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WASZ"fNGTON. 9.1. 6pmwozda nie doradców ekonmn!cznych p:rezydenta Trumana, pl'7edstawione przezeń I<óngresowi wskazuje, że
chociaż na początku 111~9 roku eko nomiści oczekiwali zwiększenia ,'produkcji artykułów i dochouó.w z usług" o 8-10 miliardów dolarów,
w istocie rok 1949 przyniósł spadek prC'llukcji globalnej, obniżede do1950 r.
chodów fa1'Dlerów t wzrost bezrobo cia za.róv\;no W przemyśle jak , w
rolnictwie.
Rok VI
Sprawozdanie wskazuje, że w roWedług
danych sprawoooaaria
ku
1949 wzrastało bezrobocie we
przeciętna
liczba
bezrobotnych
w
Nr 10
wszystkich ważniejszych ośrodkach
1949 r~ku powiększyła się w porów przemysłowych. Stan Nowej Anglii,
(1632)
naniu z 1948 rokiem o 64 proc.
gdzie skoncentrowane są przedsię
biorstwa włókiennicze. przemysłu
skórzanego i budowy maszyn dotknięty był bezrobociem w najwięk
szym stopniu.
Wzrost bezrobocia obserwuje się
również w stanach: New York. New
Jersey, Maryland, Pólinocna Carolina, Południowa Carolina, Kentucky
Tennessee, Alabama, Illinois. California i innych. Sprawozdanie pod
kreśl a poważny wzrost liczby bezrobotnych, którzy są bez pracy długi
okres czasu i w związku z tym nie
Po odegraniu i odśpiewaniu mię otrzymujących zasiłków. W trzecim
dzynarodówki odbyło się powitanie kwartale 1949 roku pół miliona bez
delegatów zagranicznych. ReJmann robotnych utraciło pra.wo do zasil}tów. Liczba bezrobotnych n ie otrzy
DUESSELDORF. 9.L JAK lUZ KROTKo PODANO, W DUESSELNa trybunie,
obok prezydium, wygł-osll przemówienie do wielu t y- mujących zasiłków w całym kraju
~ięcy
zebranych.
Słowa
Reimanna,
DORFIE ODBYŁO SIĘ pmRWSZE z SZEREGU ZEBRAR PROTE- zgromadziła się grupa b. jeńców wo
repowiadające
walkę
robotników wynosi preeciętnie 35 proc.
STACYJNYCH PRZECIWKO STA TUTOWI ZAGŁĘBIA RUHRY, RE- jennych. którzy wr6cili z niewoli ra przeciw imperialistycznemu spiskoRok 1949 - stwierdza dalej spra
dzieckiej. Grupa ta trzymała transIIILITARYZACJI NIEMIEC ZACH ODNICB ORAZ POLITYCE AN- parent z napisem: "Byli jeńcy nie- wi, preyjęto entuzjastycznymi okrzy wozdanie - był rakiem znacznego
wzrostu ruchu strajkowego w StaGLOSASKICH WŁADZ OKUPACYJNYCH I "RZĄDU" W BONN. ZE- mieccy walczą razem ze Związkiem kami
na'ch Zjednoczonych. Zwiększyła S'ię
Radzieckim
o
pokój".
B&ANIE, ZWOŁANE DO WIELKIEJ HALI KOLEJOWEJ, ZGROMAliczba strajkujłcych robotników,
DZIŁO TYSIĄCE ROBOTNIKOW·
jak również czas trwania strajków.
Już na godzinę przed rozpoczę""'t)
,...
W dwóch strajkach przemysłu staPrzewodniczący
Komunis>tYOZlnej
.;:;,.....
lowego i węglowego brało udział
Partii Zachodni<:h Niemiec - Rei- ciem zebrania. olbrzymia hala BueJI)AIlD powitał deiegatów zagra- g1er~u był~ do.tego st?pnia preewyższe)'
800 tys. robotn'k6w. Liczb.a straconych dni roboczych w rezultacie
niczych, przybyłych z. Belgii, Holan pełniona, ze Wlele tySIęCY przybycW i Szwecji. Wygłosił on następme łych musiało poZiostać przed jej MOSKWA, 9.1 Jak donosi agencja sięcy od dnia wygaśnięcia pełno- strajków w Stanach Zjednoczonych
Tass ogłoszony został następująCY mocnictw Rady Najwyższej ZSRR osiągnęła w 1949 roku 53 roilinny.
przemówienie, przerywane 'Wielo- wejściem i lila sąsiednich ulkach.
Kulminacyjnym. punktem zebra- dekret prezydium Rady Najwyiszej ONI~ zgodnie z artykułem 72 .,usta- podczas gdy w 1948 roku - 34,1 mikrotnie burzliwymi oklaskami.
przemówienie Reimanna, ZSRR:
wy o wyborach do Rady Najwyższej liona.
,'półtora. miliona bezrobotnych w nia było
W zwią~u z tym, że 10 lutego ZSRR", przewidującym, że data
Place i dochody ludności pracują
Niemczech zachodnich - oto bilans w którym powtórzył on swoje zarO<YLnego okresu statutu Zagłębia sadnicze tezy, wygłoszone poprzed- 1950 r. wygasają pełnomocnictwa wyborów do Rady Najwyższej ZSRR cej w r. 1949 spadały z każdym
Rady Najwyiszej ZSRR II kadencji, ogłaszana jest najpóźniej w przecią- kwartałem, zaś łączna suma oszczęd
Ruhry i gospodarki Adenauera - niego dnia w Duesseldorfie.
DORTMUND (PAP). W niedzielę Prezydium Rady Najwyższej ZwiąiZ- gu 2 miesięcy przed terminem wybo ności zmniejszyła się o 3.1 miliarda
oświadczył
na wstępie mówca. JegO rząd kierowany jest przez te po południu odbyło się w Dortmun- ku Socjalistycznych Republik Ra- rów ~ że wyboJ:'y odbywają się w dolarów.
siły, które w roku 1933
utorowały dzie trzecie zgromadzenie protesta- dzieckich na mocy artykułu 54 dniu w-olnym od pracy - postanaGlobalny dochód farmerów ze
Hitlerowi władzę".
cyjne przeciwko statutowi Zagłębia konstytucji ZSRR, przewidującego, wia wyznaczyć wybory do Rady sprzedaży
produktów rolniczych
Reimann zobrazował sytuację lud Ruhry, na które przy:byli meta.low: I 7.e nowe wyJ;>ory wyznac~ane. są Najwyższej ZSRR na niedzielę 12 zmniejszył się o 2,8 miliardów dolaności zachodnich Niemiec, która {la cy rz hut dortmundzkIch oraz ilczn, I przez Prezydium Rady NaJwyz5zeJ marca. 1950 r·
rów. Czyste dochody farmerów
dla ofiarą podwójnego wyzysku za drobni rolnicy z Westfalii.
ZSRR w terminie najp6ź.niej 2 mie
zmniejszyły
się
jeszcze bardziej,
równo ze strony niemieckich baropodczas gdy ich wydatki pozostały
n6w węglowych, jak i amerykańskich
na dawnym poziomie.
monopolistów, dążących do dalszeSprawozdanie '-vs>kazuje następnie
go pogłębienia nędzy mas. Ostatnim
na pogorszenie się stanu nnansów
przykładem
te,;o jest odrzucenie
pańs"wow:ch. W okl'esi" O-l kW':etwielkiego 'lamówlenia, które rząd
nia 1949 roku do końca 1949 r· dług
państwowy Stanów ZjednoczOIlY'ch
vnrósł
o 5,4 miliardów dolarów,
gwarantowa.łoby pełne za.trudruenle
• ".
•
I
osiąga,jąc liczbę 257 miliardów dola
wszystkich robotnikcJw tych hut w Mozhwość
Włoszech
rów. Sprawozdanie podkreśla wzrost
okresie najbl1ższych 6 miesięcy.
Zagłębie Ruhry,
stanowiące nieRZYM. 9.1 W poniedziałek doszło w Modenie do krwawych zajść, . Minister spraw wewnętrZDych Scel deficytu budżetowego i wzrost wyod łączną część ogólno-niemieckiej podczas których zginęło 3 robotników, a wielu odniosło rany. Tło ba odbył w poniedziałelt wieczorem datków wojennych.
republiki demokratycznej - powie- zajść było następuja,ce:
pilną konferencję z premierem de
Ze sprawozdania wyni.ka również,
dział Reimann gwarantuje wszy.
Gasperi. Następnie premier udał się że ekSport USA w 1949 r. zmniej1:
stkim narodom, że nie padnie ono
7:-!a . znak protestu prze~lwko. zamszył się w dalszym c'ągu
Rzym, 9.1 (PAP). Według donie- do prezydenta Republiki Eina,udi.
nigdy więcej łupem imperialistycz- k:llę ClU przez pra~dawc.ow zJedn~~
nej agresji, albowiem przemysł tego cL.onych stalowm "USl Magera~l_ sień prasowych nadeszłych do Rzyzagłębia 'bedzie rrłużył jedynie spra- Izl?a Pracy proklamowała na pO~le mu, podczas poniedziałkowych krwa
wie pokoju:
działek straJk ~e~eralny od godZIny wych zajść w Modenie od strzałów
,
Reimann zakończył przemówienie 10 do .18. PohcJa .chcąc rza~ra~zyć pnJicji zginęło na miejscu 5 robotnipozdrowieniem, skierowanym pod ro.botnik?w o?sadziła ~abryki siln~ ków, 2 znajduje się w stanie agonii, Odpowiedź
notę
brytyjską
adresem Niemieckiej Republiki De- n;l oddZlała~m. Robotnicy do~agall 30 odninsło ciężkie i 60 lekkie rany.
Wobec poważnego charakteru tych
PEKIN 9, 1. _ Agencja Nowych nych koczyśCi i wzajemnego poszamokratycznej i jej prezydenta Wil- S1ę. odwoła~la ~gO zarządze?-la. Po
helma Piecka.
l!~JEI: odpowle.dz}ała na. to probą usu wyd~rzeń, krążą pogłosIti o możIi- Chin ogłasza odpowiedź ministra nowaruia~ integralności terytorialnej
ESSEN (PAP). _ W niedzielę od męCla robotnikow z ~IC m;as!a, przy wości wybuchu strajku powszcch~e spraw zagrand.cznych Chińskiej Re- i suwerenności_
.
.
Minister Czou En-Lai stw:ieJ:dza
wczesnych godzin porannych zdąża c.zym o~orzyła ogien, za~lj~JąC ~v go we Włoszech. W masach robotDlCzou
En..Laia na.ze CeIliUl
~- al ny R zą d Chiń'ski eJ. R epub'
ły w kierunku Essen samochody cię ~by. L'iczba rannych me Jest lesz czych panuje wielkie aburzenie. Se- publiki Ludowej
.
ki
~~~ist
yt
kretarz generamny Konfederacji Pra n otę b r YJs ego ww,. ra spraw "'~' L d '
.
. , +_
żarowe i autobusy, zwożąc robotni- cze znana.
cy di Vittorio oświadczył, że robot- zagranicznych Bevina. w sprawie.u.nu u oweJ pragnie naWIązac Suv
ków Zagłębia Ruhry na potężną mię
Łączność telefoniczna z Modeną
6 d l
t
sunki dyplomatyczne z rządem bry_
dzynarodową manifestację, którą uległa przerwie, gdyż pracownicy nicy włoscy nie ugną się przed gwał nawiązaIlli.a stosunk w yp oma ycz_ tyjskim na wspomnianej podstawie
nych na podSItawtle równości wzajem i że przyjmuje on nominację J. C.
zwołano na znaJk protestu przeciw- telefo_'lów przyłączy1'i się do strajku. tem.
HutcMnsona przez ministra Bevdna
kQ remilitaryzacji zachodnich Niejako brytyjSkiego charge d'affa!ires
nie c i stetutowi Zagłębia Ruhry.
ad jll1lterim w Pekinie dla przeprowadzenia rokowań w tej sprawie.
_
_
__
Równocześnie
agencja Nowych
skloconę Brqt. fłl'spolnotą NorolUlól!JII
Chin ogłasza analogicznej treśCi. od1I'06ól honlerencji f,f) ColonJbo
Rozbieżności anglo-amerykańskie powiledź na notę rządu cejlońskiiego.
zamarzniętei
dotyczą
r6wnież sprawy Japonii.
2
LONDYN 9 bm. rozpoczęła się konferenoja. ministrów spraw za- Sto Zjednoczone, jak wiadomo, dążą
Zą
granicznych Brytyjskliej Wspólnoty Na.rodów w stolicy Cejlonu - C~ do odbud0:VY potencjału ~ospod?rMOSKWA, 9. 1. - W Moskwie łombo. :Korespondenci donoszą, że w C(}~ombo skoncentri)wano duze czego i militarnego Japonii. Polity
panuje obecnie mróz 3O-stopniowy. cddziały wojska i polioji na czas trwanIa obrad.
ka t.a nie odpoW'1ada Australii i 'i...'lJEROZOLIMA, 9.1. Rząd Izraela
Rzeka Moskwa zakuta jest w panNarady toczą się przy drzwiach szybko ruchu narodowo-wyzwoleń- nym ~rajom BTY1;yjskiej Wspólnoty ogłosił oficjalny komunikat. o uzna.czego w Azji pałudniowowschodniej. Narodow.
ruu Centralnego Rzą.du Chm Ludo·
cer~ lodowy. Tym niemniej żegluga zamkniętych.
na rzece w obrębie rrrlasta trwa bez
Ministrowie mają omówić środki
Przedmiotem narad bę
następ-. WJelka Brytania popier~ A~stra- wych:
• _ •
u
dla powstrzymania rozwijającego się nie sprawy związane z pogłębiają- h<i w ~prawie Japo~~, 'pO!nl~waz oba ••• I
przerwy.
cymi się coraz ba.rdziej sprzecznoś- W1a SIę k0l?-kurencJl Jarponskiej na
.!IJ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ciami mii.ędzY limperiialimnem bry- rynkach śW1atowych.
NOWY JO_RK, 9.1. Przebywaj~cy
~pr ~UI1.2
Ab2~
tyjzkim a imperializmem amerykań
Dzienniki nie ukrywają, że między w ~tanach ZJe~oczonych pr~ydt;nt
"
Ul '"' U
UJ
U " ""'........ """._,•
slrim na. o.dcinku Azji poł';ldniowo- poszczególnymi krajami Brytyjskiej Fnlpi~ - Q~lrI~O - zapo~Iedzial
~sch-odmeJ Wielka .B~tama pra~- Wspólnoty Naa.-od6w istnieją roz- uznam~.w ,na.J.bliższym az.as1e przez
Uchwała Zw. Polaków b. uczestników Ruchu Oporu we Francji
me 28:~hować .dommuJącą .p?ZYCJę maite sporne zagadnienia. Zagadnie rzą~ fIlipinski Centralnego Rządu
VI. Azji połudmowow~chodmel. Be- nia te dotyczą przede wszY'stkim ChIn LudOwYCh.
PARYZ, 9.1. Związek Polaków b- nizacji ruchu oporu w Monceau les vm wysuwa koncepCJe, aby tzw. spraw gospodarczych. Między India------Uczestników
Ruchu Oporu we Mines.
artykuł 4 programu Trumana (doty mi a Pakistanem istnieje walka go
Francjj powziął następującą rezoluKabaciński, skazany pierwotnie na czący .. pomocy" dla krajów rza<;ofa- spodarcza,
która przyjęła Iformę
cję:
karę śmierci został - dzięki ener- nyc11) _zost~ł wprowadz!!ny w zycie wzajemnej blokady. Indie domagają
gicz,nej akcji protestacyjnej ze stro- za po l'edmctwem AngIu.
się od Wielkiej Brytanii przynajłJJI
"Wychodztwo polskie we Francji
mniej częściowego wyrównania 0BERLIN, 9. 1. - Zachodn:io-niezaniepokOjone jest od dłuższego cza ny francuskich i polskich patriomges"11Q,~
gromnych strat, spowodowanych de- miecka agencja prasowa DPA dono_
su losem b. uczestnika ruchu oporu tów - ułaskawiony w czerwcu 1948 ?~
II
«.. R
. waluacją funta. Dalej Indie czynią si z Monachium. że samolO't "nler. przez prezydenta Auriola ..Jedno· iJ"
bojownika o wolnoŚ'Ć Francjistarania o uzyskanie obniżki cen Irtwierdzonej narodowości" ukazał
Jana Kabacińskiego. Kabaciński od cześnie zarządzono rewizję jego przybyło
procesu.
angiel'skej nafty li. australijskiej się nad gmachem pl1l'lamentu ba6 lat niewinnie przebywa w więzie
W oczekiwaniu na tę rewizję· W U leg~vm
U
pszenicy, na co nie zgadzają się ekS- warskiego i wypisał na niebie smuniu pod zarzutem wykonania wyro- Związek Polaków, b. Uczestnik6w
Według danych statystycznych na porterzy angielscy i australijscy_ W gaID4 dymu znak swastyki.
ku w czasie okupacji na agencie Ruchu Oporu we Francji domaga dzień 1 stycznia 1950 roku. Warsza- tej sytuacji Indie grożą represjami
CZll:onkowie parlamentu bawarsiciegestapo. który odpowiedz!alny był się natychmiastowego uwolnienia wa osiągnęła liczbę 641·877 mieszkań w postaci p.odwyżki cen surowców go obserwowali ten wyczyn, świad_
m. in. e.a deportację 17 pOlskich Kflh~cińskiego. Stan zdrowia więź- ców. W ciągu w:ęc ubieg'~1jo rOkul eksportowanych z Indii do innych czący o niesłychanej bezczelności
patriotów. Kabaciński vrykonał wy- nie burlzi po-vażne obawy, gdyż ludność stolicy w.trosła O 35·099 krajów imperium brytyjskiego Q w propagatorów hitleryzmu w Nlem9Zczególności luty' manganu.
czech zachodnich.
rok na zlecenie kierownIctwa orga- jest on ciężko chory na gruźlicę". osób.
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Lekela
chiri kle'g o
dla Anglików
pl'rLed piętnastu laty ukazała s1ę
znana BrUJlla1.na Księga, odsła
niająca zorganizowany przez Goeringa pożar Reichstagu niemieckiego. Wydrukowana na cienkim, Pibułkowym papierze, wędrowała owa
księga 41 rąk do rąk w hitlerowskiej Trzeoiej Rzeszy. Księga ta uka
zała SiE:l w wysokim nakładzie w
wielu krajach europejskich. Ludz.
kość dowiedziała się wówczas z jej
kart o aute,n,tycznych faluta.ch skła
dających się na Illbrodnieze osziIstwo.
którym bs:z;y1.lID hitlerowski pragnął
przysłonić stosowany przez siebie
ktwawy terror.

arody Jugosławjj żyją pod ter-' patie dla Związku Radzieckiego odrorem faszystowskim, kt6ry da- bjera się kartki żywnościowe, co
leko pr7iewyższył swYmi rz;brodni- równa się śmierCi głodowej.
czymi metodami wzory gestapowskie. Tito polecił wybudować w
bok szeregu il!1.D.ych wstrząsają
miejscowości Lonj olbrzymi obóz
cych dokumentów. księga zawiekoncootracyjny w s.tylu Majdanka. ra fotografie lis.tu matki, która
W jednym 2l więujeń były żandarm straciła dwÓ<!h synów w wojnie wyMichajłowicza, obecny dyrektor tej ~oleńczej, a której trzeci, ostatni
katowni, Pero Ziwkowic wydał na- · 'lyn dogorywa w katowni titowstępujące 2lIłNądzenia:
ares2Jtowani skiej: .,moja synowa (żona dręczo
i doprowadzeni komuniści mają nego w obozie syna) - pisze niebyć rozebr8Jt1J.i do naga, następnie s.zczęśliwa kobieta - jest już od
skatowani do utraty przytomności, trzech miesięcy ciężko chora na gru
Po tych "wstępnych zabiegach" źlicę. Wygląda jak cień, jest zu;peł
wtrącani są do lochów betonowych nie po2lbawiona sił. waży zaledwie
wysokości półtora metra i długości 46 kg. Jedynym jej rattmk:iem może
okolo 2 metrów. W lochach tych być jakieś ludzkie pożywienie i spo
muszą przebywać prze2l osiem dni. kój, ale to są rzeczy, których dzisiaj
stojąc do kolan w lodowatej wo- w Jugosławii nie posiada żaden
dzie. Ludziom podejrzanym o sym- uczciwy człowiek".

N

O

imo okrutnego terroru, m.l.mo
że tzla Okrzyk ,,Niech żyje staIrun" grozi ltara najmniej 5 lat wię
zienia, rośnie codziennie opór przeciwko faszystowsklemu terroroWii,
wmnaga się opozycja przeciw band2lI.e ti:towskiej.
Robotnik
komunistyCZl!lY Iwan
Konte. postawiony pmed sądem ~a
Ujawnianie praw~wych wiadomości, oświadczył swoim lratom na
publó,cznej rozprawie:
"Władza znajdUje się jesreze w
waszych rękach, dlatego możecie
sądzić. Ale nie rLapomil11ajCie, że zbliża się dmeń obrachun1ru 7J katami.
Niech żyje Związek RadZJ.i.eclti!
Niech żyje towarzysz Stalin!"

M

Po dziesiątkach lat im:PeriaJnej po
lityki na Dalekim Wschod.zde W. BTy
tania oficjalnie musiała uznać swoje bankrucbwo na terenie olbrzymiego ~u, który do niedawna jeszcze stanowił jedną ZI centra1mycll
ba~ wy.z;ysku kolonialnegO.
Ta sama Anglia, która uw~
że naród chiński reprezeIl/tuje tylko
tanią siłę roboczą, a CbQny WYłą~ie

bogate terytorium godne ra·
bunkowej eksploatacji - dziś pod
naciskiem wielkich pr.zemian historycznych uznaje rząd w Pekinie, umaje cmńsk.ą władzę ludową.
Faktu tego nie potrafią zatuszotych dn.i.ach ukazała Się nowa
wać zadziwiająco naiwne, jeśli nie
brunatr>..a księga. Została ona
wydana w Pradze pod tytułem "JuśmQeszne oświadczenia p. Bevina" iż
Andrzej Krajewski
gosławia pod butem faszyzmu" i 0a_
nawiązując stosunki dyplomatyczne
wierając jes.zC'Ze mocniejsze fakty
z Pekinem, r.ząd angielski nie aprooskarżenia, niż poprzednia ukabuje charakteru nowej władzy. Jak
zuje prawdziwe oblicze kraju, rzą
wykazuje doświadczenie, poglądy
dZ'Onego przemocą pI'ze2l faszystowbrytyjskich mężów stanu pOSiadają
liką ~likę Tito 1 jego wsp6lników.
w dobie dZJ.i.siejszej mały wpływ na
Na wstępie, tzlawiera ona dokład:ne
administra~.U S'likolnej l bibliotecz.dane o aresztowaniu dwóch cz:ol:obieg wy,padków w Chanach, co w
neJ.
wych komunistó\'1 i bohaterów wojcałej rozciągłości udowodniła wielka
P'lan
wydawniczy
PaństwoWY'Ch
dla
przedszkoli,
ksi.ążki
dydaktyczRealizując
ten
olbrzymi
plan
wy
ny wyzwoleńczej, Zujovica i Hebranga, których tajna policja titow- Zekładów Wydawnictw Szkolny~h no-metodyczne dla nauczycieli, cza dawn1~zy - PZWS prowadzi!! bę rewolucja chińska. Z drugiej strony
ska aresztowała na sali posiedzeń na rok 1950 przewiduje całkowite ropisma pl'rLedmiotowe dla wykła- dzie jednoez~śnie politykę dalszego wiadomo powszechnie, te i naród
Komitetu Centralnego KPJ i osadzi pokrycie zapotrzebowania ze lItrony dowców oraz ,,Biblioteka pOllularno- obnlżan'ia cen podręczników 1 ksią- clrlńsk:1 bardzo daleki jest od l3'1D'
stale rozwijającego si~ szkolnictwa naukowa".
żek szkolnych.
paW. dla USltroju panującego w ~
ła w więzieniu. Powodem aresztoPoważnie rozbudowany
zostanie
W ...celu realizacji planu wydawni
wania było wyrażaone pl'rLe2l obu polskiego.
gili.
Nie trzeba chyba wspominać,
Na rok 1950 zaplanowano wyda- w roku 1950 dziat wydawnictw kał' czego PZWS pm,ewidziane zostało
komunistów żądanie przeprowadzeże imperializm Albiol1JU kosztował i
nie
ponad
500
pozycji,
o
łącznym na tograficznych,
który
poza
mapami
w
planie
inwestycyjnym
tej
insty
nia dySkUSji nad listem WKP ('o),
kładzie około 20 milionów egzempla przewiduje
również
inne pomoce tucji rozszerzenie bazy poligraficz- kosztuje ludy Azji dość krwi i łez,
podpisanym PT'Ze21 stalina, w któ- rzy, co wyniesie w sumie blisko s:zJ!rolne typu graficznego, jak ta.bli- nej. W roku 1950 rozbudowane zorym bolszewacy przestrzegali towa- 200 milionów arkuszy druku. Sa- ce anatomiczne, wykresy itp. Wymie staną m. in. drukarnie PZWS w Ło by ten stosunek w pebni uzasadnić.
Wielka Brytania, mocno nadwerę
rzyszy jugosłowiańskich Pl1Zed wej- mych podręczników silrolnych plan nić również należy dział druk6w <W l Bydgoszczy.
~ciem na drogę IZJdrady.
Zujovis przewiduje oko~o 18 miJlionów egzem
żona gospodarczo "przyjaźnią"
z
l Hebrang udowodnili, że aparat plarzy, co podwyższy o ok. 30 proc·
rządem USA, wIąże ogromne na~e
państwowy JugosłaWii pełen jest
produkcję roku ubiegłego.
je 7J wznowieniem stosunków hananglo-amerykańskich szpiegów i doPrawie wszysNtie
podręcrlm:i:k.~
dlowych
al Chilllami. Pamięta też O"
magali sIę usunięcia urzędującego szkolne ukażą się w noWYm opracoZakłady fotograficrzme w Warsza- szereg recytacji utworów Mi<!kiew!- swych inwestycjach w Chinach, któ.
wiceministra titowskiego, Velebita, waniu, dostosowanym do zreformojako POSipolitego ezpiega angielskie- wanego programu szkolne./Io oraz wie produkują płyty wg. repertua- cza, Słowackiego i Puszkina. W re wynoszą 300-500 milionów fungo, o którego działalności mówił uwzględniającym przemiany ideolo- ru, ustalonego preez Radę muzycz.. liWiązku 2J Rokiem Chopinowskim tów.
ną, powołana prze2l ministerstwo nagrano utwory Chopina W wykorlIresztą W7lI11iankowany list WKP(b) giczne, zachodzące w llla9Zym sDOłe
Podobnie jak W. Brytanja, tak !
Kultury i Sztuki. W przeciwi-eńg,twie lIlaniu czołowych pianistów polskich.
czeństwie.
do przypadkowego, obliczonego pod
W okreSie przedświąteC7lnym uka- lDl!1e kraje kapitalistyczne wiążą z
Drżąc ze strachu przed dalszym
NajpowaŻI1iejszą część ,p rodukcji
kątem
dochodowości.
repertuaru zal się w sprzedaży pierwszy z Chinami interesy gospodarcze, które,
ujawnieniem kontaktów ~ie- stanowić będą podręczni'ki dla szkół przedwojennego, repertuar obecny trzech albumów. zawierający 10
zgodnie IZ opinią prasy światowej, w
gowskich, których nici prowadziły ogólnokształcących podstawowych
dostosowano do potrzeb upowszech- płyt małych form twórczości. Chopi- bliSkiej przys.złcśCi. doprowadzą do
do Tito. Rankowica i Kardela, zbro- i licealnych.
dinQcza klika rozpoczęła po aresztoWspólnie z Centralnym Urzędem nienia i podruesienia kulItury mu- na (marz:urki, preludia, etiudy). W uznania rządu chińskiego również i
waniu tych dwóch wybitnych dzia- Szkolenia Zawodowego opracowane ZY02lllej w kraju. POziom tecl1l1d:02lllY najbliżS?1Ym czasie ukaże się album przez inne państwa.
płyt produkowanych przez zakłady 7J nagraniami laureatów Międzynar.
łaczy, potworny terror. Nastąpiły zostaną podręcznild dla, szkół za.wo
Czyż należy jednak stąd wnosić,
masowe mordy komunistów, którzy dowych. Zwiększy się również pro fotograficzme przewyższa tZIlacznie Konkursu Chopinowskiego. Przewidziane jest też nagranie na płytach ze międzynarodowa reakcja zrezychcieli ujawnić prawdę o stOSUTI- dukcja podręczników dla. dorosłYch. przedwojenne nagrania krajowe.
Repertuar muzyczny płyt obejmu- kursu języka rosyjskiego.
gn'1lje ze swych politycznych zakach w Jugosławii. Zamordowano co mieć będzie doniosłe znaczenie
Stale podwyższający ~ię poziom miarów wobec Chin?
najpopularniejszego bojownika o w związku z wielkim nasileniem je w dużym zakresie twórczość 1'0dzimą, a W szczególności polską techniczny płyt p02lWala wyjść na
woLność, Arso Jawanowica, pozba- a'kcji
likwidowania anaUabetY2Ipu
Ani na chwilę nie można się łUA
pieśń i muzykt: ludową. Wprowadza rynki obce, a w szczególności. na ob
wiOlllo wolności szereg funcjonariu- w roku 1950.
no specjalny dział ŚWietlicowy, obej służenie .Polonii zagranicznej. Pro- wć, iż podżegacze wojeIlIli dobroBzy partyjnych, aresztowano urzędu...
Poważnie wzrośnie także wydawmujący hymny. m~rsze, pieśni ma- gram produkcyjny na rok 1950 obej- wolnie zaniechają swej akcji na Da
jących ministrów i działaczy, którzy nictwo podręcznik6w dla szkół wyz
sowe i robotnicze. P<madto nagrano muje 1 milion płyt gramofonowych. lekim Wschod:zJi.e. Niewą.tpliwie bę
solidaryzowali się 7J uchwalami Bill szych. Wielkie Udogodnienie dla mlo
dą montować antyludowy blok, upra
ra Informacyjnego. Księga zawiera dzieży tych szkół &tanowi przejecie
szereg nazwisk c'awlllYch pachołków przez PZWS \vszystkich spółdz elni
wiać dywerSję. (W tej dZJ.i.edz.irue my
policyjnych reżimu królewskiego. akadernickileh, wydających skrypty
w Polsce mamy, niestety, aż nadto
szpiclów faszystowskich i współpra- wykładów. Począwszy od roku 1950
bogate doświadczenie. Nie wspomina
cowników Michajłowicza, którymi skrypty akademickie drukowane bę
jąc już o działalności pewnych 0bcałym
Tito obsadzil stanowiska po zamor-, dą centralnie przez PZWS.
Komisja ekonomkZlIlo - techniczna ler urzędu P·T. Łódź l, o'b. Zygmunt cych dyplomatów, mUSimy stwierdawanych i areS7Jtowanych ideowych
Dalsze działy wydawnjcze PZWS
komunistach.
- te bogato ilustrowane książki przy okręgowym komitecie współ BunIdel, wprowadzone przez niego dzić, ze po zbadaniu każdej akcji ano
zawodnictwa pracy Zw. Zaw. Pra- liczne ulepszenia w Wacy manlpu- ty'ludowej, za kulisami odnajduje się
cowników Poczt i Telekomunikacji la~yjnej funkcjonariuszy
poczto- zagranicznych inspiratorów).
w Łodzi iI'Ozpatrzyła w ciągu 1949 ro wych pnyniosły poważne oszczęd
Nar6d chiński w ogniu walk dał
ku 65 pomysłów racjonalizatorskich. ności/ dzięld zmniejszeniu zużycia
Większość z nich znalazła już prak- drukow i formUlarzy oraz skróceniu już wspaniały dowód swej niezłom
unowocześnienia
Dej postawy. Można zatem wyrazić
tyczne zastosowanie w p'lacówkach czasu poSzczególnych czynności.
Jednym z podstawowych rz.agad- nu 6-letniego dla rolnictwa. Jak wy pocztowo-telekomun:ikacyjIllYcl1 na
pewność, iż wszelkie próby im[:>erianień podniesienia wydajności w rol- nika z założeń działalność Centr· Na- terenie całego kraju, przynosząc go
Ob. SiaIrlslaw Przybylsld. asy- listycanej dyWersji roz,biją Się o renictwie jest sprawa naukowego do- siennej przyczyni się w dużym stop- spodarce narodowej wielom'ilionowe stent pocztowego urzędu przeWQzo- wolucyjną świadomość chil1skich
boru nasion siewnych. Jak dotych- niu do podniesienia wielkości rz.bio- oszczędności
wego w Łodzi, dokonał szeregu uczas wieś VI większości wypadków rów już w pIerwszym roku Planu
Na szazególne wyróżnienie wśród sprawrueń w dziedzinie transportu mas l'adowych.
używa mało wartościowego mate- Rozbudowy. (tel.)
racjonalizatorów zasługuje kontro- samochodowego.
EFBB
riaro siewnego i sadzonkowego
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
.lmei hodowli, co odbija się bardzo
A
I,
uiemnie w plonach z jednostki po11
wierzchni. Materiał siewny brany z
własnych plonów
często przenosi
I'hordby z jednego plonu na drugi,
l>owodując wielkie straty nie tylko
na działce jednego chłopa ale i są.
c:iadów.
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Oblicze wroga i !!izkodnika

W celu zlikwidowania tych duT.vch strat.
Komitet Elkonom:cznv
Rady Ministrów powziął uchwałę,
na mocy której w najbliższym czasie rozpocznie działalność "Centrala
Nasienna" - przedsiębiorstwo państwowe, które ma na celu popieranie
produkcji nasiennej i uregulowanie
obrotów nasionami siewnymi.
r.f'ntra1a Nasienna prowadzić będzie również budowę magazynów
zbożowych, czyszczalni. suszarni naSlo n oraz or,ga~izowa? do~tawy n~Slon dla rolnI<!twa 1 naSlon roślm
Uer!eo:UYSłOWYCh dla przemysłu ro1.
l
r.ent,rela Naslenna otoczy szczegó
~a oPle~ą gospcda~st~a produkulace naSlOna, szczegolrue dostarczać
lm będzie nowoczesne maszyny czy~zczace, środki chemiczne do rzaprawy ziarna oraz zwalczania szkodn1ków i chorób roślinnych.
By podnieść poziom naukowy pre
cv w poszczególnych gospodarstwa~h
hodowlanych, Centr· Nasienna naw 1 ą
że współpracę z instytucjami nauko
wvmi doświadczalnymi oraz ze stacjami ochrony roślin, przenosząc naj
nClwsze zdobycze n·aukowe na teren
praktyki w Państw. Gospodarstwach
Rolnych.
Nowopowstająca Centrala Nasienna iest jednym z wielu ogniw Plo
2 nZH~NNU{ ŁÓDZKI Nr 10 (1632)
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Do naj dłużej trwa.jących procesów.
jakie pamiętają nasze sądy od chwlIi wyzwolenia, należam sprawa sławetnej "dwunastki" warszawskich sabotażystów budowlany oh z
IiIlspekoji Zarządu l\fiejskiego.
Owa "czysto polityczna" sprawa _
jak niektórzy sądzili _ przede wszy
st1dm nie była czysta _ wszySC)' bo
wiem bez wyjątku oskarżeni mają
ręce splarn:one braniem lub dawaniem setek tysięcy złotych ~apówek
(a "dochody" naj grubszych ryb, jak
Iwiński., Kucharski czy Szablewski
sięgają wielomilionowych sum).
Była to brudna, polityczno-kryminalna r.obota, jedna z najbardziej
rozpowszechnionych form sabot::lżu,
stosowanych przez wrogów nasze"o
ustroju
."
.
ROZBIERANO DOBRE DOMY

I

O klaS0"vo-politycznym charakterze przestępstw, popełnianYCh przez
pracownjków iIlspekcji budowlanej
i ich wspólników świadczy niesły
chane o!uuc ieńs two w stosunku do
ludności
Warszawy,
pozbawianej
bez skrup ulów dachu nad głową,
gdy dogadzało to p:l110'Il z insp2kcji
i ich "zaufanym" przedsiębiorcom.
Rozbierano najczęściej z polecenia
inspek-cji domy dość jeszcze dobre, a

owi przedsiębiorcy l"Ozlcradali mate-l naszych instytucji publicznych w l przeciwnie - użyte bywają wów.
rialł budowlany i instalacyjny.
walce o czystość naszych urzędów, czas na szkodę państwa, na szkodę
Na to nie zdobyłby się byle jaki o zdrowy charakter i pożyteczną pra ludności - świadczy o tym najwyaferzysta: tak działać mogła tylk0 cę - należy zarówno zwiększenie mowniej proces warszawski.
nienawiść w połączeniu z żądzą zy- kontroli, jak i prowadzf!me pracy
1)0 "sensacji" dn:ia należaSo areszslru. Nienawiść klasowa do ludzi, któ wychowawczej.
towanie na rozprawie jednego ze
rzy po latach niewoli i poniewierki,
świadków, :itnż. Boguckiego: zmieni!
PROFILAKTYKA...
nareszcie budują sobie spokojny, 0on nagle swe zeznania, usiłując "wY
party n pracy byt. Nienawiść w postała kontrola nad pracą biur i bielić" oskarżonych, wbre,,? oczywiłączeniu z typowo kapitalistyczną oddziałów, jak i poszcr.eg61nych lu- stym faldom czy poczuł on nagl~
chciwością, której nie zaspokaja ża dzi, jest pierwszym warunkiem do- solidarność ze złoczyńcami, czy te}:
dne wYnagrodzenie, której apetyt 1'0 strzegania w porę braków li. zbada- był jednym z tych, którzy ,.grzali
śnie w · miarę gromadzenia się bo- nia ich źródeł. Takiej kontroli brak sobie ręce" - iJkaże przyszłość.
gactw
jeszcze, niestety, w wielu naszych
Wypadek ten zwraca jednak uwaTo jest oblicze głównych "bohatp- instytucjach, czego dowodem jest
rów" procesu.
m. in. właśnie proces sabotaiVf:t6w gę na fakt, że zlikwidowanie jednego ośrodka występku - choćby naZNISZCZENIE STOLICY JAKO budowlanych.
Nasuwa on również wniosek- wet był on ośrodkiem głównym .ZRÓDŁO ZYSKU
stanowiska odpowiedzialne w apara nie powinno usypiać czujnOŚci spoObok nich siedziało na ławie o- cie administracyjnym winni zajmo- ~eczeństwa i wpajać w nie błogiego
skarżonych kilku wspólników - któ
przeświadczenia, że wszystko jest w
wać jedynie ludzie pewni pod wzglę
rzy może nie byli politycznie świa dem uczciwości i lOjalnego stosunku porzl;.dku. Macki wroga są często udomymi wrugami i inicjatorami prze do Polski Ludowej, bez WZglęch.l Tlll k.ryte i czyhają na naszą opieszastępstw lecz po prostu marnymi kre
łość, by niszczyć lub przywłaszczać
przynależność partyjną.
aturami, które "grzały" sobie ręcE'
sobie dorobek naszej pracy, by opóprzy ogniu wspólnych afer prze.
źniać poprawę naszego bytu. Dobro
stępczych,
czyniąc
ze zniszczaol;1 Nm TYLKO WIEDZA I PRAKTY- ludzi pracy fizycznej 1 umysłowej,
KA, ALE RÓWNIEZ CZYSTE RĘ
stolicy - źródło osobistego zysku.
partyjnych i bezpartyjnych, wymaCE I LOJALNOSC .. ,
I na tak.ich właśnie ludziach oplega stałej, skutecznej ochrony warWiedza i praktyka fachowa są wa sztatów pracy przed działaniem wro
rają s.!ę zwykle sabotażyści, u.siłując
korumpować i deprawować aparat żnymi atutami przy obsadzaniu sta- ga.
Jest to wsnólnym zadaniem
nie mają one jednak dla związków zawodowych. organizacyj
państwowy. Do głównych więc Z:R- nowisk dań. jakie spadają na czynniki spo- nas żadnej wartości, gdy znajdują partyjnych i ogółu pracownik6w.
Wręcr.
łeczne, p'Jlityczne 1 kierownictwo się w posiadaniu wrogów.
W.K.

Nowi piłkarze "płyną" do Łodzi •••
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Masowość wychowania fi. wo·wychowawczej i orgarJza
zycz-nego na wyższych uczel· cyjnej ZMP. Zagadnienia w. li
niach daje gwarancję wyro. l sportu winny stawać na po.
bIenia spril vr,ośCl I zdrowoi· l-ządku dZlennym obrad tere'
nośC! sze:'okich mas miodzie. nowych zarządów ZMP, a poży st4diującei, a przez to przy szczególne koła Związku win·
gotowame do wydajnej pracy oy pooudzac i kontrolować
dla dobra Polski Ludowej. D o ·
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w Łodzi. W dużej mierze zaleiy

W. w. kor:ucleJ - Rokita (Zwią
Mimo braku
zawodnika w w.
zkowiee) w 8 mln. położył odWTOt
lekkiej, ZWYCiężyli gospOdarze li :3.
W w. musz"J - Kronberg (Zwlą nym pasem Nowaka na łopatki.
Sawka wy-al
W W • plórk~e'
vn •
b'"
a punkty' z Ignaszewskim (Gwar
dia); obaj otrzymali upomnlerua
za unikanie walki.
· j
SW I ęt Os ła wski
W W•
I e kk 1e
Sta~1Vczyka
(Gwardia) zdobył punkty W. O. z
GUKF otrzy powodu braku przeciwnika.
mał Z Bu.
W. w. półśndnleJ Wiclak (Zw1ą
dapesztu o- z1tOwlec) polożył na puukty Kro.

•

Sprawa rekordu

w.

pólciężkiej

położył

J....
w. c1ężklej

ba~ko"""'"

W

..

Szajewski polo.

żył w 11 mln. na lopatld. Kawala

(GW'aTd!a), który otrzymał napom
neme
J ' za u n1ka n.e
i
lki
wa.

Na macie sędziował
Zatorski
(Kraków),
punktowali Tomi:zyk
(t.6dź) 1 Koszewski
(Warszawa).
Widzów pO'Ilad 1000.

ficjalny pro
tokół

~Fe~:Ski

sę·

n: Łyżwiarstwo w ZSRR

200
m rozegranego
na
X
Akade
mieki h Mi=
,t
~a h
S~~~a. c
. d
b'
t
J a k W1a orno w. legu ym
repreze~tant Polski - ?t.awczyk z~J~ł pierwsze mIeJsce,
uzyskuJą~ znakom.Lty czas
21,2 ~ędący nowym rekordem
PolskI.
Protokół ~&tał przekazany
PZLA do ,zatwierdzenia.

Tł"
.
egoroczny sezon yzwJar· Miast a. uczes t nlczące
w za.
ski w Związku Radzieckim bę. wodach podzielono na cztery
d7lie stal pod znakiem wieI. grupy. Do pierwszej grupy za·
kich imprez masowych.
liczono Moskwę, Leningrad i
Gork.i, druga liczy 13 miast,
W ciągu sezon1;1 . wrg.anizo- trzema - 28 i C2iWarta - 100.
wane zostaną łYZW1arskie za· Program zawodów pl'7Jewi'
wody kocespondencyjne wszy' duj'e: dla mężczyzn - biegi na
stkich większych miast ZSRR. 500, 1.000. 1.500, 3.000 i 5.000
Zawody
zorganizowano
w metr6w;
dw6ch rundach: pierwsza od dla kob1et i junior6w: 500,
byla się w dniach 1-8 stycz... 1 000 i 1.500;
nia, druga - od 26 lutego do
dla kobiet 1 juniorów: ~OO,
5 maI'Cll.
1.000, 1.500 i 1.500 m.

I
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ZDARZENIE
NA STATKU
Przekład

Mariana L. Bielickiego

--

Tylko jednak górny pokład sycił się wrażeniami.
Dolny - czwartej klasy -:- nie miał na to czasu:
opróżniał się on na każdym postoju; kilkaset kobiet
i mężczyzn wysiadało i drugie tyle, z tobołami, ku·
frami, narzędziami wpychało się w tłok i śledziowy
smród.
Kapitan ponurym wzrokiem spoglądał z wysoko·
ści swego mostku na te potoki pasażerów. Po trapie
pędziły - głowy w wypłowiałych chustkach, podarte kaptury, rozwichrzone czupryny. Trzeszczały ko·
szyki, skrzynie, żebra. Dwaj pomocnicy kapitana,
stojąc przy trapie, wydzierali się:
- Obywatele, okazujcie bilety! Gdzie sję pchacie
bez kolejki!
Partie robotników wyładowywały się 1 załadowy·
wały w miejscach wyrębu lasów, przy torfowiskach,
w pobliżu budujących się rnlast i fabryk. Jedni śple·
szyli do prac w polu, inni - ze wsi do miast...
Słońce zachodziło. Cytrynowe odblaski zwolna
rozlewały się nad Wołgą, nad łąkami i cienistymi za·
.
gajnikami, nad wsiami i dymem budowli,
ł
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Po ostatnich meczach, tabel.

przed mRstrzostwami
t
wla

T

N

trwał od 2~ lutego do 5 marca i odbędzie się w Cetorce
SI
.. N b'
W
owaCJI.
a o oz pow'OI
la,nych zostało 33 zawodw·
kow.

Ił

Kolejarz (O.) 9 3:6 259:342
.
10
2:8 445:521
KoleJarz (T.)
AZS (~r.)
8 2:6 272:346
Cl'aOOVla
'7 1:6 271:300
Stal (Swięt.)
'7 1:6 283:364
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drutynIe tej nie grał Jedynie as
tego zespołu. Szor, który w Kra.
kowle braI udzlal w meczu ligo.
wym.
zaczęłG się
doś~ sensacyjnie.
Mloda drużyna szkolna już w pler
w ycll m'n tach gry stawiła za
5Z
Ól U
•
cięty op r, a nawet P!ZjeSZla dG
ofensywy, co W rezultac e przy_
Ody siatkarki
wbiegły na salę, niosło jej prGwadzenle 13:6. Zła
wiadomym już byłO, iź rutynowa.
~
MKS ł t
taktyka, często stosowana przez
d
na
ru"yna
a WG rozpra. ucznl6w była powodem chwilo.
wl się z mocno speszonymi alta. wego załamania się tego zespołu •
I
demlczluunl. które na poczekaniu Akademicy wygrali seta 15:3:
zmontowały swóJ zespół 1 rGzpG. Po bardzG żywej grze I szalo.
Gł6wny Urząd Kultury Fizycz. częły grę w róznokolorowycb ko. nym dopingu pUbliczności, następ
(Czy AZS nIe ' posiada ne dwa sety zakończyły się ,!wyclę
nej otrzymał liczne depesze z t y_ szulkach
czeniami nO"Worocznyml od władz jednolltegG moju? - przyp. red.) stwem MKS 16:4 i 15:10. Na
sportOWYCh Związku Radziecldego
W drużynIe MKS grały prawie tym kończą się, niestety, sukcesy
i Kra,ów D'emOlttacji Ludowej.
wszystkie
zawodniczki ł6dzklej SZkolnego zespołu.
Chemii" - z Kublakówną
na
W serdecznym tonie utrzymane "
Akademicy dochodzą do głOSU.
depesze z: Bułgal'lI, Czeehosłowa. czele.
Prym wśród nich wiedzio najlep.
cjl, AlbanII i Rumunii podkreśla_
Mec~ nie był emocjonuj!\cy, po. szy na bolskn Frątczak. UemlG.
ją braterskie wIęzy łączące sporo ruewaz przewaga. MKS była at wie słabną 1 nie wierząc we wła.
towców narod6w budujących so. Dazby~ wyraźna.
Reprezentantki sne 911y, przegrywają dalszego se,
cja!izm.
MlędzyszkołnegG
Klubu Sporto. ta 5:15.
wego wygrały
łatwo dwa sety
Stan pojedynlm 2:2.
Ze szczególną radością sportow. 16:3 I 16:5. Na wyróźruenie, obok
Ostatnia ~ra ma zadecydować o
cy polscy przyjęli depeszę nowo.' Kubiakówny,
zasłużyła równIeż wynlkn.
rOllzną
od
WszechZ'\lliązkowego Sandryk6wna z MKS. która po.
Komitetu dla Spraw Knltury FI. czynlła Gstatnio duże postępy.
Początek piątego seta jeat bez
zyczneJ I Sportu przy Radzie MI
wyrazu. przewagę posIadają aka.
.
Wielkie
OŻyWIenIe
nastąpiło d mi
D I
k I
ulstrów ZSRR, w której czytamy:
• ó
IJ
e ey.
op e,G pod GIl ec ucz.
w.r d pnb czno~cl, II'dy na salę nlowle zrywaj" stil dG kontrata.
HZ okazji Nowego Roku przesy. wbIegły reprezentacje męskIe.
Im, Jest tnfl Jednak za pMnG. AZI!
łamy IIportowcGm POllkJ naJsu_
AZS wystąpił w IWym naJsU_ wygrywa
lO 15:9, zwyclęta'ąo
decznleJsze pozdrowtenIa I tycze'l nleJszym
składzie z Boruczem, tym lIUJlym młGdll reprezent&cJ.
nla dalszych sukcesów. Nlecb t y_ Fqtczakłem I RadomskIm Da Me. łódzkłch IIZkó} §rednlcb w og61.
Je nasza przyjatli w lm1ę pokoJu le. Barw MKS bronł1i m. m. 811. nym IItosunku 312.
na całym &wleclel"
boclliskJ, Roga 1 Kaczmarek. W
Be 'I'e

JJlecz

Sydecklego
na łopatkJ
Lenard, w 3 mim.. walki chwytem
W

(Związkowiec)

Wia

domość tę podajemy jedynie z

to od rozpracowania
programu
O el CI
'
ka ligi koszykowej przedsta...
zawodów jubileuszowych z Okazji
wia się w sposób następujący:
30_lecla pięściarstwa pOlskiego. W Ś
.
Spo'J'nia (G)
8 '7:1 336:2'75
czasie jubileuszu odbywać s1ę ma
ił
w Polsce szereg spotkań między_
Czechosłowacki Związek Spójnia. (Ł)
8 '7:1 480:394
narodowych.
H k .
O
anizu'
dla Kolejarz (P.) 10 '7:3 470:40%
aborek rozegrał w Krakowie
O eJowy
rg
• Je.
, AZS (W.wa)
8 6:2 3'70:290
275 walkę w zyciu. Bokser ten kadry reprezentacYJnej ob~z
3 razy reprezentował barwy nasze przygotowawczy przed mi- Zw. Warta
10 6:4 428:434
go kraju, będąc w 1935 r mL strzostwami świata w Lon' Gwardia (I{r.) 9 5:4 336:306
strzem P<>J.ski.
Taborek 23 razy dynie.
Obóz ten będzie WłóknIarz
8 4:4 410:386

przegrał, lO. razy zrem~Sfwał, 1\ 242
walki zakonczył ZWYCIęstwem. Ta
borek obok Szymury jest najstar_
szym pięściarzem polskim.
le'Wadzil na 123 rozegranych
walk raz tylko przegrał przez
KO, a mianowicie w Warszawie z
Karolewem. Na punkty przegrał
on 27 walk, - a przez knokout wy
grał SO razy. Niewadzll w 194G r.
był mistrzem Polski
Kpt. Neuding, któ~ sędziował
mecz
bolcserski Krak6w Ł6dź, po meczu powiedział: "W.lę
cej ta~ch bOkser6w ja,k szal!~-:
sld, Anielak i Kaczmarek, a mmeJ
,
Taborków".
boksersld. o wejście do II
Ligi rozegrany
zostanie VI
Łodzi w najbliższą robotę między
"Stalą" z Częstochowy a Bawełną
Ro1.grywld. Llgi zapaśniczej roz. zkOwiec) został polotony '1111 mm. mera, przy czym obaj byli napo_ z Łodzi. W ruedzielę zaś 15 bm.
począł w Warszawie milcz miej_ na łapotki przez Bednarka,
wy. minani za unikanie walki.
rozegrany zostanie mecz ligowy
scowego Związkowca_Skry z ł6d2. wrotką
po zastosowaniU lttucza
W w. średniej Reda wygrał na Batory
Sląsk _ Związkowiec
barkowego.
punk.ty z Matusiakiem (Gward1a). (Ł6dt).
ką Gward:ą.

iee Skra (W-wa) - Gwardia (Łódź 5-3

ligo~

0

'Sonaty program

Zw ązk

(!

w ten sposób

:-. gę zwrócić powinien na wy..
.chowywanie młodszych, a nie
~ ~.-"'
~ liczyć na starych zawodJni.
nie kultury fizycznej i jej' -- ~
ków z innych klubów.
ideologiczne oblicze. Należy
!'-~ ?.~. Zresztą do rozpoczęcia se"
wykorzystać cenne wychowaw ~
• ,zonu piłkarskiego mamy je.
cze zalety sportu dla walki I
__
__
~ Szcze sporo czasu.
Kto wie,
wyższy poziom moralny mlo·
W kołach sportowych Kra. czy ŁKS Włókniar2l w .tegodego pokolenia.
kowa i Sląska głośno mówi rocznym sezonie ligowym nie
Jerzy Bednarek
się o tym, że na począ1ku se. wystąpi już w odmłodzonym
Zonu piłkarSkiego ~ miast Ślą. Składzie.

pracę iwych członków w klu·
bach, kołach i zespołach spor.
towych. Młodzież ZMP winna
stać się aktywem ruchu spor
towego, winna szerzyć mło·
dzieńozy entuzjazm i przodo.
wać w walce o upowszechnie·

szen ie ~porto ve. Nowy AZS Z większony zostanIe teren dna. WPZB rozpatrywana jest spra_
skończy! z absurdalnym ha.,
łaJności Ł6dzJdego Okręgo_
wa organ1zacjd tegoroczny-::h
słem ,.a'po~ityczności" Sp?rtu wego Związku Bokserskiego przez 1ndyw.idualnyctl mistrzostw bok.
akademlck1ego, szeregI Jego dołączenie: Płocka i Kalisza. Mis. serskich Polski. Zawody miały się
będą się stale rozrastać. ale sta te dolączone mają być rueba. Odbyć w PoznanIu, ale ze wzgh:_
już nie ~li.tarną mlodzi,ef.ą, wero I do innych
pozostalych du na zajęc:!e haJll w zwIązku z
lecz mlodzlezą, wyrosłą wsrod związków okręgowych w Łodzi. przygotowanlam1 do - Międzynaro_
trudów walki o byt społeczny, Jeżeli chodzi ' 0 boks, to Łódź zy_ do~h Targ6w, Poznań zrezyg.
wolność i postęp, młodzieżą, ska przede wszystkim Grzelaka z nowal .z roll orgaruzatora. Kto
która zawsze brać będzie kaliskiego Włókniarza.
wie, mOtże mistrzostwa odbędą się
czynny udział w wysiłku ludzj
pracy ,dążących do utrwale·
nia p;>koju. ..
...
łódzkich pływaków
Ogol młodzl€ZY stud1UJąceJ
~
chce i potrzebuje sportu
Pływacy łódzcy ustalili Jut ka_ 26 lutego pływacy z całej PGlski
Podstawy ustrojowe ~aszej lendarzylt atrakcyjnych Imprez. wyznaczyli sobie rendez.vons w
Ojczyzny. zapewniają jak naj· które odbędą sIę w bIeżącym se. Warszawie, gdzie w tym dniu 1'0.
dalej idące możliwości pod. zonie.
ze~ra sIę finałowa wallta G puchar
nieslenm kultury fizycznej na
pOlskiego Związku Pływackleli:o.
najwyższy
nieosiągaLny doI tak - Jul 15 stycznia repre.
tychczas ·~ziom. Uchwala Biu zentacja naszero miasta zmIerzy Ponadto łodzianie projektują
ra Polit. KC PZPR nakazuje się w Gdańsku z repr. Wybrzeta. dnla 22. względnie %9 stycznia zor
ewrócen' sz góln'
gi
5 In tego łodzianie rozerraJą mIę ,anlzowa~ zaWOdy o m~trzostwo
na ogro:ną ~~ę, ja~ą ~:ad') dzynllastowy mecz" Po:manhl z okrę~ hall krytej.
spełnienia ZMP W dziedzinie tepr. tego miasta.
Jak widzimy r; podanego pro.
kultury fizycznt>j, która winna 12 lutego Ł6cH ~oścł(j będzie u gramn Imprez, łodzlanle postanG_
!tanowić bardzo ważny od- siebie najlepszycb zaWOdnlkÓWI wilI w pełni wykorzystać sezon
cinek pracy politycznej Ideo. Wybrzeźa.
zimowy.

~

.

silając

drużynę ŁKS Wł6kniarn.

Z przeszło 15_mlnutowym opó~ .
nie niem
rozpoczęły
sIę w sali
"Ogniska" zawody w plice slat_
kGwej
między reprezentacjami
AZS I MKS.
W przedmeczu zmlerzyly si- w
"
piłce slatkGweJ żeńskie reprezenta
cje obu wymienionych
klub6~.

Sportowcy ZSRR
'Kroj'ow
.. DemokraCji'LudoweJ'
sportowcom polskim

I

- Jak w kotle... Lud kipi... Budowniczowiel Za
- Rlba, rlba ...
Chiwrin, z zapałem:
tysiElc lat wspominać o nich będą z podzięką - mó·
wi Parfienow, oparty o barierkę.
- Pod piwko, mister, - naroaowa zagrycha.
Pedotti:
Stojący obok kapitan odpowiada zgryźliwie:
- Zamówimy ogromną jajecznicę...
- Wolno zabierać trzysta osób na dolny pokład,
Kazałupow:
a my ładujemy do tysiąca. Nie można nadążyć ani
z przygotowaniem wrzątku, ani z czyszczeniem ubi- Tak, to rozumiem. Wykupiliśmy cały ryneK.••
Goldberg:
kacji - pchają się jak diabły ...
- Ale ceny, ceny, towarzysze...
Dawniej, toś ty pewnie tylko bogatycn kupców
woził, Częstowali cię szampanem ...
Wzdłuż burty biegła zafrasowana Szura.
- Tak, woziłem ... A w osiemnastym roku... Sam
-Walery! Kupiłeś? - krzyczała, przechylając
stałem przy sterze, a po prawej i po lewej dwaj ko· się. Co maliny? To przecież skandal... Kiełbasa
misarze. Mieli diabły, ol - takie nagany. Zbliżamy była na targu, kiełbasa, po trzy dwadzieścia za czter·
się do mielizny, a komisarze zaczynają na ciebie,
dzieści deko .... Masz ci los. - Ludzie przecież kupili!
- A niech go, maliny kupuje - mówi podchoczłowieku, pątrzeć!. .. A za mielizną bateria bia·
łych.,. I tak woziłem. Różnie woziłem ...
dząc Liwerowski. - . Nie warto zatruwać sobie pięk~
.
Kapitan chciał odejść, ale Parfienow śmiejąc się nego wieczoru...
Szura ma wypieki na twarzy.
złapał go za rękaw
- Nie chodzi o maliny, on po prostu przylepił si~
- Poczekaj ... Wiedz, bratku, że nie kto inny, tyl. .
ko ja wtedy przy tobie stałem... Na statku, jak go do tej Ninki...
- Tym lepiej dla nas...
tam? "Marat"? Nie, nie "Marat".
- Słuchaj pan, czego się pan koło mnie kręci
- "Carewicz Aleksy" się nazywał. Na nim wła
śnie płyniemy.
przez cały dzień? - (podnosi dłoń do jego twarzy) _
- Cudaku! Pamiętam - roześmiał się Perfienow. AI~ż, panie, to wprost nieprzyzwoicie, kapitan na nas
- Pomyślałem sobie wtedy - pysk ma autentycznie patrzy ...
Jedź ze mną do Ameryki.
białogwardyjski, wsadzi nas jeszcze na mieliznę ...
- Co takiego? Pan tylko żartuje ...
Ale, ty się nie obrażaj... A przecież niewiele brakowało, i byłbym cię bratku ukatrupił...
- Ach, zwierzątko puszyste - mówi z naciskiem
Li werowski.
Kapitan odszedł, krzyknąwszy gniewnie:
- A właściwie to w jakim charakterze miałabym
- Trzeci gwizdek!
Syrena ryknęła, Na pokład wspinali się obładowa pojechać do Ameryki?
Sekretarki 1 mojej kochanki.
ni żywnością moskwiczanie i cudzoziemcy. Lirnm
~trz~sał lUtlejarni~
d. Co Dl

Z Filharmonii

XI •Poranek

dla Swiata Pracy
Koment:ttor
polityczny Agencji
Reutera, Whiton, ogłosił niedawllo
nadejście "nowej ery spartańskiej"
dla Anglików... Whiton wyraźnie
spóźnił się ze swym
,.odkryciem".
Prosty człowiek w Anglii dawno już
odczuł
n&dejście tej "nowej ery".
która czyni jego życie coraz trudniejszym.
"Mniej jeść, więcej pracować" oto recepta, którą przepisali robotnikom prawicowi labourzyści z
chwilą dojścia do władzy. Ci "lekarzp" schorowanego kapitalizmu angielskiego, realizują tak 7.waną "pol1tykę konstruktywną". Jest to polityka głodu i nędzy - według określeni,a
postępowego
odłamu prasy
angielskiej.
W ostatnim czasie polityka ta staje się coraz bardziej zuchwała
Przed dwoma miesiącami labourzyI>towski rząd zmarshallizowanej Anglii, pod politycznym i ekonomicznym nucisk:em sfer rządowych USA.
przeprowadził
dewaluację
funta
szterlmga, zapewniając, że w ten
sposób usunięte zostaną wzrastające
trudności ekonomiczne i groźba bez·
robocia. Żyd e jednak okrutnie wykpiło te przewidywania.
Dewaluacja funta spowodowała
znaczny wzrost cen chleba l mąki,
zwiększyła koszty utrzymania. Nie
wystarczyło to jednak panom z Londyńskiego City i Wall Street.
24 października premier WielkIej
Bryt.anii, Attlee, wystąpił w parlamencie z oświadczeniem, w którym
ogłOSIł
program "przezwyciężenia
kryzysu ekonomicznego".
Nowy,
antyrobotniczy program
rządu labourzystowskiego
obiecuje
zapewnić 250 milionów funtów oszczędności. Czyim kosztem?
Przede
wszystkim koszt~m ogr.a.mczenia wy
datków na 'budowę mieszkań (35
miL), na inwestycje (140 mil.) i na
oświatę (5 mil.). Ponadto skasowane
będą ulgowe śniadania dla dZieci w
v.iieku szkolnym, wprowadzone opła
ty za lekarstwa, wydawane przez
ubezpieczalnie
Jak widać z powyższego, program
oszczędnościowy rządu labourzystow
skiego uderza przede wszystkim w
interesy milionów pracujących. Pow
szechnie wiadomo, że setki tysięcy
robotników Anglii nie mają gdzie
mies2'!kać, a dziesiątki tysięcy dzieci
pozbawione są możności uczęszcza
nia do szkół. Mimo to zmniejsza się
kredyty na budo'wnictwo mieszkaniowe i na oŚwlatę.
Nowy labourzystowski plan "oszczędności" prowadzi nieuchronnie do
wzrostu bezrobocia. Jeśli obecnie,
według ofIcjalnych danych,
ilość
!bezrobotnych w Anglii wynosi 400
tysięcy ludzi.,
to nawet reakcyjny
,,Dai1y Express" zmuszony jest przy
Imać, że zmniejszerrie kredytów inwestycyjnych i Ibudowlanych pOCIąg
nie za sobą pozbawienie pracy około 165 tys. robotników.
Pomimo demagogicznych zapew:nie.6 Attlee, że rząd stara się równom1erme rozłożyć ciężary na wmy
stkie warstwy społeczeństwa, widocz
ne jełt 6t nadto dobrze, że główny
ciężar kryzysu ekonomicznego spada na barki klasy robotniczej.
Panowie z londyńskiego Clty nie
mają podstaw do narzekania. Dochody garstki kapitalistów, obszarników ;i rentierów WYIliosły w 1948
roku okolo 3 ffilliJardów funtów szter
ling6w co równa się 4/5 9U1lly 00robkó~ rocznych całej klasy robotniczej Anglii. Dochody fabryk budowy maszyn np. wzrom:y w ro~u
bieżącym o 35 proc, w porównamu
z rokiem ulbiegłym.
Labourzystowscy politycy udają,
że me dostrzegają tych faktów. W
programie ani jedny:u sł?wem. nie
wspomniano o ogramczemu baJecznych zysków kapitalistów.
Więcej
nawet, mi.ruster Attlee oburza się
na robotników, którzy protestują
przeciw nowym obciążeniom. "Istnie
ją robotnicy - ośwIadcza on - kt6
rzy o nic się me troszczą"·.,
Demaskując obłudę i fałsz oświad
czeń o "równości ofiar", generalny

sekretarz angielskiej partii komumstycznej, Harry Pollit, scharakteryzował politykę rządową jako "najokrutniejszy rz: dotychczasowych ata!t
na waru.w życiowe klasy robotmczej".

• •

•

Ruch protestu przecIw antylud?wej polityce rządu labourzystowskie
go wzmaga się w całym kraju. Rada Federacji
Związków
Zawojo
wy~h w hrabstwie
Lancashire i
Cheshire zwołała w Ma...'1chesterze
specjalną konferencję. na której obecnych było 250 delegatów, reprezentujących prawie
mIlion człon·
ków. Uczestnicy konferencji zażąda
li aby o'bciążenia, związane z dewił
l~acją funta, zrównoważyć o~miżką
dochodów kapitalistów l zmmejszeniem odszkodowań, wypłacanych by
łym właścicielom
"znacjonalizowanych" przedSiębiorstw, Pomimo na-

wolywań prawicowych przywódców
Rady Naczelnej BrytyjskIch Związków Zawodowych do umiarkowani:>
w żądaniach podwyższenia zal'o~ków, szereg powElżnych związków,
jak na przykład związek zawodowy
pracowników przemysłu maszyn:>v.-ego zażądał już podwyż!l:i pklC.
Naród ang:elski nie zg~dZ'l s.ię z
antyludową polityką rządu labourzy

śr

K. Mackiewicz - Z. Lisicki

stowskiego, dążącego do obniżenia
poziomu życiowego mas pracują
cych. z polityką dy~owaną chciwością angloamerykańskich monopolistów.

Swoje stanowi&ko zademonstrował
on m. in. na ostatnim Kongresie
Zwolenników Pokoju w Londynie.
W rezolucji swej przedstawiciele
narodu brytyjskiego zażądali podniesienia poziomu życiowego mas
Naród ang-ielskl protestuje prze- pracujących i rozszerzenia stosunciwko antyludowej polityce marshal ków handlowych z krajami strefy
I:z-acji kraju i uczynienia z niego niedolarowej j Zw. Radzieckim.
I. L
amerykańskiej bazy lotniczej.

ki

.e

Uwertura Karola Kurpińskiego
.. Dwie chatla", koncert fortepianowy drugi, g_moll Salnt-Saensa
i
piętnastominutowa "Symfonia Kla.
syczna" Sergiusza Prokofiewa - oto
program XVI Koncertu Symfonicznego i XI niedzielnego Poranku dla
Swiata Pracy. Mówiąc szczerze, nie
był to program atrakcyjny dla melomanów, ani z-byt pociągający dla
śWiata pracy, w sumie była to
muzyka przyjemna i łatwo wpada.
jąca w ucho, lecz równie łatwo ulat-

s·e lu ro ot iczym

W rozwoju Miejsldego Handlu De- rzesze ludzi pracy wc wszystkie artaliczneg'l, który od szeregu tygodni tykuły codziennego użytku.
rozszerza swoją działalność na tePlany na pierwszy kwartał bieżą
renie wielkiej Łodzi, istnieje jedna cego roku przewidują otwarcie szetrudność, której pokonanie pozwoli regu sklepów na Bałutach, m. in.
na pełną realizację założeń nowej l)dzieżowego, obuwianego i chemiczinstytuCji handlowej.
nego.
Jak wiadomo, MI·ID ma uzupełnit
Plany na rok bieżący
dotyczą
sieć placówek detalicznych handlu otwarcia kilkudziesiE;ciu nowych pla
państwowego i spćłdzielczego 7. tym, c6wek z branży konfekcyjno-odzieże nowe sklepy powstawać mają w żowej. chemicznej, gospodarstwa dodzielnicach robotniczych. Truuność mowego, elektrotechnicznej, żelaz
realizacji tych zadań jest natury w- nej, Skórzanej i papierniczej.
kalowej. Na przedmie~cjach nie rfla
tylu lokali, ile potrzeba na otwarcie placówek handlOWYCh.
Wczoraj odbyła się w MHD konferencja, której obrady przyniosły
w efekcie roz\7iązanie powyższego W
problemu. W nowobudujących się
, zk
tr h I l k
.
osiedlach
robotnicz"'ch
wytypoW łod ich te~ ac
a e p~nuJe
J
od szeregu dni me bywały ruch l pod
wano lokale na ośrodki handlowe. niecenie. Oba teatry "ArlekiID" i
Pierwsze sklepy lVIHD powstaną na ,.Pinokio" gotują si,,! z całą energią
Stokach w bloku Nr 3. Będą to dwa do wielkich ogólno-krajowych zapasklepy spożywcze i jeden chemicz.
ny. W tym samym bloku otworzą SÓ,?, arty~txcznyc? Zgłosiły one bo
swoje placówki Centrala Rybna : ł \VleIT\ swOJ udzlał?, ro:ZP?czę~ych
Przemysł Mięsny.
18 bm. w całym kraJU el1mmacJach
W ten sposób w osiedlach robot-" teatrów Młodego Widza i teatrów
nic zych powstaną o,środki handlow~, lalek, biorą.cyc~ udział w Festiwalu
które zaopatrywac będą szeroloe Sztuk RadZieckich.

,

Z wieiką niecierpliWOŚcią oczekuje się otwarcia tzw. Domów Problemowych, z których
jeden będzie
królestwem kobiet, drugi zaś dzieci.
Remont lokali, przewidzianych na
ten cel rozpocznie się wkrótce.
Jak widać, z powyższego plany
lVIHD są bardzo duże, a realizacja
znajduje się na dobrej drodze. Troska ., człowieka pracy, towarzyszą
ca wszystkim tym poczynaniom, jest
najlepszą gwarancją pełnego powo(zt)
dzenia ich realizaCji.

niająca się.

Stary Kurpiński pisał: "Niech biorą narody od Włochów wzory, ale
niech je naturalizują do Opery Naro
dowej, która przez własny język oddZJielne rysy

Festiwalu Sztuk Radzieckich

I

I

D t· k nk
.... Ł' d' wysta
. o. eJ ,,o ure~cJ: "o z
Wla Jako "zawodnlkow tylko dwa
teatry lalek.

Teatr TPD "Pinokio" zgłosił sztuod pewnego czasu na
jego scenie pt. "Czarodziejski kalosz", natomiast "Arlekin" przygoto
wuje na Festiwal wystawienie nowego widowiska. Będzie nim sztuka
pióra Tarachowskiej pt. "Złota rybka" w tłumaczeniu Jaremy.
"Złota rybka" jest baśnią opartą
na motywach rosyjskich bajek ludowych. Zespół "Arle·kina" czyni wszy
stko, by wi,dowisko wypadło jak naj
okazalej, a kierownictwo artystyczne zespołu koncentruje swe wysiłki
w kierunku nadania temu widowi·
sku jak najbardziej realistycznego
wyrazu, przemawiającego do dziecięcej wyobraźni. Charakter widowiska Ilrzypominat będzie typ spe!ttaklu radzieckiego mistrza teatru lalek - Obrazcowa.
Próby "Złotej rybki" są w pełnym
toku. Sztuka ta wejdzie na scenę
mniej więcej za tydzień. 25 'bm. przy
będzie do Łodzi komisja kO,lkursowa, która dokona przeglądu zgłoszo
nych do Festiwalu przedstawie11.
(zn.)

Cmentarz nowsI tirów
z 1863 roku

LUBLIN (PAP). Przy wykopach
fundamentów pod gmachy nowopowstającej
dzielnicy uniwersyteckiej w Lublinie, natrafiono na duzą
ilość czaszek i szkieletów ludzkich.
W zwiąl'lku z tym wyłoniono korni
sj«;, która na podstawie bad~ń ustalila, że znll;Jdował się tutaJ cmentarz powstanców z 1863 roku.
Znalezione szczątki złożono Wt!
wspólnym grobowcu na cmentarzu
miejskim.

Foto: APl.

Państwowy Teatr %ydowskl
et

gania
"Wie
kie
sztuka w 3 aktach Emanuela Robes'a
Teatr Zydowski pokazał nam o tatnio sztukę nieznanego u nas mlode~o francuskie,go autora Emanuela
Robes'a, który z dużym powodze·
niem zadebiutował nią w Paryżu ja_
ko dramaturg. W oryginale nazYWa
Sję ona "Montserrat", od na:nwiska
głównej postaCi scenicznej.

II

gu i wołał się ukryć tylko dzięki po
mocy Montserrata, jednego z oficerów hiszpańskich, żywo sympatyzuiacego z rewolucją. Wiadomość o
.. wadzie" ze ·sltrony MorutserrMa
dochodzi jednak wnet do jego przełozonych. Domagają się OIl'li od mło
dego oficera wskazania miejsca.
gdz;ie ukrywa się Bolivar, a kiedy
Bolivar, Hiszpan rll pOChodzenia, Montserrat, zdecydowany na wszyst
urodził się w Caracas. w Wenezueli. ko, kategoryc2'!nie odmawia, Iząuier
w r. 1783. Wychowany w Hiszpa1nii,
przebywał w Paryżu podczas Wiel- do, szef hiszpańskiego
wojennego
kiej Rewolucji, gdzie żywo przejął wywiadu, postanawia złamać jego
sie jej ideałami. Przez pewien czas opór przez ·zastosowanie specjalnej
bawił w
Stanach Zjednoczonych. moralnej tortury. Rozkazuje pochwy
ska d wróCił do ojczyzny w chwili, cić 6 przygodnie napotkanYCh, nieki.edy ucisk HiSZPanów stał się już wiillnych osób. osadza je w kordenie do zniesienia i wywołał bumt tu- gardzie razem z Montserratem i grobylczej ludności. Kiedy w r. 1811 Zi im rozstrzelaniem, jeżeli MontserWenezuela ogłosiła swą niepodle- rat nie wyda miejsca kryjówkI Bogłość, Bolivar stanął na czele ruchu livara. Przerażenie. lament i męka
powstańczego. Nazwisko jego stało ofiar godzą w ludzkie uczucia
Się wkrótce symbolem walIti z prze- 1VfnntsE'rrata i wywołują w jego dumoca. a jego męstwo i bezgraniczne szy ciężkie zmagania się 2l samym
oddalIlie się sprawie wolności. por- sobą. A wśród zakładników znajdu·
wało za sobą masy ludowe. Walki je się matka dwojga drobnych drleodbywały Się jednak ze zmiennym Ci i mistrz..garncal"2l oiciec pięciorga.
l>7.cześciem i trwały dość długo. sztu i bogaty kupiec, mąż pięlmej, młodej
ka .. Wielkie zmaganie" rozgrywa się żony, i goszczący w mieście sławn-r
w Wenezueli na tle wYPadków 1812 aktor hiszpański, wreszcie - para
roku, kiedy wojSka powstańcze zO-1 młodych Indian: on rewolucjonista.
stały rozbite przez Hiszpanów, głów_ jedyny syn matki staruszki. ona nv ich w6dz Miranda dostał się do córka z~ałconej prze21 Hiszpana Inniewoli. & sam Bollvar uszedł pości- dianki. siostra dw6ch partyzantów.

I

musi". Bardzo to

się

" - ,,11- o io"
kę już graną

mieć

słuszne, lecz tego "naturalizowania"

w "Dwu chatkach" jakoś jeszcze
nie wid.ać. są to wciąż raczej "due
cappane" , na wzÓr uwielbianego
przeJ) Kurpińskiego, niedOśCignione..
go maestra Rossiniego erygowane.
,Koncert
fortepianowy
g-moU
Saint-Saensa starzeje się gwałtow
nie i 2l każdym rokiem staje się coraz mniej przekooywającym, nawet
kiedy go gra pianista tak utalentowa
ny i dobry muzyk, jakim jest Zygmunt Lisicki. Z muzyki SaintSaensa pozostała już tylko gładkOŚĆ
formy i powab wirtuozowski. które·
go pewna wytworność pociąga wciąt
jeszcze pianistów. Solista ostatniego
koocertu robi? co mógł. żeby rozgrzaĆ' 1!udytorium, starał się nadać
rysy pewnej monumentalności czę
ści pierwszej, błyskał techniką
1
finezją wirtuozowską w części dru·
giej i w unale. Niezupełnie pewnie
natomiast czuł się Roman Mackiewicz w roli akompaniatora, miejscami głusząc fortePian. Obaj muzycy
ods21kodowali nas jednak: Lisicld
pięknym i subtelnym wykonaniem
dodanej na bis Failltazjj Impromptu
cis-moll Chopina, Mackiewicz - bra..
wurowym odtworzeniem Klasycznej
Symfonii Prokofiewa.
"Symfonia"
ta jPst rozkoszną igraszką intelektu
rasowego muzyka, nie pozbawiona
jednak pewnego sarkazmu i mjnoderii c..potrafię i tak!"). utwór za·
skakiwał bowiem słuchacza w okreSie. kiedy kompozytor potrafił prze.
ścigać
ekstrawagancjami formali.
stycznymi samego Strawińskiego.
Dzisiejszy Prokofiew opiera swą
twórC',zość na zupełnie innych za sadach. Powróciwszy do ojczy-zmy t
otrząsnąwszy się z naleciałośCi mo.
dy, zdołał zbliżyć się uczuciem 1 ser
cem do uczuć i serca ludu które sta
.
ły mu Się natchnieniem i źródłem
nowej siły twórczej.
l. w. r,

I

Z wyjątkiem tej ostatniej, wszyscy
po kolei prnypuszczają szturm do
uczuć Mon'llserrata, każdy w 'mie
swej bardzo wymownej racji, pod
wpływem śmiertelinego strachu. Okrutny Izquierdo. by dowieść, że to
nie czcze pogróżki. wysyła zakład
ników po jednemu pod mur, nasila·
jąc przez to grozę pozostałych i moralna torturę głównej ofiary. Monts_
errat wytr.zymuje jednak mękę, a
kiedy dowiaduje się, że Bolivarowi
udało Się szczęśliwie zbiec, idzie IljI
śmierć 21 wiarą i przekonaniem w
bliski tryumf Słusznej sprawy.
Sztuka, zbudo'wana logicznie. (\
s:ilnym
ładunku
emocjonalnym.
pr~ciążona jest pod koniec okropnośCiami.
6 egzekucji w cjągu je
dnego aktu, odtworzonych bardzo
akust.YC2'!nie, nie na żarty "wstrząsa"
nerwami WIdowni. Może lepiej wła.
śnie dla dobra sztuki, byłoby stonować nieco tę strzelaninę. Jest to
zresztą jedYlllY zarzut. gdyż
porla
tym sztuka grana jest naprawdę niezwykle Wystawił ją zespół wrocław_
ski pod kierownictwem Izaaka Tur·
kow-Grudberga, w przekładzie
~
znakomitej reżyserii Jakuba Rot..
hauma
.
Wszystkie bez wyjątku role są obsadzone prze21 dobrych aktorów, cha
raktery zarysowane wyra7.nie i umie
jętnie przeprowadzone od początku

jaką jest głębokie
pNejęcie
się
swoim zadaniem. podchodZi on do
pracy nie tylko ze zdrowym artyc:tyczuym sensem., ale i z uczuciem,
l dlatego nazwać go należy zP~polem - z duszą.
.
OczywiŚCie: wśród ról, traktowanych zresztą sumiennie bez wyjątku.
są trudniejsze, czołowe. wymagające
specialnvch kwal:fikacji aktorskich.
Tu v;yróżniają się i wysuwają na
czoło przed wszystkimi: Izaak Grud.
bE'r!;(, szlachetnym i uczuciowym potraktow~niem postaci Montserrata i
.Józef Wioecki. znakomity w roli
zimnego. okrutnego Tzquierda. Wysol{i p07iom gry poka.zali jednak i
wykonawcy ról zakładników:
M.
Szwejljch, K. LatowiC'Z Fryda Szefel' Sara Grynhauz,
Ch. LewensZlejn i M Klein Bardzo dobrv w
roli fanatycznef10 mnicha jest L Latowicz. Ze swobodą i wyrazistnśC'ią
charakterystyki grają role oficerr'Yw
hiszpaI1~kich' M. L~n"m'1n W Soek..
tor j M Warszawski
Udatna dekoracja _ powołanych
rąk art. malarzy A JędrzeiE'w~"ie
go i W Langego, dobryCh łócl-'dch
znajomych. _ kosti.umy h1str)rycznie
i etnograficznje wierne. proiektu
J. Przeradzldej. Nawet efekty muzyczne tak często modna pla<ta wie.
lu naszych przedstawień zastosowano z sensem i artvstycznvm lJ7a~ad
no końca, z realistyC2'!ną prawdą i nieniE'm. F)'agrnenty z nmmlarnvch
arystycznym umiarem. Ale to jeszcze sonat fortepianowych' c.moll l cis~e wszystko. Znamy zespoły dobrze
z~scyplinowane, z których sztuka moll BE'pthovena w wykonaniU D.
reżyserska potrafi wydobyć
dużo. Kagana. naprawdę przYC'Zvniają się
żydowski zespół wrocławski wyróż .. do spotegowan';:) p.k~urE'si;.
nia się jednak jeszcze jedną cnotą,
ST. WOYNA-GWIAZDZI~SKI
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zaobserwować można niemal codziennie obok dworca autobusoweWMNE TELlWONlI;
go P.K.S. przy ul. Wigury. Zjawisko
Komanda Miejska M. O.
253-60 to jest od dłuższego czasu nie tylko)
l'olOtowie Ratunkowe PCK 104.44, 134-15
117-11 utrapieniem pasażerów i mieszkatlców okolicznych domów, ale rówStru ~CI'U\rna
li
Ośrodek

rnformacjl

na ul. H'iqurq

Ziipo prostu
~N'
~ le
~z

. ć
rozmaWla
motorowym

Autobusy stojące na jezdni, ludzie przedsiębiorstw trallsportl)wych, jak skhn i Radomiu oraz dwie placów-' W pienyszych wozach i tramwaj~i
czekający na chodnikach, tłok, po- "Hartwig" czy "Spedytor". Stacja ki terenowe: w Radomsku i Toma-~ wyC~, nad gł~wą ~ot{}:n m:ego wiiaj
pychanie. krzyki...
Obrazki takiE.>. spedycyjna PKS istnieje już obccnie szowie Mazowieckim.
~ ta.blica. z napIsem, ... Nle_ rozmaw

lłonoraty

KRONIKA

l4iejski

to

t busow

159-11i

Dyżury apve~

~J7żp.~:~.l)ką troską łódzkiej

Na skutek tych zmian znacznle~ z motorowym, gdyz mozesz spowa-

przy ul. Gdailskiej 81.
Wobec ostatnich zmian, łódzkie.!
dyrekcji PKS podlegają obecnie nowe tereny, a to trzy ekspozytury:
w Kielcach, OStMwCU Świętokrzy-

hur.:.a"h
.,.,.

dyrek-

Toteż od dłuższego czasu czyniene były starania o przeniesienie

U

wzmoże się ruch pasażerski i towa_~dować wypadek".

rowy na terenie okręgu łódzkiego,~ Ta b_&rdzo słuszna uwaga S,kle:o.
co uwidoczni się też w naszym mie-~ wan3 Jest pod adresem pasazer w,
ście.
(p). ~ któI~Y nota bene nie odbywają po·
~ dróży na przednim pomoście.
Po.

IPm'l7J1-/t9

II.) .-.,,"
.,

",UIL~.J.'

TBS szkoli wychowawcóvl

i:~~ t~~ac~~~~i~:;y -~~,

Z:J:

~ prowadzą między sobą głośne roz..
~ow~:.. \IV rQzmowi~ ~ierze udział

I

Dz!.Siejszej nDL<y dyZUrują aptek1 ~.
KasperkieW1CZ (Limano'wskiego 1), Czer_ dworca P.K.S. na inne, bardz:ej do~ rO''''llieZ ffifl!nrowy l Jest nią zwynek (Piotrkowska 193). PastDrowa (l"a. godne miejsce. Wreszcie pertralctaTowar~ystwo Burs i StYPendi6~! ch<>.wawc~ ma się opierać na ściślej~ I,le tak pach ollięty.•że wóz prowa.
giewnicka 1M). Pawłowski (PiDtrkowska cje władz P.K.S. z DOKP w Łodzi przystąpiło w tym roku do akCJI szeJ wspolpracy burs z ZMP.
~ dni raczej intuicyjnie,
Nr 307). Rychter (NarutDwicza 42), RemPrzewiduie się również w tym rl).-I Wjnę w tym wypadltU ponosi nie
bielil'lski (GdailSka ~O). Szymański (Armii dały dobre reZiUltaty. Postanl)wlOno podniesienia pozi'lmu wychowawCzerwooej 8), SzUndenbuch (Sreb~ytJBka przenieść dworzec autobusowy na czego burs.
.
.
ku znaczną" poprawę warunków by_~tyle mot~r()w~, ile jego k.0ledzy po
Nr 67), Steokel (PiDtrkowska 25).

tu młodzieży m.ieszkającej w bur-I fa~I1U, 1,001 z:y Jadą,? na.. słuz~~, wzglę
sach. Przede wszystkim wiek.szość~ WIJe wracając, zajmUją miejsca na
Kasy PKS 1.U'uchomione zostaną w
burs otrzyma nowe meble. a żwłasz. ~ przednim pomoście i zamieniają go
i'EATB PA~STW. im_ ST, JABACZA: budynku stacyjnym, gdzie również
CZ3
łóżka, szafy, stoły itp. sprzęt,~ na klub dyskusyjny. Dyskusjom od.
D godz. 19.15 "Zielona ulica",
autobusów korzystać
którego bralt dawał się dotąd do-~ dają się z taką namiętnością. że czę
i'EA'rR POWSZECHNY o godz:. 19 pasażerowie
"PrzcłOln&' •
będą mogli ze wspólnej poczekalni.
tkliwie odczuć wychowankom. (jb)~ .,to nie zauważają przys~anku, na
~EATB "OSA"
Traugut&a l, tel. 272.7U:
Zmiana siedziby dworca autobu,. którym chce zejść pewna ilość pasao g. 19.3f' - .,Romans " WodewilU"
~ żerów. Nim pracownicy MZK zejdą
i'EATR KOMEDlJ MUZYCZNEJ "LOT. sowego pOSiada w mieście naszym
<?gółem .wygłoszono 32. ~kład:r,
~ n:.l. jezdnię i pozwolą wyjść II wozu
NIA" - o godz. 19.15 "l'tasznik poważne znaczenie. Przede wszyst• 'Xyrolu".
kim zniknie całkowicie katastrofa 1- NaJaktualnieJ~~ zagadmenIa PO~I- Trz y i p6ł tysiąca
~ pasażerom upływa kilka minut. Po.
l'~STWOW1ł TEATR ~OWY (uL D80
ny zator na ulicy Wigul'y, tym bar- tyczne omówili: wykładowca WOJe•
k fi 6
b ł
,-stÓj tramwaju przedłuża się nlapo.
8IIyDskicgo 34) - nieczynny
o ~ trzebnie,
l'A"RSTW, TEATRY U'DOWSKIE ODDZ. dziej, że przeniesi'lne zostaną staro- wódzkiej Szk:<?tJ PZPR K~bicki 0- mues~ a c
WROCŁAWSKI o godzin!ie 19,30 tąd również garaże samochodowe do ra71 przedsta~lC}el Z~ KI~lan, Na .Łodz~ W grudniU 1949 r.~ To zresztą nie jest najważniejsze.
.. Wielkie smaganie".
nowego budynku przy ul. Wólczań- temat zagadmen orgaruzacYJnych, a
~W 't t b
to
i 0lIłTEATR LALEK "PINOKlO" - o godzi.
··
t Ił' . TBS i
naszego mia~ta ob-I": azne Jes .0, y mo rowy n e r
j N a u l . W19ury
me 9.s() (dla szk6UI "Historia cala o skie.
pozoslo(1J'J4e y - zw aszc~a . umasowaema
':1_, . Stan ludności .
. ' ~ praszał sweJ uwagi, prowa.dząc w6z.
niebieskich migd"-łaeh".
ko siedziba dyrekcji P.K.S.
sprawnrem~ pracy burs
wygło~lli lIczQlly na komec ubIegłego roku,~ Pracownicy MZK mogą, przecież, Ja.k
Przendesienie . dyvorca ~utobusowe_ refera~y Wlceprezes Zar~ąd:u WOJe- wynosi 622.495 osób. W tym maroy~ wszyscy pasażerowie, zająć miejsca.
/zo. na no~e mIejSCe p~slada w Ło- wódzkIego ~BS w ŁodZI ~seł Dą- 592659 stałych mieszkańców Ło-~ wewn~trz wozu i w ten sposób nie
.
~
,
,
.
ADRIA - (dla mlodz.) ...&lJodośó Toma. dzi. tym WIękSZą wagę, ze od l stycz- browski i kierownik OddZIału TBS
uia br. łódzka dyrekcja P.K.S. zna-I Łetkowskl..
dzi, zaś 29836 osób, to ludzie zame1-~ będą nawet munow~Jj zawracać glo.
SZIl Edisona" godz. 16. 18, 20.
BAŁTYK "Sumienie" godz. 17, cznie zwiększyła swój zasięg terytO-I
W roku bieżącym bursy TBS zo- dowani na pobyt tymczasowy.
wy ~torow,ym, ktorzy całą, uwag'ł
19, 21; dozw. Dd lat H.
rialny oraz przejęła agendy dużych staną zreorgarrizowane, Praca w y - .
~ sltup.ać powinni na ruchu ulIcznym.
JłAJl,A "MUcz~ca BarykadA"
godz.
W grudnlU 1949 r, zanotowano w~~i'IIo.._ _ _ _ _....._ ...., ......_ _ _ _ _ _ _ZO.TA.
_ _ _ _ _...
17.30' 20; dmw od lat 14.
Łodzi 1.173 urodzeń oraz 702 zgony.~
ODYNiA - .,Program Aktualnośol Kraj.
..,
i Zagr. Nr 2" - godz. 11, 12. 13,
pr'7l6ł
.:.ą
IIJ)
Jak z tego wynika przyrost lUłtu-'
16, 17. 18. 19. :lO, lIl,
BEL (dla mlodz.) ,Bohaterowie
ra:ny w tym okresie wyniósł 471
l'nstynj" - godz. 16. 18, ~."
Sąd Apelacyjny w Łodzi rozpatry_ policji polskiej w Łodzi oraz współ- osobo
"
MUZA - "Pocr.łunok na sb.diOOl'o wał wczoraJ'
--rawę Stanisława.
pracowlrika
niemieckiej ,Kripo" w
Taki tytuł nosi film zrealizowany
dzLna. 18. ZO; dD21\V. od lat 14.
vt' .
. . . '
W
miesiącu
ubiegłym
zaznaczył
POWNIA - .. Pustelnia l'armeńska" -I Weyera b. nadkoII1lsarza granatowej czasIe łl)kUpacJ1.
przez Wytwórnię Filmów Oświato.
L seria; godz. 17, 19, 21; do:z.w. od
Wyrokiem Sądu Okręgowego w się również duży napływ do Łodli
wych w Łcdzi, który wkrótce wejpni~~ł~ioSN1E - Bo~ata narseczona"
o :li r
Łodzi. Weyer skazany został w u- osób przyjezdnych.
dzie na ekrany Idn objazdowych 1
godz. 18. 20;
....
'"'I '- ~
biegłym roku za podpisanie volksOgółem W porównaniu do listo- aktualności.
:aOBOTI,,"'IK - "Milczenie jest dotem";
punktów
sku
lU
Z
b
0.110
a
listy oraz współpracę przy organigodz. 18. 20; dozw. od lat 14.
lo.
,Kr. ... dział
ł
an
Film ma za zadanie zwrócenia u.
:BO~IA _ "Wilcze Doły"
gDdz. 18. 20.30;
zowamu, lpo 1 U
W ~p.- pada ub. roku stan ludności m. Ł0dcmv od lat 14,
Centrala Rolnicza w Łodu podsu- kach na łączną karę 10 lat WlęZle- dzi wzrósł '> 3.462 obywateli.
(P) wagi społeczeństwa na doniosłe zaREKORń - "Swiai slo śmieje" '- dla mowala wyniki ostatniego etapu r.o:ia
wDdz. godz. 16; .. Opowieść o praw_
' .
.
gadnierue bezpieczeństwa pożarowe_
Iklwym czlowt:eku" gDdz. 18. 20; współzawodnictwa
spólct.zielczych
Wobec SprzecznośCi w zeznamach
\",.
V
go, Dzięki szeroko ujętemu zagaddozw. od lat 1 8 . . .
.
. łódzki
jednego z głównych świadków oskar
6'r'YLOWl1 - "Panna bez posagu godz. punktów skupu woza wOJ.
'e. żenia Mielczarka Sąd Najwyższy za_
niele:łnich
nieniu przeznaczony jest zarówno
18, 20; dozw, od lat 18.
go
t-_..
cizi> . d '
"
k
d
dla miast jak i wsi.
iWIT W pogoni Ea mętem" - godz.
•
'W"ler 1 Je yme częsc wyro u, o Tegoroczny plan organizacyjny
17.30, 20; dozw. Dd lat 14.
Ogółem we wspó!zawodlIlictwie no zący się do zarzutu podpisania
"Walczmy z pożarami", według
TA'i~1ł18-2Ó,:C~~~I~dt~!rr~~. - god.zlna brało udział 136 punktów skupu. volks~isty, natomiast resztę wyroku akcji opieki społecznej przewiduje sceniariusza ppłk. Jana Kwiatkow""'" ;anę na odCl'nku opieki
P·l)waz·ną ~u..
TJ,!;OZA .:.. ,.Czarod,,;ej Sadów" - gDdz. Przodujące punkty skupu na grodzo· uchylił.
skiego zrealizował Zbigniew Kuź16.30. 18.30. 20.30; dozw. Dd lat 14'1
S d Al'
powt'
WISŁA .. Czarod:tJ:ej Sadów" - godz. ne zostały premiami pieniężnymi na
ą
J;>e aCYJny po
ornym nad dziećmi i młodzieżą. M, in. zo- miński, Zdjęcia Adolfa Forberta,
17, 19, 21; dozw. od lat 14
,
11
rozpatrzemu sprawy wydał wyrok stanie zlikwidowany jeden z czyn- montaż Walentyny Wesołowskiej.
WŁ6KNIARZ - .,Ali Baba. 40- rozb6jnit łącmą sumę o,wło l m . zł.
SkazUjący Weyera na 3 lata więzieków" - godz. 12.30. 14.30. 16.30, 18.30
nia za udział w organizowaniu nie- nych obecnie w Łodzi dwu zakładów Kiero\l."Ilictwo . realizacji - Tadeusz
20.30: d07Jw. od lat 7.
-. ci"
l'" la
. l'
Ł
Zamiast Karwańsld.
WOLNOSC - "Pustelnia Parmeńskn." - \
II1Ie {leJ po IC]1
ymma neJ w o- pogotowia opiekuńczego.
l seria - godz. 16, 18. 20; dozw, od
Dnia 9 stycznia. 1D50 roku,
cizi, czyli na łączną karę 8 lat wi~- pogotowia będzie uruchomi-one schro
Przy realizowaniu filmu. wydatnie
lat 18
,
• • h
..
( )
Z&ClłĘTA _ "l'otępieńcy" goful, 18.
zmarła po ciężkicl1 CIIerplemac
Zlema.
w
nisko dla nieleinich obliczone na pomagały łódzkie i warszawskie od80 miejsc.
(jb)
dzialy Straży Pożarnej.
20; d'O'ZW. od lat 14.
plac

przed

.Z~cz~to od szko,lema
ki~rownilww l wychowawcow burs. Plerw_
szy kurs przeszkoleniowy •. zor?ani:
zowany przez. Za!ząd WI)Jewodz~1
TBS ",'! Pa~)laruca~h, z~romadził
wszys~Klch
klerown1kow 1 .wy<;howawcow burs Łodzi i wOJewodztwa.

dworcem lwlej6wym

Łódź-Fabryczna.

Teatrg

w P!zy y

<-_.

"'na

I

i[." .., d ..,

Walczmy z poiarami"

go.!

Dla r

d

If"h

$ rhr"n-ISko
dla

I

t

DZIECIOM DO LAT 8 WSTĘP DO

Ś.

KINA WZBRONIONY.

Zebrania

odczyty

DZIg

_ W sali za.klru:1u filolDgii klas. OL.
ul. Curioe.SklodDwSJuiej 11, D godz. 19 ze7
branie PoJOOego TDW FilolOgIC:z.ncgo 1
()dczyt M. &OOkD\V3kiegD pt. "Z powodu
książki Br. B'jjińslct~bo o pracy w sWo.
lI~ej~reg~~ Propagandy Sztuk.!
(Park Si.enki.ewicza.). D gD&<. 19 <?dczyt
M. Piechala pt. "Stanowisko Pu,szltll!Ila w
literaturze światowej".
. .
W św.ioetlicy. Nawrot 23, o god!Zoim.ie
16 30 zebranie W&y.st.kJich rad zaIldado.
Z'lw Zaw. Pracowników Budown..
Ceromilki i F'dkrewnych ZawDdów.
- w świetlicy. Piotrlcowska 48. o go,
d'zinr.ie 20 ""bre:n.ie ZAMP Kola Nr 12 wY'
dzi.a4u hum.an.illtyczmcgo (filologia).

wYc:h.

Redio
WTOl!.EK, 10 STYCZNIA
11,57 Sygn. cza.su; 12,04 ~: 13,25
Progr. d1l!ia; 13,30 Muz.; 14.00 Kron.lka
węgilenska; 14,20 Muz.; 14.65 Aud. PCK
dla Cho.rych· 15.10 Aud. dla szkół popoł .•
"W bllblooteCe" słuch. ; 15,30 Aud. dla
świetl. d2ll.ec.;
15.60 Pog. sport.; 16,00
Dz.ienn.i.k; 16.20 Akt. ł6dzkie; 16.25 Audy.
cja L. K.; 16,30 W l'Mnach aud. "W pra.
eow.n.ia.Ch ł6dzkith uczDnych. artyst6w i
p.ilsa.l"ZY" - rozmowa z pro! K. Jaż~ew.
sldm; 16.40 Plyty; 16,60 :Ru=u>wa z S.
MichalSkim. czlO'nhem deI. pol. na uro.
CZystości stalinov,-sJ.ie w Moskw:ie; 17.00
Kanc. rozr.; 17.46 Aud. P O, .. SP"; 18.00

z

p.

ś

•

t
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Zarząd

TADEUSZ

WIDMAŃSKICH

VIAtEK-ClERNECKI

ZOFIA łUłAUlOWA

I

iejski krz

mas pracujqcych

Wydział Kultury i Sztuki Zarządu
Miejskiego, referat literach.-i, prowa_
długi
. -ki h
dzi 'Jd kl)ku lat szeroką akcję liteWyprowadzerui.e zwłok odbę.
zma.rł po
ch i Clęz C
racko popularyzatorSką wśród TOdzie si W środę, dnia 11 bm.,
cierpieniach, dnia 25 grudnia
botników, młodzieży szkolnej i tuo godz. 15 z Kaplicy Cment~rw Brighton, pochowany tamże
teligencji. W roku ubiegłym zorganej św. F.·ancwzka przy ul,cy
dnia 29 grudnia 1949 roku,
d
nizowanych było 54 :imprez, z kóRzgowskiej. o mym zawia a_
D czym zawiadamia kolegów,
miają
ltrewnych, przyjaciół
rych największym powodzeniem cie_
i znajomFcb Z!"ozpam:eni
przyjaciół i życzliwych
szyły się odczyty o tematyce ra':
ZONA.
CÓRKA! RODZINY.
(298 g)
d2Jieclciej 1 Wieczornice Middewi1
~.lE~:aDE!lZ!lmm~m:m:gaf.li: 1ltl:l• • • • • • •ImDE1IlII1II.m czowskie. W roku 1950 WydzJiał pla-

b. PROFESOR UNIlVERS'YTETU
WARSZAWSKIEGO

KIEROWNICZKA
POWSZECHNEJ" Nr ,.

SZKOŁ'Y

I

r

raturę

nuje urządzenie 100 (stu) odczytów
i wieczorów literackich, pośwJęconych literaturze polskiej, ważniej_
Szym rocznicom, literaturze rawec..
kiej i krajów demokracji ludowej,
W styczniu odbędą się wieczory
Puszkinowskie i odczyty z okazji
5-lecia wyzwolenia Łodzi. Wszystkie
imprezy odbywają się z udziałem
wybitnych sił artystycznych. Słu.
cf1acze mają wstęp bezpłatny,

----------------------------~-----------------------------------------,----------

IIł

Po Pabianicach - największym z
satelickich miast i miasteczek Ło
dzi jest Zgierz. Liczy on obecnie
28.810 mieszkańców, w tym rok ubiegły powiększył ich ilość o 1783
osoby. Czemu przypisać ten przy-

pływ ludności? otóż dzięki. stałemu
rorzwojowi przemysłu zgIerskiego
rośnie zapotrzebowanie na siły 1'0.. Z },raju i ze świata"; 18.15 .R~cital śpie
IWll.czy E. Ba.ndrowsklej.TurskieJ - wpr.; bocze. Mieszkańcami. nowoosiadły18 ~O W·szechndca. R'l.dlowa" - .. RDzwój mi są w większości chłopi z ()Ikolicz
sJX,.łeczeiistwa lud'l'kJ,~go"; 19.00 Rep. alu, I17ch wsi.
19,10 KOM. syruf. w \-1Yk. Wi.elkiej Orle.

Blisko 75 proc. - bo 18.000 ZgieSymf Pll.; 20.00 Dzi.ennlk; 20.40 Muzyka;
21.00' "W
ryt:f!Uc }anecznym"; 21.~0 rzan znajduje zatrudnienie w prze"Wmec:hniJm rad.!<,)\va . - "Chemh Stot;D'
waoo"; 21,65 S lall1JieJ8'W - Tno smycz, myśle miejscowym.
Zgierz jest ośrodkiem b. poważ,lrowe D-dur; 22.25 Muzyka; 22.30 "Zwyr.
tałowa bacóWka. pod wesołym wierehem" ; nym, jeśli chodq;i o przemysł kraj 022.ÓO Muz 1'OZ1'.; 23.00 Ost. w;,ad.: 23.10 wy. Są tu rozwinięte cztery rodzaProgI'. lJ6 jutrO'; 23.15 Mu-zylta. tan.

ZG JE

fi

ROK INTENSYWNEJ PRACY

l

Rady Państwa na polepszenie wamn 'lJ lekarzy poświęcił bezlnteresownie
ków bytu świata pracy. Słusznie te- Idlka godzin na wykłady na kurdy postąpił Zarząd Miejski prze- sach PCK dla drużyn ratowniczych
znaczając 90°/0 tej sumy na remon- \ przy fabrykach.
ty budynków (przeprowadzono: kapitalny remont 17 domów mieszkaj
Opieka Społeczna
nych, co daje 211 izb, w tym 26 izb
zupełme
nowych), elektryfikację posiada w Zgierzu swój własny
uli{: kanalizację i rozbudowę ulic. dom dla podopiecznych, w którym
Czy zużytkowano finanse i wyko- przebywa 59 penSjonariuSZY. Mienano plany?
sięczne utrzymanie każdego z nich
Tak. Wyremontowano domy, 0- wynosi 4.5 tys. zł. Dom Op. Społ.
świetlono 24 ulice oraz oddano do jest do pewnego stopnia "samowyużytku zupełnie nową ulicę Bazy!lń starczalny" , gdyż prowadzi on hoską, długOŚCi 780 m. Przy budowle dowlę drobiu i trzody chlewnej.
dużą pomocą byli junacy SP oraz
mieszkańcy tejże ulicy,
Stacja Opieki nad Matką

je przemYSłu przede wsz~stkim weł
niany, bawełniany. c~e.mlczny (słyn
na ,,Boruta") i odZlezowy.
Zakład kąpielowy
A oto pierwsze z osiągnięć: cały
Dziś. t . j. dnia 1~ b. m. stawią. si~ dl?
rejestracj h m~czY'.lall: z terenu RKU·L6d:: przemysł miej~cowy wykonał Plan należy do najlepiej urządzonych w
Miasto I K{)IDlB6.t'l&t M. O. 6, 7. 8. 9, 10.
Polsce, Jest on ośrodldem kultury
15); roclmlk 1906 przy ul: Ogrodowej 341\ 3 letni i roczny przed terminem.
fizycznej sportowego Zgierza. Z sa
I(na Litery N. O);
rocznik 1909 przy 111.
Ciesi€llsltlej 7/9. (na Lbtedy M. N); roczIllk
mej pływalni korzystało w ub . roTrochę cyfr
1908 przy ul Ske.rbowej 28 (11.8. literę Pll;
ku 45 000 osób,
ro<:zn~l, 190:5 przy ul.. WólczaiJskiej 251
Stwierdzić trzeba. że Zgierz roz(1l3. liteI'Q M).
~,_-+
II ,, __ •__ wija się intensywnie i stale.
Jest
Z terenu RKU.Łódź-Ih.l......D
''''''Ul_
Szpital
oot M. O. 1. 2. 3, 4, 6 •. 11. 12. 13.; .14.): to zasługą wytężonej pracy Zarzą·
rocznik 1909 przy uli. śWI,ętokr'z;yskieJ 15 du Miej~kiego. Budżet Zgierza na
obsłużyć potrafi wszystkich chorują
(na lit. N. O. Fil; rDcz-Jiik 1.911 przy ul.
Armu LuCDwe.1 Nr 28 (rm I1tet:y N. O); rok ubiegły zamyka się ogólną su- cych zgierzan.
Szpital po iada 60
roc:z.."1iIk 1905 przy ul. Lol,atorsltlej 10 (r..:l. mą 149 mli· zł. Z sumy tej wydano łóżek. przy czym w r. 1949 leczyło
Utery O. P); rocznik 1906 plozy ul. PiDtr. 86 mil. zł. W ogólnej sumie wydatkowskiej 1043. (II pi.ętl"~1 -, (Ina hOOi'ę ków nadzwyczajnych mieści sip, ~"ę w nim 1586 osób.
P);
roczni 1912 pT'"&y lli. B.lOtrkOWS'klej
Na uwagę zasługuje fa·kt. iż każdy
również kwota 26 mil. zł, dotacja
Nr l04a (lllpi~trol) - (na literę P),

Rejestr cia woisk w

wśród

-------

i Dzieckiem

949

r.

Z B'Iblioteki. korzysta ponad 1000
osób·

Rok 1950
W bieżącym roku przewidUje się
dalszą rozbudowę
kanalizacji, powiększenie drzewostanu i roZbudowę
ulic.

Jako innowacja powstanie w

mieście ZOM (Zakład Oczyszczan:a
Miasta).. Wiele uwagi Y" plan~e na
:ok b.ie~ą~y. pośW1ęca SIę. Strazy Po

za.meJ l Jej udosk~malemu . .W poło
WJe. 1950 r .. przevn~ywane Jest o.ddame do uzytku Osrodka Zd:oY'fll3.
którego budowę .r0.zpoczęt~ lUZ w
zeszłym roku . Istmeje rówmez plan
wykończenie.
os1edla robotniczego
przy zakładach .,Boruta".

Kto temu winien?

daje pomoc
w dożywianiu 2.300
Żywym kontrastem Zgiei"::i ln:a
dziec:om i 120 matkom ciężar!1ym. sta intensywnej pracy i osiągniE;ć
są okoliczne Chełmy.
Miejscowość
ta spełnia rolę letmska Zgierza a
Szkolnictwo
nawet łodzian. liczy około 300 stama w ZgieJ:Zu 16 placówek. W licz- lych mieszkańców, którzy żyją w
bIe tej 7 szltół średnich (w tym 6 za warunkach nie do pozazqroszczenia.
wodowych) oraz 8 szkół podstawo· Brak elektryczności, niewygodne
wych. W ub· roku wydatkowano na drogi I waJące SJę domy.
remont szkół około 12 mil. zł.
Czas najwyższy. aby miarodajne
Także IDblioteka Miejska powięk czynn;ki vvejrzały w tę niecierpiącą
9zyła swój stan h:siążek o 2143 ~y- zwłoki sprawę.
skując
ogólną ilość 6.574 tomO·N.
Witko
DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 10 (1632) 5

OGŁOSZENIE
~ząd Miejski w Lod:zd - Wy~taa Handlu - podaje do wie.do.
mOŚCI, ze zakłady pl'aC'Y, ~lprawnione do pobierandla. bonów tłuszczo.
wy.ch d:l~., s~ch praco,:vuu(ÓW, które w ustalonym tenuinie, tj. do
dnna 2 s,_ czrua rb zlozyły wyk::rzy na miesiąc luty 1950 r. obowią.
mJl~ sa odebrać bony 'we wl-a1ciwych starostwach grodzkich w ter.
ml11J-!l od dnia 9 do 17 stYC'Zll!La 1950 roku
Iro Dla nowoprzy.ię(Y'lh pracow'Il/itków, kt6rzy nabyli uprawnien"a, do
rzystama z ~r:ó~. LluszcwwyC'h po .złoźeniu wykazów przez za3tła.
dy pracy (przy~tąpJll po tym tenulrhle do pracy) wyznacza się do.
datkowy tenum na złożenie wykazów ~ pobranie bonów w dniach
od 1 do 10 lutego 1930 roku.
Rej estracja bonów tluzzczowych ",szystltich Jre.tegotiJi odbywać
się hędzie od dnia 19 ~o 25 stycznia rb. włą,C0IlJie
Dla nowoprzyst<,;pu)ących do pracy,
któl1ZY otrzymają, bony w
mteslącu lutym ustala si~ clodRt1wwy tenul'! do rejestracji od dnril&
1 do 11 lut0J;;0 rb. włącznie
R.cjestracji bonów kat. ·PR..R i PR-S należy dokO'flaĆ w &klepaoll
rzezmczych na poc1.staw">e kuP<llll'U rejestracyjnego Nr I 01"82 w sikle.
~Ch PSS, pCR lub PDT na podstawie kuponu rejestracyjnego Nr II.
ny kat. R 1 . D reJestrować n<1llcży w sl,lepach PSS, PCH lub PDT,
J ed':1ocześme \Vydzał Hand!lu podaje do wiadomości zakładom
pr~y korzl'staJą~ym z kuponów lrolltrolnych na mięso,
ze kupony
oz m'OOl"lC'a stycznIa rb. wa.O;nc będą również na mi>esiąc luty rb
LÓdź, dnia 7 stycznia 1950 I'
.
'(7jZ)
.
ZARZ~ MIEJSKI w ŁODZI.

.

ZaI1l'Jl!,d Miejgk!

Wydział

podaje do wiatlo.
mości, że sprz~daż tlUSZC7.GIW 1"a. druga dekadę miJesiąca stycznia 1950
roku odby.-:·ać si~ będzie w dni?dl o d 10 do 20 stycznia rb. włącznie.
Na
Na
Na
Na
Na

\Vydawane bęclzie:
bony ttu.~zC'Zowe kat.
bony tłuszczowe kat.
bony tłuszczowe lw.t.
bony tłuszczowe Irat.
bony ttuszczowe kat.

-

PR.r:
PR·B
PR,~

R
RD

Handlu -

,111. odcinek
'la orlcineJ(
'1<:1. odcinek
'l-a odcinel(
na odci'nek

Nr 2 Nr 5 Nr 2 Nr 5 Nr 8 -

0,50 kg
slonimy
0,25 kg margaryny
0,50 kg
slonlmy
0,25 kg margaryny
0,25 kg
masła

Po upływdoe wyżej wymiendonego tenuim.u nńezrea.!iz-owane od,.
cmlrl utraqą. swą. ważność.
L6dź, dnia 9 stycz.nm. 1950 r,
ZARZ4D MlEJSKI w ŁODZI.

11

specjalista : POSZUKUJĘ
pracy gospodynL
8-10. 5-7, kucharki w L'1stytucji "Przyjezd_
(k83) r .....1'1, "Czytelnik" Piotrkowska !l6.

Dr LENCZEWSKI specjalista cho
Piotrrób kobiecych, akuszerii.
kowska 56, przyjmuje 8-9, 8-7.

-

';j}'OFIAHOW!\NłJt
(

PKAC"

I
I

Warunk:i

płacy

Plotrllowska 117. - ·l'el. l6ll,77
CERllJE F,arderobę. OUN!\ WJA
KRAWATY.
(E 150)

losy bo niewiele

B,L

ŁÓDZKA

i

OGŁOSZENIE
w oparciu o art. 46 ustęp l Ustruwy o Spółdzi.elniach
(jednol!Lty tekst .. dinia 20 grudnila 1949 roku), Zarzfłd Rejo,
nowej Spóld7lile~ OgrodIndczej w ŁęczyC'Y ogłasm zbyciJe
z dniem 1 styczndla. 1950 roku, prredsjębiorstwa prowadrwnego
przC'ló RejonowIł Spółd",ielnię Ogrodnńczą, w LęOZJycy na. rzecz
.. Cer:rtraJi Ogrodniczej" Pr"edsliębiorstwa PeJist:wowo.spół
dzielczego w WaI'S718lwte, Rejonowa Delegatura w Lęc2ycy,
powołanego do życia z dnJiJeJn 1 sty=ia. 1950 roku.

przyjmuje Dział
(K. 517\)

SKORY

łł

1If1"

FUTERKOWE

najkorzystniejsze
zakupu

ZATRUDNI
natychmiast

źródło

165 Piotrkowska 165

I
INVłESTOROW
wysoka kwalifikowanych
,

NAPRAWIA
bez ŚLADU
wszelkiego rod.aju
as~kodzouą

gartlerobll 'fkalrua sztuezna
l"rankowska, Wiecl.uwskiego 23.

Wyd~ału

pe,.
(K. 470)

ZARUD
REJONOWEJ

SPóŁDZIELNI

OGRODNICZEJ

ZGUBIONO legltymacj~ Zw. Z8W. ZGUBIONO kB!I'~ rejestJ:acj! woJ.
RosprzaJt Kazimlierz.
skowej RKU - Łódź Powiat. Jan
Olczak, ur. 12.2. 1917, syn Józefa.
ZGUBIONO legityma-cJ"l Zw. Zaw.
Kaliński Jan, N!ciarn1ana 5-8.
ZGUBIONO kartę rejestracji wOj.
skowej RKU - K!ie1ce,
Edw&T4
ZGUBIONO
leg. szkolną Nr 19, Nejman, ur. 14.9 1916, syn Stani.
Stanisław S1towrof!., ul. LU'tomier_ sława.
Ska 63.
(333 g)
ZGUBIONO kall'tę rejestraCji woj.
ZGUBIONO ~ę rejestracyjną, skowej RKU Ló<lź - Powiat Ma.
wydaną 2.1. 1900.
Nr k 239.368,. rlan AndrYsiewicz, ur. 4.4. 1911,
poz. dz. 11. N.atzwisko Bronisława syn Józef·a.
(228 g)
Sten cel.
(310 g)
ZGUBIONO legitymację Zw. Zaw,
~GUBIONO wkładkę do leg. Zw Adam Dygasiński, Annii Czerwo.
Zaw. Nr 61237. Cie.sńelsk! Józef.
nej 39.
(230 g)

KROJU nowoczesnego, modelowa_
ubrań dam.skich, dzie- ZGUBIONO legitymację tramwa.
cięcych, bieliźniars twa, gorseciar. jową. Urszu!la Wasiak.
stwa wyuczają Dwuletnie Roczne,
.. - - - kartę rejestracyjną
Półroczne Km'sy IPR, Próchnika ZGUBIONO
(227g) \ !TYdaną przez 5 Urząd Skarbowy
Nr 25
Nazwisko Mucha Ste1'an, Nawl'ot
Ko- nr 64.
(315 g)
SAMOCHODOWE.
IWRSY
zapisy.
ściuszki 68. ItPrzyjmują
ZGUBIONO legitymację Zw. Zaw
MASZYNISTlU, seluet;.rkl. kores Nazwisko Jan Kl:osiński,
OZOI'
pondentki. s tenotypistkJ, ksIęgO. kowska 6.
(308 g)
swe Wiadomości
WI uzupełniają
legltyma.cja
szkolna
na Kursach StClwarzyszenJa Ste- ZGINĘŁA
nOl(rafów. Piotrkowska 83 - za_ Barl>ara Sa'l ska, Rzg6w, Grodzi(k383) 5~a 3.
(302 g)
'
pisy

nia, szycia

---_.-

--

ZGUBIONO legitymację Zw. Zaw.
leg. tramwajową. Nazwisko Jerzy
MUTarskl.
(273 g)
ZGUBIONO kartę rejestraCji wOj.
s!wwej RKU - Opoczno, Stei\an
Nojek, ur. 26.6. 1913 r., syn J6.
zefa.
ZGUBIONO kartę rejestracji woj.
skowej RKU - Kielce.
Ig·nacy
Nojek, ur. 19.4 1915 syn Adama.

NAGRODA! Gorąco proszę o od.
niesJenie apaszki jedwabnej (de.
seń w karty) zgubionej w pociągu
dziecinnego PP-ZYBŁĄKALA się wl'1.czyca Nr Warszawa - Łódź, dnla 8 stycznia
!(ROJU damsłdego
wyuczaj Ił kursy IPR, zapisy Na- rejestracyjny 47, odebrać za zwro_ w niedżielę, Łódź, Bandurskiego
(12913 p) j;em ,k osztów, Axm:ii 'CreI'WOIIH!j nr 12, m. 4.
WTOt 32-3
(293 g)
nr 135.
(300 g)
SAMO.
KIEROWCOW
KURSY
legitymację służbO'Wą SKRADZIONO kaTtę rozpoznaw..
CHODOWYCH, ANDRZEJA 6 - ZGUBIONO
Sta . ł'
czą
wyrok sądowy rozwodOWY.
przyjmują zapisy na nowy kurs.
Il!LS aw
NaJdek, Łódź, Lima_ Nazwisko ZOfia Sikora, zam. Lód!
n<>wskiego 95.
:Zwirki 8, m. 10.
ZAPISY na nowy komplet póL
roczny. kroju szycia, modelowa· ZGUBIONO legltymaCję·· ~~~_ - - - - - - - - - - - nia dia domowe~o użytku !PR - j ową. Nazwisko Stefan Wroński ZGUBIONO legitymację tramws.
' jową Opasiak Czesław, l.ódź, ul,
Piotrkowska 24Sierakowskiego 23.
Radwaii.ska 15.
(284 g)
MaszynopL ZGUBIONO legitymację Zw. Z-aw
KURSY S~ograiii,
biuralistek. Nr 17100.
Dokształ()anie
sam1a,
NazwiskO KazImierz
BIURO
(Ortografia. stenografia biurov..'a. Piotrowski, Łódż, Próchnika 44.
nowy
przebitkowa,
księgowość
plan kont). Zgłoszenia Kildńskie- SKRADZIONO
legitymację
Zw
I
(258g1 Z-aw. Nr 035601/6961.
go 50.
Nazwisko
SPOŁDZIELNI
Krystyna Krasowska.
KUP-SY kroju, szycia. Sienklewit
W Y D A W N I C Z
Pracującym
nauka na ZGUBIONO
leg. Zw. Z-aw. za
cza 89.
OSWIATOWEJ
(k 515) Nr 103980/12980
Bronisława Pie.
zmianę·
"CZYTELNIK"
truszewska, ur. 9.8. 1904, Wscłlod_
LÓDZ, ul. PIOTRKOWSKA 96
nd.a 23, Łódź.
(288 g)
ROZNE
'l'e1efoJly: 123,33, 209-55
II piętro (lewa. oficyna), CZYn·
ZGUBIONO legitymację Zw. Zaw
me w godzinacn od 8 do -16,
ARTYSTYCZNA reperacja ublo. Jan Jurczak, LIterocka 27.
w soboty od godziny 8 do 14.
elektryczne podnoszenie
rów
o(;zek, Szollnowa, Piotrkowska 30. ZGUnIONO odcinek wymeldowa_
zo.łatw(a zlecenia
- nia. Nazwisko Ka'Z1miera Baziń_
fizybko i sprawnie.
RYSUNKOW s ka.
WYSWIETLANIE
(265 g)
solid_
TECHNICZNYCH szybko,
Punkty przy,im nwmnia ogłoszeń:
nie, tanio. Wiadomość księgarnia ZGUBIONO le§itymację Zw. Z8w
ul. I'JOTRUO 'ISKA 53
.,Literatka'·, Piotr}~owska 88.
I <-rysIak Józef, Staszyca 20.
Księgarnia. .. Czytelnika"
ul. I'IOTRKOWSKA 198
leczniczy, zastrzyk!. - ZGUBIONO legitymację Zw. Zaw
MASAZ
Ro",cl.2lielnia. Pism
Oferty "Masaż ", Piotrkowska 55, PZPW Nr 6. Jan Miłuśkiewicz.
ul. nZGOWSKA 1
(k
509)
"Prasa",
Rozfrzńelnla. Pism
ZGUBIONO kartę rejestracji woj_ ~;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;
SKRADZIONO
legitymację
Zw skowej RKU - Łódź Miasto, Ste_ ~
Znw., leg. sl'Użbową, odcinki za_ f an Jankowski, ur. 20.12. 1916, syn
w y D A W C A:
meldowania. Krych Sabina, Orla J akuba.
(2{6 g)
(321 g)
nr 16.
::lpO/dz Wyd _OŚWIat .. CzyteLnIk",
ZGUBIONO świadectwo dojrzało_ Redakcja I Admlnl.9tracja Lód!.
SKRADZIONO leg. Zw, Zaw. z Ś ci Zdzisław Kuksiewlcz
Łódź, PIOtrkowska 96, tel 217_82 209.02,
wltladką. Gadomska Czesława, Pl. Klllńskiego 44.
'
204.75; DZlał MieJsko 207..ll! DzIał
(320 g)
Kościelny 1;3.
Sportowy 208.95, D7.tal Oglos'leń
ZGUBIONO ltartę rej, konia oraz 123.33;
Dział Prenumerat lSn.?"
ZGUBIONO dowód osobisty wy. w0Zll; Nr 2385 na 1949 rok, dowód RectakCj3 rękopiSÓW nie zwraca.
dany przez Urząd Owrków. Ko. OSOblSty.
Nazwisko Wawrzyniec za treM
lerrmny oglOS'Zetl ule
walski Antoni.
Kubik, Słowiańska 10.
bIerze
odpowedzlslnoAcl
ZGUBIONO
leg. UbezpieczaJ.ni ZGUBIONO leg>itymację tramwa_
liedl\ktoJ naczelny,
Społecznej nazwisko Postr-ych J6_ j ową.
Nazwisko
Stanisław PalL
AlIIATOL MIHUJ.HO
zei\a.
mąka, Łód;\, KoNlllowa 9.

-

--
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OGŁOSZEŃ

REKLA M
o·

-

(22)

(J

I'od wrażeniem opowiadań o zjawach przy
do pi'acy lIlocny ,lozorca - Walenty.
_ Nigdy ta nie gadali o dueh&ch, tylko
t~raz ocl razu coś się dzieje.
Jak widzimy Walenty był sceptykiem. Na
wszellt! .jednak wypadek zaopatrzył sl'oę w
pot~:in:) lachę, pl'Zeżegnał się i gwizdnął !la
psa:
- 1'6dź, Burek!
"Vulcan"
spał po ostatnich
przejściach
spokojnie. W Jmsie pancC<l"llcj leźał wyna.laa
&tąpfc~

tDZIENNIK ŁÓDZKI Nr 10 (1632) D-I-10512

llS.

juź zostało.

, .. z,ll)CZYCY.

---------

--_

Zgłoszenia

Perso!lllllny.

FABRYKA ZEGARÓW
1. Ó d ź - ul. Wigury Nr 21

Zglo""ni, do
sonalnego.

.

Iz.:SIĘGOWYCR

I

I'lAruAI'ISKA
CEROWO lA
Z. MIEUZEJEWSKI

------

-

ZATRUDNI~

2. REFERENTÓW
do ~di:Izia~u zaopatrzenia
3. WykwaliNkowane
MASZYNISTKI,

------""----------

.- -----

Z.ODZ ul. PIOTBKOWSKA 105

1. Samodzielnych

(k 424)

----~

I

Państwowe

Wyod:rębnaone

niezwłocznie:

według

8zczę!ib1Jwe

BIUROWYCH

PrzedsDebiorstwo

BllAN~ISTY

umowy.

I

st. Bujaiski i S-ku

500.000 Nr U7U
200.000 x ,
100.000 X 16 PIOTRKOWSKA ~6~ D, Z RZGOWSKA

PRZEMYSŁU

ZAKŁADY

BUCHALTERA -

--

--

W NAJSZCZliISLUVSZEJ KOLEI{ ru RZE

I'ADŁO:

Spieszcie po
MATERIAŁóW

I

-

.-

I

p.ta Warta. pow. Turek.
stacja kol. Blaszki lub Sę·
dzice poszukuje od zaraz
rutynowanego

DAMSłUCH

ul. Zamenhofa 1

ARTYSTYCZNA CEROWNIA
S'aprawia gardcrob<: bez śladu,
Więokowskiego 6-5, front I P.

-

-

WILEŃSKA S- ko FRYZJtRÓW

~ Up A R Y Ź A N K A«

Gminna Spółdmelnia
"Samopomoc Chłopska"
Probcszczewice,

TeDYREKCJA Państwowych
alrów La'ek w Łodzi, ul. Piotr_
Dr JADWIGA ANFOROWICZ
SJ'RZEDAM jazz_band Illiedrogo.
wykwaliti.
191
poszukuje
kawska
skórne, weneryczne!! kobiece 8-11
1 1-7. Próchnika .
(k118) '·o\''.1nych pracowników do dz;a1u Zdols;ki, Sarmacka 3, trzeci przy_
finansowego, oraz intendenta. ggło st<:mek autobusowy.
Warun!ti do
Dr CHĘCmSliI s!tól'no_wenery"z :zcni.a ng miejscu.
(k4~6) OPEL. SUPER czterodrzwiowy dol
omó,vienia.
ne, 5-8, Piotrkcwska 157.
nozaworowy, stan dobry, s·prze_
Dr PIWECKI we\v-netl'zne (płuca . SAMODZIELNA pomocnica do_ dam, te1. 139.66.
S6.
Piotrkowska
potrzebna.
mowa
serce!l, Piotrkowska 35, 3-6.
sklep Bryczkowskiego.
PLAC letnisko,,!y przy tramwaju
1podm1iejskim sprzedam. Strzelców
Dr TEiUPSKI specjalista wene_
POTRZEBNA
gosposia
od
zaraz.
Kaniowskich 18-3.
(232 g)
moczo.
włosów,
ryczne, skórne
(319 g)
GdaJ).ska 12, m. 19.
płciowe, Piotrkowska Nr 114.
.. - _.. -! _______ SPRZEDAM futro me,sk!e w do_
wykwald.fikowany brym stanie.
Dra Próchnika 8,
Dr ROZYCKI, specjalista ChOl'ób POTRZEBNY
Przyjmuje krawiec damsko..męski, konfek_ m. 5, godz. 10-12.
kobiecych, akuszerii.
W:ęckowsJc1e_
cyjny.
NapieraIska.
godz. 3-6. Piotrkowska 33 (k1l6)
pantograof precyzyjny
. (305 g) KUPIMY
go 1.
zgłoszenla, tel. 167_17.
choroby
CZERNIELEWSKI
Dr
potrzebna
OMOCNICA
domowa
P
Skóry 1 weneryczne. PIotrkOWSKa
STREI>TOMYCYNĘ Marko &prze_
(k122) Piotrkowsk'a 13::1, m. 4.
,
nr 88
dam. Gdańska 101, m. 3.
specjalista : SZPITAL kliniczny w Łodzi, ul.
Dr KUDREWICZ
skórne 8-10, 4-7, Zer emskiego 113, zatrudni natych PIANINO "SEILERA" w bardzo
weneryczne,
mooel
(k 82) miast kilka kucharek lub kucha_ dobrY1n stanie, nowoczesny
Piotrkowska 106.
rzy wykwalifikowanych.
z wbudowanym 05\V i etJeniem ne_
onowy'ln,
cena
300.000,zł, Eprze_
Dr SKONIE CZKA lekarz szpitala
ZdoL dam. Poznań, Półw'ejska 10.
Kochanówka. Choroby nerwowe. POTRZEBNA eksped,i entka,
wykwalifikowana do sklepu
na,
Piotrkowska 16. Tel. 276-43.
52,
11
TZeźn1czego,
I.OKAI.'"
Listo'?2.-da
(296 g)
Dr PIETRASZKIEWICZ - specja Elert.
niekrępującym
wel_
POKOJU
z
lista chorób USz.u, nosa, gardła , POMOCNICA domowa potrzeb n a. ~ciem p:--szukuie rnałżeń"hvo. DQ_
11-12, 15-16. Sienkiewicza 73.
brze
zapłacę.
Telefon
162_18.
front
Piotrkowska 209,
m. 5.
.(313 g)
Dr BALICKA specjalista: skórne, A.mbroz.i,ak.
bezcl7":etne po_
MAŁZE~STWO
weneryczne. 4-0 S:enkiewicza 52 POTRZEBNA pomoc.nica domowa -::zu'..tuie pc.!roju s llblokatorskle<:o
Zap!ad za pół roku z góry. Oferty
specjalista
Dr BIBERGAL,
- na przychodnie, Andrzeja 7, m. 4 do
pod
ŁÓdzkiego
Dziennika
skórne, weneryczne 4-6 Piotrkow Zgłoszenia od godz. 13 do 16.
<127 g)
,,127",
(\d53)
lika 134, tel. 269-96.
POMOCNICA domowa samodzńel_
na potrzebna, Referencje, KiUń_ SAMOTNA na stanowisku poszu.
Dr MARIiIEWICZ GUSTAW we. ~kiego 121, m. 5.
kule pokoju oddzielnego lub przy
ul. Pio'rkowneryczne. s:rórnp.
Dzlen_
rodZliln~e. Ofcl'ty sub "H"
..
(k149)
ska 109/6, tel. 138-52.
(318 g)
we_
ni~ ŁódzkI.
nocny
POTRZEBNY dozorca
"Feminal'
wnętrz.ny,
referencje,
Dr HORECIU chorOby żołądka, - Łódź, Sienkiewicza 78.
mieszkanie
zamienię
KALISZ
lGszek, wątroby, Narutowicza 35.
5_pokoj.owe z wygodami na 3 po_
(k147)
Tel. 206.99.
POTRZEBNA poonocru.ca domowa koje z wygodami w ŁodzI. OJlerty
'''ischodn ia 55, m.9, lewy dzwo_ Dziennilc Ł.dzki pod "Kalisz".
Dr KOWALSKI specj.1lista skór_ nek.
(k511)
no_wenerycznych 3-7, Piotrkow_
pOSZukują
:urzędniczki
DWIE
(274 g)
ska 175.
Tel.
pokoju.
!1Ubloka to1'skiego
KUPNO I SPRZED M
(311 g)
nr 210_17.
Dr BASmSKA .przeprowadziła się
- -_.
- p rzyjmuje $wJerczewskiego 25 PIÓRA WIECZNE kupujemy na ZAlIHENIĘ 1 mały pokój słoneC2.
tel. 22L75, godz. 16-17, wewnątrz_ wet połamane - STALINA 6.
ny z v,.'Ygodami na 1 duży lub 1
(k 512)
ne dziecięce.
pokÓj z kuchnią. Oferty Dziennik
..
maTki uK~rntopf" Łódzki pod "SłonC{!zny".
FORTEPIAN
sprzedam, tel. 13354.
GAB. DENTYSTYCZN1I:
ZAMIENIĘ dwa oddzie'ne pokoje
na dwa pokoje z )wchnią, pośred_
LEKARZ.Dentysta stocka 12 - SPRZEDAM 3_letnią sukę czysty nicy pożądani.
Oferty Dziennik
(przecznica NapiórkOwskiego) Z4by Spaniol, tel. 145_23.
Łódzki pod ,.Halina",
sztuczne, dla pracujących ulgi.
SPl'-ZEDAlIi nowJ sypialkę .JaSIIlą,
N A rJ fi A
Pogonowskiego
-28 w podwó_
rzu.
., (309 g)
POSZIJlUW ANIE PRAC\'
ZAPISY na trzymiesięczny Kurs
Wla_ Kroju, nowoczesnego modelowa_
admin1strację d.l1nu. KUPI1\1y maszyny I'ze~nicze.
PRZYJMĘ
26 u n i3 robót na drutach IPR, Piotr_
Oferty pod I,RutynoWany" , Piotr. domość Łódź, piotrkowska (301
g) kawska 24-7.
(k 508) dozorcy.
kowska 55 "Prasa",

-

Z ul. Piotrkowskiej 76
obecnie

W 57 lot. klasowej

PRAWNIK dyplomowany, rutyno_
wany kstęgowy bilansista ma kil_
k.a WOlnych godzin przed połud_
wene. niem.
Dr REICHER specjalista
Oferty
,JPrawn'ik cf Dz.
ryczne. skórne. płciowe (zaburze. Łód"kI,
(286 g)
nla.) - Piotrkowska 14, czwartar(k117) BUCHALTER _ bilansista, dlugo_
siódma.
letni uT7J~-dnik skarbowy obejmJe
Dr KACZOROWSKA skórne, we~ prowadzenie ksiąg handlowych w
neryczne,
ltosmetyka lekarsk., god"in-ach popołudniowych.
Tel.
(k 81) nr 145.21.
17-19. Bandurskiego 12.
(282 g)

-

KU UWADZE Slo PAŃ ~~~~~R St. NOWACKI
p!l'acuje

.,PRZELO!Jł U

LEKARZE

ZAURMAN
Dr
skórne, weneryc;r,ne
Na!l'utowicza 2.

tel. 150.36

21 -

Iztul,a w 4 alitach Borysa ŁAWRJ<JNIEWA z ucltlnłem całe'to
,espolu. - J'Ilscc:-nizaC.ia i reżyseria: Karol ADWENTOWICZ.
ScenoA'rafia: Zenobinsz STRZELECKI.
Kasa. C"Zynna od 10-13 J od 16. W poniedziałlrJ teMr nieczYJ1l!l.y

~

.~

Llstop~da

CODZIENNlE o godzinie 19

OGł"OSZENIE
'.V Łodzi

I

PAŃSTWOWY TEATR POWSZECHNY

l

zek i jego p1any, czekaj'łc spokojnJile na kra.
dzilCŹ, a pilnu,i'lcy poszczególnych obiektów
wr.rtownicy
ziewali straszliwie, Walenty
mruczal do &.,bie i gadał z psem. Było ciem
no, choć oJw wykol.
_ E, salera (to takie przekleństwo) w ta,
J,ą, noc, to i gadzillly by szkow. wygnać rul'lłc~ał pod noser.l Walenty.
Nagle zjeźyły się Walentemu siwe włosy.
Bure!t .. poez,! tku ujaIł, l. ale potem zwin.,\ł
"gon pod siebie i zaczlłł wt-a6. A Walentemu

wrosły w ziemię,
Sunęła na niego z
ciemności jakaś straszna, nf.'>lbieskawa zjawa
wyszczerzaj'łc okropną paszczę!!!
\Vres.. cie Wa.ienty wrzasnął: "Olaboga" i
zwiał.
A zjawa BlIruknęła do siebie:

nogi

- WybM'.z poczciwy Wo.Jenty, ale to dla
dobro. sprawy.
Ponieważ opomeś6 o zjawie znalazła wiarygodne potwierdzenie 11 przestraszoneg~

~alentego, jasllle było,
ze w pofabrykanoo
k,.m (!alacu straszy. Dyrekt~r Lipsld bładł ł
ZIelenIał na przemf,an.
- Jak tu mlali się samemu do tych strasr.o
nych porlziemi? O ja nieszczęsny, nieszczę.
sny...
Nie ialu.im~' ,feunaJ, ~rz ..l("pnel!'o 1ajdaka,
który na takim st:mowisllU zawióc!ł zaufanie
1 wnedł \V kontakt Z obcymi agentami.

