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Norwegia uznaje Chiny Ludowe
OSLO, 8.1. Dzienniki donoszą, iż rząd norweski postanow:l
stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową, wyrażając gotowość wysłania swego przedstawiciela
do Pekinu.
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Ograniczenie produkcji rolnej w USA
NOWY JORK, 8.1. Rząd amery- plantatorów będzie musiało - jak
ikański zarząd7Jł ograniczenie o 17 poda je "Wall Street Journal"

proc. powierzchni siewnej pszenicy
z powodu trudności zbytu. Powierzch
nie uprawne pod kukurydzę mają
być ograniczone o 10 milionów
akrów.
Z;arządzenia władz redukują pcna
tym powierzchnie plantacji bawelny. Za plony ponadkontyngentowe
otrzymują farmerzy tylko polowę
ceny. Mimo drastyczllyeh ograruczeń
26,3 proc· zbiorów bawełny - według
statystyk rządowych - nie
można zbyć.
Sila nabywcza lud-

i honorze zdrajcy Leopolda•••

BRUKSELA. W liście, opublikowa nym w Brukseli, były premier brytyjski Winston Churchill, staje jawnie po stronne eks·króla belgiJRepu skiego, Leopolda.

Centralny Rząd Chińskiej
bliki Ludowej uważa, że obecność
delegatów niedobitków chińskiej
reakcyjnej kliki kuomintangow'
skiej w Radzie Bezpieczeństwa
jest sprzeczne z prawem.
Zdaniem Cent ralnego Rządu
Chińskiej
Republiki LudQwej
wspomniani wyżej delegaci kuo
mintangowscy powinni być wy"
daleni z Rady ~ezpieczeństwa.
Centralny Rząd C'nińskiej Republiki Ludowej wyraża na dzieję,
7.e stanowisko Centralnego Rządu
Chińskiej
Republiki
Ludowej
b
'
ędzle wzięte pod uwagę i cdpowiednie środki zostaną zastosowa
ne w celu wydal enia delegatów
kuomintangowsk ich z Rady Bez-

PEKIN, 8.1. Agencja prasowa Nowvch Chin donosi:
Minister spraw zagranicznych Chińskiej
Republiki Ludowej,
Czou-En-Lai. skierował do przewodi1iczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Romulo, sekretarza generalnego ONZ - Trygve Lie
oraz do członków Rady Bezpiecze ństwa, a mianowicie do ZSRR,
Stanów Zjędnoczonych, Francji, Wielkiej
Brytanii, Ekwadoru,
Indii, Kuby, Egiptu i Norwegii - następującą depeszę:

skutkiem ostatnich cz:arządzeń ogra
powierzchnie siewne o 50
proc, a nawet więcej. Rząd ma na
dzieję, iż przez tę operację uda mu
się utrzymać wysokie eeny na rynku światowym.
pieczeństwa.
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Ruhry

Churchill o uroku osobistym

Z

ludo,,~

Zagłębia

BERLIN, 8.1. W Duesseldome odbyła się potęŹIla manifestacja r0botników Zagłębia Ruhry na znak protestu przeciwko statutowi Za.
głębia Rubry"
remilitaryzacji Nie miec zachodnich oraz przeci.wk.,
polityce angl<,-amerykańskich władz okupacyjnych i marionetkowego
rządu ~ Bonn. Przemówieni~ wygło sili: Max Re4mann w imieniu KPD.
Matem - w imieniu SEl) o.Taz przedstawliciele Partii Komunistycznych Francji., Belgii, RolandH l Sz wecji.
Podobne zebrania odbyły się również w innych miastach Zagłę
bia Ruhry, l\ w szczególności w Es sen i Dortmund.

.

W liście tym, nOS'lącym datę 12
maja 1948 r., adresowanym do sekretarza kTólewskiego. barona de
Wiar t , Churchill odwołuje swoje
oświadczenia.. zrobione po roradZie
Leopolda i kapi1Julaeji Belgii w roku 1940. Wbrew swej lllPrrzedniej
wypowiedzi, brytyjski podżegacz
wojenny chwali "urok osobisty i
honor" eks-króla Leopolda. Robi
on to w jawnym 'z amiarze wpłynięcia na belgijską opinię publiczną,
w przededniu zapowiedzianej na

i~łda

Z

10 stycznia' debaty parlamentarnej.
dotyczącej referendum narodowego
w sprawie powrotu na tron króla
Leopolda.
List ChurclIilla. wspierający kam_
panię monarchiM6w. stanowi odJpo.
waedź na be7JPośrednie, zapytanie
sekretarza eks-króla, który uskarża
się na "ujemne wrażenie". jakie
niektóre uSIf:ępy ze wspomnień Chur
ehilla wywarły na '/JWolennikach
Leopolda.

I

jfsi
zadowolona
TruBlana

orędzia

WAS,ZYNGTON, 8.1. Niedawne sytuacji w Stanach Zjednoczonych.
prezydenta Trumana do wywołało dość żywe komentarze.
Kongresu, poświę~one omówieu.u
Na ogół ocenia się je jako podyk·
towane przede wszystkim względa
mi na przypadające w listopadzie
wybory do Kongresu.
Republikańscy ezl'o nkowie Kongre
su przyjęll orędzie Trumana z dość
dużą rerzerwą. W ezas-ie odczytywaorędzie

r'
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~~clsi:~~~~O~! ';1!'::~.~r:I~ Dziś rozpCiczynalą się obrady ministrów spr. zagr.
~~er~1f ż~r~~~:~y ~~~cv;~~~:
------------- " 1
rytuj
kieJW
fi .. "lI'\I ~" Al r
fi
proamerykańskiej. "Prawda" przyta towy jest następstwem decvzjj po.
1
wa ~ " IiV ;. JIf I~
cza nIedawne nle2iwykłe charakterY-WZIętej przeż 80 kongres - kontroC!!!
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budżetu
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SJtyczne oświadwenie australijskiego ministra spraw zagranicznych
frankisto\vskiego
MOSKWA, 8.1. "Prawda" warty kule pióra znanego publi.cysty Wi... Spendera, który mówiąc o głóWIl1ych
na polic~ A i wOJ"sko
ktorowa komentuje rozpoozyna.jącą się w dniu 9 bm. w Colom1;lo na krajach powołanych do kierowania
Cejlonie konferencję mdnistrów spraw zagranicznych tzw. Brytyj- polityką w Azji południowo-wschoPARYZ, 8.1. Parlement franki,. sWej Wspólnoty Narodów.
.:I_· e ·
~trall' . Stany
Ulul
l, wym l'enl'ł Au",
ę l
.
stowski rzebrał się na sesję plenarCharak!terYlZUjąc sytuację mięcłly-l ParyżU w sprawie utworzenia kom- Zjednoczone. natomiast zupeŁnie po
ną, aby omówić preliminarz budże- narodową, w jakiej konferencja ta blnatu Zagłębia Ruhry - LlJotaryn- minął Anglię.
towy
na r·dla
1950,
któryi przeznacza
na iZostała zwołana, "Prawda" stwier- gia '_ Lu ksemburg, który w myśl
wydatki
policJ'i
armii w tym
Konferencja ministrów spraw za;.
roku ponad 8 milierdów 200 milio- dza, iż Zbiera się ona w ehwili z.ao- intencji USA, ma stanowić przeciw" graniczmych imperium brytyj~kiego
strzania się sprzeczni>Ści anglo-ame. wagę i Jtonkurenta angielskiego
nów pesetów (cyfra, do której się rykańskich. Wspólna nienawi ść rzą- przemysłu hutniczego. "Prawda" ey- w Co.lombQ - dągJrlie dalej "Praprzyznano), to znaczy ponad 50 proc. dzących kół krajów kapitalistyoz- tuje rówm:ież wypowiedź czasopisma wda" _ odzwierciedla dwie tendenogólnej sumy budżetu.
Preliminarz budżetowy przewiduje nych do sprawy poroju, do krajów, brytyj,skiego "New Statesman , and cje w polityce imperializmu brytyjiPO stronie wydatków sumę 17 mi- które wkroczyły na drogę socjaliz:. Nation" o amerykańsló.ch planach skiego: rl.I jednej strony dążenie. do
· dów 94 O nu'l"lonow pese tów, z mu, nie usuwa tych głębokich pil.'lZe- organl.zacji "Eurupy bez Anglii". li w,zmoźenia walki przeciwko ruchowi
l :ar
(!Lego 2 miliardy 500 mili.onów prze ciwaeństw. Wymownym świadecWalka między Ameryką i Ang ą
znaczone zostaną dla ministerstwa Wiem anrtyangielsldej polityki USA - pisze "Prawda" - toczy się nie narodowo-wyzwoleńczemu w krajach
spraw wewnętrznych (policja), 5 mi w Europie są stałe ta,r cla w tzm. tylko na terenie Europy, lecz i w Azji i Oceanu Spokojnego, z drugiej
liardów 700 milionów dla minister- Or.g~acji Europejskiej Wspólpra- Azji. gdzie Anglia usiłuje przeciw- zaś strony - dążenie do wzmocniestwa wojny oraz jedynie 1 miliard cy Gospodarczej, gdzie USA kon- stawić się w!Zlrastającym wpływom ma osłabionvch ' nN7vcji brytyJ'słdch
' 6w na ce1e o ś'
sekwentnie
'-J
400 m il lon
Wla to w
e .montuj",
. . front pl'7leciw- USA w krajach imperium brytyjal J ni "wpływów
USA
skiego. Niedawną porażkę labourzy- prze2J '/JW ' eza e
.
t>rzewidyWany deficyt, w wysokości ko Anglii.
około 93 milionów pesetów, ma być
ZnamieIlille są również toczące sdę stów australijskich i lWwozelandzA zk ł . k
d k b d k
pokryty przez podwyższenie podat- obecnie rokowania między Bidault kich, wielu komentatorów za.granicz
Ci ' o WIe
porzą e o ra
onk'
a ambasadorem amerykańskim w nych ocenia jako zwycięstwo partii ferencji dotychczas nie został jes'Zowo
cze oficjalnie opublikowany, to jedn~ liczme komo:mtaree prasy kapitallStycmej l'1Zucają światło na jej
charakter. Poważne miejsce w abradach , zajmie zagadnienie "walki z
komunizmem". Prasa nie ukrywa,
że pod "walką z komunizmem" roMSO~-I(f'h
rem barbarzyńSkiej ustawy o uni- zumie się walkę pl'1Zeciwlw rucho..;
ft '"
li
'cestwi'e niu .,niepeinowartościowej" yvi narodow<?-~?leńozemu w Azji
WffiDE:N'. 8.1 Prasa wiedeńska z.amieszcza liczne materiały, śwliad- części ludności austriackiej.
l montowarue blokow agresywnych,
cz"cc o aktywizacji elementów faszystowskich w Austrii, które coraz
analogicznych do paktu atlantyc'"
. ,
ństw
"Prokurator" RuJbert Kauer był kiego
częściej przenikają na wysokie stanowus1ka, w apara,CIle;pa
owym. od roku 1932 czlonldem partii hi.
Jakkolwiek upłynęły już 4 lata
Tak np. szefem policji w FIO!I'ids- tlerowskiej l 'brał czynny udział w
"Prawda" podkreśla, iż na tym je_
od chwili wyzwolenia Austrii, wła- dorfie (robotni.cza dzielnica Wied- nielegalnym ruchu nazistowskim.. dnak nie wyczerpuje się por,ządek
dze austriackie jak podkreśla nia) jest rotmistm Karl Weiss. kt6ry Radca Weinzettel był prokuratorem dzienny obrad. Jak stwierdza prasa
prasa demok ratyczna - nie wywią- "wyróżnił się" w czasie powstania za czasów hitlerowskich i otrzymał brytyjska, konferencja w Colombo
zały się ze swoich zobowiązań w 1934 r. Robotnicy wiedeńscy dobrze order faszystows,ki. Obecnie Wein- wLnna przyczynić się za wsze,lką ceaziedzi:n:e d enazyfikacji .aparatu pamiętają Weissa, który w bestial- zettel znowu zajmuje wysokle sta- nę do ,zacieśnienia więi i wspólpra
państwowego.
ski sposób mlęooł się nad schutzbun nowisko w apara cie wymi'aru spra- cy między krajami imperium brytyj
dowcami w czasie ich przesłuchiwa wiedliwości, Niejaki Ka rl Klemenz, skiego, przy czym współpracy nie
nia.
.
który był sędzią naZIs towskim w tylko politycznej, lecz i gQ5podarPrasa postępowa podkreśla, że m i tzw. "Sondergerkht" w Salzburgu, czej. Prasa brytyjska nie ukrywa,
roslterstwo spraw wewnęir$ych jest obecni e radcą sądu okręgowego że na konferencji zostaną obszernie
Austrii zwalnia z pol,i cjj i żanda.r- i przewodniczącym kolegium sę- omówior,e stosunki wzajemne międziowskiego wLecben.
dzy strefą szterlingową a Sltrefą do
8,1· - Na odbytym merli osoby (j poglądach d emokra NO 'WY JORK,
l
h t
nach V' t
tycznych,
za.stepuj:,!!c j e byłymi
larową pod kątem widzem a wysdłna Wyz'Y0 onyc . e~e
le namu aktyWnymi hitlerowcami i f<l,szrsl"l
Członek sądu okręgowego Sronzel ków rządu angielskiego przeciwstaKongreSie z:w1ązkow. ~wodowych mi. z dawne ' Re1mwehr y",
był za czas6w h itlerowsk ich wyso- w ienia się gospodarczej penetraeji
podano do wtadOmo ś Cl, ~e w kont~o
. . . • ..
.
.
. .
la m urzędmkiem ) muerialnego" mi USA do krajów strefy ll:Ziterllngowej.
lowanych przez Francuzow połudnto
D~lenr:ik.l zwracaJ.ą ro~me~ uw a- n.isterstwa spraw :edliwości. Niedawwych pr owincjach IndochlO, spe- g~ ze WIelu ~:!Szystow z.aJ,IDUJ.e wy: no otrzymCił on nomi nację na kiecjalne grupy do walki ekonomicznej b~tne sta~owl.Ska :,vdl~ust!l~CIUm
mI rownik~ wydziału w m imsterstwie
zn:s zC'Zyły w ciągu ubiegłych trzech rosterstWlle sprawie. :w.0SCl • . ,
<;prawiedliwości.
lat 15 tysięcy akrów plantacji kauPra'Yą ~ęką. ~u~trlack:e?o ~mlstra
czuku i 25 tysiecy ton nagromadzo sprawl eclllwoscl Jest meJakl Hugo
Wszystkie te bynajmniej niekomny;h zapasów kauczuku, ,w~sadziły Suhomel, któ~y w ~ol~ 194,2 zos~ał -:etne dan e - jak pod~reś:a~ą dzien
w pow 'etrze ponad 300 mos~ow. roz jednym z klerowmkow "lmperJal , :'lIki - dowodzą kłamlJ wo scl zapew \...
~
biły
lokoinotyw i 461 wagonów nego" ministerstwa spraw iedliwości nień ~!l<l dz austriackich, jak oby w
~ !§;tf?ł 2 .' 4
1c
tow- rowych oraz uS7 o d ziły tor ko Sądy hitlerowskie od n iego otrzymYI AustrII przeprowad z,ono ,.d emokralejo~y na przestrzeni 1500 mil,
wały instrukcje, Suhomel był auto- tyzację" aparatu państwo wego.

Komentarz "Prawdy"
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lP' O R 11

100

I

r

"

lowany przez repu'blikanów. a prze
podatków. repu'
blIk anie krzykami i gwizdami rzagłuszyli słowa Trumana, który część
swego orędzia musiał powtórzyć.
Przywódca repubu.kan6w w Izbie
Reprezentantów Martin oświadczył
że orędzie Trumana było "chwytem
T_t'orego pomocy
po l't
l yC!lnym. przy",
bUłS1ą·łd~;V. ano naród wvrowadzić w
widującej obniżkę

Postępowy Zw.l.ązek Robotników
Elektrotechnicznych ogłosił deklarację, w której zarzuca Trumanowi
i~ w sposób cyniczny wykręca się
,.
o d zaJęCla
stanowiska w sprawie
uchylenia antyrobotniczej ustawy
Tafta-Hartley'a. Deklaracja stwier
dza, że Truman "prowadzi tanią g~
wokół tego zagadnienia, dotyczące
go dalszego istnienia wolnych związ
ków zawo d owych w Stanach Z'Je dno
czonych",

I

Jak donOSi
agencja Associated
Press, giełda zareagowała na ogół
pozytywnie
na orędzie Trumana,
określając je jako ,,konstruktywne".
Niektórzy przedstawkiele kół finan
sowych oświadczyli, że "tego właś.
nie po oredziu się spodziewali".

"

Program
psy[hologiczny"
•

podzegaczy

WASZYNGTON (Telepress), S,L
Rzekomo w celu wyjaśnienia "przy_
czyn" amerY'kańs:k:ich dostaw broni
do państw - sygnatariuszy P~
AtlaJlltyclriego, DepartameIllt Stanu
USA opracowuje obecnie .,.psycholo.
glczny program beZJpieczeństwa".
Wiadomość tę publikuje g~ta
,,New YO!I'k Times", która podaje
poza tym, że we wszystkich krajach
al
n eżących do Paktu Atlantyckiego
....
ł .
.
ufo
J
zo.."aną za ozone "Blura I
rmacy
ne". których działalność nie ograni.
cza się jednak do publikacji faktów
l' Cyfr.
Amerykański. ...program psycholo.

giczny"

okażał się konieczny w

ZJWią~u z oburzeniem ludności W
krajach spod znaltu Paktu AtIantyckiego, które. jak na przykład we
F
jl
j
la'
st j h
ranc • prze aw
SIę w 'ra kac
bojkocie amerykańskich dostaw
broni.
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hi-I sięcznie

NOWY JOru<:, 8.1. Dr Lawrence I dzieży amerykańskiej poSiadają
A. Aver Lll, znany znavvca Psycho-, storyjki, pokazujące fotografie nalogi.! z S tate Teachers College, Wor_ Wpół obnażonych kobiet - bohate·
ces ter, Ma ss, stwi erdził ostatnio. że i rek tych wydawnictw.
popularne w St. Zjednoczonych I Dr Averill oświadczył, iż wydaw"Co;nic Eooks" sprowadzają literatu cy "Comic Books" pr:zyp~ją,
rę USA do poziomu jaskiniowego iż każdy l'J ich crlyte1lllików jest "ma
i w poważn y sp osób szkodzą języ- łym
potworkiem.
posiadającym
kowi, ograniczając go do nie posia- mózg dziecka, seksualny popęd sadających żadnego IZnaczenia mono- tyra 1 delikatność duchową goryla".
sylab. Dodał on również, że wydaw
Dr Averill dodał również, że miemct.wa to dostarczają młodocianym
czytelnikom "płytkiej ucieczki od
rzeczywistości", jak również "nie_ .
Zdrowych sensacji erotyc7JIlych".
Wspomniany psycholog przedstawi! Amerykańskiemu Towarzystwu
Popierania Nauki swe badania, do- powiększ", SWO
konQlne na dzieciach w wieku szkolGabinet Numizmatyczny przy Mu
nym między 6, a 14 rokiem życia.
Badania te stwierdziły. JaK bardzo zeum Prehistorycznym w Łodzi po
·
.
..n_.
b
SzkOdliwy wpływ na wyobraźnię zys ka ł m ·m.
w sty<:zmu rvLl.U u .
i kształtowanie się charakteru mło- zbiór monet i siekańców srebrnych,
znaleziony we wSi Ruda pow. wieluńskiego. Skarb z Rudy składał się
z umieszczonych w naCQ:yniu glinia
nym 7 kg srebra.
łódzkich akademików
Znajdowało się tu m. in. kilka
W dniu wczorajszym powrócila okazów monetek srebrnych tzw· dedo Łodzi z woj. rzeszowskiego 25-oso
bowa grupa ZAMP, studentów Uni
wersytetu Łódzkiego.
zakładz·e
Grupa ta prrz:eznaczając okres zi
mowej przerwy w nauce nie na bez
czynność i zabawy, lecz na akcję o
obłąkanych
charakterze społecznym, zentuzjaz
mem przyjęła zaproszenie Pow·
NOWY JORK, 8.1. W miejscoKom. PZPR w Łal'icucie woj, rze- wości Davenport w stanie Iowa
"
.
szowskie, do przyjazdu na teren
tego województwa i udając się tam wybuchł grozny pozar w zakła~Zle
pod kierownictwem akademików - dla obłąkanych, w którym znaJdoSer ejskiego i Rll.sińskiego-.
.
wało się 68 pacjentów, przeważnie
Na terenie woj. r.zeszowsklego kobiet.
grupa działała w okresIe od 26 gru
dnia do 6 bm. i przeprowadziła sze
Jak zeznają świadkowie, na miejs
reg prac o char~kterze sp?łecz~o- cu pożaru rozgrywały się dantejskle
kulturalny~.
M .. m. akadem.:cy łodz sceny, gdy obłąkani usiłowali bezcy zorgamzowah kurs pohtyczno&połeczny dla działaczy wieJ'skich a skutecznie wydostać się z okratowa
ponad to obsłużyli 23 wiejskie koła nych pokojów.
ZMP na terenie pow. Łańcut oraz
.
zorganizowali 6 imprez artystyczMimo. natychmiastowej akCji ranych.
tunkowej, 32 obłąkane i 1 sanitaW czasie trwania tej akcji, lud- riuszka zginęły w płomieniach. 26
ność wiejska serd~cz.nie przyjm0v.;a pozostałych pa<:jentów odniosło cięż
la nas~yc~ akademiko~, a gd~ skop- kle poparzenia. Cały pudyńek spło
czył SIę lch pobyt, z zalem Ich zegnała.
(zn)
nął doszczętnie.

a inet n

S~~łeClna

akcia

POZ· ar

w

d la

om le oy

zn leziono
W pobliżu zamku Niedzica podczas robót ziemnych na głębOkOŚci
3 m natrafiono na szkielet mamuta.
Według infonnacji otrzymanych
od doc. dr. Halickiego, który l1l ramienia Muzeum Zi emi objął kierownictwo nad pracami wykopaliskowy
mi, jest to p ierwszy kompletny szki~
let mamuta 7Jnaleziony w Polsce.
Analiza profilu i osadów, w których znaleziono kośCi mamuta, po.
.zwala stwierdzić. że okaz ten pochodz.i 2l olrresu przedostatniego zlodowacenia Tatr. czyli sprzed kilkudzie
~lięciu tySięcy lat.
Nad miejscem, gwe malezione>

(18)

Przeklad Mariana L. Bielickiego
Koniecznie... Chcę pana widzieć, gdy będziesz
nad sobą. Spotkamy się po zachodzie słoń
ca. To czas spoczynku ...
Hopkinson pochylił głowę i odszedł, potykając się
o krzesła. Missis Rebus bez pośpiechu zapaliła papierosa. Z dzioba statku wracali profesor, Zina i Nina
Mikołajewna. Profesor głośno mówił:
- Było nam bardzo dobrze i wesoło. Wyobraź sobie, Nino, okazuje się, że jestem doskonałym ojcem,
to jest kochającym ojcem... Zdziwiło mnie to ...
- Sądzę, że nas nie wypędzą z jadalni. Zina jest
głodna ...
Profesor zamrugał i nieśmiało spytał:
- A czy mógłbym zjeś'ć z wami?
- Nie - odparla spokojnie Nina Mikołajev.rna.
- Ktoś mógłby to niewłaściwie zrozumieć ...
Ciąży mi ten twój nadmierny rozsądek, Ni.no.
- Nie mogę mówić tak jak kochanka.
- Rozumiesz - przechodzili już przez drzwi jadalni - jakoś trzeba przełamać lód ...
Syrena zahuczała głębokim basem i statek zaczął
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narów b1skupich i krzyżówek. Jedna z monetek została rozpoznana,
jako pieniądz króla Węgier Stefana I
'.
' .
Zdaruem. num12:mat ykow słk~rb 'Z
Rudy poSlada wl~lką wartośc n~ttko,wą. ~e wr.ześDlu :r:., ub. w Gab:;neele złozono anny z'blor mon,et sre
brnych, pochodzący<:h z <:zasow st·
Augusta.
Do Gabinetu Numizmatycznego w
ŁodZI przekazano również w roku
ub. wykopany w Lutomiersku IZbiór
monet miedzianych, w Hości ok. 300
sztuk tzw. ,,'boratynek" tj. szelągów, bitych między a:okiem 1658 i
1667.
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Dr Averill stwierdził, że nie na.
leży wią,zać licznych przestępstw
wśród młodzieży amerykańskiej jedymie z wydawnictwami "Connc

zawracać do
pasażerowie.

które zostały nagrod:oone PI."Zeal sąd
konkursowy Festiwalu Sztuk Ra_
dzieckich. próżno s7JUkać jakiegoś ze
SpOłu łódzkiego. Nie powiodło
się
naszej Melpomenie. Nie tracimy jednak nadziei i ufamy, że nie taazi.
się ona tym niepowodzeniem i potrafi utrzymać dobre tradYcde teatralne jakie dotychczas Łódź posia-

Books", ponieważ zarówno filmy
jak i radio oraz bardziej sensacyjna lirteratura erotyczna ponoszą od- dała.
powiedzialność za "brak etycznych
wartości i dyscypliny wewnętrmej
Wypowied2Jiano gdzieś pogląd, te
wśród młodych obywateli Stanów "łódzka publiczność 2lostała rlepsuta
Zjednoczonych".
dobrymi spektaklami ubiegłych lat".
Powiedzonko ze wszech miar situszne. Swietne spektakle Teatru Woj_
ska Polskiego pod dyrekcją W. K!"a.
snowieckiego, a potem L. Schillera,
tkwią w pamięci łOMan i dlatego
l'J kolei niech o tym pamaętają też ł
Inny skarb, tym razem monet zło nasze !Zespoły teatralne.
tych, I;lrzekazany został .Gabine~owi
Snując pofestiwalowe refleksje na
ze WSi Męka pow:. S1eradzkle~o. tematy łódzkie, nie wolno ltapom:!Skarb ten składa S1ę lZe znalezw- nac' o tym. że nie obyło si" J'ednak
nych podczas robót ziemny<:h 30
"
sztuk lzłotY:Ch dukatów holender. be2J wyróżnień, wprawdzie lIlie caskich z XVIII wieku.
łych zespołów, 1eQ2J indywidualny<:h.
'"
.
.
Z prawdziwą Więc radością apoleCenną pozycJą Jest tez zbIór ple- ozeństwo łódzikie zanotowało sukces
niędzy i srebra siekanego pochodze aktorski Karola Adwentowicza, dy_
nia polskiego, węgierskiego, niemiec rektora Teatru PowszechJnego, który
kiego li angielsk<iego z XIII wieku. uzyskał w pełni należną mu nagrod~
Wymienić też należy skarb z Piotr za kreację komendanta "Aurory"
kowa, złożony IZ monet srelbrnych Berseniewa, odtworzoną w sztuce
oraz uzyskane przez Gabinet Numiz Borysa Ławreniewa pt. "Przełom",
matyczny przy Muzeum Prehisto- wystawianej obecnie w Teatrze
rycznym w Łodzi w r. ub. monety Powszechnym.
czeskie IZ XVI wieku.
Bardzo uci.~ łódzkiego Widza
inny sukces _ suk<:es najbliższy robotniczej publiozmości łódzkiej. W
rzędzie bowiem odmac7JOnych pI"ZeZl
Z.OBłe
jury konkursu zespołów techniC7l.
t'
nych znala.zł Się zespół Teatru im.
Orzeczeniem Komisji Specjalnej Jaracza. Dohrze się stało. że ciężka
skierowano do obozu pra<:y, Modliń- i nerwowa praca ty<:h cichych wsp&
skieO'o KruslZewskiego 1 Kuczyńskie- pracowników teatru, jak charakte_
go nba '12 mieSięcy, Harendarza, Pie- :ryzatorów, inspicjentów, dekorato_
trzaka, Rzeszotarskiego, Zdrojew- rów, kostiumerów i innych _ zostaski ego i KowalSkiego na 6 miesięcy. ła należycie oceniona. Cieszymy sQę
tuk'
.
Kilku pozostałych szoferów, któ- w pełni z ego s cesu 1 - zycząc
zespołowt technicznemu Teatru Jarzy nabyli mm.iejsze MOŚci opon, racza
dalszej ()W() cnej pracyukarano 3 miesiącami obozu pracy. szczerze mu gratulujemy.
(zn)
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Przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi toczyła się rOZlPrawa przeciw
. ,
Itilk~astu praco~l~om CHPS., 0skal"W'Ilym o kradziez opon samochodowych. W kradzieżach tych brał
. . . .
.
rówmez udział szofer CentralI WIktor Harend= (Składowa 23} . Skra
dzione opony sprlZedawano prywatn
bywcom którzy kupowali je
~:na
'.
W1edząe dobrze, ze pochodzą one
2J kradzieży. Do nabywców tych
należeli między innymi: Jerzy Modl' 'sk·
f
(P
ki g 71)
lU . 1,
szo er ogonows e o
który kupił 18 szttlk, Ryszard Kruszewski, kupiec (Nawrot 44) 8 sztuk,
Józef Kruczyński, kupiec (Obywatelska 50) 10 sztuk, Ignacy Pietrzak,
s:rofer (Wjęckowskiego 105) i Stanisław Rzeszotarski, szofer (Andrzeja
koścu. zwierz~cia, wybudowano ~e. 38) którzy nabyli łącznie 9 sztuk,
cjalny barak, mający na celu ochro- Władysław Zdrojewski, szofer (Zaną szkieletu przed wilgocią. KośCi. menhofa 25) 6 sztuk. Zyg-munt Komamuta poddano specjalnej konser· walski szofer (Sienkiewicza 28).
wacji, polegającej na bandażowaniu
i umocowaniu niektórych kości w Prognoza pogody
łupkach, po czym cz
zachowam;iem
jak naj dalej idących środków ostroi
Zachmumenie duże z opadami
ności, przenieSiono je na noszach śnieżnymi
w dzielnicach pólłn.
do CzorS2Jtyna.
wschodnich, a deszczowymi na zaPo procesie zwapnienia, szkielet chodzie i południu kraju. Miejscami
mamuta zostanie przewieziolllY do mglisto. Na półn.-wschodzie mroźno
WarsZJawy, gdzie po zmontowanli.u na pozostałym zaś obszarze kraju
będzie wystawiony na widok publi- temperatura od-5 do plus 5 stopni
C2JIl.y -w Muzeum Ziemi w Al. Na Wiatry sła'be lub umiarkowane rz; kie
runków IZmiennych.
Skarpie.

ALEKSY TOLST-OJ

panował

I

na terenie Stan.ów Zjedno-/
czonych sprzedawane jest 60.000.000
miliOiIlów egzemplarzy 300 lub 400
różnych wydawnictw "Comic Books". 95 proc. badanych pI1ZeZ niego
dzieci - czyta i lubi "Comic Books". Niektóre z dzieci jako powód
swego zachwytu nad tymf historyjkami mówią, że bohaterowie ich to
"dzielni ludzie, mord 1 tją wszystkich,
którzy im się nie podobają".

•••

i technicznego zespołu
teatru im. Jaracza
w WYkazie zespołów teatralnych,
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turnieju hokejowego w Krynity

KRYNICA. Gwardia - Legia 4:4 plus 3 s.t. Cracovia pokonała ŁKS
(2:0, 1:1, 1:3). Mimo prowadzenia Włókniarł2J 7:1 (0:1, 3:0, 4:0).
ŁKS prowadJz.ił w pier;vszej tercji
4:1 - w trzeciej tercji, Gwardia
(Kraków) zremisowała ze stołeczną 1:0, ze strzału Koczewsklego. W n~
Legią
po se;ybkiej 1 wyrównanej stępnych dwóch tercjach CraCOVla
grze. Drużyna warszawska wystą- opanowała lodowisko i zdobyła 7
piła bez Doleckiego jednak ze Swi- bramek,
których strzelcami bY'li
carzem i Bromerem.
Palus, Burda i Wołk:owski - po 2
W drugim meczu rozegranym na I ora2J Masełko.
miękkim lodzie przy temperaturze
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Wczoraj w rozgrywkach Ligi
koszykowej padły następujące
wyniki:
Kolejarz (Toruń) Ogniwo
(Cracovia) 41:39 (20:19)
Kolejarz (Poznań) - Gwardia
(Kraków) 37:26 (20:15)
Stal (Swiętochłowice) Sp6jnia (Ł6dź) odwołany
.
AZS (Kraków)-Spójnia (Łódź)

Bozegrane w Ostrowiu Wlkp.
spotkanie o mistrzostwo ligi koszykowej między tamtejszym Koleja.
rzem a łódzkim Włókniarzem zakoń~lo się po dogrywce zwyclę..
stwem Kolejarza, w stosunku 85:32.
W normalnym m:asłe WYDik brzmiał
31:81 (15:16). Mecz był bardzo a.-

46:50 (28:28).

00

cięty a prow~enłe mnlenłało się
cbwUę.

brzegu. Przez okna jadalni wyglądali ski kurz. Słoneczne zajączki pląsały na butelkacn
Chiwrin, odrzucając z czoła spocone z piwem. Dygotały żaluzje. Bosy marynarz szorował
włosy, zapytał:
pokład statku.
- Co to jest? Jaki przystanek?
Wołga się rozszerzała. W mglistej dali rozpływały
Mister Limm kalecząc słowa, beknął:
się brzegi. Na wodzie, równie bladej jak niebo, drze- Rosyjski wódka, dobrze... Będziemy kupować mały tratwy. Od fal zbudzonych przez statek zaczywódka ...
nały one trzeszczeć, kołysać się, huśtając drewniany
Kazałupow:
domeczek z chorągwią, na którego progu, w bezwie- Powiedziano mi, że w tym miasteczku jaja są trzne godziny, ktoś w wypełzłej koszulce brzdąkał
na bałałajce.
pp rublu osiemdziesiąt...
Chiwrin:
Zółty holownik rozbijał wodę łopatami kół, wlokąc
- Wyłazimy... Mister Pedotti, jaja. Jaja kupu- ze wszystkich sił karawanę barek załadowanych dejemy.
skami, klocami, szarym drzewem. W pobliżu przeMister Pedotti:
pływała szeroka barka z ropą naftową, pogrążona
- My wszystko kupujemy:
w wodzie aż po wymalowaną na czerwono burtę.
Mister Limm:
W lesistym parowie dymił żelazny komin tartaku,
- Hurra, rosyjski Wołga!
do zboczy tuliły się domki, a na górze, za brzozami,
Parfienow, stojący przy barierce, wskazał zbliża bieliła się cerkiew.
jący się brzeg:
Po wielkomiejskim pośpiechu dziwnym wydawało
- Fabryka papieru, kolos... Przed dwoma laty: się powolne przepływanie brzegów, obłoków na zabłoto, komary. Powąchajcie: śmierdzi kwasem na
snutym mgłą widnokręgu, krów na mieliźnie wymacałą Wołgę. Rozkosz! Dwieście ton celulozy dzienchującymi ogonami, chłopa w furmance nad urwinie. To, bracie, nie jakieś tam głupstewko ...
skiem. Chciałoby się, aby prędzej, prędzej rozkręciła
się ta nieobjęta panorama ... Ale wiatr pieścił odwyIII.
kłych od pieszczot mieszczuchów, opadały okowy
Przepływały ciepłe brzegi.
Przepływały ciche
czarnych kłopotów, zaciskających mózg i skądś (co
obloki, rzucające cienie na bezwietrzną, wodną prze- już było najdziwaczniejsze) występowała oddawna
strzeń, zawsze przeciętą lazurową wstęgą. Nieruchozapomniana dobroć ... Zjawiał się niesamowity aperne skrzydła czajek mieniły się zielenią; coraz to któtyt. Podczas postojów kupowano wszystko, co baby
raś rzucała się w pienisty ślad statku, ciągnący się
przynosiły do jedzenia - pierogi z serem i kartoflaza rufą.
mi, jajka, zsiadłe mleko, jagody, kury ...
Wilgotny wiatr trzepotał obrusami, oblepiał nogi
kobiet, wygładzając fałdy sukien, zdmuchiwał miejd. c. n.
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Dyivry Gpfe'DzJsiejszej nocy d":rurują apteki:
CDa5zynsl iego 19) Cymer
BojarskJ
(WÓICZallSka Nr 37), Aptelta SPOI Nr 61
(P;otrkowSKa 2251. Nlew:aroWSy.8 (Zgier.
ska 1461. Paw.uKl ..Wlc2 NowotkI 12)
Traw,kowska (Woj·5ka Po15kiego ES), Unie
szowskJ (Dąbrowsko 24-b).

kapryśn·a

tegoroczna
zima .sprawia moc niespodzianek
łodzianom. Parę dni temu zapowiadała się wspaniała sanna. Na Rudz
k:ej Górze, w okolicy Stoków, Ła·
giewnik, Julianow,a i na Polesiu
Konstantynowskim popisywali się
narciarze. Niemniej uciechy miały
dzieci zjeżdż·ając na sankach z pokry
tych L·... ,ałym całunem pcdł-ódzk:Lch
pagórków.
W sobotę rtęć w termometrach
podniosła się do 2 stopni powyzeJ
zera· Stopniał śnieg, a na chodni,
kach potworzyły się trudne do prze
bycia kałuże. Łodzianie brodząc w
błocie powyżej kostek klęli dozorców i narzekali na ZOM, który nie
stety nie wywiązuje się ze swych

osób doznało
c:.ężkich obrażeń ciała.
Pogotowie
bowiem odwiozło do szpitali kilkanaście osób z połamanymi nogami.
rękami i żebrami.
Ludzie ci poza cierpientem, zoo
stali pozbawieni możności wykonywania normalnych rzajęć na dłuższy
okres czasu.
Trudno przewidzieć, co przyniesie
chodników

Cenne nagrody za
I
Związek Zawodowy Pracowników

Leśnych i Przemysłu Drzewnego w
Łodzi podsumował wyniki wsp6łza·

wodnictwa pracy na terenie poszcze
gólnych nadleŚl!lictw woj, łódzkiego,
Wśród przOdowników pracy wyróż
nil Slę szczei;ólnie robotnik leśny
Stanisław
Łapińs..ld,
zatrudJtUon:v
przy żywicowaniu drzew w nadleś
n.ictwie Radziwiłłów (pow, skiernie.
wicki), osiągając 260 proc. nOm1Y.
Przodującą robotnicą jest Józefa
Drążek, zatrudniona przy eksploa·
tacji lasów w nadleśnictwie Panki
(pow. radomszczański). Uzyskuje ona

Jan Grzegorzewski

sprzedai

wydajną

pracQ'

najlepsze wyniki pracy w ~oj~j
brygadzie. wykonując przeClętnte
130 proc. normy.

W przeprowadzaniu

zalesień wyszczególnie brygadzista
Wincenty Powroź!l!ik z nadleśnictwa
Złoczew (pcw. sieradzki). Zespół ro·
boczy ob. Powroźn ika wykonał zakreślony plan w 180 proc., zalesiając
obszar o powierzchni 86,4 ha.

Ogółem wyróżnionych ~ostało
w
woj. lód-n..t{im 49 przodowników pracy. Otrzymają oni ceI1l11e nagrody
ogólnej wartośCi. miliona zł.

na kursy dla analfabetów

lohole

W najbhższych tygodniach roz- lenie
na kursy (po
pocznie się w Łodzi ma\Sowa akcja biur) lokali.
szkolenia analfabetów.
Przeprowadzona w grudniu ub.
rOIku rejestracja ujawi~ła więk~zą
ilość osób nieumiejących czytać l
pilsać. Obliczenia wyników rejestra·
cji jeszcze trwają, już obecnie jednak można ustalić że ogólna liczba
analfabetów i półanalfabetów w Łi)
dzi przekroczy 20 tys. osób.
Jak informuje pełnomocnik do
walkI· rz analfabetyzmem _ Edward
Andrzejak, przygotowania do Ul'Uchomienia większej ilości nowych
kursów nauki czytania i pisania zo
stały już zakończone·
N,auczycieli
nie brak, gorzej natomiast przedst ..
wia się sprawa lokali. Dla urucho.
ml·em·a wszY9tkich zaprojektowanych ikursów brak dotąd co najmniej 200 lokali.
.
W !Związku z tym pełnomocniJk
A d
·ak zwraca si" z apelem do
n rzeJ
.
.;< ó
. h b
wszystkich l'l1stytuCJl 1 dz~c,
~
zechciały okazać pomoc akCji z~a.
czania analfabetyzmu przez udZle.

I

Lec:mlctwo nasze cicrpi bardzo na
bra.k wYkwalifikowanych kadr le}tarzy. Najsilniej odczu .../ają ten .brak
sami pacjencI. którzy korzystaJąc z
uSług UIJe'Lilieczall1i Sp()łecznej. muszą pokGuywać tysiące trudności, by
trafić do wł?.ściwego lekarza. otrzymać poradę, czy szybl;ą pomoc.
Lekarze przeładowani są. p:~cą :-:
to faltt i trzeba niebda umleJę·noscl
organdzacy.tnej, by tą ilością lekarzy
odpowiednio zallyspGnować.
Ustawiczne sl.argi na Ubezpieczalfilię Społeczną są w nieidórych wypad
kach uspraw:edliwione, ale Idedy
zbadamy sprawę dokładnce również
od strony collziennej pracy lel!;arza,
np. chirurga z przychodni US przy
ul. Leczniczej, t9 stwierdzimy, że
często oddaje on usługi lu:lziom, któ
rzy wcale tego nie patrzcbują. Np.:
l'rzychodzi do chil'urga niewiasta,
która sitaleczyła czubeIt sltazującego
palca. Wystarczy zajodynowa-ć i za·
lepić plastrem, by po kilku dnia.ch
"rana" się zagoiła. Ale niewiasta ma.
książeczkę Ubezpieczalni swego
męża i uważa., że powinna wykorzystać do maksimum prawo do leczenia. Idzie więc z palcem do chirurga
l zabiera mu cenny czas (lla głup
stwa, oględziny boWliem lekarskie
pnłączone są z mnóstwem formalności papierkowych, które trwają nie.
raz dłużej, niż samo udzielenie po·
mocy. (Czy to jest słuSZ1le. to inna
sprawa. Mogłyby te czynnoścI wykonywać siły pomocnicze, nde doktór,
którego uwaga winna być poświęco
na wyłącznie sprawom -choroby pa..
cjenta.)
Pacjenci powinni pomagać samł
lekarzom w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy przez to chociaż, że
nie będą ich prosić o pomoc w wy.
padkach, w których nawet dziecko
może jej udzielić.
ZO·TA.

różnił się

ze

t
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Przeszkolenie tej licZ/by fachowców
zapewni przedtem1ill1owe ZlX'ealizowa
nie Planu 6-letniego, nakreślonego
dla przemysłu papierniczego. Tak po
myślany plan wymaga dalszej roz·
budowy Istniejących szkół i budOWY
nowych gmachów szkolnych oraz
burs dla słuchaczy.
W roku bieżącym wydatki na szko
lenie pap'ierników wzrosną w porów.
naniu z latami ubiegłymi
bardzo
!ZnacZJnie i wyniosą około 200 mil. zł,
tj. przeszło pięć razy więcej niż w
roku ubiegłym. W następnych latach
Planu 6-letniego wydatki na szkolnictwo zawodowe w przemyśle papierniczym wynosić będą około 300
mil. zł rocznie.

d'a robotn-k6w łe~nych woiewództwa łódzkiego

II

'IPl

nam pogoda w dniach najbliżs~ych.
Bez względu na to, czy będz Ie my
mieli mróz czy odwilż, najwyższy
czas przypomnieć ZOM i dozorcom
o ich obowiązkach.
Sprawą tą powinny "ię zająć odnośne czynniki.
Łódż, najw'l'ększe
ro'bGtnicze miasto Polski musi się
zatroszczyć o utrzymanie w należy·
tym stanie chodników i jezdni. (jb)

kadry nowych papiernikÓW

Szkolenie robotników-fachowców
dla przemYSłu papqerniczego, jak
również szkolenje
średniego
oraz
wyższego
personelu technicznego,
jest stałą troską CZPP.
Ogółem urucholll1ono w przemy·
śle papierniczym w o&tatnich trz€ch
latach 14 liceów, gimnazjów i szkół
przysposobienia przemysłowego, któ
re ukończyło łącznie 3.100 absolwentów. Wszyscy absolwenci zostali rzatrudnieni w !Zakładach produkcyj·
nych.
Dalszy plan
szkoleniowy CZpp,
uzgodniony z Centralnym Urzędem
Szkolenia Zawodowego, przewiduje
powiększenie kadr fachowców
pa·
pierniczych
jeszcze o 6.000 osób.

I

Zebrania

kilkanaście

Szkolą się

obowiązków.

Wczoraj dla odmiany mieliśmy
TK4..TLl PAŃSTW. Im. ST. JARACZA:
ftU>eczynny.
mróz. Chodniki pokryły się szkliTE.... 'l:łt l'OWSZECllXY - nieczynny.
stym lodem. Dozorcy i tym razem
TJ~,,-\T R "O~f~·· '!'l'ilUgUU}l 1, teł. ~7~~70:
Nawet na ul. P iotrkowO g 19.::ir - •• HOJnCflS Z \\'odewllu" zawiedli.
że przechod'l'EATH l~()lUEJ)1J lIO;\(;ZNI!.,1 .. I.UT skiej było tak ślisko,
NIA" - o godz. lD,15 "Ptllsznilt nie porus~ali. się z trudnością. O
z TyrOlu·'.
ulicach przedm ieść lepiej nie wspo
l'A ~al.'WOWY TE.1TR l'OWY (Ul . Da,
minać.
szyń.la.ego 34> o godz. 19,15 ~.łJ1':vga(b s1.IHierza lin .. hana
Pomimo święta i w związku z
PASn:lTW. 'l'I~.lTHY t.V!)OWSIUE ODDZ.
tym zmniej;;>zonego ruchu było kil·
WROCŁAWSKI - rWsc7.,-nny.
'.fEATR LilLEK "PIKOli O" nieczynny. kanaście c :ęższyc h wypadków spo'
wodowanych ślizgawką. O mniej
bolesnych "upadkach" można nic
nie należy jednak
ADRIA - (dla mlodz.) "I\nodość Tomn_ wspominać,
SZ/l E<l:~on:o." godz . 16, 18, 20.
przejść do porządku nad faktem, że
BAl./J.'Ył{ "Sumierue'· godz. 17. z powodu niewysypania piaskieil1
19, 21; doz\'l. od lat 14
B.1JJl:A - "Milcząca n""yltada" godz.
17,30' 20; <lozw od lat 14.
UD ..· ...I\ - . l'rug'telHł . iltu.JlnoŚcl l\'ra.1
Okr. Zw. Emerytów w Ło
i Zagl". Nr 2·' - godz. 11, 12, 13.
Iti, 17. li> l~. 2U. ~l
I dzi zawiadamia, że jego Zało-
HEL - (dla młodz.) - "Bohaterowie . życiel i b. Prezes
Pustyni" - godz. 16, 18, 20.
MUZA - "l\ll.lrzl).ca E~ryl<uda·· - godz
S. t P.
18, 20; do;,';.'. Qd ~at 14.
POLO]';1A - .,l'usteIDla "armeńska" _
l seria; godz. 17, 19. 21; dozw od
lat 18.
PJtZEDWIO'ir:;F, - .. Bogata narzccwn,,"
Major WP w stanie spoczynku,
godz. 18, 20;
zmarł dnia 6 bm.
ROI..OThlii - ".liJczenie jcst zlotem";
~ouz, 18. 20; dozw. od lat 14.
Wyprowadzenie Zwłok nalt01'.l.~ - ..'Yi!cze Doły"
Godz. 18, 20,30;
stąPi we wtorek 10.1. 1950 r.
1lozw oJ lat H.
RE:·O I) - .•Sw·at sil! śmieje" - dla
o gcdz. 14 z kaplicy Szpitala
młodz, godz. 16; "Opowieść o praw.
im. Barlic!dego. Itopclńskiego
111.!\""yi:l c::;}o\\I'2k-u" godz. 18, 20i
22 - na. cmental'z na Dolach.
dozw. od lat 18.
,
STYl,OW}' - .. 1'. nn~ bez posagu" godz.
Ceni.ac s:;nl~cZlle
oddanie
12, 20; dozw. od In,t 18
wieHdcj i n:iezmordowanej -praS11':']~ n'Y po~onl zr:. l'l~~em" - godz.
cy, jaką (lał z siebie Zm,uły,
17.30, 20; dozw. od lat 14.
T.l~'..t'r ' Cy,"t:.ński taho-r" gOdzina
dla dobra świata emerytów 16. 18, 20; cczw. od lat 14.
pl'cslmy naszych cz!on!tów o
TĘCZA ..Czarodzicj Sad6w" - godz.
wzięc;e
U(1ziału w tej ostat16.30, 18.30, 20.30; dozw. od lat 14.
Wlfl~,A .. Czuoti:tiej Sadów" - godz.
niej tlrowe wielce zasłużone
17. 19. 31; doz\\'. od lat 14
go śp. I{olegi.
WI MiNI.IRZ - .,Ali BnlHl ~ W rozbl.jl1l.
!,ów" - gOdz 12.30, 14.30, 1G.30. 18.30
Cześć .Jego pami~ci!
~O.30; dO:llw od lat 7.
,,"01,:.1:0, C
"I'us!c'n:a rarmeńsku" ZARZĄD ZWIĄZKU
I seria - godz. 16, 18, 20; dozw. od ~~~~~~~Imm:~mn~!ZIBi!l!J
aat
18.
lo!
ZAUUĘTA "Potępieńcy" godz. 18,
20; dozw. od lat 14.
IRadio
n7.mCIOM 00 I.AT 6 WSTĘP DO
rONlEDZIAl..EK. 9 STYCZNIA
lUNA wznRONIONY.
11,67 Sygn. cz.; 12,04 D1Ji>ennik ; 13,25
ProgI' dnis; 13,30 Muz.; 14.00 Aud. ZNP;
odczyły
14,20 1I1w,.; 14,55 Koncert &alifl1:ów; 16,30
,.Hallo, młodzi fizycy" - pog. dla Ś'wetl.
W OŚl'Odlm Propagandy Sztuki dzi'ec.; 15,60 Muz.; 16,00 DziennUc; 16,20
·(Park Sienkiewicro), o gadz. 19 Qdczyt Akt. ł6dzJde; 16,25 "Znaczki pocztowe m6
L Gomolick!:·ego pt. "P113zkin w świetle wi~"; 16,40 Muz.; 16,óD Rep. dźwiękOWY
najnoVlSzych badań radzieckich ".
R Chłod:z.ińskiego "ChłOPi ze weiJ produk
cyjnej Konary wzywaja śwJJat nauki do
V
·on·.~r"
wspólnych n~.ra,d"; 17,00 Konc. pop. 17,45
li ł;
JI
Aud. spQrt. dla Ś'vriJetlic mlod:z.; 18,00 "Z
handlowe PDT, PSS, kraju
b ze śvrinta"; 18,15 1.Iuz. lud.;
13,40
Placo'wl'{
'-'
,Wszeehnl!ioo Radiowa"
"Przyroda
MED i CHPE otrzymały transport rrleożYWiona"; 19,00 Aud. dila wsi; 19,15
radioodbmmków "P.i.onier". CzteTO Mod.est Mus.sQrgslci - fragm. op, "Borys
·
lski· Godunow"; 20,00 Dziermilk; ąO,40 D. c.
lampowy aparat produlccyi po
ej .,Borysa ('.odunowa"; 22;00 "Slied~,~
kosztuje 25 tysięcy złotych. Jedną z sportu" - aud. wopr. R. Chlodzi1Lsrwle:
.
l""" . t t
. e można go na "O' 2213 Om6w. progr, lok. na jutro,
Jego za co. Jes o. z
- 2z.i6 MmY'k.a; 22,20 PieśIlli m.83. w wyk.
być na raty przez zgłoszenie oferty Chóru.i Orko P. R. Transm. dQ Oz~chO~
kupna w Radzń.e Zakładowej. Sprze słowacJi i Budap~sztu; 23,00 Ost. WlM.,.
daż nastapi. w końcu tygodnia
(z) 23,10 Progr. na Jutro; 23,15 Muz. pow.,

pros!.!!

urzędowaniu

Nowe poradnie
W m;lastach woj. łódzkiego otwarzostały poradnie zdrowia psychicz
nego. Zadaniem ich jest zapobieganie chorobom psychicznym, leczenie
tych chorób oraz walka z alkoholizmem i narkomanJią.

te

WesDłe Ś"'ię.iD

W ŁódzkJim Instytucie Psychologicznym przeprowadza się obecnie
dz~eci łódlkich
reorganizację
polegającą na wyodPrzez cały okres świąteczny aż do rębnieniu samodzielnej poradni. Po~
dnia wczorajszeg') liczne zakłady radn.ia jest czynna cod2ll!erm1e od
pracy organizowały różnego rodzaju
(z)
imprezy choinkowe dla dzieci swych godz. 8 do 15.
pracowników. Choinki te połączone
były z zabawami w czasie których
BU.JDO OGLOSZEŃ
dzieci VJtrzymywa'ły podarunki świąteczne.
.
SPOŁDZIELN] WYDA WNIOZEJ
Do jednej z najlepiej udanYCh nallCZYTELNIKu
leżała choinka urządzona staraniem
załatwia zlecenia nybko i .prawnie.
Koła Zw.
Zaw. Pocztowców przy
Rejonowym Urzędzi€ Telef. Telegraf.
w Łodzi. W zabawie wzięło udział
Punkty przyjmowania ogłoszcA:
ok0ło 200 dzieci pracowników poczPIOTRKOWSKA
96,
towych. Po podwieczorku odbyła się
Sklep PQmocy Szkolnych.
zabawa, którą przeplatały występy
dziecięcego zespołu
artystycznego.
PIOTRKOWSKA 53,
Księgarnia .. Czytelnika"
Każde z milusińskich otrzym.a~1) podarunek w postaci słodyczy i banvPIOTRKOWSKA
198,
(zk)
_ _ _ _ _(Rozdzielnia
__
___
_ _ __
nych ks,iążeczek z opowiastkami.
Gazet).

I

~=:~==~~~--~~--------------~~~=====--'---------------------ZW~ĄZEK SPOŁDZRELNI PRACY W ŁODZI
Dr TEMPSKJ specjalista wene_
ryczne, skórne. wlos6w, mocro.
Dr HEYKO _ PORĘBSKI skórne, płciowe, Piotrkowska Nr 114.
weneryczne, 17-19. Brzeźna 6. - Dr ŁUKIEWICZ specjalista skór
(kU6) nych, wenerycznych iO-12, 5-7
Telefon 158.19.
(k11a)
Dr PIWECKl wewnętrzne (płuca, Wólczańska 4.
sercei) , Piotrkowska 95, 8-6.
Dr KUDREWICZ - specjalista:
weneryczne, sk6rne 8-10. 4-7.
Dr CZERNIELEWSKI
choroby Piotrkowska lOS.
(k 82)
sl,óry i weneryczne, Piotrkowska
UT 88.
(k122)
t SPRZEDM
Dr PIESKOW WIKTOR ner __ KUPNO_ _
-._ _ _ _ __
wowe, wcwnętrzne, 3-5. Próchni.
ka Nr 6.
(1.<113)
~_-.,,~

KSIĘGOWI

mą

b:Llanse,

wykwalifikowani przy1
pracę

zleconą,

stalą,

wy,prowadzą zaległości. oterty -

"SamOdzielni" Dz.

Ł.

LOKALE

na.tychmriast:
WYKWALIFIKOWANYCH KSIĘGOWYCH - BILANSISTÓW,
REWIDENTÓW o r a z KSIĘGOWYCH.
ZgłoszenJia osobiste wraz z życiorysem przyjmuje Sarnodcaielny Referat Kadr w Łodzi., ul. Jaracza 40

I

FOTOGRAFIE

I

oraz inne w.v1tonuJe slybkO

......,1.11' IV

ts

roby s"órne, kosmetY!"1I le!carska. Kroju, nowoczes>ne!o modelowa_ ZGUBIONO legitymację Zw. Za_
wszelkie zab·elU Iwsmetyczne - nla robót na druta.h IPR, Piotr. wodowych. Nazwislco WIśniewski
Ądam, zam. Łódź, Nowotki 73/33.
Piotrkowska 224, tel. 141.72.
kow,ka 24-7.

ŁODZI,

ZATRUDNt
natychmiast:

ZAMIENIĘ na
ma.l-y
I ~~W~;g:0:d~z.=1~0~1:2:.:::::-":'=::::;-;;============~
p..zgowskiej
dużyllQk6j
pokój przy
l?b ~
pokój z kuchnią w śr6dmieśC'lu. SKRADZIONO dokument wydany
Oferty Dziennik ŁódZki pod ,,229" ~~~~7.lCĘ~Zą? le:.e~~:i~r~~y sta~
.~RZE.PiSO~E
D " .....nn
nlslaw Karolewskl.
do rejestracJI wOJskoW'J

a-G:

S.-..·iD;sn~~~~~;;'CK-~1 ~ho. ~~APISY na tl'zym:es"ęczny Kurs

w

zaangażuje

FOTOAU TOMAT: NarutowicZa 8 ZGUBIONO kartę rejesITacyjną
- Łódź. Wacław Kołynia.
wykonuje przepisowe zdjęcia do RKU
9 911
(74 s)
rejestraCji wojskowej.
(It121) 9.. 1 .
__o
Dr LIBO ALEKSANDER chOroby
ZGINĘŁA legitymacja tramwajo_ ZGUBIONO
legitymaCję szkolną
uszu. gardja, nosa. DaszyńSkie.
CEGŁY z rozbiórek, oczyszczone, wa na mies. styczeń,
nazwisko Nr 2. Nazwisko Anna GÓrniakow.
go Nr 6, 8-10. 4-6 Tel. 101_50
cale sprzedam. WiadomQŚć Karta_ .Józef Kę<lzierskJ., Ogl'Odowa 28.
s_k_a_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
szew, PabJaniclta 111.
Dr JADWIGA ANFOROW!CZ _ .
ZGUBIONO ka.rtę rejestracji wol_ ZGUBIONO leg. Zw. Zaw. Józefa
sk6rne, weneryczne. koble.e 8 11 OKAZJA! Urządzeme wytwórni skowej RKU Końskie
Kopania JBsiak, Wschodnia 33.
I 1-7. Próchnika 8.
Ik1l8) okuć rymars.ldch lub eałą wytwór Józef, ur. 18.7. 1918 sYn Jana.
_________ ._ _ _ _
nię z zabudQwaniem l sltrOWcem,
ZGUllIŁAM leg. służbow~ PZPW
Dr REJCHER specjalista wenc_ 9przedam . Poznań. Oferty .. PAR" ZGUBIONO kartę rejestraCji woj_ Nr 31 Zgierz, Nowak Krystyna.
rvczne. RIc6rne.· p!ciowe (7.abu~ze. Ratajcz.aka 7 dla ,,1,65".
. i
ł St
ni a) - Piotrko\l\"~l,a 11, czwartaskowej RKU Konsk e Regu a a_ siódma.
tle117) SPRZEDAM samochód QpeLOlim_ nlsław ur. 30.11 1918,
syn An_ ZGUBIONO leg. Zw. Zaw., ksią·
poe na chowe, Wóle:<;ańsJta 125, drzeja.
(219 g) żeczkEl Ubezpieczalni Społecznej
Dr GLAZER, specj:l1l15ta - sk6r_
38 .
leg. Ligi Kobiet BUdzyńska Bolętel.
1.
_61.
ZGUBIONO
kartę
rojestra<:j!
wolo sława, Łódź.
ne, wenC'ryczoe, 5-8 Andrzeja 28
skowej RKU Końskie, Ptaszek
Józef ur. 1 .11 1918, syn Stanisła_ ZAGIN1\Ł pies, wilk, mieszaniec.
LECZNICA -s;6idtie!n;a---r:;;k;;'-;y
N A U li A
wa.
(218 g) Zwrot za wynagrodzenicm.
Ze.
SpeCjalistÓW godz. 9-~O Porady,
zastrzyki, analizy. dentystyl,a - MASZYNISTKI, seKretarIO. kores
.
- garmistrz R03zsk, Wschodnia 7G.
kslęgoZGUBIONO
}<.>gltymaCję
Zw.
Zaw.
pondentki.
stenotypistkj,
gabinet koemctyczny. Plotrko~v.
swe wiadomoścl Naz"wisko. FIszer Roman
Pler_
ska 3, te!efon 216.<8.
Ikl..1) WI uzupełniają
n'! Kursach Stowarzyszenia Ste. wlo_nk6w 14.
~)
a
Dr nOZYCEI. ~pc~jaUsta cho'·ób nc2raf6w Pi{1tr!<owskOl 83 ,. 7.1",UBIONO leg. Zwiazkową Prac.
kab'ec;-ch atuszerii. Pnyjmu)e pisy
lit o) Slu~by Zdrowia z wl<1adką. Kufli.
godz.
Piotrkowsl<a
~3
(kUS)
_.
k
l
t
pół
___________-:- ' - - ZAPISY na nowy
omp e·
. cka
._Balbina.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Dr WOł,KOWynU snecjalista - r?czny, kroju szrci~, mOdel~wa- SKRADZIONO
dowód osobisty
sk6rnc, ViCnC"yczne 4-7. W.cho. n.a dl!, domoweif.o uzytku IP - i ks.iążeczkę Zw. Zaw. Nr 292.5501
dn ia 65 (P·oldtOws!,a 46)__ _ Piotrkowska 24-.
10680 Krysztoforska Michallna.
Ijr

FABRYKA MASZYN
JEDWABNICZYCH
ul. żcromsJdego 98

ŁODZKA

LEKARZE

O T O N A \V H O T l.
~===::::::~:::::::::==:::=-I
;
ZGUBIONO dowód osobisty na
nazwisko
Sledzlńskl
Zygmunt,
Zdunska Wo la, Daszyńskiego 41.
l<

SXRADZIONO teczkę czarną bre.
z aktami Wydz. Podatko_
wego. uprzejmie pros1Ją o zwrot
akt za wynagrOdzeniem do wy_
-działu
lub ul. Stallna 62/108a
Kaczmarzewski.
zentową

ZGUBIONO kartę rejestraCji woj_
skowej RKU _ Łódź MLasto, Józ ef
Perek, ur. 31.7. 1911, syn Waw_
rZYl\ca.
(225 g)
f,!CRADZION O legitymację Zw.
Zaw z wkladką Nr 104484 Stefan
Zarem\) a
oraz ctowÓd kO'ejowy
Nr 8li29S9 i palcówkę. Nazw!$ko
Maria Zaremba, Piotrkowska 121.

3 TECHNIKÓW · MECHANIKÓW na stanowiska
konstruktorów
S KALKULATOROW
12 TOKARZY
15 POMOCY FACHOWYCH
tokarskich i frezarskich
5 ŚLUSARZY
1 PALACZA do ltotłownl
8 ROBOTNIKÓW transpor
towych

2

SPRZĄTACZKI.

Zgłoszenia

i odpisami

wr.az z życ!orysaml
świadectw przyjmu.

je Wyd'1liał Personalny Fabry.
ki od gQdz. 10 do 15. (K. 472)

r--------,----....,
ŁODZKA

FABRYKA ZEGARÓW
Łódź ul. Wigury Nr 21
ZATRUDNI
natychmiast

Wyniki turnieju kil sportowych
w dalszym ciągu turnieju () mi-I
SIATKA MĘSKA:
strzostwo kół sp~rtowych terenu
Filmowiec dr. II - Elektrcsan 2:1
,-j ' k i (15:1, 12:15, 15:6)
,
łódzkiego uzys......
no WCZOJ'& WYUl
Filmowiec dr I _ Czytelnik 2:1
następujące.

(11:15, 15:2, 15:17)
CSP Nr 93 - Fa.-Ma.-Tka 2:0 (15:0
15:5).
Fabr. Masz.
-Społem Nr 88
Jedw. 2:0 (15:1. 16:14)
PMT - Zj. Met. Nr 2 2:0 (15:4 15:9)

:8

Red. I. Nieciecld telelonu;e z "rohowo

kowa dY9ponuje bogatym repertu-I drugiej rundzie walka została przer
arem ciosów, ma piękną sylwetkę· wana wskutek kontuzji obu zawod
Często nadziewa S1ę na lewe. Chodo nik ów.
rowski posiada p.r:z~wagę w ~wóch
W ciężkiej _ NiewadziiJ: (Ł) wy.
runda.ch .. W trz.ecleJ otr.zy.muJe na- grał przez techn. ,1_. o. z Maliną. Nie
"':pom:J.leme.. ~ cI~sy MaCl~Jcz?"ka .sta wadził był wyjątkowo ruchliwy. Nie
Ją Slę zaboJcze 1 krakowlamn Jest mając nic do stracenia, łodzianin
groggy.
ruszył do ataku i zasypał szeregiem
Zwycięża Maciejczyk dzięki trze- ciosów przeciwnika.
?ej rund~i~,. w ~tórej. wykazał duSędzia kpt. Neuding chcąc unikzo dynamliki l zaCiętośCI.
nąć masakry, przerwał walkę, ogłaW średniej - Taborek (Ł) rlremi- szając zwycięstwo Niewadzila przez
sował z Balą. Zdawało się, że ruty techn· k. o.
na Taborka pozwoli mu nie wysilać
Po walce Malina rozpłakał się w
się. Łodzianin jednak pozwala punk szatni, a pocie9Zał go po przyjaciel
tować
uzyskując
jedynie wynik sku Niewadził.
remisowy·
W ringu sędzwwał ikpt. Neuciing.
W półciężkiej
Walaszczyk (Ł) Punkty obliczal:i Denis (Łódź). Gro
przegrał z Szymulą. Obaj przeciwni nowski (Warszawa) li. Stasser (Kracy dysponowali silnymi ciosami. W !!rów).

Trzeba było mieć zimną krew i cuje jak karabin maszynowy, ale,
mocne serce żeby spokojnie noto- niestety. sędzi.owie...
wać przebieg meczu bokserskiego
W
l kk
K
k (Ł)
Kraków - Łódź. Sędziowie popeła.g~ e. a
.
acz.ma!e
niali błąd za błędem, krzywdząc Zwycl~za !'Iszczaka. Łodzlaru"':l. w~lw rażący sposób zawodników łódz' czy pl~kn~e. Chce on. pomś.c;c ruekich. Pierwszą ofiarą padł Stasiak, spra~vledhwe wyroki sędzl{)w ~da następnie kolej przyszła na Szaliń nośme
krzywdząC'y~h werdyktow
~ego i Adamusa.
wyd~.ny~h p'rzez ruch w walkach
Słowem spotkanie, które powinno Szalmsklego lAdamusa.
było przynieść nam zdecydowane
Na początku Piszcwk jest bliski
dW1.1lCyfrowe zwycięstwo~ zakończy I porażki przez k. o. lecz w drugiej
lo się z trudem wywalczonym re- rundzie łapie oddech
nawiązuje
misem 8:8.
walkę. W trzeciej Kaczmarek ma
w dalszym ciągu przewagę nad wyMAGICZNE KARTKI PUNKTOWE ją~ko.wo odpornym na ciosy krakoZawodnicy Łodzi mieli rla prze- Wlamnem.
ciwników nie tylko bokserów Kra
W półśredniej Maciejczylk: (Ł) po
kowa, ale szanowny areopag ko- konał Chodorowskiego. Bokser Kra
misji sędziowskiej. Na nic więc przy
dały się obliczenia papierowe, czynione przed meczem. Nikt nie przeł
I
widział wyniku 8:8. Nie pomogły amlos
ełow
O elowyc - uplono me e
nawet zwycięstwa
Kaczmarka li , ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -......- - - -

'I

<

Dyr. Pl'zem. Miejso.
PZG
Wytw. Nr 5 2:0, y. o.
Zarz· Miejski dr. I - Prasa. Wojsk.
2:0 (15:11, 15:8)

Zarz. Miejski dr. II -

Zw. Zaw. Pr. Finans. - Głucho
niemi dr. I 2:1 (15:9, 5:15, 15:11)
Solidarność Głuchoniemi dr U
2:0 (15:3, 15:6)
PZGJG Nr 8 - Fabryka, Zegarów
2:1 (15:7, 6:15, 15:7)
ŁZWANN o 24 ZM dr. II 2:1
(15:6, 13:15, 15:4)

I

Z

.

Os~;~fm~i~~~~j~f.s~~~~~~ie;~zit~~~
Mimo
jów
zostali by oni
publiczności,

skompromitowani.
WYNIKI:
Stasiak (Ł) zremlso
wał z Janickim. Łodzi.anin od soboty do niedzieli do godz. 12 nic nie
jadł. Musiał on strenować półtora ki
10grama. Walkę rozpoczął pięknie
trafiając w żołądek.
Po tym przez
cały czas punktuje,
ale w drugiej
rundzie nie może ustawić przeciwn.iJka do ciosu· Janickiemu nieźle wy
chodzą contry. W trzeciej walka
zażarta i nieco chaotyczna.
Wynik
Il'emisowy krzywdzi Stasiaka, który
niepotrzebn'ie zlekceważył prrzeciwnika.
W koguciej - Szaliński (Ł) prze
,grał z Leją.
Łodzianin nie zawsze
mógł przedostać się przez siLczelną
gardę
Lei.
Kilka ciosów wychodzi mu nieźle. Pozostałe Leja
stara się wyłapywać na rękawice·
W drugiej rundzie krakowianin zmu
&za Szalińsk'iego do wykazania więk
szej :inicjatywy. Łodzianin ma przewagę; jest agresywny.
Sędzi.owie
przyznają, Lei ZWYClęstwO. Publiczność zaczyna gwizdać, widząc wyIl'aźną krzywdę
rzawodnika Łodzi.
Zanosi .się na skandal.
W piól'kowej - Adamus (Ł) prze
grał z Pasławskim.
Początek zapowiada się tragicznie. Krakowianin
wyższy wzrostem zaczyna punktoWać, ale pod koniec rundy Adamus
dochodzi do głosu i ~ pół dy-gtansu
gasi zapał Pasławskiego.
W drugiej - Adamus ma zdecydo
waną przewagę. W trzeciej praW muszej -

bi I

kl·

k·

Poznań zawiódł!
przeddzień meczu pływackiego
z Łodzią" w pokoju Zarządu ŁOZP
zjawił się przedstawiciel okręgu z
nad Warty i poinformował, że repre

W

*

l

Społem

SIATKA ZEŃSKA
87 Skóra 2:1 (13:15,

16:14, 15:8)
Społem 88 2:0 v. o.

Gimn. Przem. PZGW

PZGJG Nr l

bl

broku zawodników Poznania

'T.entac,ja Poznania nie przyjedzie do
l,oozi na niedzielne spotkanie. Wytworzyła się niezmiernie kłopotliwa
sytuacja i d!latego nie należy się dzi·
wić. że ze strony łodzian posypały
'Iię pytania, co jest głównym powod,em odwołania zapowiedzianej j
szumnie rozreklamowanej imprezy.
Przyciśnięty do muru, przedstawi
ciel Poznania wyjawił tajemnicę, z
której wynika, że związek ten posiada w kasie zaledwie... 9 złotych i
wobec powyższego reprezentacja nie
ma pieni~y na bilety kolejowe.
Łodzianie wysłali na.tychmbst te'-"'- "
•
f
.
l eKram, zaWI...... nuaJąc, ze w Ol'1llle
pożyczki zgadza·ją się pokryĆ Poznaniowi koszta podróży. Jeszcze dwa
miesi".I'e temu pożyczka taka nie by
...~
łaby
potrzebna, ponieważ wie.
my, że Związek ten w sposób wielkopański wyrozchodował swój bud:2:et, zakupując nie tak dawno za. 200
tyS. zł meble.
Dlatego tłumaczenie Poznania uważamy za mało poważne. W pierwszym rzędzie należy finansować szko
lenie zawodników, a następnie my.
śIleć O sprzęcie
reprezentacyjnym.
.
Sprawa tą zaj mie SIę
przypuszczal nie na najbliższym posiedzeniu Za.
rząd Polskiego Związku Pływacki",&,0. ~ilo nas r~wnież: gdy ~rze~:
stawicIel Poznam.a. ZWIerzał SIę, lZ
skład jego okręgu jest zdekomple.
towany, ponieważ większość czołowych zawodników bawi w Karpar.zu. Gdzie więc jest sprawność i dyNarda rskie mistrzostwa scyplina organizacyjna.!!
Skoro poświęciliśmy jtd kilka słów
ZSRR
pod adresem Poznania, warto r~w.
niei wspomnieć i o dzialaczach łodzDo Moskwy przyje- kich Wydaje się nam że przemiI__. '
' .
chało ponad 100 vmnO- r.zenIe wytworzonego w przeddzIeń
wych narciarzy i narcia. zawodów stanu nie wPłynie dodałrek, by wziąć udział w nlo na dałszą frekwencję publicznoogólnoradzieckich za.wo Rci. Prasa dowiedziala się, podobnie
dach, które rozpoczęły jak pubUczność, o odwołaniu meczu
się pod Moskwą 8 ·bm.
dopiero przy kaste. A przecież przed
W biegu na. 5 km dla. stawiciel Poznania bawił w Łodzi
kobiet Dl. In. biorą udział BOŁO- już w sobotę rano.
TOWA (Moskwa), PŁOTNIKOWA
(Swierdłowsk) i JERMOLENKO (JaWszystkie "grzechy" organizacyjrosław).
ne złagodzili jednak łódzcy pł~acy,
Bieg na. 18 km dh mężczyzn zgro- 1dórzy 5tartując w konkurencJJ 10madził najlepszych biegaczy, wśród kaInej, wykazali dobrą formę·
•
nich mistrza ZSRR na 50 km SMIRNiektórzy z nich płynąc w słabeJ
NOWA oraz zwycięzcę zeszłoroczne- -k onkurencji ponownie zaatakowali
go biegu na 18 km - OLIASZEW A. rekordy Polski. Pierwszy dokonał

"

h

v. o.

kruszyły się

Skóra V

2:0 Y. o.
ŁZWANN a 24 - Zl\ł dr. III 2:0
(15:11, 15:8)
MZK - Zj. Masz. RoIn. 2:0 v. ~.

rekordy

-

Technozbja 2:0

Społem koło 88 2:1 (13:15, 15:1, 17:15)

PZGJG Nr 1

Gimn. Papiernicze -

PZPB Nr 8

2:0 (15:2, 15:7).

~4cik ,~ofl1łJ

I tej

dowolnym: 1. Pa~cha próby Boniecki na 400 m sty- 200 m styl.
- 2.37,0; 2. Placek Włókn. lem grzbietowym. W konkurencji Włól-uiarz
2.38.9.
tej nikt nie miał odwagi skruszyć re lOX50 m styl. dowolnym: 1. Związko.
kordu Karliczlta, ustanowionego wie wiec - 5.19,2 (Rekord Okręgu); 2. Włók 1IIlllllllllllllllllllllllllillllllflllUlIlIDlIIlIlllIlllllllIIllIl!llIlIIlIiillllllllllfllll11I1II!lliff
le iat temu. Reprezentant "Związ niarz -- 5.33,0.
Dobrze się stało, że "Dziennik ŁódzkI"
kowca" płynął równym tempem i już
Kobiety:
nawiązał
kontakt ze SZkolnymi Kołam!
w połov.rie drogi ogłoszono przez me- 200 m stył. klasycznym: 1. Proniewiez Sportowymi. dobrze, że możemy swobod..
Włókniarz 3.14,5 (Rekord Okręgu).
gafon, że przypuszczalnie próba się 4X50 m styl. Masycznym: 1. Malinow_ nie się wypowiedzieć w piśmie o na_
powiedzie. Gdy łodzianin kończył sIta. Woźniakówna, Rabkowska, Sobcz ... szych osiągnięciach i brakach w SKS
wyścig, sztopery wskazywały
czas kówna - 3.20,3.
(Szkolnych Klubach Sportowych).
JOO m styl. dowGlnym: 1. Sobczak 5:40,7. Rekord został pobity. Czas Włókniarz
Chciałbym po krótce zapoznać czy teL
1.22,9 (Rekord Okręgu);
Karliczka wynoszący 6:01,8 naleiy 2. Nastałek Włókniarz - 1.28,7; 3. Pn. nik ów "Dz. ŁódZkiego" z naszym Kołem
chowska AZS - 1.42,6.
już do przeszłości.
Sportowym przy Liceum pedagogicznym
100 ID styl. grzbietowym: 1. Ciemniew'
Młody Jera również no cichu szyska Włókniarz - 1.37,2· 2. Woźniak Gre, TPD w Łodzi. Powstało ono w listopa_
kował niespod,zIaukę. Dopiero
po. ta Włókniarz - 1.39,1; '3. Rabkowska - dzie ubiegłego roku i cbecnIe liczy 60
dwóch nawrotach zotienrowaliśmy Związkowiec - 1.56.2.
cZłonI<ów.
Wśród nich wyróżniają się
4X100 m styL dowolnym: 1. Włólc. takle "asy" sportowe, jak kol. kol. Ce_
się wszyscy" że tym razem ?awodniarz - 5.52,2 (Rekord Okręg1ll).
nik łódzld postanowił definitywnie
gielski, Biegański, Sznej, MChalski 1 Nle_
rozprawić się z czasem uzyskanym
Dziewczęta:
wiadomskl.
12 lat temu przez Jędryska. Doping
50 m styl. grzbietowym: 1. Wyszo.
bli'
- .
, ł
t
Z gl'ochka ZwilłzkoOwI'ec - 0.56.2; 2. Berger
- Jakie zadalDie postawiło sobie nasze
pu cznOSCI pomog mu w ym. "a Zwilłzkowiec _ 0.59,9; 3. MaliJnowska _ K<>ło Sportowe?
notowano nowy rekord 5:11,4. Jędry- Włókniarz - 1.00.8, 4. JWlow Zwi'łzko.
sek miał czas 5:13,5.
wI''ec - 1.13,0.
- Postanowllo jak najbard~lej umaso_
Nikodemski udowodnił, iż czyni
50 m styl. Masycznym: 1. Cierpilkow. wIć na terenie szkOły kulturę fizyczną.
ska Włókniarz 0.53,7; 2. Kamińska W
ar l
kl
wyrażne postępy. Zaatakował on u- Związkowiec _ 0.59,9; 3. ZI".lętrura Związk.
op c u o
uby robotnicze ZMP, po.
stanowiony jeszcze nie talt dawno
1.04,6; 4. Chałówna Zwillzk. _ 1.08.6. stanowiło nawiązać kontakt z młodzieżą
przez siebie rekord Polski na 400 100 m styl. dowalonym: 1. Malinowska wiejską i zaopiekować się nią. A Jak z
Włókniarz 1.54,7; 2. Kamińska Zwf'ąz, tych
d ' SKS i
I .
m stylem klasycznym. I tym ra- kowiec
_ 1.58,0; 3. Chałó\V'D.a Zwązko,
za an
s ę WyW ąze, pOkaże nam
zem dawny czas poszedł w zapom- wiec - 2.02,6; 4. (Jierpiltowska. WłókIl. niedaleka przyszłość. Zobaczymy. Teraz
-n ienie. Nikodemski pakrył swój dy- - 2.05,5.
w Kole główny nacllsk położono na. lelu
stans w 6:12,3, ustalając tym samym
koatletykę i pływanie. Co tydzień człon.
czas dotąd przez polskich pływaków na~
::l~f°8!~:f:ws~wi:d:a~!~ kowie naszego K~ła korzystają z basenu

!I!::;::'

nieosiągalny.

*

mec~ Sląsk -

Wroeła.w

IPomorze

SI

podjął

I

próby Ogniska i z sal gImnastycznych.

Poza tym popra.wiono trzy rekor- pObICIa rekordu Polski na dystansio 400 Ciekaw jestem co słychać w i11l1Ych
d y ok ręgu.
ID stylem dowolnym
l ł h?
Grem10wskru uzyskał tam (lzas 5:12.5. sz <O ac
Jak SZl<olne Koła Sportowe
I tak: w wyścigu na 100 m sty- a '.':ięc lepszy od rekordu Polski.
realizują swoje zobowIązania? Napiszele
lem dOWOlnym pań, na 203 m sty- .NIe długo jednak ci.,swmo się tym wy. kOledzy odważnie, śmIało a może rychło
lem klasycznym pań i w _sztafecie ~:er.,;an.r~;:ln:a!;!>mi.iysla~~oe ';J; zawiąże się między nam; współzawodnl_
4xl00 stylem dowolnym pan.
pOzwolił Gremlowskiemu na wpiswnie do ctwo.
Jak widzimy plywacy łódzcy przez I listy rekordzistów,
JERZY KŁAS KOWSKI
stosunkowo krótki okres czasu po- j
------.----Koresp. SKS pl'"Ly Lic. pedagog.
prawili swą formę i wydaje się nam,
ąsk
TPD w Łodzi
że w niedzielnym spotkaniu Poznań.
•
nie miałby już tak wielle do powie- j' K:4.TOWICE. - 1't1i<.ldzyo~gowe spotOD REDAKCJI
dzenia.
kame bokserskie Sląsk-PomorJle roze.
ł~
l
.....-.
'graJle w Katowicacoh. zakończyło ale zwy
Zdunk6wna
WIesława. - Nie mogIl.śm7
~resz"'l! przekonamy s ę o '3'" na cięstwem pięś~rzy śląskich 13:3.
ponie.
DllStrzostwach Polski.
Rel?rezentacj" Pomorza Wystlłplł" w zamieścić nadesłalIlego artykułu.
Techniczne wyniki poszczególnych BosłabIOnym składzie bez Sylwestra, b.cl wat ld.IJkakrotnie na łamach naszego pL.
..
i
a.ranowskich
PalliiskWego
Cebnla.ka i sma był <lImawiany
dość wyczerpująco
konkurencJI przedstawiały s ę na- Zmorzyńskiego.
'

3.13

l

stępująco:

MężczyźniJ :

400 m styl. grzeb.: - 1) Boniecke Jerzy Zw. Zryw - 5:40,7 min. (Rekord Pol.
ski); 2. Sierocki Dogusł. Włókn. 6 :15,5.
400 m styl. dowolnym: 1. Jera Anatol
Zw. Zryw 5:11,4 (Rekord Polski);
2. Cwr..,.,rciakiewicz Włókn. 5:49,3; 3. Sz"erling Włókniarz - 6 :10.0.
400 m styl. Mas.: 1. Nlkodemski Lech
Włókniarz 6:123 (Rekord Polski!);
2. Gorzkowskt; Wlól"Iliarz - 6:34,7; 3.
Ja=iewicz Związ. - 6:42,2.
100 m styl. do\volnym: 1. Doniecki Z",rlą,zk. 1:05,4; 2. Jawor~ki Związk. 1 :10,0; 3. Sta.nowski - 1 :10,1.
100 m styl. motylkowym: 1. Jaworski
Zwi",zk. 1 .21,0; 2. Janas Chemia
1.27,0; 3. Gorzkowski Włókn. 1.21.1;

temat, kt6ry porusza autorka. Dzlękująo
za pamięć,
czekamy na dalszą współ.

Po znań

lwydę2a
Warszawę

poraoę.

Mecz pidciarskd Poznd -

Wlllr5zawa
~ak()ńczył się zwyCl1Jęstwem Poznania _
10:6.
DnIŻyQ1n. stołeczna wystlłpiła
bez Pa.
to,>:. :tnrawskicgo i Kolczyńskiego. Po,
znan beo: Grzellaka. Mecz stał na niez1ym
poziomf.Je, przy czym .awoclnicy poznań.
scy z wyjątkiem Jędrzyka w wa.dze eięż.
kiej byli lepsi technicznie.
DALSZY CI4G SPORTU NA STR. 2
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Ciekawolić Agapita ł Okeckiego W1:rastah

Słuchali dalej perol'y piel'\vszego głosu:
_ Wied7iałcm, żeś tchórzem podszyty,

ale... (tu głos mówiącego stal się ostry i
władczy) nie myśl dUTUhl. ŻE> ,lolary darm"
bralc§! Wykonasz polecenie. albo .••
Nasi przy.jacieie domyśb:! i slę. z pla.czlłl.
we;o Okl'Zylru, że tamten zngroz1l swoJemu
c:rodne-mll konIpanowi re,vohvercm.
" _ No.. no .• , już wszy&tko zrobie
zgo,
dził si", skwapliwie "płaczlfuwy",

, DZIENNIK

Ł()DZKI

Nr 9 (1631) D-1-11408

\V te.i cbwlli Agapit poznał ol)a głosy: w
!:"ahi!nede byli: Lirhowsl'i i IIpEki.
Nasi przyjaciele wiedzieli wlęc, Ido i w
jal<i> sposób <1ol<ona włamania Zawiadomili
o tym, kogo należy i saJui postanoYiili wziać
udział 'v zdelnn skowanil1 pl'zcst('peó\v.
- Nie wymlmą się tym razem - zapowb.
dał Ol,,~rkj\

Tego samego wieczoru pan Agapit przy'
gotował
tak efektowny kostium jakiego';
"monstrum". że Kiks zawył z przeraze.n~".

Nazajutrz nie wiadomo skąd. 2acZęW :raz_
·'rnwiać na terenie labor.:ttorium nVulcanaH
a jalciehś rzeJ<omych "tluchach". Biura "Vlli
calIa" mieśeoy się w pofabrykanckim pała
Cll, ponurym i ciemnym. Opowiadano histo.
ric o wisielcarh. zjawach i samObójcach.
Robotnicy śmi,,1i sil.' z o1.-ych głupstw, alrniektórzy, a między nimi (o dziwo!) pan
Agapit powtarzali:
- Tu na pewno straszy.

Odbito w Druk. Nr 4 Sp. Wyd .•Ośw. "CZytelnik" l.ódi, uL Itwirki Nr 2

Nie wf:iadomo w .ialti sposób wieść o •.uplo
.. ach" doszła do Lip·'I,iego. \Vidocznie był
~.:?:rawd", tchórzliwy, bo zziell."nial i bełItos
. - Czy ... czy.. : to możliwe,
ze tu. mogą byc ddduch;V? powaza!llego przez wszYStltitll
Tell miał ochote parsknąć

panfe Agap:cie,
z\V1"5cil się do
K)·"pki.
§mi~rl,rm
ale
rzekł limierłelnie poważnie:
'
-.NOO tylko mogą, ale na pewno Sł. SaUl
wldziałem, JUoja ciocia też.

