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,,Roezułca
najgłębszym

wyzwolem Warszawy jest l pozostaule na zawsze
l
najba.rcbiej wzruszającym wspomnieniem w ży.
ciu i w dziejach n~e&'0 narodu.
Nie ma w Polsee i nie ma na całym świecie drugiego takiego
miasta. które by w r6wnym St6pniU symbolizowało i odzwierciedlało me tyłko losy i dzieje, nie tylko tragedie i wzloty, all'
,i ' duchową jatii, psychikę spOłeczną swego narodu, ,jego hart, siłt
i charakter UCilUĆ zbiorowych, jego osobliwą i złożoną, a wielką
moc wewnętrmą, z której rodzi się bQhaterstwo, niezłomność
n.łepospolitość ł trwałość wieczysta narodu. Warszawa jest takIm
miastem jedynym l osobliwym, jak jedynym i nieporównanym jest
naród polski.
Dlatego też Wa.rszawę koeha, czci li melbl cały nasz naród bez.
granicznie, tak jak tylkO kochać p~trati serce ludzkie".
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Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego ogłosiła komunikaty
o wykonaniu planu w trzech kwartałach 1949 r. PKPG ogłasza obecnie
komunikat o wYlmnaniu planu w całym roku 1949 i w związku z tym
nie ogłasza odrębnego komunikatu o wykonaniu planu w Iv. kwartale.
, .
WARSZAWA, 16. 1. - Narodowy upraw _{)nt;aktowal';'!ch roslm był
Plan Gospodarczy na t;ok 1949 WJ;-; o 59 proc. Wlę~~ZY nIZ w. ub. roku.
kon~ny zosta~ z nadwyzką. ~zwoJ P}.an ~ontuktaCJl w zakresle produkwspółzawodructwa pracy podstawowy CJI ZWIerzęcej został przekroczony w
czynnik w walce mas pracujących o trzodz~e chlewnej tuczonej o 25 proc.,
wykonanie planu osiągnął szczegól- a W trzodzie chlenej bekonowej o 75
nie wielkie rozmiary w IV kwa:rtale proc.
w wyniku podjęcia przez klasę robot
ni~zą zobowiązań produkcyjnych dla
uczczenia 70 rocznicy urodzin Generalisaimusa Stalina.

l

Wzrost obrotów nie nadążał w nie
których okresach sa wzrostem siły
nabywczej ludl}.Ości, co na pewnych
terenach było przyczynlł przejścio.
wych zakłóeeń równowagi pomiędzy
popytem i podażą w zmesie niekt6.
rych artykułów.

Idem 1948 o około 20 proc. Obroty
detaliczne uspołecznionego aparatu
handlowego przekroczYłY o okolo 80
proc. poziom 1948 r., a obroty wpa
ratu państwowego były przeszło 5
razy więl;tsze. Plan obrotu 'uspołecz.
ni onego aparatu handlowego na szcze
blu detalu został wykonany w 120

Wzrost produkcii
przemysłowej

Plan produkcji przemYBłowej wed.lJug wartości w cenach 193"1' 1I". wY.
konaV został w 113 proc. W~ć
prodUk<:ji w roku 1949 przekroczyła
poziom produkcJi z roku 19<18 o 23
procent. Prod'li'keja przemysłu wieI·
kiego i średniego przekroczyła po.
Idom przedwojenny o 75 ,proc.
. Plan pi~odukcji przemysłowej na
IV kwartał 1949 r. z-ootał wykonany
'VI 108 1'roo..
•
W listopadzie i grudniu pl"Zemysł ,
polski wykonyWał produkcję ponad
Trzyletni Plan Odbudowy Go~odar
czej, który został wyilmnany w okre·,
6i~ 2 lat i 10 miesięcy. W cią.gu 3 lat
(1947-1949) ministerstwa przemysłowe 'OraZ Ministerstwa Leśnictwa !i
ZegJugl ®ągnęły wartość produkcji
38.865 mil. zł wg een z 19.37 r.; co'
oznacza przekroczenie Planu Trzylet
mego o 9 proc.

W zrost produkcji
rolniczej

w dzl.e'dzini.e produlmji fOŚli!M.ęj 0_

siq.gl1ilł.to

przy sprzyjających wal'1lll,
kach klimatycznych produkcję trzech,
%bóż w.ilości około 9,6 mil. ron. co
stanowi wzrost o ., proc. w porównaniu z rokiem 1948. W pr()dukcji ży·
ta. osiągni.~to około 6,8 mil. ton, tj. o
'1 proc. więcej niż w r. ub., a pszeni.
cy około 1,8 mil. ron, tj. o 10 proe.

Wzrost nakładów
inwestycyjnych

Plan sieci aparatu handlowego na
szczeblu detalu wyko,n any został w
Plan inwestycyjny na. r. 1949 nie
'~ końcem 1949 r. udział ltandlu Uooj 106 proc. W roku 1949 powst~ł.o po- wstał w pełni wykonany, jednak
spolecznionego w obrotach hurto- nad !5.000 n?wych uspołccznIonych ogólna 'suma zrealizowanych nakławych stanowił niemal 100 proc., a w sklepow detalicznych.
dów wzrosła w porównaniu z r. \948
obrotach detalicznych przekroczył 60
o 64 proc. Najwyższy stopień wykot
t
nania planu uzyskano w komunikacji
proc. W skupie trzody chlewnej i by.
Z
i łączności oraz w przemyśle. Nieza.
dla rogatego nastąpiło wyeliminowa
płac
dowalające wykonanie planu miało
Całość obrotów handlu detaliczne- nie
element6w kapitalistycztlych.
miejsce w zakresie niekt6rych urzą..
go (pań1!twowego, gpółdzielcze@OiUdział a.paratu u~ołecznionQgo w
W roku 1949 mia.ł miejsce szybki dzen' kulturalnych l' socJ'alnych, a ' na
" Jaj wynl'ósł 62 proc., a m l e",a
,- wzrost zatrudnienia. Przeciętna ro· pewnych terenach ro'wm'ez' w zakrepryw·at n
ego) W zrosł a, we dh:'"
l", d anych \ Sk uple
•
nkowyc,
h w porownamu
, . z ro- 54 proc. .
"zaeu
czna pracowników zatrudnionych w sie budownictwa mieszkaniowego.
gospodarce socjali'stycznej wzrosła w Opóźnienia w realizacji planu, które
porównaniu z przeciętną rocz-ną ub. miały miejsce w I półroczu 1949 r.
roku o około 570 tys. osób, tj. o 17 zostały w ciągu II półrocza w poważ
proc.,. w tym liczba pracowników r. - nym stopniu wyrównane.
trudmonych w p'r~emyftle, wzrosła o
,DUże ~ailzenie dla us»l'awnienia
1-6 proc.! w ~omumkacJi o 6 proc., VI i przyspieszenia realizacj~planu inbudo'WIUctw'ie o 25 proc.. w handlu wesŁyeyjn.ego miało znaczne zwiękpotencjaru
produkcyjnego
o 72 proc.
szenie
W wyniku prz;eprowadZónej refoJ!- przedsiębiorstw budowlanych i monOBYWATELKI i OBYWATELE m. ŁODZI!
my płac, wzro&tu zatrudnienia i wY. \ tażowYch.
Jesteśmy w przededniu 5 rooz.nicy WYZWOlenia naszego ada·
dajności pracy, fundusz płac pracow
(Dalszy ci<\g na m. Z,
M 8QPd okupacji hitlerowskiego najeźdźcy•
Pięć lat temu bohaterskJie Oddziały Armii CZerwonej śmiałym
uderzeniem znad WIsły złamały zacdęty opór wojsk faszystowskich
ł w dniu 19 stycznia 1945 roku wkrcczyły zwycięsko do Łodzi.
Os~dlający z zachodu manewr wojSk rad7lieckich zmusił
hitlerowców do panicznej ucieczki z miast!, i uratował Łódź od

rr~{'.

Wzrost obroto'w
handlowych

W:edług tymczasowych
danych
wykonanie Narodowego Planu Gospo
ttarczego na rok 1949 ksztaMiowało
się jak następuje:

nłk6w najemnych zwiększył ai~ o łI
proc. w IXlrównaniu z r. 1948. Zarob.
ki realne pracowników najemnych
wzrosły w ciJągu 1949 r. o 13 proc.

W zros

i

•
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Ode,zwa Prezydenta miasta
do

mieszka'ńców Łodzi

Wyczyny Jules Mocha •.•

Pierwsze sprawozdania wysiedlonych ~olak6w

ZDisz,czeń

WOlność naszego miasta i ocalenie go od zndszazeń okupione
~ły Wysoką ceną życia tystięcy bohaterskich żohJderzy radzie·
cldob, poległych na prz.edpolach Ło<lzi.
Wolność naszego miasta znacznie wcześniej okupioBa. została
przelaną na przedpolach Moskwy. Leningradu .i Stalingradu krwią
ua.jlep$ZY'eh synÓW Kraju Socjalizmu - Związku Radzieckiego.
Wolność naszego miasta okupimIa została śmiercią robGtników
ł6dZldch wi~żniów Rad()goszcza, spalonych żywcem przez be-

stialskich barbarzyńców w przeddzli.eń wyzwolenia.
. Wkraczające w dniu 19 stycznia 1945 roku do miasta wojska
raddeckie wiJtała w uniesieniu i radości cała ludność miasta, witała
aaJa łódzka klasa robotnicza, widząc w ż.ołnierzach radzieckich sym
boI wyzwoleoi'a nie tylko pOlM;ycznego, ale i społecznego.
Dzień 19 styC'EJrla, 1945 roku stał się pierwszym po pięciu la
łaoh nocy okupacyjnej, dniem wolności miasta. Zołnierze radzieccy
w dniu tym starli bezpowrotnie z powierzchni ziemi znienawidzony
L1tzmannstildt. Robotnucy łódzcy tegoż dnJia, zajęli fabryki łódzJdc
l po raz pie~y w dz1ejach naszego miasta ujęli ster władzy
w swe ręce.
19 stycznia 1945 roku, historY'Czny dzień podwójnego wyzwol~
Dla, stał się zwrotnym momentem w życiu miasta.
Dla upamiętnienia tego historycznego dnia dla udokumentowania serdecznych więzi braterstwa. łączących nas ze Związki.em
Rad!ziie.c kim, wzywam Obywatelki i ObYWll-teli miasta oraz wszyst..
Ide organizacJ" ł Instytucje, dz:lałające na terenie miasta, do ude·
korowania gnuwhów I witryn, do uczczenda w sposób uroczysty
tego diIla.
PREZ'YDENT MIASTA (-) MARIAN MINOR.

BERLIN, 16. 1. - Po 3·dniowej podróży przybyła w niedzielę rano
do BerlilJla pierwsza grupa wysiedlonych z Francji Polaków. licząca 19
osób, a w ślad za nią następna, liczą ca 15 osób. - Relacje wysiedlonych
pozwalają na odtwórzenie dokładnego obrazu okoliczności, ' w jakich odbyła się deportacja.
W obławie policyjnef, kt6ra objęła
zarówno Paryż, . jak i prowincję, wzię
lo udział kilkuset potlcjanrt:ów.
Najścia mieszkań przez policję od
bywały się między godziną 5 a 7 ra·
no, po czym agenCi. dokonywali rewb;ii i odwozili aresztowanych do 10
kali tzw. "nadzOol'll terytorium".
Aresztowanych fotografowan(), doko
nywano odcisków palców, po czym,
po przesłuchaniu, wręC1lano im doku·
ment o wysiedleniu, wystawiony na
wni'o sek dyrekt(}ra "nadzoru tery to·
rium" Vibota, a podpisany przez mi.
nistra Sipraw wewnętrznych Mocha.

z innymi do aut~karu mimo okazania przez niego świadectwa lekarskie
go, że jest ciężko chory na phlra i 1;0
przeszedł przez dwie odmy. Inżynierowi Józefowi Marymontowi, inwalidzie pozbawionemu nogi, odmówiono
20-mmutowej zwłok. na oclebranie no
wej protezy. Redaktora Bibrowskiego odseparowano od żony, znajdują
cej się w przededniu połogu. Fran...
ciszka Barnasia deportowano bezpośrednio po ataku ślepej kiszki.

Wielu z wysiedlonych posiada wysokie francuskie odznaczenia bojowe,
Zadania planu w zakresie plon6w
jak Marymont - odznaczony Krzy ..
!!Ostały przekroczone, przy czym uBrutalność poJjcji, urągająca ele- żem Wojennym, jak dr. Goldberg zyskano w pszenicy 104 proe., a W' ty
mentarnym zasadom humanitarnym, posiadający Legię Honorową i Krzyż
tle 117 proc.
wyraziła się w szeregu niezwykle o· WOjenny, jak MiIuszkiewicz po.
Powierzchnia zbtlOrów w t{)lm 1949
burzających wypadków,
sasrugują- siadający srebmy Krzyż Wojenny.
w porównaniu z rokiem 1948 zwięk
szyła się o 3,8 proc., osiągając 14.804
cych na najostrzejsze potępiellie. Tak
Znaczna llość wysiedlonych przety,. ha. W porównaniu z rokiem ub.
Udł, dnia 1"1 stYe'Lnła 1950 roku.
np. Bolesława Studziń.9kiego, proku·
lIogłowl!e bydła wzrosło o 11 proc., 1'-_____________________....;·~___-..łI
renta banku PKO, wepchnięto Wl'az bywała we Francji po 20 i więcej
lat i brała czynny udział w je,i od.
trzody chlewnej o 20 proc., owiec o l'
budowie oraz pozostawiła we Fran·
1& proe., koni o 11 proc.
cji rodziny z dziećmi bez środk6w
LicZ/ba czynnych traktorów osiągnę
do życia.
b. planowa'nY g·t an .15.500 sztuk, tj. o
,
przeszło 8 proc. wIęcej niż w ub. r.
.
, Po półnQCY Polacy odjechali do Ber
W przeważającej większości gmin
El
Una, dGkąd przybyli w niedzielę w
wia~ch zostały zorganizowane sp6ł
I·
godz.inach porannych.
dzielcze ośrodki m8lS'Zynowe. Ponadto
'
,
1"0Zlpoczęły działalność państwowe o·
Antypolska polityka reakcyjna władz we Francji wywołała falę obu. letariatem. ft;an~uskim są pozbawieni
Po przelm'oczeniu przez wysiedl"..
środki maszynowe.
rzenia
botniczej Łodzi. Zebrania protestacyjne odbyły się wczoraj w pracy i WlęZlem.
nych granicy Niemieckiej Republi...
W roku 1949 nastąpi.ł dalszy" . największych fl~brykach łód.zkich i ~V'. Państw. Wyższej Szkole PedagoWywodom m6wcy towarzyszyły ki DemOkratycznej sytuacja ich u.
wzrost powierzchni I~praw gospo- gIeznej .. Społ~czenstwo ŁodZI, pO!ę pla~'łc. terrorystycz~e metodf rząd:u okrzyki licznie zgromadzonej załogi legła radykalnej zmianie. Przewie~
darstw rolnych władama publiczne- francl!~klegO l w~st.ępując ": obrOnI: uClSnIonych rodakow wyrazlło soli- PZPB nól' 3, wyrażające oburzenie na zieni samochodem ze stacji grą.nicz..
go. które osiągnęłY obszar 1.763 t~f:l. dar;nosc z szero~Im~ masa~I roblłtm Mw francuskich, walC'liących o oba~ terrorystyczną akcję policji Mocha i nej Wartha do Eisenach, Polacy by
ha, tj. 8,4 proc. całego obszaru zle- leme rządu rodzlmeJ reakcJIi.
współczucie dla uciśnionych.
li odtąd przedmiotem troskliwej 0-0
piekl władz oraz spl)tkali się z licz..
mi użytkowanej rolniczo. Plony zbóż
1
ł d'
bl'
ł
h
Po przemówieniu, zakończonym o· nymi objawami sympatii. Nazajutrz
w gospodarstwac 1 w a amn pu lCZkrótkich, treściwych s owac 0- krzykiem na cześć francuskieJ' klasy
wyIl'Uszyli do Weimaru na zapros~
nago były większe od przeciętnych
mówił prelegent obecną sytuację we
. twi'
.
""
W sali teatralneJ' PZPB nr 3 zgro
robotniczej, uchwalono rezolucję, nie premiera Turyngil , Eggerhard•
.." całym rolruc
~ w pszerucy o ~'"
...
: Francji, naświetlając ciężkie poło że- kt
.
ta, który podejmował Ich kolacją.
proc., w, jęczmienlu o 21 proc., w madzlło SIę na WlecU . ~rotestacYJ- nie ludności robotniczej, prześladowa
óra m. in. głOS1:
o 2'3 p:roc.
nym ok()ło 1000 robotmkow. Po zaNI'e ma takiej SI'ły która zdołała Resztę wieczoru Polacy spędzili na
Z'yMe
,-,
,
nej przez rząd reakcyjny. Los robot- b"
, .
! . ..
Kontraktacja w rolnictwie objęła gajeniu zgromadzenia przez przew. 'k' pol l . h
F nc'i
mówił y złam ac l naruszyc przYJazn po. wielkim przyjęciu, zorganizowanym
ogółem około 1 mil. gospodarstw roI Rady Zakładowej - Kowalskiego, za m ow
s tlC we ra J między szlachetnym narodem (ran. przez niemiecki Związek b. Wię~
aycB. Plan kontraktacji roślin wyko- brał głos przedstawiciel KŁ PZPR - prelegent - jest szczególnie ciężki.J
'
nl6w Politycznych i Związek pl)la~
l'IMi'O w 110 prOc. ' Ogólny obszar Siwek.
Rodacy n.asi, solidąryzujący si~ z pro
(Dalszy ciąg na str. :o
ków W Niemczech.
więcej.
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Slądem

Walaslczyka

i Sniadego

robotnicza

przecl ko

prześladowaniu

II

Po aków we francji

W dalszym ciągu robotnicy zakła
tDokończenie ze s·t r. 1)
madzili się wczora.1 robotni-cy i pra
easkim i narodem polskim, nie ma cownicy biurowi, by zaprotestować dów im. Strzelczyka zapewniają rotaldej siły, kt6ra zd~łałaby naruszyć przeciwko bestialskim
represjom botników francuskich, że w walce
międzynarodową WlęZ solidarności, rzą-du francuski€go, ~osowanym wo jaką tocZąlll imperiali.zmem nie są
jaka ł!!czy klasę robotniczą Polski i bee ~ola.k6w, zrumeszkałyeh we osamotnieni. Sojuszników mają nie
tylko w narodzie polskim, ale w caklasę robotniczą Francji, która wal- FranCJi.
czy pod wodzą wielkiej Fral'lcusldej
Wiec protestacyjny odbywa} się . w łym obozie pokoju, na cz~le którego
Partii Komunistycznej.
atmosferze oburzenia, któremu wyNaród frl1neuski i francuska klasa raz -da1iJ rz.gromadzeni w jednomyrobotnicza może być przekonana, że ślnie uchwalonej rezolucji
w narodzie po1skim i w całym obozie
(O.)
Pracownicy naukowi, admiMiędzy innymi czytamy w niej:
polmju, na którego czele stoi niel'lwY
nistracyjni i stude:ri.ci Państwowej
cięż ony
Zwi ązek
Radz ~ecki, ma
"Niecne pI~óby łapaczy Macha, po· Wyż~zej Szkoły. Pedagogicznej w
swoich przyjaciół i sojusznilców \t
dłyeh sługusów amerykańsJclego im- ŁodZI. na zeb~amu prote~t~cYJnyn1
walce z imperialistami.
Wierzymy głęboko, że faszysto,,- perializmu, skazane są z góry na nie v.: dmu 1~.I..19110 r. uch:wahh reZQI~
powadzenie. Nie ma takiej siły, któ- cJę, wyrazaJącą głębokIe oburzeme
skie metody rządu francuskiego je. ra zdOłałaby złamać czy' naruszyć z powodu prowokacji i terroru, pr?szcze bardziei zacieśnią braterskie przyjaźó pomiędzy szlachetnym na- wadz?nych przez władze fra:;cuskIe
stosunki llomiędzy Polską Ludową i rodem francuskim i narodem pol· \ przeCIwko Polalrom we FranCJI.
bohaterskim ludem francuskim, dla skim".
J edllocześnie zebrani wyrazili radnbra obu nasżych krajów i pokoju
na świJecie."
(jb)

Zebriffiie protestacyjne w PZPB
Nr 4 1lgromadziło robotnice 1 robotników z dwóch zmian. Swietlica zaikładow była wypełniona po brzegi.
Do zebranych krótkie przemówienie
wygłos-ił przedstawiciel KŁ PZPR
Woźniakie\l<icz. Przemówienie zelbra
ni przerywali ,głośnymi okrzykamI,
protestującymi
przeciw terrorowi,
stosowanemu we Francji wobee oby
w ate li polskich. W rezolucji uchwaloneJ ~ą. ~al{Qńczenie wiecu czytamy
m. m . . .
."ZebranI w .dniu 16.1.50 r. robot·
rucy i pr::~WDJlCY .PZPB Nr ~ w Łodzł wyraz!lJą swO'JC ~bon;elUe f pro
t~st przeclwko bestlll:lskim represJom rząl!u francuskiego slosowa1l~ wob~ POI:;ków zami~zkałYC;h
we Fral:-l}l'. ktore w sv:reJ fornue
pl'ZY'lW-rrunaJą

niesławne;y

pamięci

P Is a produkcja
Z
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Poszczególne
ministerstwa
wykonały plan produkcji prze
mysłowej na-. rok 1949 w spo ·
8ób następujący (cyfry w nawiasach oznaczają porówna.
n:iJe z l'oldem 1948 w proc.):
Min. Górnictwa i Energetyki 103
(110); Min. Przemysłu Ciężkiego 111
(124); Min.. Rrzemysłu Leklciego 115
(131); Min. Przemysłu Rolrlego i Spo
żywezego 121 (119); Min. Leśnictwa
115 (119); Min. Zeglugi 115 (169).
Wykonanie planu produltcji niekt6.
rych artykułów w ig ilośCi kształto.
wało się jak następuje:

. k
prze., p rOle
i

metotly g.esta..po.

..
szosy amel'ykanskle]
na :teryiorl'um Izraela

Robotrucy Łodzi protestują
strategl~zn~l.
clw.l w. brutalnemu. znęcaniu się nad
~ehodźtw.e!l1 yolskir~ przeci~ko szy_
poli.lI,nowamu l rOZWIąZyWanJU
sk!ch organ!i:l:aeji masowych we
TEL AVIV 16. 1. - Dz1erurlki zaFrancji. Robotnicy Łodzi widzą w mieszczają wia-domość o J)K'ojekcie
tym zbrodniczy zamia.r reakcyjnego budowy "międzynarodowej aurostra_
rz~du
fra.neushlego, który w ten dy" stambuł-Ka'h- przez terytorium
spc\Sób chc iałby skłócić ze s·obą na- pańs,twa Izrael. AutoS'tradę zamierza
rooy Polski i Francji, chciałby z pol zbudować koncern amC[J'kański.
skje go w:rehod~twa uczynić narzęDzi.e)Ulik "Al Hamtszmax" podkre_
dzie dD łamania. jedności fl'anco·śla, że w Zgromadzeniu Narodowym
lildej kł.a.sy rob&tniczej walczącej o kilku pOSłów złożyło interpelację,
(k,) domagając się od rządu wyjaśnień
ehlcb".
W sprawie projektu b~dowy tej szo·
sy. Posłowie stwie1'dzają w swy·c h
Zakładach
ill'terpelacjach, że autostrada będzie
służyła jedynie celom 1mpett".ialistów
Na dziedzińcu fabrycznym wiel-I amerykąńskich i
będzie rz;agrażała
kich zakł~dów im. Strzelczyka zgro bezpieczeństwu państwa.

W
im. Strzelczyka

Uroczyste

złożenie wieńców

pod pomnUdem żołnierzy Armii Radzieckiej
w czwa.~tek, dnia. 19 stycznla br. z okazji 5 Rocznicy Wyzwolenia
naszego miasta, odbędzie się uroczyste złożenie wi,:óc6w pod pomnikiem ioł\tierzy Armii Radzieckiej w Pa.rku Poma.t owskiego.
Wzywamy Wszystkie organizacje polityczne, społeczne, EaWO
dowe, młodzieżowe i kobiece dę wysłania delegacji ze sztandarami i wieńcami na godzinę 18.45. Zbiórka na placu przed poronilrlem.
KOMITET OBCHODU 5 ROCZNICY WYZWOLENIA
ŁODZI

W

pictłct rocznicę

dość

z tego, że lud francuski w równym stopniu jak społeczeństwo
polskie i postępowa opinia świa ta
piętnuje akcjI!' terrorystyczną Schumanów, Bidaultów i Mochów. Ich
prowokacje nie zdołają zakłócić przy
jaźni narodów
polskiego i francuskiego, ani wynarodowić wychod:4twa
polskiego we Franeji.

przemysłowa

kOnJunikatu

łym.

Do współzawodnictwa w indywi_
dualnym
oszczęwanfu
wezwaill
swych rowarzyszy pracy w całej
Polsce pracownicy łódzkiej rozlewni PMS. Akcję tę na terenie placówki. łód:zJdej zmpoczątkowa'ł zespół Walentyny Jędrych, w której
ślad !loszła prawie cała załoga rozlewn;L
W dalszym ciągu napływaj~ również meldun1d o przystępowaniu do
indyw:idua1;nego oszczędzania z terenu fabryk Włókienniczych. Li~ba
uczestników tego ruchu w przemyśle ~ó1cl.ennic:zym przekroczyła

126

101
120

U9
106

Minm Delbos

110

142

ultimatum do trzech profesoró\v

126
Tkaniny bawełniane 107
Tkanilll.y wełniane
106
118
Tka.niny jedwabne

122
115
116

mineralny
n",rWJJ.iJkiO

.

Polskę

. WARSZAWA, .16. 1. (PAP). - W
2lWią:z;ku z . dokonanymi
'lJs·tatnio
przez władze francuskie brotaJnymi
aresztowaniami i deportacją u~ęd
ników ambasady polskiej w P81'yŻU
i konsulatów polskich oraz dzlralaczy emigracyjnych we Frencji władze polskie zamądz!ły wydalenie z terytorium Państwa PolskieW> 21 obywateli francuskich.
Wśród wydalonYCh z Polski Fran~
euzów:,
których pobyt na teryto_
rium Polski uznany został za niepożądany znajdują się: korespondent Francuskiej Agencji ~asowej,
p. Marshall, którego wydalenie jest
odpowiedzią
na zaaresztowanie 1
deportację z Francji korespon-denta
Polskiej Agencji Prasowej red. Bibrowskiego oraz czterej urzędnicy
iirancusldej służby zagraniczneJ.

101

Superfusfał

GENEWA, 16. 1. - Jak donoszą
z. Paryża ''-: tamtejszych kołach u~wer~ytecĘ;i~ . WYW:0~:Ma o?u~ze"
me Wladomo§c, ze mmlstClr oswiaty
129
Delbos zwrocil się do trzech hono·
124
;Jedwab sztuczny
127
146
rowych prze\V'Odniczących FrancuWyroby dw.ne
153
sl~iej Unii Unhv ~rsyteckiej z żądaSkóry podeszkowe 112
139
Dlem, by wystąplli z tego stowarzyObuwie sk?rzane
1%3
141
szez;tia, po~eważ stanęło ono w ob104
101
Mia.zga dl'zCwna
rODle . ~ysIedl~nych z Francji na106
108
Oeluloza
uczycleh 'p'Jlskich. Cha<rni tu o rek10'7
107
Papier
tora. unIwersytetu parys Iti ego 120
131
Cement
Wapno palone
~rallha, . dyrekt.ora sekcji szkQl.
118
120
n ictwa wyzs:zego 1 powszechnego Cegła
Duus~lota oraz dyrektora Centrum
pel'na ł dzinrawJra 112
131
BaUan N~ultOwych - Tessiera. .
Zapałki
11;1.
111
J~k wJa,domo, Fr~ncuska Uma
Oul<l'.Jer
120
119
Umwersytec~a. w dmu. 21 grudnia
Cukierki f czek~Ia.d8 150
164
ub. roku ogloóała energlCzuy protest
Piwo
137
162
przeciw~o. ":Ysiedla.ni~m polskich
nauczYCl.eli i lRspektorow szkolnych
z FranCJi.
Min. Delbos wys~os~wał ultiroaPomimo wykonania planu z nad- tum do .t~ze?h ,,:,"ynl1emonych. wyżej
wyżką przoo cały przemysł, na nie_ osob~stosCl, ządaJąc, aby w Clągu 48
których odcinkach plan nie został go~ WYS~ąpm. z Unii Uniwersywykonany. W szczególnóści Minister teckieJ, grozą c, ze V:' w.ypadku odi dEnC!I'getyki
nie wy mowy zosta ~ą u sU m ęcl Z za j mowakstwoal Górnictwa
Jan
b .
on o p ~ W'f o yCla węgla bru· nych stan'JWlsk.
..
na:t~ego (OSlągmęto 92 proc .. ~lS?u).
W. związku z decyzją ministra
~mste.rstwo Plrzemysłu CI.ężk.ieg O , OŚWIaty, I?rzewodJniczący Unii Unime wykonało planu produkCji obra' wersyteckiej - prof. Orcel wYsto.

wystosował
sowa<ł

w

'

list oiwarty do min. Delbos

którym

potwierdza staJnowil;k~

z~jęte przez unię w sprawie ~'epre
SJl

stosowanych

wobec

działaczy szkolnych.
"Uważam za.

I

•••

nlosqc nam
Auto, wiozące żołnierzy ra-dzieckich, zwolniło biegu. Na zakręcie
prawie prrlystanęło. Równocześnie
wszyscy pochylili się ~rzód: to
czarne, zmarznięte jeszcze ~ałęzde
drzew zacz€piały o głowy.
Kapitana Ni.kiforowa musnęła ge.
łązka obrosła balZiami, pozostawiając
na twarzy leltki, żółtawy puszek. Za
śmiał się. Potem wyjął z kieszeni
ustną harmonijkę i za·czął grać. Załoga w aucie ożywiła się. To ten, to
ów zaczął coś nucić.
Jechali do Raszyna. Tuź za żolnie
rzami, walczącymi o naszą wolność,
posuwali się ci, którzy rozbitemu ży
17 !'ItyC:rJllja 1945 r. w Warszawie: Zwycię,
SID. sztandar I Koś cfmszkowsltiej Dywizji ciu przywracali normalny tryb. Jechali montować raszyńską radiosta
Piechoty.
Foto: API

cję·

*
Bez nich nie damy sobie rady
- mówił inż. WładySław Rabecki,
który od pierwszych dni wyzwole·
nia pracował nad uruchomieniem
polskich rad!iostacji.

słowo

zginął

polskie

ToczylY się wa1ki, wyzwalające
naród polski z niewoli. Ludzie .lak'nęli słowa polskiego, łaknęli wiadomości.
Radiostacje polskie były
jednak
raujnowane,
zniszczone.
Brak było najbardziej po d 9tawo·
wych urządzeń.
- Sami nie damy sobie rady mówił i~ynier.
. ..
.
~a wmosek szefa . ~1SJ'l ~oJs'I;oweJ do spraw łą~OSCl, redZleckiego generała Omtelczenko, przysła·
no z ZSRR sprzęt. W początkach
sierpnia 1944 roku pięć samolotów
transportowych przywiozło do Lubli
na urządzenia radiofo()niczne, pociągiem zaś przyjechał 10-kilowatowy
nadajnik. Ten nadajnik nazywano
"pszczółką" - bo brzęczeniem swym
zagłus'lał propagandowe audycje nie
mieckie.
Po zajęciu Warszawy f obszarów,
położonych
na zachód od stolicy,
w marcu 1945 roku 10·kilowatowa
r·adiostacja "pszczółka" została prze
niesiona do Warszawy. W tym samym czasie rozpoczęto prace przy
budow;ie 50-kilowatowej radiostacji

w Raszynie oraz ins·talowano urzą·
dzenia ampliTIkacyjIW-<k,ontrolne roz
głośni przy Alei Stalina.

*

Kapitan inżynier Nikiiorow był
wszędzi,e. Jako kierownik grupy nie
zapomniał o naj drobniejszych szcze
gółach pracy. Do,g!ądał, objaśniał.
Jego humor, jego zawsze roześmia
na twarz dodawała wszystkim ch~
ci do !pracy.
Budowali
wysoki, 128-metrowy
maszt antenowy. Ekipa tłła duża.
Prawie cała kompahia: oprócz kpt.
Nikiforowa - inż. mjr Czornyj, inż.
Glikman, inż. Solkin, inż. Kowan<JI..V, U1Ź. Fiedorow, inź. Jacyniewicz, inż . IgnafDw, inż. Komopkin.
Współpracowała z nimi ekipa poiS'ka pod ' kierownictwem inż. inż.
Kolanowskiego, Ciasia. Raibeckiego

P(lJskich

godne ubole.
warna, Panie Ministrzestwierdza. prof. Orcel, że uz:n.ał Pan za stosowne wywieranie prę8ji admimfstracyjneJ
na w}'sokich funkcjonariusZY
l>ana resortu, pres.ii. która
ma na celu zmuszenie Ich do
rezygnacji:li przeWodnictwa
lumorowego w naszym stQw.uzyszeniu, do zerwania so.
Udarności z naszymi uchwa~
łami.
Profesorowie SaralIh.
Douselot oraz TeBsier to ludzie o wysokich walo~ach intelektualnych l
moralnyc}l,
to ludzie wybitnie zasłużeni
dla naszego kraju - to chlu.
ba życia uniwel'sytecldego.
W imieniu uniwe::'3ytecldego ruchu oporu
kończy
prof. Orcel
ldóry mam
zaszczyt reprezentować, uwa.
ża.m za swój obowbzek zgłogoić uroczysty protest w przckonaniu, że bronię ImiWl!rsytetów fra,ncusI;;icb".

I

wyzwolenia Warszawy

ju!

1.000 osób 1 staje wzrasta.

Opuszczaj q

~
biru:ek do metali! i drzewa (97 proc.) ,
~ ~~~~::~u wagOll1ów osobowych (82 proc.), paEnergia elektryczna
r()Wozów nocmalootorowych (84 pro.
(CZE)
lOS
109
cent), akumulaltorów przenośnych (84
Węgiel kamleruą:
100
106
procenJt),
aparatóW' telefon!icznych
. 11;1.
Koks
lOS
(73 procent). odbiorników radioSur6wkA
105
113
wych (73 proc.). sody kalcynowanej
Stal euroWl'
113
118
(95 proc.). Ministerstwo PrzemySłu
115
Lekkiego nie wykOll1a}o rocznego pra
Wyroby waleowalle Ut.
110
nu produkcji pn:ędzy bawełnianej
Cynk
lOS
108
(98 procent).
016,v
105
106
Ruda tel_
105
Mimo nie wykonania planu, proWagoony toW1lol'Owe
dukcja obrabia;rek wig tonażu, była
101
11:11
węgtMki
większa o 29 procent od produkcji w
208
Ciągniki (traktory) 125
roku ub., odbiorników radiowych o
lO,'!
194
Motocykle
78 proc., sody kalcynowanej o 20
Rowery
122
122
/
procenJt, przędzy bawełnianej o 10
Ma.szy,n.y w!iruJ'lce 138
148
procent, wagonów osobowych o 1
1;ar6wki
procent.
12%
154
oświetleniowe

Kwas siarkowy
Soda kau.stycma
zgranuloWMJa
Azotniak

Łódź

współzawodnictwa

'1 ,

•

-

w. 1949 F.

PlKPG

O przYiacielu, który

. Z daleka dolatywały odgłosy silnych det onacji. Raz po raz długi
świs t prz eszywał powietrze, wywo
htją c dreszcze zgrozy. Wysoko krą
żyły sam oloty.
Ciepło już b ylo. Grzało wiosenne
słońce . Śn i eg topniał powoli iwą&
kimi smuż1mml spływał po drodze.
2 DZIENNIK ŁóDZKI Nr 17 (1639)

do

RaCjonalizatorzy z Łódzkiej Fabryki Zegarów M. Frąekiewlcz i
T. Bogucki ,których pomysqy racjo·stoi niezwyc.ięzony Związek Radzie· nalizatorskie przyniosły państwu w
1949 r. ponad 2 mil. zł oszczędności,
oki.
Głośnymi
okrzykami na cześć p'lstanow:il!i. przystąpić do systemu
przyjaźni narodu polskiego i fran- indYWidualnego oszczędzania i przy
cuskiego oraz odśpiewaniem "Mię- sporzyć swej fabryce i gospodarce
dzynarodówki"
zakończono
wiec narodowej w 11.". 1950 o 50 proc. wi~
cej oszczędności, n:i:t w roku ub:legprotestacyjny.
(z)

Zebranie protestacyjne na pWSP

W PZPB Nr 4

przyst.ępuje

••

gdzie popadło. Bywało, że rano
trudno było kości rO'lprostować. Mimo to praca l'oaźno posuw2ła się na
przód.

*

W upalny, Sierpniowy dzień jechali znów szosą raS'Zyńską - kapitan
Nikiforow i kilku radzieckich techników. Radiostacja była już prawie
gotowa. Trzeba było jeszcze dowieźć
z Warszawy dodatkowy sprzęt.
Droga była prosta. Po' obu stro..;
nach - las.
Nagle padły strzały. Zaloga "raszyńska" błyskawicznie chwyciła za

broń.

Zdradziecka kula faszystowskich
handytów trafiła kapitana Nikiforo
wa. Padł śmiertelnie raniony. Nie
doczekał zakOllczenia prac.
Pochowano go na terenie radiostaCji
.... a JUZ po kilku..l1astu dniach
sygnał stolicy pobiegł z raS'Zyńskiej
radiostacji po całym kraju.

'"

Nikt nie zapomni o tym, że &łowo
polsk,ie trafiło do nas wszystkich
już 'w pierwszych dni ach powojennych dzięki pomocy radzieckiej.
i Sadzyńslciego.
Praca była ciężka i warunki cięż Nlkt nie zapomni o tym, że w plerw
kie. Mały Raszyn nie miał gdzie po szych, naj cięższych dniach stał przy
mieścić tylu pracowników. Dymiący nas braterski, pomocny żołnierz rajeszcze zgliszczami k:aj nie mógł dziecki. Nikt nie zapomni przelanej
troszczyć się o dzielną ekipę fachow krwi. kapitana Nikiforowa .
ców, Nie mieli mieszkań. Nocowali
BaJfna Polakiewiez
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STANISLAW TaŁ WINSKI
prezydent m. stoł. Warszawy

-

~ł~

Fjf'

z
art do a u -I tni go
odbudolll'q
lł'orSZOH'q

Mamy za sobą pięć lat pracy pmy ich już 640 tysięcy. Kubatura budyn kładów fabrycznycll uspołecznioneodbudow.ie- Warszawy, przy dźwiga- ków ocalałych od zniszczenia wyno go przemysłu. Uruchomiona została
niu z ruin całkowicie niemal znisz siła zaledwie 1/4 kubatury przedwo- wielka fabryka przemysłu odzieżoczonego miasta, którego 40 procent jennej: w ciągu pięciu lat została wego na Pradze, nakryte dachem
ludności wymordowali hitlerowcy. ona niemal podwojona. Odbudowane pierwsze pawilony wielkiej fa!bryki
.
..
t ł
tk'
d ta·
h d'
ak! d
OSO b OWYSłc h ,
Potęgę SIły n:iszczyclel!1koiej wro- ZOSt ~ y ,,:,slkZY~ le P? St wowde l~W~ drsamkoc Oki ow D
pZ l ;:, Y
ga, jego dążenie zdobycia "obszaru s YCJ~ wl.e lego mlas. a: wo OCIą!5l,
u. ars: ~ w
omu ?wa o ~","eżyciowego" popr:zez unicestwienie k,a~alizacJa .,elek~rowrua i ga~owrua, go ltp. Llczba .pracowmków naJemludno~c~ odczu:wa.ła Warszawa n.aj- !"lec k~mumkaCYJna, urządzen;a usłu nych, zatrudnionych w za~dadach
bardZiej dobltme ze wszystkieh r,0we ~ społeczne. Jed~o~eśme wy- p~zemysłowych, urzędac~ i mstytumiast świata. W warunkach w ja- aana została walka dZledZlctwu daw cJach Warsza-,7Y wynoslła w połokich znaleźliśmy się przed pięciu nego miasta kapitalistycznego. Na- wie 1949 r. M2 tysięcy, a liczba rolaty, wobec ruin Warszawy, decy- stępuje szybka p~rawa war:mków botnik?w. budowlanyc~ - 72 tysiąz.ja rządu ludowego o niezwłocznym komunalnych zyCla l"obotniczegQ, ce. DZ1ękI za:stosowamu nowych me
przeniesieniu tutaj stolicy i rozpo- zacieranie różnic pomiędzy dzielni- tod pracy następuje gruntowny prze
ezęciu odbudowy !była świadectwem cami robotniczymi 1 centrum mia- łom w samej technice budownictwa,
niezłomnej wiary w twórcze siły na sta. W ci.ą~ ostatnich dwóch lat powstają ~omy ~ybkościow~. wzno
rodu, wyzwolonego z wielpletniego prz~szło nu.liard złotych. wyd~mo na szone .,"' "lą~ kil'k u.. tyg?dnl, a naucisku, w jego patriotyzm i przywi.ą kapItalne remonty domow mleszkal- wet ki -u dm, rozW<lJa S1ę współzazanie do ukochanego miasta.
nych, naprawę jezdni ~ chodników wodnictwo i racjonalizatorstwo pra
.
.
..
. w dzielnicach robotniCZYCh, oświetle cy, w którym biorą udział ni" tylko
W ~h~. t:udneJ d~y~Jl i "f obli nie ulic, poprawę warunków sanitar inżynierowie i technicy, ale przede
ero CJ.ężkl~J l odpOWIedZialnej pra- nych i urządzenia socjalne.
wszystkim robotnicy. Oni to pociąey czerpallsmy zachętę i otuchę w
"
gają swoim entuzjazmem i zapałem
pomocy. wielkie~o ~aszego &?j~szntInwes~ycJe public.zne War~wy kierowników. W akcji poprawy waka, krajU ZWYCIęskIego socJahzmu, wzrastają w szybkim tem~)1e.. W runrków komunalnych ludności i w
który braterskim wysiłkiem i ofiar- 1948 roku były: one tr~krotn:e w:ęk akcji zazielenienia Warszawy biorą
nością swyCh obywar!:eli i żołnierzy sze, ~. w 1949 r. oŚffilokrotme W1ęk udział coraz liczniejsze rrzesze miesz
nie tylko wyzwolił ludzkość ze strasz sze IDZ '!' t: 0ku 1947. War~zawa od- kańców rady dzielnicowe i komitenaj niewoli faszystowskiej, ale po- budowuJe lfnę 1 rozbudOWUje według ty blok~we młodzież i kobiety
spieszył się do nowego życia li po- n?wego p ~nu! 0I?Taco"fanego z~od:'
,
lkojowe; odbudowy zniszczeń. War me z załozemarm ~las.ta ,socJahDotychczasowe osiągnięcia w odszawa odczuwała tę pomoc brater- sty~ego. N0:-ve załozerua nle pozo !budowie Warszawy 9tworzyły mocIką szczególnie silnie, z niej właśnie stają ~a pa~Ierze, ale są konsek- ną podstawę dla realizacji wspaniaczerpała w ogromnym stopniu otu- we~tme Tealizowa~e. Rok 1~49 naj- lego Planu 6-letniego. Podstawy te
chę i pewność, że podjęte zadanie leplej to udo,:,odnił. OtwarCIe ~asy - to nie tylko dotychczasowe osiąg
będzie wykonane, że Warszawa zo- W--:Z, wsp.amałej , nowocze.sneJ_ ar: nięc.ia m;:tterialne, to nie tylko ilość
stanie nie tylko odlbudowana, ale tern o długO~i 6 km prze!ble~aJąceJ P?wstałych w ~iągu ubiegłego pięgruntownie przebudowana i rozbu- przez nowy ;:,ląsko-Dąbrowskl most Clolee1a bu<jynkow i wykonanych indowana, że stanie się miastem pięk- i przeltinającej w. ~elu Star~ Mia we&tycji, are w dużej miel"le i przede
niejszym, chluba i dwną nowego po sto, zapoczątkOWUje Jednocześrue bu wszystkim zaprawiona do pracy w
kolenia budowniczych Polski Ludo- dowę całkowicie nowych dzielnic nowych warunkacll społecznych arwej
miasta na m:iejscu gruzów i ruin.
.
botni
"'.
h·t któ
Wzdłuż t ej ar teru
· · ·l prze b·t
j
ół mIa ro
zespln arc 1 e w,
N'.
'0&
wf
......
.t e na p
techników cza,
;I. robotników budo lale .ZlJ.Wl ~ nas
ara VI pę.~.o noc ul. Marszalkowskiej powstają
h
w.
ty7iIJl. l przY;Wlązanie. war$~awlakow nowe domy i osiedla mieszkalne, bu nyc, pracu!ącr ch w uspoleczruoswego mIasta,. w.z,!we [ twórc:e dowane przez Zakład Osiedli Ro- nych przedsIęblorstwac~. Podstawy
siły klasy robotmczeJ l ludu polskie botnicz ch
' te - to szybko wzrastająca produkgo, w pomocną dłoń Związku Ray .
tyw1zacja ludności War~wy coraz
dzieckiego. W wyniku pięcioletniej
W okresie trzyletniego planu go- szerszy jej udział w pracy twórczej ,
pracy Warszawa żyje pełnym i Ibuj spodarczego inwestycje przemysło- to rozwijanie szerokiej inicjatywy
nym życiem, spełnia godnie rolę sto we w stolicy zdobywają sobie pierw i kontroli społecznej nad wykonywa
licy. Jej ludI?-~Ść wzr~st?- z roku .na sze miejsce w planach d;nwestycyj- nymi ~adB?iami. ~tyc~ne. ust0;9Un
rok. W chwili przemeslenia stolicy nych Warszawy. NastępUje odbudo- kowarue SIę do błędow l ruedocIągdo Warszawy liczyła ona tylko 160 wa fabryk istniejących, ich rozbudo nięć i systematyczne ich przezwycię
tysięcy
mieszkańców. Dzisiaj liczy wa 1 wreszcie budowa nowych za- ż,anie. Podstawy te - to wciąż do-

d.o

O bilansie pięciu lat warszawskich
niechaj mówią ci, którzy wnieśli doń
udział swej pracy. Dlatego oddajemy głos ludzie>m Warszawy,

~

:1,$ ~

4"
ofiarnej pracy, Nar6d
PoIlski dol(onał cudu wskrzeszenia
umarłego nUasta. Jesteśmy pewni, że
wZ!'astająca; nieugięta wola i am.
bicja całego narodu, zdobywającego
się na coraz większą ofiarność ' zdecydują o tym, aby swoją ukochaną stolicę nie tyl1m odbudować,
ale uczynić ją jeszcze wspa.ołalsq,
"Dzięki

niż była".

(Prezydent BIERUT, dn. 24.12 1947 r.)
przed
"Odbudowa Warszawy stała się
samo- jednym z naczelnych zadań wśród
rządu stołecznego.
cał6ksztaltu
prac nad odbudową
..
.
zniszczonego kraju. Wyniki dotych.
d
Wle~ltiepil trudnse ś <? IWYt~onaruaMsą czasowego wysiłku na tym polu są
lZa d arua
anu ze ClO e mego.
a
on dać nam w rezultacie ogromny zbyt dobrze znane, by trzeba było
przyrost kubat~ bud nków
rz- o mch teraz mówić. Ale trzeba sowrócenie Warszawie y cha~a~e~ bie uświadomić, że ta ogromna prawielkiego ośrodka przemY9łowego ca zbstała wykonana i mogla by6
lZapewnien'e miast
łn'
bSług! wykonana tylko wysiłwem całego
.I
U pe ej o
I społeczeństwa. I tylko wysiJJkicm
~połecz~eJ i kulturalnej ..Oznacza to, planoWY1l\ i zorganizowanym. Wyze mus~y Y'. tym okre~le wylbudo- siłkiem, który był możliwy tylko
wa~ całkowlc~e nowe ~m.asto dla 3~0 dzięki planowaniu, na jakim opar.
~y~lęcy no~eł ludnOŚCI l przezwycIę ta jest gospodarka Polski Ludowej.
zyc całkOWICIe. ~awne ~ziedzictwo Wysiłkiem, który był możliwy tylko
Warszawy kapa,talistyczneJ.
dlatego, że Polska Ludowa usunęła
Poza pracą na miejscu VI War- od wpłyWÓW na losy kraju warstW7
szawie musimy ~m6c ofiarność kierujące się wyłącznie swym inte.społeczeństwa, całego narOdu pol- resem kJasowym, a powołała do decydowania o losach naszej Ojczy_
skiego na rzecz odbudowy stolicy. zny masy ludności pracującej".
Ofiarność ta wzra&ta z roku na rok.
(Bremier CYRANKIEWICZ,
W samym tylko roku ubiegłym akcja
31.8.1948 r.)
zbiórkowa na Społeczny Fundusz
.. Wiad~ dowodem pl'ęŻnOśCll
Odbudowy Stolicy dała w rezultacie 3,250 milionów złotych t'Zn. wi~ l niewyczerpanych sił twórczych pol
cej nilŻ w całym okresie od 1946 do skiej demokracji ludowej jest nasza
1948 roku włącznie. Do swny tej do Warszawa, jest cud odradzania się
dać należy miliard złotych wypłaco- Warszawy z ruin i popiołów. Już
nyCh przez członków Polskiej Zjed- sarna decyzja o zachowaniu stoOcy
noczonej Partii Robotniczej na budo w Warszawie, decyzja niełatwa wowę Centralnego Gmachu Partii w bUczu lezącego w gruzach miasta,
Warszawie. Świadczy to, że z roku budowanego przez stulecia, Już sana rok wrzrasta świadomość szero- rna ta. historyczna decyzja jest wykich mas ludności Polski że Warsza mow;tym świadectwem tego, ze owa będzie jej dumą i własnym dzie bóz demokracji ludowej, że kJa.sa
łem. Łącznie z tą świadomością mo- robotnicza jest świadoma hIstorycznych z.adań, ze jest najgodniejszą,
"
.
.
":>l11z:tJe. ludność naszego kraJ~ fakt, dumną i meustraszoną kontynua.
z~ plen~ądze~ p~odzące. z o~Ie.rnoś torką najlepszych tradycji narodu".
Ci. publ1czneJ !luzytko~Je ~ę celo(podSekretarz Stanu J. BERMAN,
wo i oszczędme na realizaCję załodn. 5.12.1948 r.)
,zeń nowe j W
'
li
ty
j
ar9Zawy socJa s czne.
Na budowę w niej gmachów kultu,,Po'Isk~. Demokracji ~udoweJ po..
ralnych i społecznych. Rola Spolacz siada dosc siły i dy~amiki r~ojo..
ll'I:go Funduszu Odbudowy Stolicy wej, aby zapewnic b~dowDlczym
. .
. .
Nowej Warszawy realizację naj_
me Jest bynajmnIej ' ty!ko .:olą pro- śmielszych założeń przyszłościowych
pagandową. W real.i.zacJl Planu I z roku na rok zwiększać tempo
Sześcioletniego fundusze z tego źró- odbudowy i budowy stolicy, godnej
dła muszą odegrać
powamą rolę, naszego Narodu i jego ron wśród
~uszą sta? się świ1l:dec:twe~, że sto- narodów demokratycznych Europy
lica PolskI Ludowej, Jej plękno bę- Srodkowej".
dzie rezultatem twórczego wysiłku
(Prezydent m. Warszawy
całego narod1L
S. TOŁW'mSKI, dn.' 16.11948 r.)
skonaląca się aparatura pracy
siębiorstw uspołecznionych i

Mówią ludzie Warszawy
Było bardzo eięłko, ale Warszawa odradzała się, a my chcieliśm~
da~ jej wygod.rui komunikacj~ Waraza.wa czekała na "tJWoje" tramwaje. I doczekała się wcześniej, ni! by
się Jn'6gł ktoś spoOdz.iewa6, bo ju!
15 Wl"I2leś'nia 1945 r. o god3inie 13.
Teraz zą będziemy się &tara~, !eby
komunikaeja miejska się ulepszała.
101

kolegami wygrzebywaliśmy ocalałe
eksponaty geologiczne. W tym czasię znalazłem !l'6wni~ rękopis swojej pracy naukowej. Leżał pod gruzami.
W kwietniu przystąpiliśmy do 001'~anizowania Uniwersytetu. Dzię1d
pomocy kolegi udało mi się dostać
m\eszkanie. W szczupłych pokojach
tego właśnie mies~kania rozpacząłern pierwsze wykłady i ćwiczenia.
Takie były początki! Skromne, ale
pełne śmiałych perspektyw.
Dziś widzę, już widzimy wszyscy
rez.ultaty tej podjętej w :ruinach
pracy, Uniwersytet się rozrasta,
młodzieży studiującej coraz więcej,
Wygrzebany z gruzów rękopis zmienil się dziś w ksłą7kę naukową, kt6rą w tym roku wydałem i za którą

Porofeeor Uniwersytetu Wanzawskiego Roman Kozłowski, wybi.tny
paleontolog polski mówi:
- Dla mnie, podobnie jak dla innyeh. życie w powojennej Warszawie zaczęło się od gruz6w. Niestety,
gruzy, do których ja wróciłem, były
Foto: API
nie tylko gruzami mojego domu mie19 &tYC7i!lła wróciliśmy razem szkalnego, ale również gruzami mej
z bratem, też tramwajarzem' do praey. Zakład PaleoDltologiczny U. otrzymałem Państwową Nagrodę
'Var szawy - mówi nie przerywając W. Spalony został jeszcze w 1939 r. Naukową.
Nauka polska, pozostawiona przed
pracy, tokarz Miejskich Zakładów Dom profesorski przy ul. Brzozowej
Komunikacyjnych w Warszawie, Cze
wojną
oderwana
realnego sama
życia,sobie
znalazła
terazod swe
sław Jurczyński. Mieszkanie spalowłaściwe
miejsce -w służbie społe
n~. Trzeba było przenocować u znaczeństwa.
jomych. R ano po s zliśmy do zft.jezdni. 'Tam - kupa gruzów, zardzewiałego,
zniszczonego żelaza i popalone, w znacznej cz ęści znkzczone buHemryka Kozłowska urzędniczka
dynki administracyjne. Wśród gruMinisJterstwa Administracji Publiczzów kręciło się kilku kolegów, szunej, mówi:
kających
rozsypanych i pordzewia_ Historia moich warszawskicb
łych narzędzi i instrumentów. Przypoczątków podobna jest do historii
łączyliśmy się wi ęc do pracujących
wielu innych ludzi. _ Po upadku
kolegów. Wszystkich razem ąyło nas
powstania mieszkałam w podwarwtedy 16!
szawskich Włochach. Gdy dowiedziaTak się to zaczęło . Zmajstrowałam się, że Warszawa jest już wolliśmy jakąś kuchenkę,
potem ktoś
na, zaczęłam się przygotowywać do
znalazł kocicł, w którym na zmianę
powrotu. 19 stycznia 1945 r. z grugotowali ś my kawę i j edzenie. Chleb
pą innych
podobnych wędrowców
i konser wy woził wózkiem z Pragi
stanęliśmy na Pradze.
Przeszliśmy
tow. Siwczyński, obecny sekretarz
most pontonowy i weszliśmy w to,
Warszawskiego Okręgu Zw. Zaw.
co zostało z naszej stolicy, gruzy.
Samorządowców. Ón był wtedy duW tych pierwszych miesiąt)ach
szą i motorem naszei grupy.
życia
wśród ruin
było mi bardzo
Pracowaliśmy pod gołym niebem
ciężko. Chorowałam, leżałam w ZO!przy mrozie i niepogodzie. Oczyści
Foto: API
ganizowanym prowizorycznym szpiliśmy stopniowo teren, pozbieraliśmy
talu. Po wyzdrowieniu, zaczęłam w
i wyszykowali śmy narz ędzia, wydo- spłonął w powstanLu, Uniwersytet tym samym szpitalu pracować. Pobyliśmy z /?,TUZÓW zni szczone i po- w ruinie.
tem już w czerwcu przeszłam do
rdzewiałe maszyny. Nakrywali śmy
Zamieszkałem w piwnicy zniszcz 0- akcji siewnej przy Ministerstwie RoJ
je kawałkaJ)1i blachy! Z dachu nie nego Instytutu Paleontologicznego nictwa. Prllc')wałam tt'm przez peprzy ul. Rakowieckiej. Wspólnie z wien czas, nM,tępnie przeniQsłam
pozostał nawet ślad.

z praskiego brzegu. Jeszcze na Pra..dze, zaraz po jej zdobyciu wstąpiłem
do milicji. Przedtem przed wojnlł
i w czasie okupacji do powstania
byłem J>ł"zez 19 lat w tramwajach.
się do M. A. P
Ot i cała. moja. hi- Ale wtedy o tramwajach nikt nie
storia.·
myślał. Milieja potrzebowała ludzi.
Gdy wapominam dmś to 'WSSJ'&tko Poszedłem tam, gdzie byłem powydaje mi aię tO tak odległa. Jak trzebny. Do War&Z8IWY przeszliśm,.
po jej wyzwoleniu. Było nas
jedenastu, w cywimyeh ubraniach,
II opaskami M. O. na r kawach.
Z8C1IQliśmy
służbę wśx6d wal'sa;aW\Skłeh gI1'1lZ'6w. Robiliśmy obchody po dzłelnłcah, patrolowaliśmy

ulice, bronllłśmy jak umieliśmy opuszczanego mienia ludzkiego, walezyliśmy z szabrem, z maruderami.
Ściągali ludzie. Przychodzili do nas
z prośb. o pomoc w odnalezieniu
krewnych i znajomych. Pomagaliśmy
im.
Ciętko było. W pierwszych mie'nie mieliśmy mundurów. Bu.
Łącz.noś6 z innymi komisariata..
mi utrzymywaliśmy przez gońców.
Prowianrt przywoziliśmy z Pragi
przez pontoniak

,!;i~~I!I;t·~i:.i!:;;':,I!i'l;l:llllj_I?0;;JIII
M
daleko odbiegło ju~ nasze życie od
tamtych dni. Wtedy byłam obdarta.
głodna i nie miałam
gdzie głowy
położyć. Dziś mam dom, pracę i byt
zapewniony - to są zmiany, które
odczuwam bezpośrednio w moim życiu, ale są jeszcze zmiany. poważniej
SZle, nieodczuwane bezpośrednio zmia
ny, z kt6rych rDtnie nowa Warszawa, dzięki tym zmianom powstaje
Nowa P?lska, t;vo~y się nasza
przyszło~~ bez wOJen.l bez nędzy pr~yszłosc, dla któreJ wszyscy pracUJemy.
Plutonowy Ryszard Szalast.
funkcj'onarius21 Milicji Obywatelskiej
opowiada:
_ Gdy się dzis' 'patrzy na pl'erwsze dni po wyzwoleniu na warszawskie początki, to się po prostu wierzyć nie chce, że Warszawa jest tym
samym miastem, miastem które wte
dy w styczniu 1945 było ruiną i pustką .
. Przywędrowałem do Warszawy w
pIerwszych dniach po wyzwoleniu,

Foto: APt

Od tego czasu odwaliliśmy już ka..roboty. Robotnicy budowali Wa~
Myśmy chronili ich prace.
Dziś zadania naszej służby są dużo
większe, bo nasze życie jest więk
sze i szersze. Dziś stoimy na straży
tego wszystkiego, co w ciągu tych
"
la:t zostało zro b'lone, tego
pIęCIU
co się dziś robi i tego
wszystkiego, co się będzie r.obić.
wał

szawę.
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Koszykarze łódzkiej "Spójni" mi- meczach, Gdańską "Spójnię", która
lowymi krokami zbliżają się już na kroczy ciągle na czele, ratuje jedy.
pozycję lidera tabeli. Po ostatnich nie lepszy stosun.ek. zdobyt~ch punktów, co dowcd1;l, ze gdanszczanłe
strzelali celniej. Ten minimalny zapas punktów może jednak już w naj
bliższej przyszłości okazać się za
skromny dla reprezentantów Wybrzeża, którym łodzianie z niedzieli .
wynikI w "norcle ~zł'- -J parze z postę. na niedzielę coraz wyraźniej depclI
paml w nq"C'ł'. Dlatf'-~ 'Ilminować bę. po piętach.
dzlemy 7 r~prezentacji
tych ucznIów,
którzy poslaiają więcej niż (lwa stopnIe
niedostateczne, choćby MIało się to stać
TABELA
kosztem osłabienIa naszej druzyny (Czy
Spójnia Gdańsk 9 ą:l 383:306
nie za daleko posunięta
tolerancja w
9 8:1 545 :449
Spójnia Łódź
stosunku do lenlucbów? - przyp. red.).
Kolejarz Pozn. 11 8:3 516:442
- Jak przedstawia się sport szkolny
10 7:3 -471:391
AZS W.wa
na prowincji?
11 6 :5 468 :480
Zw. Warta
- ' ~apuszczamy
już talJl "ŻUJl&wla".
W ramach Miesiąca Pogłębienia przyjai
9 5:4 336:3116
Gwardia Kl'.
nI PolSko_Radzieckiej, zostały zorgani_
9 4 :5 444 :432
ŁKS Włókno
zowane pr7.ez MKS propagandowe wy11
3:8 501 :550
Kolejarz
Torun
jazdy na P)'o t', ' ncję,· w I,tórych brały
9 3:6 259:342
Kolejarz Ostro
udział SKS. RC'-~grano zawody w Kut_
nie, w Poddębicach, Łowtczu, Zgierzu,
8 2:6 272:344
AZS Kraków
Sieradzu I Radomsku. W niektórYCh mla
7 1:6 271 :300
Ogn. Cracovia
steczkach jalt np. l'oddębice, imprezy ta9 ,1:8 343:467
Stal świętochł.
kie zgromadziły
wokół placu gry nie

PRlIJA ClE SKA ROZMOWA UCZ I ZPR FESOR M
Wywiad
•

z opiekunem MKS -

Chcąc 'otrzymać

in.
na temU
sportu SZkolnego o_
raz osiągnięć I pla_
nów
na przyszłość
liód zkie go
Mlędzy_
5zl\OInego Klubu, u_
dałem się do ople.
kuna MI~S _u
prof.
Romana Winiarskie_
go. Zastałem go w
gmaChu XI państw.
Prof. R. Winiarski Gimnazjum I Liceum
w której to SZkole
9piekun MKS, jest nauczycielem wycho.
wanla fizycznego.
- Czy mógłby pan profesor zapoznać
mnIe
pokrótce ze strukturą sportu W
formację

łódzkich szkołach średnIch?
- Chętnie to 'uczYnię.

pro'. R. Winiarskim

- Kiedy odbędą się następne mlstrzo_
stwa szkół średnich?
- Najprawdopodobniej w tym roku.
Gospodarzem igrzysk z pewnością bę dzie Kraków.
"'7 Słyszałem, te sekcja pływacka sta_
nOWI w MKS Jedną z najbardziej silnych
pozycjI.
- Tak, to prawda.
Pronlewicz6wna
I Bonlecki, Jera lub Dobrowolsltl - to
wszystko są ucznIowie, którzy potrafią
znws(I;e godnie bronić ,JJarw MKS.
- Jakle są plany na przyszłość?
- W lutYDl lub marcu zorganizujemy
w grach sportowych I pływaniu mlstrzo_
stwa łódzkich szkół średnich, w których
każda szkoła będzie mogła wziąć

ruszy plika

udział.

Chce_
my usilnie populuyzować sport lekko_
atletyczny.
- A o boksie pan profesor zapomniał?
- Kto by miał odwagę zapomnieć o
pięściarzach. W bIeżącym sezonie zorga_
nlzuJemy dla nich mistrzostwa. Ponadto
postaram! się nawiązać kontakt z drUZY_j
nami zagranicznymi. Oczywiście mam tu
na myśli drużyny szkolne. Liczymy na
Wczesną wiosną

nożna.

kolegów z CzechosłowacjI. Sądzę, te po_
równanie sil wypadnie
dla Łodzi po_
mylilnie.
posla(lamy wicIu WYbitnych
uczniÓćw_sportowców, chociaż ciągle od_
czuwamy brak dobrych organizatorów.
Wielki klopot sprawia nam wyłączenie
spod wladzy kma.torlum średnich s2:lt6ł
zawodowych, łttóryml obecnie dysponuje
Centralny Urząd
S~kolnictwa Zawodowego (CUSZ).
NiewIadomo, czy przy
ustalenliu reprezoDJta.oji MKS będziemy
mcgli brać pod uwagę uczniów PSTP,
,jak tcż niewilulome jest, ~zy szkoły
zawod6we będlł należały do 1\1KS łub
będą miały swój własny klub.
- ]\Ioże pan profes,,~ pow;" "'111 o
l'rftCa.clt SKS.
- Szl<olne Kola Sportowe przejar-Iają
(oczywiście nie wszy~tkle) bardzo żywą
działalność. 1'0 najbardziej aktywnycb
i ruchliwych należy XV Państwowe Glm
nazjum I Liceum, które p(łsiada silną
sekcję gier sportowych Dalej Idą I Glmn
I Liceum TPD, nI Gl~n. j Liceum ora~
XI Państw. Gimn. I Lleeum. Nie zawsze
kładziemy największy nacisk na wynikI
sportowe.
Dążyć będziemy aby dobre

- W szkołach średnich, kt6rych Jest
Okolo 30, wIlczając w to oczywiście s:llko_
Iy ogólnOkształcące I zawodowe,
mł<l_
d.acż może wyżywai! się sportowo w s'Łkol
nych kola ci. sport-owych, czyli SKS.
Zarzlldy
SKS
sa,
wybierane
przez
uczniów, opiekę zaś nad nimi sprawuje
~eden z wyznacźonych
przez dyrekcję
nauczycieti. Najcz~ilclej jest to nauczy,
cIel wyclllłwania fjzycz'n ego.
- Dobrze, a wobec tego skąd właJcL
wie rekrutuj'ł się członkowie ~ms.
- To rzecz prosta. Najbardziej uzdolnione sportowo
Jednostki z szkolnycb
Wyniki były następujące:
Tonęliśmy wcz()raj w powodzi
kół spOl·towych kierowane Sił do MKS,
różnego rodzaju imprez
sporto\V wadze muszej Bednarek ,Ł)
ktÓl'y, jeśli można użyć taltiego wyraże.
wych, które .odbyły się na terenie w 0,23 s. pokonał na łopatki Chaber·
nla - jest jak
gdyby reprezentacją
Mimo streszczenia skiego;
szl,ó!
średnich,
a zawodnicy w nim całego kraju.
zrzeszeni stanowią tzw. reprezentacyjną wielu sprawozdań, nie udało się
w koguciej - Nowalc (Ł) przegrał
kadrę u~zącej się młodzIeży.
nam jednak na sportowej kolum- na lIunkty z SokolowsIdm;
- KODlU bezpośrednio podlegli MKS? nie poniedz.iałkowej uwzględnic
w piórkowej - Ignaszewski (Ł) w
- VII Wydziałowj Kuratorium, które wszystkich zawodów. W dniu dzi- 3.45 sek. położył na łopatki Chęciń.
f(napsuje ten klub. Zarówno naczelnik siejszym podajemy więc wyniki skiego.
tego wydzialu - Wł. Michałowski, jak meczu zapaśniczego i przebieg za·
w lekkiej Rosiak po niezwykle
l'ównież I wizytatorl\a J. Szumlewska bar wadów pływackich.
zaciętej walce, trwającej 12 min. 42
dzo ż~wo ill~el'esują sl~ pracami I piana_
sek. przegrał z Betańskim, który po
mi Międzysziwlnego lilubu Sportowego,
ZAPASNICY ŁÓDZKIEJ
łożył swego przeciwnika na łopatid;
urlzielnj'lc rad i moralne,; pomocy.
..GWARDII" ZWYCIĘŻAJĄ
- Słyszeliśmy, ze ostatnio i Łódzki
w półśredniej - świętosławski (Ł)
W pojedynku o mistrzostwo Ligi
Oltl'ęgowy Zwlązel< PiIld Nożnej udziela
zapaśniczej, który odbył się wczoraj zmierzył się z Pułkownikiem. Walka
swe.! pomocy międzyszkolnemu l<lubowl?
ta trwała 2 min. 15 sek. Po tym
- Istotnie, związek ten otoczył opieką w Łodzi międz," miejscową "Gwar· czasie przez złamanie mostku Puł.
dią", a "Gwardią" z Bydgoszczy, zwy
MKS, lecz dotychczas pomoc ta ze stro_
kownik leżał na obu łopatkach;
ny Ulot nych piłJ<arzy jest raczej mate. cięstwo odnieśli go..,>podal'Ze 6 :2.
w średniej Matusiak (Ł) przez
rlalna, a ściślej mówiąc, pomoc ta ogta
złamanie mostu w 2 min. 17 sek. wy
nleza się do llzupełnianla sprzętu sp Ol'_
kończył Cichego;
żgcio
towego.
- Kto Idcrnje pracami MKS?
W niedzcelc, dnia. 22 stycznia w śwle~·
w półciężkiej - w ten sam sposób
_ Zarząd, wyłonIony na walnym zebl'a l icy włas~ej klubu ZKS l!n:a..Chemi<a: przy
Lenart (Ł) pokonał Szeląga;
nlu przez delegatów
wszystkiCh $zk6ł ul. NoweJ 24/26 VI. Lod1ll, odbędzl·e s:ę
_
.'
wad·n e zgromadzenIe Itlubu ZKS Um,w ciężkiej bydgoszczanie spra
średnIch w ŁodZI. Opiekę nad pOSZCZl'_ Che.mM.
Poza Illormalnym programem
gólnymi sekcjami tego ItIubu sprawu .lą obmd, wygłosoony zostaru!,e r eferat p . t. wili gospodarzom kawał, nie obsadza
natomiast naup:yciele' wychowania ~ "Cel i zadania sPOJ-tu 7JwHj,zkowego".
jąc tej wagi.
Wygrał więc Kawał
(Łódź) walkowerem.
zycznego, wybierani również na zebranIu
nauczycieli w Kuratorium.
- Jakim
dorobkIem
zamknęll~my
Tabelka Ligi zapaśniczej przedSp.keja piłkarska "Sp6jru". zorgnnizo,
rok 19491
wala dl& swych zawcdniG<ów ~\lche zaprlt. stawia się następująco:
- ZorgnnizowaUAmy klUta cickawyeh wy na sa.li . •Gimoostylm odbywać silę bf'
we wlor)JJi i czwartkj od godz. ~.30 Związkowiec (W-wa) 2 4:0 10:6
Imprez. M. In. mistrzostwa szkół ~rednlcb dz.ie
do 22 - na. sali VI H<>.IcTIIOv.''ie.
9:7
Kolejarz (Poznań)
2 8:1
w slatltówce I koszyk6wce w konkurencji
Stal (Nowy Bytom)
2 3:1
9:7
II<
męskiej lżeliskleJ, ml!trzostwa w piłce
Związkowiec (Krak.)
2 2:2
9:7
notneJ, mistrzostwa szk6ł średnich w
9:7
2 2:2
pływaniu, w ijlkkoatletyce
oraz zajęci
W dniu 20 ,styC7llJlla O godz. 9,30 - W Gwardia (Łódź)
8:8·
2 2:2
byliśmy przygotowaniem lfWycb reprezen werw.szym. termilllde 1 O rodZ. 10 W dru- Zwią.Z1kowiec (MysI.)
gim terminie 'w lolkalu przy ul. Na.WTOt Stal (Wrocław)
6:10
2 2:2
tacyJnych dru~yn na ogólnopolskie mi_ Nr 2S odIbędzie się walne zebra.ndJe klubu
4:12
Gwardia (Bydgoszcz) 2 0:4
strzostwa.
!/a-CS Budowlan!,
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tylko uczniów, ale I

okoliczną

ludność.
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:2;YC~ąc osiągnięcia jak najlepszych re_
zultat0,w w roku 1950 opuszczamy gabl_
net opIekuna łÓdzldego Międzyszkolnego 111111111II1II11111~IIIIRIIIIIIIIIIIII!llIIt IIfllllllllllllllllllflllllll!II!llIIlllllllllllIIlllillitn
Klubu Sportowego.
'
Wy ,lad prz ~!ll'owadził Bohdan
Tn~zyński,
'·' .. eń XI l'aństw.
Gfm". I Liceum.

N łBl l
ŁOnZKI AZS POKONANY

W BASENIE

RoepoCZllły sllQ 'międzyszkolne .mistrze.
stwa drużynowe Łodzi we florecie, zer,.
nizowanc p'-'zez I.6dzkl Okregowy Z'Vi4'
zek Szermierczy.

rozegrane w .l'ierwSze spotka,~e między reprezentalokalnYmi ryWalami! CJfł MKS a ~zyn~ III I'aństwo~ego
"Unią· Chemią" a łódzkim AZS ZR-; Orun1Dazjum i Llce~ i1n. St. że~msklego
kończyła się zwycięstwem
repre- zalto6czyło się zWYCięstwem (lrnzyny Gha
zentantów Unii 79:65.
,nazjttm żeromskiego w stosunku 16 :0. Zwycięstwo osiągnięto wal/kowerem wskll
WYNIKI:
tek niestawie$ się drwi:yny ~ms.
100 m st. kI. panów: l) Mik.
(Unia)
Drużyna G1mn. żeromskiego nie chcąe
1.32, 9; 2) Bukowskl (AZS) _ 1.32,'.
zrażać dość licznie zebrane,i publiezn.o,.,1
200 m st. dow. panów: 1) Gutkowskl do tego pIi~knego sportu, który nie ele'
(AZS) _ 2.56,2; 2) Marciniak.
BZy się jeszcze zbytni", popnlarno5ch" n.
terenie l.odzi, zorganizowała iDdywiduaI200 m st. kI, pan6w: l} Janas (Unia I ny tllrnieJ mIloedzy swoimi mwodnikaml.
3.11,4; 2) Petr! (AZS) - 3.19,9.
W~'njkl turnjeju są, następują.ee (w ko'
50 m st. kl. chłopc6w: Roll (AZS) - lejności zajętych miejso):
43 sek., 2) Grynberg (AZS) 48 liek.
1 • .1;blk-owsJ<i Jerzy;
2. Meenarsłcl R-o.
100 m st. dow. panów: 1) Dembiński mIOn: 3. wtoelkl nonat; 4. Ka»iewskJ Wje
(Unia) 1.15,4, 2) Strzałko''I'skl
(Unia) sław; 5. Hubuer Rys'l3rd: 6. Kozłowskł
1.15,8.
Tomasz.
100 m stylem grZbietowym panów: 1)
S~kcja 8zermrercza m
l'aństwowego
Durys (Unia) 1.29,4; 2) Przyjemski (AZS) Gimnazjum powstała w ubiegłym roku.
1.38.
dziś mOże się już poszczycić dość duty.
100 m st. motylkowy:n'l panów: l) Ja· m0 osillgnięciamj.
Cala drużyna szkol'n... jest repreze.ntacj"
nas (Unia) 1.24,3, 2) Petri (AZS) 1.25.
50 m. st. dow. chłOpców: l) Łatnowskl ŁKS "Włókoiarza". a 2 zawodników należy do reprezentacyjne'; lmdry I'olski _
(AZS) 36 sek.. 2) Orłowski (Unia) 41.4.
Sztafeta 5 x 50 m st. dow. panów: "U- juniorów.
W nbległym roku szermlerzc Gim!ll. te.
nia" w składzie: Dembińsld - Stachur_
ski Marciniak 8trzalkowskl _ romsklego pokonali drużynę GilDlD. Im.
Kośei,uszki w stosunku 111:4.
Swidwłńskl 2.46,'. 2) AZS 2.49,5.
Osią.gnieeia.
te zawddęczam)' fechm10
Sztafeta 4 x 100 m st. zmiennym P3nów .. Unia" wskladzie: Dl1rys - MI. strzowł Urbańskiemu onz... Intesywnemll
ksa - Jana. - Dembiński. Czas S.SO,!, treningowi!
Niech te D88"e 08~CnięCIa będlt bodło
2) sztafeta AZS - 6.11,4.
100 m stylem grzbietowym pad: 1) cem '?Ja Innych szk6ł w twonenhl sekeJl
szermJ:erczych przy SKS i krzewieniu te'
Maczewska (AZS) - 1.5'.2.
100 m st. dow. pali: PuchowIJka (AZS) go pięknego tym niemniej ,.,aniedbanego
sportu na terenie robotniczej Łodd.
1.40,5.
Mecz plłkł wodneJ zakoliczył się Z\IV~_
KANIEWSKI W.,
cięstwem AZS 6:5.
m Paliatw. GIm. i LIc. Im. St. :l:erom..kietr4!
Zawody

pływaclde

Łodzi między

\

obnażonymi chłopcami w krótkich spodenkach.
Zinaida, która dawno już wróciła do matki, spała
na poduszce. Nina Mikołajewna podścieliła sobie
obok zwoju lin stary paltocik, ale jeszcze się nie pDłożyła. Na rufie śpią dwie, trzy osoby. W dole pieni
się woda. Łódź uwieszona wysoko na hakach, leci
pod gwiazdami.
Zjawił się na rufie profesor z czajnikiem wrzątku.
- Przyniosłem herbatę... Zina śpi? - odstawił
Przekład Mariana L. B;eJickiego
czajnik i usiadł na zwoju lin. - Nie przeszkadzam
ci? Pomyśl tylko - na wodzie i nie czuje się wilgoWskazał na brzeg, mimo którego przepływał sta- ci - zadziwiające .. : Jestem bardzo nieszczęśliwy ...
tek. Widać było światła elektryczne, dym, kontury
Sam tego chciałeś.
murowanych budowli w lesie...
- Nie mów ze mną tak srogo.
Zjawił się kapitan, za nim Parfienow i Gusiew.
- Tak, masz rację ... - Uniosła koniuszki brwi.
Parfienow zwrócił się do Liwerowskiego:...
Spogląda w mrok, gdzie płynęły ogniki. Ręce oparła
_ Fabryka cementu, produkcja - pół miliona ton. o kolana. Siedzi cicho, jakby wszystkie struny
A półtora roku temu było na tym miejscu błoto, ko- były dobrze nastrojone .
spokojne. - Nie trzeba
mary...
srogo ...
Statek krótkimi gwizdkami wzywa łódkę, kapitan
- Zdarza się we śnie, że biegniesz, biegnie-sz
krzyczy przez megafon:
i w żaden sposób nie możesz dobiec. T.o samo jest ze
_ Hej tam, łódka! Łódka!
mną. Nie mogę ... do was z Ziną ... Jesteś oschła, zamGdżieś z mroku nad .wodą słychać głos: liTu lód- !mięta w sobie, nastroszona. A pamiętam, byłaś jak
ka!"
doskonale nastrojony instrument, ledwie dotkniesz,
-- Przyjmijcie telegram - woła kapitan, odcho- a już gra muzyka ...
dzi od megafonu i mówi do Gusiewa: - Dajcie teMów ciszej, obudzisz Zinę ...
legram...
- Jesteś jakaś nowa, nie znam cię takiej ...
- Terminowy - podkreśla Gusiew i z dziwnym
- Znać człowieka - to znaczy kochać ... Tak jest
uśmiechem spogląda na Liwerowskiego.
u nas, kobiet! - powiedziała, ruchem głowy akcenWszyscy, przerywając sport, oglądają jak pod bur- I tując każde słowo. - A podług mężczyzn - znać
tą statku wyskakuje z ci~mności łódka z latarni~ , kobietę, to znaczy, że si~ znudziła ... P~óbujesz mnie
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i dwoma

nawet obdarzyć jakimiś strunami .. Nie zmyślaj: je-<
stem ta sama co dawniej, ta, która ci się gorzej znudziła niż ... Dobranoc, chcę spać.
Rodionow kaszlnął, poszedł do wyjścia. Zatrzymał
się i nie odwracając się rozłożył ręce:
- Absolutnie nic nie rozumiem ...
Nina Mikołajewna po,patrzyła za nim w ślad, Ide"
dy, mrucząc coś, pD raz drugi rozłożył ręce, zawołała:
- Walery ... Co tam u ciebie - nieporozumienia
z Szurą?
- Dziwi mnie tylko jej pośpiech: rozumiesz .....
w nocy wsiedliśmy na statek, a z rana ma już jaki~
gaś kochanka ...
Wr ił pośpiesznie) szukając współczucia, ale pD.
gardliwy uśmiech Niny Mikołajewny nie wróżył pociechy.
- Wyobrażam sobie, że musisz mieć kłopoty.
z młodą kobietą.
- Nina, to wstrętne ... Ona mnie deprawuje...
A w duszy mnie t.o nawet cieszy ...
- No cóż, masz może jeszcze jakąś nową na u.
wadze?
- Jeśteś okrutna, Nino!.. Tak nie chcieć zrozu.
mieć! Na całym świecie ty jedna tylko jesteś mi bli.
ska ... Ty jedna dzieliłaś ze mną me radości, smutki,
zmęczenie ... Teraz jestem zmęczony i nie mam nikogo, żeby oprzeć głowę ...
- Fu! - wyrwało się Ninie Mikołajewnie.
- Nino, wybacz mi wszystko ... Proszę cię o litość... Tylko ..•

d, c.
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Katedry
Sw. Pion....

~wf\}to

proc. pla u za

grudzień

UJghono' przenJqs' shórzonq
Przemysł skórzany należy do tych nym, stał~ się już zasadą: począw
gałęzi przemysłowych, które pracu- szy od stycznia ub.
roku, każdy
ją w specjalnie trudnych warunkach miesiąc następny wykazywał w poze względu na surowiec w duźej mie- równaniu do poprzedniego znaczne

Z FilharmonU

X II Koncert symfo Iczny
Wł. Ormicki -

J.

Smidowic~

Koncert rozpoczęto wykonaniem owocem czystego natcnnienia i nfe
rze importowany z zagranicy. Im- podniesienie wydajności. W porów- Concerto grosso g-moll C'lrellego. przestanie podobać się nigdy.
port skóry wymaga zagTanicznych naniu zaś do r. 1948 rok 1949 przy- Muzyka ta, dostojna i szlachetna
Następnle usłyszeliśmy
II konśrodków płatniczych i często natra- niósł zwiększenie wartości produk- w tempaeh
powolnych, a pełna cert fortepianowy Ludomira RóWMNE TELEFONY:
. tol
wdzięku w ustępach allegro, jest życk.iego, w świetnym wykonaniu
Komenda Miejska M. O.
253-60 fia na poważne trudności natUl'y te- cji o 34,1 proc.
Józefa Smidowicza. DwuczęściQWa
PogotOwie Ratunkowe PCK 104,44, 134-10 chni'Cznej i politycz,nej.
U7-U
ta k0mpozycja posiada wszystkie
Jest
więc
rzeczą
niezmiernie
waZStrat ;>Ouroa
8
zalety i wady obecnego nestora mu
Miejski O~rodak Informacji
ną,
źeby
zakłady
produkcyjne
prze159-15
zyków polskich: żywiołowy tempetwarzające
surowiec iImportowany,
StanowiSko dyrektora naczelnego miec i staje do pa1acy jako przewIe- rament muzyczny, bezpośredniość,
pracowały szczególnie sprawnie i o·
Zakładów Bawełnianych w Pabia- koacz i tkacz w PaństWOWYCh Za- efektowność 'lpracowania, barwność
Dyżur" aptels.
szczędnie.
nicach, jednych z największych w kładach przemysłu' Bawełnianego instrumentacji, pt'zy inwencji szcze
Wyniki Pl'acy przemysłu skórza- kraju. objął ostawo b. robotnik w Pabianicach .
.Dzislejszej nocy dyrurujll apteki:
rej, spontanicznej. nie wolnej jedChą.dzy:t\ska
(Piotrkowska 16511. Głu- nego, przekraczające wartóści pla- tych zakładów Stefan Kamiński.
Dzięki zdolnościom
organizacyj- nak, niestety, od pewnego banału,
ehowskl
(Narutowicza r)
R"walSkJ nowane, są dowodem. że Ifobotnicy
Ob. Kamiński, syn tkacza pabia- nym &kierflwany zostaje na kurs ad- by nie rzec - trywialności. II k~_
(Rzgowskg
147) ,
H~lczewskJ
(WIęc.
"owskiego 21). Sanlcka (Karolewska (8). i personel kierowrticzy w zakładech nickiego, liczy 40 lat. Od 16 roku ministracyjny w. Technicum bytom- cert fortepianowy Różyckieg'l, pomBtokłows!ti
(Limanowskiego 801, Barto. pracy dobrze rozumieją i wypełniają życia prr-acował w pabianickiej fa- skim, które kończy jako jeden z naj patyczny w części pierwszej, Żjn"vy
I'lek (Napiórkowsklego 41).
swoje zadania. nie marnotrawiąc bryce Fausta. Pracował z licznymi lepszych uczniów. Obecnie otrzymał i wesoły w części drugiej, efektowciężko
wypracowanych dewiz przez przerwami, powodowanymi szykana nominację na odpowiedzialne sta_ nie skontrastowany. nie należy miinne zakłady produkcyjne i równo- mi ze strony kapitalisty za lewico- nowisko dyrektora naczelnego Za. mo wszystko do pereł w całoks~ł
cześnie
CQraz lepiej zaopatrują li- we przekonania. W r. 1934 organi- kład6w w Pabianicach.
cie twórcz0ści jubilata. który w tym
~EATR PA~STW. Im. ST. J.<\RACZA: ~zne
rzesze ludzi pracy w dobre zuje Kamiński pierwszy komitet farok.u obchodZi 50-lecie. swej pracy
o godz. 19.15 .. Zielona ulica".
i w obecnych warunkach możliwie bryczny, a w 1938 r. jest delegatem
kompozytorskiej.
J,'EATR 1'0WSZECHNY - o god.s. 19 - najtańsze obuwie.
załogi.
Na zakończenie usłyszeliśmy po..
"Przełom"
N & szcz'ególne podkreślenie zasłu
W czasie okupacji hitlerQIWcy wy,.
emat symfoniczny Ryszarda strauspATR .,OSA" 'fraugutta 1, teł. m.10:
łodzi
o godz. 111.30 - "Romans • Wo- guje fakt, że przek:ra~anie planów wleźli Kamińskiego dQ Niemiec. Po
Sa "Smierć i wyzwolenie". Dawn"
de1'riau" s T. Weeoło ....kim.
produkcyjnyeh w przemyśle zk6ru- zakończen:Iu wojny - wraca z Nie_
Wczoraj w wypełnionej publicz- już nie Słyszeliśmy tego kompozy..
~ATB KOMEDD lIłUZY()ZNEoJ •.LUT.
noścll\ 1 pięknie 'Udekorowanej sali .tora, poza walcem z ,,Kawalera
NIA" - o .oda. 19.15 ..!'taamlk
Filhannorui Państwowej odby'la się Srebrnej Róży", wykonanym na je• 1',...ołu".
z w>kazji zakończenIa Roku Puszki- dnym z koncertów muzyki lekkiej.
Państwowa
~US1'WOWY TEATR .NOWY (1Il. Da.
nowskiego, uroczysta akademia ku Stwierdzić należy. że poemat "Smierć
n~kiego 1I~ nd~.
Z,6D:E - ul. NARUTOWICZA Nil' &'7
czci Aleksandra Puszkina, zorgan!- i wyzwolenie",. naj!iryczniejszy z ea
,I.'IIA1'B LALEK "PINOKIO"
ZATRUDNI
natychmiast:
zowana przez Wydz. Kultury i Sztu- lej st:rauss'lwskiej symfonicznej spu
o ~dz. 9.30 (dla II'Zk6!i) ..m.stork CIa.
• o niebieSkich nJiJgćlałach".
ki Z.M.
ściZlllY, należący chronologicznie do
1'. Kierownika Sekcji Planowania Finan~owego
Akademię zaga:il wiceprezydent wcześniejszych jego utworów, nic
2. Kierownika Sekcji Bilansowej
miasta Edward Buga,Jskł, który w się nie postru-zał. Muzyki tej wdąż
przem6w1entu
swym
podkreślił słucha się z zajęciem i podziwem.
3. Kierownłka Sekcji Księgowości Finansowej
I
-'1)R1A (dla młodz.) ...... .As wywłacJu'< ....
społeczny i rewolucyjny charakter
Dyrygował Włodzimierz Ormicld,
4. Starszego księgowego
godz. 16. 18, 20.
postępowej poezji r0syjskie~o ge- który miał wieczór wyjątk'lWO praIIAŁTY.K - "Sumienie" .... l'O(Ss. 17,
5. Księgowego kosztów własnych
niusza. Z kolei Grzegorz Timotle- cowity. Pięknie wypadło wykonanie
19. 21: dcn;w. od lat Ił.
lew wygłosił prelekc1ę poŚWięconą koncertu Corellego,. Gdyby tak jesz
6. Pracownik6w adminłstracyjnych
IIAmA - "Kwiat mnoAcl" -- 1'OdS. 18,
postaci'i twórczości Puszkina. Dal- cze dało się zamienić fortf'pian na
20; dO'ZW. od lat 16.
7. Wykwalifikowaną maszynistkę.
szy "btity program akademii WY- klawesyn, niezbędnie wkompozy.
GDYNIA - .. l'ro~am AkłualIIolcl Kraj.
Zg105'Zenia wrall s ~dloryaa.mi prz;yjmuje Odd1l!.a.ł Kadr. -- W&l'Illllm b6rdzo
• Zagy. Nr 3 r;ocbllna U. 12, lS,
pełniły recytacje wierszy zaprzy- cjach tegl) rodzaju
potrzebny ze
kox-&y'.StIne.
(K. Ji89)
16. 17, 18, 19. 20. 21.
jaźniOJlYch wieszczów' - Pttszkina względu na charakterystyczną barJrBL - (dla młOM.) - "TlrtIecł 8sło.rm"
a
i Mlcldewicza, oraz arie z oper wę brzmienia, momaby mówić O
godz. 15.30, 18. 20.30.
·
Się
Czajkowskiego .,Dama Pikowa" i
k
i
t'
t l
A
)[UZA "Bitwa o StalinKJ'&d" - BO"Eugeniusz Oniegin".
;:;m~~,~fa;;e~~Om~'l~!e~~~6życ:
dzIna 18. 20; d02lW. od lat 14.
'" ki Ch
Akademię
przeplatały
ponadto k'
b
..
!'OLOmA - .. Pustelnia I'zmne:Alb" _ d O MIadzynaro d GWyc h Targ ÓW P oznalls
"""'t......y orkiestry FHhannonil' Pań- lego
ył mIeJscami za masywny
1. aerla; . godz. 17. 19. 21; doZ'W. od
...
"J~ 'ty
i nasileniem za bardzo
górował
lat 18.
Zakłady produkcyjne państwowe- zuje się w związku z Międzynaro- stwowej, którą P"Xi dyrekcją W. 01'- nad fortepianem. Wyk<:manie nal"BZEDWI09NIE - "Wieana Swa"
go przemysłu wełnianego rozpoczę- dowymi Targami Poznańskimi.
mickiego wykonaiła uwerturę Litol- tomiast poema.tu Straussa z nagodz. 18, 20; dozw. Od lat U,.
ly już przygotowania eksponatów
<;:elem tych wystaw będzie porów fa "Robesspierre" oraz Poloneza z szym zesp0łem było przedsięwzię
ROB'iPTNIK - "Arinka"; gOdz. 18, 10. wzorcowych na eliminacyjne wysta- nanie osiągnięć p'l)szczeg6lnych za- opery
"Eugeniusz Onegin" Czaj- ciem nadzwyczaj śmiałym. Utwndozwoł. Od lat H
(zn) ry tego kompozytOTa są w całym
lWMA - "Wyspa. b~zimtenna" - .0d7JI. wy międzj"Zakładowe, które organi- kład6w przemysłu wełnianego za- kowsklego.
na 18, 20: dozw. od lat 7.
równo w dziedzinie nowości sezo_
tego s'łowa znac7Jeniu koncertami
nowych jak i produkcj~ bieżącej oraz C I E P L E K O M P L E TY orkiestrl)wymi, wymagającymi
od
UKORn - •• awiat slo imieJe" ... dla
młodz. godz. 16; "Sen o mUoAcl" _
wyeliminowanie ek.s.ponatów kwazespołu klasy wirntozowskiej. Nic
godz. 18. 20; doZ'W. od lat 18.
lifikujących się na Targi.
DLA DZ lECI
więc dziwnego, że orkiestra nasza
STYLOWY - "Nikt nie nie wie" ....
Od dnia 1.1.1950 r. weszła w :tycie nowa
Eksponaty przeszły już wewnętrz
lmiejscami kiksowała. ale w sumie
dzina 18, 20; dozw. od lat 14.
taryfa pocztowa. Wprowadza ona aze~eJ ną eliminację w zakładach i ZB'Jpokazała jednak maksimum swoje!
'WIT - .. W pO&,onl
m~żem" - ~.
nowoścl w formie bądź to udogodme~ patrzone zostały w symbOl katalos"""awn~s.cI'.
17,80. 20; dozw. od ln.t 14.
dla publiczności, bądź obniźkl lub pod.
.' .
N 3
",.
.,
wyżki stawek taryfowych za II1eltt6re Q- gowy. Nalezy zaznaczyć, ze istmeją
r
TĘOZA "Ko-nfrontll.ejll." - S'Odz. 17, Sługi.
możliwości
ich
wykonania
i
wpro....
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
st. Woyna-Gwiaźdrlllskl
19. 21: dozw. od lat 14.
Do udogOdnień takich naletą;
wadzenia na rynek wewnętrzny i
l'ATRY - "Rzym miasto otwarte" _
godz. 16, 18. 20; dozw. od lat 18.
a) wprowadzenie
list6w miejscowych eksportowy.
WIS1.A - ,.Szeroka droga" mm po!J!,kiej
za opla ą do wagi 20 ~ - 10 zł., bez
Komisja eliminacyjna rozpatryprodukcji - godz. 17, 19. 21; dozwol.
względu na treść listu, bowiem do- wać będzle wszystkie wzory, uwzglę
od lat H.
.
tychcaas
jako
listy
miejscowe
mogły dniaJ'ąc zarówno ich stronę estetycz dla złodziejów dobra publicznego
b;rć wysyłane tylko wezwania płatWl..6KNIARZ - ,,Ali Baba. łO rozb6jal.
Dlcze,
ną jak i jakościową.
W ub. sobotę, późnym wieczorem ciszek Ostrowski i Leon Buczkowskl
k6w" - godz. 16.30. 18.30, 20.30:
b) wprowadzenie kartek
pocztowych
Wykonawcy, a właściwie desenadOLW. od lat 7.
ogłoszony został wyrok w sprawie po 8 lat, Jan GadolDllki i Józef Bu.
urzędowych
za
opłatą
jak
listy
urzętorzy,
których
wzory
uznane
zostaWOLNOś() "I{onfrontaeja" - !:'<>dzlna
dowe,
»skarżonych
konwojentów, gajsld po 7 lat, Ed~und KamińskI,
16, 18. 20; dozw. od lat 14.
c) wprowadzenie jednałtowej opiaty dla ną za najlepsze, będą nagrodzeni 22
ZACHIiJ'l'A - .. l'otępleńcy" - golb. 18.
różnego
rOdzaju druków, pOdczas
premiami
pienię:lmymL
(z)__ pracowników PKP, PZPW Nr 11 w Gerard KunItel i Józef Ble:szke po
gdy
dotychczas
Inna
_
_
_____
...
_
_
_
_
_
_
20; dozw. od lat 16.
Częstochowne oraz paserów, ktoczy 5 lat, Paweł Reszezyński, Józef Kaopłata' dla druków zwyklych inna zaś
~~t:~~kÓW bezadresowych l druków
działając. w
pOl'OZ'UlIlieniu kradli Iłciński, Marian Koselak, Józef B1DZIEC10I\I DO LAT • WSTl!lP DO
wełnę
importowaną
do PoIski z za- sewski i Mieczysław Dęblńsld ~o
~) wprowadzenie 2 stref paclIkowych
W ubiegłą nIedzielę odbyło się ple
KINA WZBRONIONY.
do obliczania opłat za nadawane pa_
4 l~ta, StaniSław Tabaczyński i J óczki do 100 km, I ponad 10 km, pod_ narne posiedzenie Wojewódzkiego granicy.
Sąd biorąc P'Jd uwagę aspołeczny zef Szkopek po 3 lata, Longin Kr61
czas gdy dotychczas istniały 3 takle Komitetu SD z udziałem delegatów
strefy,
Z terenu województwa łódzkiego i stosunek oskarżonych do dobra pu- na 3 i pól roku więzienia. Marian
e) podwyższenie najwyższej dopuszczal_ przedstawiciela władz naczelnych
neJ kwoty jaką mo:i:na wysłać jed_
blicznego, ich szkodl'wą dla gospo- Lara skazany został na 3 lata wię
nym przekazem pocztowym do 100.000 SD, wiceprezesa Centralnego K<>mll>ZJ9
darki narodowej działalność, którą zienia j 15 tys. zł grzywny, Feliks
zł,
POdC7.as
gdy
dotychczas
można
tetu
prok.
Jerzego
Jackiewicza.
Ze- W lokalu. Nowomiejska 8. o golb. 20
było wysiać tylko 50.000 zł.,
b'
dn'
ł
zes nu'eJ. Ilpowodowali milionowe straty dla Krzątała na 6 lat więzienia i 50 tys.
zebraltle ZJU.lP Kma. Nr 2S wydz. stoma.
I) wpl'owadzenie abonamentu odclsk6w
ramu przewo Iczy pre
tol.ogitl.
datowników
olcolicznościowych za scowego Komitetu naczelnik Rysza;rd Skarrbu Państwa, wydał wyrok ska- Z'l grzywny. Leona Pawlalta Sąd
- W ~.a.ll Traugutta. l, o godz. 18 wYkład
opłatą 300 zł za - 1 kwartał roku ka_ Swiątkowski.
dl3 Itierownik6w polldit. gntp saanokisztal.
(w)
zujący oskarżonych na kary od 3 uniewinnił.
lendal'Zowe&,o.
Główny referat polityczny wygłocen-Io\vych Pt. ..Powst8lnLe proletar.ill>cklej
Obniżono opiaty za druki, gdy2 nleza_ sił wiceprezydent
m. ŁodZi mgr. do 12 lat więzienia.
parti'i polskdej kJa.sy robotniczej SDKP
leżnie od rOdzaju druku za druki o wa_
i L".
Mocą wyroku skazani. zostali: Ka~
- ,~ loka.lu. ltopernika 55, o god~. 16 dze do 50 g u"talono opłatę 5 zł pod- Wacław Sobol, referat organizacyjny
czas
gdy dotychczas oplata za druki zwy_ przedstawił ob. Zygmunt Olczak,
zebrorue ZAMP Kota Nr 3 wydz. prawa.
zimierz
Mularczyk na 12 lat, Fran~
działalności
kłe do wagi 20 g wyno~lla 3 zł.
zaś sprawozdanie za okres sprawociszek Uznański na 10 laJt, Albin
ObnIżono opIaty za kslążld I broszury zdawczy z dztałalno~ci Wojew6dzRędzińskl, Edward KaJiciński, FranDla uczczenia 70-lecia urodzin Ge.
wysyl:me do zagranicy, oplata ta wynosi kl'ego Komitetu podał mgr. Roman _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . neralissimusa Stalina
1:ardo 50 g - 1 zl, za każde natomiast dalsze 50 g - , Zł podczas gdy dotych- Kaczmarek.
skich
Zakładów
Przemysłu
Odzieżo
czas książki I broszury byly wysylane
Nad WY. !ZłOSz:onyml' referatami' wy
WTOREK. 11 !lItycznIs
za oplatą dla drul<ów tj. za każde 50
wego otworzyła przedszkole i świetli.
11,57 SygnIL! C'laau. 12.0' DZIENNIK. ~ - 8 zł.
wią2Jała
sIę
ożywiona
dyskusja. Nietłukące się szyby
13,25 Program dnia, 13,30 Muzyka.. 14 00
cę dla dzieci swych pracowników.
Podwyższono
nieznacznie
opłaty
za
11_
Zwrócono
szczeg6lną
uwagę
na
zataksówkach łcldzkich
•. Z życia. WfJ~r". 14.20 Miłość i kW'Jatr.
aty
urzędowe
zwykłe
I
polecone
(są
onc
gadnienia
samorządowe,
prace
Rad
H,55. Aud. PCK dla Chorych. 15.10 Aud.
W tym samym dniu otwarto żło
nadal znaczkami urzędowymi), Nar-"owych, sprawy gospodar(:ze.
Awarie samochodowe są w Łodzi
dla szkół popol. - "Po pięoiu latach" _ opłacane
U<l
papiery handlowe, pr6bld towarowe,
bek i przedszkole w Złotoryi, w T Odsłuch. w rOC'ZDl<.ę W}"l;Wolenia. Wa1'SZ!l.niemal
na
porządku
dziennym.
Pogo
dziale Zjednoczonych Zakładów Prze
wy. 15.30 Aud. dla świ etll , dIDec. 15.50 przesyłki mieszane, polecenie przesylkl zdrowotne i organizacyjne.
(25 zł było 20). przekazy telegra_
Zebrani uchwalili rezolucję pro- towie ma moc kłopotu z ofiarami mysłu Kapeluszniczego.
Pogade.nlloa. sportowa. 16,00 DZIENNIK. llstowej
'iczne
(telegram
przf'ltazowy
180
zł
.
zI
b
tal
tych
nieszczęśliwych
wypadków.
16,20 Akt. łÓdzJcl.e. 16.25 Aud. LK. 16,30 było 150 zl), reklamaCje przesyll<i (50 zl- testacyjną w ZW1a tU ~
ru ną
FelJ!ieton literacki J, SalOIlli,,~o "Ja.kub było 30 zl), międzynarodowy kupon na dzi'lłalnością faszystowslaego rządu Poza ciężkimi obrażeniami cieła, zła
Nowe placówki powierzono opiece
JI!..."lń&lti pocta..i rołniterz". 16.46 Muzyka.
Odpowiedź (60 zł - byłO 45 zł), dOJ41:C;lienle fu'ancuskiego wobec polskiej kolo- maniami nóg i rąk itp. dość często matek-robotnic, które będą się sta16.50 Rep. dźwięk. ..Elektrotechnicy ł6d~. paczJ<l
war.1 10 kg 35 zł, ponad 10 Iq; nI" robotnicze)'
zdarzają się okaleczenia twarzy od- rać o utrzymanie tych zdobyczy socy UBtaatll.wi/:l.j'ł l\OIWY rekord" 17.00 _. 50 zł - (do
było 25 zł I 40 Zł), przepaJcowanle
I
.
łamkarni szkła z szyb samochodów. cjalnych na właściwym poziomie.
Konc. rozr. 17.4~ A}ld. PO .. ŚP". 18.00 paczki (do wagi 10 kg GO z!, ponad 10 'tA'
"Z kra.ju i zf! ŚWIle.ta '. 18.15 Pieśni klomp. 80 zł - było 40 I 85 zł).
Tych
ostatnich smutnych na., •
ł.ab
pol!!łtJich
w wyk. St. Hoff1ll/lllltOwej _
stępstw nLeszczęśliwych wypadków
.,'
'"
w obrocie zagranlczn m POdwy",zon,,! {)
elt. 18.40 .. Ws'ZechnilCa Radio\va.". ..ltO?;,
opłate
za.
list
zwykły
35
zł
(było
30
zł).
o
""
•
samochodowych da się w: najbliż
w6.i społ~ństW'!l. lud~kiego". 19.00 Rep.
orll7l
."~
polec~lI;'e
1;0
zl
(było
30
z1).
jl\k
podnIe
nym
szlak
em
l
etap
współzawodnictwa
pOm1ę
" Ośr. Prorl. 19,15 "Mozaik'! muzyczna". równoez za kartki pocztowe zł 20 (byłO I
szym czasie unilmąćr Jak informuje
ro.oo DZIENNIK. 20.40 Muzyka 21.00 - zł 18).
Komunikacji Za- dzy pracownikami Łódzkich Zakła
I
(zn)
.Tak
już informo~·allśmy na krajo. bow:em Wydział
Konc. symf. 21.40 "WszechnJ6a R3.dio,
W obrocle z CzechOsłGwac3ą Obowiązu.; wych l'nc~ch PLL - ,.Lot" ;vprowa(l~T.O' rządu Miejskiego, władze admini. dów Przemysłu Odzieżowego i Powa" - "Chem'a stosowam.ta.", 21,55 D. c.
I na 7.oc:':al~ taryfA. ulgowa. No m t8r)'f~ stracyjne w Łodzi zaostrzą kontrolę znańskich Zakładów PO
przyniósł
!ronc symf. 22.30 .,ZwyrtIl.low& ba.c6w1t!l, ją stawld obrotu krajowego.
pr~eWlduJe dla. proeowutll<ów s~ktorn pan
pod wet!Oły:m W11erchem" - cz. IV. 22.60
• •
•
Rtwowego i sp6łd:z:!elC7.ego ne,~tf'nniQC~ nad taksówk<,mi. W myśl obowiązu zdecydowane zwycięstwo łodzianom.
Muzyka rozr. 23.00 OSTAT. WIAD. 2,1.10
'tlg~: olJeC'llie będ'l oni opłaCAĆ ",3 I,:"','" il> jącego zarządzenia samochody oso- Zdobyli oni 1.295 punktów dodatnich.
Progrem na jutro. 23.15 Muz. tam~CZn.1.
pedetow ~~
cenę wynoszącą 38% nonnalneg-o bllptu. bowe, a przede m~ystkim taksówki,
Nadmienić
należy. że pracownicy
_--------------...
.
.,
.
.T~k vdec z tegł) jasno wyni1ta.
cem
WYKROcT.E=
W drodze do ŁodZi znaJdUJe Się pr, lotu ił[:t, tych pracown1ij<6w. jest illle mogą mieć szyby jedynie ze szkła Łódzkich Zakładów PO byli inicjatonietłukącego.
(b)
Buknil.e z wełny lub jedwabiu. 8'pOT.
nowy transport towarów, które za- ",";ele drow..a od ~eny przejazdu drugą
towej sp6dnicy. ubralnka dla. chlop.
silą
stoiska w Powszechnych Do- klas:). pOC:"'l'U pośpI&:znego.
. _ _ _,.,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ rami szlachetnej rywalizacji.
czylta od S-4 ln.Ł. klomhlne'Alnu na
Nbwa ule;owa. taryfa pozwoli og6łowI
o"
s2>Cleczkach dla dzj,ecka od ~ lat,
mach Towarowych. Na uwagę za- prllcownl1c6w Mktora pa:ństwowego i sn6!
omaści
'0'
fartuszlm dla d~iecka do S lat.
Sługują przede wszystkim maszyny <i,.,!elcz~«o ua 6Z"'1'7.~ nlż dotychc'a~~ ko
I
r
W zwią.zku z nad~hodzą~ą uroc-.!l'!modnego =:~e~~Z.2 :~. 'n moty.
do sz~cia o napędzle l'ęC7n~ m. noż- ~~~leJ~~~,~Z\~~~tt!l"-p~~ sp~;;'~~~ ~~;,~~:
W środę, dnia 18 stycznia br. o stości~ odsłonięcia pomnika Adama
w6w dta ozdabfanli~ b!el!izny. podus?.
n~m.l elektrycznym. mn,sz:vny do w)'ch i pr;""·atnych.
godz. 19.30 w lokalu Zgromadzenia Mickiewicz& w Warszawie, Koło LiId z aplilkacją z ~~",8JTtk6w; obja~.
plsama i aparaty fotograficzne.
.1a'·o pon.<tawa. ilo ''-Ił~)'cle. bilet6w ul· (Piotrkowska 40) odbędzie się zebra- ~i Kobiet przy CZPO zorganizowało
nl~le. t~b1icy wykrojów I wskaz6wkl
.
..
!(ow)'d "lm,y l~l':!łym4)c) a ~lllżho~.,. prl. "
.
'
,
..
ItrawicckńJe przYlllO=ą,
Poza tym stOIska l::onfekcJl zaooa COW'" i',:! , Ilpmw'l'oni'"O do kOlzvstlmh z me mformacYJne Członkow SekCJI Wieczór Mickiewiczowski. Na pro•• 11'1'''00160' i I&'ZORł''' ti'zonc 7.ostcną w wioo:cnn" l11od~lc u l ' ? I . . .
Włókienniczej.
gram złoźyły się referaty ożyciu i
'11a'zc"v
mn~kich
i "arniluró\" 7e
100
l'\1 'S'Z\"C nOddZiał
;~f(mmc.11
tlcJ7!~'A. PLL I
Zgromndzcnie' Ku
poety oraz recytarje jego
Nr ~27
t
' ' '.
".
' . Lot" \V L01zl. uq. PlOtrk'lw. ,.n c6w iwórczości
•
-;..._ _ _ _~C;;;;cn~a:;..;:.30;;..;z;;,;ł...._ _ _ _... procentowej wełny.
(z)
ska 106,
m. todz,,utworow.
(z)
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DZIENNIK- t6DZKI Nr 17 (1639) 5

Dr KOWALSltl l'Pec,a~ 1!Ik6r.
no_wenerycznych 3-7, Plotrkow.
ska 175.
(274 g)

WVKWALlFIKOWANEGO

GABINET technlczno.den tystycz_
ny,
Pawlikowski.
specjaijnOŚć:
korony i mostkI!
porcelanowe.
Sienkiewicza 27.

obeznanego z urządzeniami
teatralnymi - ZATRUDNI
Państw. Teatr Lalek .,PiDOIdo" - Łódź, ul. Nawrot 2'7.

POSZUKIWANIE PRACY
MATEMATYKI, fizyki, chemii go_
d zina 150 zł. Oferty Dz.lenniJ~ pod
,,1212".
(414 g)

CK . 511)

RUTYNOWANY buchalter_bilansista, organiza>tor, długoletnia pra'k tyka, przyjmde s~orządza.n.ie bHan
sów, względ~le posadę stałą głów
nego buchaltera. Oferty pod "F.B."
Dzienni,k Lód'lJki.
(k664)

KUPUJĘ

skórki futerkowe
WSZELKIEGO RODZAJU.
PL. WOLNOSCI 7.

KSIĘGOWOSC

i SK~ RY FUTERKOWE

JIorderobo - Tkalnia sztuczna
Frankowska, Więckllwskiego 23.

inną PTacę

PRZYJMĘ

pracę
'W Chankterze
p'omocnlcy domowej. KO<lhanow.
skiego 12, Helena Srezuboelek. •

zródło

~~!!~~!~za~~ZOS~k~~Z~n~

1

biuro
wą na pół dnia
IJub na godz.lny
przyjmie księgowy, tel. 134_66 od
9-13.
(ik618)

BL/ł/UI"

165 Piotrkowska 165

ZAOFIAROWANIE PRACY

I

•-:=============~i

ZAKŁAD

fryzjerski zatrudni ko.
bletę do mycia
głów pierwszeń.
stwo
wykwalifikowana.
Lódź,
Moniuszki 2.
(363 s)

SZPITAL

WOJEWÓDZKI

ŁODZI, ul. STERLINGA 1/3

ZATRUDNI natychmiast:

2 PALACZY

w

KOTŁOWNI,

l MASZYNISTKĘ,
l PRACOWNIKA binrowego.

• PIOTRKOWSKA 117. Tel. 168s77
C E R U J E garderobę,
ODNAWIA KRAWATY.

_

LEKARZE

Dr TEMPSKI specJal1sta wene_
skórne
włosów,
moczo_
piotrkowska Nr 114.

ryąne,
płciowe.

Dr BORNSTEIN Mikołaj, choroby
kobiece, Traugutta 9.
(416 g)
Dl' GLAZER, specjaJlista _ skór.
JHl, weneryczne. 5-8, Andrzeja 28.

MAŁZEl'ilSTWO prry-jroie !l~h
mtast pomoc do dziecka. Zgłosze.
nla Brzeźna 8, m. 6, godz. 7 :rano.

POTRZEBNY krawiec na konfek_
i podr,ępmIy - W.\Ięckowskie
go 14-4, Maleck&.

SKRADZIONO legltyJnację tr.am.
wajową,
świad eC'bwa
szkolne i
świadectwo ukończenie. kursu ftr.

zatrudni:
księgowych.

referenta. socjal.
uego,
wyllwalifikowane siły
biul'owe, referent... planowania
i stały.tyld, kl:er. refeł'atu o'
dzieżolvcgo (prod.) kier. ref",
ratu administracyjnego. szofe.
ra. mechanika. Oferty sub.
,,1950" Dm.enllli!k Lódzki.

Do prowadzenia gospodarstwa

pies wyżeł brązowy w
bj,ale laty. Od,prowadz.lć za na.
tlij. Wi:leńska 12, Karolew,

(dom, ogród)
POl!\O(l'Ze ~achodJni>e - poszu.
kuje samotny lat 36 z dwoj.
gńJem
dJ1lieci kobietę, bez,
względnde
u=i.'Wą.,
gospodar.
nI}. Z d'lliecl<liern DJiewyklucro.
ne. Zgloszen.la z a.dresem i
<Warunkami 00
20 styC7llllia.
Łódź 1, Paste P..estlunte, d!ta.
zik!iellawi. dowodu 55930.

ZGUBIONO
in<iekis WSGW Nr
1051 Dzlerzgwa Henryk, 11 IJ.
13.

st~a

14 STYCZNIA 7gUhLono pamiąt
kową bransoleb~ę wysa'dzaną ka_
myczkami.
Zwrócić za sowitym
wynagrodzeniem, Jara= 42-40,
Boja~owsk1i.
(526 g)
UNIEW AZNIAM Skradziony stem_
pel Bronisław Maliński, sprzedaż
łowar6w myd.1arsko
kosmetycz_
nyCh ga1a.nterJi, Pabianice, Legio.
nów ~ 'tel .192.

!II

1Imixm

ZGUBIONO kls~eC7Jkę Ube?Jple_
cza,lnt Społecznej,
n~zw.isko Ja.
nowsk:l Hem-yk, &eTlatorska 48.
ZGUBIONO legii. ału1Jbow, ZaMiejskiego, Bu1rowska An_
(k568)

(k 641ł)

RAD~O

na.

ZGUBIONO 1eg.l1t. Bratniej Po_
mocy stu<1ent6w UŁ Tomaszewska
Mada.

I

(k 671)

ZGUBIONO kartę rejestra~jl'\.ą
RKU Końskie, Waroecki Starusła'W
ur. 1?4 1920.
(451g)

APARATY
ti.

wzrnacn1Mze wszell!!iego
pu szybko, tlll!ldo, fachowo
prarwila
"PRECISIONS'RADIO"
SIENKIEWICZA 2
porady bell'łatuie

i

na.

TECIINICZNA

r:rądou

SPRZEDAM nd10 z okIem C7Jtero- ZAPISY na nowy komplet p6ł_
l~we. Nad ŁÓdką 2, Szadkow. roczny, kroju szycia, modelowaPRZED STA wrCIELOwr odwiedZa ski.
(345s) nia dla <1omowego użytkll lPR jąOe!IDU :regularnde dlrogerie 1 skla
Piotrkowska 24-7
dy tiarb oddamy dodart>lrowy &tydo nart, butów narclar_
kUł na
Łódź! okolIce. (Emulsja SMĄR
froterowa ma,hoń).
- Oferty skliCh, zelówek, p'Oleca .. Colorla", ZAPISY n. trzymiesięczny Kurs
Da~yńsk1ego 4.
Kroju, nowoczesnego modelowa_
_____ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ nia robót na drutacb IPR, Piotr_
,,1.247".
PAR", Poznafl, Ra,t ajezaka (1k645)
7 <lla
APARAT do :Uobieni.a 1 łączenia kowska 24-7.
skrzyń poleca Ka'zirnierz Madej _
POSZUKUJĘ pomoc:nlcy domowej, Piotrkowska 181, tel. 272_08.
SZKUŁY
referencje wymagane. Gdańska 67
m. 7.
Przysp. Adm. Handl. I. 1'. R.
GRAFIT. tkanina metalowa płótno
Andrzeja 4 przyjmuje zapisy
włókno azbestowe. Wytwórnia
na I{ursy Admfnistr.,lłandlo
POMOCNICA domowa uczciwa po Szczeliw Poznań, Aleja WieJ.kopol.
we mas7.ynopisania. księgowe
tJrzeooa. Kilińskiego 134, m. 2, np. ska 10.
(k646)
ści, stenografii i języllów ob.
cych.
(k 41.~
(wejŚCie jak do łaźni).
(539g)

l

OBSŁUGA
ZlU'Zlłd

ROLNICTWA

Okręgowy

w Lodsl
tk
1''''09
nI. Nowo i 73 tel, uu<
u.trudnł Datych~st wykwa.lI.
fikowBIJlych KSIĘGQWYCH aa.
miejscu i na wyjazd. Wannld
do om6wienia..
Zgłoszenńa DZlie.ł F'l!na.nsawy.
(503 ft)

L---------------.
SEKRETARIAT

-------------

mość

---------=-----

.__

ZGUBIONO kartę !'ejesllracyjną ZGUBIONO legitymację sołtysowo;
RKU Końskie, Jędrzejczak Njko_ ską, wydaną przez Starostwo Po_
dem, ur. 20.4 1916.
(458g) wiatowe Łódzkie i kSiążeczkę UbeIi
pieczalni Społecznej na nazw:Lsko
ZGUBIONO kart~ rejestracji woj Ostojski Szczepan, wieś Prawda,
skowej R'KU Brzeziny. Nazwisko gm. Gospoda;rz.
Wlazło
Stan16ław
ur, 5.10 1918,
syn Jana.
(470g) ZGUBIONO legitymację Nr 21761
wystawioną przez Zw. Zaw. Pra.
cowników Drzewnych na nazwi':!ko
Sip.i!ka Stanisław, ur. 1914 T. zam.
ZE'RSKJE ,KURSY kroju, szycia,
K.azanów Stary, pow. Końskie.
modelowania IPR PNyjmują 7J3_
naprawia konserwuje solidnie
pisy 10-18. zgierska 308.
SPóŁDZIELNIA POMOCNICZA
ZGUBIONO ksią'Żeczkę Ube2!PleMetaJlowców I Elektryków pod
~1n1 S'Poł. Łódź Mys~owski St! I
kierowo tnżynierów-specjalLstów
KURSY SAMOCHODOWE KOściu_
n!sław,
Małopolska 28.
Łócli, Daszyńskiego 6, tel. 147,53
szki 68 rozpoczynają wykłady 23
Warsztaty: Jaracza 40, tel. 255-36
5-tycznta.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p_____________
ZGUBIONO

MASZYNY BIUROWE

~

ksiJą1!:ec:z.kę

'Ubezp~

KROJU d.amskiego modelowanta ZGUBIONO kart~ rejestracyjną ~v:. Mężykf;'Ska Romana, (~
~-~~.L""-1 Fran~i.
o zeczna
.
.,...",)
najnowszym sys t etnem wy U eza j a RKU Kon'skl~,
.~
<;AJ<UoW"",
~ Kursy IPR. Zapisy Nawrot 32-3 szek, ur. 20.3 1915.
(456g) PRZYBŁĄKAŁ s!~ pies wJJk, ogon
obcięty. PiotJrkowska ó6, dozorca.
KURSY kroju, szycia., modelowa_ ZGUBIONO kartę rejestracY!ną
nia. ZapiSy Instytut ~rzemysłowy RKU Końskie, Jędirzejoezak Jan, ZGUBIONO legit. BTatniej Pamo
(457) cy SGH
Stalllna 7.
(490g) ur. 23.7 1913.
Chmiellecki Kazimierz,
J
Stooka l>.
~k619),
ZGUBIONO kartę rejestracyjną
LOKALE
RKU Końslde, OLak Stefan, ur. RADIO "lJUmofon" 4-lampowe wy
(452g) ku~ione omy1łkowo we wtorek 10
ZAMIENIĘ
duży pokój w cen_ 15.2 1922.
stycznia w firmie radiowej KWA
trum z wygcoami na 2 pokoje z
ski',:go lO, proszę zwrócić :IlIl 'WY_
kuchnią, koszta remontu zwrót'~.
ZGUBIONO
kartę
Irejestracyjną sokim wynagrOdZeniem. Ostrzega
Wiaoomość Nawrot 7, m. 7, tele.
(k61li)
fon 145-67.
(k 585) RKU Końskie Sm{Ylarski Sta!nl_ się IPirzoo kwpn.em.
slaw, ur. 6.5 1918.
(453g)
ZGUBIONO ks.i.ąż.eczkę Ube2lPde ..
ZAMIENIĘ poje~ncze duże mioesz
=inl Społecznej
na
nazwlslm
kanie Michalin Warszawski Sw1er ZGUBION,O kaTtę rejestracyjną Malinowski Henryk.
czewskiego 3, Szulc podobne Łódź RKU Konskie, Witkowski Jan,
okolicę.
(k612) ur. 20.6 1917.
(454g)
ZGINĄŁ pIes wilCZUT bez obroży

POKOJU z nioeJcrępującym wejś_ ZGUBIO!~'O kartę Irej~tracyjną
ciem poszukuję. Oferty "Facho- RKU Konskie, Goszcz stanisław,
"dec" Dziennik Łódzki.
(621) UIl'. 28.3 1920.
(455g)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ZGUBIONO sakiewkę, książecz.kę
POSZUKUJĘ pokoju sublokator_
skle'go. Dzielnica oboj~na. Zapła U be llPi ecza1n1, legitymację związ
inne Ireny Rod1czew.
cę doborze.
Oferty .. M" Dziennik kową i
t.ódzki.
(620) Zwrot dokumentów za wyn.agrodze
niem Daszyńskiego 4ti/7 lub Elek_
tJrownta.
DWAJ 9tUdenci, pra=~ący pOlSiZU
kują
pokoju sublokators..ldego. - - - - - - - - - - - - - Oferty pod "Studenci".
ZGINĘŁA ksf.ąteezka UbezpiCCZ3l!
_ _ _ _ _ _~-------. ni Społecznej, J,ureckl Framciszek,
SPECJALISTA BRYCZESOW Las_ MOTOCYKL 350 kuplę· TeL 187_55
RÓZNE
Koluszki, Sląska 18.
(488g)
t.ódź J
14
45
ma""
, a,r acza, m.
.
NAUKA
ARTYSTYCZN~ reperacja ubio_; ZGUBIONO legit~coj~ ucm1ow_
SPRZEDAM
domek z dużym KURSY kroju. szycia. Sienkiewl_ nłw _ elektryczne podnoszeni\!! ską PSBS 'I1u:rczymak Barbara ogrodem wolny. 11 Listopada 3, cza 89.
Pracującym nauka na oczek, Szolinowa, Piotrkowska SO. Prochn:i.k.a 22.
m. 5, front.
(350 s) zmianę.
(k 615)
':'fYSWIETLAMY RYSUN~I s~b_ ~ Z-G-IN-ĘŁ-A--le-gj.-t-ym-ac-j-a-z-w-.-z-a-w.
WANILINĘ stale ku!puje::-1v "Ste_ SZKOŁA SAMOCHODOWA przYl- ko, tanio, wladomo.ść kSlęgarma,loraz legiiymacja pracownócza. _
J Ambroziak Jan, KrośnieńSka 16.
bil" - Łódź, LimanOWSkiego 7. muje zapisy. t.ódź, Wólczańs.ka 27. PlotrkowS'ka 88.

I

i ka'gańca.

Łaskawego

znalazcę

proszę o odprowa<lzenie za WYJla_
grodzenJem Nawrot 45-6.

~GUBIONO

leg.

Ubezp:!eczatn1

SJ?OŁecznej NOWack.l Zygmunt, PabIanice, Barueha 35.
(4B3g)

W

Y

D

A

W

C

L6<It;
Piotrkowska 96, tel. 217-82, 209,()2,
204.'75. . ~ Sportowy 208,95.
DZIał M!ieJS'lt.l 207.18. Dział Ogło.
szeń
123,33.
Dział
Prenumerat
180,74. Wie<:zorem od godz. 17.00
tel. P..edakCJi tylko 209,Q2 i Spar.
t~wy wg,95. Redlakcja rękopisów
me zwraca. za treść i termlih1y
ogłoszeń p.ie b;er2e odpow;ecłział.
no§cl.

------

Redaktor naczelny:
ANATOL
MIKULKO

IJ

L
C

I

DZIENNIK LÓDZKI Nr 17 (1639) D-1-13103

wspólnik, powiedz - prosił bardzo uprzejmle występnego drania. Uśmiech Agapita
był słodki jałt u dziecila,
ale w głosie
brzmiała gl'oźba. Lipsld dygotał ze strachu
(było to od spotltania "upiora" jego głów·
nym zajęciem), usiłował l kłamać. W końcu
jednal, nie wytrzymał bazyliszkowego wzro·
ku naszego bohatera \ udzielił mu żąda·
nycll informacji.
Zgadzało się. Melina bandy dywersyjno·
szpiegowskiej mieściła się w lesie koło
Wrocławia. LIpski nie znał jednal, szczegOłów topograficznych tAJ siedziby.

Pan Agapit uJ,ładał plan strategiczny l
przygotowywał
ekwipunek bojowy.
Mial
przeCież do czynienia. z chytrym wrogiem.
- Agapitku, nadeszła gOdzina czynu. Po-

każ pięknej

AHcji. że jesteś niezwykle bo·
luterski.
Jak Widzimy, w głębi romantycznej duszy
pana Agapita krył się wciąż łekki senty_
menclk do czarnookiej Alicji.
Do wilczej nory nie należało udawać się
w pojedynkę . Idealnym towarzyszem takiej
wyprawy musiał być Iltoś silny, odwdny
I oddany Takim był Herkules z "Vulcana"

Odbito w Dl'ult, Nr , Sil. W)"d .• Ośw...Ol:)"telnik" l.ócli, ul. ltwirki Nr li

A'

..CzyteJnjk.:

Sp6łdz. Wyd . .()świat.
R~dakcja l Administracja:

(29)

Ponieważ
Benryk był kąpany w go_
rącej wodzie, uczepił się myśli pana Agapita. że Alicję uprowadzono w kIerunku Wrocławia i postanowil natychmiast
tam jechać. Nie czekał nawet na powrót
pana Agapita.
- Albo odszukam Alicję, albo zginę postanowił desperacko Inżynier Okęckl zapuszczając motor swojego sportowego wozu.
Tymczasem pan Agapit Indagował w celi
Więziennej za p02;woleniem władz - LlpsJ<lego.
- Powiedz, ltoteczku, dokąd uciekł twój

I

Poważna SpółdZielnia

grodą

MIt. 9 (2) de1<Iretu Il dn:Ia 10 I>.i\9tmle.da 1945 T. o fl!niMIłe
~ tJJaIllWisk (Dz. U.R.P Nr 56, poz. 3100 podaję do
publiJcfzJnej 1W'iIadD<mlOŚci, że JW. podstawliJe . aIrt. 2 (5) i art. 10 cytowa.
nego wy~j d~etu ud7JLe1Jille:rn Z6Z'Woloeń na mniBlnę dotychcZlllSOwych
6!md0ll1 ne. nawe iJmJ'bna nWlej wymlienionym obywatełom:
l/. StępIlliowd Olilmpirusoom.. Jerzemu. ur. 28.8. 1925 r .. 7..a.m.
w LodI'llL, prozy U1I. Cha.browej Nr 6 na ru>W'6 dlm:łę ...T~";
2, Kowe.Lew EugendlUSZOWi, ur. 16.8. 1917 r., mm. IW Lodrl, przy
ul. CzIaa'OOrysllciJego Nr 36, na nowe il!Die .. An<lmej.EugeIlli'll5z".
UM, dndla 14 st}'CIllll!a 1950 r.
nil/Z)
Starosta. Grodzkl (-) Marla Mlkoła.Jeąkowa.

« 1lI!'łladandu

.
POSZUKyJĘ pomocy <lomoweJ
bez prama. Referencje, - G<lań_ STREPTOMYCYNĘ orarz sutE:! blu
.ska 61/7.
(362s) rową sprzedam. PoŁudniowa 6. Wiadomość u dozorcy.
(545g)
POTRZEBNA pomocni.'ca domowa
do dwuletniego d2liecka. Refoeren ZYLETKI ~wane ~oof:ąd.a·ne grub
LECZNICA Sp6łdzlelnia Lekarzy cje kolIl!l.\lCme. SterlJi!nga 14/3. S21e kamiero..ie zaopaloniczkowe kuSpecjalistów godz. 9-20. Porady, Fuks.
(kG17) plLję Piotrkowska 66-35.
zastrzyki, analizy, dentystyka gabinet kosmetyczny,
Pkltrkow- ZAKŁADY Op.akowań Blaszanych
ska 3. telefon 216.48 .
(k151) Nr 7 w Łodzi. ul. Gen. Sw',nczew KUPIĘ małą w1lrówkę do m1e'ka.
ski.ego 5, po=kujl} tedmi!ka me. Gdańska 148, m. 1.
Dr MARKIEWICZ GUSTAW we_ tailurga na stanowisko KierowJli'
neryczne, skórne. ul. Piotrkow- ka ProdUkCji. Zgłoszenia przyjm~ SYPIALNIĘ w dobrym stanie _
ska 109/6, tel. 138·52.
(k 149) j~ Wydział personaIn.:.
(484g sprzooam tan'o. Łódź, KHińskieDr REICHER specjalista
wene_ POMOCNICA domowa potrzebna. go 85/6, od godz. 17-19.
ryczne, skórne płciowe (zaburze_ Referencje. Piotrkowska 128. m. 6
nia) - Piotrkowslla 14. czwartaPŁYTY
gramofonowe' słynnych
śpiewaków, śpiewaczek oraz d"tl.
$Iódma.
(kl1?)
KUPNO
i SPRZEDAZ
etty itp, kupię.
zgt. ul. PKWN
Dr JADWIGA ANFOROWICZ - _ ..;.;...;;..,.;;...;._..,;._ _..;;;....- - - nr 2&--48 (DowbOrczyków).
sllórne. weneryczne, kohiece PI'bRA WIECZNE kupujemy na
1-7, Próchnika 8.
(k11!~) wet połamane - STALINA 6.
_ ELASTICK S tibb ego , stan dobry
Dr SKONIECZKA lekarz szpitala SAMOCBOD Hanomag do sprze_ "przooam tanio. Wiadomość JaraKochanówka. Choroby nerwowe. dania. Wiadomość,
PiotrkOWSka eLa 40 u portiera, godziny 12-2.
Piotrkowska 16. Tel. 276_43.
nr 17 w podwórzu u Sobieskiego.
SPRZElDA:.łJkupno. J - N,aprawa
specjalista :
Dr
ZAURMAN sk6rne, weneryczne, 8-9, 5-7, KOZUSZ.KI ZAKOPIAl'ilSKJE po_ wiecznych ptór. Plac WoinośCi 7.
lecamy.
Przyjmujemy
reperacje
Ik 83)
Narutowicza 2.
i_____
przeróbki.
. _ .. _ Jaracza
- --13. -RADIOAPARATY wszelkiego ty.
D r KACZOROWSKA s kó;-ne, we.
pu oraz części radiowe ~uP'l1ję.
neryczne,
kosmetyka lekarska, SPRZEDAM
krosno kortowe na Gdańska 17, Księtnialt.
(k627)
17-19 Bandurskiego 12.
(k 81) chodZIe tel. 116_85.
(509 g)

Dr ROZYCKl, specjallsta chorób
kobiecych, akuszerii.
Przyjmuje
godz. 3-6. Piotrkowska 33 (k1l6)

»P A R Y Z A N K Au

ARTYSTYCZNA CE B O W N lA
S'aprawia garderobę be_ /iJad••
Więckowskiego 6-6, front I P.

mowcgo.
Zwrot 98-2.
za wynagrodze_ :o
.-:==========(:!k=6:65:)~
niem,
RzgQ'Wska

ŁODZI.

cj~

Dr HORECKI choroby żołądka,
k!szek, wątroby. Narutowicza 35.
Tel 206 99'
(k147)
.
-.
Dl' CHĘCIN'SKI skórno.wenerycz
M, 5-8, Piotrkowska 157.

Dr PIWECIU wewnętrzne (płuca,
eerc6l, Piotrkowska 35. 3--6.

języ

europejskie wykonuje Biuro
Tłumaczeń, Kraków, Floriańska 55

OGŁOSZENIE

Dr PIETRASZICJEWICZ - specja NATYCHMIAST potrzebny fryzjer
lista chorób uszu, nosa, gardła, dams'ki, siła pierwszorzędna. No_ FORD.Elfel kail'eta ,po gruntownym
11-12, 15-16. Sienkiewicza 73.
wotki 31, zakład fryzjer&ki.
remoncie
do sprZ'edania. Wiado_
tel. 173-97.

Dr KUDREWICZ _ speCjalista:
weneryczne, skórne 8-10. 4-7.
Piotrkowska 106.
(k 82)

na WSzystkie

kI

DyrekC'ja Miejskich Zakładów Wodoclagów I KanaliQlScji w Led_!
ogbasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu marki .. Adler.Junrlor"
na chod-me, rok budowy 1937, (bez ogunrlEmda).
Samochód moon.a. obejrzeć w god7lin1ach od 8 do 13 na posesji
MZW. i K. przy ul. WierzbOwej 62.
.
Przetarg odbędzie się 'W dniu 6 lutego 1960 r. o godzlm1le 11
'W lokalu MZW. i K. ul Wderzb<Ywo. 52.
Dyrekcja Miej.s kich Zakładów Wodociągów i Kam&llJzill.cj! w Lodz.l
7l88trzega sobie prawo unńJeważn!end~ przetargu bez podanie. przyczyny.
ŁóM, dnIB 14 styC7lllie. 1950 r.
C14j7jl
Miejskie Zakłady Wodocląg6,,, l Kanalizacji w Lodd

SZCZELIW A 7lbTojone. taśmy wIa
GOSPOSIA potr7Jebna do leka:rza·. zowe sprzooaje Wyty.>'órnia SwzeDr BALICKA specjalista: skórne, Zgłoszenia od godz. 8, 1 Maja 3, Uw Lasz.kiewlcz, poznań, Aleja
weneryczne. 4--6 Sienkiewicza 62 m. 3.
(551g) Wielkopoilska 10.
(647)

~_

TŁUMACZENIA

I .

ZGINĄŁ

--=============I.
WARSZAWSKA CEROWNIA

_________ ._

NOWOCZESNE
szycie bielizny
poŚcielowej, oraz kolder wyko.
nuje szybko tanio i solidnie J.
Cebertowlcz 1 S_ka, Łódź, Zgier_
ska 28, ~ont.
(k 441)

(18jZ)

Zgodinme

POTRZEBNA
przew1daczka lIa_
tychmtast.
Zgłoszenia, ul. Nawrot
nr 87, tkalnia.

PA~STWOWY

w

:t{

Dyrekcja M!ejsJrJIch Zakładów WOdociagów ł KIIJle.l1rmcjll 'W Lodz1,
przetarg nieogmniczony na dostawę:
Dziesięciu przyczep 3-4 ton. z hamulcami do cięgnik6w,
Dwóch l'olwag parokonnych ogumionych oraz
bryr'zki jc(lnol,onncj ogumionej.
Oferty w Z6J1akowanych kopertach z napisem: "Oferta !lA dostawę p1"~yC'zep sal1Jdchodowych, rolwag i bryczki"
należy
składać
w MZW i K - Odch:óał Ogólny - (uJ. Wierzbowa 52, front, pierwsze
piętro) dQ dnia 3 lutego 1950 r., do god7Jimy 11, gdZie w tym samym
dniu o gOdzini<l 12 I.astf<Pi otwarcie ofert.
Wadium przetargowe w 'wywkości 3% od sumy oferowanej nale.
ży wpłacić do Bank.u Komunalnego w Ledzl, ln8. konto Nr 303, a kwit
wpłaty dol~czyć do o!el'ly
.
Dyrekcja. Miejskich Zakład6w Wodociag6w I Kanah'll!l.Cji zastrze_
ga sobie prawo wybOru oferenta bez względu na cen~, a takre prawo
uznania, że przetarg nie dał wynriiku, bez podrurrle. powodów.
Lódź, duda 13 sty=óa. 1950 r.
lIUE.JSKIE ZAKŁADY WODOCI400W ł KANALIZACJI

OGŁOSZENIE

ŁODZ,

oajkorzystnlejsze
zakupu

UWAGA! l'5yty wsp61n!11: zalJdadu
f.ryzjers!dego "Figaro"
"Włady_
~a~;: przeni6s1 się Nhrut(rs7c

ogłasza.

GAB. DENTYSTYCZNE

ELEKTRYKa

OGŁOSZENIE

poczcłwy
Wallgóra. Krupka udaj się do
Olbrzyma.
- POWiedz, kochasiu, masz ochotę złapać
byka za rogi I przySłUŻYĆ się SłOdkiej Alicji? - spytał pan Agaplt Waligórę.
Ten
zarumienił się (czyżby 1 on kochał się w Alicji?) l wyraził zgodę.
- A jesteś mocny, Wicusiu?
Bo moze
trzeba będzie się poboksować? - zażarto
wał pan Agapit.
W odpowiedzi Wlcuś Wallg6ra chwycił
Jedną ręką lOO-klIowy blok żelaza i podrzu.
cił go do góry.

