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la wśród Polaków we Francji policja Mocha
Brutalne aresztowania i rozwiązanie organizacji społecznych i kulturalnych
Q

że w wyniku akcji
areszrt:owano 50 Polaków.
Oficj alna agencja francuska
AFP podaje, że rząd francuski
Foto: Arch ... D. L."
W niedzielę, dnia 8 b. m, rozpoczął się Radiowy Polslm-Węgierskl
postanowił rozwiązać demokraTydzień l\luzyczny. Stosnn1<a kulJturalne po'lsko węgierskie znajduj,.
tyczne polskie organizacj e spodziś pomyślne warunki rozwoju z uwa.gi lila wspólny klimat ideologiczny, cechujący oba bratnie narody. - Na zdjęcClu: typy chłopów
łeczne i kulturalne we Francji.
węgierskich.
Rzecznik francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych zakomunikował, że następujące orga- • •/
Akcja odznaczała się wyjątko Komitetu Chopinowskiego, któ- nizacje polskie we Francji zostaRada Narodowa między francus -m MSZ i Ambasadą
wą nawet, jak na policję francu- remu nakazano opuścić Francję ną rozwiązane:
ską,
brutalnością.
W lokalach w ciągu 48 godzin. Areszrt:owani Polaków we Francji, Organizacja
WARSZAWA. 12. 1.. (PAP) - Am basada Polska zechciała pojnformoorganizacji polskich i w mieszka- zostali. również m. in. : urzędnik Pomocy Ojczyźnie (OP O), Związek PO'laków byłych Uczestników basada R. P. w Paryżu otrzymała w wać o tym swój rząd.
niach polskich przeprowadzono konsulatu RP w Paryżu SKRZY- Ruchu Oporu, Związek KO'biet dniu 7. 1. br. następującą notę od
W odpowiedzi Ambasada Polska
wielogodzinne rewizje, przy czym PEK, urzędnicy konsulatu w Lil- PO'lskich im. Marii Konopnickiej, francuskiego Mina.sterstwa Spraw skierowała do francuskiego MSZ na
w niektórych wypadkach funkcjo Ie KULA WCZYK i KAJMAN,
stępującą notę:
l k · . Zagranicznych:
MinisterstwO' Spraw Zagranicz- I Ambasada Polska w Paryżu pru_
nariusze Mocha posunęli się do dyrektor administracyjny "Gaze- Organizacja Młodzieży PO' s leJ
zrywania podłóg. Wielu areszto- ty Polskiej" ORŁOŚ, prokurent "Grunwald", TUR, Związek Pol- nych przesyła Ambasadzie Polskiej syła wyrazy poważania Ministerstwu
skich Inwalidów Wojennych j pazdrowien:a i ma zaszczyt zakomu- Spraw Zagranicznych i ma zaszczyt
wanym Polakom funkcjonariusze banku PKO STUDZIŃSKI, człon Związek Nauczl;cielstwa PO'lskie- nikować, że Rząd Francuski nie uwa potwierdZić odbiór jegQ noty z dn. "l
policji francuskiej okazali naka- kowie Rady Narodowej BIAŁEK go we Francji.
ża, by obecne warunld l?yły korzy- stycznia
1950 r., dotyczącej niezy aresztowania i przeprowadze- i BINECKI, działacz Organizacji
· d
oś· o
l' fali prze-: stne dla rozpoczęcia rokowań, prze- wszczęcia negocjacji, przewidzianych
W
la o~ CI
no~~
v! widywanych w celu ~nowienia ro- na dzie - 7 stycznia 1950 r. w spra_
nia rewizji, wystawione jeszcze Pomocy Ojczyźnie KALITA oraz .
sladowan we FranC]l wywołał" cznego francusko-polskiego układu wie cdnowienia polsko-francuskiej
26 listopada 1949 roku, in blanco. wielu innych.
głębokie oburzenie w szerokich, handlowego.
rocznej umowy handlowej i z poJeOfiarą akcji policyjnej padł
Rzecznik francuskiego minister- kołach francuskiej opinii pub liczMin:sŁcrstwo Spraw Zagranicz- cenil\ swojego rządu komunikuje, co
między ir.nymi wieloletni przed- stwa spraw wewnętrznych zako- nej.
nlrch byłoby wdzięczne, gdyby Am- następuje:
stawiciel PAP w Paryżu, znany
Rząd R. P. jest zdania, że obecne
prawnik i publicysta, red. Mieokc ::'czncści, na I{tóre wspomniana.
nota sie powołuje, me P!"prawiedlj·
czysław BIBROWSKI, uczestnik
wlają decyzji Rządu Francuskiego i
ruchu oporu we Francji. Aresztoczyni R~d Frl!nCllSlti odpowied7lial..
wanie red. Bibrowskiego, akrenyJU również za. luzyszły rozwój cadytowanego w Paryżu, stanowi
łoltSztałtu stasunków gospodarczycb
jeszcze jeden akt pogwałcenia
polsko-francuskich.
przez policję Mocha elementarNa cmentarzu przemawiali: di Vit_ Zbyt krótkie, zbyt burzliwe było wa
RZYM (PAP). Jak już donosiliśmy
nych norm międzynarodowych i w dniu 11 bm. odbył się pogrzeb '0- torio i Santi w imieniu Włoskiej Kon sze życie i zbyt tragicznie się skoń
podstawowych zasad wolności pra fiar prowokacji policyjnej w Mode- federacji Pracy, Tolloy w imieniu czyło. Będziemy walczyć z ca'tych
Włoskiej Partii Socjalistycznej 0TaZ sil o to, by Włochy stały się pań
sy. W mieszkaniu jego przepro- nie.
PalYŻU
sekretarz generalny Włoskiej Partii stwem cywHizowanym, gdzie życie
Olbrzymi pochód li czący ok, 300 Komunistycznej - Togliatti.
wadzono gruntowną rewizję.
PARYŻ (pAP). Ambasada R. P.
robotników jest święte, gdzie święte
Aresztowana też została znana tys. osób przeciągnął przez główną
jest prawo obywateli do pracy, wol- w Paryżu złciyła we francuskim
"U trumien 6 obywateli Modeny, noś ci i pokoju! Dzięki wspólnym Ministerstwie Spraw Zagranicznycb
literatka polska, Maria JARO- ulicę Modeny na cmentarz.
R0botnicy przybyli z całej prowin- poległych na ulicach własnego mia- wysiłkom wszystkich robotników i protest przeciwko bezpodstawnym
CHOWSKA, redaktor "Gazety
sta - oświadczył Togliatti - skła- całego narodu włosldego zwycięstwo aresztowaniom, wysiedleniom PolaPolskiej". Aresztowany został wi- cji Reggio Emilia do Modeny, oddali dam rodzinom ofiar, wyrazy wspór muSi być i będzie nasze! Wtedy do- ków oraz przeciwko prz.eśladowa.
ostatni
hołd zmarłym towarzyszom
cekonsul polski w Tuluzie, WOŹ pracy i walki. Trumny spowite w czucia Włoskiej Partii Komunistycz- piero i wy towarzysze spoczniecie w niu Polaków i organizacji polskicb
NIAK. W Paryżu aresztowano sztandary narod0we ponieśli na nej, partii, która pracuje w duchu spokoju!"
we Francji.
ob. BACHNERA, urzędnika am- swoich barkach robotnicy zakładów !Zasad Lenina i Stalina".
basady RP i delegata Polskiego Maserati w kierunku cmentarza.
"Smierć wasza - mówił dalej Togliatti. - jest przejawem walki" która dotyczy całego ludu i życia narodu włoskiego.
Powoli zacierają się w nam:ej pa- Zwdązek Kobiet Polskich, skupl&jl\dni hitlerowskiej cy w swych szeregach tu. in. wielkIł
Zostaliście zabici w kraju, który mięci tragiczne
.,OS~ ~n!~CbfmfU reakc~'-nego rządu
finlandii
pl'aktyliujących
katoliczek.
zniósł karę śmierci za najstraszliw- okupacji, Czasem tyllto zły sen przy ilość
HELSINKI (PAP). Mauno PekkaOmawiając politykę
zagrani<;zną
zbrodnie. zosta1iścle skazani na pomni nam strzały na ul~cach. Ia- członkiń kółek różańcowyoh. znajla, kandydat na stanow:sko pł'ezy- rządu Fagerholma, Pekkala Qśwlad: sze
pokrzykiwanie gestapowskich dziemy na liście za.kazanych stGwa.
den ta FinJandii z ram'enia Demo- czył , że rząd ten pogorszył stosunki śmierć, a wyrok zQstał natychmiast panki,
wykonany na ulicach waszego mia- siepaczy. Gotowi jesteśmy nl!;wet nie rzyszeń Związelt Polskich InwaU·
kratyczne~o Zwią zk u Narodu Fiń- ze Związkiem Radzieckim i doprokiedy sądzić, że te himmJerowsl,~e dów Wi}jennych, który zrzesza b.
ZądaJiście jednej tylko rzeczy sldego, przemawiając w Helsinkach wadził do utraty zaufania ZSRR wo- sta.
pracy,
która
jest
podstawą życia ka- metody gwałtu i bezprawia należą uczestników pierwszej (powtarzamy:
przed członkami zw ;ą zku oświadczył, bec Finlandii.
do przeszłości. Ale pierwszej) wojny światowej, a więo
żdego człowieka, godnego tej nazwy. całkowicie już
że obecny rzad fiński został utwoUstrój społeczny, który nie jest w nie pGzwala nam na to sama. rzeczy ludzi, którzy słu!y1i jeszcze Francji
rzony specjaln:e w tym celu, by dzia
stanie zapewnić praw wszystkim wistość. Odgłosy, jakie dochodzą Clemenceau i Focha. Zakazano dzi3
la.:' w myśl interesów wielkiego kaswym członkom., jest ustrojem prze- nas ze .. świata. za.ohodniej kultury" łalności Związku Polaków Uczestnł.
pitału.
[h[ą remiliłaryzacii klętym. Przeklęci są ludzie, którzy świadczą o tym, że faszyzm znajdu ków Ruchu Oporu, którego ok. 500
Na zlecen:e Wielkiego kapitału
się tym, iż mając władzę w je godnych nast.."Pców i kontYDuato- czło nków padło w bezpośredniej waJ
rząd ten tłumił ruch robotniczy. prze
BERLIN (PAP). - "Berliner Zei- pysznią
ce z G!rnpantem hitlerowskim, użyzręku stoją na czele tego ustroju i rów.
śladował prasę demokratyczną, po- tung" donOSi z łl.[onachium, że kie
Do szeregu gwałtów i bezprawi nmjąo krwią swoją - francuską zla
przemocą zbrojną, mo.r derstwem
i
garsz~.ł Sytu2Cję ekonomiczną mas
władz francuskich
wobec naszych mię, a którego 400 członków nosi na
pracujacych Zycie gospodarcze F in- rownik tzw. "koła z Nauheim" prof. masakrą odpowiadają na naj skrom- rodaków
Francji. które niejed- swych piershch bojowe odznacze.
landii w okresie piastowania władzy Noack na zebraniu w Aschaffenbur niejsze żądanie, jakie można wysu- nokrotnie we
już
omawialiśmy na. ła- n'e francus!de
(m. in. killta Legii
przez rząd Faf!erholma zmierzało gu (strefa· amerykańska) zainicjo- nąć: na żądanie pracy.
mach naszego pisma, dodać musimy Honorowych). Zamknięto TVR. Ol'"'
niechybnie do kryzysu. Wzrost za- wał kampanię przeciwko wprowa"Chcemy i domagamy się pokoju jeszcze jedno. Policja "socjalisty" ganizację, Idóra miała czelność szodłużen ia państwa . inflacja. przeszło
dzeniu służby wojskowej w Niem- - stwierdził Togliatti - Propono- l\iocha wYl'uszyła ostatniej nocy na rzyć ośw:atę wśród rG>botnlków.
60 tys bezrobotnych - wszystko t'J
waliśmy rządowi politykę, zmierzają wielką łapankę po ulicach Paryża zamlmIęto P02.dę Narodow~ Polaków
jest charakterystyczne dla pol'tyki czech Zachodnich.
cą do odprężenia i pokoju. Milionom i innych miast Francji. Przeprowa- we Francji, która w czasie okupaobecnego rządu.
Prof. Noack "wrócił się do lud- robotników, którzy poparli naszą dzono "operację w wielkim stylu" cjl cśmieJ]a się mobilizować mas"
ności Niemiec Zachodnich z odezwą propozycję i nasze żądania, odpowie jak wyraża się reaJtcyjny bruko pols!dch em'grantów do walki o
aby nie stosowała 9ię do rozkazów dziano użyciem broni! W tej sytuacji wiec "France Soh'" aresztując blisl.o WOlll(»ŚĆ Francji, Wszystkie te "nlew sprawie poIboru woj!lkowego ani musimy wziąć na siebie nowe zobo- pięćdziesięciu Polaków, wśród' któ- bezpieczne" Gl"ganizacje przypomina,~
wiązania.
.Jako pa"rtia awangardy l'ych znalazło sic lulku urzędników ją widać obecnym władcom Francji
też nie brała udziału w produkowa klasy robotniczej i narodu włoskie- 'naszych
placówek we Francji, a zbyt żywo bohaterslcie c3yny Pola.
W mau zołeum lenina
niu sprzętu wojennego.
go, świadomi własnej siły, która do- tal~e przeds~awic'el agencji PAP, ków z rudlU OI10nI. Trzeba je zaMOSKWA (PAP). Dnia 11 styczzwoliła nam zakończyć zwycięsko red. HieczyS!.aw Bibrowsld. Liczą" trzeć. wYm"z~ć z h,dzkiej pam:ęci,
nia prt:ewo dniczący
Cenlralnego
-~
setki walk. zobow'ązujemy się pod- widać na ja k:.ś mend połów, poIicj:> ~,by tym ł~twiej narzucić całej FranRUldu Ludowef',o Chińskiej Repu- •
;;iI ~M ""
•
jąć nową bardziej stanowczą. walkę francuska. nie poprzestała na arellZ· (:ji rcilim cll.t~'lud3WY j reakcyjny.
blilci Ludowej Mao Tse-Tung zwie\1 n~s,)
w obronie praw obywatelskich ro- towaniu red. B:lbro\'sItiego ale do- Rząd fr~ncuslti pragn:!illJy mie'" w
dził mauzoleum Lenina i złożył wie:tJ r uu l
botników. Zobowiązujemy się poza Imnala równle2; ldl!;ugodz:nnej re· swym kra.ju zahukaną, nieuświadoniec z następującym napisem w ję
WARSZAWA (PAP). W dniu 11 tym podjąć akcję organizacyjną, któ wizji w jego pryWatnym mieszka- mi()nl m':!.Sę c~n'gr"ntów, którzy po
zyku chińskim i rosyjskim: ,.Lenino- stycznia br. odbyło się pod prze- ra zjcdnoczyłaby kilka milionów ro- niu.
łuyznie znosi 'by uc sk i gwałcili mię
wi - Wielkiemu NauczycielOwi Re wodnictwem Obywate13. Prezydenta botników wszystkie zdrowe siły naJedlJocześnie zamknięto osiem OT d-ynal'cdcwą sol'd~!'nOŚć robotniczą.
wolucjt .- Mao Tse-Tung. 11 sty_ RP - 90 kolejne posiedzenie Rady rodu 'włoskiego"_
ganizacji polskich d:z''!bjących WP
W tym celu stosuje s:ę policyjne
czeń 1950 r."
Francji, Już S:lme ich nazwy dosta' operacje, n;e ty!e w "wieH-'m sty. t
P ans
wa...
.
Zwracaj ąc się ku trumnom pole. , d
• l J 'J
'
Na posledzemu tym Rada Panstwa łych Togliatti zakończył:
tecznie wymownie sw_a czą o 1C 1 II' a c 'IV s ylu b::'l1clnym. cdra.żająMao Tse-Tungowi towarzyszyli am.
"wywrotowym" char3.kterze.
jest' cym, bu ]~"Jrym gn:ew i oburzenie
basador Chińskiej Republiki Ludo- zatwierdziła budżety na rok 19501
,.'~ie ośm'cliłby.~ się W;1m POV~I~; 'vśród 'nich np. tak "nicbezri"c·-'1a"j l-ail1ego uczciwego człowieka.
wej w ZSRR Wan Czia-Sian i prof. wszystkich czternastu WOjewódzkich
związków samorządowych.
I dzlec "spoczywaJcie
w spokoJu. dla całości Francji organizacja, jak;
(SZYM)
Czen Po-Ta.

p ARyi; (PAP). W godzinach rannych dnia 12 bm. policja
Mocha przeprowadziła znowu brutalną, masową łapankę wśród
Polaków we Francji.
Jak podaje południowy dziennik "France Soir", 30 samochodów policyjnych uczestn,iczyło w samym tylko Paryżu w antypolskiej akcji terrorystycznej, którą cytowane pismo określa
jako "operację w wielkim stylu". Akcja ta, jak wynika z otrzymanych dotychczas wtiadomośoi, objęła również inne miasta
Francji.
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EDMUND OSMANCZYK

Z ania Republiki
(TELEFONEM OD
Berlin, w styczniu
,
W Niemieckiej Republice Demokratycznej władze republiki i bl~k
partii antyfaszystowskich. z SOCjall~
styczną Pa r tią Jednos' CI. na ,-~e le, p o
stawily sobie na rok 1950 konkretn~ z.ad~nia, ściśle rzJWiązat?-e ~ reCl;liami ZYCla wewnętn:zno-merrueckiego
i sytuacją międzynarodową. Pierwszym zadaniem jest "jak naj szersza
rozbudowa Narodowego Frontu Demokratyczneg? ~iemiec, jako składowej części sw atowego frontu wal
'
ki o pokój".
Hasło tworzenia Narodowego Fron
tu DemokratY'Cznych Ni.emiec NUcone zostało z inicjatyWY SED pirzez
kongres ludowy wiosną 1948 r., kiedy zarysowała się wyraźnie groźba
trwałego podziału Niemiec. W roku
1950 podział
Niemie
stworzo y
rv7

Robotnicza krew

950

KORESPONDENTA API)
koju na świecie ren - bez względu
na to do ·akie'·
n l ' . il
razy de.ie~e J : : l ~~ ezy . l e
o
k6J' wolność 'Pd
rkrza. ~:"a . "powr':'g'em p-';o' eT
mo aCJa - tJes t
v
I
UA JU.
o
ba o tych którz sta samo
. . rzec dbrze
rzyć narÓd n' Y. k:aJą Się. po unicy Odra _ l~~:;'. 1 przeCiw graJ~ • •
•
kiNa obszarze Nle~leckiej RepubliDemokratyc~eJ h~ła Frontu
Na:r:odowego zna.Jdą SW~J wyraz w
dwoch wydarz~ruach! kt?re dla.pr/Z~
szłego . rO~OJu Nle:IrneC pOS'ladac
b~~ą wleLki~ znaczenie,. a mianowicle .. w. trzec~ k~esle partyjnym
Socaalisty<;zne~ Partii Jedności, który odlbędZ1e się w czerwcu br.. oraz
w wyborach
powszechnych do

d -d I

na ulicach Modeny
Wypadki modeńskie są bardzo
i symptomaty~ym wyrazem sJ'tuacjli w rz.marshallizowa'"
nych Włoszech i we wszystkich
tzw. zachodnich państwach. Rząd
zajmuje się wyprzedażą swego kraju. OddaJ'e amerykańskiemu kapitałowi fabrY'ki, kopalnie, komunikację. W nawale zajęć związanych
z przyjmowaniem gości atlantyckich
l' Z rozgrywkam'
l wewnątrz l' ml'ę dzypartyjnymi, nie ma czasu, by
zająć się tak drobnymi sprawamI.
jak rosnące bezrobocie, głód i nędza,
postulaty świata 'Pracy są ~ zasady
lekceważone. Daleko prościej razwi~z~ć je I?r~! pomoc~. kilku oddZlałow polICJI Scelby mz przy pom?cy reform społ~cznych. l. ek0!l0~cznych, W wymku ta~eJ pohtyki. ~ WŁosux:h w przeCIągu dwóch
miesięcy dokonano cz~erech krwawych napadów na ludZI pracy.
Oto plony polityki chadeka de
Gaspen, czule protegowanego prrzez
Watykan,
faworyzowanego przez
arcY-"demokratyczną" Amerykę. Nie

głębokim

V:0l!kslkammJer i 0.0
'Parlament6wl wodow. ych, Demokraty.:czn.y.ZWl.·ązek.
'kra o
h (Landestagów)
K b t W ln MŁod
N
~ wyc
'dzi"
wyznaczo, o Ie ,
o a
zlez leJnlec l
nych na 15 paz ermka br. Jasna Samopomoc ChłO!pska) będą dowowarstwy objął
rzecz, że w państwie prawdziwie de- dem, jak szerokie
mokratycznym prrzewodniczką Fron Front Narodowy DemOkratycznych
tu Narodowego jelSt partia klasy Niemiec.
. b t·
. T rzecl. k ongres SED'
W ewnę t rzna s"""
<-b'"
10 o lllczeJ.
me
illzacJa młodej.
będzie więc wydarzeniem, zamknię- republiki znajdzie jeszcze prawdot~m ściśle w graI~:icach jedne~ p::r- podobnie wy!az w przedrerminotil, lecz wydarzeruem ogólnomerrue- wym wykonamu gospodarczego plackim. Wybory do Volkskammer, w nu 2-1etniego, rozpoczętego przed
których wezmą udzi.ał: blok partii roJkiem, w dniu 1 stycznia 1949 r.
antyfas~ystowslkich (SOCjalistyczna Tym samym ikonkretne zadanie rePa'r tia Jedności SED, Chrrześcijań- publiki na irok 1950 _ tj. zabezpieska Demokratyczna Unia CDU, Li- czenie pokoju przez rozbudowę
beralna Demokratyczna Par;tia LDP, Frontu Narodowego, umocnienie uNarodowa Demokratyczna Partia stroju demOkratycznego republiki i
NDP i Partia Chłopska BP).
wykonanie planu gospodarczego _
Wraz z organizacjami masowymi zostanie wypełnione
(Kulturbund, Związek Związk6w Za
Edmu~d Osmańcz k
y
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n- dYWI _ua ne zo oWiązania oszczędnościowe r:~~~l~rYT~~ot~~~
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reakcyjnych i antypatciotycznych, I
szystowskiej
dyktatury wiele
jest już faktem i to faktem groźnym
O
Z . . .cIJ ••
'10- .---n.·orz..,
zmieniło.
I lekkomyślnie postępują
••
.
Rrzem.
nr l w
Z
leaderzy partYJ'nl' we
d la pokoju Niemiec i
d
'k
K K kl'
W
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się

świata.

,
.
Na apel tkacza 2J Państwowych Za
W separa t ys t yczneJ. Trlzonii
me k~ dó
n-_
tylko czyni się wszystko dla utrwa p~ab' w . .L1l=h msYs~ Bawełnianego w
lenia podziału Niemiec, ale poza tym a lanlcac , . 'madego, . który weprzygo.towuje się otwarcie 'ba~ę wo- zwa ł w~z'!(s tk:ch robotników przemy
jenną dla imperializmu amerykań- ~łud wrdokielnnmczego do p~anow~go,
skiego.
Remilitaryzacja
Niemiec ID yW ua ego oszczędzania, GłowZachodnich jest konsekwencją amerykańskiego podziału Niemiec. Przeciwstaw\ć się temu może jedynie
zorganizowana wola wszys1!kich pa[znlcę
trio~ycznie n~tawionych Ni€:mców.
Lenina
O zjednoczenie swych patriotycz'7
nych sił na terenie ca,łego kraju
Robotnicze świetlice w Łodzi ozywalczy Front Narodowy Demokra- wiły się intensyWną pracą. Zespoły
tycznych Niemiec. Inicjatorzy tego artystyczne pnygotowują się do
fron tu słusznie bowiem rozumuJ·ą. godnego uczczerua. przypadającej
iż odebranie militarystom szerolkieJ' 21 _ b m. 26 roczni cy zgonu Wlodził
nuerza Le..;.. ~.
bazy w społeczeństwie niemieckim........
ozn cza kI 'k dl
t'
W
tki
a
ęs ę
a przygo owan wo
e wszyS ch zakładach pracy
jer.nych, a zwycięstwo dla utrwale- odbędą się zebrania i akademie 10nia pokoju. Oczywiście wykonanie kalne, na. któryCh zostaną wygłoszoP owyŻ-."'lych zadań wymaga olbrzy- ne referaty {j Leninie i JegO d-'-hJ4
miej pracy nad
uświadomieniem ła~ości: Młodzież ł6tlzka PTZygotOmas niemiec!dch o grożącym Niem- WUJe SIę do uroC'Zystych akademii,
com i Europie niebezpieczeństwie.
które odbęd"'- si...... we """"'-"kich
.."~",,,.
Praca ta właśnie będzie "głównym szItołach. (b) '"

to' dz' UCZ['I 26 ro

.

Wełnianego

ny Korm·tet Wspo'l-a,"odnl'otwa PraLO
"
cy w przemyśle włókienniczym otrzy
mał liczne zobowiązania robotniko'w.
Do współzawodnictwa w oszczędzan:iu przystąpili tka,cze: z ~aństvy.
Zakł. Prz~m. Bawełni~nego lm. Jozef:: Sta~a w. ŁodZI: Konstant~
MaJewsJu, Bromsław Tomaszewski,
Władysław Księżak, Antonina Krawetek Weronika Mitinka Jan Łuczak A. Matuszewska. Każdy z uczestników współzawodnictwa 0-

Łodzi,

Włoszech

Cl'

przo ownl' ami . u u a.klem,
.
Millerem i A. Ciszewską na czele.
Każdy z tych zesp'ołów postanowił
d
zaos~czę ZiaĆ 3-12 dkg. przędzy wą.t
kowej dziennie co pozwoli dzięki
zmniejszeniu il~ści zużycia przędzy,
uzyskać 45 tys. zł oszczędności rocznie na zespÓ'ł.

l

l'

ich mocodawcy, którrzy nie 'biorą
d
ko
0
PKrw
uwagę do hnanych przemian.
awe
zamac
.
ł
. 'ch d yh na robotników
.
me z amlą l:
uc a bOJowego: w
odpowiedrzi na zbrodnie policji Scel,
by oale Włochy odpowiedziały strajkarni protestacyjnymi a niewielkie
miasto Modena urosło do symbolu
walki mas pracujących.
200 tys. osób kroczyło za iPogrze-.
bem ofiar krwawych zajść. Z calego świata napływają tysiące depesz
wyrażających solidarność dla bohatersko walczącej o Swe prawa klasy
robotniczej Włoch. Również i CRZZ
W;l"stosowała Pracy.
telegram
do włoskiej
KonfederacJ'I'
Dawno
ml'nęły

. Wszyscy uczes~cy współzawo~~
mctwa oszCZędnosclOwego wystąpilI
? :wYdanie im książec~ek oszczędnosClowych według projektu ob. Waszczędnościowego zobm,viązał
się Jaszczyka.
zmniejszyć o 2,5 proc. ilość odpadków.
NA
W
CZ'łoTIk'Ime
. zespol u na'J"wyzszeJ. .JaPODZIĘKOWANIE
kos'c'
PZr>B ~~ 3 W ",-,O
. d i tk aczJ'uż czasy, gdy robo"-<cza krew czer
ki' Bl Wb
Szn c
Henr Z,
ka Ma
WS!hystkim, kt6.rzy okazali d n z o " ' ! l
. ar ara
y er,
y
m
serca w o<ldanin ostatniej posługi
wieniła bruki Krakowa, Zagłębia
rotowa, Maria Kuba zobowiązały się
Dąbrowslriego, Łodzi. Ma"" praCUJ'ądo zmniejszenia
il!>ści odpadków
S. t P.
~.J
przy produkcji tkanin cienkich llJ 3,5
ce Polski dobrze jednaik pamiętają
d o 2 proc., d o pro duk OWanla
. wyłąlata
z uciskiem bUl'Żuazyjnym
i w walki
pełni potrafią ocenić nie złomcznń.e towaru pierwszego gatunku
w szczególnoici ks. dr Heidrychol
ność postawy włoskich towarzVlC:zy.
i zmniejsiZenia do milllimum postowi, ks. 1\lielczarsk>:emu, ks. Weso,
Robotnicy polscy za pos'reJd~ru'_
J'ów m aszyn.
Kotu Pań i Kolegom
....łowskiemn,
T,nczes tn·
l
ctwem CRZZ przesyłaJ'ą włoskI'm to
Na
el b Śn;~d" od
l' d .
",o
litOm i de egatom P.
ap o.
e"o pow e Zlez. P. B. Nr 4 i 1i'r 18, tą drogą
warrzyszom słowa otuchy i wiary w
li także tkacze przemysłu Wełniaskładamy serdeczne podziękowanie
zwyci""'two wspólneJ' sprawy robotnego. p'lerwsze zo b
"
żONA , CO"KA
OWlązama
wp ł y"". s~'
>'<',
ników'<"całego świata:
neły od 16 członko'w 4 zesp ...J>6w na'
SYNOWA, WNUCZKA,
U'1
J
"Jesteśmy
świado~;
~n '~czenl'a
•
.
WY's
. 1 __ ' • w P a
'tw
SZWAGIERKI i SZWA<
~u. ==
dl a
z zeJ. Ja~sCl
n sZakł
..
GIER.
wa9zeJ' walki J'estes'my
~o'wnl'ez'
•
W. najbliższym czasie ORZZ przy_
, świadomi i pewni waszego zwycię ..
stąPI do /Zorganizowania zapl~owastwa".
efbe
nych na rb. dalszych kursow po\"l
czątkowego nauczania.
Dnia 12 stycznia 1950 roku,
W dniu 12 stycznia 1950 roku
. Wszystkie osoby. które zgłosiły
U O~ an~c .
zmarł nagle
IImarł
nagle nieodżałowanej
Się w celu wY'kładania na tych kurŁódzkie przedsIęblorstwa budo,
ł
pamięCi
sach w charakterze nauczycieli, win wlane wy!<orzystują sezon zimowy
ny obowiązkowo przejść odpowied- na szkolerue nowych kadr pracownie szkolenie. W tym celu zorgani- ników dla '~konania zwiększonych
zowano dla osób tych lO-dniowy /Zadań, przewidzianych w planie inkurs metodyczny.
westycyjnym na rok bieżący. W najKurs, który będzie się odbyWał w bliższych miesiącach przedsiębior
SZEF ADl\fiNJSTRAC.JI
ŁODZKICH ZAKŁADOW
godZinach wieczornych ,pozwoli opa stwa budowlane przesz.kolą w okrę
PRZEMYSŁU ODZIE:WWEGO.
nować przyszłym wykładowcom za- gu łódzkim 3.500 nowych pracowniw kwiecie wieku lat 37.
poznanie się z programem naucza· ków, kładąc główny nacisk na przy~
przeżywszy lat 37.
nia i metodami pracy. Zaświadcze- gotowanie kadr murarzy, betoniarzy,
Pogrzeb odbędzie się w dniu
W Zmarłym tracimy dobrenie stwierdzające przejście przeszko tynkarzy, zbrojarzy, cieśli i instala13 stycznia o godz. 14 z domu
go i sumiennego pracownika,
lenia będzie wymagane przez ORZZ torów.
przedpogrzebowego ~a cmenjak również nieodżałowanego
dla dopWlzczenia do wykładania na
W akcji szkoleniowej przoduje
tarzu żydowskim.
Kolegę
i
Współtowanysza
kursach początkowego nauczania.
Zjednoczenie Łódzkie Państwowych
pracy.
O ciężkiej tej stracie zawia.
Zgłoszenia na metodyczny
kurs Przedsiębiorstw Budowlanych, któdamiają
szkoleniowy przyjmuje wizytator re zorganizowało już przy swych
DYREKCJA,
Pta:siński w Inspektoracie S:zJkolnym oddziałach 12 kurs6w zawodowych.
RADA ZAKŁADOWA
RODZINA
na m. Łódź - ul. Piotrkowska 37 - / Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze
i WSPOŁPRACOWNICY.
i PRZYJACIELE.
III p. - w godz. od 8-15, tylko do mysIowego uruchamia m. in. specjali
16 bm. włącznie. (zn)
ne kursy budowlane dla kobiet.
.nlB• • • • • • • • • • • • • liill• • • • • • • • • • • • •
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BRUNONOWI NOWIAKOWI

.'4

zadaniem roku 1950"
pOlitycznym
- stwierdza noworoczne orędzie Socjalistycznej Partii Jedności.
Publicysta "Neues Deu~schland",
Wilhelm
Girnus. stawia jeszcze
kropkę nad "i" pisząc:
"Warunkiem zwycięstwa sił pokOjowych w Niemczech jest nierozłączna
przyjaźń ze Związkiem
Radzieokim. Kto wytwarza nastroje
wrogie tej naj potężniejszej sile po-

-

Ze sportu
Cracovia-Gwardia 13:1
KRYNICA (PAP). W ostatnim me
czu turnieju krynickiego Cracovia
'Pokonała Gwardię 13:1 (4:1, 3:0, 6:0)
zdobywając bramki przez Więcka 4,
Palusa i Burdę - po 3, Wołkowskie
go - 2, Maselkę - l. Strzelcem ho
norowego punktu dla Gwardii był
Skotnicki.
Oto

Itońcowa

tabela:
Gier
4
ł

pkt.
8
6
li

ŁKS

ł

2

Gwardia

ł

1

KTH
CracovJa
J.cgia

4,

st. br.
25: 6
43: 5
3:36
14:23
7:32

Kurs metodyczny
nauczycl-el·.

Szkolen,-e praCOIIIRI"ko'w
b d

l

h

JOIEF ROLAND ROL

JÓZEF JERZY

I

Ten pochylił się do jej okna:
warte, oczy nabiegłe krwią jak u byka. Niesz<:zęsny;
- Przed chwilą, na tym postoju wsiedli dwaj nasi chciał udać, że w spokoju zachwyca się przyrodą.
agenci.
Ale już po chwili, jakimś nienaturalnym krokiem,
podskakując, pobiegł dalej ...
- Godni zaufania?
- Tak samo, jak ja ... Były pomocnik komisarza
Ester w dalszym ciągu paliła, spoglądała na zachód
policji, Bachwałow i drugi, korniłowiec, Chrienow, słońca, i - gdyby nie leciutkie pasemko dymu, wimój współpracownik. Instrukcje już dałem.
jące się między palcami wąskiej dłoni można by
- Trzeba się śpieszyć.
było pomyśleć że ta ładna kobieta w oknie statku, ta
- Byłem już na dole. Nastrój odpowiedni. Jeszcze nieruchoma twarz o mieniących się czerwonymi
podgrzejemy.
go
błyskami o<:zach - przyśniła się tylko czarnemu
Przeklad Mal'iana L. BieJickiego
- Musimy zrobić wszystko, by Murzyna schwy- człowiekowi ...
tać żywcem.
Nie dochodząc do rufy, Murzyn zawrócił, chwycił
Liwerowski rozłożył ręce:
- Wiem. Pluję na to! Inaczej nie mogę.
się za głowę i poszedł z powrotem: - ręce w kiesze- Postaramy się. To jest najtrudniejsze, missis niach, krok szwendającego się nieroba. Tylko w pa- Oj, jej, jej! A więc zaplątał się pan bez reszty?
Ester.
Stchórzył? Nie oczekiwałem, nie oczekiwałem ...
sie jakieś nienormalne przechylenie. Widocznie nie
- To jest tak ważne ... że w ostatecznym wypadku łatwo było mu walczyć z dziką namiętnością szaleJednego waszego posunięcia nie rozumiem.
postanowiłam poświęcić się... (Liwerowski z ożywi eMianowicie!
jącą w żyłach. Missis Ester zwo1na zwróciła ku nieniem
zwrócił
ku
niej
twarz).
Jeśli
odrzucimy
niemu
swą twarz. O, gdyby choć coś powiedziała. Ale
Zdecydujecie się na mokrą rqbotę?
które przesądy, nie trudno będzie nawet sobie wyo- nie, milczała nadal.
To już niech się pan sam domyśli.
brazić, że mister Hopkinson może podziałać na ko- Duszny wieczór - wyjąkał Hopkinson, wyDobrze. Pójdę również na dół.
bietę .. ·
szczerzył w uśmiechu zęby, stanął na piętach i zaNie boi się pan?
czął się kiwać. Pani, mam wrażenie, nudzi się?
Mówiąc to, spokojnie zaciągnęła się. Liwerowski
Gusiew postąpił już krok w kierunku trapu, ale
zatrzymał się i zwolna odwrócił głowę tak bardzo w milczeniu wstał, doszedł do barierki i splunął za (Gwałtowny, krótki ruch, jakby chwytał się za wło
nieoczekiwane było pytanie Liwerowskiego. Za- burtę. Po pokładzie pędził cień Murzyna - biel zę sy). -:- Dlaczego pani tak dziwnie milczy... Missis
Ester ...
bów, biel kołnierzyka.
chmurzył się:
- Powiedziałam wszystko, co może powiedzieć
- Idź pan ... zupełnie ... - powiedziała Ester. Li- Aha, więc to tak ...
kobieta
... Kolej na pana ...
werowski ześlizgnął się po trapie
- Ja, tylko skoczę po papierosy i zaraz zejdę
Wtedy Murzyn z chrapliwym jękiem rzucił się na
Liwerowski zachichotał i odszedł.
W oknie missis Rebus. Murzyn - jakby dostał się ławkę pod oknem, chwycił rękę missis Ester i przyOusiew powolutku zaczął schodzić po trapie.
W oknie kajuty odskoczyły żaluzje i Ester Rebus w strefę fal magnetycznych, hamujących ruch po- warł do niej ustami;
tknął się. Niezręcznym nlchem zbliżył się do burty,
zawołała:
na sekund3 ~ił si~ palcami w barierk~: - usta roz- Hallo, Liwerowski!
Co Do

ALEł{ST

TOLSTOJ
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ZDA,R ZENIE
NA STATKU

iDZiENNIK ŁODZKI Nr 13 (1635)
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No drogach nonsensu
MI1I.

:to zwalczanie alkoholizmu
Ruchliwy punkt miasta. Z dwóch
przeciwl egłych stron jadą z nieprze
p!sową szybkością dwa samochody.
Nagle, na skrzyżowaniu ulic Słychać
gwałtowny zgrzyt hamulców i brzęk
tłuczonego szkła. Rozlega się czyjś
przerażliwy krzyk.

.'Ył c~wilę później. tłum przech?~-

mow ciasnym kr~g;le.m otacza mleJsce wypadku. MiliCJa, Na noszach
pokrwawiony człowiek. Ktoś żywo
gestykuluje i opowiada milicjantowi przebieg katastrofy.
Przez tłum przebiega wiadomość:
szofer - sprawca wypadku jest pijany.
Podobne wypadki zdarzają się w
dużych miastach dosyć często. Jeś!i
będziemy starali się dociec przyczyny tych tragicznych zjawisk, to znaj
dziemy je łatwo. Najważniejszą IZ
nich - jest alkohol. Wystarczą do
tego dane statystyczne, stwierdzają
ce, że 65 proc. wszystkich wypadków, a 80 proc. wypadków ulicznych ma miejsce z powodu naouży
wania napojów wyskokowych. Jeżeli chcemy walczyć z anarchią uliczną,
musimy przede wszystkim
zwalczać alkoholizm.
Na terenie całego kraju powstało
już wiele placówek do walki z tą
klęską społeczną, która na równi z
innymi, groźnymi chorobami toczy
część naszego społeczeństwa.
W największych skupiskach ludzi
powstają poradnie przeciwalkoholowe oraz laboratoria naukowe, gdzie
bada się zmiany zachodzące w 01'ganiźmie ludzkim pod wpływem
alkoholu.
W Łodzi, przy Instytucie Konserwowania i Przetaczania Krwi istnie
je pracownia do badania zawartości
alkoholu we krwi ludzkiej. Metoda
wykrywania alkoholu jest tak dosko
nała, że stwierdzić można obecność
jego w ustroju człowieka nawet po

- tym surowsze będą stosowane trzymywano szoferów i "podejrzaprzeciwko niemu sankcje karne.
nych" kierowano do Instytutu Prze
Jak wielka musi być zawartość taczania Krwi, gdzie dokonywano
",,?,piciu przez niego .kieliszka wód- alkoholu we krwi, a'by wpłynęło to badań. Okazało ~ę, że kilka procent
kI. Sam pr?ces anal1ZY. tr~a około na osłabienie poczytalności człowie- wśród zatrrzymanych szoferów było
trzech godZin. PrecyzY]!10sc apar~- ka?
otóż okazuje się, że powyżej w stanie zamroczenia alkoholem.
tów: i przeprowadzane .row~ocześUle 2 miligramów alkoholu na 1 gram
Łódzka pracownia badania krwi
dWI; próby, wykluez>aJą medokład- krwi powoduje już całkowite za· spełnia swoje zadanie. Dzięki ofiarnośc, czy pomyłkę.
ćmienie świadomości.
nej pracy personelu tej placówki
Dzięki tym metodom, można już
Ostatnio, w okresie świątecznym oraz subsydiom Min. Zdrowia zwięk
'tizisiaj dokładnie stwierdzić czy da została przeprowadzona na terenie sza się bezpieczeństwo na ulicach
r.y wypadek spowodowany został Łodzi przoo MO specjalna akcja ce- miasta, a wielu nałogowców zostaje
człowieka w stanie nietrzeź-,lem wykrycia nietrzeźwych. kierowI wyleczonych. (p)
przez Jeżeli zostanie to dowiedzione ców samochodowych. Na ulicach za
wym.

O wznowie
••I
.aroszą

zvslan u ra

l\IASZYNĘ

do pisania "Remington";
l\IASZYN~ do liczenia "Reneo" (duia
kalkulacyjna) :
PIEC do centralnego ogrzewMlia (duży nowy);
URZ~ZENIA
SKLEPOWE (sklep
spożywczy), biurko, szafki,
SKR~CARI{A 50 Wl'Zecion;
PRALNICA do prania weliny (duża
drewniana,) ;

Oferty: "Dziennik L6d.zki" pod ,,77".
(K.

Rejesłrarja

457)

wojskowa

Dziś,

Niedawno na lamach naszego pisma
się notatka
qotycząca brudów
t nieporządkÓW panujących na dwor_
cach kolejowych W Łasku i w zduń_
sldej Woll.
W związku z tym, nadeszło ostaml.o z
Dyrekcji Okręgowej Kolei PaństwowYch
w Lodz.l wYjaśnienie.
Jak: się okazało,
na wy-m1enlonych
stacjac hprzeprowadzane są obecnie ko.
nieczne remonty, co un1em<xżllwla utrzy
porządku.

Po zakończeniu tych prac, bUdynki
stacyjne w obydwu wymienJJo.nych miej
scowościach zmienią
swÓj wYgląd na
lepsze.
Skwery pnzydworcowe staną się tam
róvmiez estetyCzniejsze przez obsadzen1e
Ich krzewami oraz założenie nowych
kwietrJjków i 2lieleńców. (P)

WJ'.-e'zk.- Orb-lSD

t. j. dmie 13 bm sta.W'i4:;dę do
II
rejestracji meżczyźni: z terenu RKU.Lódź
II
Miasto I Komisariat M. O. 6, 7, 8. 9, lO,
""
15); roc2l.'lik 1906 przy ul. Ogrodowej 341;
(w) W "'iez·. miesiącu "Orbis" or(na lit. R. S); rooznik 1909 przy ul. C i e , u
sielsldej 7/9 (na liItery P, R); roczn.iJk ganizuje następujące wycieczki:
1908 przy ul. Skarbowej 28 (na literę SIl;
15.1. _ pociąg popularny do War
roczn1k 1905 przy ul. W6lczańskVej 251 szawy na zwiedzenie trasy W-Z
•('118. literę P).
_-'
. , t -<-al
Z terenu RKU.Lódź-Mtasto II (komlsa i przeustaWleme eaW., ne.
riat M. O. l, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18; 14,):
21-23.1. - wycieczka do Krakoroczn~k 1909 przy ul. świętokrzyskiej 15 wa (zwiedzanie Krakowa wyciecz(na hterę R); rocznik 1911 przy ul. A r r n . i 1 .
'
Ludowej 28 (na literę R); rocznrllk: 1905 ka do WIeliczki),
przy ul. Lokatorslclej 10 (IlU!. literę Sil;
31.1.-6.2 - wyciecrUte. 00 Szklar(rr~~6_p~:, ~e~~~o=~ i~i~ ISkiej Po;ęby (5-dnio.wy pobyt Z
przy UlI. Pliotrkowskiej 1048. (III pietI'O) - trzymaruerrl i przeJazdem kolej 0-

u-I

(na literę Sl.

wym).

OGŁOSZENIE
Zal'Z4d Milejski w Ladzi ZATRUDNI NATYCIIl\IIAST w 8\VOich
egandach i przedsiębiorstwach: '
REli'ERENT6W. KANCEL ISTóW, l\1ASZTNlSTKI, IN1;YNlEBOW
j ~'ECHNII{6W BUDOWLANYCH oraz niewykwalffikowanych PBAo>
(:OWNlK6W FIZYCZNYCH.
Wymagane kwalifikacje: dJla referentów - wykształcenie średnde:
dla. l<aJlcelist6w szkota podstawowa; dla masz;ymiatek szkoła podsta.
wowa oraz biegła znajomość maszynopisania.
Upooażenie dla referentów, kancel.'.st6w i maszynistek według
norm przewidzIanych tabelą. płac dla pracowników samorządu tery.
toriabnego.
Oferty składać nalety w Biurze Personalnym, ul. Piotrkowska
Nr 104, pokój 218.
WarunkJ upcsatenla dla inżynierów I techników do omówIerua
w WydziaJIe Budownictwa (ul. Potrkowska 17, pok6j Nr 217), przy
czym dla tych ostatnich zapew.n.ia sIę przydz iał mieszkań słu~bowych.
Lódź, rln;a 10 stycznia 1950 r.
(9/ZI
ZARZ~ l\IIEJSKI w ŁODZI.

Społeczne]· skaso<wać ]'eden u~ wymie•

Fakt skasowan1'a przystanku wydaje się mieszkańcom Rudy tym.
bardziej niesprawiedliwy, że w tzw.
Dolnej Rudzie na niewielkiej pl'lZestrzeni znajdują się aż dwa przystanki: przy ulicy Kościuszki oraz
"Ruda· Zegar".
Warto więc. aby kosztem wznowie
nia przystanku przy Ubezpieczalni

nionych punktów, albo też nieco skro
r:i.ć postój tramwajów na Placu Niepodległości,
Postulaty mieszkańców Rudy Pabianickiej są słuszne, należy więc
prilypuszczać,
że
Dyrekcja MZK
uwzględni je w najbliższym czasie.
(p)

Im rocznic'"
~

!Śnlierci

Leni...

I

(k)
Dnia 21 stycznia przY'Pad~ miejsca na każdy seans dla tych inrocznica śmierci
Wodza Wielkiej \ stytucji, które zgłoszą co najmniej
Rewolucji Październikowej Włodzio! 50 osób. Cena biletów wynosić hę·
mierza Iljicza Lenina. Szereg instY.l dzie 30 zł.
tucji łódzkich uczci ten dzień aka-, W kinie "Polonia" w dniach 21 i
demiami. Również Film Polski prze-I' 22 wyświetlany będrzie film pt. "Leprowadza w tym czasie specjalną nin".
akcję.
W udekorowanych kinach, Repertuar innych kin łódzkich w
wyświetlane będą. w dniach od 18! okresie od 18 do 22 stycznia przedo 22 stycznia filmy radzieckie zwią widuje następujące filmy: CzaoI'Ozane z źyciem i pracą Lenina.
dziej sadów, Bitwa o Stalingrad,
C l
d t
. . . ak '
Trzeci szturm, Konfrontacja, Jan
e em u os ęprue;tlla ł
naJsze~- Rohacz z Dube i dn.
S'Zym rzeszom obeJrzema tyeh fIl·
mów, "Film Polski" zarządził sprzeda~. zbiorowych biletaw ~o cenach
zruzkowych na wszystkIe searule.
•...
•• 1
Zwią~ Zawodowe, organizacje spo
W bieżącym
sezonie zimowym
łe=e l zakłady pracy będą mogły Orbis" uruchomił własne ośrodki
zc:mav:t ać bilety. d~a swy~h czl~n- ~poczynkowe dla ludzi pracy i ich
kow l 'pracown~kow. KlerOW~ICY rodzin. Ośrodki te znajdują się w
pos~czegolnych .ki?-, ~t6rzy przYJ~o miejscowościach górskich Tatr i Be
wac będą :remoWlema, zarezerwuJą skidów: Szczyrku, lRadziechowych,
Jeleśni, Bukowinie i Bystrem kiZa ..
kopanego.
W czasowicze mieszkać będą w
. . ,
specjalnie urządzonych willach górW najlbliższy poruedziałek. dn. 16 skich. Bliskość terenów narciarskich
drzieci uczęszczające do M~ej: możliwość organizowania wycieczek
sklego Przedszikola przy ul. ZWITki stwarzają dobre warunki turystycznr 16, "wprowadzają" się do nowe· no.wypoczynkowe.
go ~okalu: ~est nim ;pałacyk: - przed
Całodzienny pobyt z utrzymaniem
wOJną nueJsce zamleszkarua prezy- wynosi 480 zł od osoby. Członkowie
de?-tów ŁodZi - w Parku Poniatow- Zw. Zaw. korzystają z 75 proc. ulgi
skiego. . . '
kolejowej, a ich rodziny z 66 proc.
115 dzie~ łódz!tlCh robotrukó;V ulgi w drodze powrotnej.
spędzać WięC będ'Zle w nowocześrue
Zapisy i informacje w "Orbisie",
urządzonym
przedszkolu
wśród Piotrkowska 68.
(w)
drzew parku, w.iększą część dnia.

W gÓ'"

ukazała

:aależytego

lUft"
I ' ~ Ił

ISpecl-alny repertuar kl·n lo' dzk.·ch

Wk rótte bedzle
. (Zysto

manie

SUSZARKA z radia.tor6w duia;
l\IOTOR 120 V. 950 obr.

II

chorz'••-Z : Rud
•• Pobianiclkie,·
JI,

.C l
'kni"
tr b
e em unl
ęCla mepo ze nego
tłoku w tramwajach orru2 zwiększeDla szybkości jazdy, skasowano w
naszym mieście szereg przystank6w
tramwajowych.
W większości. wypadków postąpio
no słusznie. ale w niektórych wypadkach Dyrekcja MZK, nieświadoma potrzeb danej dzielnicy ŁodZi 7.1e rozplanowała punkty
postoju
tramwajów
Przykład~m takim jest skasowanie
przystanku tram~ll:jowego pr.zy zbie
gu ulicy RudiZkieJ l BlokoweJ w Rn
dzie Pabianickiej.
.
Mieszkańcy tej dzielnicy skarzą
się, że zrobiono im wielką krzywdę·
Na;bardziej cierpią na tym pacjenci.
Ubezpieczalni Społecznej, którzy, aby się tam dostać, pl'lZejść muszą
spory kawał drogi. Szczególnie udąż1iwe stało się to podczas obecnych mrozów i ślizgawicy.

,..---....;--_____...:.... na dworcach w Łasku
i Zdul'iskiej Woli

SPRZEDAM:

a

Przedszkole

Ul

parku

bn:.

(w)

Choroby zawodowe

tematem obrad

Dnfu 15 bm., o godtz. 10 w sali "Melo.
dram" pmy ul. Traugutta. 18, odbed2l!e
konf':lre'J1cja lekarzy fabrycznych z
przewodni~cym~
rad ~d!!-dowych i
przedsbl.W1C1iJelaml
orgamzaCJl społecznych ł przemysłowych z terenu Ladzl,
Na konferencj!o' przybędzie przedstaw!.
ci.~~=w~~ra.d bWzrle spmwa cho_
rób zawodowych oraz usprawnien1e lecznIctwa w tej d7J\edzln1e.
(ow)
się

.

.'"

Dr GLAZER, lIpecjallsm ..... skór_ SPECJALISTA BRYCZESOW Las_
ne, weneryc2lIle. 5-8, Andrzeja 28. man, Łódź, Jaracza 14, m. 45.

Dr KUDREWICZ - specjalista: SPRZEDAM lub
wydzlerż;lwię
weneryczne. skórne 8-10. 4-7. plac w Ladz!. Szukam pośredni(k
82)
Piotrkowska 106.
ctwa.
Zgłoszenia
PPK Ruch
Zabrze nAS".
(k 382)
Dr RO:2:YCKI, specjalista chorób
kobiecych, akuszeri!. Przyjmuje KUPIĘ
wózek inwalidzki na
godz. 3-6. piotrkowska S3 (kl16) trzech kołach z napędem ręcz_
nym lub spalinowym. Siedlce, ul.
Dr REICBER specjalista wene_ Plantowa Nr 14, Radm.an.
ryczne, skórne, płciowe (zaburze. nia) - Piotrkowska 14. czwarta,.- SPRZEDAM gabinet dentystycz.
siódma.
(kIl7) ny, stół 1 fi krzeseł, piec amery_
kański 1 urządzenie hollu. Wia_
Dr BIBERGAL, specjalista - domoŚĆ: tel. 151.15.
(k 450)
skórne, weneryczne 4-6 Piotrkow
(k153) OKAZYJNIE sprzedam kredens
~ka 184, tel. 269-96.
OKRĘGOWA
orzechowy, stóŁ, 6 krzesel wy.
SpóI.DZmLI. . IA l\ILECZARSK.4. w l.ODZI, uJ. GDAlIl'SKA 126
ner_ ścieł:.lonych i 1 fotel. Wszystko no_
Dr PIESKOW WIKTOR
wowe, wewnętrzne, 8--5. PróchnL we. Jaracza 22, m. 6.
POSZUKUJE możliwie w śródmieściu
ka Nr 6,
(kl12)
KUPIĘ
kompresor do lodówki
Dr
KACZOROWSKA skórne, we. AEG. Oferty do Dziennika I',ódz_
O PRZESTRZENI OD 206-300 metrów
neryczne,
kosmetyka lekarsk., kiego pod "Kompresor".
(z wygodnym doj:tzdem dla samochodów)
17-19. Bandursktego 12.
(k 81)
SPRZEDAM now~ sypialkę jasną,
potrzebnych dla FABRYKACJI galanterii mleczarskiej.
Dr LIDO ALEKSANDER choroby PogonowsldegO 4 -28 w podwó_
(309 g)
uszu. gardła, nosa. Daszyńskie. rzu.
Zgłoszenia prosimy składać na piśmie pod wyżej
go Nr 6. 8-10. 4-6. Tel. 101_60.
OKAZYJNIE
sprzedamy tanio
wskazanym adresem lub telefonicznie 211.56. 211-55.
Dr PIWECKI wewnetrzne (płuca, domy duże, domki małe, wille,
(K. 560)
place. Wiadomość Kilińsklego 180
sercell. Piotrkowska 35. 3-6.
m. 4. Tel. 216_78.
Dr SWIDERSKA_ł.ONICKA. cho .
LEKARZE
roby skórne, kosmetyka łekarska ,
KUPNO i' SPRZEDAŻ
KUPIĘ ładne futro damslde tel
_---.:;;~:.;:;;;:;~~~-- wszelkie
zabiegi kosmetyczne (407 g)
Dr r,lARKIEWICZ GUSTAW we_ Piotrkowska 224, tel. 141.72.
PIORA WIECZNE kupujemy na nr 170_99.
pOłamane
STALINA
6.
wet
npryczne. skórne. ul. Piotrkow· Dr HEYKO _ PORĘBSKI skórne
SPRZEDAM streptomycynę mer_
ska 109/6, tel. 138-52
(k 1491 weneryczne, 17-19. Brzeźna 6. OItAZJA sprzedam szwalnię me_ kowską, Pachnowski, Daszyńsk ie _
158'_19.
(kl16)
Telefon
go
87, m. 1.
charuczną.
Łódź
11
Listopada
7.
r338 s)
LECZNICA SpółdzielnIa Lekarzy
Specjallstów godz. 9-20 POTady, Dr ZAURMAN
: WAGI kupno, sprz~aż, naprawa.
specjallsta
zastrzyki. anallzy, dentystyka
weneryczne, 8-9, 5-7 stemplowanie, wypożyczanie wag
LOKALE
gabinet kosmetyczny. Piotrkow- sk6rne,
{k 83') niemowlęcych, Piotrkowska 9.
ska 3. telefon 216A8
(k151) Narutowicza 2.
PANI na stanowisku pOSZUkuje
(bez
wblokatorsklego
sprzeda! - zamówie_ POkOjl1
CZERNIELEWSKJ
chorob y MEBLE
Dr KOWALSKI speCjalista skór_ Dr
no_wenerycznych 3-7, piotrkOW_ Skóry l weneryczne, Plotrkowsk ania - 7..3.m ~8 nY t Łódt, Piotrkow· lIżywa.Jnnści kuchn!) Tel. 195_30,
145_13,
(k381)
od
8-16,
DemKowicz,
sIta
275
tel.
(k122)
(274 g) nr 88.
ska 175.

lokali

I

~_.-

-

Niejaki
Harold Collin, studet?-t
wydziału sztult
pięlmych .umwersytetu nowoj{)l'sltiego, grupuJące~
go młodzIeż 1~a.pitaEstyczllą niclXltrzebnie naraził się sw~:m przełoio
nym i ltcl\)gom. Na szczęście, n!eodpGwiedzialny wybryk stude."1ta z~stał
- jak to S:ę ,mówi - zdławiony w
zarodku przez amerykailSkich stl'Óżów wolno'ści sumicu:a.
Colliru zapI'opcno-.Jzł w~adzcm. nniwersyteclnm namaIQw:lil!e w Je?.
nej z sal uczelni, im. La. Guardll,
wielkiego fresku pt. "Jeden Swiat".
Wyrażono zgodę, ponieważ n:e wiedziano początkowo dokładnie, jaka
będzie treść malowidła. Wkrótce 0l.azało się, że ColIins w brzydki sposób nadużył zaufania rel.tora, bez·
mieszcząc święte
zasady ameryka.n;zmu.
Osądźcie sami.
Prawa strona fresku przedstawia.
_ jak podaje "News-Week" _ gru
pę robotników amerykańskich, uginających się pcd sym'bolicznie wy.
obrażonym ciężarem lasu. Nad nimi _ IJOstaci: rozwścieczonego generała, starego człowieka, potrząsa.
jącego bombą oraz intelektualisty z
nieszczęśliwą miną,
siedzącego na
płocie, Po lewej stronie - uśmiech.
nięci, pełni życia mbotnicy rosyjscy,
którzy wyciągają dłonie do swych
amerykańskich towarzyszy.
Na burzliwym zebraniu studentów
praca Collinsa została napiętnowana.
jako "zło-śIiwa propaganda komunlstyczna".
Oskarżony odpowiedział
następująco: "To, w co wierzę, że
jest prawdą, opiera. się na moich
osobistych obserwacjach i doświadczeniach".
Po tych słowach CoUirua zamycumo, nie dając mu więcej dojść do
glosu. W rezolucji studentów "połę·
pia, się surowo dzieło CoUinsa, nie
wnikając w jego artystyczne i ideologiczne założenia .....
Istotnie, Harold Collins źle zrOZDmiał swój temat. Gdyby pod tym
samym tytułem "Jeden Swiat" namalował lulku znanych męi:ów stanu
Europy, Bliskiego Wschodu, Połud
niowej Ameryki itd., złączonych w
mocnym i trudnym do rozerwania
uścisku z Wujem Samem _ wówczas zasłużyłby ze wszech m:ar na.
pochwałę i na odwrót: nie narazUby
się na. niepotrzebne przykrości.
St. R.

CZY J- zegare k ...
dniu
1950 r. o godz 15,45 funk.
F

W

W 57 lot. ldasowej

500.000
200.000
100.000

:=aoo. ~~O'J1Q znaleziony zegarek
\V!aściciel zegarka może zgłoSić się po
odbiór do Komendy M. O. m. Lodzi przy
ul. Kil:ińskiego Nr 152, pokój 27.

XVII Koncert symfoniczny
w FILHARMONII

I

PADŁO:

nł:ne~m~i~t~~ejK~Wi;:~o~wf~

piątek,

13 b. m., godz. 19.30 WYkóna.
ny zostanie II KONCERT FORTJ~,
PIANOWY Ludorni.ra RÓŻYCJUEGO.
SoIŁstą. będzie wybitny piamista pol •
ski Józef Smidowicz. W programie
ponadto: CorelIlego - Concerto gros.

~~~i~Y°r::-~mi~;r-~~lI~;;~~,~

Dyryguje Włodzimierz Orrnicki.
Billety w cenIe Od zł 50 do 400 do
nabrc\a w kasIe FllharmoD1~ (Naru.
tOWllCZ3. 2m IW godz. 10-13, w czwar.
tek i pią.tek ponadto w godz. 17-19.30.
(K. 458)

W NAJSZCZ~SLIWSZEJ

KOLEK'fUnZIll

•

SI. Bu~alski I S-ku

Nr 11714

X

5. 1.

cjonariu.szo,~ M. O. pehniąc:emu słui.bę
na skrzyżowaniu ul. Pilotrkows.k.iej i.

Miejskie
P~zedlSiębiorstwo
Bud l
.
d'
k
ow ane mimo urzego rnroZlu on·
tynuuje pracę przy budowie baraków Zarządu Miejskiego przy ul
TowaroweJ'
.
.
. TerrlpO 1I'0~6t
osłabło. niemniej
Jednak za kilka tygoaru. :nowe pO-I
mieszczenia zostaną oddane do użytku. RCJbotnicy budowlani nracuJ'ą W
specJalnyeh ubramach o<:hronnych.
(z)

III'I

-

B fi Wg §;fJl)jjotq

MPB buduje

Dr TEMPSKI specjalłsta wene_ KUPIMY plac w Maryslnie
ryczne, Skórne. włosów, moczo_ ew. Julianów. Pośrednictwo, Plac
płciowe. Piotrkowska Nr 114.
Wolności 6.
(k 424)

-

Orbisemil

Z

nje~en Ś\,t at"

'I

l..OD~

PIOTRKOWSKA 161

X 16

Spieszcie po szczdUlwe losy bo niewiele

NAUKA

l

nZOOWSlL\ 113.
już zostało.

FOTOGRAFIE FRZEPISOWE
do rejestracji wojsł,owcJ
oraz inne wyl<oonje s7.ybl,o
FOTO NAW ROT 1.

ZAPISY na trzymiesięczny Kurs
Kroju, nowoczesnego modelowa_
nia robót na drutach rPR, Piotr_
kowska 24-7.

ZAPISY na nowy komplet pól. ZGUBIONO l<:artę rejestracji woj
roczny, kroju szycia, modelowa- skowej RKU - Łódź,
Pow'at,
rua dla domowe~o użytku IPR - książeczkę czeladniczą, Ubezp:e
Piotrkowska 24czalni Społecznej, leg. Zw. Zaw.,
SpÓdzielni
Samopomocy Chłop_
NAJNOWSZYM systemem kursy sklej Marian Władysław Tomczak,
kroju, szycia, modelowania, Po_ ur. 14.1. 1912.
łudnlowa 20--60.
(k 392)
DNIA 5.1. 1950 r. zagine!:J. wi!.
KURSY SAMOCnODOWE, Ko. czyca.
OdprowadzIć za xwrotrm
ściu.szk! 68. przyjmują. zapisy.
kosztów Ludwika 23 m. 3 (Wi.
dzew).
RÓŻNE

....

FOTOAUTOl\IAT: Narutowicza 8 ZAOFIAROWANIE PRACY
wykonuje przepisowe zdjęcia no
C'?'iQ~""""'--rejestraCji wojskowej.
(k121) KOMUNIKACYJNO
Transportowa
Spółdzielnia Pracy "Wzór" w Ło_
UWAGAI Były wspólruk zakładu dzi Lutomierska 13. zat1'lldni I".i\_
fryzjerskiego "Figaro"
"Włady_ tychmiast
l montera na sill1!ltl
przeniósł się Narutowicza samocho owe "D!csel" z prawem
sław"
(397 g) jazdy. Warunki do omówienia.
nr 52.
,

..

-

ZGUBIONO
cza ni

Ubezple_ POTRZEBVJEMY zaraz 2
12, l zy-spawaczy, 2 tokalZY.
(418 g) 6 Slerpn la 82.

ksląże~ę
Społecznej,
Głęboka

Cyruak Waleria.

p!es wilk szar.eJ

ślusa.

Łódź,

(,!Ol

g)

KONTYSTA l zdolna pomoc blu_
potrzebni.
wyuczony Odprowadzić Jerzego rowa
OIe:·ty pod
n" 20, Zakład Fotograficzny, Smyl "Kontysta" do l,Dz.iennika Lćd7..
Marian,
(310~) kiego".
Ik 4!l6)
ZGINĄł.

maści

DZIENNIK ŁÓDZIU Nr 13 (1635) 3

IZ ukosa
iI amrOŻGny Nagły
temat

KALENDARZYK
Hąlei(

DZIS
\V,'roniki

Errr... jalt zimno.

JUTRO
I1ihtl'cgo, FcUesa

STYCZNIA

LAClEGO KSZYKA 'lE

KI'<ON:KA
WAZNI~ n:t.EFON\':

Komenda M:eJslla M O
~53 60
Rozgrywki ligowe o mistrzostwo
Pog'llowle Ratunkowe PCK 104.44, 134-Hi
ligi koszykowej cieszą się wielkL'11
117-U
Str~ ., '/)~arna
powodzeniem i sala "Ogniska" jest
II
MltljskJ Ośrodek lruormaCjl
15G-15 stale oblegana przez młodzież. Nasuwa się pytanie - dlaczego s>potka
nia ligowe nie mogą odbywać się w
Dyiury aptele
pięknej i obszernej hali włókniarzy
DziSiejszej nocy .:lyturują apteki:
na Widzewie?
Groszkow'llnego (11 Llstopaua 15), Ja_
Nie
wątpimy,
że
spotkania te
t'2ęboWSklego
(lJablalllcka 212), Krasiń_
skIeJ (Julacza 32), LuszczewskleJ (Steli_ ściągać będą stale licrzne rzesze pu-·
na 51lJ. Kryd, W:ljtna 54), Rytla (Koper_ blicznośc!.
ruka 26), Wagnera (Piotrkowslta 67),
Można przecież bardzo łatwo US1jnąć ze środka hali
ring bokserski
i UStaVlriĆ ruchome kosze.

., eotry

!l'EA1'n PAl'l'STW. inl. ST. JAR.'lCZA:
o gOdz, 19,15 .. Zieluna ulica".
o godz 19
TEA'J'U l'OW~ZEClIl'.Y "Przelonl".

l KRAJU

•

TEA'I'R .,OSA" Traugutta l, tel. ;/14.10:
o g 19.3 r - "Romans z Wodewilu"
!l'EA'1'H I,O~lEl)lJ ,\lt,:tlrCZNł!.d .. LU'J'.
NIA" - o godz 19,15 .. Ptasznik
z

"I

I

ZE SWIATA S

TEATR lilOWY (u!. Da.
34) - o godz, 19,15 "Bry-

I mrozu
wywołał tzw. gęsią skórkI; na
wygrzanej powierzchni
~

R

Hal.a na Widzewie po to była rozszerzana, aby mogła służyć nie tylko potrzebom pięściarzy. ale i innym gałęziom sportu.
Warto moż~ było~y. na ten temat
podyskutowac. ChclelJ'byśmy,
aby
w sprawie tej zabrał głos Okręgowy
Związek, jak również ŁKS Włókniarz, posiadający drużynę ligową
koszykówki, która jest sportem zasługującym na poparcie, Koszykówka niewątpliwie w Łodzi dzięki te-,
mu zdobyć może jeszcze większą
popularność, Trzeba więc konieczni~ wy~orzys1:ać istniejącą halę na
WIdzewIe.
I jeszcze jeden dosyć ważny moment.
Wiemy prz.ecież, że inaczej
gra się na sali., niż na boisku w
czasie lata.

I

Tyrolu· ł •

PAŃSTWOWi
szyńskieg~

przeskok

~ temperatul'Y z odwilży na 20 stopni
ciał.

LI I
~

Szczypie w oczy, szczypie w uszy ...
wC;slm się w kapce i rękawiczki,
~ pod Itapelusze i w rękawy... brrr.,.
Przemawiają za halą także wzgl~-~
'" * •
dy natury zdrowotnej. Nie v:idzUr:yl Wiatr wicje wszystkimi szczelinażadnej potrzeby, aby zawodnlcy mle~ mi, wędruje zimnym powiewem po
li grać na
dusznej sali wówcza.s.~ wnętrzach, cieszy się, że w tramwa
gdy ~ódź P?sil1;da halę obliczoną
ja~h n~e zamlmięto w p!,rę górnych
8 tYSIęCY W2dzow.
~ 6klen I można dmuchac konduldo~ 10m i pasażerom prosto w buzie. Na
Hokeiści
będą
szybach oldennych mróz wyczaro~ wał kwiaty, nierosnące w żadnych
W
~ ogrodach, paohnące jak żadne inne.
Hokeiści ŁKS Włókniarz powro-~ W kwiatach tych pasażerowie ciecili już z Krynicy. W nadchodzącą~ płym oddechem wydmuchują manied:z;ielę rozegrają oni ligowe spot-~ leńkie okienka., przez które śledzą
kanie w Poznaniu z AZS.
mijane przystanki.
W Łodzi
natomiast naJbliźszy~
..
mecz odbędzie się dopiero w przy-~ Wystawy sklepowe są tak dokład
szłym tygodniu, prawdopodobnie zl nie zamurowane szronem, że nie wia.
KTO względnie z Włókniarzem ze~ domo, czyj t? sklep i ~o w nim jest.
Zgierza, o ile
oczywiście do tego,. Gdzie niegdZle ~ylko olepły prąd 0dnia utrzyma się... mróz.
grzewaczy staPla pokrywę lodową
~ i ujawnia branżę.

nal

grat
p.
oznanlu

'-

I

* •

I
I Prawdziwe *tr:ge~e rozgrywaj~
zimową za,,1 się W domach, w których na klat-

L • Z G II 11','" /I

Łódzcy włókniarze uruchomUl śliZ_/ na ślizgawce przeprowa.dza6
pań-\ gawkę na stadionie (dawn, "Zjednoczll_ prawę. Sport łyżwiarski posiada nie.~ kach schodowych brakuje szyb. Ad-

gacl. Szll.flerza. ){nrhana".

rAŃSTWOWE TEATRY żllDOWSKIE,
ZEM'ółJ WBOCŁA WSKI, ul. Jaracza
Nr 2 - O godz, 19,30 premiera "I\lę.

GDYNIA. Na
basenie
stwawej Szkoły Morskiej w nych") przy ul. KilIńskiego. Nowootwar zwykle dodatni wpyw na podnJeslenJe~ mirustracja nie pomyślała we wla.Gdyni, rozegrane
zostanie w dniu ta śilzgawka cieszy się dużym powodze kondycjo piłkarzy,
Ponadto Pilkal'7.el ściwej porze o wprawieniu szkła l
S][U IIuJnu..na".
TEATIł LALEli "PINOIiIO" - o gOdzI. 15 bm. międzyokręgowe
spotkame; niem. Obok uwijającej się mł{ldzlezy wi WłóknJarza uprawiać będą sport nar.~ teraz wieje. Nawet zawieszanie ko.
nie 9,30 (dla szk6b "Historia cala o o puchar PZP, między reprezentacja i dać wiele osób starszych, M. in. wczo- ciarski, który zastąpI lm częściowo nud_~ cy na drzwiach mieszkań nie chroniebieskich migdałach".
mi Łodzi i
okręgu gdańskiego, : raj trenowała mistrzyni Polski w Jeździe ne ćwiczenia na sall.
ni przed zimnem. Mróz wciska się
wzmocnionego pływakami Pomorza. szybkiej - Głażewska oraz znany kolarz
Organizatorzy Informują nas, że śliz.~ wszędzie.
WROCŁA W. W sobotę i nie- Jerzy Bek.
gawka Jest otwarta przez cały dzień, a~
* !Ił •
ADnIA (dla mlodz.) - "As wywiadu" drzielę gościć będzie we Wrow najbliższym czasie ligowa drużyna wstęp na nią posiadają wszyscy.
~
Wymroziło "ogonki" przed sklegodz. 16, 18, 20,
cławiu reprezentacja ping-pongowa piłkarska otrzyma sprzęt łyżwiarSki, aby
pami, wymroziło amat()rów jazdy na
BAŁTYK - ,,~umlenie" - godz. 17, Łodzi, która rozegra dwa mecze mię
III
,
•
~ stopniach i pomostach tramwaJ'o19, 21; dozw od lat 14.
S
~
BAJ J{A - "lIlileząca Barykada" godz, dzyokręgo,:"e z reI?r. ?olnego ląska
w~c;h. Mróz uspra,:"nił ~om~D:ikację
17,30' 20; doz w od lat 14.
i Wro~ł~wla. Łodziam~ grać będą w .
~ ~eJs~ą.
WYf!1!(JrZIło rowmcz tak.
OD~Nł:;r~ N/>3Ug~ru g~~i~lnitll~t składZIe:
, .
W nadchodzącą sobotę i niedzielę wełną" a "Stalą" z CzęstochOwy~ s«?wki z postOJowo ~bawa o ~~łod16, 17. 18, 19. 20. 21
~rzeslk, Krzysik, KrygIer, Ba?ow odbędzie się jedenaście spotkań bok- przedstawia się następująco: BOhda..'- !"c~, ~to~ym. grOZI zamarzn!ęoie
HEL - (dla mlodz.) - "Bohaterowie ski, Dolny Sląsk - A~ach, OlUP- serskich o mistrzostwo pierwszej i nowicz, Landau i Mikuła a w ringuP plękmęcle we pozwala szoferom
Pustyni" - godz. 16, 18, 20.
rY'k, Stachel, Wenda, Szhcer.
. drugieJ' LigL
Wro'z' z Poznanl·a.
'
~ na wypady.
•
MUZA - "Bitwa o Stalingrad" - goOSKWA
N
OS
~
*
dziDa 18, 20; d021w. od lat 14.
'.a zapr :z:eme
O mistrzostwo I Ligi walczyć bę"Bawełna", jak już zapowiadaliś-~
.
•
l'OLONIA - "Pustelnia Parmeńsks" W&Ze.chZWlą~?Wego KomItetu dą następujące kluby:
my walczyć b dzie w Łodzi w so_~ Mla~to ().pustoszało. LudZIe prze·
1. seria: godz. 17, 19. 21; dozw od Kultury FIZYczneJ 1 Sportu przy~yGwardia (W) _ K01ejarz (Gdynia)
botę
ę
~ mykaJą szybko, trąc nlJS!y i uszy,
lat 18.
ła do Moskwy ekipa narciarzy f'ińZ\\iązkowiec (L) - stal (Chorzów)'
~ "To maże potrwać dłużej" _ wy_
rnZEDWIO~NIE - .. Bogata narzeczona" skich, "w której znajdują się znani
Gwar~ia (G) - Związk,?wiec (B)
rażają obawy.
"lIIilezenie Jest uotem"; z!iwodnicy, m ..in.
i OikaOLIgi
A
za tym
18, 20; dozw od lat 14.
nnen oraz narCIarka Wldenan.
następuJące mecze:
tJJ'!!I
ł1łJ
~ przemaWia. Jest ~ednak rada i na
no. godz.
lA - .. Wyspa bezimienna" - go d",\.
Nar'
fi'
d
Stal (Wr) - KoleJarz (P)
:;,~
~
ł'
"W
h
na 18, 20; doz\V. od lat 17.
. ,ClarZe
.ns~y
przepro",:"a z~
Ogniwo CracOvia _ Ogniwo (W~
'".",
'" "
~ "p~ze amame mrozu.
pewnyc
REKORD - "S\Vlat się ~mIeje" - dla naJPIerw
wspolme z rzawodmkaml
Związkowiec Warta - LKS Włólrniarz mlilllllllllmlllllllllllTIll!llnmlllil! IIII! 1IIIillllll,IIIllIIl!~I, 1II!11'IIILlI,lill
~ WSiach praktykuh się takie meto_
:'oł~~\l02~~' J;:1w,,~~n l:t isiłości" - !I'adziec'kimi sz.er~g tre~ing~w, po O ":ejście do Ligi. walczyć ma .10 Zakończone zostały kursy narcłarskiel dy: Przed udaniem się na spocz~STYLO\VY '- . Nikt ~<: nie wi~" - go. czym we=ą udZIał w kilku Impre- zespołow w następuJącym zestawIe- młodzieży szkół zawodowych zorganizo-~ nek, najstarszy członek rodu (naJdzioa 18. zO'; d~w. od .lat .~4,
I zach..
niu: .
•
wane przez CUSZ (Centr~lny Urząd~ części~j babcia)
siada p!Zy ogniu
aWIT - .. W pogoUJ za męzem - godz. pARYŻ, MIędzynarodowa Fe- LegIa (W) - Gwardia (Rzt'szów)
s kl'
Za d
) B 1"
nJ h~ i wylicza 12 łysych zamIeszkałych
17,30, 20; dozw od lat 14.
deracja Pływacka postanowiła
Kolcjar. (Olsztyn) _ Lublinianka
z o ewa
wo owego.
ra 1 w
c ~
.,
'.
•
.,
..
,
Bawełna (I..) - Stal <Częstochowa)
udzial: przedstawiciele SKS.
~ W d~ne~ WSI. Zebram, przy ~tazdY!D
TATRlI - .. CygańsJd tabor" - godzina
16, 18, 20; dozw od Jat 14.
na swym ost~tJmm ~ebra,mu powleGwardia (Kr) -.Gwardia (~r)
Program kursów pomyślany był w ten~WymleDlOn~m
łysym wolaJą choi'~CZA - ,,1{onfrontac.Ja" - godz. 16, !I'zyć
zorgaUlzowame tegorocznych
Gwardm (Koszallll) - Sp6"nl:l (Tczew) sposób'
ć i
f i
i
kl~ rem' - mroz pękł' Przy dwunastym
18,30, 21 ;SdOZW· od lat }4f'il
,~,~ j mistrzostw Europy Austrii. ZaMecz ligowy w Łodzj między mi . 't ze paza ~ cstwzen am narcdzars ~ mró~ podobno za~ze pęka. ale C'''AWI8J,A - , Zel'Ok-a droga
m po"",,-,e
d
db d
.
Wi dni
Z . k
" S t l"
Ch
1
eor l ą narclar
a, prawa ono,.
.
...
produkcj·i - godz, 17, 19, 21; dozwol. wo. Y o ę ą . SIę '!ł
e
u, w " WIąZ ?wce!" a" a ą z • orzo_ szkolenie dzla1aczy sportowych i śwletU~ ściej pękają szyby, niewytrzymująod lat ]4
dmach 20-27 slerpma.
wa sędzJowac będą kpt. Neudmg w
.
i! ce zimna
WŁOKNIARŻ - "AlI Baba i 40 rozbó,jru.
Przeprowadrzenie mistrzostw zo- ńngu; a na pnnkty: Kupfersztejn cowych. Przez referaty, .Odczyty l dYSkU~'
Zo-Ta
ków" - godz 12.30, 14.30, 16,30, 18.30 stało powierzone
uprzednio przez (W) Urbaniak (P)
mjr Straser sj~, a w końcu przez .fllmy l prze.dsta_ ......................................_ ...._ ........_ ................__......
20.30; d021w. od lat 7
Fed
. W
. d _.,_
('
•
wIenIa teatralne pozIom ideologIczny
ęgrom, J~ n,:"" zr.e~yg- Kr.)
.
•
kursantów znacznie się podniósł.
WOLNOSC - "Konfrontacja" - godzina ' eracJę
15, 1,7,30, 20, d~ . .od !a=-'14.
8 nowały one z organizowama tC(J lIDNatom1as.t. obsada _ sęd~owska na
Można śmialo powiedzieć: dobre zalozeZACIł~1CA - .. Potęplency'
godz. 1 • prezy.
mecz o weJscie do LIgi mIędzy "Ba- .
.
.
20; dozw. od lat 14.
pRAGA. _ Reprezentacja hokewe, Jes~cze lepsze ~konrunle.
DZIS
jowa COS uległa na lodowisku
w zw~ązku z powyzszym nasuwa3ą się - W Ośrodku Propagandy Szculd
DZmCIOM DO LAT I WSTSP DO w Kładnie
drużynie
10000dyńskiej
następuJą.ce refleksje:
(Park SienJc:ewicm), o godz, 19 odczyt
lUNA WZnllOl.'lo"'IONY,
Harringay Racers" 5:7 (4:2 0:4
O
W głerzu 1) Nalczy pomYŚleć o upowszechnJenJu Mieczysława Smolarskiego p, t. "PuszkIn
'
,
taldch kursów. 14 miejSC na ŁódZką Dy w Polsce",
1"'.1).
D2llś o godz. 19 na lodo'\vislcu w Zgie.
k j Ok
l
Spot'kanie to ro'llpoczęło tournee rzu odbędzie się towarzyski mecz hoke- re c ę
ręgową Szkole n a Zawodowe- W świetlicy, NowomJejska 6, o go
zawodawców angielskich po Cze- jowy rozegramy mi<:dzy LKS Włókniarz g? to stanowczo za mało. Na obozy nar <Wilnie 19, zebranJie Z.Ałr1P Kola Nr 14 (V
PJ.6,TEK, lS STYCZNIA.
chosłowacJ',i w czasie którego roze- - Wł610niarz Zgierz.
clarskle powinno w-yjeżdżać znacznie rokll wydz, lekarskiego.
Spotkanie to ma być trearlnglem dla wf-cej mł d I .
H jnal 12 04 D m '
11,57 Sygnał czasu i e
;,
en. grają oni szereg spotk.ań w różnych ŁKS przed wyjazdem do Poznania na
~
o zezy.
- W Hotelu "Savoy" Traugutta 6,
~tŁ~~~~;o~~,2gn:~/3b~e~':::J.. ~;bOJ mia9tach CSR Z miejscowymi dru- mecz o mistl"ZlOStwo Ligi,
2) Nie wszystkich mo~oa skierować w o gOdz, 19 wieC!Z6r dyskusyjny czlonków
ost. n_rze .. Kuźnicy"; żynami.
•
góry, WSkazanym by byłO, aby dla magistratury sądowej, ad!wokat6w 1 za..
camto"; 14,55
15,00 "Bud0'Wl11ctwo okrętowe w Pla.nie SOFIA, _ NarclaIISki bieg na
tych, którzy pozostali w ŁodZi organł_ proszonych gości.
a-letnim"; 15,00 Aud, dla szk. popoi, II
zować naukę jaZdy na nartach w Łaglew
Słuch. "Czyja to sprawa"; 1~,30 "Ar~lom
przełaj w Bułgarii na dystan.
- W lokJa1u, Iindleye. s, I plętro, o
ka w cyrku" - opow. dla śW1etlic dZlec.; sje 10 km wygrał Stajkov (AkadeW dniu dzisiejszym odbędą się ze nlliach lub Dąbrówce.
godz. 20 zebranie ZAMP KoIn Nr 18 wy_
brania kół sportowych przy następu
3) w niedziele l święta naldy urzą_ działu humanistycznego (historia I filo.
1550 Muz,' 16,00 D1l!ennilt; 16,20 Akt. mik Sofia.) w czasie 46:18,3.
łódzkie; '16,25 "Jedziemy na wczasy";
W slalomie zwyci~żył 19-1etni Di- jących zakładach pracy,
dzać wycieczki narclarskie, połączone z zofia),
16,30 W aud, TPPR - pog. A. B o r k o w . . .
Kl'
nauk~ łazdy na narta h
. ta- mitrov z Samokova, przed Di:szkoKoła Sportowego o eJarz w
4 . .al. .
c •
skLej ,,0 Jazgulemach - p l emi emu
dżyckim";
16,40 Lekka muzyka radZJ.e- vem i Ozipevem.
Krośniewicach przy ul. Kolejowej 4
) N ezałoby uruchomić wypOżyczaleka; 16,30 "z dzted!l.iny f!ldiotechniJki" - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Koła Sportowego _
RUTT w Ło- nlę nart, a nawet butów,
w y D A W C A:
dZ1 pI"Zy ul. Al. Kościuszki 12,
Pawstaje zatem pytanie: która Insty_
pog, inż. B, KlimaszewskJiego; 17,00 Kon.
cert dla przod. św. pr. TramslD, do Pratu j
śnJ •
Sp6łdz
Wyd _OśWiat "CzyteLnIk",
gi; 17,45 Aud. PO ,~SP"; 18,00 "Z .kra?,U
Związkowca
Koła Sportowego Zakł. Wyd.
c a wcze c., Kuratorium, czy DOSZ
RedakCja I Admlnlstracja : LóC1ł,
i ze świata";
18,1" .. Melodie śWIata ;
Spółdz. w Łodzi uL Andrzeja Stru- weźmie sobie sprawę białego sportu do
Pioirkowska 96, tel. 217 _82 209_ U2,
1840 .. Wszechnica Radiowa" - ,Historia. liczą
zwycięstwo
ga 63.
serca. Instruktorzy są, zapału 1 ehęci
204_75: Dział Mlejskl 207-18. DzIał
te· nJ b k
'"lnJ
P olski"; 19,00 "Szpilki" - aud. satyr.;
Sportowy 208_ 95: Dzla.ł Ogłoszed
1915 Dw!l. regiony muzyki ludowej"
MCCiZ bokaerski o mistrzootwa LlgIt mię
Koła Sportowego przy Hucie
z e ra, szczegu e 3eśli chOdzi o
123_33: Dz.laJ Prentunerat 180.7ł.
pieśni' ludowe Z:'emi Kurpiowskiej. i ~y- dzy "Stal!)," z Chorzowa a "Związkow. Szklanej "Hortensja" w Piotrkowie młodzież szkolną. Mam wrażenie, źe naj
RedakcJ3 rękopISÓW uJe =rac&,
""';ec""""ny,'
19,40 Muz. " 20,00 DZ1ennllk,' co
cero"
zLodzi
mpowiada
s.ię intere.sują... T b
21.
bliższa przyszłoś' da odpowiedź
za treść I terminy ogloszetl ul.
"' ~-,Zawody
rozegrane
zost8l!lą w niedziery, przy u 11M'
,
aJa
" n a to
20,40 Muz,; 21,00 22,00
,,40 "Wiersa;e
wiek6w poezji";
18 =." hall· Wimy.
Wi1Zystkie zebrania rozD_ oczną się pytanJe. O
bierze
OdpoW!edZlalooścł
21,20 Muz, tan.;
po<!t6w lAv 'o god~.
~
nienec'kich"; 22,10 Kal. imprez sport.;
Drużyna
"Zwi<j.'Zokowca" wystąpi ze O godz. 15,30. Jedynie w Hucie "Hor
J ZEFOWICZ WŁODZIMmRZ
Redaktor naczelny I
22.13 Progr, lok, na jutro; 22,15 Konc. Shsialti€m, C7l8.rneoldm, Kijewsktim, Ta" tensja" obrady przedstawicieli spor
członek SKS
ANATOL MIKVl.fiO
23,10 Progr. na borkiem i Niewadziłem na czele.
.
d
p
P ń t
LI
TO ZT,', 23,00 Ost. wiad,;
Lodzia.:rure liczą na zwycięstwo.
tu rozpoczną SIę o go z. 18.
rzy a s w.
ceum Tech. Dentyst.
jutro; 23,15 Muz.
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Jedenas•cIe spotk an boksers kIch
I
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M

noło~ŃI~' ~;

*

G~ar

IDl~trzostwo ~I

odbędą się

It4cik kOt

i

~

moż~, może. Wsz~tko

I

I

Z b

e ra n i a

Mecz· h kelowy
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odczyty
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Radio
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Kalendarzuk zebra n

Bokserzy
na
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(25)

IJ

Lipski

przeszedł

wreszcie dlugl korytarz
wszedł do polto.

t i'rzez zamaslcown.ne d~zwi
ju panc21'ncgo laboratorIum.

- Uff - odsapnął. - Udało sie. NabraJ
siebie i nspokoił 1Iie. S..yfl· ~nał do.
sko\1.'l.le. \Vszalt nieostrożny Agapit powtó'
rzył go głoSno przy zamykaniu kasy.
- A mądrej głowie doś~ po słowie chwali! w duchn swoj. przebiegłOŚĆ Lipski.

pcwnośc;1

4 DZIENNIK Ł()DZKl Nr 13 (1635)0.-1-11036

Tymczasenl w cJ"cmności lwrytarza pan
Agap;t manillUlował coli ItDło przyni~s;on~j
zc sobą kukły. l'omplią I'owerow'l. na'peln;ł
powr.Jetrzem

po'wło"ę ,~upiora".

Okeck. nle WL

l!o$obicnle tc§ciowych
li~łlpka.

'V

ciszy

r.t~.rlta)l~itch

kOl'~'tarza

-

objaśnił

rozległ

s(ę

fachowo

skrzyp "a,

dl'z'Vi laboratori1nn i luold wrara.:

dział tego przf'd tym, ale wiedział o pomy~l<l
j:}ccgo IJipsldego.
Agapita.
- Pst! Idzie! - Pan Agapit polożył pal"c
na ustnch , wsunął w usta "zjawy" maleilltl
- Przystojny tCI\ pański Frankenstefm,
11llleryjkę.
panie I\gr.pirit'? - pytal szeptem.
.,.. To dama - płeć żeńska, Wygląda jak
- Zarobię na tym interesie z 50.000 mięJt,
Pdbito w Druk, NI: • S~. W~d,.9św, "Czr.telnik" Lódź, ul, żwirki Nr 3

IdcTl -

obliczał

swóJ f.ysk

zdąż:ljący

w kie-

ł'un]:!) S'y~go gabinetu J~iI' ki. gdy nagl~ ...
- Oooooo!!!! - wydarł się rył. pnestra..

chn. z jego piCI'Si.

Jale zjawa wyroslo howit'm przed nim eo§

ta], srtl·aS7.nego. prlcr!lźliwego

j

IL.(';~"'mowite..

g·o, że z~micnil ~i~ w ~o;)el lodu.
Z fosfoq·czni.' ~wll'r"cq;o pys!ea potwora
:w~'dob,ył SI\) szatański cbf.chot,

