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Bezprzykładny terror stosowany wobec obywateli polskich we
Francji, haniebne orgie policji
Mocha. przewyższaj ącej swymi
metodami wzory gestapowskie,
brutalne łapanki i masowe aresz'
towania Polaków - spotykają się
z gwałtownym protestem opinii
publicznej i narodu francuskiego.
We wszystkich krajad1 na świe
cie, wszędzie tam, gdzie dochodzą odgłosy wyczynów obecnego
rządu francuskiego, masy ludowe
orientują się doskonale w podło
żq i podstawach akcji, jaką z niesłychaną nienawiścią i gorliwością
p.rowadzą wierni podopieczni amerykańskiego kapitalizmu. Rząd
francuski idzie po linii najmniejszego - jak mu się zdaje, oporu.
MierĄąc w międzynarodową solidarność klasy walczących robotników francuskich, uderza w pier
wszym rzędzie w polską emigrację. Przy pomocy prób zastraszenia i terroru pragnie wywołać

altmosferę uległości,

posłuszeń

stwa i pokory.
AkcJa prowadzona obecnie od
juz czasu pLozeciwko
obywatelom polskim, nie stanowi
. k' 'ś od
. .
.
ła leJ
erwane] Imprezy, me
les.t rzeczą llrzypadk';l' Jest ~na 0gmwem w całym łancuchu lmperialistycznej antyludowej polityki
obecnego. rządu . . francuskieg?
FrancuskIe czynmkl rządzące me
chcą liczyć się z interesem mas
pracujących swego kraju, starają się one przemocą stłumić każdy przejaw walki o pracę i chleb,
o wolność i niezależność. Temu
celowi mają niezawodnie służyć
również represje przeciwko Polakom. Zamykając polskie organizacie kulturalne i oświatowe,
rozwiązując organizacje i związki,
rząd francuski wypełnia swój
program nakreślony i kontrolowany przez swoje imperialistyczne ośrodki dyspozycvine.
dłuzszego

prześladowania

stko, by odwrócić uwagę swyc'b:
obywateli od aktualnych zagadnień i skierować je na ślepy tor.
Coraz większe trudności gospodarcze, potęgująca się drożyzna,
wzrastające bezrobocie, niepowo-

klęski w Vietnamie, coraz jaskrawsze wyzbywanie się ostatnich pozorów niezależności na
rzecz amerykańskich mocodawców - to są przesłanki, które
skłaniają rząd francuski 'do coraz

dzenia i

Federacje Nauczycielstwa Francuskiego
p rzeciwko antypolskiej polityce

rządu

Polaków

GENEWA, 13.1 (PAP). Z ParyZa donosz!\, że Biuro Polityczne Komo·
nistycznej Partii Francji ogłosiło następującą rezolucję:
"Biuro Polityczne Komunistycznej
Biuro POlityczne przYPonUna wy.
Partdi Franoji energicznie protestuje bitny ud7<\ał Polaków i ich orgam,.
przeciwlto hamebnym zarządzeniom zacl'i w dężldch walkach, prowadzo
policyjnym, wydanym przez rzą(l nych na ziemi. francusltiej w tragicz.
w stosunku do Polaków i ich demo nym okresie olmpacji hitlerowsltiej.
kratycznych orgamzacji kultural- Polacy cdwagą i nieustras~onością nie
nych, które dzięki swej wierności ustępowali najbardziej nieskazitel·
i intensywnej pracy zasłużyły na nym bohaterom ruchu oporu i przywdzięczność Francji.
czyn!iLi się
Francji
spodwalnie do wyzwolenia

nowych, prowokacv;nych

wystą-

pień.

Polska opinia publiczna miała
jeszcze raz możność przekonać
się, jaka jest właściwa treść ustroju, nazywanego popularnie
"demokracją zachodnią".

Rząd

polski potrafi obronić swoich obywateli za granicą przed niesłychanymi metodami działającej
w Paryżu ekspożytury ameryka11ski ego imperializmu, a polska
klasa robotnicza jeszcze mocniej

jal~ma

barbarzyństwa

faszystowskiego".
Po podkreśleniu, że brutalne i skandaliczne wysiedlenia
Polaków sprzyjają antydemQl.
kra tycznym knowani:om faszys-tow,skich band Andersa w
chwili, gdy minister Schuman
wyjechał do Niemiec, aby porozumieć
się z reakcyjnymi
przywódcami marionetkowego rządu, pragnącymi odwetu
Niemiec zachodnich, rezolucja
stwierdza:
",Prowokacje policyjne wchodz~
w ramy ukartowanego plailu sabo.
towa,nia stcsunków handlowych l
dyplomatycznych z Polską. Tym sa.mym stanowią one akty zbrodniczego spisku imperialistów przeelwko
pokojowi".
Biuro Polityczne potępia krok!
podj'ęte przez rząd francuski
jako
"ciężką obrazę w stosunku do Polski, tradycyjnego sprzymierzeńca
Francj i" i jal(O "absolutnie sp:rzeczne 2l inter esem Francji".
W zakończeni u Biuro wzywa
wszystkich patdotów, demokratów
i b. członków ruchu Opoll:U. aby
przyłączYli s ię do protestów w obro
nie przyjaźni francusko-polskiej,
niezawisło ści i pokoju.

BRUKSELA, 13.1 (P AP), Jak do noszą z Paryża, Federacja Nau~y·
cielstwa Francuskiego, wchodząca w skład CGT, opublikowała nastę
pujący protest przeciw prześladowa niom Polaków we Francji:
zacieśni więzy międzynarodowej
"Nauczyciele i profesorzy francu- ora21 zadania ciosu odwiecznej przy- solidarności i braterstwa z walscy, zrzeszeni w Federacji Nauczy· jaźni między Franeją i Polską.
czącym o swe prawa nroletariacielstwa CGT, zakładają najbardziej
Federacja Nauczycielstwa CGT
energiczny protest pl1Zeciw zarzą- skierowała do Związku Nauczycieli tern francuskim.
A. Kar.
dzeniom policyjnym, podjętym pl1Zez Polskich zapewnienie swej całkowi
rząd francuski wobec obywateli pol- tej solidarności. Poza tym Federa.
ski~h oraz przeciwko rOzwiąZaniU\ cja stwierdza, że podejmie niezbęd
organizaCji polskich m. in. Związku na kroki dla przeciwstawienla się
Nauczycielstwa Polskiego. W akcji szkodliwym dla naszego narodu skut 1
tej widzimy wyraźną tendencję 1"ilą- kom tych re'akcyjnych ~rządzel'i
WARSZAWA (PAP), W dniu 13 bm, J\.'linisterstwo Spraw Za
du do zapewnienia wpływów faszy_ . władz wobec imigracji polskiej".
granicznych przesłało ambasadzie francuskiej w Warszawie notę
stowskich w łon'i~ imigracji polskiej i
następującej treści:
MSZ przesyła Ambasadzie Francuskiej wyrazy powazania
i ma zaszczyt zakomunikować, co następuje:
W wytworzonej wskutelt nieprz yjaznej polityki rządu francuskiemuzy' znych, śpfewaczych i teatralnych we Francji go atmosferze w stosunkach pols ko-francu skich i wobec jaskraweGENEWA, I3.! (PAP). Z Paryża dzenie Moeha wymienia rÓ'wnież go pogwałcenia przez stronę fran ruską polsko-francuskiej konwendOUM 1 ą, że w francw,ldm dzienniku związek !;)o!skici' 'nw~rzyst,.. mu··
cji kulturalnej, rząd !,olski pQSta nowił zawiesić nn terytorium Rzeu.rzędowym z dr:ia 13 bm .. ukazal.o zycznych i śpiewaczych oraz towa-\ czypospolitej Polskiej działalność Instytutu Francuskiego wraz z
SIę rozporządzerue francuskiego mI_
jego oddziałami.
nistra spraw wewnętrznych Mocha rzystw teatralnych.
o rozwiązaniu polskich organizaCji
spol'ecznych i kulturalnych we Fran
cji.
Oprócz organizacji, których na·
zwy podaliśmy wczocaj rozporzą'

ota

SZ do ambasady francuskiej

Roz wiązan· e polskich towarzyst

UIO

Dekret, Prezydium Rady
Najwy!szej ZSRR o karze
śmierci za zdradę,
szpiegostwo i dywersję

przeci~ko hOBl
RZYM, 13.1

"Unita" zamie,szcza

korespondencję własną z Belgradu o
WiZmożonej fali terroru
przeciwko
członkom nielegalnej partii komuni
stycznej w Jugosławii.

Agencja TASS ogłosiła następu
jący komunikat: Wskutek napływa
Prześladowania komunistów przez
jących 2l republik związkowych oraz policję titowską odi>ywa się
tym
od związków zawodowych, organi_ czasie, kiedy na mocy specjalnej
zacji chłopskich i działaczy kultury amnestii zwalnia się z więzień 7 tywypowiedZli w sprawie koniecznoś' sięcy hitlerowskich kolaboracjomCi zmiany dekretu znoszącego karę stów, którzy mają z powrotem otrzy
śmierci w ten sposób,
aby dekret mać stanowiska, j:&ie zajmowali w
nie dotyczył
zdrajców ojczyzny, czasie okupacji.

Głuche uderzenia pałek poli- szpiegów oraz dywersantów Prezy·
cjantów Mocha, znęcanie się nad dium Rady Najwyższej ZSRR poPolakami, osadzanymi bezpraw- stanawia:
nie w irancuskich więzieniach,
1. Dopuścić stosowanie kary śmier
szykany i wyrafinowany terror, to ci jako najwyższego wymiaru kary
stanowi również P?średnią odpo- ~obec zdrajców oj~zyzny, ~zpiegów
wiedź rządu francuskiego wobec l dywers~~ów - Jako WYJą~ku od
.
.
postanoWlen dekretu z 26 maJa 1947
SWOIC~ włas~ych obywateh, do: roku znoszącego karę śmierci.
maga]ących SIę przy pomocy stra]
2. Nadać dekretowi niniejszemu
ków ludzkich warunków bytO-I moc obowiązującą z dniem jego owania. Rząd francuski czyni wszy- głoszenia.

w

Niesłychany terror szaleje w Czar
nogórze. Policja Rankowi<:za przeprowadza na wzór gestapo masowe
reWlzje, ogłaszając w danej miejsco
wości godziny policyjne i poszukuje
po domach kierowników tajnych organizacji komunistycznych.
Ostatnio przeprowadzono nowe ma
sowe aresztowania. Członków ta i nej partii komunistycznej zabijano
natychmiast na miejscu, a ciała ich
wystawiono na widok publiczny.

ujściu Tamizy
Zderzenie słałku z łodzią podwodnq 52 marynarzy zamw czasie akcii raknięłych w łodzi oczekuie śmierci

Dwie katastrofy przy
łunkowej rozbił się bombowiec

a cji

wia •S •e estap

LONDYN, 13.1 (PAP). W piąte\t
wieczorem admdralicja brytyjslta o·
głosiła komunikat, stwierdzający, że
nie m()żna już UczyĆ na uratowanie
llczostałych w łodzi podwodnej człon
ków załogi. Do chwili wydania tego
komunikatu wewnątrz łodzi pozosta_
ło jeszcze 52 marynarzy. Uratowano
łącznie 25 członków załogi oraz wyłowiono zwłoki 9 marynarzy.

LONDYN 13.1. Agencja Reutera donosi, że brytyjska łódź podwodna
"Truculant" zatonęła w kanale La Manche przy ujściu Tamizy, wskutek zderzenia ze statkiem szwedzkim "Divina",
W chwili zderzen~a łódź. pOdwodo \ ustaliU. że leży ,!na na pias~czystym
liS l)łyn~ła na JWwl1erzchm
mClza, dnie na głębokosci 18 metrowo Zatak żc kapitana i kilku nurynarzy, łoga odpowiada na sygnały nurków.
znajdujących sIę na pOkladz.ie, zdo- Przypuszcza się,
że 58 marynarzy
łano natychmiast uratować. Po zdc- uwi~zion?,ch jest ,!ewnątrz łodzi,
rzeniu łódż podwodna zatonęła w M~Ją oni zapas powietrza na 40 go
W czasie akcji ratunkowej rozbił
kilka minut i większość załogi zo dzin.
się bombowiec brytyjski, 5 osobowa
słała uwlęZliona na dnie morza, 8ta· . ~kcła ratlln~owa jest 'Y toku .. Je- załoga zginęła.
tek Devina" silnie USZkodzony o. zeh nie uda Się wydostac łodzi na
siadł' na miel1żnie,
powierzchnię. marynarze zaopatl'ze
Admiralicja brytyjska nałożyła a
ni w aparilty tlenowe do oddychania reszt na motorowiec szwcIlzki, Idóry
Okrętom brytyjskim. \,tóre przy- pod wodą, będą wyrzu ni'aj na po- spowodował katastrofę łodZi pod·
~
wyrzutni torpedo- j wodnej,
były na ratunek, udało sip, odnaleźć Wiel~cł"li'f
miejsce zatonięcia łodzi, NUl'kowie wycb.

n'!titoDł

Obecnie wychodzą na jaw coraz I Posterunki policyjne w Czarnog6
to nowe szczegóły krwawego terro- me zaopatrzono w specjalne narZE:ru titowskiej policji. Agenci titows- dzia tortur. W miejscowości Brazocy zabili majora i kapitana wojsk jevicz zamęczono na śmierć w najjugOSłowiańskich rza to, że wystąpili bardziej wyrafinowany sposób chło
oni przeciw prześladowaniu mniej- pów Draska i Dzikovicza.
szości albańskiej. Ten sam los spot·
Tortury te można porównać z mek~ł kapitana .milicji ~ B~rze Ziv~o: todami gestapowskimi. Siepacze tivl~za oraz ofl~ra WOJsk Jugosłowlan towscy nie oszczędzają nawet kcSk.lC~ Gura~o:ncza. W tym sa~~ bi€t. W Ceceni pobito aż do utraty
nue~scu I?olicJa .wtarg?~ła do. mll:!~Z słuchu dziewczynę Lalicz. W Plom.
k~ma.. kIerow~ka ml~JscoweJ ?rga Ibili komunistka Sos'klikova :została
m~~J~ k()ffiumstyc~~eJ LazaroVlcza. poddana torturom przy pomocy prą
rzablJ~JąC .go na mIeJSCU.. W ~ar~e du elektrycznego.
obowlązuJe od roku godzma lPol1cyJ.
Mimo tyc,h gesta.powskich metod
na. Kto po zapadnięciU zmierzch.u
wyjdzie na ulicę, naraża się na za· - kończy korespondent "Unita" strzelenie. Tak np. zabito chłopa Ra opór ludnOści jugOSłowiańskiej prze
denovicza i 13-letniego chłopca Pe- ciwko krwawej dyktaturze Tito
sicza.
wzrasta bezustannie.

Uproszczenia podatkowe
dla drobnelJo rzeftJiosla
WARSZAWA, 13.1. Ministerstwo
Skarbu, dążąc do uproszczonego opo·
datkowania szerokich rzesz drobne.
go rZ€miosła. opracowało rozpor,zą
<1zenie określające nowe zasady poboru W roku bieżącym podatków
obrotowego i dochodowego od drob·
nych rzemieślników, wykonujących
rzemiosła na terenie miejscowośe1
o liczbie mieszkańców do 5.000, ustalając pobór tego podatku W formie ryczałtu. Rozpor.ządzenie to zostanie w najbliższych dniach ogło
szone w Dzienniku Ustaw R. P. z
mocą obowiązującą od l stycznia
1950 r,
Zryczałtowany podatek będzie po
bierany od osób wykonujących pastę
pujące r.zemiosła: bednarstwo, fryzjerstwo, kołOdZiejstwo (pOjazdowe),
koszykarstwo, kowalstwo (pojazdowe wyrób narzędzi rolniczych i ich
naprawa),
krawiectwo
damskie
(miarowe ciężkie, miarowe lekkie i
krawiectwo dZiecięce), krawIectwo
męskie (miarowe cYwilne i mundurowe), powroźnict~,o, ji'.ewstwo (na·
prawa Obuwia),

Wysokość ryczałtu waha się od
'750 złotych do 6.200 złotych miesię
cznie, w zależności od rodzaju rzemiosła, miejsca jego wykonywania
i ilości zatrudnionych pracowników.

Finlandia

uznała

Chiny Ludowe
LONDYN, Agencja Reutera do'
nosi z Helsinek, ze Finlandia uznała Centralny Rząd Chińskiej
Republiki Ludowej.

Wyspa Weiczou zdobyta
przez Wojska Ludowe
LONDYN, 13.1, Jak donosi z Hong
Kongu Agencja Reutera chińskie
wojska ludowe wyzwoIiJy wyspę
Weiczou, między półwyspem Luiczou
a wyspą Haina. Garnizon kllomintangowski. liczący około 3 tysięcy
żołnierzy, został rozbrojony.
Ukazująca się w Hong Kongu ga·
zeta chińska ,,8igtaooMau-Pao" przy
puszcza, że za,jęcio Weiczou cznacza
rozpoczęcie przygotowań do wyzwo
lenia wyspy Hainan.

Szkodłi. q i
politykę rządu
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Protest przeciwko
terrorowi we

Włoszech •

Ostatnie wypadki we Włoszech
echem w naszym

odbiły się szerokim
społeczeństwie.

siągnęła zdumiewające

rezultaty w
swym rozwoju g.ospodarczym. W
tym stanle rzeczy departament sta
nu pragnąłby wstrzymać wymianę
handlową (le wschodem, a rząd fran
cuski nie waha się ślepo spełn:ać
życzen'la Waszyngtonu,
mimo, że
poświęca on tym samym interesy
Francji.
"LmERATION" podkreśla, że akcja policyjna 9kierowana iprzec:wko Polakom żywo przypomina operację policii Vichy z udziałem gesta
powców. "LIBERATION" ostro pmę
pia rząd francuski za sabotowanie
stosunków handlowych z Polską.
Dziennik ten stwierdza, że koła rzą
dzące Francji wypełniają wszystkie
zachcianki amerykańskie, nie licząc
się z elementarnymi interesami Fran
cji. W końcu "LIBERATION" przy
pomlna, że minister Schuman skła
da .obecnie wizytę rządowi Niemiec
zachodnich, podcza& gdy policja Mo
cha rozprawia się z Polakami. Nie
jest to przypadkowy zbieg okoliczności stwierdza w konkluzji "LIBl!RATION".

Słuchacze
Centr.a1nej
Związków
Zawodcwych

Szkoły

w Łodzi
zwolali samorzutnie zebranie, !!Ul któ
rym po wysłuchaniu okolicznościo
wego referatu, wYgłoszonego przez
jednego ze słuchaczy szkoły uchwallli rezolucję, w której m. in. crytamy:
"Z oburzeniem patrzymy na pOlicję
włoską, 'która używa gaz6w i karabinów maszynowych przeciwko mani
festującej ludności.
Uważamy
za
hańbiące uŻyWanie sił zbrojnych w
konfliktach między robctnikami a
pracodawcami dla utl'zymania ustro
ju krzywdy i wyzysku, Solidąryzu
jemy się z kłasą rebotniczą Włoch,
która nie'lgięcie ~ behatersko Wystę
puje w cbro,n ie j,nteresów mas pracujących. Domagamy się, aby polożo
no kres krwawym masakrom rebot..
ników, które powtarzają Się coraZ
czę§clej i przyjmują niespotykany w
dziejach Włoch rozmiar.
J esteśmy prze~onani, że pod prze
wodnlctwem Włoskiej ParUi KomuIrliStycznej i lewicowej Partii Socja-,
Hstyc2lnej Itla czełe I'!J ich przywódcami TogłLattilm, di Vdlttorio i Nennitn,
masy pracujące Włoch osiągną ostateCUlO ZWYCięstwo i wypędzą crorajniem,. nad, kt~rego roowiązanliem ców własnego kraju, budUjąc pań.
praCUją racJonahzatorzy.
stwo wolne od wyzySku człowieka
W celu jak naj szybszego spopula· przez człowleka.
(II,)
ryzowania idei racjonalizatorstwa
postanowiono Pl1:zystąpiić do wyda_
wania specjalnego pisma, poświęco
nego tym zagadnieniom. ProfesorołódzkieJ
...V'ie Politechndki Łódzkiej przyrzekli czynną współpracę naulrową OSlczędzojq
w tym wydawnictwie.
Na wezwanie znanego już dzi§ W
całym kraju pr:oodownika pracy Walaszczyka. odpowied'lliała róWiIllie*
Elektrownia Łódzka. Brygada ślu
d tI:
s_
I
,
sarzy pod kierownictwem majstra
UJ9,e
uaO OB'
- Nity, zgłcsiła zobowiąp:anie, w
Zarząd okręgu WOjewódzkiego To_ nadmorskimi na kolonie dziecięce którYln . postanowiono eszcz-ędzać
warzystwa - PrzyjaciÓł Dzieci w Ło-. wykcrzystane będą !również miej- smary, naftę. towott i . oliwę do madzi opracował szczegółowY plan ko- scowośCi w woj. łódzkim, odznacza· szyn, Penadto postanowio.no ogrooilonl~ na rok 1950.
jące się doskonałymi warunkami czyć czas, potr!lebny na główne i dro
W roku bież. z kolom. organizowa- klimatycznymi.
bne remonty mas.zyn.
nych przez TPD, skorzysta 16 tys.
Do akcji os.zczędmościowej stanęła
dzieci z terenu woj. łódzkiego. W
też brygada elektryków z M. Chmieporównaniu z rokiem ubiegłym...
lewskim na czele, która zobowiąui
akcj'a kolonijna obejmie niemal
ła się ograniczyć czas potrzebny na
o 100 ' proc. więcej dzieci. Poza znaremonty oraz oSlzczędnie gospodaro..
nymi miejscowościami górskimi i
wać materiałami.
.
sw
. LONDYN
PAP)
Koł
d
S.
d (
'.
a rzą zące
W t~m sposób, dtięki zobowią~- ,
8
U \!ol .. i4u
.
...
11 U A w /lSZY~ hl~ udzielają po ntom robotników Elektrowni Ł6ą~ .
skazanu
na -Smierf
- ~zoe~~a Iffil.J~:n~ono~e k~::s~n~:t kiej zmniejSZY Się zu"życie smaróW
Ji
•
u
.
o 20 !lroc., materiałów o 10 proc. 0OLSZTYN, 13.1. Sąd Apelacyjny ,,~ailY Mą.il t z Flla.d~rz!~:ek ~!:i raz czas potT.zebny na remonty skrfi
w Ol&ztyme, na sesji wYjazdowej w za ado;,,~no am na
Giżycku, rozpatrzył sprawę Wlady- ,,~ardm
90 wago~ów amerykań- ceny zostarue prawd~odobnie o 10
(P)
sława Daniłowskiego,
oskarżonego skiego sprzę.tu wOJennego, m. in. procent.
o zbrodnie wojenne popełnione w 200 czołgow l QU~ pancernych, prze
czasie okupacji niemieckiej.
z1lll;cwnych dla medobit1tów Czang
Jak wykazał przewód sądowy Da Kal-Sze~a na Form<cie. Sprzę~ tell
uciekają
niłowslcl w latach 1941-1944 był pochodz1 ~e ~.kładów an:nii amerykań
funkcjonariuszem, a następnie kon- sldej w LImIe.
do
",'aS6
f!dentem policji wspóŁpracującej z
żandarmerią hitlerowską na terenie
GDA~SK. Panujący od 5 s~
pow. Dzisna w woj. wileńskJim. Da- W więzieniu mokotowskim nia br. mr6z na wYbrzeżu, ściągnął
n1łowski bił i rznęcal się nad aresztowanymi Polalkami. składał do
WAPvSZAWA (PAP). W dniu 12 do miast nadmorskich stada zgłod
władz hitlerowskich meldunki o oso bm. przywieziony został do Warsza- niałych mew, któr.e rzJbliżają się do
bach, pracujących w polskim ruchu wy i osadzony w więzieniu moko- ludziki ch OSiedli jedynie podczas sil-_
oporu, brai udział w aresztewaniach, ,towskim hitlerowski zbrodni~z nych mrozów. Głodne ;i, !ltl1arznięte,
obławach walkach z partyzantami wojenny Erich Koch, b. szef zarząoraz w paleniu wsi.
du cywilnego okręgu białostoekiego, pmybywają one na place miast,
Sąd 9kazał DaniłowS'k,iego na karę odpowied:zialny za masowe mordy krążąc koło domostw w poszuki§mierci.
na ludności . polskiej d żydOWSkiej.
waniu żeru,

Terror policyjny, uprawiany woBRUKSELA, 13.1 (PAP) . .Tak donoszą z Paryża, dziennik "CE
ZOIR" zamieszcza adylmł w którym omawia całol.ształt stosun- bec Pelaków, ma na celu przygoto
ków gci:llpodarczych polsl{o- francuskich. ",CE SOIR" pisze, że wanie "pomyślnej atmosfery" dla
gospcda.rka. Franc~i traci 4.:1 miliardów franków z powodu anb- ogólnej alwjl antyrobotniczej. Ude
pOlskiej polityki rządu francu&ldego, ldóry nie chce wszcząć ro- rza się najpierw w cudzoziemców,
kowań w sprawie odnGwienIa l'OCznegO układu handlowego mię by petem kontynuować akcję w sto
sunku do Francuzów. Rząd francudzy PolsI.ą a Francją.
ski stosuje klasyczny proceder, ta
"CE SOIR" pedaj'?, że Polska do·
pubHcznej. "HUMANITE" pi- sama pałka. policyjna, te same kajstarcza Francji węgla, cementu.
sze na powyższy temat.:
danki których się używa przeclwIm
drzewa i innych artykułów. Bralt
Rząd francuski przeprowadził no pola.k~m, Hiszpanom, Grekom, WIo
tych artykułów względnie nabywa- wą ofensywę policyjną na Polaków ohoro, Rumunom - mają, być zastO'
nie tych artykułów na. innym rynd
k
ku bedzie FrlMlcję bardzo dużo ko- t na poIski~ org.~ni~acje
.emo. ra- sowa.n e również przeciwko Francu. .
tyczne. AkeJa polICyjna noslła S'l cze zomo
s~tlli\;'l'ało. Z, drug.leJ strony Pols,k a gólnie odrażający charakter. Jakie
Pogrom Pelaków we Francji ma
c~Ynlła zamowleOla przede :"szyst- są cele tej prowokacji antypolskiej? je&zcze inny cel. Rząd pragnie
klm w przemyśle autom.obIlowylU, Chodzi przede wszystkim o to, by "uspraw1edli,wić" sabotaż stosunelektrlJltechl1i~znym, chem~cznym e- poZbawić polskie organizacje ma~o ków handlowych polsko - francul'az zak!lpywała urządzenta ~echa- we ich demokratycznego kierJJwni- skkh. Sabotaż ten stosowany jest nu
llIlczne l narzędzia. Te gałęZ!~ prz.e ctwa by ułatwić pracę agentem fa rozkaz Amerykanów. Amerykflnie
mysłu francuski.ego zacZIY,naJą, od- SZyst'owskirn. Moch pragnąłby prze są bowiem przerażeni szybkim tem
czuwać kryzys, Brak zamow~e~ pol kształcić robotników polskich w ar- pem odbudowy Polski demokratycz
skich POgJ)'rs:-:y jeszcze bardZieJ sy- mi,ę łami"trajków pOZbawioną ochro n r i. Przy;znał to wczorajszy .,New
tuację tych. gal~i .przemysłu .. Nie ny konsularnej i podporz~dkowaną YQi·l. Herald Tribune" który zmuulega w~tphWOŚCl. ze- Sta~y Zjedna p es" p olicyJ'neJ',
q
szony jest stwierdzić, że Polska. o~
czone me będą ku.powac produk · r J1
tów przemysłu francuskiego. W kan
sekwenCji więc decyzja Quai d'Orsay
!pociągnie za &obą wzrost bezroboc'ia
we Francji.
Stanowisko rządu francuskiego
:vobec Pols.ki ~kreśli~ moż~a tylk~ 1iII'D*- llnłolitechnice
Jako szkodlrwe l głupie - p1sze "CE
SOIR". Zmuszeni jesteśmy zapytać
W auJd Politechniki Łódzkiej odPowołano do życia stałą poradnię
jeszcze raz, czy polityka francuska była się pierwsza robocza narada dla racjena!iza1lol1:ów, która mieści
w stosunku do Polski nie jest s'.lge racjonalizatorów i przewodniczą- się w lokalu Poliiechnilci. W razie
l'owana przez te zagraniczne rzqdy, cych klubów !racjonalizatoców przy
które od dłuższego J'Uż czasu prowa fabrykach łódzlcich z profesorami. potrzeby profesorowie lub ich asydzą systematyczną rolbotę niszczenia i asystentami Pclitechniki. Nara1a, stenCi udawać się będą ooobiście do
przemysłu francuskiego, aby wyeli- poświęcona była ustaleniu konkret- zakładów pracy, by na miejscu do;minować Francję z kon'kurencji na nych focm współpracy klubów ra- kładnie zapoznać się z zagadnieIrynkach światOwYch.
cjonalizatorów i ich członków :zj prl)

racjonalizatorów
Poradnia dla Lódzkie,I8..... -

Co~~ta~:~~m~~~~~;~ ~;~r~~ ~~~I:Ć\'o~~~ko~b~W;:-~~~a~tiat~~ 161ysięcy

francuskiego w sprawie nie wszczę- !Tom pomocy naukewej' w trudnych
cia rokowań odnośnie .odnowienia problemach technicznych.
polsko-francuskiej rocznej umowy
handlowej. Ceurtade pisze, że rząd
fl'ancusmi systematycznie mącU atmq
sferę w stosunkach mLędzy Francją
o
a Polską, aby później mieć pretekst W
!Ole
do przerwania ~iany handlowej.
BERLIN (pAP), W dniu 11 bm.,
Dl~czego? l?latego, ze rząd fran~u- , w obecności przedstawicieli Polskiej
ski WYPełDla. rozk!"zy Amerykanow. : Misji Wojskowej i Biura Informacji
Courtad!l nas~ępme przytac~a przy Prasowych oraz licznie .zaproszo~łady, ilustruJą~e amer~kanską po nych gości, odbyło si'ę w Berlinie, w
l1tykę hamo~ama rozw0,lu gospodar ,g machu Bi'b lioreki Państw0wej, 0czeg? FrancJ •. Oto beWI€I? Amery- twarcie wystawy plak-.atu polskiego.
kame protestowali przeCIwko eksWystawa ta obejmująca 102 najporto:"i zboża. francuskie~o do H.o- cenniejsze prace polSkich grafików,
la~dil. Tym w1~kszy naCIsk wywie: wzbudziła wśród zwiedlZających,
rają Amerykame na rząd francuskl, zwłaszcza zaś wśród malarzy i gra
Elby ograniczyć handel satelitów fików niemieckich wielkie z-ainteremarshallowskich z krajami wschod sowanie
nimi. Rząd francuski posłusznie spał'
nia rczkazy Waszyngtonu. Opracował on swoją własną technikę sa bo
·iażu. która zastosowana została rów
"I
nież na odcinku stosunków handlopowiada PIHM
wych między Francją a Polską.
Za{)hmurzenie duże z nie,Ceurtade na.stępnle ~twierdza, że
wielkimi opadami śnieżnymi
niektóre .powazne gałę~l~ ;prrt:emys~u
na wschod~ie kraju, a z przefrancuskIego ~c&taną ClęZk,O dotkmę
jaśnieniami
na.
zachodzie,
te wstr~~manl:em ro~owan.
Trudno
mlejsca.m i mgły, temperatura
sze
v.:!ebrazlC sobl e -:- 'p:
nocą we wschodniej części kra
w konkluZJl autor bar~Zl~J Jaskrawy przyju od -6 st. do -15 st., a w
kład pogwałcema mteresów narodo
zaChodniej części od O st. do
wych Francji pr~ez rząd. francus,ki;
-5 st., w Oiągll dnia stopnia-Rząd fTa~cuski pragme zasłuzyc
we ocieplenie aż tlo odwilży
na palm~ p,lerwszeństwa ~śr6d anw zachodniej części kraju,
tyk?mumsto;". Otrzyma Ją zape~słabe wiatry z kierunl.ów
ne i wygra Jeszcze raz, lecz FranCja
zmiennych.
jeszcze raz przegrała.
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Dnia 12 styczrua 1950 r. po
d ciężkich oierpieniach
zmarl, przeżywszy lat 57

długich
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Jubileusz Uzbeckiej Republiki Radzieckiej

Wielki szmat drogi przebyła Dzbecka Republika Radziecka w okre
S.tP.
sie pierwszego swego ćwierćwiecza.
Pod kierownictwem partii bols,z ewic
kiej i mądrym orzewodnictwem Stalina. Przy .wYdatnej i wielkiej pomc~
cy narodu ;-osyjskiego. stal , się UzWIELOLETNI PRACOWNIK
bekistan z zacofanej półkelonialnej
UBEZPIECZALNISPOLECZNEJ
w ŁODZI.
prowinCji' dawnego caratu. pr'zodują
cą socjalistyczną republiką z wielWyprowadzenie żwłok z dokim nowoczesnym przemysłem, do..
mu żałoby przy ul. Rudzkiej
skonale rozwijającą się kolektywną
Nr 29 w RudzIe Pabianickiej,
I gospodarką rolną oraz potężnym do
na. miejscowy cmentarz katorobkiE'm postępowej kultury, naro·
licki nastąpd w niedzielę, dnia
dowej w formie i socjalistycznej w
15 stycznia 1950 r,. o godz. 13,30.
treści,
O ciężkiej tej stracie zawia_
Z polecenia Lenina i Stalina, już
uamia
RODZINA.
\ w .Foku 1919 kiedy młoda republika
,
radziecka ledwie uporała się z wro
gim! siłami zewnętrznymi i wewnętrznymi wyruszyły do Uzbeki~...
stanu całe pocią.gi z urządzeniami i
W pierwszą b~esną. rocz.nico
sprzętem fabrycznym dla stworzenia
zgonu naszej nieodżnłowanej :l:ony
poważnego przemysłu tekstylnego i
B Matki
zakładów
oczyszczania bawełny .
S.tP.
Na podstawie specjalnego zarządzaz KACZOROWSKIClł
nia Rady Komisarzy LudowyCh powstało w Taszkencie ce ntrum socja
kultury - zbudowano
listyczrrej
dnia 16 stycznia O godz. 9 r:..no
tam środkowo-azjatycki uniwersyzostanie odprawiona w koAeicl e
św Kl'zyża Msza · Eiw., na któr&
tet państwowy, którego zadaniem
zaprasza ]trcwnych i przyjaci6ł
było wyszkolenie miejscowych s ił na
Zm:loTłej
RODZINA.
zdolnych, posj a r1 :":i ących rozle głą wie
!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~~~~~~~'- dz~ fachowców. Od Rosji otrzymy~
2 DZmNNIK ŁóDZKI Nr 14 (1636}
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Bron amery kans

Badzie ciepleJ-

.'-,-.

dzieci z tod.zi i wojewódziwa

z.e na

W
k'
ystowa plakatu pols lego

Nowa fala prześladewań Po
laków we Francji wywołała
głęlbokie oburzenie w szerokich kołach francuskiej opin'i

Robotnicy Elektrowni

wała młoda republika stałą pomoc
w postaci kwalifikowanych sił nau·
kowych, środków żywn<lści, sprzętu
naukowego i pr.zemysłowego oraz
nieocenionych rad technicznych. W
Taszkencie pracowali przez długie
lata tak wypróbowani współbojownicy LenilIla i Stalina jak Frunze,
Kujbyszew, Kalinin i Kaganowlcz.
W ten sposób naród uzbecki otrzyma! możność s.z ybkiego wkreczenia
na drogę socjali.zmu oraz asiąg·nięcia poważnych rezultatów przy budowie swej ojczyzny. Jeżeli mÓwimy
o oSiągn1ęciach Uzbekistanu. to prze
de wszystkim należy wymienić jego
stolicę, Taszkent.

I

najbardziej nowoczesne maszyny, i wydajności bawełny, która stan()o
zdolne do wykonania największych wi podstawę uzbeckiej gospodarRi
zamówień i za.potrzebewań ogóino- narodowej. Wystar·c zy stwierdzić, że
narodowej gospodarki. Taszkent stał U21bekistan dostarcza około 60 proc.
się poważnym miastem ' eksporto- całej konsumowanej rw Związku Ra_
wym. Stolica Uzbeckiej Republiki dzJi.eckim bawełny. Uzbecki przemysł
produkuje dzisiaj apsolutnie ws.zyst budowlany prześcignął swYmi OSi~g
ko, co potrzebne jest do fabrykacji nięciami produkcjnymi i wynalaiwyrobów bawełnianych. Prócz tego czością w tej dziedzinie wszystkie
przemysł tamtejs.zy produkuje na· zagranic.zne .ośrodki pr.zemysłowe.
r,zędzia i maszyny dla kopalń węgla
W Uzbeckiej Republice Radziec_
i nafty. k able elektryczne i jedwab, klej znajduje się 36 wyższych zakła.obuwie, żarówki, płyty gramofono- dów naukowych, w których studiuwe ... Taszkent stał się centrum pr.ze je 38 tysięcy osób. Innymi Słowy,
myslu azjatyckiego; dokoła niego na 175 tySięcy mieszkańców przypow§ tały masowo miasta fabryczne, pada jeden wyższy ~kład naukowy.
osiedla i kopalnie, w których prze·z W Turcji na pr,zykład jest zaledwie
całą dobę huczą maszyny, szumią 10 wyższych ucze1rui, to znaczy, że
TASZKENT _ OSRODEK POS'l'Ę- turbiny wodne, wyją syreny.
na dwa prawie miliony mieszkańPU ŚRODKOWEJ AZJI
ców przypada jeden uniwersytet.
KOLOSALNY ROZWÓJ WIEDZY
Naród uzbecki rlJ dumą spogląda
Już w ozasie powstawania władzy
I NAUKI
dZisiaj w uroczystych dniach sweg'o
radzieckiej w Turkiestanie Leni,n i
jubileusIzu, na przebytą drogę. Z ra
Stalin po.Jecili bolszewikom .uzbekiTaszken t jest nie tylko siedzibą dością i nadzieją patrzy w pr.zystanu stworzyć 'z Taszkentu bastion. wielkiegc przemysłu u:abeckiego_ szłoŚć. U podstaw wsz:,!stkich .zwy
se cjalistyczny na wschodzie. Dzisiaj Stanowi on równoczesrue główny cięstw' i osiągnięć luciu uzbeckieg')
można stwi erdzić. że zadanie to zo- ośredek wiedzy i kultury w Azji. Tu leży braterska przyjaźń wszystkich
stało z honorem wykonane, Droga, taj rozwija swoją działalność Uz,b ec narodów radzieckich oraz mądre i
którą prz e był Uzbeki stan w ciągu ka Akademia Umiejętności,
tutaj niezachwiane kierownictwo Komuni
25 lat, wyglądać mo gła wówczas jak mIeszczą się wspaniałe
instytuty st'Ycznej Partii. Cora1J jaśniej, coraZ
nieziszcz.alny sen. W ramach stalj· naukDwe. muzea, zakłady badawczo- wspan:'ale~ świec i czerwona gwianowskich pięci olatek
pewstaly w . naukowe, obserwatoria itd. Należy zda nad uzbecką s tolicą. nad nieTasz';:encie niezl k zr''1'?, wieJkie za ' p od kr eś l i ć, że gló\'!nY nacisk kładą wZJ.'uszonYlTI bastionem socjali,Z1TIU
kłady przemysłowe, wypo s a żone w uczenI uzb eccy na badanie uprawy na Wschodzie.
M. K.

I
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legnojqc kurs • sędziowie celnie strzelali
Dwutygodniowy kurs din kandydatów
na ~ędzi6w strzelectwa sportowego zor_
garuzowany przez Zarząd Okręgowy P~L
skiego Zw. Strzelectwa Sportowego został
zakończony strzelaniem z broni mało_
kalibrowej na odległość 50 mtr. w kon

e
Przykre są doświadczenia bokse- też bokserowi wagi średniej, czy kowem nie przynosi sławy boksowi gów bokserzy do drużyny reprezenrów ł,odzi po ostatnich meczach lekkiej.
łódzkiemu.
tacyjnej, ale nie zawsze są one w
międzyckręgowych.
W stosunkowo
Nie wolno stale opierać się na stanie otoczyć opieką sportową swoŁOZB uczynił wielki wysiłek orkrótkim czasie przegraliśmy dwa
tych samych reprezentantach. Trze- ich najlepszych zawodników. Chopobudzając do życia
razy z Poznaniem. a zremisowali .. ganizacyjny,
ba
szukać
młodych
kandydatów,
prowincję,
ale trzeba jednocześnie i trzeJba nimi odpowiednio opieko- dzi więc o pomoc rle strony ŁOZB.
śmy 8:8 z Krakowem.
Uwagi- nasze skierować można
dbać o wyszkolenie kadry reprezenPo niepowodzeniach tych trzeba
wać się, dając możność prowadzenia zresztą nie tylko pod adresem ŁOZB
tacyjnej.
poważnie zastanowić się, wyciągając
racjonalnego treningu.
ale również do sportu piłkarskiego
!pewne wnioski.
Porażki z Poznaniem są przykre,
Poszczeg6lne kluby dumne są z czy pływackiego.
'
Abstrahujemy od szeregu zasadni- a wynik remisowy uzyskany z Kra- tego, że powoływani są z ich szereczych b.łędów popełnianych przez po
szczególne komisje sędziowskie. W
~rzyszlości trzeba .apelować do PZB
zeby na mecze nllędzyokręgowe wy
znaczane były
komisje neutralne.
Dotychczas punktowało dwóch gę ..
dziów indywidualnie zainteresowa- /Ligo pięściar!!iha na starcie
5) Kolejarz (Pozn.)
5 2:8 24:56
nych przy jednym arbitrze neutral ..
6) Ogniwo Cracovia
5 2:8 23:57
nym. Dośw:adczenie uczy, że znacz- Jutro na terenie całej Polski (tam
Łodzianie w tabelce tej zna,jdu.1ą
Tutaj sytuacja, jezeli chodzi o dru
nie pew.niej i lepiej będzie jeżeli za gdzie znajdują się ligowe druiyny sIę na czwartym miejscu i wydaje
stolikami sędzi<l\vs>kimi zasiądą trzej bokserSkie) rozegrane zostaną spot- się nam, że nic im poważnego nie żynę ŁodZi" jest zedcydowana. Włók·
sędzowie z okręs;ów niczainteresowa K.'tnla pięściarskIe. Pierwsza runda za.graża. Zapewne ub'zymajl1, gG.ę oni niarze niepotrzebnie przegrali tylkO
nych.
rozgrywelt została zakończona
w nadal na tym miejscu, a jej:eli potra jeden mecz, a mianowicie 7:9 ze StllNie o to jednak w danym wypad.. 1949 r. Teraz przystępują zawodnI. fIą zdystanrować Kolejarzy z Gdy- J~, ale wszystkie pm;ostale przynIoku nam chodzi.
cy do decydującej walki o tytuł mi- ni, zapiszemy im to jako sukces drn sły ŁKS Wł6Imiarzowi zwycIęstwo
Trzeba povvołać w Łodzi kadrę strzowskl, jak również do waUd ra- żyny Stasiaka, CzarneCkiego i Nie- w stosunku dwucyfrowym. Warta
Ogniwo (Wr.) 2:14.
zawodników reprezentacyjnych. Ma- tującej je prz.ed degradacją.
wadziła. Cztery zdobyte punkty, to przegrała 3:13,
my przecież sporo zawodników, któ
Tabelka I Ligi przedstawia się na- zwyo!ęstwa nad Batorym i Zwiąt.- Kolejarz (pozu.) 0:16 i Cracovia 2:14.
rzy wchodzą do drużyny reprezen- stępująco:
kowcem z Bydgoszczy. Natomiast Zapewne włóknj3.1'7Alm w drugiej tu
tacyjnej, a nie należą do żadnego z 1) Gwardia (W)
5 9:1 58:22 sromotnie przegraliśmy z warszaw- rze p6jdzie niegorzej i ostatecznie
dwóch klubów ligowych i tym sa- 2) Gwardia (G)
5 8:2 52:26 i ską "Gwardią" 3:13 i "Gwardią" z ŁKS Włókniarz znajdzie się w pierw
szej Lidxe boltSerskieJ, maJącej tym
mym nie mają zbyt wiele możliwo- 3) Kolejarz (Gd.)
5 7:3 51:29 ' Gdańska 4:10.
śCi nie tylko do rozgrywania po- 4) Związkowiec (Ł)
5 4:6 40: 38 1 Jak przedstawia się sytuacja w 11 samym możność prowadzenia walki
ważniejszych spotkań, ale i do pro- 5) Związkowiec (B)
5 1:9 19:611 Lidze? Tabelka wygląda następują- o zaszczytny tytuł mistrza Polski.
wadzenia treningu.
Przypominamy, że jutro "Związko.
Tym właśnie młodszym pięśc:ia- 6) Batory (Chorzów
5 1:9 1B:~2 co:
5 8:2 6416 wiec-Zryw" spotka się o gollz. 18 w
rzom trzeba udostępnić prowadzenie
Tabelka ta doskonale ilustrUJe 1) ŁKS Włókniar21
5 7:3 46:32 haU Wimy z drużyną .,Batory" (Cho
sparingów.
Warto. byłoby. żeby nam sytuację w pierwszej Lid~e. 1'!i~ 2) Stal (Wr.)
5 7:3 46:34 rzów), a włóknia.rze walczyć będ:}
ŁOZB pomyślał nad organizowa .. ulega zdaje się żadnej Wątpl lWOSC1, 3) Zw. Warta
5 4:6 35:43 w Poznaniu !II ..'Vartą".
n!em przynajnmiej raz w tygodniu ż~ wa.Ika o pierwsze miejsce rozegra 4) Ogniwo (Wr.)
generalnego treningu kadry repre- ~ę między "Gwardlą" z Warszawy
zentacyjnej. Największą korzyść od- a .. Gwardią" z Gdańska. W pierwniosą bokserzy młodzi.
szym meczu, rozegranym międZY tv
Nie chcemy zagłębiać się w szcze mI kluba.mi - zwycięstwo odniosła
góły i przytaczać szeregu konkret- drużyna Kolczyńskjego i Gzymury.
Pięściarze Bawełny, kt6rrzy wal- kiem z Poznania. Ponadto Stal ponych przykładów, dotyczących tego Trudno jest pl'ZewidZieć, jalt będzie cząc o mistrzostwo "A" klasy nie siada dobrych bokserów w wagach:
czy innego za\vodnika. Nieszczęściem teraz...
przegrali w zeszłym roku ani jedne- muszcj, koguciej i piórkowej. Na
jest, gdy bokser powiedzmy w wago meczu i zakwalifikowali się tym czele drużyny Bawełny staną: .Aniedze ciężkiej nie 'Posiada w swoim ReprezentacYJ'na kadra kolorzy
samym do rozgrywek o wejście do lak, Szaliński i Kowalski.
klubie odpowiedniego partnera i zmu
II Ligi, rozpoczynają walkę o awans
Dzisiejszy
mecz rozegrany 1.0~zony jest ćwiczyć z zawodnikiem o
PZ Kol. ustalił ka- do II Ligi.
s.tanie w hali Wimy
godz. 19.
dwie wagi lżejszym. Rzecz oczywidrę reprezentacyjną
Pierwszym przeciwnikiem łodzian
Drugim przeC'lwnikiem Bawełny
sta, że trening taki nic nie da ani
kolarzy: szosowcy - będzie drużyna Stali z Częstochowy. będzie zespół mistrza Poznania. Nie
zawodllHwwi w wadze ciężkiej, ani
Nowt\czek, Siemlńsld, Według słów trenera Sztama, Stal zapadła jeszcze ostateczna decyzja,
M i c h,
Olszewski, posiada kilku niezlych bokserów. czy Poznań reprezentowany będzie
Wl'zeslńskl
Rzein:- Uwagę trzeba zwrócić przede wszy- przez Gwardię z Gorzowa, czy WłÓK.Koszykarze AZS (W-wa)
cki, Królikowski, Sa .. stkim na Trzepizóra, lttór! ~a .za\nlarza z Kalisza.
łyga, Cuch,
Leśkie- sobą zwycięstwo nad Kazlmlerczagrają
Łodzi
wicz, Gabrych (ŁKS)
Dziś i jutro ()dbędą się w Łudzi
ln~tyka (ŁKS), WanUJ
dwa kolejnc mecze ligowc w piłce
T
.
~rk B
(ŁKS) w chwili. gdy kadra reprezentacyjna Przewid2li.amy jest równie~ ]jczny start
Do Łcd I
. hala
orowcy. -: e,
oru~z .
_! opUS1:cm Lódź, by wa.lC'Zyć o puchar mlodzików tzw. "narybku". W'helu z' -'ch
kos kG j
dn~~na
w1żs wars~a.;skl~~~Jec
Kupczak, MUSIał, I;;iarchwinsk1 (Spol pzp - sekcje p!ywacJ:ic AZS 1 "Unii- bedzie brało udzlał po mo: p1enwszy Ul
,
"I . d· - .
lIla Łódź), Frąekowiak, JanickI.
Chen1oia."
PCGtanowiS.y nawi.ą,'zuj~ do
Zawooy rozpoczynaj~ 8i~ puIlk1:u3.lnie
istniej'l.cej od dawna rywa.l.i!zacji między o godz. 17.
_
Ak2. d cm.cy spa, Ul.Ją SIę Z!S WIecwrem w sali Ogniska z ŁKS Włó!t
•
. tymi Klubami rozegrać w niedzielę Ceny biletów przystępne.
nial'z a jutro w południe rozegrany Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski o godz. 17 na b8.9"..n:ie .. Ogrr'.slm" mecz
zcsta~ie mecz ze Spójnią łódzką.
Tegoroczne zimowe mistrzostwa pl~::d~' cielmwym będzie pojedynek Zapaśnicy Gwardii (t) na mocie
Oba spotka.."11a ze względu na do1k
l kI
l
db d . P<l;między JaIlBSElm (UnIia,ChemiJa) a Pe.•
.
.
brą fO!'Illę w jakiej znajduje się ze- Po s i W e mat etyce o ę ą SIę tnm (AZS) na dystan. 1e 200 m Jdas.I'Jnem . Yl medZ'i.elę 0. godz. 16 w sah Mispól AZS zapowiadają się interesu- dniach 18 i 19 lutego \v. Przemy" ! 100 m stylem motylko~. Obaj.5Jł hCJanta w ŁodZl przy ul. Nawrot 27
jaco.
•
ślu.
~~~~it za~:a:n=~ a:~o
odbędzie. się kolejny ~ecz zapaśni•
pływa!k:Ólv łódzkich
czy o mlstrtostwo Ligi.
IA=i.e . przew1dz!ane ll%1a.fety oraz
Zapaśnicy Gward,ii łÓdzkiej spotmeC'Z pillri wodnej przynjosa widzom kają się Z atletami Gwardii z Byd..
wiele emocji.
.
Dużym urozmaiceniem zawojów będzie goszczy. Tym razem zapewne spotliczny start za.woctmczek AZS. między fin.. kanie to zakończy sIę zwycięstwem
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nymi Maczewskiej , PuchO'WSklej.

jlLEKSY

TOŁSTOJ

(23)

ZD RZENIE
NA STATKU
Przekład

Mariana L. Bielickiego

- Chciałem uciekać... Chciałem rzucić się W wodę... Pogryzłem sobie palce... Milczę, milczę... Pani
wszystko rozumie ... Malutkiemu człowieczkowi wpadło do głowy zmierzyć się z Nulu-Nulu... On w ciągu
milionów lat wpajał nam piekło w krew. Nulu-Nulu
staje w południe nad lasem, nad naszym życiem.
Pień baobabu, ślepie wściekłego tygrysa - oto NuluNu1u... On spalił mÓj rozsądek... Moje sumienie ...
Moją godność ludzką ... Wszystko, wszystko dla niego, w ofierze.-.
l'3ełkocąc całą tę bzdurę, Hopkinson opadł na kolano i spoglądał spod opuszczonych powiek w twarz
missis Rebus.
Jeszcze - powiedziała Ester.
Proszę przekręcić klucz w drzwiach... Przyj"
dę ...
Jeszcze o Nulu-Nulu .. .
On stoi nad światem ... Wszystko płonie - trawy, lasy, ziemia ... Wszystko tonie w dymie, wszystko.
jest złudą .. Nulu-Nulu wącha dym... Mężczyzna
4 DZIENNIK ŁÓDŻKI

Nr14 (1636)

łodzian.

kurencji Kbks. 10 do tarczy o wYmia_
rach 50"';0 cm.
Najlepśze wyniki w
tej konkurencji
uzyskali (na 100 możliwych):
1) Sosnowski Czesław
&2 pkt.
2) inż. Gross Stanisław
87 pkt.
3) Januszkiewicz Kazimierz
81 pkt.
4) Mielicki Józef
&1 pkt.
5) Berent Tadeusz
75 pkt.
G) Borowy Zbigniew
'ro pkt.
7) Marusik Jerzy
73 pkt.
W strzelaniu tym wzięło udział 15 ab_
solwentów kursu na kandyd3tów na 50)dziów strzelectw3 sportowego, z których
7 zdobyło Odznakę Strzelecką In kla~y.
Swiadectwa o ukończeniu kUrsu I dy_
plomy OS wręczone zostaną absolwen..
tom kursu dnia Z1 stycznia rb. w Seltre_
tariacie Zarządu Okr'lgowego PZSS.

tKS Włókniarz - Włókniarz (Zgierz)
2: 5 (3: 3, 3: 1, 6: 1)
Wczoraj późnym wieczorem odbył
siE: w Zgierzu towar,zyski mecz ho.
kejowy, rozegrany między ŁKS·
Włókniarz a Włókniarzem ZgIerz,
Spotkanie zakończyło Się (Zdecydowanym zwycięstwem ŁKS 12:5 (3:3,
3:1, 6:1). Bramki dla ŁKS zdobyli:
Koczewski 4, Staniszewski 3, Staszewski 2, Chodakowski 2 i Dlamaczewski 1. Dla pokonanych: Anto.
njewic2! 2, Dąbrowski. Szymanow.;kl
i Urbański po 1. Łodzianie grali bez
Makutynowicza. Sędziowali: Kali·
woda i Romanowski. Widzów ponad
3 tysiące.

Jedna organizacja

w zwj'l~ku z ma.jącym nastlłplć w naj_
b!Ieszym czas.ie zjednoczetruiJem Automo.
bllklubu Pol3kl z Polskim Związkiem
lIf.otocyklowym w jednoUtą organ.:za.ch
POLSKI zwu,ZEK MOTOROWY
w
my~l uchwały KC PZPR o nowej organ!_
:taCJi ~rtu w P01sce - Zarz'ld Odd'lliału
LódzktiJego Automoblllclubu Pollik,i zwo.
łuje !lA dzień 18 stycz. br Walno
Z~romadzenie członków. <;'Illem WysłUCha.
nla referatu o mO'Wej orgaJlWacj! sportu
motorcowego. ora? wyboru delegatów na
Zjazd POłączeniowY w WarszaWie
Zebra?ń e odbędzie sle w gmru:łn.i U:ze_
du WOJewódzkiejl'o Udz1.-iego, u1. 0:r70.
dowa 16 w pokOJU nr 130. o godz. 1& ,v
p!erw.s-zym termL.'l!e i o godz. 18.30 w drU
glI!n termi.n6e.
Obecność członków obowl~uj'lca..

adra hokeistów Uf (SR
PRAGA. Il:omisja .portowa COS po .... o.
l~ł.. k ..ilrę 311
hokd'st6w czechoslowne.
Juch, Jt ki6rych wybrana bedzie U-os",
~ow ...reprezentacja na mistrzostwa hok.
Jowe 9WUlta.
Do l,adry pOWOłani zostali: bramkarze - Cervcny, Jirka, J!,lodry, Rlchter;
obroJicy - IIajny, Harnach. l\lacclis,
:r,!asny, Neme!'. Osmera, Pavlil,. Span.
I~ IDger, Tl'ousUek.
napastnicy - Blazek
G Bnbni!<
V
Babuik, VI. BUbnik, Bo'uzek·. Fa.bry 'naj~
sman, Horsky, Charouzd, KObranov 11:0.
nopaseJt. l\llzl'r... Picha, Rejman. 'RoziJlI\k, SUl1lek, Sto ck, Vala, Vasat i ZnbrocL
61.-y.

KalendarzJk
zebrań
w

c;niu dzisiejszym Odbędą się zebrania koł sportowych w następUjących zakładach pracy:
ł
o godz. 12 obradować będzie Koło Sporo
towe przy PZPB Nr 5 w Łodzi ul. Armll
Czerwonej 81.
Na godz. 13 wyznaczono zebranie Koła
Sportowego przy PZPB Nr 16 w Łodzi
przy ul. Niciarnianej Nr 16.
O godz. 14 radzić będą sportowcy Koła
Sportowego Cukrowni w Wieluniu.
O godz. 16 rozpOcznJe się zebranJe
Związkowego Klubu Sportowego .. UnlaConcordia" w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Legionów 19.
'
O godz. 18 obradują: Związkowy Klub
Sportowy ,,związkowiec" w Wielunlu ul
Królewska .s l Związkowy Klub Spo'rto:
wy .. Ogniwo" w Lodzi ul. Wólczańska 5.

zbliża się do kobiety .... "Dobrze" - mówi Nulu-Nu- wo... Jeżeli nasiona roślin poddamy działaniu azotu
lu ... I pali ich... Ogień bucha z ich ust, oczu, piersi ... pod ciśnieniem pięciu atmosfer i przy temperaturze
Zaluzje raptownie się zamlmęły. Hopkinson za- trzydziestu stopni Celsjusza, energia, zawarta wetrzymał się wpół słowa, ukrył twarz w dłoniach i ki- wnątrz nasion, zwiększa się dziesięciokrotnie ...
wając się mruknął:
- Azot, .trzydzieści stopni, pięć atmosfer - po..
- Ślepy idiota, stary krokodyl, głuchy ptak kwi- wtórzyła Ester.
kwi... Trzech linczów na ciebie za mało... za mało ...
- Jeszcze anhydryt fosforu i tlenek węgla, łatwo '
Ester ukazała się na pokładzie. N a ramionach _
wydzielający
cząstki "C" ... Wszystko to w niewielhiszpański szal.
...
kich
domieszkach
- To jest klucz od moich drzwi. Otrzyma go pan
Istotą
odkrycia
jest wzbogacanie zawczasu nie
w odpowi~dniej _chwili - rozejrzała się i szepnęła:
gleby,
lecz
samych
nasion ...
- Teraz me mozemy do mnie wejść. Później ... AbraA?
Ester
cicho
krzyknęła. - Zrozumiałam ...
harnie, pomówmy poważnie... - z uśmiechem po'
Zwiększa
to
niesłychanie
ich siłę wzrostową
głaskała go po policzku. - Nulu-Nulu, podoba mi się
'
pan... Niech pan zawsze będzie taki... Abrahamie, latem zbiera się potrójny plon.
Okropność!
postanowiłam ... Zwiążę życie swe z pańskim życiem.
- D~a Am:ryki... dla całej gospodarki kapitali<.
Pan jest geniuszem ... A przecież ręka kobiety, jest
jak szpony dzikiego ptaka. Chwytam zdobycz - to styczn~J: Om walcz~ o. ceny pszenicy, oni giną od
moje, pan cały jest mój! Takie są kobiety ... Abraha- urodza)ow. Amerykanskie firmy błagają Boga żeby
mie, proszę mi opowiedzieć o swym wspaniałym od- zesłał szarańczę na pola. W Afryce zostawia si~ karkryciu... Jaki cudowny nocny wiatr ... Proszę nasta- tofle w ziemi, b~ zgniły. Nie warto siać bawełny. Pa.
wić twarz, on odświeża... Co jest najważniejsze ra~oks! ,Tra~e~a. ~adpr?dukcji... A ja proponuję
w pańskim odkryciu? Dlaczego w Ameryce zapano- zW1ększyc dZlesIęclOlcrotme urodzaj... Dlatego wła
śnie chcieli mnie zabić i okraść!
wała taka panika?
Składając ręce, niczym rozmodlony mnich, Hop- Mój przyjacielu! - Ester chwyciła go za rękę.
kinson śmiał się bezdźwięcznie:
- !,aI}- ma chorą wyobraźnię ... Bolszewicy łżą, łżą...
- Nie jest~m w stanie, nie jestem w stanie, cały Panski powrót do Ameryki będzie świętem narorozsądek uleCIał z mej głowy ...
dowym.
- .Kiedy kobieta oddaje całą siebie, chce być
Pierś ~issis Rebus oparła się o ramię Hopkinsona.
z męzczyzny dumna - surowo powiedziała Ester. _
Ten zamIlkł, odchylił głowę, wciągnął w siebie wilProszę sobie wyobrazić, że jestem próżna ....
gotny wia,tr, w~ejący od brzegów ponad gwiazdami,
- Dobrze ... - g\\'ałtownie ścisnął r~ce. - Nie ma rzuconyml w clernną wodę ...
w tym nic genialnego. Wpadłem na to przypadko·
d. c. n.
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i
roku !premiami StalinowskimL Są
to: majster moskiewskiej fabryki
"Koliber" - Mikołaj Rossijski, bry
gadier fabryki obuwia "Komuna Pa
ryska" _ Wasilij Matrosow, tokarz
warsztatów szlifierskich _
Paweł
Bykow, brygadier mOSkiewskiej fabryki żarówek _ Walentyna Cbrisa
nowa., majster Krasnoohołmskiego
Kombinatu _ Aleksander Czutkich,
tokarz zakładów budowy maszyn
"Czerwony Proletariusz" _ Aleksy
Ma.r kow.
W 1949 r. z inicJ'atywy W. Woro-

d

Wieś radziecka dała też w 1949 r.
szereg nowatorów i recjonalizatorów uprawy roli i hodowli bydła.

Komitet Premii Stalinowskich
stwierdza, że ilość otrzymanych do
rozpatrzenia prac naukowych i no-

:.deml":' Puszklonowsk:.
AkWydział
Kultury li. Sztuki ZM
U

U

01'-

ganizuje na zakeńczenie Roku Pusz...
kinowskiego wielką akademię ku
czc' Aleksandra Puszkina
l
•
Uroczysta t:1 akademia odbędzie
slA w n'edzielę dn'a 15 bm. o godz.
..

l..,

ców,
W związku z realizaCją wie1ldego
Stalinowskiego planu przeobrażenia
przyrody, zalesiono ponad 500 tysię
cy hektarów.
Na ogromną skalę kontynuowano
elektryfikację wsi. Tysiące kołchQzów, prawie wszystkie stacje m~y
nowo-traktorowe, sowchozy i stacje

I

l...'

przy
aru OWIoza .
Na program ak~demii, którą ~g~i
Wiceprezydent mIasta E. BugaJskl>
zlożą się - prelek<:ja Grze~orza Timofiejewa, recytacJe utworow Puszkina i Mickiewicza, arie z oper PiOtra Czajkowskiego "Dama pikO'wa"
i .,Eugeniusz Oneg!in.<\< ora2l k~a
utwor6w muzycznych w wykonanIU
Orkiestry Filhamlonii Państwowej
pod dyrekcją M. Ormickiego. (zo)
~ielone światła, zapalone na trasie kolejowej, oznaczają woJny przejazd, stąd ty tul słynnej sztuki rad7li.eckiego autora Anatola Surowa
"Zielona ulica". granej obecnie w
w PaństwoWYm Teatr.ze dm. St. Jaracza.
Nie oglądaliśmy dotąd w Łodzi
utwO'ru sceni02'lIlego, tak głęboko
sięgającego w miąższ życia współ
czesnego, tak spęczniałego zagadniemami, choć akcja jego rozgrywa się
w śrO'dO'wisku kolejarskim i na pozór obraca się dekoła spraw ba'l:dzo
specjalnych. Zagadnienia jednak,
porus.zane w "Zielonej ulicy", obchodzą nie tylko kolejar,zy, przeję
ły one żywo rówruież cały ogół radziecki.
Konflikt, w jaki uwikłał się bohater sztuki., młody maszynista kolejoWy. Aleksy Sybiriakow z wyższymi
władzami kolejowymi, wyniknął na
tle poczynań racjO'nalizatorskich, pa-

sjonujących d2)iś cały uświadomiony
świat robotniczy, zwłaszcza w Związ

ku RadzIeckim. gdzie klasa robotnicza tak już dojrzała do współod
powiedzialności za losy kraju i narodu. Szybka odbudowa zrujnowane
go przez wojnę kolejnictwa równała
się wznowieniu cyrkulacH krwi w
żywym organizmie, a usprawnienie
działania transportu kolejowego obchocLziło całe radzieckie społeczeń·
stwo, cóż dopiero m6wić o kolejarzach, którzy ważną tę sprawę wzię
li sobie za osobisty punkt honoru.
- Grosza nie warte wasze sukcesy, jeżeli ładunki dla pięciolatki
wlO'ką się w żółwim tempie powiada w sztuce jeden z pI'2!edstawicieli klasy robotniczej pod adresem
zwierzchni!l;óW-l'utyn:istów.

Filmy tygodnia

lęC

~

ne.
Rok 1949 wejdzie do historn narodu radzieckiego jako rok olbrzymiego wzrostu dobrobytu ludzi pra
cy, którzy ze swej strony wzbogacili skarbnicę kultury socjalistycznej nowymi OSiągnięciami w dziedrzinle nauki, techniki i sztuki.
J. U,

S-18'!

lIomys·ln-leo,

I'

Iecz stu denci sł uc haOlq wy kł a dów w kinac hr cą zdob:r-ta ona sobie "dobrą mar. kę' . Panstwowe Gospodarstwa RoI

Obiegające Łódź

I

nież dziedziny ogrodnictwa, wotech
niki i ekonomiki rolnej. Wydmał
Przetwórstwa Rolnego natomiast roz
pada się na 4 sekcje - cukrowniczą, fermentaCY1ną, przetwórstwa
mięsno-rybnego oraz przetwórstwa
owocowo-warzywruczego,
Pożyteczne zmiany jakie na.stąpiły w uczelni, spoilkały się !li życzliwością studiującej młodzieży i gro
na prO'fesorskiegO', a zwarcie rozdrobnionych i Zbytnio rOzStrzelonych kierunków stu<Nów w dwa za
sadnicze wydziały nadało uczelni
bardziej sprężystą formę i przystO'sowało ją do realnych potrzeb i wa
runków
.'

n~ chętnie biorą naszych. st,!dentow na praktyki. StOS'lmkl mIędzy
profeS<?r~i a młodzieżą są najpoprawnleJsze".
..
. .
, .
Zapytany o naJlStotnieJsze blezą
ce pz:ace naukowe, którym WSC!rV!
p~śwlęca .uwagę, rektor SkuIllenskl odpo~~da:
. .
. - ,,~yshmy obecnie .P?W!ł.zme o
śJa.~ naJalniSze.rSZym rOZWlmęcLU doWladcz
ICtw~ ro~egO'. W zwią~ku z. tym zawląza~lS.my na .tereme

.odpowieuz"

n~zeJ szkoły komlSJę dośWIadczal-

w r. 1948 pogłoski
mctw.a nauko:v?-~adaw~go. Przeo zamierzonej likwodmczącym JeJ Jest dZlekan Wy?z.
widacji W S G W
Rolnego I?rof. W. Itrot0.w, zaś WIce
okazały się naprzewodruczącym - d:l!lekan Wydz.
wskroś
nieprawPrzetw. Rolnego prO'f. W. Pezacki.
dziwe.
Uczelnia w~~~óreikt6 za~ład~ł nau~~~ Ob~erwacja i przestudiO'wanie rezul
ta, PO'wstała w .
, ', ryc b OgkO ehm NJ. tet.' tatow, jakie ~adzą te badania nauko
1945
. t "
1 mIeszczą s~ę w .. , ara ac. les y, we przynieSIe studentom wiele ko%i' 1e.1S 1?-leJe
w ten sposób "gospodarczym syste- rzyści"
P~I?Y nw
slbę . r?z- mem" musi uczelnia rozwiązywać
Żywimy nadzieJ'ę że przebywaJ'ąWIJa.
lezą.
ś"
cym roku akade- probl em mezno
neJ CIasnO't y. N'
aJ- C? właśn~e w Łodzi, ~ejmowa KomiF. Arch. Dz. Ł. mickim liczba stu v.~ęk'5ząilni~oląC'Zlodką uczelnibjes1t bo- &Ja OŚWIaty i NaukI, która zwizyPr.....
dr FranCI' _ dent'ow przek1 ' 0WIem
s • e
czuwany
ra { . po"Konfrontacja"
Ul
-·
kł d
i
' tuje m ' in
. i WSGW, zaJ'mie si'"
...
szek Skupieńsld
ł
1000
ób mIeszczen na za a y. pracownre sprawą ciasnoty tej uczelni i pome (WS'l:ystkl.e zdjęcia: "Fiim P<>lsJG'1)
Reldor WSGW cz~ ~ hwi1' oSbe' naukowe. Dotąd uczelnia "pomogła" że jej do wy>brnięcia z trudności
za o C.
l o c sobie wzniesienie.."ll 3 baraków, lecz
Z N'
w Łodzi
nej ~onczyło '.1- na !budowę dalszych zabra1do kre• ,
~
czelmę,. zdobY\ya- dytów. Jak ostrym jest brak pomiesz
.~c dyplomy 114 e!l6b. WIelu z m.ch czeń świadczy - o czym ze zdumie
Dle poprze~tało na .tym i kontynu- niem dowiedzieliśmy się _ fakt, że
•
•
Koło Absolwentów II Gimn.
owało. studIa na umwel'Sytetach na studenci naj liczniejszego w uczelni WyżSZej Szkoły Filmowej i Liceum dla Dorosłych w Łodzi,
V:'ydzi.ałach I111latema:tYczno-prz~od" I roku Wydz. Rolnego odbywają.
'"
przy ulicy Piramowicza 6 zawia·
mczych. WS.GW pOSIada obecrue 57 Vlrykłady w kinach "Tęcza" i "TaUchwałą KomItetu M;m1Strow do , damia, że dnia 15 stycznia 1950
prof~orów ~ 41 asyste~t6w.
try". Dzierżawa tych sal kinowych S?raw Kultury :- WYZSiZa Szkoła roku odbęd7Jie się Walne Zg;ro:ma..
ZmIana, Jaka nastąpIła w lódz- kosztuje uczelnię 30 tys.(!) zł mie- FIlmowa w ~odzi została. przeks,ztal drenie członków Koła.
klej WSGW, polega na tym, że 7. si,ęcznie. Ten stan .rzeczy na dłuższą cona. na "Panstwow.ą Wyzszą SzkoTermin pierwszy wyznaczono
1stnieją~ych w niej dotyohczas 5 metę nie da się utrzymać, Najwyź- lf} FIlmOWą w ŁodZl".
na godz. 10, . tenn:ln drugi na gawyd7Jlalow - rolnego, ogrodniczego, szy j~ czas - nagzym zdaniem Zarządzeniem ministra Kultury i
dzinę 10,30.
przemysl~ rolnego, spółdzielczego i zapewnić
młodzieży
akademiCkiej SZtuki uchwała ta wesziła w ż.ycie 7; (K.109)
ZARZĄD KOŁA,
agrononui społecznej - 1P0zos~a'" normalne a przynajmniej znośne wa dn1em 1 stycznia 1950 r.
wlono uczelni jedynie dw!!. - wyd lo. runki studiów,
rolny i w~dz. przemyslu rolnego.
Pocieszające w IZwiązku z tą r-----------------------------~
T~ ostatn.1 ponadto został zreorga- sprawą - są prO'jekty r071budowy
mzowany 1 ulZy.clkał nową nazwę l . W 6 l tn· Pl . Go
d
mianowicie Wydziału Przetwórstwa ucze m. . - e lJ.~ anIe. lipo ar
R l
czym zamLerzona J~st b.owlem budo
l'ańJ;twowa Szkoła MuzyczIU\ Nr 2 i l'aństwowa Eiredn:" Szkoła Mu{) nago.
wa dla WSGW łodz'kied nowych
zycrma Nr 2 (datwne szkoły muzyeme Lud~eg() Instytutu Muzyaz:nego)
Ilość lat studiów w WSGW wy- gmachów szkolnych oraz rozbudowa
pn:yJmujll zllPIsy kandydatów na ucZ'lrl6w do ldM lJ\Btrumentów dCtych oraz
nosi 3 lata a absolwent jej uzySi!ru- Istniejących.
smyp:ec, wiolonczeU j konłrabll8u,
je tytuł inżyniera-rolnika. WSGW
Studiująca w WSGW młodzież, to
1'0ID&IIto Jest nIewielka OD'I! woIInych mJe,łlc Da wychlałaeh: fortepiakładzie główny nacisk na praktycz- w przeważającej mierze synowie
nowym, 'plIewu solowego, akordeonu ł OII'pn6w.
ną stronę studiów. Absolwenci, pra- chłopscy. Resztę stanowią synowie
gnący pogłębić
.swą wiedzę mogą robotników i inteligencji
pracują
U eznlomle kla.s IIlatnmumł6w dętym oraz wiolonczeli I. kOllltrabllllu mo.
kontynuować studia na Wydziałach cej.
n kOJ:Zysta6 JI beqJłałneJ nauJd orol!: ubłE'ga~ się o przyoma/llre im stypendl6w.
Rolnych, które PO'siadają VI Polsce Rektor Skupieński pozytywnie oce
trzy uniJwel'sytety - .JagiellJońskl, nie. swych stn.rdentów: - "Jestem
Zaplq pręJmuJlI ł IDtoJ::lllJU)jl ucWel& IIMreta.rJa.t szk6ł muzycznych
Poznański i MeS w IJUblinie.
szczęśliwy - m6Wi że ma,my
,.. ŁODZI, ul. .JAlłACLA Nr 19 04 dnl'a 16 stycznia do dDia !5 styecnła
Zakires studiów na jstniejącym w ofiarną, zgraną i pracowitą młodzież.
1950
(K. 619,)
Łodm. Wydz. Ro'l.nym obejmuje r6w Na praktykach w kraju i za grant- _ _- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--:

lawiadomie nie

Upan" stwow·.en-.e

Egzamin, wstępne do Szkół MUZJ!CZRJch

I

16, wul.sa~ ~at;no~o Panstwowej

,

tur zbożowych w 1949 r, przewyi-I doświadczalne zaopatrzone zostały
szył urodzaj z 1940 r. Zwiększyło si~ w światło elektryczne. W 1949 r. w
znacznie !pogłowie rogacizny, owiec szeregu sowchozów d kołchozów '.
i świń, wzrosła produkcja bawełny, wprowadzone lZostały do robót roi·
lnu, cukru ,skóry i :Innych surow- nych traktory i kombajny elektrycz-

WSGW W ŁodZI- rozw·IJ-a

W Wyższej Szkole Gospodarstwa
Wiejskiego w Łodzi z rozpoczęciem
roku akad. 1949/50 przeprowadzone
zostały - w zwią~ z ogólną reformą szkolnictwa - poważne zmla
ny strukturalne i organizacyjne. Dla
tJzj'L9kania !bliższych informacji na
temat tych zmian i dotychczasowych
osią·gnięć uczelni, zwróciliśmy si~
do j~j _lI'e~.tora prof. dr, Franci~ka
S~uPlensklegO IL prO'śbą o naświetle
"Trecbgornaja rue tych kwestii.

mina, stachanc.wca
Manufaldura", rozpoczęto współzawodnictwo o czystość i porządek w
zakładach pracy. Brygadier młodzie
towego zespołu fabryki małolitrażo
wych samochodów, Anna Kuznieco
wa i brygadier fabryki samochodów
im. Stalina, Kondratij Bykowski, za_
inidowali
współzawodnitctwo o
przedterminowe wypełnienie nO'rm
na 1950 rok. Tokarz fabryki budowy maszyn, Włodzimierz Ławrenow, jest inicjatorem metod szybkościowych obróbki metali. Trykociarka .Klaudia .Fied"inska, 'bryg. ad. ier
fab::y,k i
."Kol;ber, . WłodZImler~
~t~n, kroJ~ynl M~r1& Le;wczenko l
mm rzaproJektO'walt współzawodni
'ctwO' w oszczędzaniu surowców
materiałów.

II

OSiąg

•

Spoglądając wstecz na miniony watorskich znacznie IPNe~sza ey_
rok, każdy obywatel radziecki może fry zeszłoroczne i IŻe takiego rozmapowiedzieć ~ dumą:
chu twórczej myśli nie znał jeszcze
To był niezwykły rok - rok no- Związek Radziecki. Komitet rozpaWych. wspaniałych osiągnięć nasze_ trzy! ponad 1000 prac, przedłożonych
go kraju...
przez Akademię Nauk, ministerSocjalistyczne współzawodnictwo gtwa i urzędy.
o przedterminowe wykonanie pierw
Produkcja przemysłowa ZSRR 0szej powojennej pięciolatki Stalinow siągn~ła w 1949 r. poziom przewiskiej ogarnęło wszystkie warstwy dziany na rok 1950. W październiku
świata pracy ZSRR i w ogromnym 1949 r. prOdukcja pnewyźszyła o 50
stopniu wpłyn~lo na dalszy rozkwit proc. średnią produkcję miesięczną
gospodarczego i społecznego życia z 1940 r. Wielkie są też osiągnięcia
kraju.
radzieckiego rolnictwa, Urodlaj kulW całym Zwią'lku Radzieckim
znane są i cenione przez wszystkich

U

•
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Państwowy

za mało się kryje, jest rrledofć gięt
ki 1 elastyczny w maskowaniu swo-

Teatr im. St. Jaracza

ulica"
"Zielona
4
sztuka w

Toteż

. m.aszynIsta

Syb1rlalrow,
transportu, doszedł
drogą praktyki do przeświadczenlla,
że przy zastosowaniu drobnych ulepszeń w parowozach i opracowaniu
specjalnego planu ruchu, można
krążenie wagonów zwiększyć dwukrotnie. Obmyśliwszy więc przy pomocy całego kolektywu maszynistów
swojego węzła projekt wahadłowego ruchu pociągów, przedłożył go
głównemu :inżynierOWi linid, Krutilinowi, do zatwierdzenia' wypróbowania. Lecz Krutil'n, zazdrosny karierowicz i ukryty szkodnik, posta·
nowił plan schować pod sukno, a
młodego racjonalizatora kupić sobie
!Zaszczytnym wyróżnieniem. Zle jednak trafił, Sybiriakow, ideowy komunista i dobry towarzysz, z oburzeniem odrzuca !Zaszczyty, naraża
jąc .się przez to generalnemu dyrek
torowi. Za obrazę władzy zostaje
nawet zdegradowany, ale przy pomocy dzielnych przyjaciół, stojących
na straży dobra publicznego, w koń
cu zwYcięża. Intrygant !ZOstaje zdemaskowany, a w zw:iązku z tym wy·
jaśnia się i cały splot spraw, które
blokowały "zieloną ulicę" n~e tylko
transportom - lecz i postępowi społecznemu w drodze do komunizmu.
W tym sensie nazwa "Zielonej uli':
ey" nabiera głębszego ideowego zna
czenia,
przejęty sprawą

aktach Anatola Surowa

W sztuce Surowa zazębiają się
zagadnienia walki o prawdziWiie
socjaliStyczny stosunek do pracy,
Ql konfliktem między nauką a wiedzą praktyczną, między nowatorstwem a rutyną, - egoistycznie
pojmownym autorytetem, a dążeniami młodZieży, ambicją uczonych,
a ideową inicjatywą twórczą mas
pracujących. Autor potępia również
przecenianie Obcych, a niedocenianie swoich, piętnuje karierowiczostwo, snobizm i sybarytyzm, ostrzega przed rozkładowym ~ływem
dobrobytu na charaktery słabe, o
predyspozycjach drobnomieszczańskich.
Zdawać by się mogło, że taka
mnogość zagadnień przeciąża sztukę
i komplikuje ją, są to jednak raczej
PO'zory. Autor większość z nich po-

rusza wymO'wnie. czyni to jedna..lt
umiejętnie, nie odwodząc uwagi widza od zasadniczego konfliktu
.
Wystawienie ,,'aelonej ulicy" przez
Teatr im. Jaracza równa się praktycznemu pokazowi radzieckich 0siągnięć w dziedzinie realizmu socjalistycznego w teatrze i pokaZJ ta·
ki więcej nam mówi o założeniach
ctyh.'i marksistowsko _ leninowskiej,
niż liczne teoretyczne wywody.
Ws. ółC'zesne sztuki radzieckie wymagają jednak odoowiedniego stylu
gry, który może się dopiero z oza·

sem wydoskonaHć, Wtedy dopiero

ustą.pi sztywność il skrępowanie, rte
sceny pr.zem6wd pełnym głosem prawda, siła przekonamia i uezucle. Nie
twierdzę, że tego w przedstawieniu
nie było. Cały zespół stara się wy_
W1iilzać z swoich zadań jak najlepiej,
nie utr~uje się jednak na r6wnym poziomie. Rolę maszynisty Sy-

biriakowa gra Ryszard Barycz. Utalentowany ten aktor, w roli Sybiriakowa za mało jest C7lłO'wiekiem
pracy fizycznej. sprawia raczej wrażenie
delikatnego inteligenckiego
studenta, niż twardego i zahartowanego ujarzmiciela pary i pr.zestrzeni. Szczerością i bezpośredniością
wyróżnia się natomiast Jerzy SZtpun~r w doskonale podchwycon~m typle chłopa~a l'l ludu, szturmuJą.ceg o
de bram .WI~?ZY, z~ro:vo "ruszaJą~ego mÓilglem , choc me Obytego J~'
Szcze towarzysko. DO'b~z~ se~duJe
mu w trafnym kontrascle Stamslaw
Dąbrowski. Ewa Krasiejko, nieZJbyt
przekonywująca w roli kokietki i
lalki. bardzO' inteligentnie i rz: dowdpem rozgrywa momenty samokry
tyki i nawrócenia się. Dobry w sylwetce, nieustępliwy jest Leon Łuszczewski ~ roli sek~eta~~ part~jnego komitetu, rozJaśmaJący S1ę.
kiedy może dać upust radości serca'l
Seweryn Butrym poprawnie gra rotę l;kwaszonego ue·zonego. Emil Karewicz w roli fałszywegO' Krutilin~

dch zamiarów, Adam Cyprian również słabo uzasadnia sw6j wysoki
awans społeczny. Zofia MoJ.dcka w
roli inżyniera parowowwn!. 1 narze·
ozonej Sybirlakowa, nie stwarza
określonego typu ani w pierwszym,
ani w drugim wypadku.
Nad wszystklimi wykonawcami g6ruje poziomem kreacji Henryk Modr.zewski w roli dyrektora Rubcowa,
dobrego ducha środowiska. Wydaje
mi się figurą najbard7!lej rosyjską w
całej sztuce. Jego Rubcow najmocniej przemawia nam do duszy swym
idealizmem, wiarą, optymizmem,
pr,zyjaznym podejściem do ludzi,
bezpośred'niością i szczerO'ścią i nieubłagany jest tylko w obliczu fał
szu i zdrady. Z jego tężyzną moral.
ną wymownie kontrastuje sylwetka
szczupła i wątła fizycznie, dO'bra
w ruchach i gestykulacji, wyrazista
w gr,ze fizjonomii.
Pozostałej obsady dopełniają: Zofia Ankwicz, Zofia Petri i Haooa
Racięcka.
Sztukę umiejętnie wyreżyserował

Iwo Gall. Mialbym tylko jedno zastrzeżenie odnośnie aktu pierwszego.
Wydaje mi się, źe ruchliwa stacja,
na której przygotowuje się wie1ka
urO'czystość. Za bardzO' ram pustką.
Przekład sztuki, pi6ra Kaz:im.i.erza
Chmielewskiego, zaleca się popraw-

nością

i jasnością.

Udatne dekoracje Ewy Sobolto.
wej. Efektowna u:właszcza oprawa
aktu pierwszego i bardzo przyjemna
w akcie drugim. Na pochwałę zaSługuje również operowanie świa
tłem i sprawność personelu technicznego.
ST. WOYNA-GWI~DZII'lSKI
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KALENDARZYK
DZIS:

Sobola

Hilarego, Felfksa

14

JUTRO

STYCZNIA

Marl<l\1 Jana,

KRONIKA
WAZNE TJCLEFONYI
Komenda Miejska M. O .
f'ogotowlo Ratunkowe PCK 104.44,

StrU ;'ouma
Miejskl Ośrodek ln/Ol'lIlAejl

Dyżury
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pOCZCie,

Czy to "dziewiątka"? Proszę
.
przypOlnnie Ć mi dni a 29 s t yczni a, ze
mam opłacić weksel. Proszę rów·
nież obudzić mnie dn. l lutego o
g. 6 rano.
To wcale nie żadna fantazja. To
po prostu jedna z usług poczty, o
258·60
lU.11> których nie wiemy. a z których mo·
117-11 żemy korzystać. Bo 2daje się nikt z
8
zapominalskich łodzian nie wie, że
159·16 za opłatą 20 zł może .zamówić telefonicznie (nakręciwszy nr 9) obu·
dzenie o właściweJ' godzilllie, lub też

Dzisiejszej nocy dyżurUj" apteki:
Anton!ewicza (l:lz. PabifiJ1!cka (6).
OanJelecklego (Piotrkowska 1271, GQr.
czyckJego
(Daszyńskiego 59)
Karllna
(WSChodnla 54) . Apteka Społeczna Nr 56
(Zielony Rynek 37),
ZagóroWSkJel CLlmanowsldego 37).

Teatry
TEATR PAJQSTW. Im. ST. ,JARACZA:
o godz. 19.1& .. Zielonll ulica",
TEATR POWSZECHNY - o godz. 19,15
"Rozbitki4 ' •
TEA'fR .. OSA" Trau,;utt3 1, tel. 21:1.1U:
o g. 19.5r - .,noman, • Wodewilu"
TEATR KOMEDII MlJZYCZNEJ .. LO'!'.
NIA" - o godz. 19.15 .. Ptasznik
1\ Tyrolo".
PAlII"STWOWl' TEATK 1'<OWf (ul. na.
szyńsldogo 34) o godz. 19,15 "Bry·
gada szldierza }i;srhana".
rAl'iiSTWOWE TEATRY 1;YDOWSIHE,
ZESPO;r, WROCLA WSln, ul. Jararz:>
Nr ~ - O gOdzinie 19,30 ,.Klllska Ha.

mana".

TEATR LALE l. "PINOKIO" - O godZi.
nie 9,80 (dla szkó~J .,Historla cala o
niebieskich mJgdałaeh".

"'no

ADRIA
godz.(dla
16. młodz.)
18. 20 -- •• As w)'wiadu" .. SumIenie" godz
17.
19. 21: d07.w od lat 14
BAJKA
- .. Kwiat
- godz. 18.
20; dozw,
od la.tmiłości"
16.
ODY.NJA - .,ł'ro:ram Aktualno.el Ktaj.
lo Zagr. Nr 3 gOdzina U, 12. 13,
ls:nł:Z.~l. _ .. BohaterowIe
Pustyni" - godz. 16, 18. 20.
lIlUZA .. Bitwa o Stalingrad" goczina 18,_ 20:
d021w. od Parmeńsk,,"
lat U
POLONIA
.. Pnste!nia
_
l. seria: gOd:&. 17. 19. 21: dozw od
lat 18
PRZEDWi09NIE - •• Wiecz= Ewa" godz. 18, 20; dozw. Od lat 14.
ROBOTNIK - .,!\tilczenie Jest zlotem";

BAŁTYK -

BEi6'l\Jrli

ROl\!!d~.1~~~2~i~;~~~~f:~:~~~

godzi.
REKORD - "Swiat sio lImieje" - dla
mlod.:. godz. 16; "Sen o miloAci" god.:. 18, 20; dozw. od lat 18.
STYLOWY - .,Nikt nie nie wie" - go.
dzlna 18. 20; do>zw. od lat 14.
IIWIT - .. w pogoni za mężem" - godz.
17.30. 20; dozw od lat 14 .
TATRY "R~ym miasto ohval'te" godz.- 16,.. Konfrontacja"
18, 20; dozw. od
18. 16.
TĘCZA
- lat
godz.
18,30. 21; d02W. od lat 14.
WIS}',!\. - ..Szeroka dr0lt a " film polskiej
produkcji - godz. 17, 19, 21; dO'LWol.
od lat l4.
WŁóKNIARZ - .,.'1.11 Baba i 40 rozblijnl.
ków" - godz 12.30. 14.30, 16.30. 18.30
woi?Jg~od~w:,Ii~n~~~:iaeja" _ godzina
20; 17.80,
dozw. 20.
od dozw.
lat 14. od lat 14.
15,
ZACHĘTA "Pot..:pieńcy" godz. 18,

DZmClOlI-f DO LAT 8 WSTflP DO
KINA WZBRONIONY.

Zebrania

k órei

wać telegramy kilka

•

nie znamy

dni naprzód

~ LT.

rzmaczkiem TD i określeniem dnia,

Za 20.wyrazowy tekst oPłaca~

Radio
SOBOTA, 14 stycznla
11,57 Sygn. cz.; 12,04 Dzi.enn:ik; 13,30
Frogr. dnia; 13,35 Aud. s:zk. <Ha kl. X-XI
"Historio. literatury polskiej";
14,00
Pl'l!:eglfl,d kult.; 14,10 Na.jmek. aud. przy.
S\!Iego tyg.; 14,20 In!or. kult.; 14.30 Kar_
116wsl w bajce; 14.55 Konc. ma alt. Telema.na w wyk. M. SzaJl.esloi.ego - altclowko.,
Kwart. smyczk. PWSM oraz I. SiJerodz·
,...
klawe!3yn . 1510 Utw lromp pol
""eJ ..•
.
.•
w wyk. :M. IJ,U1ńllk.lej.Riegerowej - fort.
15.30 •• Ptaki d zwi.en;~t.a"
aud. ~!..
TYIUZ. dla śwletllc dzlec.; 1G.00 Dzi·enml,;
1620 .Akt. łódzkie; 16,25 Wa.lce:
17,00
przy sobocie po robocie"; 18,00 '-'-~ kra.
ju i ze ~wLata"; 18,15 Muz.; 18,40 "wS'Żech
nica. Radiowa" -:- .,POdstawy e!<onomii":
19,00 Konc. symf. w 'Wyk. Wlelk. Orko
Sym!. PR p/d L3.S'LIo Somogyl.. Transm.
do CzechosJowacji; 20,00 Dzioonik; 20.40
:Muz.; 21.00 Kone. 1'07.r.; 21,40 "Ludzie
be-zdomni" 4 fra.gm. ~w. S :!:eromskJego' :r.l.OO Fog. R Fcrugsena "o bó.
lu"; 22.13 Omów programu lok. na jutro;
22,15 Muz.: 22.20 Kone. rozr..Tran:sm. z
CzechosłowacJ,i ;
23,00 Ost. W1o.d. 23.10
Program na jutro; 23,15 Mu'/:. ta.n.; 24.00
Koncert życzeń.

Rejestracja
woiskowa
t.
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Radioodbiorniki na raty dla członków SKRK

i:~~~::~e t~y~~:;:k:~~~:k:~

Gl. Zw. Zaw. Prac. Spóldz. i in.
KONFERENCJE
~ dlatego uważa i uważać będzie, za
słuchaczy
UCZELNIANE ZAMP
!swól miły o.boWią.zek prowadzenie
... daIs j
lk
k.1~
t L
Obale stałego
ooopeit.rywooin. szk6ł i go 1 w Domach Towarowycl1 gdzie spr21S
Z
d Z
Ak d Mł dzi' Pol ~
ze WII. l z az,", us er tą, prześwietlic w radIioodbiornilmJ s;i.eciowe, Spo. daż odbywa się w loolejnoścj zgłooI'Je11.
arzą
.w. . a. . o ezy
-~ jawdaJącą się w naszym życiu.
łec'ZnY Komitet RaiI'iOfon.Wa.cJi Kroju ulaL
W myśl por=miend.a. Zarzadu Gł6w. skiej orgamzuJe na wyzszych uczel-~
LOT
ma r6wnip-ż SIwym czl()l!1kom 21a1kup aspa. nego SKRK z Dyrekcja Nacz€llnll CHPE, niach łódzkich konferencje uczelnia-~.......................................................................................~
mt6w md.iowych w llkJepach Centrali sldc.py otr:>qmały pCII(ce~ :zarezexwClwa. ne członków ZAl\1:P. Na konfer-€n-I
Handlowej
Elektrotechnd=e- .nie.
dla człon. cJ·ac·h tych oprócz
podsumowanl'a ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.
_
_ _...;._Przemysłu
_ _...;.________
k6\v 15-20'1.
SKRK,radioodbi.oTndlk.ów
którzy Sil równoczeŚME>
członkami Związl{óW l'AwOdowyeh
oraz wy,ników pracy zostaną dokonane
dla słuchaczy Wstzechnicy Radiowej, któ. wybory illowych w1adz uczelnianych.
~
rzy nie będąc człol1!k.amlil Zwlą",ków Zawo
db d
. k f
.
Za pośredn:lcŁwem Redakcji .. D7lIennika dowych ani SKRK, uzyskuj~ pisemne
Jutro o ę ą Slę on erencJe na
przy.imuje do SZYCIA - l'racownla:
Łód!z.kiego" złożono:
poparcie tereno.wego zo.r~du SKRK. W następujących uczelniach: PWSP w
ul. KAMIENNA Nr 22 (róg Kilińskie.
Eeozlmien-me na głuchoniemych 25oo,~ł; t~n sposób można. n8;byv;ać ro,dioodbio; lokalu
przy Al. Kościuszki 21, go<).
front, II pletro, telefon 208"%4.
(403 g)
W~~~~;~4'~o~ Nr 2 na odbudowę =p;a~~t Ilp~~j~~~~y ~~W1~ O god.2l. 8.45 oraz na Politechnice Wykonanie solidne,
- aBa.nk
____~
___________________________________________________________________________
. . _______________________
HandlowY
!Da PCK zł 481.-.
ne CHPE, bądź Domy Towarowe.
Łódzkiej w auli X o godz.
10. . (k) 1;.._ _ _ _ _ _aa
_____________
_ _ _ _ _ _ ____
_"

i

Wszechnicy Radiowe)·

.ar..

Ol _

BIELIZNE

I

W czasie, gdy otrzymal~śmy f!:
komecznosc
zdobycia dla niej grezarki górnej.
Majster Lemański wziął starą, nie
potrzebną nam wczepiaczkę i prze
robił na greza!'kę. W rezultacie daje
to olbrzymie oszczędności 'bowiem
skraca cza.s obróbki drzewa o prze·
Stefan Lemań~ki - majster Z Pa- mański - sam je zrObił. Wkrótce po szło 50 proc.
bianickiej Fabryki Mebli Biurowych tem zrobił własnego pomysłu szli,
Pijawka
b
.
l' d
y
o I ...
ezsprzecz~e n~ ezy , o grup cz· derkę automatyczną do ostrzenia pi!
Ale
Lemański okazał się maj
łowy ch rac]onahzatorow w ł'rze!llY' tarczowych. Do tego czasu piły 0śle. Przeszło 50 wyna1azko,,:, l U· strzy1iśmy ręcznie, pilnikami. Na strem "do wszysvkiego", kiedy stud
sprawnień to swego rodzaJU re. . d . iły t
ł
40
. nia nasza przestała dawać wodę.
kord!
ostrzeme Je neJ p
rwa o
mI' Wezwal~śmy Specj~list.~. obej~zal,
nut, a teraz - przy ostrzeniu ma. ?rzekł, ze trzeba WlerCIC nową l ~
5
• t
. t
19 p l' a s
szynowym -6 mmu . Juz z ego ządał 250 tys. zł. y.ró:vczas Lemańs~1:l
do
J'ednego
wynalazku
zyskamy
rocznie rozpoczął bada ma. l w rezultaCIe
_
W J'akl' sposób doszedłem
okcło 120 tys. zł oszczędności. Rów sko~stru.owa.ł rodzaJ :pompy, która,
moich wynalazków? - powtarza py
1
tanie Lemański. _ Odpowiem na to nież wie e oszczędzamy przez zasto wyclą~aJąc Jed~ocześme z wodą m1;lł
znanym i starym przysłowiem ,,Po- sowanie ulepszenia gwarantującego ocz.yśclła studmę. Mamy obec~le
kó " stały dopływ wody do kotła loko- ŚWl~tną wodE! i 250 tys. zł w kle·
trzeba jest matką wynalaz w. mobili.
szem.
A'rzyszedł do mnie któregoś dnia dy
rektor i powiada że w związku rz
..
. .
przeJściem
na
produkCJę
mebli
znormalizowanych musimy mieć
więcej pras. Rozejrzałem się. Poszu.
.
1 ł
h
ka.łerr.t W złomie. Z?a al. ~m tr~c ę
CZęŚCI, re&:ztę dorobiłem l w ciągu
czterech miesięcy zmontowałem 19
pras PóźnieJ' _ ulepszyłem heblar
•
• •
kę gru'boscmwą
do obróbki płyt
przed fornierowaniem. Ale, po co o
tym mówić? Zrobiło się i już. Prze
cież dla naszej fabryki, a tym sa-I
mym - dla Polski. 30 lat pracuję
jako tokarz, mam pewne doświad·
czenie i wykorzystanie go uważałem
.za swój obowiązek.
.-

hę zakładu, pow3tała

I

stkim gezy fasonowe do obróbki me
na literę S; roczl1.ik 1906 - przy I.!I. Piotr bli. W Centrali Zaopatrzenia nie
kowskicj 104.8. (II piętro) - na R\tprę S; mog1"śmy ich dostać. Już nie wiedzie.
rocznik 1912 przy ul. ~otrkowski.ej
liśmy jak sobie poradzić, a tu Le"
Nr 104a .(III piętro) - na liter\) S.
l'2.

MĘSKĄ

50 WYNALAZKÓW I USPRAWNIEŃ

Gezy fasonowe

r

2:1
2:0
8:0
5'0

Sz Je
z.
Cl t e egram wys any~
wieczorem, przychodzi do adresata~
:
następnego dnia rano.
~
~a.~ta-~~a.
~:~
Jeżeli mamy do czynienia z ()soba~
eg ~
, . t.ereso~
mI podróżującymi i nie wiemy w~ Ws~stkim. n.ezaI~ _
F
jakiej miejscowości znajdują slę.~ wyja~n.amy, ze p.owyzs."tn ;;n~:
możemy wysłać pod jeden G1: ew. ad·l~yWieszone od mepa~ę.~
ma
resów telegram 2l nadrukiem FS, a~ sow w gabl~e •. ,?zyteln ka'e~ g 96
poczta poszukiwać będzie adresata:~ ch.u przy ulICy PlotrI,t'!,wski Jr:::
pobierając.za każde dosłanie 50 proc. oslągnęły PC8!licz~golne
yny
opłaty za dany telegram.
(w) ~ W-C-'J;-()-r-~-J na boaska~h Za~ :;ypanych SniegJem w kombInowa·
~g~mnienie ważnego terminu (za
A'
zł ·
~ nych konkurencjach śnie'.iW-todoWODo wiadomoścl' zapalonych filate.
U .
~grud()wych. Mecze piłkars e odbyły
U
r.! się w zreformowanym stylu, dos·toki"
t
d
I·
~""d k" ~
h
listów podajemy, że można na pocz
cie zaprenumerować serie znaczków
SZ
RlC
I
WOj" UP Z Im~ sowanym do warunitów zimowyc.
l__
1
k
P
"
.
~
Gracze
uzbrojeni
byli
we
wsulkiego
poc ztowych za or...J.es ro u. renu·
Rada Pans,twa zatwJerdzlła. uchwa względem. prel~l!nQIW~nych sum~ rOdzaju sprzęt sportowy według
merata ta kosztuje 200 zł. Tak sa· lon~ prz.ez ło~ą WRN budżet Wc- ~a1~zł?, SIę POZYCJ~ zWl~zan~ 2l p.od~ własnych pomysłów i możliwości fi
mo zamówić można abonament od· jewodzkiego ZWIązku Samorządowe. mesleruem warunkow zarOWla mle-~ lll!.Dsowych: narty sanki łyżwy itp.
cisków datowników okolicznośclo- g.o na rok 1950. Budżet ten !Zamyka sz.kańc~w woj. łódzkiego. Na te cele~ Najczęściej stoso"';'ano "główki". Ze
wych.
SIę kwo~ą 90.309 tys. zł. .
,wyda. SIę 16 mU: zł.
~ względu na cbciążcne nogi, piłki
A teraz kilka ciekawostek "tele·
Zgodn~e z W?'t!~znyml Rad~ PanDuze maczeme dla go~po.darcze~o~przesyłano przeciwnikom przeważnie
graficznych",
stwa naJ?o~azrn:eJsz~ pozycJ~ w rO:ZW0ju woj. ma pre}.lmlI:owallle~ przy pomocy rąk.
NIe wszyscy wiedzą również, że ja tym b?dzeCle zaJm'!Ją wyd.atkl n~ wlększy~h sum ~a mel1oracJe. Na~ Przcbieg zawodów był niezmiernie
dąc · pOCiągiem nadać można tele. Szk:~lnlct:wO, zdroWle publiczne
1 tym. odcm~u wOJ. nasze było szcze'lożywiony, czego zewnętrznym WYgram u konduktora.
mehorac~e. Pochłoną .one 67 procent gólrue zan.ledban~. Fatalny stan łąk~ razem były zaczerwienione nosy, ró.
Nowością wprowadzoną od l stycz_ globalneJ kwoty bu~et~.
i gruntów za!owr;o
go~podar·~żowc pClłczki i amarantowe uszy.
nia br. jest, że w okresach specjalnie
Na r{),Zbu~owę szkol 1 ;>rase k';ll· st-v:ach chłopskIch Jak.l maJątk~ch~ Zapełnione trybuny tym razem
"uroczystych", czyli przed· ś·więta- tura1no-ośWlato:we w wOJ. łodzkim panstwowych
s~owIl
powazn~~ nie mogły przejawiać swojego entU'Z
mi ora2l popularnymi imieninami przeZ?-acza WOJ. Z~. SaI?~rządowy Pt~~szkodę, hmnuJącą ro~wój akch~jllfLmu przy pomocy trąb jerychoń.
(Zofia, Stanisław dtp.) można nada. 18 mil. zł. Na drugun mIe]SCU pod hI-! i o~ó~y postęp ~ol>Dlctwa.
~ sklch, gdy:i: zbyt silny mróz me po_
---------Rek blez.ący pOZiW~h samorz.ądo~~ zwalał na otwarcie ust.
mieszkań dla
wo~. łódz!~lego w duzyrr; ~topmu z1~-1 Wyniki nale'.iy oceniać nie tylko
kwidow.ac ~e. ~~lączkl 1 • zapewnlC~ ilością. bramek, lecz również liC'Lblł
zarządzeni-e
l~d~oŚCl
Wle JsI:1eJ lepsze l kor7Yst'~zaklejonych śniegiem OC'LU, nosów,
(Jb) i l us1 tak zawodniltów jak i kibiców,
meJsze warunkl pracy.
~ którzy porwani fantastyczną formą
Sprawa uprzystępnienia mieszkań stracJ'! wolnych ml'eszkań w tych
~za
' ro'wniet w
~
WOdn'k'
I ·uw rzuCIT
l SIę
dla łodzian w podłódzkich miejsco- miejscowośCiach.
~wJr walki kulam! śnieżnymi.
wościach letniskowych wkroczyła
Zarejestrowano już kilkaset miesz
~ POdając powyższe do wiadomoścl
wreszcie na konkretne tory real\.· kań. całkowicie niezaJ·ętych. W Wl'e~miłośn'kom
sp ortu. P rzepranam7
~
1
zacH. Wladze miejskie, opierając się lu wypadkach wskutek braku nadWYSTAWA PUSZKINOWSKA ~lch za nieuwagę działu sportowegO i
na odnośnych uchwałach MRN i Zoru mieszkania te niszczeją. Przy·
Dziś o godz. 16 w świetliCY Zw.~ przyrzekamy za niego, że w/w wyWRN wystąpiły do Mi.n. Adm.inistra- puszczać
należy, że Ministerstwo Zaw. P~ac. Spółdzielczych odbędziel wleszka w dniu dasiejszym powę~
cj! Publicznej 21 prośbą o objęcie de- przychyli Się do prośby ŁodZi i u- Się otwarcie Wystawy puszkinow-~ druje do ~agaz~u !llakul3;tury. nakretem o publicznej gospodarce lo· możliwi już w ni.edalckiej przyszło- skiej. Wystawa ta została zorganizo.htępna zas ulmze S1ę dOPIero, gdY
1{a1ami G ro t'k
' tych 1o k ali przez robo 1;.. wana prze2l Związek z okazji ur,,-~ boi s k a pokr'
. Złe
. Ioną .t rawA<!'
Lo~
Dl, K ol umny, Tus zyna, ś'
Cl o b
jęCle
YJą SIę
Poddębiny i wielu innych podłódz. ników łódzkich, mieSzkających do- czyście obchodzonego zakończenia Ro~
Red. nIe-sport.
kich miejscowości letniskowych. J€:- tąd w Skazanych na rozbl·órkę i ku Puszkl'nourskl'ego
~ Od redakcji'
".
III
•
dnocześnie
pr;zystąpiono do reje· grożących zawaleniem ruderach. (b)
W otwarciu Wystawy wezmą u-i I le!tarzom :;darza się, że .sami zadrlal przedstawiciel partii, Zarządu~choruJą. l\ledice eu~a te lPSU~ -

Dziś
j dnra 14 bm., stawią. slO do
rejestrOOj! me?czyźni: z terenu RKU ,Lódź
.Miasto l Komlsariat M. O. G, 7. S. 9. lO,
15); 10C1o!lil, 1905 przy ul. Ogrodowej 341'
:na literę s· rocznik 1909 - przy uUCY
('ipsiellskl ~j '7 f.J - nc. JJltery R, S; rocznik
1008 - przy ul. SkarboweJ 28 - na Utery
S. Sz; rocznik 1905 - przy ul. Wólczań,
skiej 251 - na literY R, S.
_ Może wobec tego ja opowiem o
Z terenu RKU.Lódź·Mlasto 11 Ckom!sll
l"at M n
1 2 3 4. 6, 11. 12. 13; 14): innych pracach majstra Lemańs·kic·
r~cznik . HiO!! nrz~ ud świetokrzyskiej 15 go przerwał rozmowę dyrektor
!lA litery R, S; -rocznik ]91.1 przy Ul.
Armi>i Ludowej 28 na IIterę.~; ro~'Z, Gruszczyński. A więc przede wszy'
'~y'~

ŁKS - Polonia (W)
Ruch
- (B)
ZZK
Polonia
_ Lechia
C
i
S
b' k'
racova.-: 70m ler 1

. tu.120 4zl 'łk aTzal
. d Y ' n aSIt ępny wyra1z kor.!~
Się

w którym mają być doręczone.
Jeżeh mamy zamiar telegraficznie
zawiadomić kUltu naszych znajomych o jaldmś fakcie. możemy na·
dać jedną tylko depeszę z kilkoma
adresami.
a
Poczta zawiadamia
wszystkie te osoby. pobierając za
pierwszy adres normalną opłatę, za
pozostałe tylk~ po 30 zł.
Mało rozpowszechnione są także
tzw. telegramy listowe ze znacz1dem

- W lokalu, Skorupki 8,18. o godz. 19
'Zebranie Szkoły Pracy Społecznej TUR tL
wieczór dys.kusyjIIlY.
.
"Socjalistyczny stosunek do pracy" - zdanie to ceraz częściej słyszy
W Ośrodku PropagandY Sztu.t{l się na zebraniach fabryC'Lnych, coraz częśoiej widzi się na szpaltach Ga(Park SlankiewiCZ&), o go&:. 9 odC'Zyt
Wyrazem tego stosunku jest nie bezmyślne ,automatyczne wykoG. 'rlmoliej ewa pt. "Pus:zktlIl i nasZ3. zet,
nywanie pracy, lecz praea twórcza, bę dąca zaszczytnym obowiązkiem ka~de
wsnólc7.esność'· •
..:.. w lok.a.lu własnym, o godz. l8 ze· go obyWatela. Przodownicy pracy, ra cjonalizatofzy - oto czołowa grupa
branie wyborcze P<Jds.truw. Organ. Teren.
Nr 1 t 2 dzielnicy śródm.-Lewa PZPR. rGbotników i pracowników, Idórzy właściwie pojęli socjalistyczny stoW lc.kalu. W6Ilcza.flSka 5, o godz. 18 sunek do pracy. Są onł awanga.rdą budowniC'Lych socjalizmu w naszym
walne zebI'lll!lle członków KS "Ognd.wo". kraju. A jest ich z każdym dniem więcej ...

k
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majstra Stefana Lemańskiego
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Majster Sl'EFAN LE~IMiSKI PI:Z1 pr"I)~-'
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Ulepszone suszenie

Ten wynalazek jest znów z innej
dziedziny: Każdy materiał w naszej
fabryce musi przejść przez suS!Zarnię. Normalnie suszenie drzewa trwa
do 6 tygodni; w naszej suszarni pro
ces został skrócony do 5-6 dni. Zasługa to również majstra Lemańskie
go, który wprowadził w suszarni ca
ły szereg ulepszeń.
Dźwig

towarowy

A teraz ostatnia praca Lemań"
skiego _ dźwig towarowy. Przez 30
lat istnienia naszej fabryki transport na I i II piętro odbywał się
ręcznie. W roku ubiegłym postanowiliśmy zbudować dźwig. Zwróciliś

my się w tej sprawie do przedsię.
biorstwa w Warszawie, które kos~ty
budowy określiło na 3 mil. zł i przy
rzekło ukończyć instalację dŹWigu w
drugiej połowie 1951 r. Dla nas był
to rzbyt daleki termin. I tu przyszedł
z pomocą, jak zawsze, Lemański.
Okazało się, że swego czasu praco.
wał on w przedsiębiorstwie budowy
dźwigów. Zna tę pracę i podjął się
sam dźwig zbudować. Po uzyskaniu
odpowiedniego zezwolenia, przystq~
pił do roboty. W Łodzi, w Centrali
Złomu rznalazł najważniejszą część
dźwigu dŻWigarkę, którą nabył
za 35 tys. zł Pozostałe koszty wy
niosą około 65 tys. zł. I w rezultacie

zamiast 3 mil, zł, dźwig zbUdowany
9ystemem gospodarskim będzie nas
kosztował około miliona.
- I będziemy go mieli pnz:ed 1
maja br. dodaje Lemanskj _
Uczcimy tym dzień Swięta Pracy
- Nie sposób wymienić tu wszy.
sfJkich prac, ulepszeń i wynalazków
majstra Lemańskiego, bo jest ich
zb~t wiele - kończy dyr. Gl'uszczyń
SkI. Jedno mogę jeszcze dodać: ta.
kiego pracownika jak Lemański ży
czyłbym każdej fabryce.
Irena Beok
DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 14 (1636) 5

SPÓŁDZIELNIA
PRACY

»SŁA
W
z o. u

P~STWOWA
Szkoła TeclmiJcz.
no-Przemysłowa w Łodzi, ul. Ze
romskiego 115 pQS2;ukuje instru!t_
torów - PTzędzailników do szkoL
nej IPrzędzal~1 zgrzebnej.
Zgło_
szen.i.a
przyjmuje
Seklretru-ia·t
Siltoly.
(k 522)

A«

ŁÓDŹ, ul. POŁUDNIO.VA Nr 78, telefon 262-83
przyjmuje do REPERACJI i KONSERWACJI

umiejąca DOMEK murowany ogród owoco.
GOSPOSIA
uczciwa,
gotować potrzebna. Gdańska 115, wy blisko tramwaju Łódź, spr.ze.
m. 2. Tel. 222_81.
dam WYjazd, oferty "Wilka".

PIORA WIECZNE kupujemy na
wet połamane - STALINA 6.
pmc stało,pal1ny pokojowy 1 piec
k.uchenny do SlPrzed~la. Ba.ndur_
TANIO kupisz, konystnFe sprne. skiego lO, m. 2.
Okazyjnie
dasz używane meble.
sprZEda 2 piece szamotowy 1 ame_ SP!tZEDAM samochód osobowy
rykański F _ma Sienkiewicza 3.
marki Opel.Kadet, Magistracka 14
sypia1n1~, szafę, gar_ KUPIĘ
OKAZJA.
kuc1mlę
gazową,
pIec
derobę, łÓ:1:ka, S?I'zedam,
Zerom. =motowy w starue
pierwszo_
sk.iego 31,
poprzeczna oficyna rzędnym. Oferty ..Elka" Dziennik
I piętro.
(k 437) Łódzki.
(11:444)

-

SY

POPULARNY SKtAD MEBLI

.semestry I, II. III, IV i V
nowy rok szkOlny w I MlejlIkim Gimnazjum i Liceum dla
Doro.słych,
mńOOlZCZą.Cym się przy
ul. Armi.i Czerwonej 41, pmyjmuje
kancelaria sZkoły do dnia 30 stycz
Dia rb. w godzinach 0<1 16 do 20.
Łódź, dnia 12. 1. 1950 r.
ZARZ~D MIEJSKI
w ŁODZI.
(1l~
Da

z

urządzerrlamd

teatralnymi -

ZATRUDNI

KUPIMY

!cio" -

Łódź, ul. Nawrot

27.

Miej~kie
Przedsięłliorshro Drogowe
w Łorlzi.

!L~f.~~~~~~I~t 11~.E~2.~~~~
garderobę,
... ODNAWIA KRAWATY.
CE R UJ E

RADIOODBIORNIK

~

;u;

LEKARZE

r_

PiotrkOWSka 9.

I

I •J~G1.~?j~
Dj

.~

---

Dr TE1UPSKJ specjaJlsta wene. ZAOFIAROWANIE PRACY
ryczne, skórne włosów. moczo. POTRzEB"lrjEMY zaraz 2 śiusa.
Łódź,
płcIowe. Piotrkowska Nr 114.
rzy-spawaczy, 2 tokarzy.
(401 g)
G Sierpnia 82.
Dr KOWALSKI speCjalista skór_
no.wenerycznych 3-7, Piotrkow_ KOmUNIKACYJNO Transportowa
(274 g) Spółdzielnia Pracy .. Wzór" w Ło_
sk.a 175.
dzi Lutom1erska 13, zatrudni na_
Dr PIWECKI wewnętrzne (pluca, tychm1ast
1 montera na si1n1ki
serc~, Piotrkowska 35, 3-6.
samochodowe "Diesel" z prawem
jazdy. Warunki do omówienia.
Dr BALICKA specjalista: skónne,
weneryczne. 4-6 Sienkiewicza 62 POTRZEENY
wykwal!lilkowany
krawiec damsko.męski, konfek_
Dr pmTRASZKIEWICZ - specja cyjny. Napieralska, Więckowskie_
(305 g)
Usta chorób uszu, ~ nosa, gardła, go 1.
11-12, 15-16. Sien dewicza 73.
BIELIZNIARKA na koszule m~.
potrzebna. Kamienna 2,
Dr HORECKI Choroby żolądka, skie
(404 g)
klszek, wątroby, Naru towicza 36. front 2 piętro.
Tel. 206_99.
(k147) - - - - - '
POTRZEBNA lPomo~iro domowa
Gdańska
Dr JADWIGA ANFOROWICZ
sta~ lub przychodnia,
(k521)
skórne, weneryczne. kobiece 8-11 nr 7&-6.
l 1-7. Próchn1ka 8.
(k118)
POMOCNICA domowa bezdzlet'!1.e.
Dr LENCZEWSKI speCjalista cho mu małżeństwu patrzebna. Wa_
rÓb kobiecych, akuszerii. Piotr- runki dobre, Więckowsk'iego 8/23.
kowska 56, przyjmuje 8-9, 3-7.

-

--

--

Dr

CHĘCIRSKI

KONTYSTKĘ

-

~

~

-

-

-

-

_

__

.

-

._- _.

FOTOGRAFIE PRZEPISOWE
do rejestracji wojskowej om!
inne wykonuje w ciągu 10 min.
4 sztuk.i za złotych 100.-

DOM czynszowy w Łodzi k\lIpiiJmy
n.a<tychmiast, POOred1nictwD, Plac
(k 509) Wolności 6.
(k 496)

~

\\I li ~lf"~)

~j~

ZDJJl)(!
Lódź,

Państwowy

skórno. wenery~z

ne, 6-8, Piotrkowska 157.

Dr RASJ1itSKA przeprowadziła się
- przyjmuje SwierczewSltiego 25
tel. 2Z1_75, godz. 16-17, wevv'Ilętrz_
ne dziecięce.
(k 512)

-

znającą

przebitkę

pOsz.ulruje Nakladni a Przemysłów
Chałupn1czych. Piotrkowska 38.

POTRZEBNA manicurzystka !pCilicurzystka sila dobra:. SwiJerczew_
skiego 2, fryzjer.

-

P OTRZEBNA
przewijaczka na_
tychmisst. zgłoszenia, ul. Nawrot
nr 87, tkalnia.

Dr WOŁKOWYSKI specjalista
skórne, weneryczne 4-7, Wscho.
clnla 65 (Piotrkowslta 46)
NIANIA 'rutynowana i gosposia
znajaca się dobrze na kuclml po.
Kilińskiego 96a, m. 2,
Dr BORNSTEIN Mikołaj, ehoroby trzehne.
(416 g) godz. 11-13.
(4M g)
IIrob'iece, Traugutta 9.

--

Telefon 150.36.

DZIS o gOdztatie 19.15

!I,Rozbithi u
Komedia w 4 aktach Józefa

Blizińskłego.

Z udziałem - A. DYMSZY, P • .BELEWICZ-ZIEl\mIl"SKIEJ.
W. WALTERA, W. ZIEMBI~SKIEGO wraz z całym zespołem
K8lSIa czynna od 10-14 li od 16.
(K. 400)

))05

Teatr

Traugutta 1

«

TELEFON 272>70
OZIS o go<b;inłJe 19.30 ARCYWESOŁA KOMEDIO,FARSA p. t.

uRo .... a,.s

H'odeUJilu U

Z

30 os6b zespom - orkiestra - balet. - pomysłowe dekoracje,
b!'l"W!'e stroje stylowe - orygina1na szopka krakowska i ku.
luel1n. - Kasa. czynna od godz 10 bez przerwy. Telefon 272 70
Przedstawien1a rozpoczynaj» się eunktualnl:<e.
(K. 3'98i

Teatr Komedii Muzycznej "Lutnia"
uil. PIOTRKOWSKA Nr 243

OSTATNIE DNI!

CODZIENNIE o godzinie 19,15

"Ptasznik
Z Tgrolu e6
Operetka w trzecb aktacb &1. WESTA f lIELDA.
UDZIAŁ

BmRZE CAŁY ZESPOI. ARTYSTYCZNY.
ClIOB - BALET - ORKIESTRA.
BiIlety wcześniej do nabYCia w lmsie teatru Od god2liny 10 do
13 I od 17. W !lIiIed2iele i święta ~ teatru czynna Od godz. 11.

PAtlSTWOWY TEATR

NOWY

ul. DASZY:N'SKIEGO Nr 34.
Telefon 123.02
DZIS o godzinie 19,15 pelua humom sztuka czeskiego autora.
WASZKO KANI

szrfierzado wieczom.
Karhana"
"Brygada
Kasa. czynna od go&z.
12

ZIiliżl'i

dIla studentów i ezlonl,6w

Związ1<ów

Zawodowych

I

ważne.
fi

PANSTWOWY TEATR LALEK .ARLEKIN"
w

ŁODZI,

ul. PIOTRKOWSKA Nr 152.

Telefon 258.99

W PRZYGOTOWANIU
w ra·mach Festiwalu S.tuki Radzieckiej

uZlota Rgbho 6ti

ZAKŁAD

AUTOl\lATYCZNYCn
Piotrkowska 199

w opracowa.ndu E. Tarachowsluoj; tłumacze;n,!e m. Jaremy.
LaJlki z repertuM'U SERGIUSZA OBRAZCOWA.
DaJJm i delkora.cje proje:h.-tuje K. MACKIEWICZ.

II »PARYZANKAcl
ARTYSTYCZNA CEROWNIA
garderobQ bez 'ladu.
Wiecltowskiego 6-5, front I P.

-NAPRAWIA bez ŚLADU
wszelkiego rodzaju QSzkodz01l4
ga.l'derob~ Tkalnia sztuczna
Frankowska. Wieckowsldeio 23.

-

RÓŻNE

ARTYSTYCZNA reperacja ubio_
rów
elektryezne pOdnoszenie
oczek, Szollnowa, Piotrkowska 30.

-

SZTANDARY WYkonuje Seredyń •
ska, Łódź, Piotrkowska 275. Dwa
- jeden srebrny medal.
SPRZEDAM l1an1o samochód Opel
Ollmpii.a, Sldłep, NOIWo:z.arzewska 4.
WYSWIETLAMY RYSUNKI szy>b_
KUPIĘ łóżko
metalowe .. Jam'\!_ ko, tanio, wIadQmość księgarnia,
sz.ewiez" i dywa:n 3X4, tel.~_28. PiotrltOwSlka 88.

-

ZGUBIONO
kartę rejestracY3n\
RKU - K<lńskle, M.arohew8 Jan,

NAUKA

Teatr Powszechny

ui. 11 LISTOPAD /. Nr 21. -

M.33

(K. 423)

złote

POSZUKIWANIE PRACY

-

__

(424 gO

!l'ÓŻne
przyrządy
i n.a·rzęd2lLa kupuję - ~rzedaję zam1eniaan, GdalL<ka 17 - KslęL

Dr GLAZER, specja4ista - skOr_ BUCHALTER _ bilansista, dlugo_
ne, weneryczne. 5-8. Andrzeja 28. letni ur21!)dnik skarbowy obejm1e
ksiąg handlowych w
choroby prowadzenie
Dr CZERNIELEWSKI
gcdzinach popołudniowych.
Tel.
Skóry 1 weneryczne, PIotrkowska nr 145_21.
(282 g)
nr 88
(k122l
:I: długoletnią prak.
specjalista: MASAZYSTA
Dr KUDREWICZ
tyką sz;pitalną
poszukuje pracy.
weneryczne, skórne 8-10. 4-7, Oferty pod .. Praktyka".
(k82l
Piotrkowska 106.
KRAWCOWA, czela-clnik przyjmie
Dr ROZYCKI, speCjalista chorób pracę w spóldzielil'JJi. lub prywat_
Przyjmuje nzj firmie. Oferty pod .. KrawIe_
kobiecych, akuszerii,
godz. 3-6. Piotrkowska 33 (lt116) ctwo" Dziennik Ł6dzki.
vJene_ MATEMATYKI, fizyld, chemii go_
Dr REICHi:R specj alista
ryczne, skórne. płciowe (zaburze. dzL:l.a 150 zl. Oferty Dzien.n.ik p<ld
rua) - Piotrkowska 14, czwarta.- ..1Z12".
(414 g)
(k117)
siódma

.

KSIĘG OWEGOBILAt~SISTĘ

la.mrpoę,

Zakładu

~"prawia

zatrudni
od zaraz

.

diolWą

ProsLmy zglas7AI.Ć sle w Biurze Personalnym
L6dź, ul. Targowa Nr 57, telefon 260,88.

Spółdzielnia. Pr. "WÓZEK"
W Łod7li, ul. P. K. W. N. Nr 3

tel. 133-77

tel. 167.17.

niak. Tel. 169.55.

NAPRAWISZ, najlepiej, naJ.
taniej ~ najpredzej w ZakładzIe
rall'owym pł'zy ul. PłOTU.
KOWSKIEJ Nr 31 (sklep w
bramie.
(29 g)

ja.dlafl;trl.ę,

pantograf precyzyjny SREBRO. złom w kaMej postaci
po il'7lE!'telnyeh
cenach kU'P'Ull~.
L1n'koWSk:1. Piort'koWSka- 120 t 5 .
SPRZEDAM p1$ny stołowy, Uup_
czan, garderobę z toaletką, kre_ PIANIN:)
kupimy na<tyclnnlast.
deus, kuchnię elektry=ą 1 rM. Of~rty do Dztennika
Ł6dzIldego
ne
przedm1oty. Połudn1owa 2, pod ..Sw1etlica".
m. 14, między 15-17.
(k 391)
OKAZYJNm spned.am samochód
RADIOAPARATY - fotoa!Paraty, osobQlWy Opel..Kadet. Wiadomość
ktinoapara'tY, motorki, każdą ra_ Zglierska 93, lPiw.larn.ia.
zgłoszenia.

(K. 511)

lI!Jej.skie ~ęb'ioorstW'O Dro,
,"awe w Ledzi ZATRUD:/Io'I:
IiSIJl)GOWYCILRILANSISTOW
oraz REFERENTOW
dń-lału koszt6w wlasnych.
Reflektuje się na siły wykwali,
fikowane. Podania z życ'ory.
sem Składać osobiście do MPD Oddziału Fersonalnego (Ló~.
ul. Piotrkowska 17, pokój 344).
L6dZ, dnia. 11 stycznia 1950 r.

I

sprzedaż, naprawa, STOŁ okrągły, gab1netowy, pjtee
wypożyozarue wag że1aznv. leżak automat, sprzedam

WAGI kupno,
stemplowanie,

niemowlęcych,

Państw. Teatr Lalek "Pino·

OGŁOSZI NIE

••

SPECJALISTA BRYCZESOW Las_ SPRZEDAM oka.zY1lnle
ma'll, Łódź, Jaracza 14, m. 45.
Al. Kościuszki 77, m. 1.

ELEKTRYKA
obeznanego

- ~UKRO.
SKOPY - FOTOAPARATY CYRKLE SZTOPERY
poleca i kupuje
J. PUJDAK i S·1m
LODt, ul. PIOTRKOWSKA 83

KONSTRUKTOROW dla pl'ojeldowania
elektrycznych urządzeń grzejnikowych
i TECHNIKÓW MECHANIKÓW lub
ELEKTRYKÓW.

\V~SKOTASMOWE

PRÓCHNIKA l (Zawadzka)
Najtańsze tr6dło zakupu mebli
SYPIALNIE, stołowe, gabinety
TAPCZANY, leniwce I poje.
dyńcze &IEBLE.
(klO77)

WVKWALlFIKOWANEGO

BIURO KONSTRUKCYJNE l\IASZYN ELEKTRYCZNYCH
ODDZIAŁ w ŁODZI
ZATRUDNI:

PROJEKTORY KINOWE

S.GABAŁA

OGŁOSZENIE

Da

FORTEPIAN
krzyżowy czarny,
krótk:!, n1edrogo sprzedam. W1a_
domość, Piotrkowska 86-3.

KUPNO i SPRZEDAZ

STOWARZYSZENIE .OGNISKO" w ł.odzi
organizuje w STYCZNIU bieżącego roku
KSIĘGOWOEiCI WYżSZEJ Z NOWDI PLANEM KONT.
STENOGRAFII WEDŁUG NA.JNOWSZEJ ~IETODY.
STENOORAFII PAI!LAlIIENTARNEJ.
ROBOT RĘOZNYCH NA DRUTACH.
HAFTU l\fASZYNOWEGO
KROJU l MODELOWANIA.
SZYCIA.
Informacjo i zapisy w Sekretariacie - ul. Moniuszki Nr 4 a.
codziennie w gOdzinaCh 9-21.
(K. 427)

Za.rLąd Miejski w Ledzi Wydział Oświaty podaje do wia.
domości,
że zapisy krotdydat6w

ogłaS!Ł...~

-

,-

o przetargu

PRZETARG NIEOGRANICZONY
l1a SPRZEDAż: guziltów metalowYch, drutów tryko.·
tarskich. I'zydelelt, zaczepów do gum. nitów i różnych
drobnych wyrobów metalowych.
Przetarg odbędiz.ie s:~ w lokalu CHPO przy ul. Piotrk()\vskiej Nr s:; (prawa oficyma, trz.ccie piętro, pOk6j 29) w dniu
25 styczn1a. r. b ., o godz. lO. - \V:l<lJ:um przetargowe w wy,
soIkośc,j 20.000,- z1 wiIlno być wpłacone do kasy CHPO na
god:zinę przed rozpoczęciem przetargu.
Powyższe towary są. do obejrzenia. na dwa dni przed pl'Ze.
targiem w Składnit"'Y Guz)ka!I'Skiej przy ul. WLęckowskiego 35
Rrozta S7..actmiku 'wiJnna. być wplacOIJa niezwłoc:?:nie po za,
toflczendu Qicytacji,
W roaJiJe ruie dojścia. Hcytacj; do skutku w powyższym ter.
m,i.n.le prnetarg odbęclrz~ się w drugim terminie w tYlnż, miej.
scu dJ dniu - o godtiJnie 13 - bez ustalenia ceny wywoław.
C1le'j.
(K. 499)

-

MASZYNY B!UROWE

•

Ogłoszenie

CENTRALA HANDLOWA PRZE~IYSŁU ODZIE:tOWEGO
L6dź, ul. Pill'trkows],a Nr 85

KUPIĘ
k!i1·ka !ciJ.ogramÓW pyro_
gallolu, kwasu g&lusowego. Labo_
POTRZEBNA pomocnica domowa ru,tOTi.um
Chemiczne, Łódź,
(446 g) W<sclrodn.La 74, tel. 154.36.
Wólczańs'ka 43-.'17.

Spółdzielnia jest dopuszczona do przyjmowania
zamówień bezprzetargowych na równi z przed·
siębiorstwami państwowymi. - Cen.y wIg zarządzenia Min. Handlu Wewnętrznego - Biuro Cen

KU

PRASY hydralUlAc:z.ne, dłwjg.ni(),..
we guzlk-arki, matryce do guzi.
ków i galanterii
b3lte1ltowej
sprzed8llll - PioukoWS'ka Nr 78/5,
t€llefOOl 179,64.

ZAPISY na nowy komplet pół. ZAGINĄŁ dowód. osobisty .,pal_
roczny, kroju szycia, modelowa- ceówka" ~ nazwlsko Ann.y Hele_
nia dla domowego użytku IPR - ny Raclęckiej, zam. w Łodzi.
Piotrkowska 24-7
SKRADZIONO legitymację tNłffi_
ZAPISY na trzymiesięczny Kurs waj OWIJ, na IIJazwisko Janina Kol,
pa,czew.s.!·:ca.
(42') g)
Kroju, nowoczesnego modelowa_
nia robót na drutach IPR, Piotr.
SKRADZIONO
2
legLtymaC'je
kowska 24-7.
tramwajowe, leg. Związku 2awo_
KURSY
SAMOCHODOWE, Ko. d<lwego. Mar.la Siko.rska.
ściuszki 68, przyjmuję, zapisy.

l

._-

KURSY Jcroju szycia modelowa_
nia damsldcgo, <izieclęcego przy
Instytucie Przemyslowo.Rzemie_
ślnlczym. Zapisy: gen. Swlerczew_
&kiego 17 (Radwańska).
KURSY krQju, szycia, modelowa_
nia przy IPR. - ZaJP1sy
P.!.otr_
kowska 69. godz. 8-19.
(k 455)

MASZYNY BIUROWE
naprawia konserwuje solidnie
SPOLDZIELNlA POMOCNICZA
Metan.owców~ Elektryków pod
l<ierow. tnż
erów-specjaldstów
Ł6dź, Dasz.yńskieg.o 6, tel. 147_53
Warsztaty: Jaracza 40, tel. 235>36

SKRADZIONO
aegitym,acje
2
KURSY kroju, szycia, modelowa. tramwajowa 1 Zw. Zaw. Fijalkow_
nia .. IPR". Zapisy 8-11, 17-20, ski Zdzisław.
(424 g)
Armii Ludowej 17/3.
ZGUBIONO legiiymację uczn1ow~
OP02NłONYCH pm:ygotowuję w ską na nazwisko Jerzy Sój'lm.
tem!Pie przyśpieszonym do małej
matury od kl. IV pOdstawowej, ZGUBIONO
legitymację SzkDłn\
Nawrot 13-8.
(k 443) ,Nr 152, Głowianka Helena.

SEKRETARIAT

SZKOŁY

Przysp. Adm. Handl. I. P. R.
Andrzeja 4 przyjmuje zapIsy
na Kursy Adm.EOlistr •• lIandlo
we maszynopis ania, księgowo _
liel, stenogralli i język6w ob.
cych.
(k 41.1

LOKALE

ZGUBIONO legitymację Zw. Zaw.
na nazwisko Snia<iy Zygmunt.
ZGUBIONO leg. Zw. 2aw.
d'zlel'OÓ\v, Zawartlro Maria,
124-21.

Kilińsklego

Spół.
Łódź,

ZGUBIONO Jeg. Zw. 2aw. Mar_
che ka Ma'l'ianna, Łódź, Wschod_
n1a 54.
(243 s)

SKRADZIONO
legitymację
Zw.
2 pokOjowego mie_ Zaw. Szulc. Czesław, Napiórkow_
szkan.'a.. WygOdY, śródmieśuie Ko sklego 89.
.J!14 g)
szty remontu zwrócę. Zgłoszen1·a
D2liiennik .. Solidny".
W y D A W CA~
LOKAL Odstąp.ię 80 m lew., siła,
. Wyd. _Ośwlat. "Czytelnik",
gaz, te'l-e.fon. Oferty ;pod ,'piort-r_ Spółdz
Redakcja 1 A<1min19tracja: LOdj,
k·owska" Dziennik Ł6d2lki.
Piotrkowska 96. tel. 217_82. 209_0~.
204_15;
D~ał MiejSki 207.18. Dział
SAMOTNY lIta stanowisku ~cho.
wiec poszukuje pok-oju O'dd!z.ielne_ Sportowy 208_95; Dział Ogloszell
go lub przy <rodzinie z utrzyma. 123_33; Dział Prenumerat 180.74.
Redakcj~
rekopISów nte rwraca,
mem lub bez. Oferty Dziennik za
treM I termlny ogłoS'ZetJ ni.
Ł~ pod .. Rzetemy".
bierze
Ddpow!ed zj BlnoścJ
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Lipski zal<wiez"l,

zabel1<-otal

i

zmysłów .

padł

bez

Upiorna zjawa pochyliła sile nad nim. Tak
samo Krupl,a i OkęcIu.
- By)e nic Jll'zesłraszył się na dobre
zmartw ił się Ol,~cl<ii'.
Pan Agapit 7-hall,,! pnIs Lipskiego.
- żyje - orzekł.
Po chwili uadbiegli: innI. Jeden z ptaszków
był schwytany.
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Lipskiego wyniesiono i doprowadzono do
przytomuo§cj;. Uył tak przerażony, że nie
1116/\,ł mówić.

'V tej chwili do lab()ratorium wbiegł W...
Ugóra.
- Drugi ucl'.oel<ł! lIUał przygotowane auto
i 7-wiał!
Rzec7.ywiście. Licbowski, usł~'szawszy prze
raz!iwy lcrzyk Ii_psJ<ic/\,o. domyślił się wsypy
i uciekł. Zarzą(lzono pościg.

'Vidoc~nie LiJlsld bał &tę nie tylkO .. upio'
rów", ale również swoicb wspólnik5w, bo
n1e cher,,! odpowiadać na żadne pytania. I
tu okaZ31o się jak Jlrzewidującym psycholo,
glcm by) pau Aga])it.
Zaczc)mł on do wieczora. 'Widnla zosbwto
no samego. N"gle ... zgasło światło ... I .. : z
ciemności wyłonił &tę ten sam "upiór".
- Będziesz m6wiJ, ezy nie? - zahuczala
grobowym glosem "zjawa".

Pdbito Y' Druk, Nr • S,p., W~d.,pśw. "Czytelnik" L6dź, ul, ew1rki Nr 1

- Bb bę~d(l~ę...
l'ryjakał
zzieleniały
Ee
utrachu IiJpski.
,V apa.rtameneic prywatnym peWlllcgo ambasadora stał LiellOwski.
- Dureń pan jesteś, mi'. Lieltowski! Nie
zaplacę panu ani centa! pienfł się Jy.
plomata.
- W eil}g1' trze~JI dnI mnsimy m;pć w
naszycb r~knch albo plany, albo teg() inży
Iliera, zł'ozumi!(łno? - krzyczał dalej.

