Berlina pows,t anie jednolity front
klasy robotniczej - wybije i dla Il&
chodniego sektor.. g0dzina wyzwole_
nia spod jarzma zagranicznych i nie·
mieckich wyzyskiwaczy - ·zakoń
czył Dahlen.

W końcu Sje Sjue-HUJn:g wzywa lud
wie przekształcenia Formozy w bazę ność Formozy, by zjednoczyła Swe
(Należy przypomnieć, że osobisty placówek zagranicznych instrukcje,
amerykańską. Dzienniki z 7 styC>Zi!lia wysiłki dla storpedo'Wani!l planów
wysłanm,jk Trumana, Jessup, złożył w których poleca. "przedstawić For.
ogłosiły deklarację prlZewodniozące. Amerykanów i ich kuommtangoww Tokio wręcz przeCiwną deklara- mozę, jako wyspę bez znamenia stra go Ligi Wyzmolenia Formozy. Sje skich pachołków.
cję. Jessup zaznaczył, że Stany Zje- teglcznego, aby ratować prestiż USA
nadal
okazywać za granicą".
dnQczone będą
pomoc z;brojną Kuomintangowi i lilie
dopuszczą do zajęcia Formozy przez
NOWY JORK, '7. l. - Korespon.
wojska ludowe).
denci prasy amerykańskiej donoszą
W odpowiedzi. na pytanie dzien- z Ta.ipeh (stolica. Formozy), że na
Truman
wyjaśnił,
że terenie całej wyspy wzrasta
nikarIla,
ruch
amerykańska
pomoc
wojskowa partyzancki, skierowany przeciwkO
wej Komisji Planowania Gospodar
dla kuomintangowców na For- władzom kuomintegowskim. Nie
czego, minister Eugeniusz Szyr. W
mozie
jest
niepotrzebna,
po. wy lucza. się wybnchu powstania
WARSZAWA. 7. l. - Na ostatnim przodujących zakładów na inne za- skład komitetl.l wej~ą m. in. przed·
nieważ kuomintangowcy dysponu. mieszkańców wyspy przeciWkO zole posiedzeniu prezydium Komitet Eko kłady o podobneJ produkcji.
stawic,iele świata naukowego i tech..
ją funduszami dolarowyT:1.i, przy po_ nawid7Amemu
reżimowi
Cza,ng- nom!cmy Rady Ministrów powołał
Przewodnictwo komitetu obejmie nicz.nego z rÓŻnych resortów go!>pDmocy których mogą nabyć w Stanach Kał-Suka t jego amerykańskim do Komitet dla ~raw Postępu Tech- zastępca przewodniczącego Państwo_ darczych.
Zjednoczonych broń, jaka jest ko- radcom.
nioznego, którego zadaniem będzie
niecz.na dla obrony Formozy.
Dzienniki donoszą, że również
W 7Jwiąz..lru ól tym "Daily Worker" wśród oddziałów kuomintangowskich m. in. wprowadzenie do gospodarpodkreśla, że prezydent Truman w na Formozie panuje silny ferment. ki narodowej nowych metod \vytwór
oświadczeniu
swym zapowiedział Oficerowie stosują dr3-~ońslcie meto- czych., mechanizacjd., automatyz1.'.cji, W dOUlac" UJcZGsoUJgch
"komercjalizację" amerykańslciej po dy dla ~chowania dyscypliny wśród przyspieszenie procesów produkcyjzmierza ' nowy system opłat
mocy wojskowej, gdyż kuomintan- żołnierzy kuomintaugowskich. W nych itp.
gowcy zamiast bronl, dos,taną pie- wi~u wypadkach żołnierze wraz z
Komitet dla Spraw Postępu TechW dążeniu do zapewnienia czło wpłat pracodawcy .na rachunek fun
niądze na zakup broni w st. Zjedll'lo- uzbrojeniem przechodzą na stronę nicmego czuwać będzie nad reali- wiekowi pracy lepszych waru ków dusztt. Obecnie pracoMwca.' będzie
partyzantów,
t
czollych.
WJlpoczynku, Komitet Ekollomicmy Wypłacał sumę, przypadającą 2l ty.
Budynki nal~żące o Amery.:anów z.acją w
żyei gospo<~rczym
Departament Stanu, mimo pomocy
Rady M!nistr6w powziął uchwałę, łubt .telo dopł ty - bezpo~rednto
militarnej i gospodarczej, udzielanej majdują się pod silną śtrażą poll_ wyników prac instytutów naukowo- ktÓra określa wYSOkość opłat na do rąk pro,cownika, co ptzyniesie zna
dogorywającemu reżimOWi kuomin. cjant6w u~brojonych w automaty i badawczych i innych placówek na- wczasach, organizowanych w
ra. czne uproszczenie i wyeliminuje pro
tangowskiemu, zmuszOlIlY jest jednak granaty. Również rezydencja Czang. ukowych. nad właściwym zastoso. mach Funduszu Wczasów Pracowni- wadzenie zawilej ewidencji.
liczyć się z tym, że los Formooy jest Kai-S~ek~ jest chroniona. przez glU- waniem usprawnień i wynalazków czych.
.
przesądzmty, W zwią·zku 2l tym pę oficerow przed grl1ewem lud.
.
ności.
'
pracowniczych.
pOSIadaJących
szerjak podaje "New York Herald Trist~k:U~: '!'c~~~:sp~:~ow~~;~~ Polsko-rumuńska
bune" - Departament stanu rozeDepartament Strunu USA, . licząc sze· znaazenle oraz nad rozszerze- wynOOi 510 zł, z czego na pracoWlIljsłał do wszystkich amerykańskich się " nastrojami ludności FormoZJ', n.iem doświadczeń
produkcyjnych
ka przy;>ada
PNec~ętnie 150 zł,
WARS~AWA, '7. l. _ W Bukare
resztę zas pokrywa panstwo i praco. szcie pOdpisana została polsko.ru.
dawca. ' . .
muńska. umowa handlowa na rok
Niezalezn: e od, udz,ialu Vof. stawce 1950, rozszerzająca. wmjemne obroty
5l0-złotawe], panstwo płacie będzie o około 40 proc. w stosunku do roku
FWP w br. dodatkowo 90 zł dzlen· 1949
nie ,za każdego pracownika, korzy.
stającego (lJ wczasów _ na pokrycie
Umowa przewiduje dostawy ~ Ru
zwiększon"vch wydatk6w akcji kul. munii: produktów naftowych, kuku.
turalno-oświatowej. oraz kos,z tów re rydzy, jęczmienia, tłuszczów utwar
PRAGA, 'i .1. - W dniu 6 bm. czechosłowackie Ministerstwo Spraw "RIasu Ludu", obywatela czechos}l.,. mOlIltu
i uzupełnienia sprzętu w do dzonycll, różnych rud metalicznych,
Za.granicznyeh wręczyło ambasadDe jugosłowiańskiej w Pradze notę, waokiego Tomana, który pragnął pomach . wczasowych. Dopłata ta po. drewna, mięsa i in. towarów.
zawierającą ostry protest przeciwkO
prześladowaniu
przadsta.wicieIi wrócić do Czechosłowacji.
Polska dostarczać będzie wyroby
W zakończeniu nota domaga SIę 7JWoli na znaczną poprawę warun<
mniejszości czeskiej i słowackiej w Jugosławii, którzy wyrazili chęć ponatychmiastowego zwolnienia z wię ków pobytu wczaSowiczów w do· przemysłu hutmczego" chemicznego,
wrotu do kraju ojczystego.
zi.enia wymienionych 'Osób oraz urno mach FWP.
elektrotechnicznego, metalowego, miNota stwierdza. że . władze jugo- Gaspar, organizator słowackiej bry- żliWlenia im niezwłocznego powro~u
Uchwała wprowadza równie! ,zmia neralnego i nasion buraka cukrowego
słowiańskie od pewnego czasu sto· gady partyzanckiej Michał Karnę w dOftychcrzasowym
system::e i inne.
do Czechosłowacji.
sują najbardziej brutalne akty ter- delis, profesor
słowacki Zlatko
roru i gwałtów wobec obywateli Klatik, student słowacki Andrrzej
czechosłowackich
w JugosławIi i Kopcok oraz przywódca Słowaków
przedstawicieli mniejszości czeskiej jugosłowiańskich - Stefan Kondacz
i Słowackiej, którzy pragną wrócić który kategorycznie odmówił udziado CzechosłowaCji, Celem tych prze- lu w kampanid podjętej przez wlaśladowaI1. jest uniemożliwienie czo- dze jugosłowiańskie przeciwko CzeLONDYN. 7.1. - Agencja Reutera nych doszła do pól miliona osób. nich są świadomie zmniejszone. Nje
łowym
osobistościom
mniejszości chosłowacji, Związkowi Radz.ieckieczeSkiej i słowackiej
ppwrotu do mu· przeciwko całemu obozowi so- donosi z Frankfurtu nad Menem. ~e W kołach związkowych podkreśla uwzględniają one m. in. znacznej'
Czechosłowacji i zastraszenie pozo· cjalizmu i pokgju.
tylko zatrudniowedług tamtejszych oficjalnych da- s.ię, że dane. oflcjalI?-e dotyczące sta- liczby częściowo
stałych.
Nota przytacza dalej fakt aresz- nych liczba bezrobotnych w a:achod- nu bezrobOCIa w NIemczech Zachod nych.
Nota wymienia następujące oso- towania przedstawielela czechoslo- nich Niemczech wynosiła na 1 stycz
by, które zostały ostatnio aresztowa- wackiej firmy w Jugosławii inż. nla 1.600 tysięcy osób, wobec 'i50
ne przez władze jugosłowLańslde: Husy. który został pobity w więzie tysięcy w styczniu ub. roku·
deputowany do Skupszczyny - Jan niu, jego żony oraz b. redaktora
Paryżanie manifestują
Tak więc na przestrzeni jednego
roku ilość bezrobotnyoh w Trlzonii
wzrosła przeszło dwukrotnie. Należy
nadmien:tć, że dane oficjalne odbiegają poważnie
od zestawień z inPARYŻ, 7. 1. - W sali Pleyela w
setek mi1iQnów ludzi na caNapad Gwardii Ruchomej na miasto Tarbes
nych źródeł, które obliczają liczbę Paryżu odbył się wielki wiec pod wolę
łym świecie.
bezrObotnych
w
zachodnich
Niemhas'lem walki o zakaz bomby atoPARYŻ, 7. 1. - W Tarbes doszło bes sprawiało wrażenie miasta w
Prof. wydziału matematyczno_
mowej.
do poważnych zajść między policją stanie oblężenia. Dostawa prądu e- czech znacznie wyżej.
przyrodniczego Sorbony - Viallard,
a zlokautowanymi robl)tnikami fa. lE:ktrycznego została wstrzymana.
Pmed reformą walutową - w
Na trybunie :z.asiedlii: Yves Farge, sekretarz Związku Bojowników ci
bryki Morane Saulnier,
Pozamykano sklepy.
1948 r. - liczba osób, po- b. minIster Godard, członek Biura Wolność i Pokój - Lafitte oraz
czerwcu
W piątek robotrJcy tej fabryk!
Politycznego Francuskiej Partii Ko- przewodnicząca Unii Kobiet Franzostających bez pracy w zachodnich
zgromadzili się przed merostwem w
mUnistycznej - Casanova, deputo- cuskich - p. cotton - nMwietIili
Niemczech wynosiła 450 tysięcy. W wany TilIon, wiceprzewodnicząca zagadnienie z naukowego i między.
celu wysłania delegacji do mera
miasta. W momericie, gdy deleg acja.,9
jednym miesiącu - grudniu ub. ro- Zgromadzenia Narodowego Made- narodowego punktu widzenia ora2l
przedostała się
do gmachu merO'7
leine Braun, sekretarz Demokratycz- udział kobiet w walce o zakaz bom.
ku utraciło pracę 180 tys. osób.
by atomowej.
stwa, oddzia'ł gwardii .ruchomej u· .,wybory" W Grecji
nego
Zrzeszenia
Afrykańskiego
derzył na tłum oczekUJących robotW cza,sie wiecu wyświetlono film
Mi'n ister pracy w "rządzie" za- d'Arboussier oraz szereg innych wyLONDYN, 7. 1. - Agencja Reute- chodnio-niemieclcim Scheuble zapo- bitnych osobistOŚCi francuskich.
ników. bijąc ich kolbami karabi.
dokumentarny p.t. "Walka o pokój".
nów. Dwóch robotników zostalo cięż ra podaje z Aten, że król Paweł wiedział. że należy się liczyć z da:.
Każdorazowe wystąpienie na ekra.
ko rannych. Żołnierze gwardii ru- podp.isał dekret w sprawie rozwią szym wzrostem bezrobocia w ciągu
Przemawiając w imieniu chrześci nie Trumana i Churchilla spotykało
chomej rozeszli się następnie po zania parlamentu.' ,Wybory" rozpi- n.ajbliższych dwóch miesięcy .
jan
postępowych
de Chambrun się z gwattowną reakcją ze strony
mieści~
atakując grupy mieszkań sane zostały na 19 lutego. Pierwsze
przypomniał,
że w tej samej sali publiczności. która burZliwymi oklaW samej Bawarii (am " rykańska Pleyela odbywał się Swiatowy Kon- skami witała pojawienie s.ię w fil.
ców, manifestujących swe oburze- posiedzenie nowego parlamentu odstrefa okupacyjna) liczba bezrobot_ gres Obrońców Pokoju, wyrażający mie Generalissimusa Stalina.
nie. W godzinach wieczornych Tar- będzie się 20 kwietnia.

...-.'

omitet
dla
spraw
Posłepu Te[hnicznego
pod przewodnictwem min. E. Szyta
-----------------

Do poprawg
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warunkó"

umowa handlowa

TITOH'SNI TERROR

wobec obywateli

czechosłowackich

Katastrofalny wzrost bezrobocia w Trizonii
na rzecz

Wojna Mocha przeciWkO Francji
I

'ute"o

zakazu bomby atomowej

c
zbrodni

Ą 8~m~iI!~!~~a

oq
trzema dziedzinami, kt6re coraz
powaźniejsze miejsce zajmują w
życiu naszego kraju. Rozwój ich
jest ściśle związany z rozwojem
gospodarczym, ze wzrostem boW połowie października ub. r. w p ost~p().wyoh dz.i.ennikach niemieckich tacy ludzie. jak burmistrz miasta Niemczech, lub ślepotą politY'Czną. gactwa narodowego i potrzeb czlo
Ukazały się not atId, doncszącc o pI'ofanacji prochów więźniów, za- Dachau, jak przewodniczący parla- Polityka władz amerykańskich w wieka.

mordowanych w latach 1941/44 w obozie Dachau. Amerykańskie wła.
dze okupacyjne oraz władze nawarU, do której naleźą tereny byłego obozu Dachau, przyj~ły wiadomość tę z obojętnośQlą. Natom~ast C'lłonkoWle
franouskiej organIzacji byłych .wIęź niów politycznych, do głębi wstl'zą,
śnięci faktami pOdanymI w dzIenni kach niem!eclrich, wyłonili spOśr6d
siebie delegację, kt6ra udała się do Dachau, aby osobiście spraWdzić,
czy profanacji dokonano i kto ponos;l odpowiedzialność za to.
WSTRZĄSAJĄCY

PROTOKOŁ slowców wysokiej wartości handlo-

Ucrzestniey delegacji, wśród których znajdował się m. in. poseł do
parlamentu francuskiego, p. Rosenblat i ksiądz Plotton, po dokładnym
zbadaniu wszY9tkiego, co dotyczy
tzw. "skandalu w Dachau", opracowali protokół, zawjerający <:B'ło:kształt faktów, stwierdzonych przez
komisję·
Protokół
ten, którego treść potwierdzona została przez licznych b
więźniów poHtycznych - obywateli
n~emieckich. a nawet, choć niechęt. nie, przez przybyłych na miejsce w
pogoni za sensacją dziennikarzy
amerykańskich, jest wstrząsającym
oskarżen.iem

.amerykańskich władz

okupaCYJnych .1 protegowanych przez
ni~ federaCYJnych
władz bawarskich.
Oto fakty w nim zawarte:

wej. Sprowadzono specjalne maszyny, zaczęto budować drogę ...
SZCZĄTKI

MĘCZENNIKÓW

mentu bawarskiego, dr Ernhardt,
który po zapoznaniu się ~ protokółem franCUSkiej komisji, stwierdził
w parlamencie .że protokół ten jest
od początku do końca nieprawdziwy; winni są ci, którzy wydali koncesję
na eksploatowanie pias>ltu z
dQliny Leitenberg.

"SKANDAL W DACHAU"
JAKO DROGA DO KARIERY
Największą jednak odpowiedzialność za zajścia w Dachau ponoszą
okupacyjne władze amerykańskie.
Tylko bowiem wskutek polityki e.nglo-amerykańskich okupantów Niemiec Zachodnich, na czołQwe stanowiska w tym kraju wysunęli się byli hitlerowcy. Przestępcy hitlerowscy, posiadając ku temu, dzięki zajmowanym stanowiskom, odpowiedn ie warunki. wyładowują swoje
zbrodnkze instynkty właśnie w taki sposób. jak to miało miejsce w
Dac.'1au. Jest to zupełnie zrozumiałe.
Zadziwiające jest tylko to, fe wła
dze okupacyjne popierają ludzi tego rodzaju, co p. Schwalbert. Osobnik ten bowiem mianowany został
obecnie podsekretarzem stanu w
rządzie bawarskim. Jak więc widać,
"skandal w Dachau", zyskał mu tylko uznanie w Qczach amerykań
skich pr{)tektorów.

OBIEKTEM TRANSAKCJI
HANDLOWYCH
W miarę posuwania się robót. z
wykopywanym piaskiem pomieszane były coraz częściej kości ludzkie.
Tych szczątków było coraz więcej
i więcej. Nie przeszkadzało to jednak przemysłowcom niemiecldm,
którzy uważali, że nawet i kości mają zapewne jakąś wartość handlową. Cmentarzysko, na którym Sp<l.
czywaqy tysiące bezimiennych mę
czenników, stało się jeszcze raz domeną spekulacji tych samych ludzi:
'którzy stworzyli Oświęcim, Dachau
:i Mauthausen. Ludzie ci w r. 1949
pod troskliwym okiem Amerykanów
dalej prowadzili swoją niecną robotę. Takie są fakty. Musi być jednak
'.ktoś, kto
ponosi za nie odpowiedzialn{)ść. Ktoś przecie udzielił kon
cesji na prowadzenia robót firm~e
Gotler. ·ktoś systematycznie (nie tyl- MAC CLOY, FLEGMATYCZNY
tko zresztą w obozie Dachau). starał
I POBŁAZLIWY
się
zacierać
ślady
hitlerowskich
zbrodni.
P09tępowan.ia
władz amerykańTak. Są winni. Winni są niem1ec- skich nie można tłumaczyć nieznacy pogrobowcy hitleryzmu, winni są jomością stosunków, panujących w

DOLINA LEITENBERG
Do terenu byłego obozu w Dachau
należała również dolina Leitenberg.
W tej dolinie oprawcy hitlerowscy
wy'.konywali większość zbiorowych
egzekucji na więźniach obozu i tam
:również zakopywano w olbrzymich
rowach ciała pomordowanych. Ogólna liczba ofiar, zakopanych w tej
dolinie, wynosi ponad 25 tysięcy.
Choć nie ma tam żadnych grobów
;iI krzyży, rz.arówno miejscowe władze
niemieckie, jak i okoliczni mieszkań
cy dobrze wiedzieli, że piaski doliny
Leitenberg kryją tysiące ciał ludzkich.
.
Po zakończeniu wojny nueJsco.wym władzom niemieckim, kreowanym przez amerykań5'kich okupantów, nie zależało na przypominaniu
Jedno z lIlajpięknlejszycb założeń urba.nis,1ycznych nowej Warszao zbrodniach, popełnianych w Da- WY - zabytkowa oś Zamek-Belweder jest obecnie w końcowym lita.chau podczas wojny. U wejścia do dium realizacji,
doliny, która była jednym wielkim
Po ukończenia niemal całkowitej zupełnie 19 zabytkowych kamienicmentarzyskiem, ustawiono tylko
napis: Uwaga! Wejście grozi zaraże odbudowy Alei Sta1ina i Nowego <:'lek·
Światu przystąpi{)no do odbudowy
niem się!
To nowe osiedle ZOR-u otrzyma
Krakowskiego Przedmieścia. Odbu- własną
centralną ciepłownię i praldowa
pierwszego
odcinka
tej
ulicy
BURMISTItZ SCHWALBERT
nię. Pat tery budynków przewidziane
między ul. Obożną a Królewską jest
Nie tyle lęk przed epidemią. co już również prawie ukończona. W
strach przed odpowiedzialnością za odbudowie zn.ajduje się pałac Czepopełnione zbrodnie był motorem twertyńskich, gmach dawno hotelu
postępowania
mianowanych przez Eurcpejskiego orar,>; zabytkowy budy
Amerykanów władz niemieckich. nek dawnej Resursy Obywatelskiej .
Strach przed odpowiedzialnością 'był
W celu zapewnienia dogodniejszeObecnie w rejonie ulic Krakowjednak zbyt silny, aby dla uspokogo dojazdu do i z miejsca pracy praskiego
Przedmieścia.
Koziej
i
Miojenia go wystarczyła tabliczka zacownikom rozpoczynającym .zajęcia
braniająca wstępu do doliby. Jeden dowej, Zakład 09iedli Robotniczych o godz. 8.30 z dniem 9 stycznia rj;).
rozpoczął rekonstrukcję zniszczonych
z tych, którym fakt istnienia kości
zostanie zrnieniOlllY rozkład jazdy
mordowanych więźniów spędzał wr
następujących pociągów:
dziej niż innym sen z powiek 1) Poc. Nr 542 odchodzący !Ze Zd.
burmistrz miasta Dachau, p. Schwal- Prognoza pogody
Woli g. 15 m. 03 z przyjazdem do
bert, były hitlerowlęc, p09iadający
P{)chmurno z opadami śniegu i de- Łodzi KaI. g. 16 m. 11 będzie odcholegitymację NSDAP nr 3 z 1933 znala,zł sposób na ~łagodzenie swego szc:zu ze śniegiem. W dzielnicach po dził ze Zd. Woli g. 15 m. 07 przyjazd
niepokOju. Za jego cichym staraniem łudniowych i od zachodu kraju do Łodzi Kal. g. 16 m . 15.
mglisto. Temperatura
2) Poc. Nr. 543 odchOdzą~y z Łodzi
prywatna firma Gotler z Mona- miejscami
chium otrzymała wszystkie koncesje ok. O stopni. W pozostałych częściach Kal. ~oo.z. 10 m. 45 z pr~YJa~eI? .do
! rozpoczęła eksploatację piasku z kraju mroźniej i coraz chłodniej . Zd. WolI 16 m. 44 będzie odJezdżał
doliny Leitenberg. Piasek ten na- Wiatry na ogół słabe z kierunków z Łodzi KaI. o 16 m. OB Zd. Wola
brał nagle dla niemieckich przemy- wschodnich i północno-wschodnich· pr,zyjazd 17 m. 09.

Niemczech jest celowa l konsekwentna· Wysoki komisarz Stanów Zjednoczonych, Mac Cloy, w odpowie·
dzi na list sekretariatu Międzyna
rodowej Orgamrzacji Byłych Więź
niów PolitycznYCh (FIAPP), wysła
ny do mego w sprawie zajść w Da·
chau, stwierdził, że nie uważa za
celowe, aby na miejsce profanacji
udała się komisja międzynarodowa.
Władze amerykańskie. według opin1i
pana Mac Cloy'a, będą w stanie same zapobiec w przyszł{)ści tego rodzaju wypadkom. Wysoki komisariat Stanów Zjednocz{)nych w Niemczech nie uwafał jednak za stosowne ukarać WInnych. Wprost przeciwnie:
główny przestępca,
burmistrz Dachau, nie tylko nie został
ukarany, lecz objął stanowisko pod
sekretarza stanu w rządzie bawarskim.
III
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Ułatwiają

zostały

3) Poe. Nr 540 odj. z Łodali. Kal.
g. 15 m. 50 przyjazd do ŁoWicza
godz. 17 m. 20 będzie odjeźdżał 2l Ło
dzi Kal. o godz. 16 m. 10, Ło'wicz
przyjazd 17 m. 45 .
4) Poe. Nr 1532/1533 odj. fi Kutna
g. 5 m 20 przyj. do Łodzi Kal. 7 m.
03 będzie odchodził 2l Kutna o goda:.
5 m. 40, Łódź Kal. przyj. 7 m. 34.
5) Poc. Nr 1538/1535 odj. z Łodzi
KaI. o godz. 17 m. 06, Kutno przyj.
18 m. 4:5 będzie odchodził rt: Łodzi.
Ka!. o godz. 16 m. 20, Kutno przyj.
17 m. 54.

Widoki i plany obrońców pokoiu w W. Brytanii
własnego

Londyn, w styczniu

korespondenta

"AP~u

8 stycznia odbędzie się w najpark.u londYllskim - Hyde Park - wielki wiec pod hasłem:
"Rok 1950 - rokiem pokoju". Przewiduje się na wiecu udział wielotysięcznych
rzesz londyńczyków.
którzy manl.festować będą przeciwko paktowi atlantyckiemu i planom
wojennym.
większym

chwilą
ła
się

gdy Wielka Brytania stagłównym sojusznikiem
stanów Zjedlloczonych w jeh agresywnych planach dominacji. nad
światem, ruch p0kojowy budzi coraz większe zainteresowanie narodu angielskiego i nabiera coraz więk
szej wagi dla narodów innych
państw.
W ostatnich tygodniach
ruch ten znacznie się rozwfnął.
22 i 23 października br. odbrł się
w Londynie Kongres Brytyjskiego
Komitetu Pokoju z udziałem 1500 de
legatów, reprezentujących półtora
miliona ludzi. Był to pierwszy w
Anglii naprawdę wielki konl!res obrońców pokoju. Delegaci wyni eśli
z niego jasne sprecyzowanie idei l
celów oraz wzmocnili swą wolę
czynu. Rezultaty teJ;(o Kongresu da-

Z

ją się już zauważyć .

W chwili zwolanla Kongresu. w
w miastach
prowincjoM!nych istn iały zale::lwie 23 komitety
obro~y po~·mju. Dzisiaj jest ich
już 44 i liczba ich stale wzrasta .
Jaki jest plan działania angielskiego ruchu pokoju ' na rok bieża
cy?
2 DZIENNIK ŁODZKI Nr 8 (1630}
A~tllii,

I I iosną zwołane zostaną konIei?l rencje pokojowe w różnych
dzielnicach
Wielkiej BrytaniiwkrótcE' po następnej konferencji
Biura Światowego Komitetu Pokoju. która odbyć sl~ ma w Londynie
w końcu lutego i na początku marca.
Brytyjski Komitet Pokoju przygotowuje także kwestional'iusz. który
zostanie przedłożony wszystk;m kan
dydatom w zbliżających się powszechnYCh wyboraCh do parlamentu
Kwestionariusz zawierać będz i e Pyt.a nia tyczące stanowiska wo!:'lec Pak
tu Atlantyckiego. wobec Organizacji
Narodów 7jednoczonych i ~tos unlcu
do sprawy pokoju. Na podstawie
odpowiedZi na te zasadn icze pytania wyborcy będą mo~1i wyrob i ć sobie zdanie o kandydatach na posłów.

dla

Komitet

"Dzienl~ika Łódzkiego")
się ponadto
bieżącego roku

zwróci

w
do
szeregu organizacji demokratycznych z pr':lpozycją przepr{)wadzenla
w ciągu lata głosowania pokojowel{0 w catym kraju. W podobnym gło
sowaniu, przeprowadzonym niedawno we Francji, zebrano przeszło
7 milionów podpisów - 7 milionów
głosów, złożonych przeciwko amerykańskim planom wojennyn1. Decydu
jące znaczenie polityczne miało by
osiągnięcie takich samych wyników
w Wielkiej BrytaniJ., gdzie sztabowcy amerykańscy opracowują już swe
plany strategiczne. Departament Stu
nu przekonałby się, że nie tylko
Francuzi i Włosi, ale równi eż i naród angielski nie zgadza sIę . aby
uczyniono zeń mięso armatnie w
wojnie bankierów przeciwko Związkowi Radzieckiemu i krajom dem')" rl'\cjj ludowej.
to niektóre z zamierzeń na rok
1950 - rok decyd~tjący w świa
lowym ruchu pokoiu .. Nal~ży .ledni:lk stwierdz ić , że iak dotąd . ruch
pokoju n ie ma w WiE' l kiej Brytanii
dostat pcwego zasięgu Biorą w nim
udz i ał Iylko nieliczne
On!f\n i 7.2cje
związkf>w zawodowych Widu llldzi.
gorąco pragnących pokoju,
nie ro-.
początkach

O

nosiła

na sklepy PDT i PSS. Znaj
dzie tu pomieszcrzenie również apteka, wzorcowy sklep mię9nY i spół·
dzielcze warsztaty rzemieślnicze. Ca
łe osiedle oddane zostanie do użyt
ku jeszoze w roku bieżącym.
Budowa tego osiedla stanowi koń
CQwy etap zabudowy osi ZamekBtllweder.

DEREK KARTU N

(Od

PRELIMINARZ BUDZETOWY.
Sejmowi Rzeczypospolitej przez Rząd. zawiera dane, wska
' (l;ujące na dalszy rozwój
oświaty,
nauki i sztuki, które PQLska Ludowa otacza SZCZególną opieką.
SUMA WYDATKOW, PNewidzła
nych na oświatę p<Jwszechną, wynoai
na rok bieżący około 53 miliardów
złotych, czyli o 13 miliardów więcej
nii: w roku ubiegłym. Analiza preli.mmaNa wskazuje. iż wzrost ten spo
wodowany jest m. in. powaimym
ZWiększeniem wYdatków na p<Jmoce
naukowe, a więc doskonaleniem
torm nauczania. W niektórych przypadkach, jak np. w szkolnictwie śre
dnim, woty na pomoce naukowe
przedłożony

StanisławowskieJ" ~1~~~~~iS~: ~~a~%,~~~y~

dOjazd do pracy

I

budżecle.

"Skandal w Dachau" jest wstrzą
taktem. Nie jest on jednak
faktem oderwanym. Należy sobie
bOW'lem zdać sprawę. że profanacja
proch6w więźniów w Dachau była
bezpośrednim wynikiem polityki polityki a.nglo-amerY'kańskiej w Niemczech zachQdnich. Polityka ta, popierająca czynniki neohitlerowskie zwlęksrono przeszło pięciokrotnie, a
i rewizjonistyczne, nie jest zgodna w .zakresie Oświaty d{)roslych pra:eatlJ. 2l interesami narodu niemieckie· szło ośmiokrotnie w stO$unku do r0go, ani z interesami pokojowych sil ku ubiegłego.
na świecie.
POWA1:NY WZROST WYDAT·
Jakie są jej cele - nie trudno się KOW związany jest ze wzrostem tlo
śct etat6w nauczycieli oraz ich plac
domyśle~.
i Świadczeń. M. in. na pomoc $0_
wotną dla nauczycieli przewiduje
Z. M.
budżet o 23 miliony więcej, niż w
roku ubiegłym.
ZWIĘKSZA srĘ ROWNIEZ ILOSC
STYPENDIOW i zapomóg dla mło
dzieży. W dziale szkolnictwa wyż.
szego Suma przemaczona na stypen
sającym

Zamek
Belweder
etap odbudowy dawnej "Osi

Końcowy

W USTROJU SOCJALISTYCZNYM
oświata
jest
nie
powszechna
tylko prawem ale i obow:iązk.1em o·
bY'Wateli, ponieważ czynny udział w
życiu Qlbiorowym
-wymaga cora'll
większych kwalifikacji ideowych 1
umysłowych. Oświata. nauka i sztuka wiążą się z życiem coraz Silniej.
Wzrastające znaczenie
tych txzech
dZiedzin znajduje WYł"aa: w planowa
niu finansowym Państwa, w jego

zumie, że kwestia pokoju jest nierozerwalnie związana z kwestią
przyja!ni ze ZwiązkIem Radzieckim.
Inni nie dostrzegają agresywnego
charakteru pal:tu atlantyckiego. Na
leży więc wiele jeszcze zdziałać ·w
tej dziedzinie. Akcja ta została już
rozpoczęta i widać już jej wyniki.
Brytyjski ruch pok{)ju wzorował
się na akcji
obrońców
pokoju po
drugiej stronie Kanału, we Francji.
W kraju tym ruch pokoju obejmuje
szersze masy społeczeństwa. Jest rze
czą nader wainą, aby ruch angielski
poszedł tą samą drogą. Bo chociaż
we Francji panuje mniemanie, że
w:iele jeszcze należy zdziałać w tej
dziedzinie, sytuacja w Anglii przedslawia się znacznie gi)rzej.
Stratedzy amerykańscy uważali
dotychczas naród angielski za uległy. Plany swoje budowali na zało~
żeniu. że jeśli narodowi angielskiemu każe się walczyć przeciwko
Zwlązkowi Radzieckiemu. zgodzi się
na to posłuszni6 Akcja w '.lbronie
pokojU wykazuje już dz1siaj, że tak
nie jest. Nie ulega wątpliwości, że
dalsze jej natQ3enie, obali całkowi
cie agresywne plnny imperialistów
i wzmocni 'Ookói świata.
Derek Kartun

w roku ubiegłym.
NA oS WIATĘ DOROSŁYCH prze
Wtiduje preliminarz budżetowy UOl
milion6w ~otych, na walkę zanal.
fabetyzmem - 1.799 milionów, na
naukę i szkolnictwo wyZsze 11,5
miliarda.
Szczególnie doniosłe wobec W!lo:I:',astających potrzeb rozwijającego arę
przemysłu jest zagadnienie SZKO~
NICTWA ZAWODOWEGO. Powa.żne sumy na te cele znajdujemy w
budżetach poszczególnych resortów,
nie lioząc Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Łącml8 suma wy
datków przewidzianych na te cele
wynOSi 33.242.412.000 złotYCh. ObeJ_
muje ona wydatki na oświatę rolniczą (3,6 miliarda zł) oraz szkolenie
lekarzy i pracowników służby 001'0
wIa (5,3 miliarda Zł).
Tak Więc ogólna suma wydatk6w,
przewidzianych przez Państwo na
oświatę ogólną i szkolenie zawodowe
przekracza 86 miliardów Złotych.
Nauka Służy przede wszystkim zy
ciu, jej rozwój wyznaczany jest potrzebami ~ycla BADANIA NAUKOWE, na które Państwo w roku bieżącym przewiduje ponad 1,5 miliarda złotych . włączone są w ogólny
plan narodowy Olbrzymia część pre
liminowanych sum - miliard zło
tych - przemaczana jest na bada_
nia. zwią'Zane z walką o ~drowie
społeczeństwa.

ROZWÓJ URZĄDZE~ KULTURALNYCH i SZTUKI należy do rz~
du spraw najważniejszych. Prelimi.
narz budżetowy przewiduje na cele
kulturalne 5.270 milionów. to jest o
1,9 miliarda więcej, niż w roku ubiegłym. Pozwoli to 1JWiększyć powa
żnie sumy przemaczone na pomoc
materialJ?ą dla twórców, zwiękSZYĆ
ilość
styp~ndiów
dla młodzieży
szkół artystYC0nych, rozszerzyć opie
kę nad amatorskim ruchem artystyCZ!!1ym, wZlbogacić muzea .
Lektura zestawień cyfrowych pre_
liminarza bUdżetowego jest me tyl·
ko ciekawa. Jest krzepiąca. Uczy 1
zachęca. Obra~je zdobycze, które
stały się już tJOwszechną własnością

narodu i 'Lachęca do dalszej wytężo
nej pracy nad ich umacnianiem i roz
szerzaniem.
st. g.

48 pomysłów racjonalizatorskich
wprowadziła w życie DOKP
Od kwietnia 1948 r. na terenie
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo.
wych w Łodzi przyznano nagrody
90 kolejarzom-autorom pomysłów
racjonalizatorskich. Z 90 zgłoSZO"
nych wniosków
Z8JStosowano 48,
które przyni09ły już wielomilionowe oszcozędności. Od styczni.a 1949 r.
d{) końca r. ub. wypłacono racjonalizatorom w DOK,P Łódź premie
na łączną kwotę około 1.5 m.ll. zł.

Prawda o

•

WSI

I

Na rogatkach wie1.1dego miasta nanym, stały ei,= prawdą. Chłop
się świat. PMmiej
była pracuje z innym duchem. Pracuje
a nowe życie zaczynało dla siebie i dla zbratanego z nim
się u progu głównej ulicy innego; wieczmym sojuszem robotnika. Obaj
miasta. Przestrzeń międzymiejską! w zgodnej harmooii budują Polskę ..
przebywało się w wagonie restaura-:
Takie zmiany zaszJy na wsi w
cyjnym, przy G!:asłoniętych oknach. 1\ wyniku powstania Polski Ludo'wej.
Pociąg można było ,zmienić na saWyboistą drogą , (którą już dziś
mochód li. wtedy (zwłaszcza, jeśli w ręce chłopa G!:mieniają na wygodną
połowie drogi ,,kicha nawaliła") wi-' i dostępną szosę), trafia do wsi odziało się jakieś tam chaty.
\
Mówiło się o tym: wieś.
A co to wieś? Miejsce, gdzie żyją
krowy. które dają mlekO', kury,
niosące jaja, no i świnie, bo na kolację potrzebna jest srz;ynka. Ach, że
by nie zapO'lIllbieć... są tam jeszcze
chłopi. bo ktoś musi świnie i krowy
paść ...
Symbolem stosunku tak zwanej
Jak wynika ze sprawozdań Komi.
"elity" do wsi byłO' pogardliwe powiedzenie: dziura deskami zabiła, no tetu Uczczenia 150 rocznky urodzin
Aleksandra Puszkina, obchody Roku
i oczywiście: cham, widły, gnój.
objęły w Polsce
Ożenił się W'łodz:mierz Tetmajer Puszkinowskiego
III chłopką,
poSlZedł
w jego ślady r:.aj.9zersze warstwy społeczeństwa
Lucjan Rydel, WYSjpiański napisał polskiego.
"Wesele" - więc modne się stały
Jedną z głównych form pracy koBronowice.
mitetu było organizowanie masoPóźniej weszły "w świat" reymon- wych wystaw. Wystawy takie urzą
towskie Lipce, a po !!lich Lisków.
dzone były na rozmaitych szczeLuksusowe limuzyny zbaczały z blach: od wystawy centralnej, która
utartych szlaków - trzeba wreszcie otwarta w Warszawie, przeniesiona
.zobaczyć, gdzie to Jagna męża Be- została następnie do Krakowa i Wro
rynę, 2l jego synem. Antkiem, zdra- cławia, skąd w dągu stycznia ro<lzała. Przy okazji łowickie pasiaki ku 1950 wyruszy do Poznania, poi pi'osenka "gęsi za wodom, kaczki przez wystawy objazdewe - docierające do mniejszych ośrodków miej
~ wodom".
Oczy 12<Za złotych pince-nez rozglą skich, aż do wystawy urządzonej w
który zatrzymywał się
autobu9ie,
dały się po tym egzotycmym świe
cie i dostrzegały wszystko - prócz w najmniejszych nawet osiedlach
wiejskich. Wszystkie wyżej wymieC2lłowieka.
n'ione wystawy były opracowywane
A w chatach, krytych słemą, żył i erganizowane łącznie z wystawami
swoim życiem, obojętny na pańskie rn!.ckiewiczows kL'lli.
kończył
prÓŻJ!lia,

W·I e Ik a

bI'1Sk a.

polskiej

świata.

trafia książka. W schlud.chatach płonie elektryczne
światło, odzywa się głos radiowego

nych

głośhika.

Gromada chłopska pragnie wspól.
nym, spółctzielczym wysiłkiem uzyskać jak najwyższe plony. Po pracy
gospodarze gwarzą o wielu spra·
wach w jasnej świetlicy. Na polach
roz[ega się warkot traktorów.

Jakże często j~ze

dla nas, miew mieście, sprawy te mimo ich wagi - są w pewnym sen
sie jeszcze baśnią o żelazmym wilku.
Spotkania beZjpośrednie. choć coraz częs-tsze. mają jeszcze charakter
przypadkowy i dory\vczy.
Między miastem i' wsią przerzucić trzeba pomost
wzajemnego poruania.
(em)
szkających

•

poezlc Puszkina

polsl<iemu

społeczeństwu

którym by nie od'była się choć jed-I sztuki Puszkina, bądż o Pu.szkinie.
na dmpreza ku czci Puszkina·
Prawie wszystkie teatry kukIełkowe
W ciągu drugiej połowy 1949 r. i młodzieżowe wystawiły przynajKomitet Puszkinowski przeprowa- mn.iej po jednej bajce Pus~kina.
dzi! trzy wielkie akcje, a mianowiRównolegle prowadzona była akcie: uzdrowiskową, szkolną i uniwer cja wydawnicza, w której wzięły u·
sytecką. Pierwsza z nich polegała na d~iał najpoważniejsze placówki wyzorganizowaniu różnorodnych im- dawnicze· Komitet Puszkinowski
prez jak akademie, występy specjal- wydał własnym nakładem kilka punych zespołów artystyaznych, wie· b;ikacji, wchodzących w skład .,B:czory recytacyjne itp. dla wczasowi- blioteczki Puszkinowskiej".
czów i kuracjuszów w uzdrowiskach.
Spośród
wielu innych posunięć,
Akcja szkolna opracowana wespół mających na celu uczczenie poety
z Min. Oświaty polegała na wzbu- i podejmowanych bądż bezpośrednio
dzeniu jak największego zaintereso- przez Komitet Puszldnowski, bądż z
wania poezją Puszkina wśród mło- jego inicjatywy, na wymienienie za·
dzieży szkolnej. Szczególnie wielkim sługują lIczne konkursy,
przygotopowodzeniem cieszył się między- wanie przez Min. Poczt i Telegrafów
SZ!kolny konkurs recytatorski. Akcja specjalnego G!:naczka pamiątkowego,
uniwersytecka podjęta z inicjatywy który ukaże się w najbliższym czaKomitetu przez rektorów wszyst- sie, wydawnictwa nutowe z tekstakich uniwersytetów w Polsce pole- mi polskich przekładów utworów
gała na organirzovlaniu zebrań na- poety etc.
ukowych poświęconych Puszkinowi.
W ciągu stycznia przewidziane
Żywy udział w uroczystościach ju- je&t znaczne nasilenie imprez ku czci
wścibstwo. chłop. Żył pracą upartą
i trudną, żył swoimi nieuczonymi,
Niezależnie od tego, Komitet Pu- bileuszowych ku czci Puszkina wzię Poety. a także ożywienie akcji tea·
a mąOrymi myślami. żył oj czekał.
szkinowski opracowywał dla szkół, ł)' teatry. Wiele z nich wystawiłO' tralnej i wydawniczej.
świetlic
fabrycznych itp. szereg
.,--'Z wągrowieckiego PodoIina do mniejszych wystaw. Do tej kategorii
Mmej wielkiej Warsrz.awy doszedł zaliczyć można również liczne gabloty z materiałem ilustracyjnym.
list, w którym Stanisław Mazur. poświęconym Puszkinowi, wystawy
Rektorem Akademii Lekarskiej w Łodzi
chlop i gospodarz, zawiadamiał książek, kiermasze itp.
wszystkich. że postanowił w celu
(zn) Jak już informowaliśmy na-I W innych, nowopow9tałych Akaupamiętnienia 70 rocznicy urodziIn
Dla wystaw puszkinowslcich na szych czytelników, 1 stycznia br. demiach Lekarskich reskrypty noGeneralissimusa Stalina zasadzić w terenie Związku Radzie::lkiego zoo otwarta została w Łodzi Akademi.a minacyjne otrzy,mal!i:
swoim sawe 50 drzew owocowych stały opracowane materiilły do dzia- Lekarska.
rektor warsz. Ak. Lekarskiej prof.
z intencją by "te rosnące i w przy- lu Puszkinianów.
dr F. Czubalski i prorektor tej AkaObecnie
nowa
uczelnia
1ódzka
szłości
owocujące
drzewka ... były
demii - prof. dr J. Węgierko;
Następną podstawową
formą od- przejmuje od Uniwersytetu Łódzkie
symbolem rosnącej i owecującej
rektor krak. Ak. Lekarskiej prof.
dania
hołdu
poecie,
a
zarazem
sp
0go
poszczególne
kliniki
i
zakłady
pr~jaźni polsko_radzieckiej".
dr T. Rogalski oraz prorektor Chłop pisze listy? W takiej s.pra- pularyzowania go wśród społeczeń- naukowe. lekarskie oraz stomatolo- prof. dr Kornel Michejda;
stwa polskiego, były imprezy maso- glczne.
wie?
rektor lubelskiej Ak· Lekarskiej
~:
we, t.j. aka~etn:!e, wi~czo~y ~rtystycz
MinIster Zdrowia _ dr lUichejda prof. dr F. Skubiszewski oraz pro"Na WSi pols-kiej zmieniło się wiei/e. ~e, hte~a~kie, msc~mzacJe ~. monta~ wręczył powołanym prowizorycznie rektor prof. dr M. Stelmasiak;
.
t "'~
et
. ze scemczne. KomItet PuszkmowskI rektorom now"ch Akademu" Lekar
rektor wrocławskiej Ak. Lekarskiej
" A l my .u '-J .oma gaz Y
"",,'
J
• prz yc ho d Zl'1 1"łc.znym, t worzącJu.
&1(': skich reskrypty nominacyjne.
prof. dr Z· Albert oraz prorektor i s~.'k
c o wIemy
Ilokalnym komItetom z pomocą. doprof. dr B. Popielski;
• . .'
. '.
' . , ' " .\starczając im m~te~~łów w pos!aci
Rektorem łódzkiej Akademii Le
rektor poznań!1ldej Ak. Lekarskoiej
Sami Się do SWlata gaITlllemy.
gotowych 1nscemZaC]1 wyboru wler-I karskiej mianowany został prof. dr pref. dr T· Kurkiewicz;
Słowa poety 'PJ.<:estały być pOe7Jją szy. nut itp. Nie było niemal żadne- Emil Paluch, prorektorem pro!
rektor białostockiej Ak. Lekar"az:ystą", a stały się faktem doko- go miasta powiatowego w Polsce, w dr J. Jakubowski.
. skiej prof. dr T. Kielanowski.

Proł.

dr Emil Palu(h

Duma mieszkanców Moskwy
- Czy wld~iałeś nasze metro?
Jest to jedno z :Qierwszych pytań,
jakie zadaje mieszkaniec Mosk\;vy
przybyszowi z !Zagranicy lub z prowincji.
Nie czekając na odpowiedź. "Moskwicz" ciągnie dalej:
- Czy wiesz, że nasze metro posiada 29 luksusowych stacji, że długoŚĆ toru wynosi 40 kilometrów, że
kolej podziemna przewoz'i dziennie
około 2 milionów ludrzi?
Każdy mieszkaniec Moskwy ma
9Weją ulubioną stację. Dla jednego
będzie
to piękna w swej prostocie
stacja "Majakowskaja". dla drugiego,
prawdopodobnie
sportowca,
,,Dynamo" z jej pięknymi ceramicznym1 ozdobami, dla trzeciego -

I oto metro dało obywatelom radzieckim nowy powód do dumy.
Dzień urodzin Stalina.. 21 grudnia
.uczciła Moskwa oddaniem do użyt
ku sześciu nowowybudowanych stacji kolei podziemnej.
Nowe stacje stanowią ogromny
krok naprzód w rozwoju radZ'iecktej
sztuki architektonicznej.
Mistrzostwo budowniczych radzie.
ckich zabłysnęło szczegól1l'ie w 'wykonaniu dwóch nowych stacji: "Kurskiej" ·i ,,Kałużskiej". Bogata fantazja twórcza, głębokie poczucie pięk_
na i wylbitny talent - wszystko to
pod.porządkowane

zostało

treści

ideowej·
Twórcami stacji ,,Kurskaja" jest
para architektów: G. Zacharow ,i Z.
wspaniała "Izmaiłowskaja".
Czernysrzowa. dla których· dzieło to
Mieszkańcy Moskwy dumni są ze stanowi pierwszą
poważną pracę.
swego metro· I nie tyloko mieszkańcy Wspaniałe wyk{)nanie tego dzieła
Moskwy, lecz cały naród radziecki. godne jest dojrzałych artystów.
StuJa "Kurska"

Foto: .API

Po prostu

o właściwe
do

podejście

niewl'aśdwych

cą drobną uprzejmością.

"ŻYCZJliwi znajomi" zmienią może
zdanie, gdy udawszy się do domu
towarowego dowiedzą się, że towary, których \V danej chwili odC'2'JUwa
się brak, zostały wyku,p.ione w prze
Ciągu paru godzin po ich nadejściu.
Zawędrują one po pewnym crz;asie
na rynek, gdzie zostaną spl"Zedane
po paskarskiej cenie. Kierownictwo
placówek dystrybucyjnych jest w
tych wypadkach beZJSilne. Jedynie
zooorowa akcja całego społeczeństwa
może położyć kres tego rodzaju nad
użyCiom. Wielki już CZ3\!;, by ludzie
zrozumieli, że nie tylko wspomaganie. ale nawet tolerowanie działal
ności pokątnych handlarzy, którzy
zamiast zająć się uczciwą pracą, że
rują na łatwym llarobku ze szkodą
dla ludZJi pracy jest szkodni.obwem
społeC2l11.ym. Tr.zeba sobie uświado
mić,
że to co piszemy
nie jest
czczym frazesem. Człowiek pracy,
który potrzebuje w danej chwili jakiegoś towaru, dowiaduje Się w skle
ple ,że towar został już wykupiony.
Ponieważ towar jest mu naprawdę
potrzebny, idz:ie na rynek i tam gO
kupuje. Płaci oCrlj-'Wiście dużo wię
cej. niżby to wyniosło w sklepie.
Kto temu winien?

Postój samochodów. Do jednej z
taksówek wsiada jakiś mężczyma.
Samochód rusza z miejsca. Już po
kilku metrach pasażer widzi. że z
kierowcą jest coś nie w porządku.
Skręca wozem bardzo
efektownie,
WÓ2J z?tacza się jakby sam wszedł
w bliżSZY kOlIltakt 2l alkoholem. Pasażer dQstrzega to i jest z1ekka za_
niepokojony, Oddycha 2l ulgą, gdy
prJ;ybywają
wreszcie na miejsce.
W~mnianemu pasażerowi nie przy
szło na myśl. że o tym wypadku poV{il1.ien być natychmiast pOwladomio
ny najbliiŻS1lY posterunek Milicji
Obywatelsk,iej. Wydaje mu się, że
byłoby to donosiCielstwem. Ten sam
pasażer
zmieniłby jednak zdanie,
gdyby się dowiedział, że parę minut
potem do tej samej taksówki wsiadł
ktoś inny, kto był tmlii.ej szczęśliwy
i po krótkiej jeżcbie dzięki brakowi
opanowania kierowcy uległ wypad_
kowi.
W okresie świątecznym Milicja
Obywatelska w perozumieniu z Kom~tetem Walki 2l Alkohelirzmem pn:e
prowadziła na terenie województwa
akcję, mającą na celu
zwalczanJle
pijaństwa u kie!l'owców. Wynti.k1em
lrontroli było nałożenie slZeregu ma'n
datów karnych. Akcja ta nie powIn.na jednak skończyć się na samym
okresie ' świątecznym. RównJież i w
tym wypadku koniecznym jest
współdz,iałanie całego społecru!ńSltwa.
Każdy przechodzień, który zauw;;ży
objawy nadużycia alkoholu u kierow
cy samochodowego winien donieść o

tym najbliższemu posterunkewi MO.
Portyk wejściowy wyraża w ja-l nach, inkrustacje na ścianach bocz- N b d
monumentalnych formach nych; odpowiednio dost0sowane 0ie ę zie to "donoskielstwem", a
.
słuszJ1ym aktem samoobrony i czapotrIUmf zwycięzców. Dalej, w 'cen-l świetlenie - wszystko to wywiera biegmie wielu nieszczęśliwym """_
trum westybulu znajduje się ośmio- wspaniałe wrażenie.
padkom.
(~k)
boczna ro~~nda o ?~wej ory?inaln~j
Prostotą swoJ'a przemawia dzieło ..........................- - - - -_ _ _ _. ..
.- 1
kompozyC]l. Rówmez nowe l orygl-·
nalne - przy tym klasyczne w for- wybltne~o archl~K~. "L. P0l.a~owa
mie - jest sklepienie, przypomina- - st~cJa. "KałuzskaJa
Dz:eło ~~ Łódź
jące wzdęty wiatrem spadochron
znamlOn~Je
p~wna
lakom.czno"c
.
Wszystkie środkI sztuki archltektc- 5 rocznicę wyzwolenia
Na postumencie sioi monumental- nicznej podporządkowane są jednej
Dnia 19 stycznia br. przypada 5
na, a jednocześnie niewypowiedzia- idei przew0dniej. Triumf Armij Ra·
rocznica
wyzwolenia Łodzi. Dzień
nie ludzka postać Stalina. Pokryte dzieckiej, sława oręża radzieckiego,
ciemno-czerwonym marmurem scho- oręża bojowników o sprawiedliwy ten uczci robotnicza Łódź szczegól~
dy prowadzą do dwóch sal, mieszczą świat, o wolność narodów - ot') nie uroczyście.
cych &chody ruchome. Jedna z nich idea, którą artysta ucieleśnił realiCentralnym punktem programu
owalna,
uderza kolorystyką, stycznie, przekonywująco, z temp euroczystości poświęconych 5 reczni
świadczącą
o subtelnym smaku ramentem i mistrzostwem.
estetycznym jej twórców. Posadzka
Nowe stacje
czwartego odcinka cy wyzwolenia Łodzi spod okupacji
wykładana jest czarnym i czerwo- metro, z których każda zasługuje na hitlerowskiej będzie uroczyste posie
nym granitem, a na tle czerwonych wysokie uznanie, są dowodem, że dzenie Miejskiej Rady Narodowej.
ś~an marmurowych
odbijają się tylko świadomość wielkich celów
kolumny z czarnO-modrego marmu- sztuki radzieckiej, głębokie wnilmię Porządek obrad przewiduje m. i,n.
ru uralskiego "karkodino".
cie w sens wskazall partii o sztuce okolicznościowe przemówienie preI wreszcie p0dziemie. Wielobarw- ideowej. narodovvej. \vnrunkuj'ł rlJz- zydenta miasta oraz wręcrzenie Nagrody Literackiej m. Łodzi za rok
ny i wzorzysty kobierzec posadzki, o kwit al'c~itektury socjalistycznej.
czerwonych, czarnych i żółtych tO-I
A. Bogucki
1949 Julianowi Tuwimowi.
(jb)
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~;nych,

uczci

Fotp:

.A~l

spraw

Ulica Piotrkov. ska w godzinach ~
ranJI1ych, Chodnikiem przelewa S1Q
tłum pI"Zechodniów, spiieszących do
swych zajęć codziennych. Każdy cze
goś szuka, każdy do czegoś dąży.
W jednej !2l bram stoją dwie kobiety. Obie trzymają w ręku pa~o
wne torby. Jedna wręcza drug.lej
plik legitymacji i tłumaczy 11: ozywicruiem:
_ Weźmie mama te legitymacje
i najpierw pójdJzie do domu towarowego. Tam mama kU3J~ to sukno, o
którym mówiłyśmy, a później trzeba
iść do domu włókieIllIliczego CT li.
tam kuQ)ić matedał na suknię, Miell
go dzńsiaj sprzedawać. Ja pÓjdę tera1l do domu i zaiWiOrz;ę to, cośmy kupiJi dotychczas.
Autentyc2'lIly obrazek, jalq nie.rtety
uważny obserwator może codJziemie
zauważyć w swojej wędrówce.
Co jednak w p,r zytoczonym powy
żej wypadku najwięcej udeTrlll?
Skąd te kobiety miały tyle legitymacji?
Nie ulega wątpliwości, żewypoiy
czyły je od znajomych. którym praw
dopodobnie zdaje się, że oddanie ko
muś na ten cel legitymacji związ
ków Zawodowych jest nic nieznaozą

Kto
z kim i gdzie gra?
w

dniu d2liBwjszym ~ dalszym ciągli
SALA "SPóJNI"
na trzech salach od'bywać się bedll mecze
Siatk6wka meska i
siatkówki kół sportowycl1.
Kalendarzyk rozgrywek
przedstawia
I Gimn. PZPJG I - Urz.ą.d Wojewóds.
sl1) DA dzień dzisiejszy nestępująco :
ki I - godz, 9-9.30.
I Gimn. PZPJG II - Urqd Woje.
wód!zild II - gOdz 9,3~10.
PZPW Nr 36 - .. Ksiątka l Wiedm"~
god!z. 1~10.30.

a rzegiem
basenu
in-I

Dziś spotkam si~

Najpoważniejszą imprezą w dniu
Ponadto w minionym roku wiePostęp ten jest wynikiem
dzisiejszym "Ii" Łodzi będzie nie- lu łodzian znalazło !iię na czele tensywnych treningów i pracy
wątpliwie międzyokręgowy me<:z tabeli najlepszych pływaków w naszych
młodych zawodników,
pływacki Łódź - Poznań, który, Polsce. Kilka rekordów r6wnież Dlatego w dzisiejszym meczu z
. . po d awal'ś
.
l
d o przedstawicieli naszego P oznaruem
.
. s t Ollmy]UZ
'
. ' na s t ra~
. k lUZ
Ja
l my, rozpoczme! na eży
me
się na pływalni Ogniska o godzi- miasta. Nie będzie w tym żadnej conej pozycji, a odwrotnie _ monie 17.
przesady, jeżeli stwIerdzimy, że żerny lic~yć na skromne zwycięHistoria spotkań pływaków tych w porównaniu z innymi gałęzi a- stwo.
miast jest krótka. Po wojnie re- mi sportu, pływacy łódzcy uczy-I Oczywiście, iż poważnie należy
pl'ezentacje I \vym.ienionych miast nili po wojnie najbardziej WidOCZj się również liczyć z miłymi niezmierzyły się tylko dwa razy ny postęp.
spodziankami, jakie sprawić nam
i w obu wypadkach łodzianie
,
mu...<;Jeli uznać wyższość repr. Poznania.
Obecnie sytuacja uległa poprawie. Wyraźny postęp uczyniła
W Ubezpieczalni Społecznej odby- pracr; przy braku sprzętu i boiska..
Łódź, która w chwili obecnej nie
ustępuje nawet tak silnemu ośrod ło się pierwsze z serii zebrań WY- Zaczęto wi~ (1(1 sportowców. któborczychsportu zwłąz!tOwego, ze- rych :sprzęt jest najmniej kosztowny.
kowi, jakim jest Śląsk.
branie mlejsc()Wego lwia sportowe· Ustawiono stól pinr;-pongowy. zakugo.
piono piłki i rakiety. W 'lwiehlcy
ożywił się ruch. Nie wszyscy jednak
Koło to jesz.cze nie tak aaWllo ligrali w ping·ponga. pOS2;czególni
czyło 40 osób. Podczas trwania obrad
członkowie korzystali również z bana sali znalazło się już ponad 100 senu i boiska ŁKS Włókniarz. połoIiłl!RIII11!• • rn~IIIIIII!lmillllmlill::lllmllll!mllllll!I!I!l~
osób, co świadczy, iż pracownicy wę członków stanowili zwolennicy
Ubezpieczalni SpołeC'1)llej coraz więk
szym zainteresowaniem daNą Wy· ma~6\v, kt_ó~zy już. jesienią brali
w teJ ImpOnuJące~ impr~zle.
chowanie fizYC2ne. Obok licznych udZiał
pracowników wśród obecnych wi- Kolo zaczęło się rozrastac. ZałozoJlo
dzimy prz~wcdniczącego Rady Za- nawet ścienną , gazetkę. Ale z chwi·
lą, rozrastania się koła wzrastało
rządu US. KRZYNOWSI\.Ą delegatów podstawowej organizacji par· równiC'"i; i zapotrzebowanie na sprzęt.
tyjnej - ROSĘ, Ligi Kobiet - MA- Ze składek członkowskich zebra.no
NIAItOW Ą, dz:leInicy PZPR - PO- pcnad 8 tys. zł.
Wczoraj zamIeściliśmy Ust ucznia XI KORSKIEGO, Zarządu Okręgowcgo
Nad sprawozdaniem kasowym nie
Pallatwowego Gimnazjum i Lic. W liście Zrzeszenia "Związkcwlec" - KU- było dyskusji.
tym nasz szkolny korespondent porusza CHARSKIEGO, przedstawiciela Ra·
Dopiero nad spraworLdanl em z dz ia
sprawę Objęcia przez kluby patronat6w dy I{ultury Fitycznej przy ORZZ- łalności l[Oła zabieraU głOS licznI
nad kolami sportowymi. A w;ęc po raz STOLARKA. dyrektora WUKF mówcy, którzy zgOdnie twIerdzili.
drugi już spotykamy się w naszym mgr NONASA oraz licznych przed- iż obecnie zachodzi potrzeba dal.
"Kąciku SZkolnym" z faktem, że mło_ stawI'cI'cli ZMP cboJ'ga płci.
szego popularyz(\'wa.nia sportu wśro'd
dziet apeluje do klubów aby zaopleko_
...
...:a·alności
kola
pracowników,
którzy- nie nabra.l'I
"
Sprawozdanie
wały się szkolnymi kolami sportowymI.
.
.
~...... "
złoz
'ył
ob
BATY
S
Jak
wYnikal
2
J'es~"ze
zaufania
do \""'chowania
fIApel jest słus1;ny i przypuszczalnie nIe
••
~
u _
o .,
pozostanie bez echa, ale...
tego sprawozdania, koło zaczQło swą, zycznego.

Koło

l4cik

Sportowe Ubezpieczalni

mogą zawodniczki i zawodnicy
obu mdast. Mamy tu na myśli nowe reko.rdy Polski.
Jak sI h"
Bonl'eckl',
Proni ,. yc, ac, Jera, llet utaeVólczowna, czy na,>
lentowana. lecz leniwa w pracyKowalska szykują niespodzianki
i dziś przekonamy się, czy nadzieje nasze nie były płonne.

h

Właśnie chodzi o to .. ale". Wydaje sIę

PZPW II -

PZPB Nr 5

godz. 10,9(}-11.
UbezpleczaJalia Społ. Centr. Handl.
Przem. Odr1:let. - godz. 11-11,30.
PZPB Nr 3-ZWS I - godz. 11,30-13,
PWPW I GlilItrJezjum Paploern. .....
godz. 12-12,80.
SIatk6wka bóab:
PZPB Nr 5 I-ZWS - g~ . 12,30-134
PZPB Nr 3 - . PWPW '- godz. l h
18,30.
SALA "ZWI4ZKOWOA"
Slatkówk& mesk&:

Spolecz~ej

~~ko~~

Gbmn. Przem
-

przy stole obrad

Skóra I-Elektrownia - godz. 9-9,30.
CzytelTillc, Koło 940 - Sk6m I - godz,
9,30-10.
UdZielono absolutorium ustępują cSP, Koło 93 - FA-MA-TKA =
cemu zarządowi i wybra.no nowe god-z. 1~10 , 30 .
Społem Koło 8lł I Falbr. :M".am;yn
wladze.
Jedwab. godz. 10,3~11.
PMT Kolo Nr 90 - Zjedn. :Metal
Nr 2 - godz. 11-11.30,
WiąZ OWleC
PZG Wytwórnia Nr 5 Dyrekcja
ŁKS Wł6kniarz
Przem. Miejsc. - godz. 11.30-12.
(
•

I

Z . k

.

KTH •
7.4

2:1, 3:0, 2:3)

KRYNICA '7. 1
W dalszym
ciągu turDiieju hOkejowego Związko.
wiec KTH, górując SZYbkością i lep.

Siatk6wka te:6ska:

PZPJG Nr 1 Technozbyt ' "- gods.
12-12,30.
szą dyspozycją strzałowa wygrał
Gimn . Prnem. PZPW - Spolem - Koło
meoz z ŁK8--Włókmarz 7:4 (2:1 3:0, Nr 88, - godm. 12,30-13.
2:3). Bramki ł1la zwycięzców ZdobYPZPB Nr 8 - Gimnazjum Pa.pl~1ez8
li: Czorich i Lewacki po - 2, Jeżak, - godz. 13-18,30.

Nowak i PocieCha - l, dla pokona.nych: Koczewski - 2. St.arzewski i
Lapczyński.

SALA SZKOLNA, ul. Sterlfmga. 24.
Siatk6wka meskIl:

Narciarskie mistrzostwa
Warszawy

Za.!-z.ą.d Miejski I Pmsa Wojskowa--;
godz. 9-9,30.
Za.rz.ą.d Miejski II Sk6ra V - godz.
ZAKOPANE, 7, 1. - W drugim 9,30-10.
dniu
mistrzostw
narciarskich rorga- Zarzad Wejslm III - LZW ANN a 24-0
·
h W Zakopanem.
n:2owanyc
odbył się godz . 10-10,30.
l
dni
na po tl . owym stoku Gubałówki MZK - Zjedn. Mamyn Raln. - gods.
l
l
'
;
1
;
l
s a om-glgan w conkurencji żeń- 10,SO-l1.
skLej i męskie}' na trasie, wynoszą- Zw. ZsIw. Prac. F1naM. - Gluohorrle.m .
cej około 2.000 m. Ustawionych było I - godz. Il-U,30.
Solidarność Głuohcm1-emi II godz,
czas
Zwitków 11,30-12.
na (AZS-Warszawa) 3:18,5 przed Fabry;k;a Zegar6w - PZPJG Nr 8 I __
Zachwatowicz
(AZS-Warnzawa) goOOl. 12-12,30.
3:19,5
Dobrzańska
(Warszawa)
3:25 5. Startowało 10 zawodniczek.
Siatkówka żeń,kll:
Wśród mężczY2ll1 ~yciężył Ziemilski" (;"\Z.S -Warszawa) 2:32 p::zed! PZPR Nr 5 II - Skóra V - gOC~

::'J!~ ~~~I~: :Una~:~;a:;~:o~:z~~:~. Garść wrażeń z·podróży łódzkich bokserów 20r~a5~:~~Y

uzyskała

eika szkolnego"
korespondencjI, nasi
uajmłods! sportowcy liczą na to, te klu Red• .I. NIeciechi tele/onule ;r ~rl1l#(oUJo
by samorzutnie
zaInteresują sIę losem
\ , f
Wczoraj już o żył on pr:r;ed podaniem rosołu. jak?
tego lub Innego l,o~a. Nam się Jednali
gOdzinie 8 ren" zakąskę - pół zająca i dwie kaczlU,
wydaje, że w pO!lobuych sprawach 1I1lI_
....
oJ
wiadomym by!(lo w Ze względu na to że mecz roZszeruje nie góra do Mahometa a od,vrot......
.. .
l~ka.lu ŁO~B p.~y POCZD:C się dzIś dQŚĆ. późno, Niewa
nIe - l\lahom~t do góry.
PIotrkowskIej. zc dził Gbiecu.le sIu'óc! ć nieco czas Drozbiakiem (AZS-Warszawa) 2:37,8 12.8~13.
Same ,vzmlankt I alarmujące listy do ~
_"
zamiast Jaśniew~· trwania zawodów, zapowiadając wy i Radzymirskim (Spójni.a Marymont) Społem, Kolo Nr 87 - Skóra. I - godz.
redakcJI nie wystarczą. Należy z podob_
cza w wad~e cięż grana przez k, o. jui w pierwszej 2:39,6. Startowało 41 zawodników. 13-13,30.
nymi propozycjami zwracać się bezpo_
kiej walczyć bę- runtble.
- -________
średnio do zarządólv klubów sportowych,
dz!e w Krakowie
które na pewno bardzo przychylnie Od~1 Niewadzlt Bokser z Karsznic pozoStasiak, SzaIińslcl, Adamus i Wala
nlos,\ się do prośby naszej szkolnej mlo_ stal r; smutną miną w Łodzi, by wy szczyk przybyli po raz pierwszy w
dzIeży.
II kupić bilet powrotny do rodzinnego życdu do Krakowa, gdzie dzisiejszy
Dążąc ,10 zar.icśuicnia. towarzyskich sto, AZS li ~tKS odbętloie się lV dniu 8 sl'Vu.
A teraz sprawa trenera hOkejowego. I miasta.
mecz wzbudził ' bardzo !lnże zainte- suu!,ów .:na płaszcz,inie sportowej
nia o godz. 18 w sali Ogniska.
.
Cieszymy 51ll, ża młodzież obdarza dU _1
Reprezentacja Łodzi pod kier. ob. resowanie. Kierownik łódzkiej eksp~ ~y mlodzież" szk61 wyiszyeh a miodzie, Głównym punktem programu tej int~
tym zaufaniem olimpIjczyka Króla. Za_ Raeięcklego żegnana była pn~ dyr. dycjl sądzi, że wygramy 10:6. InDII z.. szkół śrcdnfJCh, Za1'Ząd Srodowiskowy l'caującej impr ezy btdzie mecz drui)"n
wodnik ŁKS jest Jednak już zaangaźo_ E me o.
przeW'idują wyniIt 11:5 na korzyść ~zs wystąpił 2; IniCjatywą wypr6bowani!! męskich w siatkówcc. W przedmeczu na.
waDy przez PZHL na trenera polski oj
j
g
ósemki łódzkiej. Tego samego zda.! sił obu reprezentaejl w pUkę siatko",.. tomlast zrufJerz'l się drużyny ieńsJde.
kadry reprezentacyjnej i większość zł_
Zawodnicy mieli po drodze dwie nla jest również NiewadEI, Stasiak! S oo-to
k6
Na marginesie niedzle~nego pojedynku
mowego sezonu spędZI na c.bozach. W przesiadJd: jedną w Koluszkach, oraz sekundant Cegielski.
. popP ze
:z t ł WY!SZYCh i śred~h należy rc'lwniei doda~, że drużYJIA m~5k"
Łodzi Sil Inni doświadczeni hokelAcI kt6 drugą _ \V Częstochowie. W mie_.
; r z at IW e n'ł wal ~ pragIl4 nawl.,. 16dzkiego AZS jut nJ.lstrzem o~gu
"c
I kieh
laĆ stal
• . przyjacielską
'
,.........1_. JE I w
rzy " pewnoŚ cl ą wo l ny sw 6J czas po_ śel'e tym przerwa \v podro'z'y trw--......
a.klldomikc'l
. I h\Vspółprac~ wszyst siatkówce ,ZII § d
nt~YD3 , ...... ~.,.sz onego
śwlęc,\ na szkolenie mlodzle1y. Tylko do dziewicfdz1esiąt minut. Tu zawodJutro w relacji red. NIECIECKIE- J ó
w l c
przyszłych kole- Klubu Sportowego l"glt)'mtlJe .fę mI.
nich równie! nale1y się zwrócić,
nicy spożyli obiad, a Niewadził oka· GO podamy szczegółowe sprawO'Zda- l' g w.
strzowskim tytułem Polski szh6ł Ared.
w. l.
zal się prawdziwym rekordZIstą. Spo uie z przebiegu .potkanla.
Spotkanie reprezClllt3cJi obu zespoł6w, nicIl.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIby co?
nie rozumiem Hopkin(17)
ALEKSY TOŁSTOJ
Nina
Znów,
sta-.
Jakoś

ZDARZENIE
NA STATKU

tek

Mikołajewna odeszła.
zjawili się missis Rebus i

połyskujących

obszedłszy
Hopkinson w groźnie

okularach.
Dlaczego tylko człowiek o białej skórze ma
uważać się za pana świata? mówił Murzyn. Zółtych, czarnych, czerwonych jest ilościowo wię
cej. Nasz proces trawienia jest taki sam, tak samo
słuchają nas maszyny ... Tymczasem biali są panami,
my - niewolnikami. Biali zawładnęli energią,
Przeklad Mariana L. Bie/ickiego
skonstruowali maszyny, stworzyli siedemnastocalowe działa i opanowali rynki... My mówimy - "dzię
kuję" i dostajemy ochłapy ...
- Ale tu u nich obowiązują pięciodniówki, nie- Mister Hopkins, mówi pan jak dziecko, które
dziela nie jest uznawana.
ktoś nauczył ro.zboju.
- Aa ... Hm ...
- Raczej sprawiedliwości...
Na pokład wyszła Nina Mikołajewna. Przyszła
- W ciągu tych dwóch tygodni w głowie mi
widocznie po Zinę. PedotU i Limm, uchylili kapelu- trzeszczy od nierozstrzygniętych pytań... Tamciszy, ustąpili jej drogę i przeszli do jadalni. Nina Mi- pokazuje na rufę - jedzą czarny chleb z cebulą
kołajewna zawołała:
i rozwiązują wszechświatowe problemy,' nie mając
- Zina ...
butów, świecąc dziurami łachmanów... Czy życie
W tej samej chwili uchyliły się żaluzje i przez okbez komfortu jest do pomyślenia? Po cóż w takim
no wyjrzała Szura. Kobiety krótki czas spoglądały
razie żyć? A ten wyższy komfo.rt, na który sobie popo siebie ...
zwalamy - to są nasze przesądy! One chronią nas
Dzień dobry Aleksandro Aleksandrowno ...
przed brudem i klątwami, jak parasol przed desz- Dzień dobry Nino Mikołajewno ...
czem. Wy chcielibyście obalić nasze przesądy. Po co?
Szukam Ziny ...
Gdyby pan zaczął twierdzić, że nie trzeba chodzić
Spaceruje z ojcem ... Prędko pani wysiada? ..
w
niedzielę na mszę i modlić się, albo że Darwin ma
Jedziemy do Astrachania ...
rację, wywodząc ród ludzki od orangutanga - rzucoCiekawe! - Coś nieuchwytnego upodobniło teno by się na pana z l? ką samą energią ... 'Pan marzy
raz Szurę do kozy.
o zemście, a u nas gorzko. żałują, że pan odjechał...
Nina Mikołajewna rzekła spokojnie:
- Aleksandro Aleksandrowno, nie sięgam po pa- Zapewniam pana. Ameryka zbyt wysoko ceni pana
ni szczęście. To spotkanie ciąży mi bardziej, niż geniusz, aby nie okupiła za wszelką cenę tego nieporozumienia ...
pani ...
4 DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 8 (1630)

-

powiedział

son. - Zupełnie pani nie rozumiem ...
- Oh, pan źle zna amerykańskie kobiety. Starzejąc się, ubolewamy z powodu każdej niewykorzystanej chwili szczęścia. Jest w nas zaklętych tysiące
demonów, ale wcale nie tak głęboko, jakby ktoś
przypuszczał. Pod maską dumy spalamy się zwolna
z pragnienia: zrzucić ciasny pancerz - przesądy...
Chociażby na jedną godzinę w życiu ... Chociażby jednego. z tysięcy demonów wypuścić na wolność ...
Powiedziała to po prostu i powoli, jak kobieta,
która bez wstydu obnaża się przed · mężczyzną. Hopkinson w męce dławił w sobie to, co. powinno w nim
było wybuchnąć od słów i bliskości tej kobiety. Kark
nabiegł mu krwią:
- Wydaje mi się, missis Ester, że w równej mierze jest pani szczera ze swym psem.
- Nie, mister Hopkinson, tych myśli nie obnażam
nawet przed psem ... (Hopkil".son odskoczył jak oparzony) ... Najbardziej pociąga w panu to, że jest pan
dużym dzieckiem - roześmiała się. - Zrozumiał
pan? Nastąpiła moja godzina W życiu ... Szkoda myśleć - dlaczego. Chęć... (Hopkinson do.tknął ręlo:ą
twarzy i okulary spadły mu za burtę). Tak będzie
swobodniej, bez okul1trów... we mgle ...
- Czy pani? ..
- Nie, nie kłamię, nie jestem aż tak zepsuta. Proszę wziąć moje dłonie. (Murzyn schwycił ją za ręce).
Sople lodu? Oto, co znaczy rozbierać się przed męż
czyzną .. ·
- Missis Ester ... - zaszczękały mu zęby - cho.
ciażby po to, by nie być teraz śmiesznym ... odejdę ...

d.e. n.

KALENDARZYK

Pomysłowość

DZIS:

Hiedziela

8

o klubie

JUTRO
Sw. Rod.,. Antoniego

STYCZNIA

WUNE TEI.EFO.N\':

Blru

4'o~arlla

Hiejllk! Ośrodek lntormacjl

Dyżur,

t59-U

aptek

PunieJeckiego (Piotrkowska 127). Gar.
czycklego roaszyńs.ldego 59)
Karlins
(\,?,schOdnla 54). Aptclca Społeczna Nr 56
(ZIelony Rynek 31), ZagórowskieJ (Li.
manowsldego 37).

Teatrg
TEATR l'A:ęSTW. hn. ST. JAJtACZA:
o godz. 19.15 - "Zielona ulica".
TEATR POWSZECHNY - o godz. 19.15
,;Rozbitkf>" .
TEATR "OSA" Traugntta l. tel. 272,70:
o g. 19.8('1 - ,,1:o1Oan5 " WOdewllu"
TEATR KOllłEDJI MUZYCZNEJ -.. LUTNIA" - o godz. 19.15 ,,!'tasznik
z Tyrolu".
I'A&STWOWY TEATB .NOWI' (ul. Da.
9zyńs~gO 34) l) godz. 19,15 ..BrY&,l\da szlifierza KarMna"
TEATR LALEK "ARLElHN" o g. 15 i

17.15

"WesOła

robotnic· Daje to 744 tys. zł rocznych oszczędności.
Spośród wliększYł;h uSPlrawn!ień
na wyróżnienie rlasługuje przeróbka zużytych formatów· Metalowe for
maty do papierosów zużywały się
po półrocznej pracy i trzeba było 'la
stąpić je nowymi. Obecnie po zużyciu formatów, przerabia się je po
* * ot,
Jan Ru9Zkiewicz jest nie przypad raz wtóry i w dalszym ciągu są
kowo prezesem klu'bu. Ma on za so one zdatne do użytku. Daje to ok.
503 tys. zł oszczędności rocznie.
bą <:ały szereg usprawnień i wynaW ślusarni Monopolu Tytoniowel~zków. ~tó~e ~aly duże oszczędnoś· go stoi pochylony: nad obrabiarką
Ct <:zasu l p1~mędzy.
. . metalu Władysław' Turkiewicz.
Jede1~ z Olch, to przestawlem: Warsztat, przy którym pracuje,
~empli kontrolny<:h przy. masz~, jest trochę inny, nIż pozostałe warnc<ch - pakowac~ach
. "Naepman .\ sztaty tego typu. Bo ob. Turkiewicz
Przy zastosowamu spe~Jalnego prz~ ~tale w nim coś ulepsza, stale kom
rządu do o.;;;templowama pudełek l binuje _ co by tu można przerobić,
wmon~OWa~l.lU go do mas~yny-pako żeby było łatwiej i szybciej.
waczkl mozna było zastąpic pracę 2
Zastosował on już oprawkę do no
maszyn stemplUjących z ob9ługą 4 ży obrabiających metal. Noże te do
tYChcza9 niszczyły się !i .łamały bar
dzo szybko. zastosowame oprawek
W dodu 3 stycznia 1950 r.
zapobiega łamaniu i niszczeniu 9ię
zmarła po długich i ciężkich
noży.
cłerpieniach, przeżywszy lat 54
S. t P.

-

MIŁOŚt

FILIPCZYŃSKA

maskarada".

~YDOWSKIE

WROCŁA WSKI o
,,\VieIkie ~maganie".

ODDZ.

wdawa po śp. Wacławie.
Pogrzeb odbył się w dniu
5 stycznia 1950 r. na Powąz
kach w Warszawie.
O powyższym w głębokim

godlz. 19.30 -

.
TEATR LALE!\: "PINOKIO" • o gOd". 12
.,Historia cala o ni'ebiesk;ch migda.
łach".

źalu zawiadamiają

MUZEA MIEJSKIE
HnseulIl

EtDorrałłcme

Plac WolnOScl

SYN, SYNOWA,

lł.

WNUCZKA i RODZINA
(telefon 156..16):
Iłuseum Prehistoryczne Plao WoIJlo.
'el 1& (tel. 139.13)
Hueum Sztuki - ni. Wieckowskle~o S6 nOBOT~K - "Milczenie jest dotem";
godz. 14, 16, 18, 20; dozw. od lat 14.
(telefon 182073)
Hnzeum l'rz)'l'odnlole - l'a~k SlenkleWl. ROMA - "WJaClZe Doły" - godz. 16,
18,80, 2l.; doow. Od lat 14.
cza (teL 262,62). - Otwarte codxlen.
Parn.nek godz. 11.
nie prócz ponledzlalkOw w godz. Od
20; TV n!cdzle1e t 'więta od gOdz. 10 REliORD - "świat sIę śmie,ie" - dla.
młodz. godz. 14;
"Opowieść o praw_
10 do 18; w C'ZWartld Od godz. 16 do
dzilw)'m człowleltu" - godz. 16, 18.
do 17.
20; dozw. od Lat 18.
STYLOWI' - "Panna bez posagu" godz.

"'na

KSictdZ

udzielał

W

I

schronienia

Wczoraj, w Wojskowym Sądzie
Rejenowy:m ogłoszony rrostał wyrok
na 11 oskarżonych członków
bandy terrorystyczno ... rabllIlikowej
OrM; osoby, które bandytom udzielały pomocy. Wyrokiem Sądu skazani zostali: pnzywódca bandy Jan
Chowański na karę śmierci, Edward

XI Poranek dla Swioto Procy
w Filharmonii
Pora.nelk niedm~lny dla śmata Pracy,
li styC7m1i8 . br. o godz. 12 programem
sWylll obejmie: KurpiJtisk.i.ego - uwertu.
re "Dwie chrutlW', Saint_Sa.en$ - II
Koncert torteJ)iBmowy oraz Sym!onZę hla
ProkotlJewa.
sycz
Ja.ko sol1sta. wy.stll,pi Zll8lkoani1'y piani,
sta. polski Zygmunt LIs&kI. Dyryguje

n,

Organizatorzy imprezy rozesłali do
wszystkich szkół pięknie wydrukowane zaproszenia, które wychowawcy rozdali najlepszym uczniom. W
wyznaczonym dniu szczęśHwi wybrańcy pod opieką nauczycielI przybyli do pałacu.
Gdy berety. <:zapki szkolne, czy
chusteczki dziewcząt wiejskich rlastąpiły wspaniałe mdiańskie pióropusze, kokieteryjne kapelusiki itp.
karnawałowe ozdoby, zabawa zaczę
łl) się na całego.

I

Foto: "Dz. Udzlti"
.Qrupa dzieCi Wiej8kich z niecier pliwością ('zeka na przekroczenie
progu "pałacu z ba.jld".

bandylom!naR::n~e::n:rzeprowadzono

po_I

stwa baJndytom - na 15 lat, jego
g05pod:yni Bronisława Mazurek na
1 rok więzienia. Osk. Maria Uby<:h
skazana ,została na 7 lat. Janina
Owczarek na 7 lat oraz Owczarek
Stefan lIla 3 lata więzienia. (w )

·
'>
Kt ozna ł t ego zbro dmarza.
Prokurator Sądu Okręgowego w
dzi śl d t
W. arsz awie
- prowa
. e z wo prze
cIwko przestępcy WOjennemu Otto
. h
kt'
.
Spyc aj owi, lory podczas WOjny
był szefem
policji kryminalnej w
. . .
..
WIlnie l przyczynnł SIę do zabójstwa
Jjcznych Polaków
•
Wszystkie osoby. pOSiadające wia
•
t
· d'
.
d orno Ś C1 O przes ępczeJ
Zlałalnoścl
Otto Spychaja proszone są o zgło.
szenie się do Prokuratury Sądu
Okręgowego w Warszawje, Leszno
nr 53/55 ,osobiście, bądź o złożenie
zeznań na piśmie.

SlEZIłU

W "Pałacll bajki" dzieci siedziały
ciszej nawet niż najgrzeczniej9i uczniOWIe na lekcji i wszystkie przyznały. że nikt tak pięknie bajki nie
umie opowiedzieć. jak przemiła pa·
ni w barwnej, powłóczystej szacie, jak
by żywcem z bajki wyjęta. Cukierl,;,
jakimi ich p0<:zęstowała, sprawiły. że
słuchanie było jeszcze przyjemniej
sze. Później dZIeci poszły do bnej
sali - na przedstawienie teatru kuk;iełkowego.
Wszyscy szczerze się
śmiali z małego Pinoki,o. któremu Z)
to, że nie chciał chodzić do 9zkoły
- wyrOSły ośle uszy. Z teatru - pro
sto do kina! Trudno powiedzieć, jaki film bardziej dzieciom się podobał - <:zy bajka o smoku wawelskim
czy o dZlewczyn<:e i zaczarowanym
kwiatku - obie były piękne. A stam
tąd do sali <:yrku. Sztuki żonglerów
i ekwilibrystów wprawiły dzieCI w
prawdziwy 'lachwyt,
- Czegoś takiego jeszcze nie w~·
działem! zachwycał
Się
Wies~o
Nowicki z Łowicza. Koleżanka jego,
Ludwlsia Gołębiowska była tego samego zdania.
Dopiero wówczas. gdy dzieCI obejrzały wnystkie imprezy. zebrały się
w olbrzymiej sali - Pałacu Królowej Zimy. Inscenizacja, w wyko·
naniu uczmów Wyższej Szkoły Teatralnej, o odejściu starego i przyjściu
Nowego Roku - zakończyli(
zabawę. Jeszcze loteria fantowa. na
której każdy los wygrywał i paczka
słodyczy na drogę i·.. skoń<:zyła się
pjękna przygoda.
Gdy Władzia PSlńska i MarYS\:i
Wierclakówna znalaZ'ły się w pociągu
wiozącym je
do rodzinnej wioski
Jamna, długo jeszcze rozprawiały c
najpIękniejszym dniu w ich życiu.
Tak miłą nie9podziankę zgotowało
łódzkie TPD dla 8 tysięcy dzieci z
miast i WSI. które w okresie od 28
grudnia do 5 'stycznia odwiedziły za-

,. giczną walkę

ener-

z nielegalną sprzedaPaś na dożywotnie więzienie ~źą biletów. Wyniki były pmytywne.
Edward Marc!nkowski na 15 lat'~ Handel biletami w pasażach kino·
Władysław Bochniak na 12 lat wię:~ twych z)Jikwtdowano. Ob~cn:ie za·
zienia. Krystyna Balcerzak, która~ kwitł zno~vu w ciepłej atmosferze
udzielała pomocy dostarczając żyw_~zaniedbarua.
ność bandzie, sk~am.a ~stała na 121 PrzypomniJmy sobie o obowiązku
lat jej matka Aleksandra BalcerZaklprzestrzeganla pO'rządku w kasaeh
na'6 lat więzienia. Ks. Wacław Opo_~blletoWYCh kin łódzkich. Zo-TA
nowiez, udzielający schronienia,
mocy materialnej orruJ błogOSławień ~..........~,............._ ...._ ....__..........- ........._ ................

ŚWIADECTWO SIl

OTWIER/ł

Od szeregu dni przed Idnami dzłe

wa.lce O
ob. TurkieWlcz załozył przekładnIę
i z klnoma.kół zębatych. które automatycznie~ bllety, aw:antur:"~h m ęd y
wykręca wiertlo. skracając przez to~ nami i roewłaśmwym zachowaniu
znacznie czas pra<:y.
~ me czł!mków administracji kina.
~eru:ym z największycI: wynal~.~
ubiegły piątek spotkaliśmy się
kow Jest skonstruowame głoWlCY~
,
zd ałob
do wykonywania kół zębatych. Wy~ z nową slpra,wą. ktora
a.w
Y
nalazek ten ma duże rlnaczenie dla~s!ę zosbła już dawno zlikwidowa....
przemysłu metalowego, gdyż dotych~na. Jest to lewa" sprzed&ż biletów.
czas nie wyra'biano u nas kół zęba-~w pasażach '~ęcą S\J.ę wyrostki i szep
ty<:h.
~
. t
b'l t ..
Projekt tego wynalazku został o-~czą: "BIle y". 1 e y"
becnie przesłany do Głównej KO.~ A tymczasem przy kasie trwa. wal
m1sji i Usp!a"0ie11 w Warszawie. ~!ta o bilety, których zawsze jest za
Ob. Turkl~W1cz sko~truował nl~-~
ł L d:m" czekają, jedni cierpUzwykle orygmalną łódz, która me~ m~ o. u
~...
•
może zatonąć. Cała ta łódź: to o-~ \'\-'\le. drudzy nIeClerplIwie. W rezul
krągły, obracający się. na wodzie~ tacie rozpoczyna. się nowY seans,
walec, wewnątr~ które~o umie9zcz~~ kasę zamykają i nowy etap oczeklne są ławeczkI. PrOJektodawca l ! j .
.
i k~s t
budowniczy w jednej osobie pragnie!:i wama n:i. otwarc e ~ y rwa znopopłynąć nią na Święto Morza do~ wu godzinę.
.
Ęaltyku, .ale wykończen!e ~odzi Wył Jak zaopatrują się w bilety chłop
maga duzego wkładu plemędzy.
~
.
.'
ze dru
- Sam chyba nie dam rady __ ~ cy, którzy proponuJą J.}lerws ,
martwi. się ob· Turkiewicz. (w)
~ gie miejsca, pojedyncze i podw6j~ ne?
Bilety te są zawsze aktualne

Wyrok w procesie niedobitków bandy Murała

RejestraCJI WOJskOWI

dziwy pałac z bajki _ nawet drzwi
zostały zastąpione bajecznymi wrotami z olbrzymią kłódką i rlłotymi
okuciami. Za drzwiami tymi kryła
się maSa niespodzianek. Wstęp do
pałacu mieh jednak tylko wybrani.
Nie ci, jak to przed wojną bywało,
których stać było na zapłacenie drogiego wstępu _ lecz ci, którzy swą
wzorową pracą w szkole zasłużyli
na miano przodowników nauki. Dobre ŚWIadectwo szkolne było tajemniczym zaklęciem otwierającym dzie
c~om wrota Sezamu.

~

i .

14, 16, 18, 20; dozw. od lat 18.
llackiewlcz.
ADRIA - (dla miodz.) ,,!\Uodoś6 Toma. SWIT - "Bitwa o St:ilingrad" - godz. Jroman
Na poranek oeny mdlejsc znJ.rone.
16, 18. 20; dozw. od lat 14.
sza Edisona" - godz. H, 16, 18. 20.
Poranelt godz. 11.
TATRY - "Cyga1i.shl tabo:r" - gOdziM.
•
•
BAŁTYl( ,.Sumienr.e" - godz. 15. 17.
~~ri!e.t2()~~U~~o.lat 14.
19. 21; dmw. od lat 14.
Poranek godz. 10,80.
Tll;CZA - •• Czarodziej Sa.dów'· - godz. W poni.ecWia.rek, dn1lB. 9 bm. slawlll s1~
14.30. 16,SO. 18.30. 20.30; dozw. od do rcje.stracjrli: z terenu RKU UM,MIs...
BAJKA - "M.ilczaea. Barykada" godz.
lat 14.
16. 17,30. 20; d021w. od aa.t 14.
sto I (kClilIllisaria-t M. O. 6, 7, 8, 9. lO, 15):
WISŁA
- .. Czarodol.ej Sadów" - godz.
ODyNtA - "Prog-ram Akfualnotrl KrsJ.
Roeznik 1906 przr. ul. Ogroóowej 34
15, 17, 19, 21; d~. 00 lat 14.
łZagr. Nr 2" gOOz. 11, 12, 13.
(na literę M)~ roczn.iJk 1909 przy ul. Cle_
Po~ godz. 11.
16. 11. 18. 19, 20. 21.
sielskiJej 7J9 (ma literę Mll; roczniik 1908
HJ:L - (dla młodz.) - "Bohll,tcrowle WŁ6KNIARZ - .. AU Baba' 40 rozb6jni. przy ul Skarbowej 28 (na. lJiltery N, O,
Mw"; godz. 14,80, 16,80. 18.80, 20,30; 1"); rooZ.nJk 1905 przy ul. Wólcza.ńskiej
.. . PllSłyru" - godz. 14. 16, 18, 20.
do'ZW. od lat 1.
251 (na litery L, L, M:>.
Poram.ek godz. 10. 12.
Z terenu RKU L6dź.M<iasw II (Komlsa
MUZA - .. MF.łczllca Barykada" - gOdz '''OLNO!§() - "Pustelnia l'anneńska!' - riat
MO 1, ~, 8, 4, 5, 11. 12. 13; 141J:
I
soria.
godz.
14,
16,
18,
20;
dozw.
1~,30, 18, 20,30; dozw. od lat 14.
Roc:z.nilk
1909 przy ul awiętokrzyskiej
od
aat
18.
Poranek
gooz.
11.
Poranek godz. 11.
nr
15
litery M, N); ro=uk 1911
- "BogaJty plO'D" - godz. przy ul. (na.
:POLONIA - ,,:Pustelnia Parmońska" - ZACł'll!iTA
Armili
Ludowej 28 (na. literę Mll;
16. 18, 20; d-ozw. od lat 14.
I seria - godz 15, 17, 19. 21; dozw.
rocznik 1905 przy ul. Loka.Łors.kiiej 10 (na
Poram.ek godz. 11.
od lat 18. Poranek godz. 12.
iltery M, Nl: rocmlilk 1906 przy ul. Plotr,
kow.s.kiej 104 a (II p.) (na. literę Pl:
PRZEDWIOSNIE - "Bogata narzeczo:l(\"
DZ1ECIO!1 DO LAT 6 WSTllP DO r{)=tl.r. 1912 przy ul. PiotrkCIWskiej 104:l
16. 18. 20.
(III p.D - (na lrlterę Pl.
KINA WZBROl.'li"'IONY.
poranek godz. 11.

W państwie ludowym człowiek
jest najwyższą wartością· Już od
pierwszych oni życia dziecko jest
przedmiotem troski nie tylko rodziców, lecz też i Państwa. Władze ludowe, poprzez różne organizacje l instytucje, starają się dać dziecku jak
najlepsze warunki rozwoju, robią
wszystko, aby dzieciństwo przyszłych budOWniczych kraju uczynić
naj szczęśliwszym, aby wychować
ąZleci na obywateli z ufnością pat'l'rlących w ja9ną przyszłość.
Na czołowym miejscu wśród instytu{!ji powołanych do roztaczania
opieki nad dziećmi znajduje się Towarzystwo Przyjaciół DZlcci. O za·
daniach. pracy i OSiągnięciach Towarzystwa nie będzie w tym artykule mowy. Zresztą są one ogólnie
Imane - żłobki. przedszkola. dZlecińce. szkoły TPD, coraz gęściej rozmleszczane l1a terenl-e całego kraju
mówią za sIebie.
W Ilrty>kule tym chcemy mówić o
jednym tylko małym odcinku pracy
Towarzystwa - o plerwszej w Poisce masowej akcji dla dzieci _
"Powitaniu Nowego Roku".
Zacznijmy od końcowej fazy, W
Łodzi pl'rly ul. Sienkiewicza 46 St'.}l
gmaeh szkolny, taki. jakich je.:;t
wi-ele. Otóż budynek ten w ciągu kil
ku dni został zam!en!ony na praw-

iSilety, bilety ..•

I ją się niesamowite rzeczy.
Przy w~erąe do ob~abiania meta~\lf Nsaliśmy niedawno o

'- Nasz klub ra<:jonalizatorski
niedawno, bo w październi
ku 1949 r. ale racjonalizatorów mamy już od dawna. Do klubu należy
obecnie 36 osób - mówi prezes kb
25a-60 bu
racjonalizatorskiego Monopolu
104.44. 134-U)
nadmistn
U7-1l Tytoniowego w Łodzi produkcji Jan Ruszkiewicz.
II

D:dsiejszej nocy ' dyżuruj~ apteld:
Antonlewicoza (Sz. Pabianicka. 66), __

PAlirSTW, TEATRY

w Łodzi

powstał

KRONIKA
Komenda Miejska M. O.
POgotowie Ratwlkowe PCR

racjonalizatorów PMY

i praca

;z ukosa

E

Rodio
NIEDZIELA. 8 stycznia
6.53 Sygnał C'Za.SU. 6,55 Program dnia.
7.00 Aud dla 'wsi. 7,15 Muzyka. 8,00 DZIEl\'NiK. 8,20 Muzyka. 8.50 MuzYka.
8.55 Aud. SKRK. 9,00 Muzyka organowa.
9.30 Muzyka. 10.00 Skrzynka ogólna. 10,111
Muzyka. 10,20 Program lokalny na dziś.
10,22 .. Od
naszych korespondentów".
10,32 Arie i pieśni komp. polskich w wy.
konaniu Diny Pawłowskiej - sopra:n,
przy fortep. Wł . Manijak. 10.52 MUZyM.
11,10 Muzyka.. 11,15 Koncert sym!. Trans.
misja z Budapesztu. 13,04 DZIElNNIK.
12,15 D. c. Koncertu symf. Transmisja. a
Budapesztu. 13,00 Pog. 13,15 "Niedz:1:e!a.
na wsi". 14.00 "U l'lOOzych twórców".
14.10 Koncert Polskiej Kapel! Ludowej.
t4,~U "Eugeni= Oneg>in. ... 15.00 Kwadr.
muzyki razr. 15,15 "Dwanaście mies!ęey"
- słuchowisJro dla świetlic d7J1.ec. 16,00
DZIENNIK. 16,20 "Nasze chóry śpiewa..
ją," 16.50 Pog. h~t. 17.00 Konce.rt rO'U'.
18,00 .. Koguty pteJlj," - słuchaWl&l{o wg
J. Bałtusz!&. 19,00 Al. Głazunow .:....
r~wartet smyczkowy op. 64. 20,00 DZIEN,
NIK. 2(),{O Pog. F. Ma.rtyn.iaka pt. "Cia.
tilao GaJlilei" 20.50 Muzyka 21,00 "Tea~r
Ete;r-ek". 21,30 Kpncert w wykonamu
Zespołu A. Wdernika.. 22.05 Wie,domo~el
sportowe lokalne. 22,13 Program lokaL
ny na jutro. 22.15 WiadomOŚCi sportowe
ogólnopolskie. 22,30 Muzyka. 23,00 Q.stat.
wiad. 23,10 Program na jutro. 23,16 Mu.
zyka tan~zM.
pamiętać, że gusty ludzi kSZJtałtują
się od naj młodszych lat. Trzeba też
podkreślić,
że chomka noworoczna
zorganizowana w tym roku w ł.o

dzi, Warszawie i Katowicach stanie
lepszej pracy, do
w pracy.
czarowany pałac. Koszt imprezy
wyniósł 6 milIonów
zł. TowarzyWreszcie słów parę o orgamzatostwo pokryło bowiem koszta prze- rach tej gigantycznej imprezy. Sło
jazdu dzieci zamiejscowych, wyży- wa największego uznania należą si~
wienia oraz noclegu. a i sama 1m- tu dyr. Bierzwińs·kiej, dyr. Oiogowpreza kosztowała niemało.
sklej i reż. Uramowlczowi, którzy od
Trzeba powiedzieć, iż organizato- pierwszych dni grudnia aż do koń.
rzy imprezy wy'brah właściwą dro- ca imprezy nie szczędzili swych sił,
gę· Dali dz.ieciom wszystko w naj- aby wypadła ona jak najlepiej. Rów
lepszym ga tunku· Nie traktowali meż słowa uznania należą się mło
dzieci, jak to często bywa, jako kon dzieży rz ZMP i ZHP, która wzięła
sumentów niewybrednych, który<:h żywy udział VI organizacji powitania
można zadowol1ć byle czym. Po- Nowego
Roku oraz FilmOWI Pol~
cząwszy od dekoracji, wykonanych skiemu, Radiu, Zarządowi Miejskieprzez łódzkich plastyków, poprzez mu, Straży Pożarnej i Milicjl za
~vsz:fs!kie impr~zy, a na ła~ociach przyjście organizatorom z pomocą.
l kSląz~ach skonczYl'lSzy me zna- Zapłatą za ich trud były roześmiane
l~zło SIę t~ OlC z tani~ny. TPD rzr<?-IOCZY, perlisty śmiech l uszczęśliwia.
bIło słUSZnie, bo .,choinka" była Dle ne twarzyczki dziecięce. A o to prze~
tylko rozrywką dla dzieci, lecz też ci<:Ż chodziło.
środkiem wychowawczym. A trzeba
Trena Beck
się zachętą
do
współzawodnictwa

Foto; "Dz.

Zabawa jest w

L6dzk,i'ł

pełni.
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Poranki w inach

łódzkich

Oliarq

'v

Stosując; .sLę do życzeń szerokich rzesz! Poranki
Tatrach r<Y1JpOczynać ale be'
Komitet Domowy domu pnzy ul.
pubhcznosc.L. ~1(ręi\'0WY Zar::ąd Rozpo_ dli o godz. 11,30. a w Polonii - o godzL
Piotrkowskiej 199, dla uczczenia par.a prze ma 12.
clIlg llIDe5lęCY zImowych przc3lmąć gOdzi.
KiJno mlodzieźClwe Hel wyświetlać będzie m~ęci nieodżałowanego śp. adwoka·
rozpoczęcia poranków w kinach lódz
dwa poranki, a mianowicie o. godzu.'lie
kich następuj~cu:
- 10 i 12.
ta Zdzisława Knappika na dziecl
Po jedlnym poranku. który rozpoc'Z1Iie
ociemniałe zł 7·450.
Bio o godz. 11, grać będą, kima - Adrh,
Bałtyk, Muza,
Wolność,
Preedwiośllie,
Roma, Wisla i Zachęta.
~zechll1a.lI1a F~lmow poc;t8J1owH

nr

języków

Kursy mmld
obcych

Zarząd
Miejski IW Łodzi - Wydział
Oświa.towy podaje do wiadomości, iż
po feriach świ'l.tecznych lekcje języków

obcych rozpoczynają się 9 stycznill rb.
Za.pisy nowych kandydatów na. lnu'sy
jezyk6w rosyj61tiego. ~.ngiclskicgo i fran
cuskicgo dla początkujących i zaawanso.
W2mych przyjmuje sekretariat Kursów
(ul. Nawrot 12. lewa. OV:lCyna, drugie pię
tro) od 9 do 16 stycznia rb. włącznie w
pon.iled~Jd, ~rody i piątki w godzi'll8.Ch
od 16.30 do 19.
Lelccje języków Obcych Odbywają st~
w tc
dni. od 17 do 20, dla każdej
grupy trzy razy tygodniowo po jednej
godzinle.
Lkrzba miejsc ograniczana .

=e

DZIS hor6b
- W sali wykł. II l{!rlnik!
Powszechm,a. KMa Os-zczędnOŚCi wpro_
We\'ffi UL, Sterlinga. 1/13_ pcsl<cd::c:lIe JlIV
wadza z dniem 9 bm. nowe god~y urz,~ ukawc' L . Koła Tow. .Lntem.:ctów Pol.
dawania.. Od tego dnia kru>y wplat będą. skich.
_ VI lolro.lu, Yvigury 4.'S, o godz. .10
czymre od godziny 8.30 natomiast kasy
zcbra'!IJ:!) wyborcze Podst!),w
Orgaruz.
wypłat będą. razpoczyn8!ły swe czynmo~ci
Tcroo.
Dz:ciinicy G6rr.a Lewa PZPR.
od godziny 9 rano.

ś·tp·

Z żalem zawiadamiamy o
zgonie DJieodżałowanego pra·
cownilta i Kolegi

zNAGÓRSKICH
Po długich i ciężkrich cier·
pieniach, opatrzona Sw. Sakramentami zmarła 6 stycznia
1950 r.
Pogrzeb w poniedziałek. dn.
9 bm. o godz. 15 z kaplicy na
starym Cmentarzu (Ogrodowa).
Nabożeństwo żałobne dn. 12
bm. o godz. 6.30 w kościele
Matki Boskiej Zwycięskiej,
o czym zawiadamiają
MĄZ, DZIECI i WNUKI

W

OMAN TAŃ SKI

ROtlANA l"AŃSKIE60

zmarł

\::m.~!"ł

szczerze oddanego powierzonej Mu pracy i naszej insty-

I

łucji.

Cześć Jego Pamięci!

Dyrekcja Biura Eksportowego
"CETEBE"

datniają pogrążeni

1[5~

reku

ROMAN TAŃSKI
W Zmarłym tracimy szczerego i nieodża.łowanego Ko·
legę.

głębolcim

w

Ull~U '1 styc;:::.1.:a
nagle

S·t P .

7 s'yczma 1950 r.

Pogrzeb odbędzie solę dnia 9
bm. o godz. 14 z kapli!lY na
Cmentarzu Katolickim przy
ul. Ogrodowej, o czym za.wia

Straciliśmy w Nim
Wlielce
zasłużonego i gorliwego orędownika ideałów społecznych,

I

Zebrania i odczyty
c.

Nowe godziny
urzędowania PKO

smutku

Cześć

Jego Pamlęoi!
Rada Zallladowa.
Koleżanki i I{olcdzy
"CETEBE"

ZONA, SYN, SYNOWA,
WNUK, SIOSTRA
i RODZINA
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z ul. Piotrkowskiej 76

pracuje

obecnie

-

we wszystkich językach KUPIĘ "PAS" natyclun1ast
(261g)
kupuje stale KSIĘGARNIA NA. Rzgows.k.a 161, m. 10.
UKOWA, Piotrkowska 107. telefon 220_53.
(k307) SPRZEDAM ~arę koni z rolwagą
ogumioną. Wiadomość tel. 190.44,
(255g)
MEBLE - sprzedaZ - zam6w.1e.. godz. 14-16.
nia - zamiany, Łódź. PlotrkowIk384) WYNALAZEK opatentowany. Ele
ska Z75. tel. 145_13.
ga.neka wieczna sprzączlca do pod
SPRZEDAM trzy i dwun1tkowy wiązek. Sprzedam lub inne propo
Overlok i datn.3ką maszyn.1; do :zycje. "Oferty: Dziennik Łódzki
' S'Pecjalista: szycia W1Ięckowsklego 30-2.
"Masa •
8-10, 5-7,
(k 83)
KSIĄZKI

HU UWADIE U. PAH ~:~~mR St. NOWAGKl

-

SERDECZNE "B6G ZAPŁAć"
Kaaionikowi Gwoździckiemu i Księżom param Serca JezuSowego (Julianów). Cecho,n! Rzeźniczo,W<:~linia1'8ki.eD!u,
wsp6łpracownikom . firmy CZP!'ls. or,,;z wszystJ<Lm pnYJaclo.
łom i zna.jomym, kt6rzy oddali ostatmlJ, przysłngl)
lis

WILEŃSKA S- ku FRYZJERÓW DAMSKICH
ul. Zamenhofa l
Dr
ZAURMAN sk6rne, weneryczne
NaTutowl~za 2.

I

FOTOGRAFIE .-0RZEPISOWE
do rejestracji wojsItOwej oraz
Inne wykonuje w ciągu 10 min.
złotych

4 sztuki za

POSZUKIWANIE PRACY

Ł6dź,

PRAWNIK dyplomowany, rutyno
wany księgowy bilansista
ma
kllka wolnych godzin przed południem.
Oferty "Prawnik" Dz.
Łódz!<:i.
(286g)

AUTOJlIATYCZNYCII
Piotrkowska 199

BRI"CZESI"
kup~

zanim

-

obejrzyj

I..AO.FlAROWANIE

u

PIOTRJIOWSKA 59
poprzeczna oficyna.

KASA Targowa Agentura
Woj.
w Łodzi, InżynierSka 1 poszukuje
Szefa Rachuby. Warunlei do omó
wlenia na mLejscu.

Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Proboszczewice,
p-ta Warta, pow. Turek,
stacja kol. Blaszki lub Sę
dzice poszukuje od zaraz
rutYI:!lwanego

BUCHALTERA BILANSiSTY

płacy według

I

Warunkli
umowy.

(k 424)

Państwowy

PRAOY

------

W~WALIFIKOWANA sdłoa biuro
wa z gruntowną znajomOŚcią bu
chulteril oraz goniec potrzebni
<XI za r.ll z. P.A.W. Łódź, Plotrlcow
ska 46.
Ik467)

DZIS

I

korespondentki,
zawodowe (ortogra.fi.a., korespondencja:
amerykanica, przebitkowa, nowy
plan kent. Zgłoszenia: Kursy Sto.
warzy3zenia S!l.:>nogr3)D6w_M)aSZY-j
rustek. Killńsklego 50.
(260g)

PRACOWNICA domowa potrzeb_
na do dwóch ooób umiejąca goto_
wać. Legionów 14.-3.
(259g)

POTrtZEBNA pomocnica domowa
w godz. I
1(.-19.
(!Xig)
Żeromskiego 39, m. 10a

PA~STWOWE

Łódż

-

Północ

Srebrzyńska

ul.

za.trudnią

GOSPOSIA 'Potrzebna od zaraz do
lekoarza. Pabianice ul. P. Skargi
nr 33, m. 6, Dr. Gajewska.
POTRZEBNA

na po-

m. 6.

natychmiast:

ks~~gowy[h(e)
młodsz1f Ch

kS9ęgO\vy«:h(e)
Zgłcszenia przyjmuje
dział Personalny.
(k

bieliźniarka

ścielowe i hafciarka, G<lańska 65a

42

Wy·
471)

Telefon 150.S6.

sprzedam

Wiadomość

TELEFON 2720070
DZIS o godaJnbI 16 i 19,30

(Z67g)

DYREKCJA PaństwowyCh
Tea.trów Lalek w Łodzi, ul. Piotr_
kowska 191 POSzukuje wykwalifL
kowanych pracownLk6w do działu
finansowego, oraz intendenta. Zgło
szerua na m;!ejscu.
Warunki do
omówienia.
(k436)
POTRZEBNA gosposia samodlJiel
na. Warunki dobre.
Zgłoszenia
natychmiast Bielecki, Brzeźna 12/6
POMOCNICA domowa poszukiwa
na. Wiado!T'..ość ul. Andrzeja stru
ga 29, m. 13
(283g)

POMOCNICA domowa uczciwa
potrzebna. KWńskiego 134, m. 2,
II p. (wejście jak do ła.źni).
Dr KUDREWICZ specjalista: - - - - -_ _ _-=_od.___
weneryczne, skórne 8-10. 4-7.
KUPNO t SPRZEDA2 '
Piotrkowska 106.
(k 82)
Dr KACZOROWSKA sk6rne, wc. PIÓRA WIECZNE kupujemy na
ńeryczne,
kosmetyka lekarsk., wet połamane - STALINA 6.
17-19. Bandurskiego 12.
(k 81)
SpQŁDZIELNIA Pracy "Odzież"
transformatora ca 20
Dr LENCZEWSKI specjalista cho poszu lruje
rób kObiecych. akuszerii. Piotr· volt. ZgłoszenIa pod tel. 146.58 do
1214g)
kowska 56. przyjmuje 8-9, 3-7. gooz. 16.

LEKARZE

-----------c=--

arcywesoła

"RODlOIJJS Z

I

TrauguHa 1
..
komedio,farsa pt.

H'odewD'UU

Tgro'u d

TEATR

NOWY

ul. DASZYlIl'SKIEGO Nr 34.

Telefon 12S. O~
W n!cdz!lellv, dn. 8 styc:mia o godz. 19.15 Jedno przedstawienie
czeskiej sztuki

"Brygada szlifierza Karhana"
Zniżki

dlla studentóW i czIonk6w Zw. ZaWOdowych
Kasa czynna od godz. 12 do wieczora,

ważne.

-

-

Telefon 258.99

-

DZIS OSTATNI DZIEIQ"

"H'e.so·' o IIIo.sharado··

.

godzina 15 i 17.15.

Kasa. czynna. od godzimy 10.

(K. 402)

N..jtańszc fródJo zakupu mebli
Sl'I'lALNIE, stołowe, gablnet~
TAPCZANY. leniwce l poje.
(kl077)
dyńcze IIIEBLE.
Łódź

'Vszystkim, którzy o~.
zali duio serca w oddanIU
ostatniej posługi Śp. BRU.
NONOWI NOWIAKOWI, a
w szczególności ks. dr. lIch
drychowi, lts. Milczarsl.i<"
mu,
ks.
lVesołowskiemu,
Kołu Pań i Kolegom NOT,
delegatom
i
uczestnikom
PZPB Nr 4 ~ Nr 18, tą dro,
gl} składamy serdeczne po.
dziekowanie.
~ONA. CóRKA. SYN,
WNUCZ.
SYNOWA.
KA, SZWAGIERKI
i SZWAGIER.

..

A

MASZYNISTKI, sekretark.!. koreI
pondentkl, stenotypistkl, kslęgo_
swe wiadomości
WI uzupełnlaj~
na Kursach Stowarzyszenia Stenografów. Piotrkowska 83 - :La_
pisy .
Ck38a)

$,KREJARIAI SZKOŁY

NAUKA

PANSTWOWY TEATR LALEK "ARLEKIN"
w LODZI, uJ. PJO~~KOWSKA Nr 152.

MEBLI

PODZIĘKOWAN I E

I

Operetka w mech aktach M. WESTA l HELDA.
UDZIAŁ UIERZE CAŁY ZESPOI. ARTYSTYCZNY.
CHóR - BALET - ORKIESTRA.
B1Jlety wcześniJej do nabycia w kasie teatru Od god2lillly 10 do
13 l od 17. W nrloedzlele i święta kasa teatru czynna od godz. 11.

PAASTWOWY

SKŁAD

S, GABAt,A
PROCHNIKA l (Zawadzka)

I

SAMOCHÓD DKW tyilko w sta_
damskiego.
dziecinnego
nie idealnym, kupię. Oferty Dxlen KROJU
wyuczają kursy IPR, zapisy Nanik Łódzkl - Piotrkowska 96 - wrot 32-3.
(12913 pl
..,DKW".
(79g)
SPRZEDAM tapczan, stół, krzc. KROJU nowoczesnego, modelowa_
sla, sUlJfę, bdJurko jasne. Próchni n:a, szycIa ubrali darr..skich, dzieka 8-20, 16--19.
(!?82g) c·!ęcych, biel1źnjarstwa, gorseclar_
stwa wyuczajlj ,Dwuletnie Roczne.
TANIO sprzed,am meble jadalnego Półroczne KUiI'sy IPR, Próchnika
pokOju Łódź, I Maja 11, m. 14.
Nr 25
(227g)
WÓZKI dziecll;ce, głębok,ie i spor KURSY Stenografii,
Maszynopl.
towe, ta;pcz.an higieniczny dębo- ~3Jlia, Dokształcanie biural:i5tek.
wy, sprzoo rum , Narutowicza 36.
(OrtogrMla, stenografIa biurowa,
księgowość
przebitkowa,
nowy
LOKALE
plan kont). Zgłoszenia KilJińskiego
GO,
1258~)
POSZUKUJEMY lokalu dla u.sta
wienia maszyn fkankowych ().
powierzchni od 200 do 500 m kw.
l'rzysp. Adm. Handl. l. 1'. It
z parą I siła. Zgłoszenia 162_79.
Andrzcj.. 4 przyjmuje 7.a pisy
ZAMIENIĘ
pokój
na pokój z
na Kursy Adm.E'IlistJ'.,Handło
kuchnią.
Oferty ,,"4" DziennLk
Ive maszynopisnnia. kslegowo
Łódzkl.
(242g)
§ci, stenografii i jezyków ob.
eych.
Ck 41.~
DUZE mieszkaalie,
śródmleścJe
zamlienimy na dwa małe .TulJan6w IWRSY
SAMOCHODOWE.
KOt
Oferty ,,268" Dziennik Ł6dz.k1.
ści'llSz1ti 68. przyjmuj!i mpisy.
MALZE&STWO bezdzietne dobrze
ltOZNJ!J
sytuowane, poszukuje pokoju sub.
lokatorsklego z
niekrępUjącym
PRZYBŁĄKALA
się suka "Dog"
wejŚCiem.
Oferty pod "Jur" szara. Odebr-nć Piotrkowska 16,
Dziennik Lćdzki.
Tow. Ochro Zwierząt .
c231g)

ul. PIOTRKOWSKA Nr 2~3
CODZIENNIE o godz.inie 19,15

Z

-6.

",MerCka··

SPRZEDAM urządzenle pOkoju sy
pialnego, storowego oraz biurko,
szafę (biblioteklę), krzesła metalo
we gięte, lampy. Telefon 176-59
(27Gg)
w godz. 16--17.

Teatr Komedii Muzycznej "Lutnia"

"Ptaszn;"

smutku
'"ONA, CóRKA l RODZINA.

DOM z ogrodem sprzedam
Chojny, Gr3Ży;ny 23, m. 3.

SO os6b zespołu - orkiestra - balet - pomysłowe deltOrac};.
barwne stroje stylowe - orygjna~na szopka krakowska i ku
]tielki, - Kasa reynna od gOdz 10 bez przerwy. Telefon Z72_70:
Przedstawienia rozpoczynaj~ siv punlttualni:iC.
(K.89~1

OSTATNIE DNI!

Dłutkiewiczowi
głęboJd1m

tanio. Południowa
(2751')
u dozorcy.

POPULARNY

w" aktach Józefa Blizińskiego.

w

SPRZEDAM ku.fer hermetyczny
o rozmlarach 155 cm X 45 cm.
pJotrkowska 189 Augustyniak.
stolo_
KUPIĘ meble do pokoju
(272g)
wego. Dzw<mlć 147.43.

godUJnie 19.15

)OSA«

Teatr

pognźeni

STREPTOMYCYNĘ

Z "działem - A. DYMSZY, P. RELEWICZ-ZIEMBIIQ"SKJEJ,
W. WALTERA, W. ZIEMBIIQ'SKIEGO wraz z całym zespolem.
Kasa. czynna od 10-14 ~ od 16,
(K. 400)

Dokształcanie

I

Zjednoczone Zakłady
Przemysłu Pasmanteryjnego

O

Janowi
skJadajll

"Rozb;th'u
KomediA

J1.IASZYNISTKI,

.~ekretarki!

Teatr Powszechny

u!. 11 LISTOPADA Nr 21. -

POTRZEBNI monterzy pomoc.'!icy
na centralne ogrzewanie i wodo_
Ciągi. Killńskiego 125. Matuszew_
ski.
1l33g)

. WOJCIECHOWSKIEGO

ł

iDZ;= IW~'~~

100.-

ZAKŁAD

ZDJĘC

S. tP.

WYDAWCA:
J(URSY
KIEROWCÓW
SAMO. Sp6łdz Wyd .OśWlat . •. Cz~'tel:llk··.
CHODOWYCH, ANDRZEJA 6 _ RedakCja I AdmlnJstracja: t,6d"
przyjmują zapisy na nowy kurs.
Piotrkowska 96. tel. 217.8:1. 209_U:I,
ZAPISY na nowy komplet p6L 204_75; Dział Miejski 207 J8. miał
Sportowy
208_95; Dział Ogłoszeń
roczny, kroju szycia, modelowaDział Prenumerat 180.7•.
nla dla domowego mytku !PR _ 123.33;
RedakCj3 rękopls6w nJe zwraca.
P~"kow,,", "'-,
Za treść I terminy ogłoszeń ula
od pow!edzl81 noacJ
ZAPISY na trzymiesIęczny Kurs bierze
K,roju, nowoczesnego modelown_
Redaktor naczelny:
ma robót na drutach IPR, Piotr.
ANATOL MIRlll,nO
kowska 24-7.

II

==za

(20)

IJ
L
C

N
SJt;<l pan Ag;tpit czerpał pewność, że wróg
nic bo:!lzie atakował 0(\ IlewJllI.trz? Po prostu,
}Il'zypoID-lIiał .ollic ta.,jemnflczo drzwi, odkry_
te po pierwszym wyllucbu.
Oba.j z nen~ykicm postanowili jeszcze rnz
zJ>ailać tajemniczy ItOl·yt"rz.
Zagłębili

Szli oby!>"
- P.st.
s7.epnął

si''Q w
już ze
j::dzieś

ciemną

czeluść

przejścia.

sto metrów.
slychnć

jakieś

glosy -

()k~cld.

6 DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 8 (1630) D-I-l1024
'-

nzeczywiście
bylo słychać przytłumiony
.ia.1dJejś rozmowy. Jej natężenie wzma.
gało się.
- Nad na.mi musi być ja],iś budynek - !

6łdmy z drugiej strony
§cinny dyrektor,
skicgo gabinetu.
- AIla, dlatego talt często paliło się czer .
1 wone światło w jego gabDnecle - szepn~
l'ZeJtI Oltcckl.
. Okeckl.
- Tu! - wyJtrzylmął KrupI",. Przez led.
- Okazuje się. że to tajenmicze przej§ci<,
wic widz: ..Jnll szparę s:J.czyło się 7. g6ry elełączy gabinet z laboratorium. Tędy cbodziJ3'
k,tryrzne św.hUo. Tam za śchną kto§ był. .
}ltaszki na wyprawe. Przyłożywszy uszy
- Zgadza się - mrukuolł Ag.pit. - Jc.
\lslysze I(, następującą rozmowe:
- A więc w nocy wykradniesz plany, a ja
przygotuję WSZyStJiO do ucieczki m6wiŁ

!,:war

\

Odbitą Yi Dr!!k, NI: • SI!, W1.d . ,QŚw, ..Czytelnik" L6dź,

ul,

~wirki Nr:l\

.icden dziwnie db naszych bohaterów znajo.
my glos.
- A, a. możeby talt naodwrót - płaczlI_
wym głosem sprzeciwI"ł się drugi i jąkając
się. m6wił dnlcj: To, to bardzo nicbez.
·"('czue. a poza tym. to, to •. ostRtnll) społ.
1talem 'tV podzielniach jakiegoś nri.cn: .
- Ach, ty tChÓl'z!iWY idioto - ",ydził
pier\vszy glo~. - Upiora spotk"'~" .• A może
i wyrzuty sumienia ci\) trapią, co? - ciąg.
u,ł jadowicIe.

,

Leopold Staff

Patrzyli pasterze ...

ODATEK NIEDllELNY DO DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO
Ł6dź,

Nr 2 (126)

dnia 8 stycznia 1950 r.

ak lorów

Pankie
Na przełomie XIX i XX wieku w Euro-pie zachodniej, szczególnie we Francji do·
konał się radykalny przełom w poglądach
na sZJtukę i w -praktyce malarskiej. Wyraził się on w pojawieniu się nowatorskich kie runków, określanych wspólnym
terminem "izmów". Nie jest z,adaniem tego krótkiego szkicu charakteryzowanie
tych kierunków. Dla zrozumienia jednak
ich istoty i konieczności historycznej należy stwierdzić, że wszystkie one, zarówno impresjonizm, jak i kubizm, futuryzm,
czy ekspresjonizm - były reakcją przeciw ko skostniałej i pozbawionej potencjalnych możliwości dalszego rozwoju sztuce

gdyście

Lecz, o, Melchiorze, Kasprze,
Baltazarze!
_ Tajnej mądrości słynęliście ' cnotą
.I z swych uczonych ksiąg doszliście
oto,
2~ się w Betlejem cud boski ukaże.
Cóż

to wielkiego, Magowie ze
Wschodu,
2eście odkryli, po roku podróży,
Pana na sianie, między bydłem,
gnojem,
Gdy ja bez gwiazdy szczególnej
przewodu
Znalazłem Boga, błądząc wiele

dłużej,

cyjnych.
Na pierwszym planie stawia
jednak zaWsze zagadnienie koloru. Pod
Wpływem Cezanne'a powstają takie obrazy, jak "l\'1artwa natura z dzbanem, bu·
telką i owocami" (1909), "Kobieta przed
lustrem" (1910).

Na gruncie polskim nowatorskie poszukiwania nowych form wyrazu artY§tycznej:!o nie uzyskały należytego oddźwięku.
Nadal ideałem sztuki poZlostawały obrazy
Jana Matejki. Przyczyną tego stanu rzeczy były specyficzne warunki Polski: eko~
n omicznie zacofanej, pozbawionej samodzielnego bytu politv.cznego.

W 1906 r. otrzymuje Pankiewicz katedrę
malarstwa i grafiki w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Lata 1910 i 1911
roku spędza ze swym przyjacielem Bonnardem w St. TrOipez. Okres pierwszej
wojny światowej przeżył' w Hiszpanii,
gdzie w 1917 r. powstaje obraz "Taras w
Madrycie", stanowiący j9skrawy wyraz jego zerwania z waloryzmem.

Jednym z nielicznych, a zarazem ciekawych wyjątkó w stanowi tutaj twórczość
malarska Józefa Pankiewicza.

Ponowny pobyt w Warszawie stanowi
dalszy etap w rozwoju śmadomości artystycznej Pankiewicza. Był to okres lata 1886-89 - kiedy Stanisław Witkie'
wicz i Antoni Sygietyński gwałtownie
zwalczali kierunek w sztuce, którego klasycznym przedstawieniem był Matejko,
wnosząc pożądany fennent w atmosferę

straże, Panu
w darze
Przynieśli mirrę, kadzidło i złoto.

O, trzej królowie!

W jeszcze podlejszej stajni: w sercu
swojem.

schyłkowego mieszczańswa.

Urodzony 29 listopada 1866 r. w Lublinie, przebywał Pankiewicz od 8 roku ży
cia w Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum i uczył się rysunku i malarstwa U
Wojciecha Gersona (początkowo prywatn ie, następnie w latach 1884-85 w Klasie
Rysunkowej , którei Gerson był kierownilriem). Decydujący wPływ na rozwój
artystycznych zainteresowań i rzetelnego
talentu Pankiewicza wywarł roczny pobyt
w Petersburgu (1885-86). Wprawdzie stu·
dia w Akademii Petersburskiej, której
p rofesorowie powstawali pod wpływem
malarstwa włoskiego nie dały mu wiele,
ale zato bogate zbiory Ermitażu (szczególnie płótna Tycjana i Rembranc1ta), obrazy Corota - pionierów nowych k[erun~
ków na Zachodzie, znajdujące się w bogatych zbiorach prywatnych pozostawiły
na nim niezatarte wrażenie.
,

Patrzyli z oczu ogromną dziwotą
Pasterze, - owiec porzuciwszy

Po wojnie w twórczości Pankiewicza
zaznacza się ponowny zwrot ku malar~
stwu walorowemu. Decydujący wpływ wywierają na niego malarze włoskiego Odrodzenia, zwłaszcza Tycjan, Veronese l
Tintoretto: zrywa zupełnie z malarstwem
abstrakcyjnym. Z podróży do Włoch przy'
wozi coraz nowe pe~aże i obrazy stanowiące _Wyraz tych nowych przemian.
'
Od r. ' 1925 przebywał Pankiewicz w
gdzie był kierowIllikiem filii KrakOWskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Zmarł 7 lipca 1940 r. w La Ciotat w Pro'
wancjL
Paryżu,

Pankiewicz należy do tego gatunku artystów, którzy nieustannie poszukują nOwych f~nn wyrazu doznań estetycznych.
,(ole j)
Poczynając od jego pierwszego obrazu
"Targ ~ Żelazną Bramą", pDp.:rzez ma'
maluje Pankiewicz pierwszy swój wielki
Pankiewicz nie zarzuca jednak poszu· larstwo eksperymentalne. aż do ostatnich
obraz "Targ za :ł:elazną Bramą" (1889) kiwań nowych form. Poprawa sytuacji prac (jak widoki z Włoch), twórczość jeutrzymany w tonie realistycznym, za któ- materialnej pozwala mu na podróże za- go _jest nieustannym poszukiwaniem nory otrzymuj e srebrny medal na Między granicę. Zwiedza Włochy, Holandię, Bel- wych wizji świata widzlianego oczami ar"
narodowej Wystawie Paryskiej,
gię, Anglię i Niemcy, rok rocznie ;est w
tysty, cor!łz nowego przekształcania rzeParyżu, gdzie ton malarstwu nadają Ci?·
czywistości widzialnej w
rzeczywistość
Wiosną 1889 roku Pankiewicz przyby- zane i Renoir, nowych eksperymentów w
artystyczną. Przy czym zawsze zasadniwa po raz pierwszy do Paryża. 9 miesięcz efektach barwnych i fakturze dokonują czym motyWem jego sztuki jest kolor,
ny pobyt w tym mieście stanowi zasadni- Deraine i Matisse (tzw. dzicy - les Fau- kolor, którym operował wyśmienicie i
czy zwrot w jego twórczości. W tym cza- ves), Picasso (kubizm). Pod ich wpływem dlatego zasłużył na miano ,.poety kolo.
sie sensacją Paryża była wystawa płócien Pankiewicz zrywa z malarstwem waloro- rów".
Claude Monet'a, p~oniera impresjonizmu. wym i podejmuje wiele śmiałych prób koPankiewicz pozostający pod urokiem no- lorystycznych, fakturowych, kompozyMarek Zborowski
watorskiej koncepcji impresjonistów poświęca wiele czasu studiom nad efektami
św[etlnymi, zwraca coraz więcej uwagi na
zagadnienia koloru. W jego obrazach koloryt staje się jaśniejszy. Powstaje drugi
wspaniały obraz Pankiewicza "Targ na
kwiaty przed kościołem św. Magdaleny".
Foto : Arch. "Dz. L .'ł

Ponte Rialto

-

Prof. K. W.

Po powrocie do Warszawy spotyka Pank.i.ewicza gorzki zawód: jego obrazy nie
znajdują przychylnego oddźwięku wśród
mieszczańslrich konsumentów sztuki. Wystawa płócien Pankiewicza w Zachęcie
spotkała się z oburzeniem publiczności i
gwałtownymi atakami oficjalnej krytyki.
Latem 1890 r. przebywa Pankiewicz w
Kazimierzu n / Wisłą, skąd przywozi szereg impresjonistycznych pejzaży. Ale za'
razem w twórczości jego dokonuje się nowy przełom: "Rynek Starego Miasta w
nocy" (1892) stanowi ostatni jego obraz
impresjonistyczny.
Nieprzychylna atmosfera Warszawy i
Pankiewicz porzuca impresjonizm i przechodzi
.(sueha igła.)
na pozycję symbolizmu. W swych nowych
obrazach ("Deszcz" - 1893, "Łabędzie w
1896) operuje coraz to mni ejszą
kulturalną Warsza WY - okres bardzo płod nocy" ny w życiu Pankiewicza. Na ten czas kolekcją kolorów, ograniczając się do ich
przypada jego przyjaźń z Aleksandrem odcieni. Faktura jego obrazów staje się
Gierymskim, który w swych płótnach zupełnie gła dka. Pod wpłyv.r em Whistlera
starał się oddać wiernie zjawiska barwy maluje coraz częściej nastrojowe sceny
i światła. Pod wPływem Gierymslriego nocne.

Portret

własny

Foto : Arch. "Dz, L ."

wzrastająca nędza powodują, że

Polska nauka o literaturze ponio16 grudnia 1949
roku zmarł prof. liJteratury rosyj_
skiej na Uniwersytecie im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu ~ prof. dr
Karol Wiktor Zawodziński.
Zmarł w sLIe wieku.
Uczony pozostawił po sobde
bogaty dorobek
naukowy, który stanowi powaimy
wkład w ogólny dorobek nauk,i o literaturze.
Pracę naukową rozpoczął
prof.
Zawodziński w 1921 r., zamieszczając w "Przeglądzie
Warszawskim"
rozprawy z d2Jiedziny historia literatury rosyj'skiej. Przed wojną jego
cenne prace historyczne i krytyczne
ukazywały się
w "Wiadomościach
Literackich" i w "Skamandrze". W
latach
1932-1939
prowadZ'ił
w
"Roczniku Literackim" stałą rubrykę, gdZJie omawiał bieżącą produkcję
sła dotkliwą stratę:

poetycką.

Prot Zawodziński bYł wybitnym
znawcą zagadnień poezji. W 1936
roku ukazała się jego książka "Za-

Zawodziński

!rys werSyfikacji polskiej ". a w 1939
rozprawka pt. "Liryka polska w do_
bie jej kryzysu". Z innych prac
przedwojennych prof. ZawodZ'ińskie .
go należy wymienić "Studium o twór
czośQi Marli
Dąbrowskiej "
(1933)
"Blaski i nędze realistycznej powie_
ści"

(1937).

W latach 1933-1934 prof. Karol
W. Zawodziński wykładał lite raturę
polską
na uniwersytecie brukseL
skim.

Po wojnie poświęcił się pracy pe_
dagogieznej, ob ejmując katedrę lite_
ratury rosyjskiej na Uniwersytecie
w Toruniu. Niezależnie od tego napisał i opublikował wiele artykułów
historycznych, recenzh krytycznych
itp. w czasopismach literackich:
"Twórczość". "Odrodzenie", "Kuźni.
ca" i in. Wydał też dwie większe
prace: "Rzut oka na literaturę poL
ską w 1945 r." (1946)
i "Stulecie
trójcy powi eściopisarzy" (1947)
Studia o Si.enkiewiczu, Prusie i
Orzeszkowej.
Mar.

-
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Powstanie Niemieckiej RepublikI Demokratycznej stanowi dla nas Polaków zagadnieme bardzo istotne. Po raz pierwszy w hlstorii mamy bowiem na Zachodzie nie sąsia
da, który czyha na nasze terytorium, któremu
Ślli się "Drang nad Osten", ale państwo, które jest przepojone chęoią :normalzacji stosunków z Polską, a co jest dla nas rzeczą waż
ną na platformie granicy na Odrze i Ny_
sie.
Jest dlatego pożądane podać czytelnikowi
polskiemu kilka ważniejszych cyfr, które pozwoliłyby wyrobić mu sobie pewne pojęcie
() Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Pmemysł Niemieckiej RD pracuje według
p)anu 2-letniego. Przejście podstawowych
gałęzi przemysłu i bogactw naturalnych pozwoliło na
wprowadzenie na terenie NRD
gospodarki planowej. Obecnie realizuje się
dwuletni plan odbudowy gospodarczej. li'lan
ten przeWIiduje, że w roku 1950 przemysł
NRD osiągnie stan 2l roku 1936. Jednak
rozwinięte i na terenie NRD współzawodni
ctwo pracy, pozwala śmiało przypuszczać, że
p~an ten zostanie wykonany przed terminem.
Produkcja
przemysłowa NRD osiąga stan
przedwojenny o wiele szybciej, aniżeli w innych strefach.

LUDNOSC - OBSZAR - TERYTORIUM
Niemiecka Republika Demokratyczna posiada obszar 107,181 km2 , nie wliczając w t·C)
obszaru radzieckiego sektora Berlina. W skład
tej młodej Republiki wchodzi 5 prowincji, a
mianowicie:
Brandenburg,
Meklemburg,
Sachsen-Anhalt i Turyngia.
Na ob9zarze tym zamieszkuje ponad 17 milionów mieszkańców (17.313,734); daje to śred
nie zagęszczenie 161 mieszkańców na km kw.
Cyfra ta jednak nie odzwierciedla faktycznego stanu na terenie Niemieckiej Republiki
Demokratycznej, boWiem w prowincjach wybitnie rolniczych, jak np. w Brandenburgii
lub Meklemburgii średnio mieszkają na km'
93 osoby, natomiast w prowincjach uprzemySłowionych, a do takich zalicza się SaksQiIlię,
zagęszczenie wynosi 328 osób na km kw. W
porówmaniu ze stanem przedwojennym obser_
wujemy na tym terenie wzrost ilości mieszkańców i średniego zagę9zczenia na km kw·
Z ogólnej liczby ludności większość stanowią kobiety.
Zjawisko to jest charaktery_
styczne nie tylko dla obszaru Niemiec. Liczbowo ta przewaga wyraża się tak, że na
100 mężczyzn przypadają 134 lrobiety.
Przewaga kobiet jest szczególnie rażąca v.'
rocznj'kach młodych. W wieku lat 22-28 na
100 mężczyzn przypada 220 kobiet.
ROLNICTWO
Rolnictwo na terenie Republiki Demokratycznej . przeszło w wyniku wojny bardzo
głębokie przeobrażenia. Na terenie Niemieckiej
Reptr'Jki Demokratycznej istniały
wielkie latyfundia,
główna baza junkrów
pruskich-, kasty, która nienaWidziła narodów
słowiańs-kich, która 'była głó'\\;nym motorem
parcIa na wschód.
Na terenie Niemieckiej Republiki Demo1,ratycznej przeprowadzono radykalną refor.
mę rolną. Wywłaszczono wszystkie (przeprowadziły to jeszcze okupacyjne władze radzieckie) posiadłośd rolnicze, które liczyły wię
cej niż 100 ha, albo należały do osób współ
pracujących z .reżimem hitlerowskim. W ten
sposób złagodzono istniejący na tym terenię
głód ziemi,
a dość dużej liczbie Niemców
wysiedlonych ;?; Polski stworzono nowe warunki. egzystencji, rozdqjelając pomiędzy nich
prze9zło 500 tys. ha. Ogółem rozdzielono pomiędzy małorolnych i średniorolnych 2,7 miliony ha. Reforma' ta na zawsze zlikwidowała ośrodki pruskieg{) junkierstwa.
W chwili obecnej prowad~i się szeroką
a'kcję kredytową, mającą na celu ułatwienie
zabudowy otrzymanych z reformy roinej
działek. Praktyka okazała. że wydajnośe z ha
na tererui.e Niemieckiej' Republiki Demokrratycznej osiągnęła już obecnie stan pr~dw()..
jenny.
Niemiecka Republika Demokratyczna jest
obecnie pod względem żywnościowym samowystarczalna; przydziały na żywnpść, jakie
zaprowadzono w pierwszych latach stopniowo się znosi.
PRZEMYSŁ

Po zniszczeniu i zdemontowaniu przemysłu
wojennego, pozostawiony na tererue NRD
przemysł pokojowy ma do speŁnienia ważne
zadania. Jego produkcja zasila bowiem nie
tylko gospodarkę niemiecką,
ale w wielu
wypadkach stanowi ważne uzupełruenie PNemysłu krajów demokracji ludowej.
lU· T.

Czq wiecie

Niemieckiej Republiki Demokratycznej jest o wiele bardziej uprzemysJo.w !ony niż by się to niekiedy wydawało. W ro-

że ...

rozpoczęto

PRZEMYSLE radzieckim
se_
nowych aparatów prze_
W
znaczonych do notowania
ryjną produkcję

dźwięków. UmoźlL
wiają one utrwalanie na taśmie referatów.

prelekcji, rozmów telefonicznych, audycji ra_
diowych itd.
Aparaty te zainstalowano już w wielu stu_
diach teatralnych, szkołach muzycznych itp.
Wyprodukowane zostały także wzory rucho_
mYch aparatów przeznaczonych do eksploa_
tacji przy nakręcaniu filmów dźwiękowych.
znaleźli
odległości 4

CZENI rad2'li.eccy
w obwodzie sta_
U
linowskim w
km od wsi Amb.
rosiewki szkielety okolo 700 prehistorycznych

ku 1939 Statystyczny Urząd m. Berlina przebadania, mające wyka~ć, w jakim stopniu ziemie niemieckie są uprzemysłowione: gdy średnia dla całej Rzeszy wypadła 28,6%, to dla strefy radziecki(>j cyfra
ta wyniosła 40%. Szczególnie wybitnie uprzemysłowione są prowincje Saksonia i Saksonia-Anhalt, niekiedy niewiele ustępujące w
zaludnieniu obszarowi Zagłębia Ruhry.
Strefa radziecka p09iada bardzo silnie rozwinięty przemysł lekki i maszynowy· Przemysł ten jednak w dużej mierze uzależniony
jest od dostaw surowca. W okresie przedwojennym głównym dostawcą było ZagłębIe
Ruhry, obecnie, kiedy politycy zachodnioniemieccy sabotują współpracę międzystref\)prowadził

ę

, Fieśni świąteczne podzielić można na dwie
grupy: na kolędy i pastorałki. Treść
kolęd obraca się dokoła Bożego Narodzenia, charakter ich jest uroczysty, reli'gijny, podczas gdy pastorałki są raczej
pieśniami. świeckimi, osnutymi na anegdotycznej stronie wielkiego wydarzenia. Kolędy są pieśniami o wyższym nastroju, autorami ich byli niewątpliwie ludzie bardziej oświeceni, zakonnicy, księża, nieldedy i znakomici poeci,
pastorałki natomiast posiadają wyraźne znamiona twórczości gminnej, ludowej. Są naiwne, proste, nierzadko nawet rubaszne, opowiadają, jak kolędowali pasterze, jakich w
trakcie tego doznali przygód. Pastorałki opowiadają nam o przerażeniu pasterzy na widok tak niezwykle jaśniejącej
gwiazdy, o radości, kiedy pojęli, o co chodzi, a następnie - jakie zanieśli dary i
"jak Panu Bogu cześć oddali". Dary to
były wieśniacze, od
barana począwszy,
skończywszy na
osełce masła,
serka
i wianuszku suszonych grzybów. A jak
pięknie przy tym grano i
śpiewano!
Fujary, rogi, multanki (kobza, dudy) oto iJlstrumenty muzyczne w pastorałkach
najczęściej wymieniane.
Z tymi pojęciami ludowymi zgodny
jest i świat zwierząt, asystujących przy
Objawieniu. Obok baranów, jagniątek,
psów pasterskich, występuje tam dobry,
swojski wół i nieco bardziej egzotyczny,
ale przecież . Polsce nie obcy osioł!
Foto: Arch. "Dz. L."
Pastorałek jest mnóstwo,
górują
one
W domu dziecka przodującego kołchozu "Bo.
jowniI{" (okr. mnskiewskl) lekarz N. E. Ku. ilościowo nad kol~dami; do najbardziej
dr'awcewa bada noworodka
~harakterystycznych
i rozpowszechnio~
Ob!łZar

globalnej produkcji przemysłowej pochodzi
z zakładów stanowiących własność ludową·
Przed wojną należały one do monopolistów
z ZagłębIa Ruhry, którzy finan!owali re~im
hitlerowski. Po wkroczeniu wojsk radZieckIch,
przedSiębiorstwa te zostały skonfiskowane, a
w przeprowadzonym w maju 194~ powszec~
nym glosowaniu ludnoćś wypowle~lała SIę
ostatecznie za przejęciem tych zakładow przez
rząo.y krajowe.

żubrów. PrawdopodObnie ponad 10 tysięcy lat
temu ludzie spedzilli w czasie pOlowania żubry
do przełęczy otoczonej wysokimi brzegami.
Archeologowie natrafili również na ślady broni myśliwskiej - zaltończenia kopii, z krZe_
mienia i ]mśei.
wą, Związek Radziecki i państwa demokracji
ludowej nawiązały ożywioną wymianę ha!'Wykopallslca te są jedynym tego rodzaju
dlową rL Niemiecką Republiką Demokr. ekszbiorowiskiem kOŚCi żubrl'. na terenie Związ_
portując niezbędne jej surowce, El importuku Radzieckiego.
jąc wyro'by przemysłu maszynowego, precyzyjnego, chemicznego.
OW Ą formą socjalistycznego wspólza.wod
nictwa zai~:'cjowali robotnicy 88 zakła_
Szczególnie silna zależność od przywozu
występuje jeśli chodzi o żelazo i stal. Obecna dów przemysrowych w l\-Icskwie. Polega ona
produkcja stali pokrywa tylko w niewielkim na maksymalnym wykorzystaniu powierzchni
stopniu rzapotrzebowanie wewnętrzne. Niedo- wytwórcznej urządzej przemysłowych. CenL
bór w węglu kamiennym wyrównuje się ralna Rada Zw. Zawodowych wyraziła całko.
witą, aprobatę dla nowego poczynania robot_
zwiększonym wydobyciem węgla kamiennego, którego bogate pokłady znajdują się na ników mcskiewskich i mlecila Radom Z:11da_
dowym udZielanie WS:i! ~ :Ir.·ego ;:r:!)arcia dla ~ak
terenie NRD·
najsz.erszego rczwoju tej n()wej f()rmy ,,'spół
Przemysł na terenie NRD jest w swoich
podstawowych gałęziach uspOłeczniony. 40%
zawodnictwa.

ta IIHonarch

Pastorałki

kolędy

nych należą: "Dnia jednego" i "Hej, w
dzień Narodzenia".
P.astol',;łłki są nie-wątpliwie wyrazem dążeń ruchu franciszkańskiego, który zjawił się do Polski w
pierwszej połowie wieku XIII. Należą też
pastorałki do najstarszych polskich pieśni
bożenarodzeniowych.
O dawności niektórych ich melodii świadczy ich struktura muzyczna, oparta na starej gamie,
tzw. bezpółtonowej. Ale odnosi się to i do
naj dawniej szych kolęd, dziś jeszcze śpie
wanych, jak "Anioł pasterzom mówił",
zanotowane; już w XVI wieku. Z końca
XVI i początku XVII wieku pochodzą
również ogó,lnie znane kolędy: "A wczora
z wicezora", Przybieżeli do Betlejem pasterze" i "Przy onej górze".
Do naj piękniejszych i najbardziej tradycyjnych kolęd, poza wymienioną już
"Anioł pasterzom mówił",
należą: "W
żłobie leży", "Wśród nocnej ciszy", "Dzi'
siaj w Betlejem", "Mędrcy świata, monarchowie",
"Gdy się Chrystus rodzi",
"Lulaj że Jezuniu" i "Bóg się rodzi". Ta
ostatnia, osnuta na mistycznym dogmacie
"Słowa",
kunsztownie operuje pojęciami
przeciwstawnymi.
Autorem te; kolędy jest "poeta serca"
Franciszek Karpiński. Kto jest kompozytorem również niezwykle pięknej melodii, nie wiadomo.
Jeśli chodzi o formy muzyczne zarówno
pastorałek jak kolęd, to są one w przeważającej części piosenkami tanecznymi.
Są to krakowiaki, mazury. obertasy i polonezy. Niektóre - wesołe i skoczne, inne
- powolniejsze, niemniej o typowo ta-

necznej budowie rytmicznej i melodyjnej .
Kolędy typu "Lulajie JcZ!mill" , lub "O
siano, siano, wonne jak lilija" - są kołysankami. Nie brak wśród kolf.'d i pierwiastków obcych, przejawiajpcy~h się w
zachodnio-europejskich formach tanecznych, s~;:,abandy, folii, menueta, czy bolera. Zostały one jednak w swoisty, ludowy sposób przeinaczone
do smaku
polskiego ucha dostosowane.
Mnóstwo kolęd i pastorałek zanotował
w swoim zbiorze pieśni ludowych Oskar
Kolberg. Posiadamy również sporo opracowań, służących do praktycznego użytku.
Zbiorki te, bardzo szczupłe, nie tylko
obracają się w ciasnym kole kilkunastu
najpopularniejszych kolęd ale i ich układ
muzyczny pozostawia przeważnie dużo
do życzenia.
Urok i poezja Bożego Narodzenia znaswe odbicie również w sztuce polskiej. I tak, w Scherzu h-moll Chopina
spotykamy się z motywem kolędy "Lulajże Jezuniu", w pięknej i oryginalnej kompozycji fortepianowe; Franciszka Brzezińskiego, zatytułowanej "Trypyk", część
druga, nazwana "Boże Narodzenie w Polsce" (preludium i fuga) osnuta jest na
motywach kolęd. Z utworów o. charakterze literackim przypomnieć warto "Betlejem polskie"
Lucjana Rydla, na motywach warszawskiej szopki ludowej oparł
swą "Szopkę polską" poeta Or-Ot. Wpływ
szopkt ludowe; zaważył też na formalnej
stronie budowy "Wesela" \VspiańsI,iego.
lazły

ST. WOYNA-GWIAŹDZIŃSKJ

MAMER T NIEZGUJKO

Zamiast

a
Bądźcie

zadowoleni,

że

nie mieszkacie w

'Dopłacku!

Naprawdę, dziura, dla której trudno ZlIla'leźć porównanie! Małe miasteczko i przysta.
nek kolejowy, czy coś w tym rodzaju. Ma
się rozumieć. nie ma stałego kina. Ma się
rozumieć, nie ma apteki. Ma się TO'zumieć,
nie ma kanalizacji... Ale zamiast wyliczać,
czego nie ma, lepiej wymieńmy to, co jest.
Jest więc "salon fryzjerski", jednak IZ.robiona

alera
Zdawało się, że nikt więcej nie wysiądzie. Ale oto, prawie w momencie, gdy
pociąg już miał ruszać dalej, !Zl ostatniego wagonu wyskoczył młody człowiek w kraciastej
jesionce z wali2lką w jednej, z teczką w dru-

wliatu.

\. j _ _

,7

I

pobliżu nd.e było, przeto zemdlenie ole doszło do skutku. Pani Gęglewska błyskawicz
nie narzuciła na głowę i ramiona szeroką
chustkę i wybiegła z domu, żeby pod,zielić
się stras.zld.wą wiadomością o Pelczyńskim

w

z mymi, równie zainteresowanymi w kawa.
giej ręce.
Ani chybi, to on - nowy nauczyciel ge- lerstwie Pelczyńs.kiego paniamI...
".
',ografii! Widocznie, samotny człowiek_
Nazajutrz głodny (bo z rana nie podano mu
Nauczyciel Antoni PelClZyńsk:i chwilę stał
obok toru,
bezradnie się rozglądając. Nie śniadand.a), z;ziębnięty (bo ,,zapomniano" napaJ.1ć w jego pokOjU) &zedl Pelczyński w kieJuż otaczały go
'VI nim "wieczna ondulacja" nie trwa 1 m1e· trwało to jednak długo.
runku przystanka po żonę.
matM panien na wydaniu.
m:iąca. Jest wypożyczalnia książek, ale trudKiedy ukłonił się ze .2;Wykłą serdecznością
Jedna z nich - Gęglewska - chwyciła za
no w niej o książki, gdyż te, które wypa.
trzem
stojącym
przy jednym Z parkanów
walizkę,
druga
Maciuszyńska
za
teczkę,
żyCZOlIlO, niełatwo ściągnąć z powrotem, czytelnicy bowiem mają ten nierzadko, niestety, trzecia - Tymkowska - ,została z pustymi matkom, te odwróciły się od niego szerokirod. jak Wit'ota plecami,
., .
spotykany ,zwyczaj, że mpominają o obowJąz rękami.. Podobnie jak i kilka m.n,ych
Sterczący w bramie domu Mac1U&ZyMk'ich
ku zwracanńa. Jest s7Jkola. Jest gmina, ale
ZdziWIiony Pelczyński nie mógł pojąć, o Co kuzynek Marysi Maciuszyńsklej pokazał mu
załatwia sprawy niezwykle opieszale. Są po.
tym kobietom chodzi. Wkrótce zorientował
zatem aż dwie restauracje i cztery sklepiki, się jednak, że każda z tych kobiet proponuje, język.
Jeszcze, nim doszedł do przystanku, poleVI których także
sprzedaje się potajemIllie by właśnie w jej domu wynajął dla siebie
ciały w jego kierunku nieznanymi rękami
wódkę. Cóż tam jest jesreze? Ano, jest tropokój. Ze mu będzie jak w raju i że w do. ciśnJięte kule ze śniegu. Jedna z nich nawet
chę p~ęknych panienek, zato niełatwo o kadatku niewiele pieniędzy będzie go to koszwalerów, pilnie szukających okazji do wstą· towało, Ze, owszem, można 2l praniem i obia_ przekrzywdła mu na bakier czapkę.
Ale Pelczyński niczym się nie prZejmował.
To też nic dziwnego, że kiedy 2J końcem dami. Ze, wołała inna, będzie mógł kor~stać Już bowiem WClio.raj zdał sobie Sipa.'awę z te.
21 rorte[)lanu, jeśli tyliko umie grać! Ze, wo_
t'leTlpIlJia dowiedziano się o mającym nastą
go że i on i wszystkie tak gościnne pandu.
łała jeszcze inna, przed oknem będzie md.al
!pić przyjeździe nowego nauczyciela geograsi~ były, ofiarami
zabawnego n ieporozu--_:;;
ogródek, w którym podczas ciepłych wieczo./
ru, w niektórych domach Dopłacka zawNało. rów
mienia.
wI1Ześniowych, ach, jaik odurzająco paCóż, ws,zystlcie nieporozumienJia mają to
... . .. ~ ..
Panny jak to panny - wsty&iwe ! mil- chnie maciejka!
do siebie, że w końcu życie je wyjaśnia ...
'(l7;ące tylko wzdychały i skromnie spuszMarszcząc 2J namySłem swoje wysokie <:'ZoGdy myśllwy zgubi korkociąg .••
'ozały oczy. Zato ó.ch ciotki i mamusie przy' 10, Pelczyński zdecydował się wreszcie na pokażdej okazji nawiązywały do lZ.apowiedZ'iakój, przed którego oknem :z.najduje się ogró_
Inego przyjazdu nowego nauczyciela. Zasy- dek iłJ maciejką.
pywały się pytaniami.
dzieliły domysłami.
Ten pokój, ten ogródek i ta maciejka kqpieli
Kawaler (oby!) czy też (nie daj Boże!) żona należały do rodziny Gęglewskis:łl. Gęglewska
O pewnym pisarzu
ty-? Brunet czy blondyn? Pd.jak czy wdowiec? więc wyrwała z rąk Mactuszyńskiej teczkę
Dz:iobaty czy też tylko piegowaty?
nauczydela i 2l dwną, zostawiając za sobą zaWylał merze atramentu,
wistne spojrzenia przyjaoiółek, ruszyła z naChciał w nim ukryć brak talentu.
Nareszcie przyszedł z n1ecierpliwośclą
uczycielem
w
kierunku
ulicy
Spółdzielczej.
~ekiwamy d7Jień przyjazdu nauczyciela.
W drodze zasypała Pelczyńskiego pytania_
O pewnym dyrektorze
Matki panien na wydanJiu od samego rana mi. Nie m1 ała jednak odwagi zapytać go o
Sodowa
woda,
'$pacerowały po peronie, niechętnie s.poglą
rze02l najwa:i7niejszą, o stan cywilny. A i
Sekretarka i Skoda.
dając na siebie, Każda III nich liczyła bowiem
w ogóle niczego się nie dowiedziała, gdyż
\na to, że pierwsza zaproponuje lIlauczycielo.
byl zmęczony podróżą, burkliwy.
rwn. żeby właśnie u niej wynajął "pokój przy !nauczyciel
- CZekajże, bratku - pocieszała się w du..
rod7linie".
chu - pr.zyjdzie czas, już ty mi kiedyś wszyNa łożu śmierci
I
I oto na bneźniakami pojaJWil się siwy stko o sobie wyśpiewasz...
~ym lokomotywy. LOkomotywa z sapaniem,
Bogaty SzltOt, leżąc na łożu śmierci, zapytał
ciągnąc ~ sobą niewielkie stadko wagonów,
',swego pastora:
podjechała, zatrzymała sd.ę lila chwlJę prlled
- Czy moja dusza będzie zbawiona, jeśli
ocienionym dzikim wilnem budyneczkiem
Dla PelCZy'ńs.kiego popłynęły dość jednozapiszę 10.000 funt6w dla kościoła?
stajne dni, przepełnione pracą w ~kole. za_
;przystanku.
Pastor z zakłopotaniem podrapał się w gło_
Jak było do przewidzenia, wysiadło kilku jęciami w świetlicy.
Zres:zJtą, może źle Wy'ra1Jiliśmy się ... Jednowę:
miejscowych obywateli, wracających 7l po- Nie mogę ręczyć, lecz warto spróbować ...
stajność tę ożywiało ...
.' Właśnie, co ożyvJli.ało tę jednostajność?
I
P.r.zede wSiz ystkim, Gęglewska wykazywała
W stosU!!lku do niego tyle troskliwości, że
Pierwszorzędna syrena
ktoś patr~cy z boku pomyślałby, iż Pelczyń
ski jest jej ukochanym jedynakiem. Ciągle
-przytern starała się o to, żeby nauczyciel a ~ "Nie tak dawniej było, inaczej się ży do osoby, obok której siedzimy. Mówić mało
'to poszedl na spacer 2J jej dwudziestoletnią ło" - mówią słowa piosenki starej ale lecz w porę. Gaduła .nuży, milczek nudzi. Nie
. 'Irenką, a to, żeby uczył Irenkę tańczyć, a to,
zawsze aktualnej. Zmienia się wmystko, mówić o sobie. Jeżeli będziemy mówić o na'Żeby chwalił jej, to jeSit Irenki, wdzięki..
szych cnotach lub talentach własnych to stazmieniają się obyczaje, ale zmieniają się
'~ Jeśli chodzi o inne panie, to te, niby przyniemy się śrniesZiIli l nudni. Gdy ktoś mówi,
razem
z
nami
tak,
że
nie
spostrzegamy
padkiem zabiegały Pelczyńskiemu drogę, zanie trzeba wyjmować listu z Meszeni i patych zmian. Podręcznik współczesnego trzeć na IZ.egarek, nie bębnić palcami, ll!ie
praszając go na podwieczoł'ki, na herbatki, na
pogawędki. na sute kolacje 2j n,a lewkami.
"savoir-vivre'u" jest nam mniej więcej
gwizdać pod nosem.
Ta matka, z której córką tańczył dłużej, znany (patrz "Przekrój"). Przypomnijmy
TOALETA
niż to przyjęte, już roiła jak najpomyślniejsze
sobie savoir-vivre A. D. 1913, czyli sprzed
wró~by na przyszłość.
Nie[)oszlakowana C'ZYstość jest pierwsrzym
37 lat. Niewielka przestrzeń czasu, a jear.tykułem kodeksu światowego. Prędzej prze, Tej dość powszechnej serdeC7JIlości i gościn
dnak ...
baczą wam wytarty łok·ieć, niż plamę na ka.
ności nie mógł Się Pel czyń ski poprostu na·
Oto wyjątki ze "Szkoły pożycia z ludź mizelce ... Młody człowiek powinien się stosodziwić. Jacyż to, myślał, szlachetni ludzie
mi wszelkich stanów w stosunkach pouf- wać do mody we wszystkim, co tylko nie
mies~kają w tym Dopłacku! Kiedy czasem
'zwierzał się z tych wyobrażeń o dopłaccza
nych i ceremonialnych, czyli umiejętność ośmiesza. powinien !Wę do niej stosować
nach swoim żonatym kolegom ze szkoły, ci dystyngowanego zachowania się w salonie, i człowiek żonaty ale nie w takim stopniu ...
.. ' Kolorowe kamizelki ~ spodnie jasne, jak·
~tylko wZJI'Uszali ramionami. nie dzieląc jego
teatrze, resursie, sklepie, na ulicy itp.":
kolwiek mało d,ziś noszone, można brać do
'Zachwytów na temat mieszkańców mia_
GRZECZNOSC
'steczka.
bliskich znajomych; pójść do zwIerzchnika
, Tak upływały tygodnie, z tygodni składały
w takim ubraniu byłoby wielkim nietaktem...
Ażeby być grzeC7JIlym należy unikać naj....
'się miesi.ące .
'" Przy wizytach ceremoniaJ.n.ych wchodzi
nmiejs.zych poszlak gminności, jak np. naZlbyt
Wciąż był rozrywany, wszędzie go po prodespotyc:z.nego tonu w ro=owie, IUlb poryw. się do sali z kapeluszem w ręku. bez laski,
stu przekarmiano, panny wymoymie patrzy· czych hałaśliwych ruchów. Wprawdzie wiele którą zawsze zostawia się w przedpokoju.
Sprawiłem sobie nową syrenę.
'1y mu w oczy, matk1 roz,pływały się w komp- osób tak postępuje ze złego nało.gu lub przez U~jadłszy kapelus2l stawia się pod krzeSłem
- A czy dobrze trąbi?
_ 0, tak! W Sylwestra wytrąbiła trzy litry. 1ementach co do jego wiedzy, uzdo1nień ... no, dobrodusmość. a jednak to raz'i. Wygląd na _ lub gdziekolwiek obok siebie, ażeby przy
w ogóle! Jedno mu tylko miały za złe, cho_ zbyt wojowniczy oddziaływa także niCiPrzy- wychodzeniu można go było zabrać łatwo,
ciaż o tern nie mówiły: był dość wstl"zemięź
jemnie. Wąsy podkręcone nazbyt wysoko, niemacznie i nie krępując nikogo ...
'!Lwy w rozmowach, nie lubił wynurzeń oso- jak chce moda dzisJejsza, laski wielki'c h rozHerbowe pierścienie z pieczątkami na
bistych.
miarów, cieszące się dużym wzięciem u spo_ krwawnJkach i tzw. ;złote sygnety wyszły zuZbliżało soię Boże Narodzenie.
kojnych obywateli, nadają im odcień wul- peŁnie 2l mody i stanowią przywllej jedynie
: Pewnego dnia, po przyjściu :lJ lekcyj, koń garny i surowy, bardmej odpowiedni dJ.a męzczyz,n powaŻlT1.ych wleldem... Chustki do
DLACZEGO:
cząc dojadać podsuwane troskld.wą ręką Gę
barbarzyńców Afryki Srodkowej niż dla cynosa należy nosić wyłąo2ll1ie białe. Chustki
glewskiej i Irenki dania obiadowe. Pelczyń wilizowanych europejczyków ...
kolorowe noszą tylko mężczyźnJ zażywający
a nie posiano
Potrawa
ski wyciggnął !lJ kieszend. biały, ostemplowany
... Nie trzeba używać zbyt mocnych perfum. tabaki... Przy Słabym wzroku można nosić
a nie kiełtenora
Kiełbasa
pa.p~erek. Wyglądało na to, że chciał sd.ę po·
okulary ,.pince_ncz" be21 sznureczka. w cieażeby ktokolwiek nie pomyślał, że perfumy
a nlie makość
Magnat
dzielić 1) paniami jakąś radosną wiadomością·
niutkiej oprawie złotej lub stalowej. Szkieł
mają coś przytłumfĆ. Przyzwoita dama nigdy
a nic pieuszy
Pierogi
Zwrócił się do nich ze słowami:
nie naperfumuje się tak obficie, ażeby ra~ć zielonkawych nosić nie należy, gdyż wywiea nie lewkonty
Lewkonja
- Otrżymałem depeszę! Przyjeżdża jutro drugich mocnym zapachem perfum. Zresztą rają niemiłe wrażenie na patrzących.
a nie polata
Powieki
na fecie moja studiująca w Po:maniu me- używanie mocnych zapachów jak np. osła
Rękawiczki, !Zawsze bezwzględnie czyste
a me ręwody
Rękawy
dycynę żona ... Zonal powtórzył, nie umie_
wionej paczuld., wyszło zupełnie z mody, powdnny być skórkowe lub jelonkowe. Ręka
a nd.e sanwzlęły
Sandały
jąc zrozumieć. dlaczego Irenka nagle uderzya świat ~zy perfumuje się w ogóle balTdzo wiczki sukienllle, fildekosowe. wełniane lub
a nie selerta
Koperta
ła w s2110ch, a stara Gęglewska z okrzykiem
niewiele.
jedwabne są w bardzo, a bardzo 7.ł m ton ie.
a nie mamierosy
Papierosy
"och, słabo mi" oglądała się za siebie, szuGłówne prawidła przystojności polegają na
RękawiCZki nOsimy zawsze na ulicy. lepIej
a nie poszopka
Pobudka
kając fotelu. Ponieważ jednak fotelu nigdz:ie
tym, by unikać możliwie mówienia szeptem jednak być bez rękawiczek an:żcli w bruda nie trypies
Trykot
nych ..
p ANN A A MĘZATltA
Ubranie mężatki powinno zawsze iść w pa.
~zi
IRys. Kaz/mlerz Gru!1
rze z jej stanowiskiem jakie zajfnuje w świe
cie i ze stopniem zamo:inoś~i: powinna unikać w ubraniu barw krzyczących, nie pstrzyć
slt: koronkami i wstvżkami aby nie być podobną do wdowy, Toaleta panny powinna
być zawsze skromnIejsza od toalety mężatki
gdyż najlepszym sposobem znalezienia sobi~
dobrego męża bywa wyróżl1ianie się prostotą.
Wychodząc na ulicę pieszo ubierajcie się
~kromnie. Włożyć kapelusz odpowiedni do
powozu 1 paradować w nim pieszo - stano_
wi oznakę jak najgorszego smaku .. . Wychodzić. ~a uliCę . bez, rękawiczek jest nieprzyz,:",01c1e. l'ó\~D1eż nie uchodzi zapinać je do.
pler~ na ulLCy, trzeba .to załatwić w domu,
tak Jak w ogóle w domu wykończyć należy
wszelk,le szczegół v foalptv
(c d. n.)

Fro.sz.'

...

Główne prawidło przystojności

w roku 1013

1

...-

--

Lingwistyka na wesolo

pi ze ..•

PANORAMA Nr 2 (lZ6) -

3

pod
Pozycja Nr 71
Czarne: Abramow

Białe: Panow
Z partii, granej W turnieju o mi,m rzostwo
Moskwy W r. 1949.
W tej orygmalnej sytuacji Panow nie zna.lazł właściwego posunięcia. Zagrał on Hc4,
co doprowadziło od razu do katastrofy. Czarne w punkcie e5 przesłoniły gońcem linię
obronną We6-Ge3 i następnie Zdobyły goń
ca e3 rz: szachem. król g2, Hg3
i Panow mu-

+

siał poddać partlę.

Ciekawe, że partia była drukowana dwukrotnie w biuletynie XVII szampionatu Moskwy z uwagami Abramowa oraz w 4 numerze czasopISma "Szachmaty" z uwagami
Awerbacha i porażkę białych uznano za nieuniknioną.
Tymczasem amator moskiewski
M. Mamewicz znalazł przeoczoną przez znawców niezwykłą drogę do remis. Poświęca się
dWle wieże, aby umożliwić hetmanowi zaję
cie pozycji na b3 z szachem· A więc:
1. Wxg6
!!
hg
oczywiście
przyjęcie ofiary jest konieczne,
gdyż inaczej biały hetman
otrzyma punkt
oporu na polu g4.
2. Wd8 + !!
WxW
I znowu przyjęcie
drugiego poświęcenia
jest niezbędne, gdyż na król f7 nastąpiłby
szach hetmanem na b3.
3. Hb3
Kh7
4· Hf7
Kh8
i <:zarne pod groźbą przegranej zmuszone są
powtarzać ruchy królem, a więc remis przez
powtórzenie posunrl.ęć.
Pozycja Nr 72
Czarne: Anderssen

l'edakcją

Ze świata "oblet

c

Karnawałowe

K. Makal'czyka

Wraz z

leństw do

cowej bez dalszej gry. Partia Rudenlko (ZSRR) z
Keller zakończyła się remisowo. Amery_
kanka Gl'esser wygrała z Gruszkova_BiJel&k.ą (Cze_
chosłowa,cja) , Larsen (Dania) poddala si ę Węgier_
ce Langosz, a Karff (USA) uległa reprezentantce
Kuby Mora.
W ciekawej partii Gruszkowa_
Bielska
(CSR) uzyskJała z Bykową ~ZSRR) wynik
W III rundzie kobiecych nrlstrzostw świata w
remisowy, pooobn ie jak Tranmer (Anglia) i z Lar_
szachach padły następujące wyniki:
Heemskerk (Holandia) wygrała z AngieLką Tran_ sen (Dama) i Mora (Kuba) z Langosz (Węgry).
Rudenko OOn.iosła zwycię_
mer, Bielowa (ZSRR) zwyciężyła Larsen (Dania). Szachistka 'r adziecka
R~rezentan1lka Polski Hermanowa zmusiła do pod _ stwo nad Heemskerk (Holandia). W ostatniej partJi
LangQ5'Z
(Węgry{).
mimo
nie;zwykle zaciętej ' obro_
dania się Mora (Kuba), a de Silan (Francja) prze_
ny, musiała poodać się Amerykance KarU.
grała z Benini ('Włochy).
Po IV rund2lie rozgrywek w mistrzo.stwach pro_
Partię
Rubcowa (ZSRR) BykO'Wa (ZSRR)
wadzą: Rubcowa (ZSRR) i Gresser (USA),
które
przerwano z dużą przewagą Rubcowej.
zdObyly
dotychczas po 3 pkt
Najciekawszym spotkaniem IV Irundy zawodów
W
dalszym
ciągu
rozgrywek
s21achOwych
o
m~_
szachowych o mistrzostwo świata była partia Rub_
oowej (ZSRR) z Niemką KeLler, zakończona wyru_ strwstwo świata w kOiIlkUrencJi kobiet, duży suk_
wygrywając
kiem remisowym. Niespodziewanie 2lakończyła się ces Odniosły reprezentantki ZSRR,
partia między
Benini. (Włochy) i Amerykanką 3 partie: Bykowa wygrała z Hermanową (POlska),
<>Taz Rubcowa z Larsen
(k,e sser. Mająca wyraźną przewa,!W przez cały czas Biełowa z Mora (KUba)
gry Benini przeoczyła łatwą kombinację Amery_ (Dania). CZwarta szachistka radziecka Rudenko ma
kanki i musia~a poddać się w 53 ruchu_
Polka w oolożonej partl:l z Langosz (węgry), dużą prze_
Hermanowa przegrała w 37 ruchach z Francuzką wagę pO'zycyj11.ą·
de Silent. a w ostatniej rozstrzygniętej partLl Lan_
Nhe'Spod'Lialnka była przegrana Gresser (USA) z de
gosz (Węgry) pokonam Bd.elową (,zSRR).
Silam (Fra.ru:jM.
Holenderka Heem.skerk łWygrala
Bykowa (·Z SRR) poddała się swej rodaczce Rub_ z Gru&lJkova_Biels:ka (CSR).

KOBIECE MISTRZOSTWA SWIATA
W MOSKWIE
HERMANOWA (polska) WYGRYWA
Z MORA (Kuba)

Niemką

pod

redakcją Wł.

Zrozumiałe, że

prawie każda .z cór Ewy
na balu za'ćmić swe SlOstry. Ale
trudno czasem =zumieć sposoby, jakich si~
chwytają, aby osiągnąć ten ceL.
chciałaby

5, REBUS OPISOWY
Postaw obok siebie dwtie litery "g"
d do rorz:wiązania rebusu bierz się.
"Mata", Warszawa.

Rebus składa się z 5
literach: w, n, o, n, t.

słów

o

początkowych

"Esse",

Zdębice.

2. KOMBINATKA

Zuckertort
1. Sxf7 l, KxS 2. Gc4
Ke7 3. Hh5, He8,
4. Hg5, hg, 5· Gxp mat.

t. 4)·

wałowe.

4. ZADANIE MATEMATYCZNE
Z pierwszych siedmiu kolejnych cyfr (l,
2, 3, 4, 5, 6; 7) zestawić taktie liczby; kMrych
suma równa się 100. Żadna cyfra powtórzyć
się me może.
"Ate", Poznań.

Z trudem uciułane g.rosze wyd'aje się bar..
dzo często na szatę, kJtóra może jest nawet
ładna, ale zupeliruie nieodpowiec1nia. W swym
dążeruLu do zabłyśnrl.ęcia eleganoj'ą wiele ko_
jedno - 2 nagrody pocieszenia. Rozwiązania biet zaJbraca zmysł krytycZlI1Y. Rezultat? Danadsyłać prosimy w terminie dwutygodnio_
ma strojna w koronki, pióra, kilogramy
wym pod adresem: Spółdz. Wyd._Ośw. ,,~y sztucznej biżutocii, ubrana w suknię z wyszu_
telnik" Dział Rozrywek UmYSłowych, kanego materiału i o wyszukanym kroju spo_
Łódź 1, Piotrkowska 96, pOkój 253.
strzega nagle z przerażeniem. że wygląda
wręcz... śmiesznie.
Dobrze zresztą, jeśli to
lłIOZ~ZANIA ZADA~ z DN. 30. 10. BB.
sposrbrzega, gorzej jeśLi. nie widzi rażącegó
1. K.rzyżówka. Pru;iomo: lA. Kreda. lG. Omlet. kontrastu między sobą, a !Lormymi uczestnL
2C. Podanie. 3A. ladom. 3G.. Annrun. 4A. PJlknlk.
Te "inne" mają proste ale
4H. Ansa.
SA. Aka. ·5E. Rozrost.
6D. Farad. cżkami zabawy.
wdzięczne sukienki. przewaźnJi.e ciemne lub
7A. .All!talek.
71. Aga.
8A. Slrok.
8F. Ka1ntar.
9A. Nafta. 9G. U1ia. 10A. Forteca. llA. Kaira. w pastelowych barwach przybTane dyslcreL
11G. CiBm .. Pionowo: Al. KliJpa .. A7. Asnyk. B3. Di_
kanka. Cl. Epika. C7. TofjiiJ. Dl. Doon. D6. FaJktor. . nie jakimiś drobia.ZJgami. Wyglądają estetyOZJEl. Adm.tral. E9. Ara. F4. Korek. G1. Ona. GS. Za_ nie li. świeżo.
prawidłowe roowiązanJie wszystki<:h po_
wyższych
zadań przeznaczamy 3 nagrody
książkowe do rozlosowania a za co najmndej

Za

kaie,c. HL Minard. · HS. N hcL. li. Lenno. 17 Atlas.
Jl. _~j. Kl. Temat. K7. Arara. 2. KonikóWka.ślimacznica: Twóf'U:iJe <JrygrJna:ine zadalllia. 3. Sza
;rada: DzlJeń Zar-dusz,-ny. 4. Zadanie matematyczne:
9376 X 9376 = 87.909.376.
.
Za rozwiązanie wszySItkich zadań nagrody wylosowali!: 1. Ma:lańsoki Lesrek, Łódź, 11 Listopada 21;
2. Barclkow:."k;i Wiesław, RadoIn, żeromskiego 117;
3. Chudziak Taileu.sz, śrem, Rynek 25. Nagrody po_
cieszenia wylosowali: 1. Alenowi<lZ WdinC'e!1ty, Lo.
bez, Slowacltilego 4, i 2. Makówka Ireneusz, UM,
Zgiersikla. 175.

+,

TURGENlEW Iwan. Opowiadania. str. 112,
1949. ("Czytelnik" - Bihl. Młodego Czytelnika - Przekłady z literatur obcych,

miary problemu dla wlelu kobIet
urasta pytanie "Jak się ubrać"? O ile ubra_
nie się na co dzień nie stanowi już tego proble
mu bowiem wystarczy trochę gustu i pomy_
słomści aby z niedrogich materiałów skom_
ponować' estetyczne i praktyczne "wdZl:ank~"
- o tyle wszelkie "wypady" nastręczają Wlę
cej lcl:opdtów. Zwłaszcza zaś wypady karna_

Lubnaara i R, Mialkowskiego

1. REBUS

+
+

Wydawnictwa

rozpoczęciem karnawałowy<:h s~a_

ROZRYWK,I UM YS·tOWE

+

Białe:

kontrasty

"ącik

myśleć.

I druga zasada:

od dobrego samopoczucia
nawój. dobre samopoczuciJe zaś nie
ma nIiic wspólnego ze wspaniałością SItroju.
zależy

NEL.

"'ate'istgcznq

Do gÓJ:ll1.ego kwadratu wpisać 3 wyrrarz:y
trzyliterowe tak, by czytane poziomo i piono_
wo miały jednakowe brzmienie. Znaozenie
wyrazów: 1. Tw1iIerdzenJie. 2. Ga1unek pa_
pugi. 3.. Wykonawca WYroków_ Następnie
ustawić litery w kolejności li~bowej (1--5).
Z mr.zymanego wyrazu pTZez przestawienie
liter utworzyć 5 nowych 5-głoskowych słów,
składających się Ql tych samych ]j,ter. Te n()..
we słowa WlPisujemy rzędami poZliomymi do
dolnego kwadratu w ten sposób, by zaznaCZQI[)a przekątna dała wya-az, który otrzymaliśmy .21 gÓ!rnego kwadratu.
A. KrawCZYk, Ł6dź

ZEROMSKI Stefan: Pisma. pod r-ed. stan.
Pigonia.
Tom II: Nowele i opowiadania - 2. Str.
324. 1949.
Tom III: Nowele i op owładania - 3 (Duma o hetmanie i inne utwory). Str. 226,
1949.
3. POCZWÓRNY ANAGRAM
T-om V: Nowele i opowiadania 5.
(Wiatr od morza i !inne utwory). Str. 382·
Gdy się na morzu rozszaleje ......
1949 ("Czytelnik").
..... nadbrzeżny łamie się jak trzcina,
KOWPAK S. A. Od PutywIa do Karpat. Str·
Arab trwożliwje bierze w rękę ......
172, i-lustr. ;L mapa perza tek&tem, W-wa
Majtkowi zniknie wtedy harda mina.
1949. (Wyd. "Prasa Wojskowa")·
RZEZACZ Wacław. Zielona ksią.żka. str. 140
ilustracje M. Piotrowskiego. W-wa 1949
Lepsza od statku wówczas mysia .. M'
("Czytelnik").
U1JUpeŁn.ić treść wierszyka 4 pięc:ioliterowy_
TOŁSTOJ Aleksy. Złoty kluczyk <:zy1i niezwykiłe
przygody pajacyka Buraooo. mi słowami, Składających się 7J tych samy<:h
Przełożył Julian Tuwim. Str. 130, W-wa Niter.
, Bednarek, Łódź.
1949 ("Czytelnik")·

"Im prościej - tym bardziej wytwornie" o tej zasadzie warto przede wszystkim po_

20 listopada 1949 roku został oddany do użytku w
Budapeszcie mom w.iszący, chluba węgierskich inżynie
rów. W roku 1944 został on przez niemieckiego okupanta Zi!liswzOil1Y. A 20 listopada 1949 roku" równo
w setną rocznicę pOlWstania, Z'Ostał znów oddany do
użytku. D1JiJeń ten uczciły trzy znaczki obiegowe (o mo_
tywie widzianym na górnym znaczku naszej dzisiej_
szej' reprodukcjiJ): 40 i 60 filerów oraz 1 forint dwa
znaczki lotnicze (motyw na dolnym znaczku, ró:bnią<:y
silę zreSl7ltą tylko napisem i małym samolotem): 1,60 i 2
forimrt;y - oraz jeden blok: 50 forintów. Znaczki te
zQSt;aQy wyh.-xmane rotograwiU['ą. Część nakładu ma
ząbkowanie ramkowe 12:12%, a część pozostała nie_
ząbkowana

•

I jeszcze jeden motyw
UPU (ŚW1iatowego Związ..
ku PocZJtowego). tym razem wydany przez francu_
ską strefę okupacyjną Niemiec dla Baden.ili., Nadrenii
i Wirtembergii. Dla każde_
go z. tych "państewek" ukazały się po dwa znaczki
o identymnym rysunku:
20 fen (karrrrinowo-<:zerwony) i 30 fen (n.reb'ileski). Rysowali
Meyer i Rixa. Rotog1"awliiura. Nakład po 400 tysięcy seriIi.
(w. j. o.)

•

Talerze

włocławskie

ności wyżej

wymienionej mstytucji jest konkurs na malowanie fajansów o charakterze
ludowym, zorganizowany wśród robotnicmalarek w zjednoczonych fabrykach fajansu
we Włocławku. Celem konkursu było WI1Jn()..
wienie tradycji ludowy<:h w zdQbieniu fajansów, tradycjI które stanowiły odrębny styl
włocławski,ch fabryk. W konkursie ucze&tniczyło 17 osób; dostarczono 166 prac.
Trzy
robotnice-malarki
otrzymały
równol'l'lędne
wyrozmenia: Helena Troszczyńska, Zofia
Wałęs i Salomea Za.jkowska. reszta otrzymała
nagrody pieniężne.

W dalszym ciągu Bluro Nadzoru Estetyki
Produkcji wysłało do Włocławka prof. Antoniego Buszka, który przeprowadził z malarkami kurs malowania podszkliwnego i naPrzemysł ludowy, który nabrał dziś &pecjal- s'lkliwnego w oparciu o dawne dobre tradynego wyrazu dzięki energicznej działalności cje fabryki, przystooowując je do obecnej
MJmsterstwa Kultury i Sztuki oraz Biura ' produkcji. Kurs dał bardzo dobre wymki.
Nadzoru Este.t yki Produkcji, rozwija się <:0- Wykonane na kursie projekty przE'<lstawiono
ra'ZJ wspanialej Jednym z odcinków działaI- do oceny komisji łt;walifikacyjnej, po czym
ł - PANORAMA Nr 2 (126) D-I-IOOOO

zaczęto według nicn zdobić fajanse
port ~ do użytku wewnętrznego.

na eks-

Również z ramIenia BNEP, do :f!abryki we
Włocławku
skierowani zostali art. maI·
Grześkiewiczowie, małżeństwi,
którzy również przeprowadzili. próby
zdobienIa fajansów, osobiście i przy udZlale malarek. Również te prace, Grześkiewiczów i pod kh kie-

runkiem wykonane kompozy<:je malarek, zakwalifikowano na komisji
Porównując poziom
artystyCQ:ny wyrobów
przedwojennych fabryki z dzisiejszym, należy stwierdzić ogromną zmianę na lepsze, jeśLi
chodzi o wzory do produkcji masowej. Wyróżn1ają się one szlachetną
linią motywów
zdobniczych.
Talerze włocławskiej fabryki fajans6w, poza swyn przeznaczeniem użytkowym., dzięki
Taką samą akcją została objęta produkcja
wartośóom artystycznym,
mogą słuźyć do
fajansó.w w Kole (woj . pO'lnańskle), gdzie
dekoracji wnętrz, świetlic, domów wypoczyn- malarIo-robotnice wykazują dużą inwencję
kcwych itp. Wyroby te mają s·ię ukazać artystyczną,
wkrótce W handlu.
Chwalislaw Zieliński

