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Olbrzymi wzrost produkcji, dochodu narodowego
Związku Dadzift:kim
Produkcja prze'myslowa przekroczyła o 41 proc. stan przedwojenny

i sil "gf"ór(zgt:b w

~e sprawozdania o Ulqkonaniu z nafl",qżką planu Ul roku .,949
R0wer6w o 44 proc..., odbiorników
radiowych o 65 pro<:., patefonów o
63 proc. maszyn do BZYola o 34 pro.
cent, zePrków o 94 proc., tlQl.nłn ba
wełnianych o 14 proc., tkanin 1nia·
nych o 22 proc., tkau4n wełnianych
o 19 proc.. tkanht Jedwabnych o 28
proc., obuwia skól"7.&~o o 22 proc.
Plrodukc:i'a kiełbas W7lI"OSła o 43
b o 22
c. tłusuZów zwieproc., ry
pro II
'Un
rzęcych o 6 proc., uszcz6w ros .
nych o 32 proc. cukru o 23 proc.,
konserw o 35 prOc., herbaty o 21 pro_
papieros6w o
C ent , .....
...... dla o 70"""""
",~~~.,
17 proc,. wina o 28 proc., piwa o 39
':VI dągu ubiegłego roku podniÓSł cegieł o 32 proc., domów standarlo procenJt.
8l, stopień wykorzystania potencja- wych o 54 proc.
GlobalDa produkoja przemy
łU produkcyjnego, uzyskane zostały
lilowa Związku RadzieckIego
Podniosła się również, w porówna
cs:z.czędoośQi w surowcach, opale i w niu z rokiem 1948, produkcja nastę
podn1osła lilię, Ja.k Jnł wYtej
materiałach oraz znaleziono dodaltko pujących artykułów:
powiedziano, w porówna.nIu •
W. ~ wewnętI-me przedsię

MOSKWA, 18. 1. (pAP). Centralny Urząd
Statystyczny przy Radzie Mwstr6w ZSRR ogłosiił
komunikat o wynikach wykonania państwowego
planu odbudowy i rozwoju gospodarki narodowej
ZSRR w roku 1949.
Komunikat zawiera dane statystyczne, świadczą
ce o dalszym potężnym rozwoju radzieckiego przemysłu, robtictwa i transportu, o wzroście inwestycji,
o wzmożeniu obrotów towarowych li o dalszym podwyższeniu materialnego i kulturalnego poziomu życia
ludności ZSRR.

błorstw.

Umażl.iw1lo

to

powiększenie pier-

~:::~:=~:=;$~~~:
przemysłowej

ZSRR na rok 1949
W7konany zostal w 103 proc.
Globalna produkcja przemysłowa
W roku 1949 podniosła. sfę w porów
iumlU:lI rokiem 1948 o 20 proc. Odbi.
ja się to przede wszystkim w naj.
wainlejsrych ,ałęziach przemysłu.
I tak na przykład:
Produkcja sur6wkl podniosła się
.. 19 proc. w stosunku do roku 1948,
produkcja, stan o 25 proc. wyrob6w
walcowanych o 27 proc.,. szyn kole·
jowych o 80 proc., mdedZI o 20 proc.,
cynku o 24 proc., ~owiu o 26 proc.,
węgla o 13 proc., ropy naftowej o 14
proc., be!1zyny o 10 proc., nafty o 17
proc., łozysk kulkowych o 28 proc.,
turbin f,arowych o '72 proc., diwar:ów au..,matycznych o 100 proc., la·
dOwarek automatycznych o 560 proc.
energii elektrycznej o 18 proc., silnł.
k6~ el~ktrycznych (o mocy prrewyż
S7.aJąceJ 1~0 kw) o 3'7 procent.
.Produk~Ja lokomotYW'. w porównamu z rolYlem 194~ podniosła się o 15
pro,:.• elektrowozow o 116 proc., w&
I'ono~ tow~Towych o 47 proc., samo
c~ow. clęzarowych o 30 proc., samoohodow. OSobowych o 126 proc.
ProdukCJa traktor6w podniosła się
w ~ku 1949 o 55 proc., kombajn6w
zbozawYCh o 101 proc., pług6w trak_
torowych o 55 proc., siewnik6w trak
torowych o 56 proc. kultywator6w
traktorowych o 142' proc., młocarek
ZlowżonYkCh 0 59 Pl"Oodc·uk. b I
1'"0 U 1949 pr
cJa o rab arek
<tQ cięcia metali podniosła się o 19
proc., mas:tyn przęd!l;alniiczych o 36
proc., warsztatów tkackich o 73 procent. maszyn do liczenia o 79 proc.,
kauczuI..-u syntetycznego o 36 proc.,
opon samochodOwych o 39 proc., cementu o 26 proc., papieru o 27 proc.,

1948 roldem o 20 procent, a
w porównaniu z przedwojennym 1940 roWem o 41 procent.
Komnnika.t stwierdza, te produkcja przemysłowa w końcu 1949 ro
ku przewyższyła poziom ustalony w
planie 5_letnim na rok 1950. W IV
kwartale 1949 rGku poziom prze~.
dzia
1a.nJ. 5-1 tnim
k 1950
. ny w,.p
e
e
na ro. •_
został juz przekroczony w n3Jwaz
nlejS2ych. ga-łęziach produkcJi prze
mysioweJ.
Komunikat Centralnego Urzędu
Staty s t yeznego po da j e następ.
me,
te w roku 1949 osiągnięto we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej poważne sukcesy W dziedzinie za
stosowania i rozwoju nowej techniki
oraz mechanizacji ciężkich rob6t. wy
magaj'ącYch szczególn1e wielkiego na_
II
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GENEWA. 18.1 (pAP). Z Pama doJłOSZlł, te liczne franoaskie organizacje
mokratyCZl1e ogłosiły pr testy przeciwko prześla
dowaruom przez ~l\d ' Bida.ulł Pola ltów, z;unleszkałyoh we Francji oraz
przeciwko rozwiązywaniu polskloh organizacJi W7chodźczych.
Towarzystwo Przyjaźni Franc:usko-Polskiej opublikGWa:to ulotkę, w
której czytamy m. in.:
"W grudniu 1949 r. przed embasadą polską w Paryżu wy'bu ,bła bom
ba. Policja francuska nie uczyniła
nic, by wykryć sprawców tego zamachu. Minister . Mocb woli używać
swej policji do tern>ryzowarua demokratycznej emigracji polskiej.
f2 stycznia rząd Bidault wysiedl1ił
kilkudziesięciu obywateli polSkich
i zapowiedział rozwiązanie polskic!l
o.rgB;nizacji demokratycznych: Zaś.eplOny swyn:
antyko?luruzmem
rząd francuskI po~ałclł polskofrancuską ~onw~cJę kulturamą.
Na rozkaz kie.rowników planu .Ma~shal!-a rząd BlCmult postanowlł me
zaWlerać z Polską układu handlowe~~, którego tak bardzo potrzebo:vahsmy dla o~budowy. ~obro~ytu
l dla odzyska~a naszej mezalezności gospod~rczeJ. Gospodarka fran:
cuskl1:pompsła stratę w wysokOŚCI
40 mihardow franków.
Rząd francuski wywolał napięcie

kładu siły roboczej. PrzeprowadzOIlO
na 'Yie1ką miarę zakrojone praee DA
odcinku mechanizacji ciężki.:h rob6t
w p~zemyśle, w budownic.twie, tra~
po::cle, a w szc.zegól!10śC1 w gónuctWle, w przemysIe lesnym.
Dl
. . d l
teclmics
a zapewnlema , a ~z~g?
ne~() postępu VI ~aJwa~nleJs~ych gałęZI8Ch gospodarkI narpdoweJ, w 1949
roku skonstruowano 1 wprowadzono
w seryjną produkcję przeszło 300 naj
.
k ..
wazn~jszych ~ow~ch k()lUItru. Cli ma
szyn
I mechanlzmow o wysokiej wrd . oś i
aln c.
ZBIORY UPRAW ZBOtOWYCH ł
technicznych w 1949 roku wn"osly
VI por6wnaniu z 1948 rokiem, Łączne
zbo17 zb6t wyniosły 7,6 miliarda pudów. przekraczając poziom przedwojennego 1940 roku i osiągajQc
maI rozmiary przewidziane przez
plan 5·letni dopiero na rok 1950.
Zbiór bawełny, lnu, słoneczników i
:.ztemniaków również przekroczył
znacznie poziom 1940 roku.

chodnich, % kt617ch ,pra~ uczynie
sprzymierzeńca Francji Na rozkaz
Waszyngt~nu lT<ld Bidault przygoto
wuje wojnę ~gresywną, [ecz naród
francuski nigdy do tego nie dopuści.

Pi9Zemy do naszych deputowanych, do ministrów i do prezydenta
Republiki Francuskiej. przedstawiając im następujące
zadarua.
.
Domagamy.su:, 'b~ członkowie mię
dzyn~rodówkl zdraJców, z~emasko-

ruchu oporu, korz,-stała we Franej!
z· pełni praw.
2) wznowiono między Fn.Dej1lo a
Polską normalne stosunki kulturalne i rO'lszcrzono wym1a.nę gospodarczl\-,
3) rząd francuski, godny tego Iniie
nia, wYstąpił wobec pokojowego
l demokratycznego l'Z:\du pol$1dego
z propozycjl\ podpisania traktatu I
przyjaźni.

Obszary zasiewów zwiększyły się w
1949 roku o 6 milionów ha w por6wnandu z 1948 rokiem. Roln:ictwo otl'Z)'
mało 150 tysięcy traktorów, 29 tysł~
cy kombajnów, 64 tys. $amoe.ltoclow
cięzarowych oraz przeszło 1.600 tysi.ęcy narzędzi przyczepnych i innych
maszyn rolniczych. Ogółem gos.podarka rolna ZSRR otrzymała w 1949
roku 3-4 razy więcej traktorów, samochod6w ł maszyn rolniczych niż w
przedwojennym 1940 roku.
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Węgrzech
:foa:-:~nef.~e~ud~~e;~ers~lS:rz~k~ aJneJ organiZaCji u ac lej na
faszystowSIkich
łajczyka, członkowie

BUDAPESZT, 18. 1. - Wydział
prasowy węgierskiego Min'lsterstwa
Spraw Wewnętrmych ogłosii komunikat, w którym donosi, że w Z3_
grodzie Lengyelkapolna w okolicy
Szegedu zamordO'W'any zostal bestialsko były sekretan miejscowej
>:>rgan:itzacji W~gierskiej Partii PraCt;jących, roln:ik Imre Kiss. Zb~od_
rua.r~e skrępowali ofiarę, poderznęLi JeJ gardło, wyłupili oczy i 27 clędami nom zamordowali.
Sledztwo ustaldlo, :te I7Jbrodni dokonała
organizacja kułacka
na
czele której stał jugosłowiański kulak Istvan Dobo kt6rego titow
wysłali na Węgry w tym celu ~
wśród bogatych chłopów tw~rzii
organi2lacje wrogie demokracji luer~ doweJ.

organizacji polskich, by spekulanci
jak Lados, zbrodniarze wojenni jak
Bobun-Dąbrowski, by wszyscy szpic
le policji Mocha, wszyscy szpiedzy
wywiadu amerykańskiE*to i bryt j_
skiego, wszyscy agend ameryk~skicb podżegaczy wojennych chronie ni przez Mocha, _ by ";'szysey
oni zostali unieszk.odliwjeru podobnie jak ich wspólnicy ~pod znaku
bojówek de Gaulle'a
Domagamy
się, by rozwiązane z~muy zarówno
;c~~~un~~~~ęcfe P~~&kąpo~t~~~~j~- francuskie jak i polskie organizacje
.
.
. taszystowskie.
Rząd pragme w t~n sposob zamag.kować zgub~ą. pohtykę prowl1:dzo~ą
Domagamy sł.ę Seclnocz~nle, by:
wobec mlhtarystycznych. i ~zyWlo·
1) demokratyczna, praCUJl\ca eminych duchem odwetu Nlemlec Za- gracja. polska, którą. brała udział \V

I

wiejscy Antal Csasza.r oraz Imr.
Ordog, którzy zostali ujęci.
Pod ciężarem dowodów obaj prnyznali się do winy.
Jedn<>cześnie ujęto 11 kułaków członków r:>rgan'izacji, Poszukiwania
za głównym sprawcą Istvan Dobo
trwają . Z1?rodniarze staną- przed są
dem doraznym.
--ł
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dn[Zący
owy WI[eprzewo
Rady Ministrów ZSRR

MOSKWA, 18.1 (pAP). - Prezydium Rady Najwyższej ZSRR mianowało Michała Pierwuchitta zastęp
cą przewodniczące g? . Rady Mini_
st:-ów .ZSRR:, ~aJ.maJąc go od obow~ą2!kow ml.n~tra przemysłu che......,...
..
.. .
.
mIcrlllego. Mlnlstrem przemysłu chet tk
fi t
W zbrodnI wzu~li równiez bezpr:>.. micznego mianowany został Sergiusz
na s a ac c lns lej o y an owe)
średni udział miejscowi bogacze Tic:homirow.
~.
••
NOWY JORK, 18. I. - Z Hong- dział przejście na. stronę Chin Ludo.
ponOWD:e premIerem BułgarII Kongu donoszą, że 13 statków han- wych również pozostałych 80 statSOFIA 1'8 .l. - W dniu 18 bm dlowych
należących do "China ków, należących do tej linii. JedySofii 'odbyło się drugie kolejn~ Merchant Steam Nayigation Co" ni~ blokada ~em?żliwiła natych.....
...
posiedzenie Zgromadzeni.a Narodo- przes:ło na st~on~ Chl1~ Ludowyc~,. mIastowe udame SIę tych statków
°
wego Bułgarii. Zgrl)madzeni.e naro- Statki te znaJduJą~e Się w porcie do portów. ~udrywych.
eUrOpe)S le a rv l snow
dowe aprobowało sprawozdanie ko- Hong-Kongu wywJ.esiły czerwoną
Inne c!J.lnskie toW~ystwo okręLONDYN, 18. 1. - Gł6wny bryW Br
.
..
.
misji mandatowej. która slwierdzi_ flagę.
. .
.
towe, kt~re nie pOWZIęło jeszcze o- tyjski producent filmowy Arthn,r
. . ytarua me Jest bynajmniej
la prawidłowość .i .zgodność z konPrzedstaWl<:lel w~ientonego ~o_ statecznej ~ecYZJi zap~estał~ jed- Rank, postanowił obecnie sprzedać odoSobnlona. Ten sam los bowaem
stytucją przeprowa~onych wybo- warzystwa zeglugowego zapoWle- nak od dwoch dni wyw1eszac flagę hollywoodzkim magnatom filmowym dotknął przemysł filmowy w innych
rów w dniu. 18 grudma ub. roku.
ł
swe .naj;viększe i najnowocześniejsze krajach marshallowskich. Francuski
Przewodn: czący obradom ~os?ł
Studl~ f~lmowe w Denham. Przed kil- przemysł filmowy uznany za ·ed
I{ozowsky zaproponov:ał przYJęcIe
•
• •
, ku mleslącami, Rank sprzedał rówd .
" ..
J en z
zgłoszon~i przez premIera. ~olarł)_ WYJazdu na front vletnamsló
nież z powodu braku pieniędzy swe pr~o. UJących. na SWleCle, coraz barwa dymlsji rządu. Po przYJęcIu dystudio w Londynie
dZieJ ogramcza swą
działalność
miSji rządu, również na wniosek poGENEWA, 18. I. - ~rasa francu- czyć z wagonów i pociąg zostal za•
.
. • Włoscy producenci kt6r
kr ·1:
sła Kozowsky'ego
Zgromadzenie ska donosi, że w obOZIe Frejus '700 trzymany kolo Arcs, 30 km od FreTak Więc w. tym samym czaSle, kle wiele
. . .'
. z~ n~ ęCI 1
Narodowe
jednomyślnie wybralo żołnierzy francuskiego ItOrpusu jus. Gdy po kilku dniach jeszcze raz dy W. Brytaw.a zalewana jest słabej
. wysokiej JakOŚCI fllmow
w
ponownie premierem rządu Ludo_ ekspedycy~nego, odm6wiło wyjazdu u$iłow~no załadować żołnie~zy do jak~ści . filman;i . a~erykańskimi, okres~e powojennym, domagają się
we; RepubUki
BułgarIi Wasyla do Ind!'cllln.
.
wagonow, koIejane odm6wIli ob- ang;lelskle wytwor!11e fllmpwe ~trzy obecme podwyższenia cen biletów na
Kolarowa.
\ Zolmerze ci zostali pod grozbą dUll"i pociągu.
mUJą swą produkCJę. ProducenCI USA filmy zagraniczne celem uratowania
W dniu 19 b. m . oremi.cr Kolarow bro~i załadowa~! do pocłągu i Wy. 1 Znaczne sił?, policji ściągnięte zo- ~kupują. eu~opejskie stpdia filmowe krajowego przemysłu filmowego. Jak
przadstawi ZgromadzenIU Narodo- słam do MarsylU. 40 z nich w cza~1 stały do ohorow wojskowych w okI>- l produkUją fllmy bezposredmo na
dotychczas jednak akcja ich nie dała
wemu skład nowego rządu.
sle drori do portu ~~oląlo w)'sko- Uc)' Freją
renię Europy.
żadnego rezultatu.'

Wasvl Kolarow
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BERLIN, w styczniu 1950 r.

Ze

Powstanie Niemieckiej Republi- i że 7 stycznia br. sekretariat nie

miec i Europy, Socjalistyczna Par s p rawiedliwego pokoju. Jest to za- mokratycznych Niemiec, a istnie-

wą zwołania do L ~rlina z całych szeroki front narodowy wszyst- ty ludowe zmienić na komitety
Niemiec dele,gatów wszystkich ki.ch , patrioty~z~e
czujących Frontu,~arodowego Walki o Trwa
partii i organizacji społecznych i NIemcow, oczy;.vlścIe pod .~atUl:a~- ły PokOl. .
.
kulturalnych na kongres ludowy ny~ przewodructwem ~a]hczmer
Przewodniczącym se~etarlatu
w:łlki o jedność Niemiec i spra-I sze] ,war;Stwy narodu, t]. klasy ro- wyb:-any zo.st.ał Ulany dzIałacz rowiedliwy pokój. Kongres ten od- botmczeJ.
'.
. , botmczy WIlhelm Koenen, zastęp
był się dnia 6 grudnia 19.17 r., w
Na ~ym
Z:0zUIDlały s~le SIę cy: . Paul Mehker (SED), Georg
czasie kiedy w Londynie toczyła fakt, ze Soclahstycznn Partia Je- Dertinger (CDU), dr. Carl Hamann
się konfer~ncja czterech mini- dn.ości w swoim noworocznym orę (partia liberalna), Friedel Marte!
strów spraw . zagranicrnych w dzIU postawi~a sob~e za zadanie (związki zawodowe),
Vinzenz
sprawie Niemiec
na rok 1950 Jak na]szerszą rozbu- Maeller (Narodowa Demokratycz.
dowę narodowego frontu demokra na Partia Niemiec).
Apel kongresu do obradujących tycznych Niemiec, jako części
OdezWa sekretariatu kończy się
w Londynie ministrów był wyra- światowego frontu walki o pokój słowami:
zem woli jedności i pokoju olbrzy
miej większości. narodu niemieckiego, reprezentowanego na kongresie ludowym przez kilka tysię
cy delegatów wszystkkh stref okupacyjnych. Jak wiadomo, konferencja londyńska została nagle
(15 grudnia 1947 r.) zerwana
(Ciąg dalszy ze str. l)
tykuł6w przemysłowych o 25
~ez
ministra
spraw zagraPOGŁOWIE BYDŁA, stanowiaceprocent.
nicznych USA, Marshalla, j AmeW okresie 1946-1949 r. wy
rykanie przeszli do systematycz- go własność kołchozów, wzrosło' w
budowano i odbudowano prze
stosunku: bydło roga.nego umacniania podziału Nie- nast"pujacym
"
mil'
szło 7~ . lOny m. k-w. przemiec przez tworzenie najpierw od te o 21 proc. (w tej liczbie krowy o
nierogacizna o 28 proc.,
strzeru nueszkalne]. Prócz te~
rębnej waluty dla Niemiec Za- 27 proc.),
go w miejscowościach wiejchodnich, następnie przez powoła owce i kozy o 19 proc., :;·onie o 22
proc.
Stan
drobiu
zwiększył
się
dwu
skich w ciągu 4 lat wybudowa
nie rady parlamentarnej w Bonn
no i odbudowano 2,3 miliony
W sowchozach pogłowie by1 ' Wre6zcie utworzenie marionetko krotnie.
dla rogatego zwiększyło się w 1949
domów mieszkalnych.
wegorządu Trizonii.
roku o 13 proc., nierogacizny o 46
Komunikat stwierdza, źe DOCHóD
proc., owiec i kóz o 12 proc., koni o
'W okresie tym jednak hasła 13 proc.
Komunikat zaznacza, ~e NARODOWY ZSRR wzr6sł w 1949
Kongresu Ludowego wciąż były zwiększyło się również pogłowie by- roku w por6wnaniu z rokiem 1948 o
w narodzie niemieckim żywe, tak dła, będącego osobistą własnością koł 17 proc. i był o 36 proc. większy nI:;;
że wkrótce można było mówić o choźnik6w
robotnik6w i pracownI- w przedwojennym 1940 roku.
.
POPRAWA SYTUACJI MATE·
niemieckim ruchu !tongresu Ludo ków umysłowych.
CAŁOKSZTAŁT INWESTYCJI " RIALNEJ ludno.ś~i ZSRR zna~a~ła
wego. W całych Niemczech powstawały komitety ludowe walki gospodaroe narodowej ZSRR w 1949 :vyraz we ~zroscle płac robotnlkow
o Jedność Niemiec i sprawiedliwy roku zwiększył się o 20 proc. w po- l .pracoW?ik~w umys}owych ,iw
z~Vlększen~u SIę dochodow chłopow za
pokój. Już wiosną 1948 r., jako równaniu z rokiem 1948.
W latach 1946-1949 zbndmvano, rowno z kołchozowego gospodarstwa
wyraz tego ruchu odbył się w Ber odb d
•
h'
5 200
• społecznego jak t z gospodarstw 0linie drugi Kongres Ludowy, któ- t u owhano lkłn~uóc omlOno 'sł pahl\ sobistych. Dzięki dwu1a:otneJ obniżce
s wowyc za au w przemy owyc ' .
..
d
rego historyczną zasługą było wy nie licząc małych
przedsiębiorstw c~n łatowairow masC?weg°lnsPOzYłCIa, po
branie niemieckiej Rady Ludowej państwowych i sp6łd.zielczych.
mos s ę ztlllcz;ue rea a p aCII; zaW ret-u 1949 sprzedano lud robkowa robotruk6w i pracownIk6w
(18 maxca 1948 r.), Rada ta opraI. i
A
.•
_ umysłowych. 11 wydatki chłopów na
cowała konSltytucję Niemieckiej
n?~c '? 20 proc. 'WIęcej towa 7.akup towar6w przemysłowych obniRepubliki Demokratycznej, zarow ruz w reku 1948. Sprze- żyły się.
twierdzoną w dniu 30 maja 1949
daz artykułów spożywczych
Pr6cz tego ludno M w 1949 · roku,
roku przez trzeci. K<Jngres Ludozwiększyła się o 17 proc. l ar- podobnie jak w latach ubiegłych, 0wy,' a w dniu 7 października 1949
roku rada przekształciła się w pro

tl:

Ibrzymi

EDMUND

YJZrO t produkcji, dochodu
w Związku Radzieckim

i sił v.; :;twórczych
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OSMA~CZYK

narodowego

trzymywała od państwa zasiłki i wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecz.
ny~h, ren~y, bezpłatne .lub ulgowe
skIerOWanIa do sanatorl6w~ do. do:
mów wypoczynkowych, do złobkow l
przedszkoli, zasiłki dla matek obarczonych wielką liczbą dzieci i matek
samotnych, bezpłatną pomoc lekarską, bezpłatną naukę, możliwości pod
wyższenia posiadanych kwalifikacji,
stypendia. dla osób. st.udiują.cyc.h oraz
h .
d
l
szereg mnyc. s":"la czen . 1 U g.
Wsz~SCY robotn;cy l pracownICy umy
SlO;"l korzystah z opłaconego przez
panstwo urlopu.
W 1949 roku ludność otrzymała
od państwa tytułem wspomnianych
ś~~dcz~ń i ul? sumę przeszło 110
mIlIardo,,: r~blI:. to znaczy przeszło
3 razy WIęceJ mz w 1940 roku.
DOCHODY ROBOTNIKóW i PRA.
COWNIKóW
UMYSŁOWYCH
•
••
' w
przelIczemu n~ Jcd~~ osobę, były w
1949 roku wyzsze nIZ w roku 1948 o
12 proc. i wzrosły o 24 proc. w porównaniu z rokiem 1940.

WARSZAWA, 18.1.
Druiyna
tenisowa Polski została oficjalnie
zgłoszona do
rozgrywek o puchar
Davisa. w r. 1950.

Ping-pongPścl
wyje2dzają do Bukaresztu
W nocy, ze
do
Bukaresztu reprezentacja Polsld w
WARSZAWA, 18.1. na czwartek,

środy

tenisie

srołowym

wyjeżdża

na mecz z Rumu-

nią·

W slda.d drużyny wchodzą: Gaj,
Gayer, W~dera, KaWC'l:yk, oraz klel'ownik kpt. Zw. PZTS CzernJa.chowskl.
Po meczu z Rumunil\, zawodnicy
udadzą sdę bezpośrednio do Bud",pesztu. gdzie startują w mistrzostwaoh ping-pongowych świa.ta..

P~wrót Z Londynu
polskiej delegacji
inansoweJ
WARSZAWA (PAP). Od patdz1er
nlka 1949 r. do polowy styczru.a roku 1950 toczyły się w Londynie r0kowania finansowe pol9ko"bryty'skie w .sprawie spłaty polskich dłu.
g6w przedwojennych i llkwidae,t
roszczeń angielskich z tytułu polSkiej ustawy o nacjonalizacji
Strona polska wysunęła szereg pro
pozycji, zmierzających do załatwie
n1a tej !Sprawy.
W ostatniej fazie rozmów atrona
angielska zamiast udzielić przyrzeczonej odpowiedzi na propozycje pol
skie - zakomunikowała o zerwaniu
rokowań.

Polska delegacja finansowa opu~
Londyn, powracając do kraju.

ściła

d

Prognoza pogo y

I

'

.

W płd.-zach .. ozęśClach kraiu za
chmurzenie duze, lecz zmniejszajl{ce się, z zanikającymi opadami śnież
nymi. Na po~ostałym obszarze pogodnie lub dość pogodnie jedynie
b żu
żli
' jŚcl
na wy rze
mo ~ prze
owy
WtZI'ost zachmurzema z n!ewielkimi
DOCHODY CHŁOróW, w przeli- on.<ldami ~niegu
Temperatura na
czeniu na jedną osobę, byłY w 1949 ....
.
roku wyższe niż w 1948 o 14 proc. i płn.-wschodzie od mmus 8 do mmu!9
zwiększyły się o przeszło 30 proc. w 15 st. WIatry umiarkowane wschodpOF6wnanin z rokiem 1940.
nie i poludniowo- wschodnie.

A N/'
I E: O

wHorycznym parlamencie, podobnie jak w Radzie Ludowej, zasia
da 100 posłów z Niemiec Zachodnich, których nazwiska. ze wzglę
Historia oswobodzenia Łodzi jest nas wtedy było. Zaledwie 40 osób.
d.una bezpieczeństwo tych ludzi,
zarazem historią jej mieszkań.ców. Na początek musieliśmy przywrócić
żyjących pod okupacją anglo-ame
OtlJ kilka wypowiedzi łódzkiego fabrykę do normalnego stanu. Po.
rykańską, nie są publikowane.
świata pracy na temat tych pamięt- dłogi hal fabrycznych były zalane
nych w dziejach naszego mi.asta wodą.
dni.
- Po tygodniu pracy udaliśmy
Już na \viele dni przed wyzwole- się do Związków Zawodowych i
Dn!a 18 stycznia 1950 roku.
niem dawał się w Łod.zi odczur przeprowadziliśmy w fabryce wyp«'z.eżywszy lat 53,
zmarł po
specyficzny nastrój - opowiada kier. bory Rady Zakładowej. Powoli za,..
, kr6tkjch cierpieniach nasz najbuchalterii .,Czytelnika"
Bogdan czyna'ło się normalne życie w naukochańszy mąż i ojciec
Głowacki. Niemców z każdą ' chwilą Szej fabryce.
.
ogarniała coraz wIększa panika. W
- Praca daj~ mi całkoWlte ~doS·tP.
piątek 19 styczniu okolo godziny 12 wolerue konczy st. Czerniak/)MIKOŁAJ
spotkałem na ul. Kopernika pierw- wa. Tylko pracą możemy przeszych żołnierzy radzieckich. Wzru- cleż do czegoś dojść. Widzę, że teszerue ogarnę'lo mieszkańców Łodzi. raz WSZyStko robi się dla dobra roNa ulicach panował nieopisany en- botników, Z durną patrzę na budulekarz wet. adiun1tt P. Z. H.
tuzjazm.
jące się osiedla rob'otnicze, na cow Łodzi.
.
1 ał
..
raZl piękniejsze oblicze naszego mia24 styCZnIa
umz a SIę pIerwsza
..
.
gazeta polSka pn. Wolna Łódź". sta. Aż wIerzyć SIę nie chce, ze ta
Wyprowadzenie drogich nam
Tam też zgłosiłem się' zaraz do pra- wszystko zrobiono pnzez 5 lat.
. zwłol:: na m iejsce wiecznego
c
P
tk' bł' 'k'
W
t
~~
. spoczynku nastąpi z kaplicy
y, oczą l Y Y C1ęz. le.
~ys prawosławnej na Dełach dnia
ko trzeba było tWIJrzyc. prawIe od
Stanisław Ostalczyk za.trudntony
20 stycznia 1950 r. o godz. 15.
pott~f' W kI?!ędd~zas l~ PrzkybYła jest w tej samej fabryce, co StaPogrążeni w bólu
~
u ma ~ Ipa z!. e~m tarS ~. w nistawa Czemiakowa. Pracuj'e tu już
slrtad
. kt6reJ wc~o~z , h. red. Mllruł- od 16 lat.
Zona. Syn i R()dzina.
ko, Zlen:~k. FablsIak l Aj~erówna.
cizi l
r:mazmmIl§Ii!DI!• • •mii Przystąp.l lJśmy do orgaruzowanla . - Brałe~ ~y u . a ow
~-i
1
"'i?l~I§I!5l~ deleg. łódzkiej .,Czytelnika" a wraz p e sabota~oweJ w czaSIe ó k upaC]
..
z nią do wydawania ..Dziennika - Y'spomlOa n~s2i rozm wca. Łódzkiego". ..Dziennik" był wtedy l?yhśmy mocno zzyci ~e sobą. M!ep.
p.ierwszym pismem na tererue Ło- l~~my nawet. swoje radio i. słóchadzi.
lrsmy audyCJi w czasie d~zur w w
- Minął okr~s pionierskiej pra- "L~ftschutzu" ... O~ganlz~cJa. ,n~sza
CY., Ze wzruszemerp. wszyscy miesz- ~oz~ P?SZCZYClC SIę. duzyml "JS1ągl~an~y naszego. m;nsta wso~minają męCIaml .w sab otazu .fa~ryczny~.
e
INZYNIER MECHANIK
te D18ryvS'7.e dn WQJ!1C1 Ł.odZ1.
~~,czegkl~lrue GO~~fYiI S~
Stams!awa Ci:ern' ~Iwwa od 1940 ' . Kors,
:ra lC.
ą n c .
zginął
śmiercią
tragkzną ,
roku pracowf,ła. w zakładach Hu?,o PIerwszy z mch zgmą~ za~ęc.zony
pełniąc oboWiązki służbowe
Flnckera (obecnle zakłady Przemy- w fes~apo.. Tylk~ ",wątmc:{lem,U
pogrzeb odbędzi e się dnia • sIu Odzi eżowego im. Więckowskie- uda.o Slę tlClec..Ja 1 pozostalI byh20.I. 1950 r. o godz. 10 z ka~o). Lata okupacji wspom na onH śmy aresztowani.. .
. .
plicy cmentarza rzym.·knt. na , p .ko okres. czynnego 'lJporu przeciw -.W przeddzlen. wyz~olem~ Ja
Dołach.
okupanto,:,t.
z ~?lm Kl)legą. MIchalsk;m pll no:
W Zmarłym tracinly su- Psuliśmy co tylko się dało - wallsmy fabryki - opOWIada daleJ
miennego pracownika i dobrewspomina Stanlsława Czernir>l;:o ;<,Ta. Ostalczyk, - Udało nam się niedogo ltolcgę.
- CzęGto kazali nam nrzychocIzjć puścić do wywiezienia przez Niem~() pracy w .niedziele . . Chowa~;śI?Y c~w niektórych urz~c1~eń, szcU;g6lDyre};;rja, Rada Zakładowa
:,ted.y s7:PUlkl ;z; przQdzą VJznalmIa- n' e. DMÓW tra.n~m, sv)nyr.h: Pllnoj U:oledzy
)ilc ze me ma !':urowca. Zwykl" u- wal l śmy r6wmez fabryk l nrzez
Biura Real' za.cji Inwestycji
dawało się ·
pien'i'sze dni po v."yzwoleniu. WkrótPrzemysłu Wł ó k·ennfczego.
- W dwa "' ni po vY7.' ·'o]pn;ll ce zaczęli się zjawiać do pracy pieTprzystąpiłam do pracy. Niewiele wsi robotnicy. Ciężko było na PIJB DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 19 (1641)

••
im

w pucharze Davisa

"Re:ntilitaryz.acja
Niemiec
Zachodnich prowadzona przez
kanclerza separatystów, Ade_
nauera, na zlecerue dolarowego
imperializmu, rabunkowa gospodarka w Zagłębiu Ruhry,
przeciwko kt6rej burzą się ma
sy robotnicze, nieskończona liczba zbrodniczych konkurencyj
nych demontaży, powodujących
nędzę i bezrobocie setek tysię
ey ludzi 'p racy - to wszystko
wymaga szybkiego skupienia
og6łu narodowych sił w N arodowym Froncie Demo1a:atycznych Niemiec. Dla całych Niemiec chcemy wywalczyć trwały pok6j. Zadanie to narodowy
front demo1a:atycznych Niemiec wykona".

tia Jedności wystąpiła z inicjaty- danie, które spełnić może tylko jące w całych Niemczech komite-

=)11~~:c~~~n;:;u~f~~~::~
kratycznej. Zaznaczamy,
w pro

POiSka-weźmie udział

ratJczDJ~b
l

Jesienią 1947 roku, kiedy poli- ki Demokratycznej wzmogło jesz- mieckiego Kongresu Ludowego
tyka amerykańska 1- ')nstruowała cze bardziej dążenie narodu nie- postanowił przekształcić się w semarshallowski plan jJ odziału Nie- mieckiego do jedności Niemiec i Kretariat Narodowego Frontu De'

SPOl'tu

czątku.
kuczały
trwało.

Ł

O D ZI'

Zimno i brak jedzenia do- tałyśmy żołnierzy niezwykle serwszystkim. I to się prze- decznie,. dawali na.m PO~a.ru.nki i zapewn1ah urOCZyŚCIe, ·ze hItleroWCY
- Dumny jestem, że byłen; jed- już naprawdę są pobici.
nym .z tych. którzy pracowalI przy Do domu powrócił prawdziwy wła
uruchomieniu naszej fabrykj. Da- ścieie!. Z trzema najbliższymi przy"
je ona teraz swój wielki wkład w jaciółkami po pierwszych dniach
rozwój gospodarczy naszegl) kraju. beztroskiej radości (psuła ją tylko
Ciekawe wspomnienia z dni wy- myśl o rodzinie) powróciłyśmy do
swob~dzenia
Łodzi snuje Zenona intensywnej na~ - ogłoszono zal\ia~uza~ka, studentka III roku po- pisy do szk6ł. Postanowiłyśmy przy.
10m9tY~I .DŁ.
. gotować się do egzaminu do II klasy
W ZImIe 194~ r~ku,. byłam !Słuzą.- -gimnaZjalnej.
•
cą w domu n1emlecklego faszysty.
. ' .
Miałam 16 l~t. Rodzina moja prze- Uczyłyśmy SIę całe ~nI, nierzadko
bywała w NIemczech. Była to S'Zcze- w nocy. I oto egzamin. trochę opor
g6l~ie ci~żka zima dl.a. mni~.. Moi nie !Sz~o. z matematyką, ale zdałam
,.panstwo
p!zechodZlh WCląZ złe z .Wyn~Iem dobrym. Zo~t~łam uczen
humory - zazywny gospodarz wra· mcą gunn. Z. PętltowslcieJ w Łodzi.
ł
<. kł
. kI ł
N'
k .
. li
N' .
ca. w?cle y po pra~y 1 ~ • - _ le Mama, tora powroc a z Ienuę\!
WIedZIałam d?kł.adme ct? SH~ d'll~lo, pracowała Y' fabryce. Byłyśmy bar·
domyślałam SIę Jednak, ze front Jest dzo szczx:śhwe - troszczyłyśmy się
coraz bliżej Łodzi. Złe humory od- tylko o ojca i brata. Przejście było
bijano na mnie - zadawano mi do- tak: ogromne _ od ucisku i ciężkiej
datkowe prace, a młoda dziewczyna pracy do wolności i nauki.
z Hltler-Jugend mówiła do mnie
. ..
tylko po niemiecku: .. Ucz się nie. Potem powróclł ~JCIec, rozpoczą~
mleckiego bo język polski jest już p!'acę. j~ko. robot.nik. w .Elektro:vm
niepotrzebny"
łodzkIeJ. CIeszył $ę, ze SIę uczę 1 \V
Wieczorem'w swoim n!eogrzanym dodatku - dobrze. Robiłam maturę
pokoju pi~ałam listy do o'ca i bra...przyśpieszoną". Kiedyś powiedzia"
ta kt6rzy" Przebywali w :&iemczech łam stanowC'lO - jak zrobię matu.
i do matikl którą wywieziono !la rę, to zapiszę się na Uniwersytet,
okopy Ty~ 'było nie lepiej
. chcę studiować polonistykę.
W ~tyczniu rozpoczęły się naloty
Obecnie jestem studentką III r.
na Łódż, Każdy alarm witałam z polonistyki. Jednocześnie pracuję
nieSłychaną radością _ rue mogłam aktywnie w ZAMP. Studia i praca
jej nawet ukryć przed znienawidzo- dają mi dużo radości. Otrzymuję
nymi Niemcami.
stypendium z Min. Ośw. i to pozwa
17.1.45 r. wyjechała cała rodzina la mi na wyłączne poświęcenie się
Thielów. Odprowadzałam ich na studiom.
dworzec pełen uciekinierów i. .. pła- Kiedy myślę dziś o wyzwoleniu
kalam z radości. 18.1 wiecrzorcm Łodzi rozumiem i czuję jedno, że
przyszedł po raz o9tatni mój "chle· dZJień 19. 1. 45 '1.'. był najważruejszym
b~dawca" - i?łak~ł. Podar.ł portret dniem w moim życiu i w życiu
HItlera i pOWIedZIał: - pllnuj do- wszystkich
mie9zkańców
Łodzi.
mu, my niedługo wrócimy, to wyna- Dzień ten przyniósł nam nie tylko
grodzimy cię za to. Rosjanie nas go- wolność narodową ale i społeczną
nią, ale to się. odwr6ci... " Całą noc zadecydował o tym. że my dzieci ro:
słuchała~ radIa, a ran.o wkr~: botników jesteśmy studentami pierw
czyły
pIerwsze
OddZIały
Armil sze"'o uniwersytetu ł6dzkiecro zadecy
Czerwonej...
do\~ał o tym że Łódź to "'nie tylko
Nie mogłam uwierzyć, razem z ko miasto dymó{., ale także tw6rczeJ
leżankami !Szalałyśmy z radości. Wio pracy i radości.
(Z.J.K.)

PODWÓJNE WYZWOLENIE
.. Nie jest frazesem stwierdzenie, reakcję ze strony kapitalizmu piał robotnik łódzki dalszy wy- wsi znaleźli się .n a stanowisku. ności pracującej lepsze warunki
ze ~~ń 19 stycznia 1945 roku i zawziętą nienawiść do Łodzi, zysk i eksploatację, spotęgowaną Ruszyły fabryki, zabezpieczone u~ mieszkaniowe. Duże sumy wydat..
przymosł Łodzi podwójne

J.>rof

\vyZWO-

FoWArch."Dz.L."

dr Jan DEl\ffiOWSKI, znakomity
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i spod ucisku kapitalizmu.
Łódź powstała jako miasto w
dobie rodzenia się wielkiego prze
mysłu w Europie i na terenach
polskich. Jej historia i rozwój
związane są z historią i rozwojem
wlielkokapitali.qtycznego przemy· to . ' .
7
•
rus łll;. oraz h lS. rIą l ro-"w?]em
chow ~obotmczych. W ml~rę zdobywama, z:.ynkow zbytu l rozro-

stu. zakła~ow przemys~owych ~ęczruało mIasto, przYCIągało SIłę
roboczą z okolicznych wsi.
Miasto rozbudowywało się w
'b h ty
. b
l

sposo . c ao czny l . ezp anowy.
Drewmane rudery l koszarowe,
bezsłoneczne budynki stanowiły
mieszkania dla robotników. Bru
ki, woda, kanalizacja, czy światlo _ stanowiły luksusy, dostępne
.'.
. "
t k'"
ty1k? d l a . me~l~Z~e] ."s~le an l

zamIeszkU]ące1 srodmleścl~..

Łódź stanowiła dla kapItalizmu
złotodajną kolonię, eksploatowa-

ną do ostatnich granic, a wzamian
nie otrzymującą nic w zakresie
spo'
b t
poprayvy warun k owo y u, za
kOJem~ .pot:z~b socJalnych, zdroWotnOSCl, higIeny, kultury.
Ten stan rzeczy trwał zarówno
w okresie despotycznych rządów
caratu jak i za czasów sanacyjnych w okresie międzywo]·ennym.
. d
.
b ' k h ł' dz
Ro ząca SIę w ro otm ac
o kich świadomość klasowa, zao. strzająca się walka przeciw wyzyskowi, walki rewolucyjne i
strajki - wywoływały energiczną

jako do przodującego ośrodka wal
czącej klasy robotniczej
Polski.
Nienawiść ta wyrażała się w kon" . . luz )/sekv.:entny~ pOml]anm 1
Y\.
?ZenlU ~dZl pr~ez władze .carsk:e
l sanacYJne, ktore sprawIły, ze
drugie co do wielkości miasto VI
Polsce było wciąż zaniedbanym
"kopciuszkiem" bez wody i kana
lizacji, bez jasnych mieszkań, bez
gładkich nawierzchni ulic itd.
itd.
Ostatnim drastycznym środkiem, jakim gnijący system kapitalistyCZllY usiłował powstrzymać
zwycięski pochód klasy robotniczej, był faszyzm i hitlerowsld
szowinistyczny 1A'>eudo-socjalizm.
Przez przeszło 5 lat okupacji ciel'

przez nazistowski terror, gestapo,
więzienia, kazety i egzekucje.
Oczywiście i ten koszmarny
okres nie przyniósł Łodzi jako
miastu żadnych zdobyczy, a przeciwnie pchnął ludność robotniczą
W skrajną nędzę. Nieremontowane domy' niszczały do reszty, waliły ąię przegniłe belki stropowe,
przeciekały dachy.
Ale robotnicza Łódź zaprawiona w przeszło stuletniej walce z
wyzyskiem przetrzymała i ten
ciężki
okres próby zwycięsko,
Gdy w ogniu radzieckich i polskich dział załamała się potęga
militarna Hitlera, gdy na ulicach
łódzkich zadzwonił miarowy, zwy
cięski krok żołnierza radzieckiego
i polskiego, łódzcy robotnicy pier-

przednio p_rzez robotników przed kowano na rozbudowę sieci wodo-niszczycielskim działaniem wroga.
Rytm maszyn włókienniczych, wy
znaczał dla Łodzi nową erę.
Zastanówmy się teraz, co dała
Łodzi władza ludowa w ciągu
pięciu lat, jakie dzielą nas od
chwili wyzwolenia. Przejąwszy
po rządach sanacyjnych i hitlerow
skich smutne dziedzictwo. olbrzymi balast zaniedbań i braków,
rząd Polski Ludowej z miejsca
zamaczvł swój z gruntu odmienny stosunek do robotniczego ośrodka.

Uruchomienie wielkich kredyów na remonty domów mieszkalnych zahamowało proces niszczenia i rozpadania się w gruzy naszego miasta, stwarzając dla lud-
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LIST JULIANA
TUWIMA
d
d ·

do Obywatela Prezy enta m.
Z całego serca najgoręcej dZięku-ls~n~a tego ~~r~a, gdy. w najcudo;n
ję Obywatelowi Prezydentowi za meJszym .na sWlecie mIeście, w RIO
.
d
J e ro zamknąłem oczy na
Jego list, zawiadamiający mme o e
an 1,
.
przyznaniu mi nagrody literackiej wszystko, co mme otaczało, a opęta
m Łodzi Dziękuję Komitetowi tej ny tęsknotą rz:a ojczyzną - znowu
'11~.grody, 'który w jmieniu ukochane utożsa~iłem ją z .Łodzią. i w pisago mego miasta rodzinnego odzna- nym :'lowczas dłyz:,zym utworze po
czyI mnie tym wielkim, wzruszają etY~!rim całe. ffile~lące "przebywacym zaszczytem, jakim są laury 0- łe~ w ŁodZI, w Jednym z, rzek()tTIo
trzymane przez pisarza od ludzi pra ;'fl;Jbrzy?s>zych miast na świecie. i w
cy, ludzi walki - budowniczych Pol JeJzo~oliCachd t
. . . li . t
ski SocJ'alishrczneJ'
mlerzaJl1 o ego, ze Jeze ml €l
"J'
nagrodę przyznano za całok9ztałt
To, że się w Łodzi urodziłem, że w mojej działalności literackiej, to w
niej wzrosłem i blisko połowę swego małym tylko stopniu :asłużyłem &0wieku spędziłem - to r ~e jest waż- bie na nią; jeżeli natomiast za pane. Ważny jest natomiast inny fakt: t~iotY1;ffi łódzki. to :'l stopni~ znaczże mnie Łódź ukształtowała. - nie ru~ :większym .... ~ozna by ?lI '!ł tym
tylko artystycznie i moralnie, ale, mieJSCU postaWlc zarzut, ze Jak na
jak o tym dalej będzie mowa, rów tę wielką miłość do rodzinnego mia
nież politycznie. Cienie mojego mia sta. mój żywy, bezpośredni kontakt
sta i jego blaski stały się nieodstęp ze społeczeństwem łódzkim jest pra
nymi towarzyszami mego życia - i wie nijaki. Zarzut słuszny. Ale
g~ziekolwjek byłem, cz.y w War9za ni~ch m,rue usprawiedli.wi chorob!ł,
Wie. czy w o'bcych .stohcach, czy za ktora
me, pozwala ml swobodme
oceanem - wszędZIe i zawsze przy dysponowac samym sobą.
słuchiwałem się biciu mego młodeAkcja utworu, o którym wyżej
go łódz..1de$o selca i szeptom mego wspomniałem, jego wątek treściomlodego łódzkiego sumienia. I sumie wy, zaczyna się od trzasku brauninnie, i serce wyruszyły z. miasta Ło- gów rewolucyjnego proletariatu łódz
dzi w świat - już gotowe. już ufor kiego w r. 1905. Zaczyna się tak nie
mowane.
?Jatego, że o tej walce słyszałem t~l
.
KO lub czytałem, ale dlatego, ze
Ileż ~o ~~t te~rlU, Y" WIerszu o lódz tę kanonadę sam słyszałem na ł6dz
kim dZlecmstWle, pisałem w Warsza kich ulicach. I nie z opowiadań,
wie, że je9tem ,.emiJrantem", że crzy poetyckich przenośni znam pur
,.tutaj u was obco mi, nieswojo" i że purowe kwiaty krwi robotniczej na
,.tęsknię za ojczyzną moją" - za Ło ulicach Łodzi i czerwone sztandary
dzią. Cwierć wieku minęło od napi- powiewające nad tłumami, ale wła

Ł

o

Zl

Foto Arch. "Dz. L,f'
KaTol &NIADY.
Inicjatol' nlehu fJldywidualnego

WSl'6lz?wodnictwa w oszczę4hn,nlu.

cią!:(owej i kanalizacyjnej, na PO"

p:awę nawierzcłu;i ~lic,. tW,orze~

. .
.
me nowych parkow I zlelenców,
snym~ oczyma, Jako. mały chło'ple~. 'w' tl ie przedmieść robotnisam Je oglądałem l na całe zycIe os le en
. . , .. k
.
zachowałem w pamięci.
\ czy:~, l?r~e~ll1:zeme hml
,,:un:"
I J'eżeli dziś (wprawdzie na stare . kaC]1 mle]skle], na uruchomIenIe
lata, ele z drugiej młodości) najgo' ośrod';ów zdrowia, instytucji o~
n~tszym moim pragnien'i em twór- piekunczych i kulturalnych.
czym jest współdziałanie z pol9ką
W zakresie zaopatrzenia miaklasą. rO'botniczą i z. siłami postępo- sta w artvkuly spożywcze tekstyl
~~~~nfea c~~~~i:~eam~ j~r~~~c~:Pi~~ ne, skórza~e it.p. - Łódź obok
łu i imperializmu, to nie dlatego, yvarszaw'y l Sląska . trakto',:ana
że mnie ktoś nauczył _ nawet nie Jest z WIelką troską l staramem.
dlatego, że pięć lat wojennych spę Jeśli chodzi o oświatę zyskało l.a·
dziłem w kraju naj dzikszej rozpu- sze miasto 10 wyższych uczelni,
sty kapitalisty.czpe.j i imperialist~cz powstały nowe szkoły średnie i
nego wyuzdama. tJ. w Stana.ch ZJ~d podstawowe przystąpiono do osta
UnCoZcyzłoynYCghnl'-ewualel' pdrlaotteegst°t'l zeło'dmzktlll'ee tecznego w~tępienia analfabetyz~
ulice, łódzka nędza, gruźlicza cera
łódzkich dz.ieCi robotniczych i kontrast między rozpaczliwymi warunkarni życ~a óv.:czesnej łód~kiej biedoty ~ ła~dackim obrastamem w ~a

t:fk1,o~:k~~ief~~r~~~~~~ rzn;~!~1~

wcześnieJ' nie nauC'lyło J'eszcze J'ednego, najważniejszego: ostrzejszej,
bezwzględr.iejszej walki, niż ta, któ
rą dotychcza9 uprawiałem.
Rędę się staral, aby od płomi.enia
tej właś?-i~ wa,lkl r?~błysły przyszłe
lata m~JeJ tworczoscl...
I dopIero wtedy ustąPI zazenowanie, 7J jakim dziś, z góry niejako
przyjmuję nagrodę literacką ' robotniczej, socjalistycznej Łodzi stalicy
pracy polskiej,
' •

IWarszawa,

JULIAN TUWIM.

mu.
W ostatnim roku Planu Trzylet
niego ruszyło w Łodzi budownictwo mif.szkaniowe, którego per"
spektvwy w Planie Sześcioletnim
są i~poIlUjące..
• .
. Te. wszystkIe . fakty mOWlą z.a
b
Z kk" t l
SI€- leo
.. OpC1USZ a s a a Slę
Łćdź przedmiotem szczere1 i tro·
skliwe; opieki władz. Na opiekę
tę miasto zasłużyło sobie w całej
pełni. I swoją niewzruszoną przodującą rolą w walce z kapitallz"
m
ł ,..
-. ł
em w prz~~ ~SCl. l wspan1a Ił
posta~ą w dZl;SleJsze] walce? wy·
koname planow produkCYJnych,
o podniesienie stopy życiowej kra
ju, o budowę socjalizmu.

W.

9. 1. 1950.

o.

---------------------------------------------------------------------------------------------Przy
Wrzesień

czają

1939 r. Do Łodzi wkraWzdłuż ul. Piotrkow

Adolf Hitler Strasse

Niemcy.

skiej, począwszy od Placu Wolności,
ze'brani na chodnikach miejscówi
Njemcy witają kwiatami wkraczają
cych żołnierzy w głęboko naciśnię
tych na oczy hełmach. Okrzykom
Sieg HeiJI! nie ma końca.
Polacy zamknięCi w mieszkaniach
czekają na dalszy rozwój
wypadków. Na ulicach pojawiają się pierwsze niemieckie patrole wojskowe.
Tu i ówdzie ukazują się w oknach
postacie. Setki oczu obserwują prze
chodzących ulicą z karabinami gotowymi do strzału ŻlOłnierzy niemieckich.
Co będzie ,dalej?
,
Odpowiedź nie każe długo na sie
bie czekać. Wychodzą pierwsze zarządzenia. Wprowadzona zostaje go
dzina p~licyjna: Polakom wolno
prze!'yw!łc na uhcach ty:lko do godz,
~ w;e~zor. We wszystkIch lo~alach
ml~Jsca~h rozr~wek ukaZUJą się
WYWles~1 z nap1sem: "Fuer Juden

l

ver~oten . Wkró~ce z~staną ~me z~nowymi tabliczkami, gdZie
miej9ce słowa .,Jude" zajmie .,Pole".
12 września rozpoczyna swe urzędowame wielkorządca Warthegau
oprawca Polaków - Greiser. W
pierwszej swej mowie daje zapowiedź nadchodzących represji.. Szko
ły polskie są jeszcze otwarte. W dru
giej połowie listopada poliCja niemiecka rzatrzymuje na ulicach spieh d o sz k oł y c hł o.pc6o~r w u~zs~ącyc.
~wa ~m
l1lowskich m~d~rach l
błyszczące guZlkl i WYPfs:. WleIu z nich zosta.ło. przy ~
czynnoścftach dotkliWle potur .owanych.
P?~obno wysz~O zarządze!l.le, zabrastąplOne

i wojska. Radosnym okrzy1com ni.
ma końca.

był

P ·L flC
p anki , przesiedlania, przy czym nie
zapomina .się o rabunku. Wagony
co cenniejszych rzeczy odchodzą w
stronę Reichu.

"t

Pńo okresie dezkim°rlentaCji
8p~~e-j
cze stw<1e pols
coraz ardue
dojrzewa bunt. Powstaje myśl czyn
nego oporu. W fabrykach zawlązują się grupy sabotażowe. Każdy
rzni.szczony kilogram smaru, op6źniony w produkcji metr towaru.
przyczynia straty wrogowi Działające osobno grupy sabotażowe wraz
2J wybuchem wojny
niemiecko-radzieckiej zaczynają się wzajemnie
łączyć. Powstają komitety sabotatowe. Wkrótce po tym zawiązuje sIę
organirzacja pod nazwą "Front walki za naszą i waszą wolność"
.
W pierwszej polowie 1942 r. powstaje podziemna PPR. Kierownictwo "Frontu walki za naszą i waszą
wolność", skła~ają~e się, jak i zrez-z
tą cała orgaru~acJa z pr.zedw~jennych .re:volucYJn~.ch lewlcowcO:v, a
~zczegolme członkow .KPP. nawlązu
Je kontł1kt z. pa~t~ą robot~~czą.
Wszys~y

postan~VłlaJ~

wSt~PIC w

szeregI nowo-powstałej parta.
Ruch sabotażowy wzrasta na sileo Według danych niemieckich w
jednych tylko Zakłada.ch Schei'blera i Grohmana grupa sabotażowa
PPR zniszczyła w ciągu roku 240
tys. metrów towaru. Wraz z powsta
n~Jące ~o9Zema prz~z Polak~w ja- niem Gwardii Ludowej, zbrojnego
klchkolwl~k mun~uro;n. 10 ll.stopa~ oddziału partii sabotaż przybiera
d~ zo.staJą pu'bllczme powleszem\ charakter więCej bojowy. Gł6wny
plerwsl Polacy.
nacisk kładzie się na sabotaż w faNastępuje długa seria ma~owych hrykach praCUjących na cele wojenrepresji. Ghetto, aresztowaaua, łe.. ne. S" to fa~ryki John,a, Promotor,

WOLNOŚCI
Weigt, Zelegarn 1 in. Niemcy zwięmasowe
egzekucje. W Promotorze już w
marcu 1942 kilku działaczy robotniczych zawisa na szubienicy.
Hitlerowcy pr~ rza wszelką cenę uczynić :Pl Polak6w niewolników
roboczych. Dzieciom odbiera się mo
l' ść
ki
.
Ż IWO
ja ejkolWlek nauki.
Zaczynają wychodzić biuletyny
informacyjne. Pierwsze ich n-ry są
powitane z szalonym entuzjazmem
przez łaknący prawdziwych wiadomości og6ł Polaków. Wydawane gazetki me tylko dostarczają aktualnych w1adomoś~ _ podtrzymUją
ducha walid, dają prawdziwy obraz
wczących się wypadk6w
.
W początkach okupacji zawiązuje
się samorzutnie podziemna organizacja młodzieżowa, pod nazwą "Pro
mieniści". Łączy się ona później z
oddziałami Gwardii Ludowej. Jej to
dziełem był napad na sklep z bronią Chabrowskiego przy ul. Piotr_
kowskiej 81. Napad ten wzbudził
swego cza9U w Łod~i olbrzymią sel'l
sację. "Promieniści" zdobyli wtedy
dość duży rzapas amunicji i broni,
potrzebny do dalszej walki z okupantern.
Pomimo butnych zapowiedzi, nie
udało się p. Greiserowi zdusić dncha oporu w Polskiej Klasie Robotniczej. Ona też stanowiła główny
trzon społeczeństwa polskiego, walczącego przeciw okupantowi hitJerowskiemu.
..
'kszają czujność. Następują

Pociągami,

samochodami chmary
Niemców opuszczają Łódź w kierun
ku zachodnim. Na dworcu Kaliskim

stoją pociągi

obładowane

ludźmi.

Wtem nad miastem ukazują się 00moloty radzieckie. Na jasno oświetlony rakietami dworzec spadają
pierwsze bomby. Nie ~" one zbyt du
""O
~e. Wystarczają jednak, by wzbudzić szaloną panikę wśród oczekują

cyC'h odjazdu Niemc6w. Parę bomb
spada również w różnych punktach
miasta. Nie wyrządzają one jednak
w!1k.szej szkody. Mia9~o ~u~i. z<?stac całe. W jego obrębIe mleSCI SIę
bowlem prz~mysł, potrzebny do odbudowy kraJu.
Piątek 19 stycznIa.

Na uUcy Rokiciń~kiej od strony
Widzewa ukazał się pit'rwszy patrol
radzieoki. składający się z 6 żclnierzy. Tuż za nimi, ulicami R:>kicillską i Dąbrowską wjeżdżają plerwsze szpice pancerne wojsk wyzwoieńczych. NieHc~ni cofający się żołnierze niemieccy ostrzeliwują się spo
radycznle.
Ł6dź

jest wolna.

Szalony entuzjazm panuje na ulicach miasta. Ws>zyscy chcą powitać tych, którzy przynieśli im wolność. ~ra~ tylko zamordowan~c~
w bestial~kl s'p~s~~ w przeddZDen
wyzwolema Wlęzmow Radogoszcza.
23 stycznia w hali 9portowej przy
"'*
ul. Zeromslciego odbywa się olbrzy16 stycznia 1945 r.
mi wiec. Przemawiają przedstawiWśród Niemców narasta panika. ciele parW, z'Nil\zków Zówodowycn

Kraj Jednak czeka. Trzeba puAclć
w ·ru-ch fabryld. Dz.i.ękl akCji klasy
rObotniczej udało się zachować
przed zniszcrzeniem część surowca.
Jest czym z.acząć pracę. Robotnicy
wracają do fabryk.
Oni nigdy nie
zawiodą. Powoli miasto zaczyna żyć.
•. Wolna Ł6dź" zamieszcza w n-rze
z 25 stycznia obwieszczenie, iż zgo..
dnie z uchwałą Rządu Tymczasowe
go RP ob. Kazimierz Mijal zostaje
mianowany pełnomocnikiem Rządu
na m. Łódź i wojewód7itwo. Pow.staje Zarząd MieJ·ski. JUlŻ 23 zac.........
wo1swą pracę PSS i szereg innych instytucjd, 25 ruszają tramwaje. Zo.
stają uruchomione cztery pierwsze
kina, gdzie seanse wyświetlane !ą
bezpłatnie.

(26 zaczyna swą pracę poczta, a w
dwa dni póżniej gazownia. Dzień po
dniu Łódź wraca do swego norma!nego życia.
Adolf-Hitler-Strasse
był
Przy
Plac Wolności. Wolność zaś przyniósł Łodzi żołnierz :-adziecki w
swym twa~dym p.ochodzle .od bra.:n
Moskwy az I?o gru~y Be~ll11~. Nie
pomogła. b;s~lalskośc Grelsero~ ani
obozy ~~zm. Warthegau. nalezy do
przeszłośc1 ..~6rą ~~omllla się j~
zły set;. p"zYP~J1.nmaJą nam o meJ
tylko Imona m~l1onó'Y pomordowa..
nych Polak6w l Zydow.

Budujemy nowe miasto, teraz. podwójnie wolni. Wolni od najeźd!..
ców oraz grupy kapitalistów obcycb
i rodzimych.
Ufni patrzymy w przyszłość. Nie
zabrakło robotniczej Łodzi w walce
z okupantem i jedna z pierwszych
stanęła r6wnież w nowej walce o

Pol9kę

SOCjalistyczną.

Z. J.

Kozłowiez
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Późne gOdzlny wil'C7.orne. Jesteśmy za
kults=i Pilństw. Teatru 1m. Jaracza.
J&k najc;szej stąpają{! mrocznym przejś
c Łem ok-rążamy sc e nę. Grilna jest wlaś_
nie sztuka SlU·owa "Zielona ulica". TU:
1 tam przeb:egają pl·acownicy techniczni
t kapiący od szminkl aktorzy. Wbrew
oczeklwanlom nie widać gorączki czy
podniecenia - przeciwnie - panuje spo
kÓj. Kiltdy ze spotkanych ludzi wyeaje
El ę być śrubką w;elklego organizmu.

Co nas tu sprowa<!za? Chęć poznania
h:dzl teatru, których nie oglądamy nigdy
na scanie, rule kt6rzy stanowili. tntegra!.
ną część mechaniz.:mu, któremu na ImIę
Teatr. Łatwo odgadnąć, :te chodzI nam
o pracowników technlcznych.
JEDEN Z DWUNASTU ..•
Łódzki

zespół
złożony

technlczny Teatru lano
z cllugoletnlch i zaslu_
żonych pracownlk6w ,jest jeclnym z dwu
r.astu, kt6re za wykazaną sprawność na
Odbytym niedawno w stolky Festiwalu
Sztuk Radzi~cklch, UWieńczony z03t'l1
nolgI·odą· Sukces ten daje temu zespoło
wi słuszny tytuł do popUlarnoścI. Nloe
pierwszy jut raz zespół ten wybija się
na czoło. Je<lnynl z jego najbardzIej
godnych podziwu oslągnięć byb tournee
dawnego Teatru Wojska POlskiego po
Czechosłowacji ze sztuką BogusławskIe_
go .,KrakowIilCY 1 Górale". POc!C7.<lS tego
tou.rnee dano olbrzym;ią ilość przedsta_
wień, obJe:tdżając 17 miejscowośd" Tech
n!czna eklpa naszego teatru pracowała
bez zarzutu i bez wytchnienia i nie zda
rzylo się anI razu, by stała się powodcm ·n ajm..'llejszego opóźnienia czy jakle
.tarazca,

niósł

swemu teatrowi wsty&!. 1
egzamin na piątkę z plusem.

zdał

ten

nęllśmy, Ludzie ~
steś:my dumn1.

ENERGICZNY BRYGADIER

mojej brygady I ja

Wie'.

CHARAKTERYZACJI

Człowiekiem, który ,,robi"

JEDEN ZNAJSTARSZYCH .••

Oto kilka sylwetek ludzi tego "nlewi.
dzialnego" dla widza zespolu. Poważny
wl<ład w sukces ekipy tcchnlcznej wnl6sł
starszy majster i brygadier sceniCzny
ob. Szczepan Olczyk. Obowiązkiem tego
dlugoletnlego pril{!ownlka teiltru jest
tzw. montaż sceny. Pod jego to energicz
ną "batutą'·
przy każdej "'lystaw!anej
sztuce pracuje dw6ch meblarzy i $ledmlu jego pomocnlk6w. Zaczął on pra_
cować w Łodzi w 1928 r., kiedy dyrekto
rem teatru, mieszczącego się w tym sa_
mym gma.chu, był Gorczyńskl.
- Czuję się w tym gmachu - mówi
- jak u siebie w domu. Starałem się
wraz ~ mymi zdyscyplinowanymi praeow
nlkaw, ilby na testJwalu zespÓł nasz wy
padł jak najlepIej. Z wyniku jaki osiąg

MISTRZ

je-

aktora t ylub brodatym, postarza go lub o~
mladza, jest mistrz szminki 1 peruki
p. Eugeniusz Kardlnl. To jego zręczne
ręce stwarza·ją podobieństwo aktor.. do
postaci, kt6rą ma grać. To dzięki nle_
mu aktor wchodzi na scenę w poczuciu
pełnej metamorfozy, że jest "kubek w
kubek" wcieleniem bohatera granej
sztuki. P. Kardini,. który od 1912 roku
pracuje już w 6WOIm zawodzie, tak go
CharakterYZUje. - "zawód m6j, chociaż
nierilz mam pełne ręce roboty, a po~_
plech nagli, wykonuję z zamiłowaniem".
S'Y1lTl

Nie<pOślednle znolczenle d1a powodzcn.1a
sztuk mają efekty świetlne. Tym "czaro
dzIejem·' świateł w Teatrze Jaracza jest
ob. Henryk GlowacJd. To r6wnież jeden
z najstarszych ludzi tego teatru, w któ_
rym pracuje od 1927 r"ku .

-

"Dla naszej konkursowej sztuki da
z siebie wszystko - opowiada. Staram $lę sam - czynimy to zresztą
wszyscy - nie liczyć się z czasem, gdy
naglą tennlny.
Rcallzacja ciekawych
koncepcji świetlnych, których zwłaszcza
JUBILACI
wiele rodzI! ol~res dyreltcji Schlilera daje mi wiele emocjI. Tych najwięcej
Inną nieodzowną k<miecznośclą teatru
dostarczylil mi dotychczas sztuka "Gira_I jest wyposatenie każdej wchodl"cej na
doux pt. "Elektra", w której wlele scenę sztuki w rekwizyty. Piecz~ nad
miałem do powiedzenia'·.
nJml spraW1,le w Teatrze 1m. Jaraeza rek
Ilśmy

l

wizytorka p. Janina KwlatkGwska.
musi &lę nabiegać t<l kobietil, zanim zble
rze komplet potrze1:mych do sz,tukl przed
miot6w. Nle zawsze jest to łatwym za.
daniem. Czego nie znajdzie ona w relc_
wizy tom I te<l tru , to musi nabyć wanty
kwariatach lub wyszukaĆ J wypożyczyć
w muzewn. Od niej to dowiadujemy się,
te: bogate zbiory rekwizytów zostały wy
wlezione przez 01.-upanta. Obecnie teatr
posiada dwa magazyny rekwizytów, a
zbiór ten stale $le wzbogaca. W zeszłym
roku dzle~na ta kobieta oochodzlŁa 2ó-le
cle swej pracy zaWOdowej.
Taklch wieloletnich pracownIkÓW nt.
posiada technIczna ekipa teatru.
Najstarsl.ym z nich, jeśli chodzi o okres
pobytu w teatrze - jest tapicer Aleksan
der Kamiński. Ten pracownik również
w r. ubiegłym obehodzlł SO_lec1e swej
zawodowej pracy.
mało

JUZ NIE ANONIMOWI ..•

r

5 lat
Minionych 5 lat to dla Łodzi okres stem uniwersyteckim. Dziś bilans
wytężonego wysHku nad wsk rzesze- 5-lecia Ilamykamy ilością 10 uczelni
niem jej kulturalnego iycia i odbu- wyższych z Uniwersytetem i Polidową placówek kulturalnych. Od techni'ką na cz;)!e.
pierwszych dni po wypędzeniu okuW okresie tych 5 lat niestrudzone

Ubiegłe lata zaznaczyły się ponad
wspaniałym rozwojem ruchu
świetlicowego, który wciąż przybiera na sile i ma przed sobą naj pomyślniejsze perspektywy.

to

Ludzio tego pOkrOju, CO Kamlńsk! cz:!,
Kwiatkowska nie potrafią już :tyć bez
teatru i obyć się bez Gwego 1achu.
Ty<:h otlarnych i cichych
praco·,vnL
k6w sceny polskIej, ongiś anonimowych
1 pozostawlanych w cienIu, na ś\viatło
wydobYla dopIero Polska Ludowa, która
docenIwszy ich rzetelny trud i wyslłek
nad podniesIeniem poziomu teatru, oto.
czył3 ich opieką i nagrodziła naletnym
1m uznaniem. Ich ruedawny a tak zaslu_
:tony sukces stal sIę doskonalą ku temu

panta, dzięki ollilrnemu męstwu żol wysiłki czynili troskliwi ojcowie
Pisząc o osiągnięciach 5-lecia nie
n:erza radzieckiego i polskiego, m iasta i Zarzą d Miejski. Tempo oren sposób nie wspomnieć o faktach tej
Ł6dź zaczęła za'bliźniać 9we rany. sywy kulturalnej wzrastało z roku miary co zagospodarowanie w roku okazją· PIE;kną legitymację wystawi ają
A było ich wiele. Zrujnowane i pra na rok. Nie os~abiał go ani też nie 1946 terenu przeznaczonego iPod bu im słov.on dyrektora teatru Iwo Galla wie opustoszałe muzea, zdziesiątk'J- hamował stopruowy odpływ - zro- dowę Teatru Narodowego i dokona- "Staranność, pracowitość i sumienność
gaś n:odoclągnlęc ia.
wane bibliotek!. zdewastowane te- zurńiały wobec faktu odbudowyw~- nie już ,vykopów podscenia. Wspa- tycil ludZI zawsze mnie wzrusza. Wszy~_
atry. Obok tych śladów pobytu hi- nia się stolicy i zagospodarowywama niały ten teatr, który zostanie wznie cy oni zasłużyli nie tylko n.a wyr6:tnleWIELKI EGZAMIN
tlerowskich "kulturtreger6w" oddzie się kraju - pewnych I?la~6.wek ~ul siony na Placu Dąbrowskiego, o- nie, ale i na odznaczenie. Ich 1ycz1iwy
Z pierwsze.i r02l!nowy, j3ką zdołaliśmy dziczyliśmy też i smutne spuścizny t~ralnycł:, a wraz z ruml l l~dZl z siągnie kubaturę 100 tys. m sześc. i stosunek do nas - aktorów - stwarza
przeprowadZ:ć, zaszywszy s.!ę w naj_ po sanacyjnych rządach przedwrześ rumi. zW.lązany~h .. Odbud.owa l ~r~: obliczony będzie na 1500 miejsc . •Te- lrole:!:.cńską atmosferę pracy".
Cichszy kąt za kulisami z kl.erownlkiem niowych - kolo.nlne zaniedbania ichamlanle . kazdeJ praw. le placow.~ dynie w reJ·estrze roku ubiegłego
zyskam a znaJ·dziemy tak doniosłe wyniki, J·ak Niech słowa te dotrą do nich, jako
zoopołu technicznego ob. Kazimierzem o<Uo.giem leżące drzJiedziny oświaty lkultura.l neJ. w momen. Cle U .
m e b. ~ ły. dokończenie budowy nowego gma-" jeszcze jedna nagroda i niech będą dla
Biskupsklm, dowieclzeliś:my &lę cleka_ i !kultur". Dzi<>]ti pomocy robotniczo- upragmoneJ wo l ~oŚ CI J
"
ł tw
T a,
k np.. olesz<\cy się dZlSlaJ chu Biblioteki Publicznej, J·ak po- nich bod~cem <lo dalszej wytężonej pra_
rządu i całego społeczell- a. e.
wych szczegÓłów dotyczących warnn- ludowego
dla dobTa teatralnej kultury w
kó w, w jaklch zwycięskI zesopół techntcz stwa z klasą robotniczą na czele, d uzą,f rel {wencJą paWlI
ons
wyt. a wo
_ = wstanne wspaniałych sal teatralnych cy
Polsce.
ny z Łodzi Zdobył należną mu nagrodę. przystąpiono z miejsca do jak na;- wy Osr~dka Prop~gandy SztukI, kto i widowiSkowych, jak sala ORZZ
z. N.
Otóż, jak sIę okazuje, ze zg·loszoną do szybszego przeorania tych kultural- ry w cIągu mmlO?ych lat z~olny (b. Melodram) czy ',Ogniska". Bi-I
.festiwalu sztuką "Wiśniowy Sad" A . nych ugor6w.
był dawać społecze~twu ł.:0dZ1 oko lans ten mógl'by być tasiemcowym,
Czechowa, obok aktor6w wyjechał także
..
ło 10 wystaw rocznie - tuz po wY- gdybyśmy chcieli go dalej kontyzespól technIczny "pad wodzą" p. Bls-l Ł6dź ~yła jednrm z tych ruelicz- zwoleniu przedstawiał rozpaczliwie nuować. Trudno doprawdy próhę
kupskiego. Łatwo sobie wyobrazić, ja_ nych. mlast P?l~klch, k~6reg~ wróg opłakan,' widok. Znalez.i.ono tam l"U bilansu osiągnięć kulturalnych miklej to wielkiej 1!oś<!i dekoracji, mebli dz~ękl. szi?kleJ o~e.ns~~ł1e W~Jsk r~= picciarnię, wypełnioną w~akami sa nionego 5-lecia, jaką usiłujemy tu
1 rekwizytów wymagała ta 4-aktowa dZieckIch l polskich me IldązYł. zn, mochodów i wszelkIm zelastwem. przeprowadzić, zamknąć w szczusztuka I Za<lanlem zespołu było przewie. sz~zyć. Do tego to ocalałego rr:last~ Dla u ·r uchomienia Filharmonii trze płych ramach artykułu prasowego.
:tlenie tego potężnego bagażu do War_ śClą~nęly, r?zproszone. po calej. Po, ba było zakupić instrumenty, urzą- Pracy przygotowywania warunk6w
6zawy 1 zestawIenie go w stolicy tegcż s_ce l zag~amcy, .rze.sze p~acow.nik6w d~ić wnętrze, zJ?obilizować m~z?,- na dalszy, nieznany w naszych dzie
dnia przed wicczarnym konkursowym kultury l sztukI, ~Iteratow, pisarzy, kow. Muzea, ktore tak straszhwle jach rozmach rozwoju kultury i 0artyst6w, profesorow...
przetrzebił okupant, wymagały żmud światy, towarzyszyła też olbrzymia
przedstawieniem.
W!krótce, jak grzyby po deszczu, 1'.ej "rekonwalesce!].cji" poprzez uzu- akcja popularyzacji twórczości
Warunki transportu i iI"OzmlilrY dekO-1 zaczęły rosnąć najprzer6żniejsze pla pełnianie na miejscu 1 rewindyko- narodOwYch wieszczów _ Mick.ie,~
j
i Wymagały ~rzewiezlenla ich nie_ cówki kulturalne i o~iatowe. W Ł~ w~ni~ z ~granicy w;'wi~iony~h eza, Słowackiego' geniusza· muzvki
m~l .,w proszku. Makiety su.t1t6w i dzi znalazły 9chromenie t warunk~ z1?lOrow. DZI~' muzea łodzkle. sł.u~ą polskiej Chop:na' i wielkiego poety
śz.an dZ,lelono na części. Zestawienie ich rozwoju naczelne organ~ prą.sowe l me tylko miastu, lecz p!olUlernuJą rosyjSkiego Puszkina
w całośc przy jednoczesnym rozprasowa wydawnictwa, teatry. filmowe ate- - jak np. Muzeum Sztuki - na te.
nlu szat, flranelc Hp. oraz dokonanie lier itp. W przeciągu krótkiego cza- ren całego kraju.
Do.konując
dziś
tego pobieżnena m:ejscu wszelkich poprawek modeUlr su Łódź staje się najpoważniejszym
Uruchomione Z niemałym wysil- go podsumowania, rozumiemy jak
6klch i malarskich ty{!h ~ które u_ W kraju, w pierwszych latach po kiem teatry łódzkie, ze sceną pod ów dzięki władzy ludowej rozkwita nac:erp!.ały w podróty - kos.ztowało ~wy zdobyciu n..iepodległośY.:i, ośrodkiem czas WojSka Polskiego,
a dziś Te- sza kultura, socjali9tyczna w treści,
ci ęski zespół tylko 4 goclz.lny czasu. Tern kult<tralnym. Upośledzona przed woj atrem im. Jaracza na czele, weszły narodowa w formie i jak potężne i
po godne podziwu I Punktualnie o godzi ną i będąca prawie kulturalnym pu- na drogę wskrzeszenia najlepszych nie dające się ogarnąć perspektywy
Foto - "Dz. L ."
nie 19 .. Wiśniowy sad " stanął do wielkie slkowiem i "Kopciuszkiem" w op:- tradycji teatralnych. Dz i ś Łódź po- rozwoju otworzyła jej Polska Ludogc eg?amlnu. 'I'cchni{!zny z e."P6ł, wyka- nH rządzących sfer, od zarania zdo- s iada już 7 teatrów oraz 3 teatry wa.
P. Henrylt Głowacki - "czarodziej"
zuJąc doskonałą sprawność,
nte przy_ by tej niepodległości staje się m ja- kukiełkowe.
Zet-En.
świateł.

i!"8:

"Zyciu Warszawy" ukazał się interesujący wywiad
z wlcernln. Janem I%ydorczyklem, który w streszczeniu
pOdajemy ponitej.
.

W

Obraz, jakich wiele było w tych
czasach: wyprostowane kolumny
zmęczonych, wynędzniałych ludzi w
pasiakach, z numerami, długie riZędy
barak6w, druty kl)1czaste, wściekłe
ujadanie SS-owskich komend: apel
wleczorny w obozie koncentrac)'j_
nym. Ale jacyś inni niż zwykle są
kapowie i blokClWi - nie biją, nie
wymyślają. I ja~yś inni są ci więź
niowie - w ich postawie nie ma dziś
tl:WYkłej obozowej, beznadziejnej roz
paczy.
Nagle, po apelu, schodzi z placu
najpierw jeden blok - żołnier.ze i
oficerowie - jeńcy radzieccy. Ustawiają się dwójkami na baczność
przed swoim blokiem. Za nimi postępuje jeden blok Pl) drugim. Defilują przed blokiem radzieckich jeń
c6w.
Jest l maja 1944 r. Tak obchodzili
. święto walki o wolność więźniowie
Buchenwaldu.
Opowiada mi o. tym wiceminister
Administracji Publicznej Jan Izydorcz.vk. członek Rady Naczelnej
Związku Bojowników o Wolność j
Demokrację.

długoletni

więzień

0-

boz6w koncentracyjnych w Oświę
cimiu, Brzezinkach, Buchenwaldzie.
NA ICH KOSCIACH ZBUDOWANO
OBÓZ
Buchenwald - ob6z pod niektóry
mi wzgledami inny, n i ż wszystkie
jnne
Obóz. który komunistyczni
więźniowie ujGli w swojego rodzaju
samorząd.

Ch0Ć

w Buchenwaldzie mordowanie na og6ł n:c było "legalne", nie
krępowano się tym bynajmniej i nie
zawsze zabij:J.niu nadawano pOZOTy
.. zastrzelenia p{)dczas uc:eczki" czy
też "choroby". Tak np. VI ciągu jed4 DZmNNm: ŁÓDZKI Nr 19 (1641)

-

d ••

r. W7Jię1i go SS-owcy torturowali g'J
przez dwa miesiące. MUczał, nikogo
nie wydał.
D~ pełni funkcję przewodniCZl\cego Naczelnej Izby Kontroli w De.
nej nocy w r. 1938 zostało z!ID1ord'J- 1>'>, nie zdołały paraliżować akcji akcj~ bezpośredniego. szkodnictwa, n:o~atycznej Republice
Niemiec.
wanych 700 niemieckich komuni. oporu. Prawie nigdy nie skutkowa1 psucia produkcji. WojSko odrzuca_llneJ.
,
st6w, a 24 sierpnia 1944 - 364 lu- terror, rzadko prowokacja. Prowo- lo stale dużą część sprzętu
Walter B:utel, stary dzIałacz pardzl, itd. itd. Takich faktów można kacja mogła z szereg6w walczących
.
tyjny; sekretarz Międzynalfodowego
by wymienić wiele. Jeżeli jednak więźni6w wyrwać poszczeg6lnych lu WALKĄ KIEROWAŁA PARTIA Obozowego Komitetu Komunistycz.
Buchenwald nie pochlonął tyle ofiar dzi, ale nie potrafiła złamać organiWalką więźni6w kiemwała partia. nego, człowiek
niezwykle ofiarny,
co inne obozy, jeśli dZiesiątkom t y- zacji.
Każda grupa narodowościowa miała pracowity, uczony. Obecnie jest Sze
Męcy więźni6w, którym w innych 0Rola funkcyjnych p0legala priZede swoją sekcję partyjną. Były one po- fem kancelarii cywilnej Prezydenta
.
·1 ś . •
łączone w MiędzynarodowYm Obo- Plecka.
bozach niechyb me grozI a mlerc, wszystkim na pomaganiu więźniom.
K·t . K
. t
Josef Schappe, ofiarny bOJ·o"~;k
.
. b·t l dz· da a
im zowym oml eclC omurus ycznym.
..,~
ocalono Z·y"";e - to J·est to przede A
'-'
WIęC me J o u 71.
w no
Organizacje partyjne działały na antyfaszystowski, dziś naczelny rewlsm
· ZYostkwanimej zl·aswypług~o·t~~!~~J· :yg!~t pełn~ hPodrcję ~l~Wy-..yienidap' olwd~rd°V:~;: wszystkich blokach. szpitalach, za- dale tor komunistyczneg·) pisma w
P
no lC
o moz I le o
le mUl kładach pr"""',
podobozach.
amerykal1skiej strefie okupacyjnej,
zacji antyfaszystowskiej. w której robót
-J
decydującą rolę odegrali komuniści
.
Lewicowcy w Buchenwaldzie do- w DiisScldorfie. Pisał niedawno w
Wielu ludzi skazanych na śmierć konali olbriZymiej pracy ideowo-wy- liście do polskich towarzyszy:
niemieccy.
i posłanych do Buchenwaldu ura- chowawczej. Przykład bohaterstwa
..Jestem w takiej samej sytuacji..
Do Buchenwaldu spędzono w p:ler towano w ten spos6b, że zdjęto nu- komunlst6w
pTZekona~
dziesiątki co w 'l"epublice weimarskiej, co za
wszych latach reżimu hitlerowsk:le· mery ludziom zmarłym w szpitalu. ty~ięcy ludzi, pokazał z kim i jak Hitlera, co w obozie - na tej sago przede wszystkim komunist6w zamieniono kartoteki - i SS otrzy- należy walczyć. Powstał obozowy Ko mej pozycji walk·i".
niemieckich. Było ich w latach 1937- mała w raporcie wiadomość o śmier mitet Antyfaszysto.wski, Qbejmu.iąErńst Busse, kierownik szpitalnic1938 kilkanaście tysięcy - pozosta- CI skazanego, który żył dalej pod cy r6wnież bezpartyjnych antyfa- twa w Buchenwaldzie, faktyczny kie
qo ich przy życiu 1.500. Katowano obcym nazwiskiem. Tak samo lI- szystów. Prowadzone było stałe szko rownik organizacji wojskowej j ra.
ich, znęcano się nad nimi strasznIe krywano Żyd6w. Było ich w obozie lenie polityczne, ideologiczne, kultu- dlostacji. Dziś jest ministrem w
_ "na ich kościach zbudowano 0- okoIo 15.000, a w rejestracji SS- ralne, wygłaszano referaty, przepro- Sachsen-Anhalt.
b6z" - mówi min. Izydorczyk: VI mańskiej figurowała tylko dziesiąta wadzano dyskUSje, informowano 'J
Robert Sieviert, kierownik sabo.
ciągu długich lat bohaterskiej, mę- część.
tym. co się dzieje w świecie, na tażu w fabrykach buchenwaldzkich,
czeńskiej walki komuniści niemiecSABOTAZ
froncie. Organizacja miała zresztą dziś minister spraw wewnętrznych
cy osiągnęli to, co nie udało się w
własną tajną radiostację.
w Saksonii.
Ale
dla
walczących
więźniów
Bu
H ans H ausmann, ob
·
żadnym irmym obozie: zdobyli SZ2ecme·wo]ereg funkcji, które wykorzystywali chenwaldu ratowanie życia swego
NIEMCY W OBOZIE
wódzki komendant milicji VI Me.
po to, by ulżyć wsp6łwięźniom i i współwi<lźniów, ~hoć i t0 było ce- Organizacja partyjna działała wśród klemburgij i inni.
przeszkodzić niszczycielskiej pracy lem go~nym walk~. ni~ b~ło. j~dnak ' wszystkich narodowości. Ale stwo- _ Były ich setki _ powtarza. min.
SS. pl)tem wciągali do tego "samo- celem Jedynym . l naJwazme)szym !'Zyli ją· płacili za jej stworzenie Izydorczyk _ trudn0 wazystkich
rządu" przedsta",dc!eli wszystkich Chronili swe życIe po to,. by blć wrol tysiącami iyć ludzkich. kierowali wyliczyć
innych narodów: Rosjan. Polaków, ga - hitleryzm. I tu OSl ągano zna- nią niemieccy komuniści, star.zy
Setki ~fiarnych nieugiętych bojo.
Czech6w, Francuz6w, Jugosłowian. czne rezultaty.
aktywiŚCi, funkcjo.nariusze partyj. wników o \'loinoŚć i socjaiizm, nieSam Buchenwald obsługiwal trzy ni, pOSłowie i inm . wię~niowle od przejednanych wrogów faszyzmu,
MUR SOLIDARNOSCI
fabryki:
.. Deutsche Ausrustungs- dojścia do władzy Hitlera.
przeŚladowanych i torturowanych
werke", "Guslloff-Wcrke" i "MittelMin. Izyc10rczyk wymienia kilka prze21 faszyzm. Kiedyś, w BuchenFunkcje blokOwYch, kap6w. leka- bau-Werke". Produkowały one wy- nazwisk, zaznaczając. że były ich waldzie. tworzyli w twardej, co_
rzy, kucharzy, ,.Lagerschutzu" były łącznie cenny sprzęt zbro :i ~ niowy. łą setki.
dziennej walce. wesp6ł z więźniami
priZeważnie w rękach komunistów.
czuie z częściami VI i V2. Najsterzej
A więc ."Lageraltester"
Hans innych narodOWOŚCi niezłomną, boSolidarność lewicy: była dla ge.st.a- st.~so~aną for.mą, s.a~otażu było ob-I Resehkc.. niegdyś. pos.eł do Reichsta- jową or.ganizac.ię oporu. Dziś współ
po i SS murem rue do przeb1.cra. nIzan Ie wyda]noscl J temofl pracy. gu. rlIJly. tluśc IJtk. dobrodu!;zny l"7.ąd7.ą N;emiecką Republiką Demo_
Represje spadały oczywiście na O-I Poza tym przez spcc;.,Jnic 7aUrP- 7a" ~7". nav.' et w n~iC:(1rszych chwi- l;:ratyczną .
b621, ale przewaŻIliie trafiały na śle- nych ludzi prowadzono umiejętnie lach uśmiechnięty. W marcu 1945
Rozmowę przeprowadZJił Ed. W.

Wspomnienia z Buchenwaldu

I

I

Warszawa naszego jutra Hutnicy,
b~~al;:~~ty=t~rze=~~biu=~~

stolarze

nymi d7Jleln;c:l!mJ robo1:nJiczymi i dostatnJlJo wyposaża,
nymi i urzą,dzonymi kolonianri bogaczy.
M:iasŁo.
w .który~ naturalne prawo cr.lowiel,a do pmestrzeni,
ŚWIatba, :!:lelem 7Als1.alo odebrrune k~ie Tobotruic:1Oej.

l;'t6wnollegle z rozwojem przemysłu i wzrostem lud,
noścl pTZe'W'lduje się budowę 120 tysięcy nowYch iJzJ)
~lnych o ogólnej kubaturze 12 mili=ów ms'·.
(Z przemówicn!Ja Prezyd<mta RP BoleSława B~eruta,
na Konferencji Organizacji War~w,
T ,l.

wYgłoszonego

sklej PZPR. a.VII. 1919

Cech~
Warszawy przedwojennej,
burżuazy.jnego pal1stwa, było zepchnięcie

Cyfry 120 tysięcy bb n."'8zl".ln~ ch i 12 milionów mS
kubatury wnętrz - oznaczaj,. kulturalno, wygodne warunki
jycln dla czlow;,}ka Pl'acy w \Varszl).wio. Oznaczujllo one stwo,
rzenie ze :ruiszezonej \'Vars~a.\vy takiego mlbsta, w którym
lud pracujący w widnych, przestl'onnYch, zaopat17..onych we
wszelkie potrzebIDe urzą,dzenia cywi~izacyjne mieszJ<8IIliach bę'
dzie minl warunki domowe, pozwalające na pogło,:bieule wie'
dzy, na lekooe, na kultul':r.lno życie towarzys1lOO.
Cyfry te Z\'l'i,,".ane Sił ~ciś!c z ogólnym pla.nem odbudowy
Warszawy, to znauy z olbrzymią, l'ozbudhwą przemysłu ol>'
szaru warszawskiego, z szeroką rozbudową warsztatów prac.y
wszelkiego rodzaju od fabryk do biur, urzedów. hurtowni
spÓJd2f.eJ.czych i pań6twowych, od wielJdch ElIkbdów przemy.
slowycll do sal teatralnych i koncel'towych.
Cyfry te zwążane SI) z pnebudowlł składu socja.lliltycznego
ludności warszawskiej, I.tora zYRka swe n!,jl>ardziej wart~śx
ciowe oblicze, oblicze warnawskl'ego człoWle),a pracy, zasłu.
żonego w walce o 'Volność Stolooy i :Państwa,
r;asłużonego
:w walce z ruinami i zgllszcznJDti.
Cytry te wreszcie ~wią,zane są, z szerokim! planamt stworzenia lilowych, wspaniałych gm"chó'\T (]la tw6rczo~cl lrnltn.
ralnej, z której l<orzysl!aó bvd. masy mieszkańców stolicy
Ludowej :Polski.
\Vidne l wygodne mies...kanie, mcjolU>lnie Ul'zą,dzone blu.
p
nowoczesne hale fabrylt. bogate. o tradycje sYJtu.ka naro'
do~ej oparte wIllętrza sal teatralnycb. szerokie arterie miejx
skie, ~ygodna. }con\unilcacja., zieleńce, ogrody, muzea. i tertny
sportowe - oto obraz \Vauzawy Nk.. 1955 - końca rla.nu
6,letniego.

'Varszawy - stolicy
J<!Iasy robotniczej do
najodleglejs"'ycll od centrum miasta i na.igorzej uzbrojonych
teclmDcznie dzicllDic. Burżlla.zja tworzyła dla l'ObotJrik6w War'
szawy - swcfilltc ghetto. Jednocześnie lkzba robotniczej lud.
nośc. ł jej ciężkie waruulti inaterisJln.e powodowały stan pO'
tworneg~
zagęszczenia w m,Jeszkwninch proletariackich,
nie
zaopatmonycJl w wodę, urz ą,d"enia hlgkniczne itp., stan urą'
gający prymitywnym wyobl'ażeniom O Im1tu.rze jj cywilizacji.
Cechą 'Varszawy przyszloścL, Stolicy :Państwa Socjali,
stycznego, będzie skupienie o.l'Ied~i mieszkh.niowych ludzi
pracy w centrum miasta wzdlnź wlellnch arterii - Trasy
W-Z, Nowej l\brszałkowskriej, Alei Niepodległości itp. Polska
Ludowa stworzy W Planie 6'letnim nt:if'"?lmnia robotnic7:e
i pracownicze, odpowiAdające wymogom
bf'gieny, lm1tury
i cywilizacjL Zaopatrzy się osiedia mieszkaniowe w Bale JeRowe
i ś wietlioo we, srbć teatrów i sM I<oncertowych. plo·có",
'''lV,
boisk ;i ogrodów.
Jednocześnio Soc.ial18tyczna
WlUszawa Ua jasne ~wiatło
dnfn ""dObędzie lIla.jwspaniaJs.e zabytki historIi, świadczące
o wilelkich i wartościowych pracach nal'odn polskiego.

*
**

Słowa Prezydenta RP Bli'lesła.wa Biorutn, wLdnlejące na.
naszej planszy, charakteryzują wymownie różnicę, dzielącą
dwa. światy: 8w(at wczorajszy i świ:tt Jutra., budowany na.'
szymi l'ę'kami.
Swint wczorajSJIy zOMawił gruzy wars",awskie, świat
wczorajszy chcfalby r:atopić świat na nowo \V morzu IU'wi
Jndzldej, Świl,t wcwrajszy potrafi jedynie niszczyć, potrafi
jedynie hamować twórczy wysflek lndzki.
Awiat jntrzejszy - to pit:10lO naszych miast i osiedli,
ogrom lIlaszych realnych os;:ągnD::ć, to pi41kn~ n""zcgo tycia,
to Socjaili zm !

...

**wspaniaiszl\

Budująo p.i.ękn.ą,
ndrt kdedykolwie!k
StoU~ę. będzie rósł, doSkonruii się i kształoia d'.1:ielny
Uud W3JrS7.1J:v.'y.
Pl<m T0i7.J:mdowy Warsowy l!lILe jest ,p_cm, kt6ry
jedrlJoo tronnJi.e uwzględndJa. p~t.rneb:y mloa.sta W=aW)',
żą.d(!.j~o t)rlko ze SITO!II.Y kroJU śWlladczeń dla. swej re.
a.Lil2&:!jd. Plan ten jest plar'?m buoowy W-a.rsmwy Sto1ky Pn.ństwn Socja1iSty=ego, S~oiliic7, lrtóra. promielldując i od.n.il3lłyivując ma. caiły kraJ. p=i'ŚPloesv.y
i tlWIieloltro'tn:l. t.wórC'.1:Y -Wy.s.."fe.k budOlW'll:ictwa OOCjafliStYCZl11ego w :najodileglejS1;Y'~h i M,jbardzi>ej zaniedbanych d:tioelntca.ch i 7JaIl<ątkll,clh".
(Z przemówhenIitl. Prezydenta. RP Bolesle.we BIeruta.
mil. KO'Tlfere'!lojl OrgroJń!lJacji waorszawskll.ej PZPR, S.VII.
19~e

·_r

y

mocnv(a)

rachunkach

całego zakładu.

Charakterystyczny przykład racjonalnej polityki personalnej daje nam
Odpowl/echl pr05ltmy kti...roWflĆ do Re<
przemysł hutniczy, który stanowi da.kcil "Dz!.eamiIka Lódzlcl'ego". Piotr,

T.).

główną podstawę uprzemySłowienia kow.ska 9G. zruzoo.ooajllC! na kopercle "Dla.

Walka z analfabetyzmem trwa
Sprawa_ zlikwidowania analfabetyz
mu w naszym kraju jest sprawą
niezmiernie istotną i dlatego Rząd
przykłada do niej dużą wagę. Polska
socjalistyczna musi być krajem bez
analfabetów. Coraz więcej osób uczy się czytać i llłsa~. Uezlł się młod
si' i starsi mimo, że nie przychodzi
im to z łatwością, mimo, :1;e pracują.
i mają. wiele obowiązków.
Ale ludziom tym trzeba dać pomoc. W pierwszym rzędzie wyjść
musi ona od zakładów pracy, zatrudniaj~cych robotników, którzy uczęszczają na kursy początkowego
nauczania. Pracowni,k6w takich nl\leży otoczyć specjalną
opieką, 7,atroszczyć się o dobór odpowiednich
'Podręczników, dobl'e warunki w świQ
tlicy.
Sprawa zlikwidowania analfabetyz
mu ma ogromne znaczenie dla ruchu rac;onalizatorskiego. Robotnik,
który do wieloletniego doświadczenia
w pracy doda wiadomośc\ naukowe.
stanie się dla fabryki jeszcze bardziej wartościową jednostką.
Pięknym dowodem dobrych wyników pracy na. kursach jest uroczystość, która odbędzie się w najbliż
szą niedzielę w sali MRN, uroczystość wręczenia nagród 160 najlepszym uczniom oraz nauczycielom
i działaczom społecznym, którzy od~aczyli się specjalnie gorliwą pra-

dyrektorami

jak najszybszego tomsldego - objęło kierownicze sta
zbudowania fundamentów so- nowiska techniczne.
cjali7.rnu w Polsce władze go sJakie są osiągnięcia ek'Jllomkzne
podarcze i polityczne l;:lal!lą duży na- tyC'h awansów?
cisk n.'l politykę personalną w zajda
Władysław Iirupa, były kotlarz w
dach pracy. Nie ulega żadnej wątp.li 2l3kiadach w Trzebini, od czerwca ub.
w0ści, że nawet najlepsze plany nIe r. dyrektor naczelny zakładów w
przejdą w życie, jeśli nie znajdą się Strzybnicy. przyczynił się m. in. do
ludzie zdecydowani na bezkompro- podwojenia pr0dukcji w kierowamisowe pneprowadzenie ustalonych nych przez siebie zakładach.
wytycznych.
Walerian Nowal., były górnik, na.Pełną ' gwarancję bezkompromiso- stęp nie sztygar i kierownik transwości dają w pierwSZym rzędzie ro- p0rrtu i ekspedycji, od marca 1949 r,
botnicy wyrobieni pOlitycznie. Jest dyrektor kopalni "Staszyc", przyezywięc rzeczą zupehiie jasną, że stano.. nil sie decydująco do usprawnienia
wiska kierownicze w zakładach pra- gospodarki i podniesienia dyscypll. t
b t'k
ny . pracy w tej kopalni.
.
cy powierza Slę ym ro o Ul om.
Stefan Skabrat, z zawodu ślusarz,
Oczywiście wymagane są przy tym
l
wysokie
kwalifikacje
techniczne po przejściu pł'zez liczne szczeb e
wzgl. administracyjne. konieczne do kariery technicznej, od luteg0 1949 r,
pełnienia powienonych funkcji.
jest dyrektorem zakładów w DzieGłosy krytyki, jakie się t,u i óv:- dzicaeh, wykazując duży talent ors ł an'e garrizacyjny.
l wręcz Ul
dz:ie słyszy, wzg.
ow.
Jan Polek. stolarz, po ukończeniu
dYSkredytowania tej akcji pochodzą Technicum BytomSkiego objął
W
albo z niezrozumiema istoty rzeczy,
albo (wydaje się na:jczęściej) ze złej siel."pniu 1949 r. stanowisko dyrektIJwoli zamaskowanych 'w rogów socja- ra zakładów "Norblin" w Warszawie,
lizacJ'i życia gospodarczego naszego przyczyniając SH~ walnie do PD?niesienia dyscypliny pracy, orgarozacjl
kraju.
.
kr S
Praktyka codzienna wyk,a zuje ni{)- gospodarki i rozszerzerua za e u
zbicie że bardzo wielu robotników, produkcji zaJda.du.
którzy lata całe spędzili w zakład~i.ek,_
...'ł'..;I..' ___..._________.....
T..O...L...
pracy. posiada dużo lepsze kwallfl~
ka<lje zai~v'()dow:e., ni~ śwl~o upiecze- ,. Z·
Ś
ni techmcy i mzyruerowle. Wystar- ',
?
czy wprowadzić tyc?- !obotników W
(za pomocą odpowledruego prze•
szkolenia dodatkowego) w zakres Qgólniejszych zagadnień fabrycznych
żeby zrobić z nkh pierwszorzędny.ch
kierowników posz{!zególnych działów, a na'w et ca1ego zakładu pracy.
Wysuwana nieraz trudność, że naj
lepszy specjalista w pewnym zakł'e
sie nie posiada kwalifikacji, wymaganych przez stanowilS~o kierowni:
cze gdzie konieczną Jest zdolnośc
objęcia całości zakładu, jest ~r0st
śmieszna. Jeśli dyrektorem szp1.tala
czy też rektorem wyższej uczelnI mo
że być specjalista wąskiego zakresu
wiedzy, to dlaczego dyrektOTem huty n!e mcie być tokarz. kotlarz czy
tez ślusarz?
wszyscy. którym postęp gospodarczy Polski leży rzeczywiście na sercu mogą być pewn1, że władze od!Xl
wi~dzialne za rozwój życia gospodar
czego w kraju, zdają sob~ie jasno spra_ Za~anie Noc- 23: ~ Jeden OCat star
wę z wa:l:ności kierownIczych stan:o- szy JeSit od drugJego o rok, przy
wisk w zakładach prncy i orlle:ntują czym liczba lat jednego jest o tyle
się lepiej niż przeciętni obserwatorzy większa od lO, o ile Uczba lat dmw wymogach jakimi mUSi odpo'wia- giego mniejsza jest od 10.
dać kierownik danego działu, czy też
Ile lat ma każdy z braci?

W

Nowa Warszn.wa. ruie może być pomórzcnd!am MW.
nej ...
. Nowa Warszawa ma stać sie . stolic'l paflstwa sa'
cJalistyc=ego.

dążeniu do

ślusarze, to~arze.

Przy Dzielnicowych Radach N aro-I mem, którzy bezpośrednio załatwia
dowych istnieją pełnomocnicy dziel- ją czynności, zlecone przez główną
nicowi do spraw walki z analfabetyz komisję. (w)

kraju.
W roku 1949 na ogólną liczbę 1492
hutników awansowanych na wyższe
slianowiska - 309 robotnik6w objęło
funkcje 'wssoce odpowiedzialne: 6 zo
stało dyrektorami nacz~lnymi, 2 dyrektorami poszczególnych działów,
31 szefami oddzia'łów; 270 robotników - abGolwenci Technicum By-

Dzialu

Zadań".

Rozwiązanie

zadani" Nr 22:

Syn roz'

w~zał prawidł.owo 20 zalL..ń.
Za dobre rozwiązania nagrody ołr",-'
mują:

l, Kl'YSI;yru> Cbaclńska (Pe.b~ce, ul.
Suwary 9) W. Hugo "Nędz,ni~y".
2 .•Jerzy SmolarsJ.i (Lódź. Chojny, ul.
Stud,,;iJe:nna 21 m. 5) L. Tołstoj ,,!lmlu6
sf,',lzlJ\vego Gołowina" •
S. Irena Urba,',ska (LódD:, m.wI81dJego
2251) A. JLrasek "l\truryln".

----------~~-----------------------------------------------------------------------ki1kQffia filmami historycznymi, pro ny jako zło konieczne. Na kOl'zyA6

AMBITNE PLANY
FILMU POLSKIEGO
PP. Film Polski przewiduje w r.
1950 oddanie 6 gotowych długome
trażowych filmów fabularnych, 6 fil

Dla osiągnięcia tych zadań będzie
znacznie rozszerzona i pogłębiona
praca nad organizowaniem widoWni.
Rok 1950, jeśli chodzi () udostępnie
nie filmów mieszkańcom wsi będzie
rokiem przełomowym. W oparciu o
własną produkcję przemysłową i czę
ściowo import z ' ZSRR zostanie uruchomionych około 600 stałych wiej
skich punktów wyświetlania, a iloM
kin nlchomy-ch zoS~anie p0dniesiona
do 200. Będzie to wejśce na drogecałkowicie nowego systemu gęstej
sieci stałych punktów wyświetlania.
Równocześnie Film Polski przystą
Pi w r. 1950 do szerokiego uruchomiania spoIecznej sieci kin (Kluby
Robotnicze, Domy Ludowe itp.) prze
?:nacza,iąc na ten cel 200 aparatów
16 mm do sprzedaży dla organizac.ii
społecznych. Podstaw::,t organizacy,iną tej nowej sieci będzie zasada, iż
aparat jest w użytkowaniu związku
czy też klubu pod techniczną opieką
F. P., filmy będą wyna.imowane " r)
F. P. co gwarantuje jednolitą polio

'm ów kukiełkowych i ry~nkowych
oraz 4 filmy dla młodzieży. Jednocześnie przewiduje się w tym samym
roku zdubingowanie 8 filmów długo
metrażowych
i 10 krótkometrażo
wych. Dość duży nacisk w bież. roku . poło!!otJ,y zostanie na filmy do.
kumentarne. Pr·z ewiduje się wypuszczenie w tym czasie około 130
filmów tego rodzaju. Zwiększone zoo
staną również wyda.nia specjalne
(kroniki dla wsi itp.). Nie zapomnta
no również o filmach oświatowych.
~.
Planowane jest wykonanie koło 170
'"'.filmów tego rodzaju. Będą. one oparWalka z analfabetyzmem przybie- te o dokładnie przygotowany plan
ra stale na sile. Łódzka Komisja roz tematyczny, uzgodniony z Ministersżerza swą działalność. W styczniu stwem Ośwtaty i ministerstwami
br. uruchomionych będzie 60 nowych gospodarczymi.
kursów, w przyszł'ym miesiącu licz
Ciekawie również przedstawiaj!)
ba nowych kursów dochodzić będzie się dane co do rozpowszechniania tykę programową .
do 200.
filmów w rb. W czasie tym przybę
,',
Tyle w skrócie o planach Filmu
",
dzie ogólnie w całej Polsce około 24 Polskiego
na rok obecny. W najbliż"
Dnia 23 bm. rozpoczYna się killo.1- kin. Ilość widzów, zaplanowana na <;żym czasie zagndnicnie to poruszy·
dniowy kurs zorganizowany przez rok 1950, wynosi 108 milionów, tj. my nieco szerzej.
TUR i L dla nauczycieli społecz 107 proc. planu na rok 19-19. Prze·
nych - wykładowców na kursach ciętna frekwencja w kinach według
.JAN ROHACZ Z DUBE
dla analfabetów. Jest rzeczą wska- planu winna wzrosnąć z 56,5 na 59
W c7,a~ie ostRtniego piecioleci~
zaną, by nauczycielami tymi byli proc. 7. tym, że widzowie ulgowi powinni stanowić 70 proc. widowni. mieliśmy możność zapoznania się z
robotnicy.

dukcjl radz!ecldej,
Podziwialiśmy
1'lawsze w tych filmach zawartą w
nich praWdę historycmą, jak i d'IJskonałe odtwarzanie postaci.
Obecnie wszedł na nasze ekrany
nowy film historyczny, tym razem
produkcji czechOSłowackiej pt. "Jan
'Rohacz z Dube", Film obrazuje obes po śmierci wybitnego llU!yty
Jana żiżki. Realizaoorzy mieli wiele
trudności w swym dążeniu do stworzenia możliwie przejrzystej fabuły
filmu. Istnienie wielu partii zwalcza
jącycb się w ramach obozu Husytów oraz zagmatwana sytuacja narod·o wo-polityczna Czech, stanowiła
olbrzymie trudności przy opracowaniu filmowym wypadków historycznych. Brak dostatecznego wyjaśnie
'Ilia tła historycznego jest też jedną ze słabych stron scenariusza.
Czołową
postacią
w filmie jest
Jan Rohac7J z Dube - hetman Taborytów. Przyczyną klęski, którą
ruch ten ostatecznie poniósł, było
również
wrogie ustosunkowanie się
p<>lskiego dworu królcwskiego do
wolnościowych
ruchów czeskich. Obiecana pomoc w walce nie została
wysłana. umożliwiając tym samym
stłumienie powstania.
W filmie tym, nakręconym przed
laty znać wyraźnie wpływ radziec
kich filmów historycznych. Realizatorzy nie potrafili jednak odgr .:ldzlić
si~ całkowicie od pewnych naleciałości formalistycznych, Na ich dobro
nal eży jednak zapisać bez wątpienia
fakt, iż ustrzegli się maniery, wido.
cznej w każdym historycznym filmie amerykańs.kim, który trudno sobie wyobrazi/! bez mniej lub więcej
szcześliwego wątku miłosnego. Dzie
je się to przeważnie ze szkodą dla
autentyzll1u historycznego, który w
tych filmach bywa zwykle traktowI'

fi1mu p<>dkreślić należy r6wnież wY
dobycie ważnego podłob społeczno.
politycZill.ego zmaga.ń husyckich oraz
wyraźne uwidocznienie
masowości,
siły i rewolucyjności ludu czeskiego,
przeciw któremu cesarstwo 'Iliemiec·
kie musiało zmobilizować wszystkie
swoje siły.
Na szczególną uwagę zasługuje
doskonałe
odtworzenie a.tmosfery
średniowiecza tak w kos.tJumach
jak i w dekoracjach. Film wyświet.
lany jest w naturalnych kolorach.

"LIST GóRNIKA"
Na ekrany .naszych kin wejdzie
wkrótce nowy
średniometrażowy,
film polskiej produkcji pt. "List
górn1ka".
Film. ten zasługuje na specjalnlł
uwagę. Tematyka jego oparta została bowiem na historii pomysłu racjo
nalizatorskiego rębacza jednej z kopalń śląskich. Główne role w tym fil
mie odtwarzają autentyczni górnicy,
przez co staje się on bardziej bezpo
średni i bliski robotniczej publiczności Łodzi. Autorami scenarinsza
są: M. Niewiarowski i J. Fogel.
BILETY ULGOWE DLA
MŁODZIEżY

W odpowiedzi na list uczniów
PSTP W sprawie biletów ulgowych
dla młodzieży szkół średnich do kin
łódzkich, podajemy, iż zg'odnie z de·
cyzją powziętą przez ODRF. W porozumieniu z Kuratorium Szkolnym,
uczniowie szk6ł średnich mogą korzystać z biletów ulgowych na pierwsze seanse w dnie powszednie oraz
na pierwsze i drugie seanse w nie.
dziele 1 święta. Sprawy te omawiamy
szerzej w osobnej notatce wewnątrz

D2;IENNIK ŁÓDZKI

Nr

Z. J. K.
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Zamleszczenle listu IIportowc6w.
uczni6w II ''III G1mnasJum było
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5 LAT SPORTU ŁÓDZKIEGO

mrowisliO. Do redakcji Wpłyll"
ła liClma I<oresp()ndcncja, W kt6-l'ej uczniowie irulych szkÓl udżle

'IV

Wychowanie fizyczne ogarnia masy,
którq ... Pari§two

- "Zycie sportowe Łodzi w okre8'ie powojermym zmieniło się pod
wielu względami. Trudno jest nieraz
poznać to życie, które pulsuje żywym tętnem nie tylko na boiskach
i salach, ale w fabrykach i szkolach" - rozpoczyna rozmowę dyr.
WOjewódzkiego Komitetu Kultury
Flzycznej w Łodzi mgr Andrzej No·
nas.

kuPy:x~~o~~~~~;~c~atfz~~z~c~~

~apeH'nio opiekę

i

lają swym l<olegom z VIII Gim_
nazjum rad, 'IV jaki sposób można
uspra wnić działalność kółka spor
towego i gdzie nale,ży przede
wszystkim szukać przyczyn zła.
Wypowiedź młOdzieży jest tak
trafna, że rozpoczynając ten te.
mat krótką polemiką - z naszej
strony komentarze są na razi.

§przęt

romskiego. Dumni jesteśmy. że roz- basen kryty. W Planie 6-1etnim prze. stwo. Sport przestał być apolityczszerzono halę na Widzewie. Rozwią- widziano budowę sztucznego lodo- ny. Zrodziła się świadomość zasad·
zano problem sprzętu. Z wyjatkiem wiska. W Rudzie Pabianickiej po' niczych obowiązków wo'bec Pań
może jedynie szermierzy nikt nie wstanie kąpielisko dbIiczone na 30 stwa.
Sport staje w służbie dla dobra
odczuwa braku w sprzęcie sporto' tysięcy osób. Plany są śmiale i r;·
wym. W Łagiewnikach powstanie alne, bo sportem opiekuje się Pan- Pa!lstwa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

L 'goIM/C., na r'ngu

.----

Kto zosta n-le m-Istrze m Pols k-I)

:z.będne.

iii'

Ze sportowcami VII! Giron.

miałem

w zeszłym roku
szkolnym. Grali.my wtedy w piłl~ę nożną
i, niestety. 1:3 przegraliśmy! Przeciwnik
był lepszy. Pracowaliśmy w dalszym cią·
gu, szykując się do rewantu, do którego
doszło prze(i czterema miesiącami. Liczy_
liśmy na ciężką przeprawę.
Przewidywal11a okazaly się błędne.
Piłkarze vmI Glmn. przegrali z nami
aż ... 0:.8. ,Tak to się stało? Czy myśmy si~
tak bardzo poprawili, czy przeciwnik był
aż tak słaby?
Nie wnikałem jednak w tę sprawę. at
.. bomba" pękła.
Nie jestem cz10wieklem doświadczo_
nym. moje wskazówki może nie będl\
tak cerme. et. będą takie uczniowskie.
przYJacielskie. Sam jestem sportowcem.
wiem co to znaczy nieporządek i nieład
w kole sporto·wym. rozumiem to, iż ode.
szla od Was U klasa. a z nią C'Zołowl
sportowcy, ale to jeszcze nie pow~nno
decydująco łNplywać na rozwój Kola.
Powiedzcie. Koledzy. szczerze. czy nie
ma u was w szkole jednostki przedslę_
·biorrzej. aktywnej, która UjęłabY ster
waszego Koła \V swe ręce , prowadząc to
Kolo do dalSzYch osiągnięć. do dalszych
zwycięstw. Nie wierzę w to. aby, jednost_
ki takiej nie było. Ona jest wsród was
i Wy sami, koledzy. możecie ją .. ujawnić".
Nie dziwię sie. że kierownictwo waszej
szkoły ' niezbyt imtuzjastycznie odnosi się
do sportu i sportowców. bo - jaIt pisze_
cie sami - zostało ono zawiedzione przez
kilku kolegów. którzy źle się ' uczyli. To
jest tylko jedynym usprawiedliwieniem
Waszego ~;Jerownlctwa.
Istotnie, wyczyny sportowe winny iś6
w parze z nauką. Powinniście usunąć z
żyda Koła
w~zystkich
SPOt·towców "nieuków", choćby mląło się to stać ze
stratą dla was:r.e.1 reprezentacji.
Nie wiem. który z dyrektorów nie
chciałby, aby jego szkoła prZOdowała w
nauce i VI sporcie. I wasz dyrektor na
pe\\rno chcialby tego. trzeba więc przed.
stawie mu całą sprawę I przyrzec, źe
sport nie będzie wam przeszkadzał \V
nauce. Przypus'I'czam, iż to wystarczY.
Z zebr,aniem nie trzeba zwlekać. a zo!'.
gani.zować je z Własnej inicjatyv.-y, nie
czekaiąc na komendanta.
Jeśli chodzi o salę. to i my podeJmuje.
my się wam pomóc \V organizowaniu tre_
ningów. Możemy je organizować wrót.
nych terminach i nic wam nie stanie na
przeszkodzie.
Ta kwestia jest tylko do omówienia z
prezesami obu SKS.
W lutym rozpoczynają się ju~ mIstrzo.
!twa ~zkół średnlch Łodzi VI grach sporo
towych.
trenuJcie zatem w wolnych
chwilach od naUki. abyście mogli wy_
stawić dO mistrzostw swe szkolne repre c
zentacle.
w imieniu SKS "Pogoń" składam wam
najserdeczn\ejsze życzenia ow<>cnej pracy.
Referent Pl'asowy
XI Państw. Glmn. 1 LiC.
Be.Te
możnośe

zetknąć' się

w związku z dzisiejszym świętem
•
5-lecia oswobod'Zenie Łodzi.
- Wzrosła niewspółmiernie ilość ,.,..._ _ _--",-_ _.........
Wchodzi" cenne punkty. Nie trzeba bowiem
Warto jednocześnie zaznaczyć. że
zawodnik6w. Zwiększyły się w spo· my niemal w zapomInać, że ubiegłej niedzieli byrl. w tym samym dniu odbędzie się
sób rekordowy tłumy widzów. Na .
t
ostainią fazę goszczanie przegrali na ringu z jedno z naj ciekawszych spotkań II
wszystlcich zawodach, nie tylko
"rozgrywek!bo ,.Gwardią" gda11ską 0:16. Nie wiemy Ligi, a mianowicie spotkanie "Stali"
karskich, ale bokserskich i na poka
.
-. _ \.' "- kserskich
o C::l.y łodzianie potrafią powtórzyć (Wrocław) z ,.Wartą" rz Poznania.
zach sportowych frekwencja pu'blicz
::r9'.~I
_
drużynowe m ~1 rekordowy w swolm rodzaju sukces Od wY'niku tego meczu w dużej mie
noścl jest bardzo wielka.
(~J,:·. c strzostwo Pol gwardzistów, ale tak, czy inaczej rze zależeć będzie, czy przed ŁKS
W czasie 5 lat pracy nad podnie'
. ~ ski. W tym ro zwycięshvo Łodzi tym razem zdaje "Włókniarz" otWOl'rzy sIę perspektys lcniem pozicmu sportu w Łodzi j
~~'""::" ku. _;sytuac!a się nie ulegać żadnej wątpliwości. wa możliwtlści wejścia do I Lim.
nad obudzeniem jak najszerszej pro
" .
tak ,,·ę ulozy
G' 'd'"
T
k
tl
pagandy
wychowania fizycznego
' la że decydu· ,." war la " "arszaws ,a. spo. ~a Hokej w Zduńskiej Woli
.
.
.
,_~~
l
J'ący
głos
po
.:.lę
~e
,!S.,t,
alą.
z.
Chorzov..a
..
pozycJa_
uczyruono wielki krok naprz6d.
• -~
.
Na lodowisku w Pabla.nica.ch odPrzede wszystkim powstała silna bs
trafili !Zdobyć ,.Gwardl1 me J€s.t zagroz~n~. Bok
.za dla sportu wyczynowego. Bazą .zawodnicy warszawskiej "Gwardi1." serzy .Chor~owa. m~ są ~r?zm. Rzec: były się te'w arzysklle zawooy holte;iil
tą są liczne rzesze młodlZi€ży skupio mają<l jak dotychczas o jeden punkt oczywista ..ze wymk koncowy .me we pomiędzy KS Wlóknla.rz Pa.bla.'
nej w kołach fabrycznych i szkol. więcej od najgroźniejszego swego ry ~zu w duzej mierz~ uzalezruony ndcc a KS. WłóloUarz Zduńska Wo·
nych. Kó1 takich mamy ponad 200. wala Gwardii" o-dań·skiej.
Je~t. od ,składu druzyny warsrzaw· la.
T
'
.,
'"
Sklej , ktora tym razem zapewne wy
Wymk 4:3 dla Pabia.nie (1:2, 1 :0,
u własnie kładzie się podwaliny
Mistrzostwa stają się coraz bar- stąpL z Kolczyńs;kim i Szymurą na
2:1). Punkty dla KS Włóknia.rz Zdwi
pod właŚCiwy kierunek sportu.
dziej interesujące i niewątpliwie naj czele.
ska. Wola. zdobyli: Gra·bski 2, SloW Łodzi mamy 5 tysięcy zareje- bliższe spotkania potrafią wyjaśnić
"Gwardia" gdańS'ka w Łodzi wy- '\\oik 1.
strowanych zawodników, a 30 tysię' sytuację co do układu tabelki punk
stąpi dopiero 29 bm. Będziemy mo'
cy trenującej codziennie młodzieży; tacyjnej.
Pooiom gry drużyn wyr6wnany.
gli w tym dniu oglądać na ringu ta
Pierwszy okres pracy był wyjąt
kowo trudny. Boiska były zdewaBokserzy ,.Związkowca
Zryw" kich pięściarzy j.ak: Mikołajczewek:,
a ra szermIerzy
stowane przez okupanta. Istnieja.ce wybierają się do Bydgoszczy na Golyński, Antlciewicz, Flisikowski i
Wyznaczona została grupa repreunta
sale gimnastyczne zniszczone.
.
meC'Zl z miejscowym "Zwią~kow Mechliński. Ten ostatni zmierzy się
cyjna szermierzy łódzkich. Do grupy po
Uporano się z tym. Chlubą, Łodzi cem". Tym razem łodzianie powin· Z Niewadziłem .
.
.
wołani zostali:
Bachman, DaJwłoW1;kl,
jest budująca się hala przy ul. :2:e- ni bezwzględnie zainkasować dwa
Na chwillcę. ~astan?wmy Sl~ n.a~ Kaz1mlerczak, RYbickl, Szczepal1ski, Woj
mecz.ami II Llgl. Ot6z W ŁodzI m;·; c c1ech(}wskl, Wojciechowski II, l\'la.rczyk,
udziałem
b~d~;my osP?tkaniec Ł~.
MecnarowskJ, Drozd, Wielki, Wysol<hi_
~uar
z" gnlwem .rac~Vlą. ru-, ski, Kozłowsld, Kaniewski, Łakomski,
W dniaoh 21 i 22 bm. Łódzki AZSI go (AZS) Lublin i mlsrtrza okręgu z~a kra~owska prZYJed~e do ~o- Lewandowski, Dolecki, Zblkowski. Obok
Organizuje
czwónn.~ /lIiatkówki łódzkiego (AZS) Łódź.
cizi. tIl Leją, SzczerbowsklID, St!SI~' więc popularnych mistrzów powołano
drużyn męskich 1 żeńskich z udziaDrUŻyl1a. łódzkiego AZS zmierzy- łem i ~apaczem na czele. Ło~zl~e jednocześnie młodych zawodników. Tre
lem miMrza Polski - AZS (Warsza la się w ub. miesiącu z drużyn~ AZS po~taral~ .slę zapewne ?dniesć J~k nerem lest fechmistrz Kevey.
wal, wic·e miStrza. Polski AZS Wrocła.w w Lublin[e, ulegając nie· naJbardZ1eJ przekonYWUJ.ą{!e zwyclę
(Wrocław), mistrza okręgu lubelskie znacznie wicemistrzoWi Polski (i aka stwo. :żartować już nIe można. Pozy
demickiemu mistl'7-cJ\vIi. P{)]sId) - W cja "Włókniarza" jest poważnie za- Jutro mecz
stosunku 2:1 (15:13, 14:16. 16:14).
chwiana jeżeli chodzi o ~ajęcie
w Łodzi
Łódzcy akademicy szykują, się z pierwszego miejsca w ogólnej kla'
Jutro
d
zapałem
do
rozgrywek.
syfikacji
drużyn
walczących
w
dru·
Międzynarodowe
() go Z.
W przedmeczu akademiczki łódz- giej Lidze.
I
18 na. lodowisku
mistrzostwa milicji
kie zmierza. się ze swymi koleżanka. _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
.~
przy Al. Unii od
w Zaatopa:oom v,a. m:l z Lublina.
będz~e się me~z
koliczył st~ obóz kOD
"
hokeJ()wy o mlQle~awa ta ~mpreza. wzbudzi nie WAgier Knaus W Szczecinie ':::o'
d,ycyjny :ntlI1'o!any z
~r.; c.;.,-~ . ~ strzostwo Ligi ro
duze
zainteresowanie.
"ł
G"i'81I'dili. którzy uda wątpliwie
dla. studenDnia 15 bm. przyjechał do Szczej" się do Oz:echc.slo. Przedsprzedaż bdftetów
zegrany między
,mcji na. międz;nn.a. łów odbywa się w Zarząda.ch Uczel dna
węgierski
trener pływacki
rodowe m!Jstmostwa. nia.n ych AZS, dla n1estudentów w KnaliS, który pozostanie w Szczeci' ŁKS Wł6kniarz a Włókniarzem ze .. Harringay Racers"
Zgierza.
JIlIinJiCjI. państw de.
Brno 8:5
mokra.cjt ludowej (23 lokalu AZS - Południowa. 10 co. nie przez trzy miesiące. Będzie on
Sędziować będą: Michalik 1 Bie- -29 bm. w Wygo. dz!ennie w godz. 17-19.
trenował kadrę reprezentacyjną pły lecki.
A
W
przedcs4atnJm swym meczu Da
kdioh To.tracl1). Za.
wak6w okręgu. dQ której powołano
W niedzielę zaś bawić w Łodzi terenJe Czechosłowacji, zawodowa
'WOiI:y
tego roda.aljti
10 1lawodniczek i 20 zawodnik6w.
odbyły
S1l1O po l'3I!l
drużyna angielska .,Harrlngay Ra.będzie drużyna AZS Poznań.
p\ie!I'w'slzy w ubieg. Zebranie kół sportowych
Propozycję rozegrania dw6ch spot cers" pokona.ła. w Brnie reprezenta·
Zazdrościmy pływakom Szczecina,
I>zM ood:bedJl. &'0 naJStępujfl(le zebrama
łym roku IW PoUlce.
a z drugiej strony cieszymy się, że kań towarzyskich w dlliach 24 i 25 cJę miasta 8:5 (2:0, 4:1, 2:4).
W IIlliBtrn:<>stwach Kół sportowych:
Koło Sportowe GImn. Frzem Gn- Szczecinowi udalo się przełamać bm. nadesłali do wł6kniarzy hokeiś
we=a preJWdopo.do.
W~y swe
za.Jtońozą hokelśol
bll1!e udllilał mwodDl!cy rad!liiJecc:v oT'aiZ mowego Lódź. Tam1ń 12 - godl1J. '16.30.
Koło Sportowe Szloob PZPR Pabia. pierwsze lody w sprowadzaniu tre· ci KTH. Propozycje te nie zostały londyńscy meczem z reprezentacją,
Wegrzy. RumUl1l!J, Bulgnrzy. POiIBX:y I Cze
jeszcze uzgodnione.
nerów zagranicznych.
thosłowacy.
n1oe. KlIliń.sU!li.leg<> 16 - gOdZ. 17.
CzeohOsłowacji w Pradze.
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ZDARZENIE
NA STATKU
Przekład

Mariana L. Bielickiego

- Skoul... Pańskie zdrowie, profesorze...
Liwerowski ze śmiechem:
- Bądź co bądź, żywego pana nie wypuścimy ...
. - 2ywego? Dobrze ... Będę pił wódkę... Ot co!
W oczach profesora zapaliły się błyski: gwałto
wnie zawrócił do bufetu. Liwerowski chwycił go za
ramię, niepostrzeżenie obmacując kieszeń marynarki.
Szepnął do ucha:
- Jako przyjaciel, chcę pana uprzedzić: ' niech się
pan ma na baczności... Jeśli ma pan jakieś ważne
dokumenty ...
- Tak, tak - . przytalmął profesor - dziękuję,
zapiąłem kieszeń agrafką.

- Codai1! - Chiwrin podskoczył z kielichem.
Z cienia za skrzynkami wysunął się Gusiew. Lhverowski mrugnął doń i uśmiechnął się. Zbliżyły się
dwie cyganki - szczupłe, zgrabne, w pstrych, kretonowych spódnicach z falbankami, włosy splecione
w . warkocze, mosiężne bransolety na smagłych rę'
kach, twarze ostro zaryso\\rane, jak na ~gipskich hie'
roglifach.
6 DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 19 (1641).

Zaśpiewamy obywatele, będzie gitara..
Profesor odwrócił się od kieliszka:
- Bardzo na czasie ...
Cyganki, kołysząc wąskimi biodrami, piersiami
i spódnicami, pobrzękując bransoletkami, weszły do
bufetu. Profesor za nimi. Gusiew mrulmął do Liwerowskiego:
Mówicie szach?
- Jeszcze nie, za wcześnie... .
- Coście 'vymacali u profesora w kieszeni?
- Niech Bóg broni - zdumiał się Liwerowski żebym ja właził do kieszeni!
Gusiew szepnął mu do ucha:
- ,,2ywego pana stąd nie wypuścimy".
Liwerowski zmrużył oczy, sekundę się namyślał.
Wybuchnął śmiechem:
- To było przeznaczone dla pana, żeby zwabić.
Boi się pan - proszę iść na górę ...

- Jesteście niebezpiecznym łajdakiem, Liwerowski.
Liwerowski uśmiechnął się z trudem hamując
wściekłość.

- Chcecie, to odwołam nakaz aresztowania.
Liwerowski odgryzł skrawek paznokcia. Gusiew
ciągnął:

Nie omylicie się co do odpowiedzi.
Odwołujcie ...
Słusznie. A jednak wpadliście ...
Zobaczymy -

Liwerowski

pokazał

na bufet. -

Będziemy się bawić.

Do bufetu wszedł młody, niski cygan, o kędzierza
wej brodzie, jakby przylepionej do pucołowatych policzków Miał na sobie o wiele za duże spodnie z sze-

I

rokim pasem, ściągającym koszulę. Uśmiechając się,
zagrał na gitarze,
cy.g anka głębokim altem zaczęła
śpiewać. Chiwrin w milczeniu poruszał ręką w takt.
Profesor odchylił głowę i zmarszczył się. Zbliżali się
pasażerowie czwartej klasy, ci, . którzy przedtem sią
kłócili. Zerkając z niechęcią na siedzących przy bufe·
cie, słuchali w ponurym milczeniu. Cyganka śpie
wała.

Nagle Gusiew

schwycił

Liwerowskiego

za

ręką

i krzylmął w ciemność między skrzynkami:

- Tam rozdają wódkę!
l.iwerowski wyrwał się, skoczył do cyganek.
.
- Tańczyć!
IV.
Noc. Nad mglistymi mokradłami i łąkami zawieszona na czarnym niebie, żałosna połówka księżyca.
Miękki wiatr pachnie błotnymi kwiatami. Świat śpi.
Parfienow oparty o barierkę słucha - na brzegu
krzyczą derkacze. Na pokładzie pustka, tylko słychać
szybkie, potykające się w pośpiechu, kroki. Parfienow zwolna odwrócił się plecami do burty. Z mroku
wyskoczyła Szura; pod biały~ orenburskim szalem
pr~ciska do piersi teczkę. Zatrzymała się, rozejrzała Slę z przestrachem. ' Parfienow powiedział pógło~
sem, jak to w nocy:
- Nasi powinni nauczyć się patrzeć na przyrodę
jedynie z praktycznego punktu widzenia. Ale niech
to diabli, derkacze wrzeszczą i przez to nie mo'gę wy_
trzymać... Nic mnie nie wzrusza. Taki już jestem
drań, .ani ś~erci, ani babskiej histerii się nie boję;
Puszklna me czytałem, a derkacz mnie wzrusza ...
Chwytałem je będąc dzieckiem; lubiłem słowiki .."
Człowiek to paradoksalna historia ..•
d. c. Do
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STYCZNIA

JUTRO
Fa.blam.a, Sebastiana

r
a
a
w
ższe
dla młodzlezy robotniczo - chłopskiej
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n-u{lem poznalam wczoraj na

u.

h.LlrS i stud iować na '\vyższych
czelni ach. Kandydaci, którzy UkOll.~ łą chustl{l', tak dokładnie, że wida6
czą kurs selekcyjny z w!fi~ldem po-~ jej było tynto czubek l!0sa.
z:ytywnym zostaną prZYJęCI na stu-~ _ C
.
t ł ? _ zapytałam.
dlUm przygotowawcze.
'"
o Sl« s a o.. .
WMNE TELEFONY:
Na studium przygotowawczym~. -: Ach, te P:'Z~C~ągl ... - wydobył
Komenda Miejska M. O.
253 60
przerabiany jest w c iągu 2 lat Pi'O-~ f-1'il Jęk spcd !iz?h!:ov:,. I wym.ownym
Pogotowie Ratunkowe PCK 104.44, 13ł-15
gram w rzakresie szkoły średnicj.~g~3tef'l ,iska-:~ła CIOCla na pobczek.117-11
Przerobienie tak obszernego prOgr3~ Zęby, !:lw!.a!o mnie...
Strat ~otarna
IJ
Mlejskl Ośrodek In!onnacji
mu wymaga dużego wysiłku ~tandy·~ - Ból zę!Jów? A czy była już clo159-15
data, jego poważnej pracy i całko-~ cia u den:ysty?
wit.e~o .poświęceni!l ~iQ pracy n9.u~to~ _ Tak. l wYGbraź sobIe, że kazał
Dgżurq
weJ l mnym zaJęCIem na kursIe.~ mI re ić zimne okłady - rozgadaia.
Słuchacze będą korzystali z dOdat.~ &ię nag1e Z!lcn'l matrona.. - Ale mnie
Dzl!riejszej nocy dy~urują aptekt:
k?"'7 ch konsultacji przez nauczy-~ nie oszuIta. MOja I<:>,sfu.dka Marci.
Groszkowskiego (11 LIstopada 15), Ja.
cleh.,
. . ~ nlakowa powiedzhła, że to od prze.
neboVlsklego (Pabia.nicka 212), Krasiń.
Ikiej (Jaracza 32), Luszcz~wSklej (Stall.
Panstwo ~oldada ~wszelk1ch staran~ ciągóW i ja.I, ciepło trzymać, to sana 50l. [{ryc1. (Kątna 54). Rytla (Koper.
i :vkł-ada wI~le. ~YS'lłku oraz olbrz:y~~ mo przejdzie.
nN<a 26). Wagnera. (Piotrl<owslra 67)
mle sumy p leruęzne, ab~ rzapewmc~ _ Ale' ciociu to są przesądy ... _
słuchaczom kursu odpowledme w.a·~.
~
,
.
runki nauki. Słuchacze kursu bedą~ probaw~.am tłum~czyc.
mieli zapewnioną bezpłatną naukę.~ C!oci::- mia.ła je~nak swoją ar&:uTE!T:o~~~~.i5W;,zf!ion:lS~lic~~~ACZA·
kładnie przestudiować. Nauczyciel~ bursę, wyżYYlienie oraz stypendiUln~ mentacJę i nIe ,chCiała mnie w ~gole
TEATR POWSZECHNY - ° godz. 19 miejscowych szkół będą pomagali przerznacztme na pomoce sz..1;:olne,~ słuccać. W koncu odeszła obrazoM.
"Przełom",
ś
kandydatom we właściwym przygo- wydatki osobiste, ubranie, rozrywki~ Jlł z,'1Ś poszłam dalej. Mijając PIao
!rEATB ..OSA" Trau&'Utta l, tel. %7~701
towamu rzalecanego programu. 23 kulturalne itp.
~ Wolnośei usłyszałam nagle, że wola
o godz. 19.30 - "Romans z woO
S
.
fil
sier.pnia br. rozpocznie się 2-tygodStworzenie tak doSkonałych warun~ mnie ktoś po imieniu. OdwróciwszY
i1
•
.
dowi:lu" 15 T. Wesołowskim.
niowy kurs selelkcyjny, zak Oń czony ków nauk i, u d os t ępnienie studiów~I'. su:
sp as t rzegłam St aJącego
przy tak!rEA1'U
..LUT.
W pia.t!ł.
młodzieży
robotniczo-:<i!'l Sówce kuzyna _ Frcllzia.
NIA" KO~IEIlIJ
- o godz. MUZYCZNEJ
19,15 - .. Pta8znik
." rocznic"'" wyzwolenia Ło- egzaminem, na którym nauczyciele wyższych
s Tyrolu",
dzi. we wszystkich zakładach pracy zbadają, czy kandydat posiada zdo-l- chłopskiej jest jeszcze jednym wię~ - Jak się masz? A!eż ostatnio uP~STWOWY TEATR NOW'Y (ul. Da. j, instytucjaCh odbędzie się szereg noś ci, zamiłowanie i dostateczną cej przykładem istoty przemian za·~ tyłeś! - zawolałam wesoło.
szyńskiego 34) - o godz. 19,15 "Bry' imprez' uroczystYCh a!;:ademii. O wytrwałość w pracy, aby ukończyć chodzących w Polsce Ludowej. (zk}~
- Utyłem? Ach, nie, to pewnIe
gada szlifierza K~rh3Jlla".
godz. 1'7 W sali FlIharmonii odbę~ tyntO talt oltazale wyglądam, gdy!
'l'EATR LALEK "PINOKIO"
dzi.e się uroczyste posiedzenie Miejn
~ mam na sobie ubranie narciarskie.
° godz.
9.30 (dle.migdałach".
szk61) "Histo:ri3a. caf skiej Rady Narodowej z udziałem
~pulowcr,
wellwetową marynarkę fu
la
o niebieskich
I~
I-l:l
~
prez lYililora.
(z)
dn.-'" t--11JI-e
~ tro. A prawda, Z9na dała mi jeszcze
we wspo zawo
'I!-o
__
~p d spód sw6j wełniany ~lezer.
(w) Współzawodnictwo pracy w dia w Bydgoszczy, drugie - w Ka.~ Osłupiałam.
ADRIA (dla młodz.) ......As wywiadu" Dz.iś, tj. 19 styCZIl!ia. sta;w11l sdę do PolskJlm Radio obejmuje wszystkie tewi~ach. TrzeCIe m~ejsce zajęła dy-~ - Dlaczego się tak ciepło ubrałeś?
godz. 16, 18, 20.
rciestra.cjt mężczyźni: z terenu RKU,Lód~ działy. W ub. roku wyróżniono i na- rekCJa łódz,ka, gdZIe nagrodzene 4.~ Przecież dzisiaj mamy zaledwie kilBALTYK - "Sumlenie" -- god%. 17, MIasto I Komisariat M. O. 6. 7. 8. 9, lO, grodzono 112 pracownik6w z po- przodowników. ,pracy i 7 przodują-!:jlta stopni mrozu.
19. 21; dozw od lat 14
15); rocz.tlik 1906 przy ul. Ogrodowej S4ł1 szczególnych
dyrekcji okręgowych cych ,_pracownikow. •
. "-~ _ W kos'cIach mnie łamie ... _ 0BAJKA
- I"WieWAl ~ycie" - gudzJlna na.
litery W, Z, ż: roc.z:ntIk 1909 - ul.
18,20; nozw. od lat 14.
CiesJcfis.ka 7.9 na litery U. W;
roc=ilt i centrali. Otrzym.aH oni w sumie t yGłowny KomItet ~s:p6.łzawodmc·~dezwał się na to Fredzio podnosząo
QDYNIA - .. l'rogr.m AktolllDoAcJ Kraj 1903 - ul. Skarbowa 28 na litery W. Z, tułem nagr6d 1.052.000 zł.
twa .pracy w P. R. zamlcJo~ał W1'ę·~ duży, futr7any kołnierz. _ Właśnie
i Z~gr. Nr 3 gOdzina 11. 12, 13 ll\; roozn1lk 1905 - ul. WólczańSika 251 na
W międ:!1yokręgowej akcji wsp6ł· cz~ma sz.tandaru .przechedmeg. o dla mam Z2.mi~r Jechać taksówk<t na Ja16, 17. 18. 19, :10. 21.
literę W.
d . t'
. .
.
l
d'
l
\I
..
HEL - (dla mlortz,) - "Trzeci S:tturm"
Z terenu RKU,Lódź,MW.sto II (Komi. zawo mc wa pIerWSZe mIejSCe zaJę- naJ eps:z:.eJ
yre,,\:cJ1.o uęgeweJ, 'pro-~ Hanów do .k' nego sł:vnncgo znachogodz. 15.30, 18, 20.30.
sariat :M. O. l, 2, 3, 4, 5 11. 12. 13. 14): Ła. Dyrekcja Okręgowa Polskiego Ra porczykl ~rz~chedme dla na~lep.~ ra. Co? Dlaczego nie tramwajem?
MUZA - .• Bltwa o Stalingrad" - go- roczni!, 1909 - ul. św!.ętokrzy-ska 15 na
szych. wydzIało\'! or.az dyplemy 1 orl~ (w !'kórzanej pilotce źle słyszał). Adzlna 18, 20: d021w od lat 14
litery W, Z: roc'Zl'ml: 1911 - ul. Arm;'~
k dl
d
kó
~
l'OLONlA - ..Jan Rohac'J Dube"
Ludowej 28 na literę W: roCZIU'k: 1905 zna l
a przo OwnI w
leż przecież w tramwaju są straszgodz. 17, 19. 21: dozw. od lat 14.
ul. Lo~tators\m. 10 na. litery Z, ż; ro=!k
ODDZIAŁ PERSONALNY
~ ne przeciągi! A mnie włl\Śnie tam
pnZEDWIO~l''''E
- "Oddział
Z-ł\"
190<; - W;ul.roczni1,
Piotrkowska.
p.) na
Przemysłu
~~~Wl'~ło
godz. 18, 20: dozw.
od lat 14.
lIiterę
1912 - 10480
ul. (II
Piotrlrow.
JI
~
"" "" i stąd cała choroba. Co? P yaOB"TNIK - "Arinka"; god.... 18, 20, ska. 10ła. (III p.p na Merv Z, Ż.
W
.
•
} tasz się l1Ją,czego D!e do doktora?
dozwol. od lat 14
\
ZWląz!ru z na~zym UPo pr?stu ł To jasne. Choroby powstałe z przeROl\IA - .,Wyspll bezimienna" - godzi.
pt. ,,~am 1 z powJ:o~em z .~ma 22~ oiągów niezna.ne są jeszcze medycyna 18, 20; dozw. od lat 7.
W Łodzi, ul. Wigory Nr 21
grudma ub. roku. e:,rzy~al.ISmy od ~ nie. s1)ecjaJncść ta. wlcracza bowiem
ltEKORD - "Pi.. śn tajgi" dla. mlodz.
CZWARTEK. 19 styoznia
d~·ekto!a. DO~P w ŁodZl pIsmo z.a-~ w dzieddnę metafizyko-spiryto-am_
godz. 16.30; godm. 18, 20.30 seanse nor,
11.57 Sygnal czasu. 12,04 DZIENNIK.
P O s z u kuJ e:
Wladam
DOKP
l d
•
13,25 Program dnia. 13.30 Muzyka. 14.00
.
laJące, z e .
uwzg ę n:a-~ nezji - za!tończył z tajemniczą młmalr.e.
STYLOWY - ..Statek pułapka" ~dz Kroatika czechosłowacka. 14.20 Pog. dr. INZYNIERÓW mechaników
Jąc postulaty podróznych wystąplła~ ną.
18, 20; dozw. od lat 12.
K. WdśndtaWlSkOOj .. O przyczymQ.ch choro.
do. Dyrekcji Gener~lnej KP z wni?-~ Zatn-ło mnie z oburzenia
"WIT _ "Deeyz.łajrof. l\fiInsa" - '"""'~ by ..ooI'li.beI'li". 14,30 Muz. o'!}i!adawa. TECHNIKÓW mechanłk6w
skIem o zezwoleme ,;vprowadzemn'l
,,~
.
•
lO
.. ~
14.50 ,.&prawy DaS'Zlego mdasta". 14,55 ~
T
ł
kintel!
tn• l wf e
J8. 20; dozw. o lat 14.
R. Schumann - F8.'lttazjl!!. C.dur w wyk. KOSZTOWCÓW l
sprzedaży biletów peW1'Gtnych nn~ y, cz OWie
1gen y
!l':tCZA - "J(l)nfrontacja" ..:: ~dz. 17. K. .ra.strnębskiej. 15.30 ,.Kamtto" - słu, FINANSISTÓW oraz
linii Łódź Fabryczna _ Warszawa.~ rzysz w ta~le bz<lury? T~n szarIa19, 21; do zw. od lat 14.
chowLsko dla §W1iJet1Il.c dllj~c. 16.00 DZIEN,
K 't'
.•.
'ni ~ tan wyłudzI tylko od cIeble pleni....:
.'l'ATRY - .. D~.legllt floty·• - 6~~"'"
_ ......... - NIK. .16•~O Akt. 1'<'>·"
16""
P'-<n"
kwaIJfl'kowane
SIŁY
BIUROWE.
Wl
..~vu.Lo<t~e.....
""".
• UJąc nmIeJSZY1Il cenną. l 01'·;4
,.. ru-e A zresztą. we
ma zadnych cho
16, 18, 20; dozw. od la.t U.
kQIDP. słow'o §p.imv8. A. WitOlW"'.>ka.I{a.
(k 730)
mllcJ.ę wyrażamy nadzieję,
że Dy-~
'.
,u •
mińska - mEmUllsopm;n. ?kamp. Al. Tar.
rekCja
Generalna
załatwi przychyl.~ rób z przcc.ągow,
j
k
WIS:r,A - .. Szeroka droga" film polB ie S!ld. 16.45 ,.Jak. dIDool ł6d21cle obchod2iły
~
zi
produkCji - godz. 17. 19. 21; dozwol 5 rocz.nl.cQ lW}'ZWOl€l!lĆ.a Lod11i. ... 17.00 Aud.
nie wniosek DOKP Łódź czym przy-I'! - Co mi tam bed esz opowiadać
od lat 14.
z cyklu: "~Słuchamy muzylroi". 17.35 .. śple
czyni się znacznie de ułatwieni~ - p.zerwał Fredzio wyraźnie dowz..óKNl.ARZ - ..Jan Boha.cz II Dnbe" wamy pi!.eśnll. młod2l'.cWW'<l" - aud. 5łow.
OZO O
O
podróży tak mieszkańcom Łodzi jallil tl~niety. - Mojemy stry.jkowl ten
gofu<. lS.30. 18.30, 20.30: dozw. od nIQ,mw:yc.zna. w oprac. mgr. M. DTdbnern.
Łód~, ul. Wigury 21
i Warszawy.
(z) ~ znachor dał dosk(małe ziółlta. Odltą,d
lat 14.
18.00 .. Z kraj I fu ze śW'il3.~I!li'. 18.15 Muz.
.
!l stryjek je przyjmuje wed.łu~ przepiWOLNO!!" - "Konfrontacja" - godzina ludowa. 18,~0 ..Wmechn;c-9. Radi''OIWa'' lIr!A
-'!I
[f,
~
d"
dz
16.18.2<1; dozw. od lat 14.
..ElJ.ementy b.~Qlog'Ii". 1900 .. StB.ni'l~taw
zatrudni natychmiast:
.-OWIIZllę""Il.oUJenie "su tj: co z'.enme.o go .. 19 po ~
ZACIIĘTA .. Cz:>rodziej sa.d6w'·
Stasz.i.C''' - pog. 19.15 .. Nad Sprcwą," i@ stn.tmm poslłlm. we choI'1lJe wcale z
godz. 18. 20; dO'21\v. od lat 14.
SJUd. w rocz.n~cę śmiercó R. Luxemburg
K S I Ę G O W Y C H,
Wł:dysławowi W2.~terowi,. Barb::,--,. nrzejedzenia. Ten zm.cbor to cudoi K Di'eblClochta. 20.00 DZIENNIK 20.40
rz.e p ..wla. .k, Karo.1.0WI Koszeli, Hali-!itwórca! _ z tym okrzykiem zni1....~ł
DZIECIOM DO LAT • WSTl:iP DO Muzvka. 20.55 .. Porozmaw.lajmy" - aud.
MA S ZYN I S T K I
Ri b 'w ki
PI
nu<t
KINA WZBRONIONY.
B. S. l'J. ,OO Koncert rool'. Tt'MlSll'l.'isja z
me
a inO s eJ, za bezinteresow~ w czeluści samGchodu i odjechał
BuClape.srztu. 21,40 "Midkiie'W'J(.)?;" - kol.
OIl'az
nt'Ydzul'adlział w koncercie. przy wspó, !.~ J(~szcze nie oprzytomniałam po· ......
ooe. pow. rod K. PruJl'ZyńE1ktiJego. 2200
e profesora Fel ks K h
- v.
•• J
•. Julil9in Tuwlilm lauroatcm l'lI!L.grody J1It.o'!,
niewykwalłtikowanych
'. .
l a
li> .:l.cm.~ słuchaniu jef!o bredni ldedy spotka
mckiej m. Lodl?ll" - eudyc;g. poetyoka.
R O B O T N I K ÓW.
~~~eg~ (fQrtepian), VI. dniu 14 stycz:~ łam swego kolegę bi·urowego. Mlo:
rw oprac. W . .rf'drlclewi='1.. 22.13 Progr.
_ r. n~. zaOOWle noworoCzneJ~dzieniec ten, zawsze uwodzicieIsk<t
22.15 Mu:zylro.
22.20 I<onC'.
Zł'
"'"'_ .... P erso- sdkIa dam
młodopodzię1{owa
zlezr, w V.I Szkole TPD~lO!.. nśmiecbni"ty.
tym razem miał wieIZ ol=-Jt 5 rocznIlcy IW}"ZWIO~ neme. [ok.
rorzr. na
w jutro.
wyJ<. oolJ.st6w
i on1'lmtry.
Tro..~
g oozerua d {) W Yu=w.u
"
go milasta., mlodz!~ VIII Państw. (".;mn. mćl,.ia do Czechoo..'lO·wacji. .moa OSTAT.
na1nego.
(k 685)
me.
i! ce nieszczęśliwą minę.
:ił Ldceum w Lodzi sikmda 10,000 zł. na WI.A.D. 23.10 Prograom na JutI'O. 23.15 Dyrektor VI Szkoły TPD~
•
odbudowę Wa.rsZ/awY.
Muz. powo.żna.. 24.00 Koncert ŻYczen.
mgr Wa.cła.w Lipiński ~ - Ach. t~ pa~J.l?- uc~ylił kapela.
~ sza. ZdaJe Się. ze IdZiemy w jed- .
- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - - - - -....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...-"'.- ~ na stronę? Ja w.ła.śnie tu - na kU(I)
wnika remontów. Nową funkcję
W listopadzie ub. roku zawiązano~nikę s~m.at~IOgICzn~. Proszę Robie
potraktował Brzozowski nie tylko klub racjonalizacji. Poza Brzozow-~ ~obra7Jlć, • ze zgalllłem wąsy
to
jako awans i nagrodę za rzetelną skim znależli się w nim: Sł()wińsItL~' est całe zrodło !"ojego nłeszczęscła.
pracę, ale również jak,9 punkt wyj- Trojanek, Nowak, Kallińskl, Grusz-~ S~łem w prze~lągtl l przeziębiłem
ścia do wzmożenia wysiłku w kie- czyński, ~ągwa, Ma<1ejczyI[, Grasz_~dzląSła.. ITrwaWlą. ~ł..
runku określonym trzema wyraza- ka I DaWldowicz. Klub działa i dą~y~ - Dobrze choclaz, ze idzie pan po
mi: lepiej, więcej, taniej. Następne do zorganizDwania pracy w ten spo-~ fachową poradę. Tam przynajmnieJ
usprawnienie polegało
na zasto- sób, by ruch raCjonalizatorski roz-I wyprowadzą pana. z błt:du no 1 praw
Z czeluści i zaułków ulic Piotr-I jedno w jaki sposób przeprowadza sowaniu syfonu przy studzience, wija! się coraz żywiej.
~ do~odobnie wyleczą. :li choroby azIą.
kowa wysuwa się powoli =ok. Od-, się konieczny remont. Jeśli coś z ja- celem ułatwienia wyciągania z m ej
~ seł.
rywa się od ścian kamienic, wype1- kichkolwiek względów jest szkodli- wody. Do tej pory robiono to ręcz~
Wątpię, czy mi to pomoże ..;.
2a z bruIm jezdni, opada z bezlist- we - należy to zmienić. Decyzja, nic, za pomocą zwykłych wiader.
~ wpstcbnął z rezygnacją. _ Mus~
nych gałęzi drzew... Zespolone cie- powzięta wobec siebie samego, spre- Zastosowanie syfonu BrzozowskieNajgorzej jest wtedy, kiedy ~toś~ :mów zapuścić wąsy i unikać zclra.nie gęstym i długim korowodem wę cyzowa'ła się wkrótce w umyśle go dało olbrzymie oszczędności w do wszystkiego jest zdolny (w po-~ dIiwych przeciągów.
drują w ślady uchodzącego dnia... Brzozowskiego w konkretne formy
robodźnie.
zytywnym tego S'łowa znaczeniu).~
.
•
I właśnie w momencie, kiedy wy- przyrządu usprawniającego pracę.
Wtedy pełnI się funkcję przewodlli·~ POzegnal!Śmy .się. Idąc dalej. uU«\
daje się, że ciemność obejmie panoRzućmy zasłonę na to. co się dziaTrzecia zdobycz twórczego wysiq- czącego Rady Zakładowej, Prezesa~ Gtulałam Się szczelniej paltem l SPOwanie - na ulicach miasta roz- ło przez tajemniczy a twórczy 0- ku jest wSf>ólnego autorstwa z ma- Kasy Pracowniczej. przewodniczące-~ gladała~ ~e s.trachem .dookoła. ~.
hłYSły lampy. To lI'ęka pracown:ka kres czasu. Odsłońmy ją w momen- szynistą Łągwą Kazimierzem. Za- go
Komitetu
Współzawodnictwa~ wał,! mi tę, ze ~a ~azdym s)trzYżo
Elektrowni piotrkowskiej przesunę- cie. kiedy po raz pierwszy zastoso- stosowano sprzęgło tarczowe przy Pracy komendanta Straży Przemy-~ wamu nI c, w kazdeJ. bramie, czy I!a
la powoli dźwignię na tablicy miej- wano skonstruowany przez Brz')· nupędzie wentylatora. Zwiększono słowej i przewodniczącego Ekipy'- !>rzyst~nku trllwmwa..Jowym crekaJą
sklej sieci lamp. Przez drżący kabel zowskiego przyrząd do wytłacZ3nla przez to jego wydajn0ść, wyelimi- Łączności.
Te wszyst1de funkcje~~. nuue ~kropne przeoJ:łgi. A z nlmi
pomknęła niewidzialna energl-a i roz zawalcowanych końców rur. Od te- nowano napęd pasowy. oszczędzono sprawuje Kręgiel Józef 50-letni pra-~ rozne grozne choroby, Jak zap~lenie
b'łysła na ulicach miasta mocą t y- go momentu
kocioł nie przcżyw:a na łożysku i ułatwiono "lbsługę.
cowmk Elektrowni.
~ okostnej: grypa, szkorbut, dzuma,
sięcy świec.
nit'hezpiecznych wstrząsów. technl~ cholera l inne.
(JP)
Huczy wieUd kocioł. Pracuje pel· czne tnH'lności związane z dostępem
Szczupła
postać
utytułolWanego~ ...____.....____,.,___...._ __
Roman Brzozowski pracuje w Eną parą, snują się przy nim robotni do k:Jtla zniknęły.
lektrowni Piotrkowskiej 14 lat, ale człowi eka jest wszędzie tam gdzie
cy czuwając nad pracą olbrzyma.
Komisja przyjęła usprawnienie. dopiero pięć "lstatnich lat liczy się
go potrzeba. Aż dziwne, że w MobA olbrzym dyszy i wysyła miastu Miarą jego wartości jest zastosow'l· naprawdę. To takle proste: dziś czIo nei
postaci tkwi tyle energii i zai II)kolicom życiodajną energię. Ener n'e w całym przemyśle energety- wiek ma inny stosunek do pracy. pału.
DZJg
gie która nocą daje blask silniej- CZlJym.
bo jego wysiłki spotykają się ze
- W sali. NowoJtU,ejSka 6. o god!z, 19
niż dzienne światło zimowego
Roman
Brzo- zrozumieniem i właściwą \')ceną.
zebI'3l!ll!oe Z..A}.fP Kolo Nr 29 IWY'dz. leka.r.
zowski jcst pic.'w
s'kWego.
słońca.
- W sal:! 16, Lindleya 3. o godz 20
szym racj0nalizaBrzozowski pracuje obecnie nad
Na horyzoncie wstają blade zorze. zabrruruie wyb<>rc?,e wYd!z. humalnistyCŻD.e.
Było to w roku 1948. Przy pło
torem Wytw6rni nowymi ulepszeniami. Dotyczą one Bla,k
dnia przepędza =oki nocy. go. C?;łonków PZPR. .
Prądu
Nr 5 w przedłużania żywota starych ko· Piotrków znalazł się znowu w orbi- - '\'1 lok.aJu Zw. Zaw. Samon:edowcG'W'.
mieniówkach pracowali ślusarze.
Buch buch. buch. sypały się ude>Piotrkowie.
Za- mćł' sekcyjnych przy kotłach i higie- cie działarua promieni słonecznych W61c'mnSilm 6, o god.?:. 19 akadf'n1ia. 11
dJrozj; OI5wobMzellie. Lod2:i dla c:Llonk6w
rzeru~ młotka, ścinające nlry. K0sługi na polu pro niczniejszego dla robotnikówoczy.
TPPR przy Wydz. Oświaty Zan:. :r.liilej.
dukcyjnym, tros- szczania rur sekcyjnych z sadzy,
cioł drżał.
Do tablicy miejSkiej sieci lamp skiego.
ka o u3prawnie- Te wstrząsy nie l!ajl~plej dziapodnOSi Słę ręka robotnika. Szybkim - W lokaJu. Piotrkowska 67, o ~
nie pracy i przyPrzykład pierwszego racjonaliza- ruchem przesuwa dźwignię w dół. 18 plenarne zebranie członk6w L. Okr.
łają na kocioł pm~edzIał śl\lSairz
Sęćł'1li6w SportOWYCh.
sporzenie oszczę1 tora znalazł naśladowców. W ciągu W tej samej sekundzie na ulic;>t:: h Kole!tium
Brzozowski.
- W ~Ji. KapprrJkn 55. o godz. 19 _
ności były powl1-. następnego roku elektrow-nia miała miasta gasną lampy ...
- A no nie najlepiej - zgodzil:
Z'CbroK1;.e ZAMP Kolo NI' 2 'WYd?:. pre.v.-g.
- W [?kalu. N:l.rutow1mla. 28, o 1\'007:.
się koledzy, kontynuując wybijanie
dem znkwnlifiko- już 9 racjonalizairrÓw. którzy 7gło
!lO zebmIllle WYborcze do władz PZPR
Roma.n Brzozowsldwan;a ślmarza na sili 15 wniosków. 6 pomysłów już
Zofia Tarnowska
rur.
pl'ZV
Alc!ldemii Lńkarskiej (I i TT rok
Brzozowskiemu nie było wszystkv
stanowisko kier.:>- zastosowano,
me<'ycyr.y)

K R O N I KA

opte"

Teatrq

Wśród
wielu rzdobyczy Polski
Ludowej jedno z pierwszych miejsc
zajmuje udostępnienie nauki najszerszym rzeszcm naszego spoleczeń
stwa. Celem udostępnienia studiów
wyższych młodzieży robotniczochłopskiej, która (le względu na lata
okupacji i ciężkie warunki material
ne nie miała możności ukończenia
szkoły średniej, a tym samym możliwości studiów, wyższych, zostało
zorganizowane
2-letnie
studium
przygotowawcze. Jest ono przeznaczone dla zdolnych robotni1ków fabrycznych i rolnych, którzy powinni wstąpić na wyższe uczelnie, aby
osiągnąć wyższe k"valifikacje zawodowe i pracować w przyszłości w
wybranej przez siebie dziedzinie.
Na studium przygotowawcze przyj
muje się młodzież pOChodzenia ro,botniczego i chłopskiego która od' -

z

~ Iicy ciocię lUazgalsltą. Twarz miała
u-~ obwiązaną dwoma sz,1.liItami i bla-

DZ i

p

U r OC Z YS t

edzen.- e MR

powiada następującym warunkom:
wiek od 18 do 27 lat, wiadomości w
zakresie 6-'klasowej szkoły podstawowej. Kandydat przy zgłoszeniu
się w komisji winien złożyć nast;;:pujące dokumenty: własnoręcznie
napisany życiorys, opinię i skierowanie rzakładu pra<:y, wystawione
przez biuro personalne i radę zakładową, wypełniony
kwestionariusz,
świadectwo urodzenia oraz ostatnie
.świadectwo szkolne. Zgłoszenia kan
dydatów na studium przygotowaw·
cze przyjmują dzielnicowe komisje
rekrutacyjne,
mieszczące się przy
zarządach dzielnicowych ZMP. Zgło
szenia przyjmowane są od 1 stycznia do 15 lutego 1950 r, W marcu
kandydact otrzymają pro.gram. na
podstawie którego będą się mogli
przygotować do kursu selekcyjnego.
Program ten kandydaci powinni do

e

t·Odzey ra d·IOwcy na I "
ml1AJsc11I

I
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Zebrania
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Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

III.

Likwidator f. Drukarnia i Wyltończalnia ,Wiosna"
s. o. O., Łódź Ruda-P., ul. Bolesława 5 zawiadamia, że
Spółka ta została postawiona w stan likwidacji z dniem
15 listopada 1949 r.
Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgło
szenia swych pretensji w terminie 3 miesięcy od daty
trzeoiego ogłoszenia w siedzibie firmy Łódź, Rud~-P.,
ul. Bolesława 5.
LIKWIDATOR

nUoweg~l.

REFERATU PRODUKCJI
WYKWALIFIKOW ANEHO
nie - fachowe).

Ką tna

SOLNICTWA

(wykształcenie

oraz

~red,

Odnośnie
pozostałych kandyćla.tów
wymagane s~ kwalUikacje
z zakresu rolIllictwa i co najm11liej wykBztalcemie średnie.
Wynagrodzenie prze,vidzlane według obowiązującej siatki płac
dla pre.coWllilków samorzą.dowych.
Oferty wraz z życ10rysami skladat nale<!y w Biurze PeTSO'llalnym
ul. Riotrkowsk.a. 104, pokój 217,
Warunki do omówjeO!lia na miejscu.
L6dź, dnia 16 stycznia 1950 r.
(16/Z)
ZARZ4D MIE.JSJU W ŁODZI

OGŁOSZENIE

2/4. m.
IPOTRZEBNA

ORGANIZACJI

){SIĘOOWEGO

NACZELNA DYREKCJA P. P.

"Pol~"ie

pomoc do kuchm.
1.

POMOCNICA domowa potrzebna
kobiecych, akuszerii.
Przyjmuje od zaraz. Krucza 3, m. 9.
(576g\
godz. 3-6. Piotrkowska 33 (k116)
.
SZWACZKI oraz chałupn.lczki po
Dr PIWECKI wewnętrzne (płUCa, trzebne. Szwalnia, Wschodnia 76
aercEO, Piotrkowska 35, 3-6.
I piE:tro.
(658g)

f)zdroUJi§"oU

poszukuje

OGŁOSZENIE
Zarzą.d Miejski IW Lod'lli targ 116 wy'konaruie i dostawę:

I.

Likwidator firmy "Wytwórnia Włókiennicza J. J6ź·
wiak i S-ka" W Łodz!i, ul. Zachodnia 25 zawiadamia .
że z dniem 31 grudruia 194.9 r. firma powyższa została
postawiona w stan likwidacji.
Wzywa się wierzycieli firmy do zgłoszenia swoich
wierzytelności pod adresem fIrmy najpóźniej w ciągu
3 miesięcy od daty trzeciego ogłoszenia w siedzibie fir·
my Łódź, ul. Zachodnia Nr 25.
(k 710)
LIKWIDATOR

ODDZIALU PRODUKCJI ROLNEJ.
REFERATU WODNO,PRAWNEGO.
REFERATU WODNO,PRAWNEGO (Oddz. Roln. Sta:r. Północ.
nego).
REFERATU PRODUKCJI ROLNEJ (Odd2:. Rdlny StM. Porod.

Komisja Likwidacyjna Towarzystwa Naukowego
Organizacji i . Kierownictwa (Warszawa, ul. Niemcewicza 9 m 14) zawiadamia, że na mocy uchwaly Walnego
Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 1949 r., Towarzystwo
weszło w stan likwidacji.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli To·
warzystwa do zgłoszenia na piśmie swokhwierzytelnośQi na ręce Komisji Likwidacyjnej pod wyżej' wy.
menionym adresem w terminie do dnia 28 lutego
1950 roku.
I
(k 712)
LEKARZE
--~~-------------.
Dr ROZYCKI. specJaUsta chorOb

Ogłoszenie

rw Lod2li zatrudni na.tychmłasł W Wyd2J!ale Roi,
nictwa 6 pracoW11!iJków na stanowiska kierowników:
Zarzą.d :M1ej~kl

Wydział ~

LEKARZA CHIRURGA-GINEKOLOGA do Szpitala
W Połczynie oraz LEKARZY INTERNIST()W do Czerniawy, Dusznik, Lądka, Połczyna i Świeradowa.

'- Oglas7.a prze.

240 tabliczek dla doroiel, konnych,
1000 tabliczek dda w6zków ręcznych
3000 tabliczek dla poja.z(lów konny1:h.
Podkładki ofertowe oraz blJirżsoze ;nformacje udzieli Wyd!Zlllił ffi>,
spodarcrz;y, ul. Legionów 10. trzeeie piętro, pokój 348, w godzinach
od 9 do 13.
Oferty w za.lBJkoW8lJ1ych kopertaeh z napisem: "Oferta na wyko.
namoJe tabliczek" należy składać w terminde do dnia 31 stycznL'\ 1950
roku do god:lliny 9 pod wyżej wsloo.zanym adresem, gdzie IW tym
dniu o godziJrui.a 11 nastąpi otwarol.a ofert.
Wadium przetargowe w wysdkośc! 3% sumy oferowanej, należy
wpbaoić do Głównej l{a1SY M1ejskiej, ul. Roosevelta 15, 8. kW'it wplaJty
doł'lczyć do oferty.
Zal'Z'łd Miejski 2laStrlJega, sobie prawo wyboru 'oferenta berz wzgdę·
du na cenę, 8. talkże prawo wmami.a, że pI"lletarg nie dM wyn11b.-u.
Lód.f:, we. 17 stycznJi.B, 1950 r.
ZABZ4D MIE.JSJU W ŁODZI.

Warunki według siatki płac Ministerstwa Zdrowia.
illatwierliie w otrzymaniu mieszlmnia.
Zgłoszenia
pisemne lub osobiste - Naczelna Dyrekcja P. P. Dział Lecznictwa. Warszawa, ul. Chocimska 24.
(k 686)

MEBLE - sprzedat - zamówIe_ ZGUBIONO książeczkę Zw. Zaw.
nia - zamiany, Łódt, Piotrkow· zaświadczenie lekarskie oraz inna
275. te!. 145_13.
(k384) dowody na nazwisko MalinOWSka
StefanJ.a,
(542g)
Dr KOWALSKI specjaUsta skór_ POMOC domowa dochodząca po
WAGI kupno, sprzedat, naprawa,
no.wenerycznych 3-7, Piotrkow_ trzebna. Małe gospodarstwo. Wa
stemplowanie, wypożyczanie wag PRZYBŁĄKAL się pies wilk. Ode
ska 175.
(274 g) run ki dobre. Więckowskiego 46-6
niemowlęcych, Piotrkowska 9.
brać za zwrotem kosztów. Bazaro
- - - - - --- - wa 1, Mikołajczyk,
OGŁOSZENIE
Dr BmERGAL, specja!1sta
POTRZEBNA pomocnica domowa
WANILINĘ stale kupujemy "Ste_
DyrekCja. :MiiJejskiego Prz~blJomtwa. Drogowego W l..odaJr ogła. bU" - Łódź, Llmanowskiego 7. SKRADZIONO teczkę z dokumen
skórne, weneryczne 4-6 Piotrkow Próchnika 25-13, prawa Oficyna.
sm prze1a!rg na. dostawę:
lika 134, tel. 269.96.
(k153)
tarni:
kslątka
wojskowa BKU
20 przyczep samochodowych - wywrotek o nolnoAel 3-6 ton.
FORD...E1fel kareta po gruntowo Łódź Miasto oraz Indeks szkolnY
POMOC domowa z umiejętnością
10 przyezep samochodowych nonnalnych o noAolUlścl S--6 ton.
Dr r,UKIEWICZ specjalista skór gotowania poszukiwallla. Sienkie.
nym remoncie do sprzedania. Wia ,,;ydany przez UŁ Nr 820/H na
Oferty w zalakowanych lropert:ach z MlJ)lsem: "Oferta na. do.sta.. domość tel. 173_97.
nych, wenerycznych 10-12, 5-7 w>cza 29-50.
(k656) nazwisko Kurowski Stefan. PrQSZ4t
wę przyczep semochodowyeh" należy skladać w termlinie
do dnia
V(ólczańska
4.
(k113) - - -_ _ _ _ _ _ _ __
o zwrot.
31
stycznia
r. do god7Jllny 10 W bIilul17le Dyrekcji M.P.D Lódź, ul.
SPRZJ;lDA:t.kupno.
.....
Naprawa
POTRZEBNA pomocnica domowa pjotnlwwska1950
17
(pop~
ofiCyna.,
trzecie
piętro,
pokój
34aJ,
gdzie
LECZNICA Spółdzielnia Lekarzy Wia domość Dr. Próchnika 34, m. 11 w tym samym dnJiu o god?JilIl1e 11 nastą.plJ otwaJrcie ofert.
wiecznych piór. Plac Wolności 7. ZGUBIONO kartę BKU Koński.
SpeejaUstów godz. 9-20. Porady,
na nazwisko
Wioerzbickl StaniWadlium przetaJrgowe w wynJlkośc:i 3% sumy oferowanej, należy
zastrZYki, analizy, dentystyka - POTRZEBNA pomocnka domowa wpłac:ić
"PEUGOT"
6.osobowy na chodzie sław, ur. 8.3 1911.
(549g)
do Bamku Komunalnoego IW Lodzi, na konto nor 363, a. kwit
gabinet kosmetyczny.
Piotrltow. Wschodnia 58, m. 13a.
(k753) wple.ty dołączyć do oferty.
do sprzedania. Sienkiewicza 29,
ska 3, telefon 216.48.
(kl51)
oglądać od 8 do 1.
ZGUBIONO
kartę rejestracyjnIl
Dyrekcja Miejskiego Prze~bńorstwa. Drogowego zastrzega oSO.
RKU Łódź Powiat. Nazwtsko Ml_
b:!Je prawo wyboru oferenta. bez wzgledu na. cenę, a. takie p1'8lWO
NAUKA
Dr HORECKI choroby żolądka,
SZAFA (biblioteka), lcrzesla. fo. kulaniec Franciszek, ur. 2,n 1912
urzmanda. że przetJaJrg nie dał wynliku, bez podal!lla powodów.
ldsz~k, wątropy, Narutowicza 35.
Stryk6w.
(556g)
tel
sprzedam.
Al.
1
Maja
15-1,
Lódź, d!Ilda. 17 styC'Zl1lill. 1950 r.
Tel. 206_99.
(k147) KURSY SAMOCHODOWE Kościu_
1-3.
(505g)
:MIejskie Przedsiębiorstwo Drogowe
szki 68 rozpoczynają wykłady 23
ZGUBIONO
książeczatę
Ubezpie.
(18/Z)
w Łoibi.
Dl' BALICKA specjalista: skóI1ne, stycznia.
DZIEWIARNIA maszyny okrągle, cza1ni Społecznej Nr 3447023 na
weneryczne. 4-6 Sienkiewicza 5 2 . - - - - - - - - - - - - - - - . 1 ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.
stoły,
motory urządzenie, sala nazwisko Spławska Stanisława.
80
m kw. do sprzedania, Wiado.
·
SZKOŁY
Dr GLAZER, specjalista - skOr_
mość tel. 266_92, 8--10 rano.
ZGUBIONO legit. szkolną, Pie_
Poważna SpółdZIelnio
POSZUKUJE SIĘ
Przysp. Adm. lłandł. L P. R.
ne. weneryczne. b-8. Andrzeja 28.
trzak Jan, RzgóW, Nowy Rynek 7
Andne.ia 4 przyjmuje zapisy
zatn1dnI:
SPRZEDAM
6
milionów
jednostek
KSIĘGOWEGO
na
Rul'sy
Adml.nistr
••
Handl"
Dr CHĘcmSKI skórno.wenerycz we maszYDopisania, księgowo .
penicyliny. Tel. 165.12 od godz.' SKRADZIONO legit. Zw. 2:aw.
księgowych.
referenta socJ"I.
n.e, b-8, Piotrkowska 157.
SJlruoŻby
ZdrowLa,
Bronikows.ka
inspektora z wysokimi kwa· 9 do 15, prosić p. zofię.
nego,
wykwalifikowane sily
lici, stenografii i język6w oł>.
Maria, PiotrkOWSka 97.
cych.
(k 4L1
biurowe. referenta planowania
lifikacjami,
na
dobrych
waDr PIETRASZKIEWICZ - specja
KUPIMY
szybko
domek
jedn-o.
-_ __
i statystyki, kfer. referatu O'
runkach.
lJsta chorób uszu, nosa, gardła, KURSY krOjU, szycia, modelowa_
rodz1nny. Pośrednictwo Plac Wol SKRADZIONO leg. tramw~ow,
dzieżowego (prod.) kier. refe.
ności 6.
(k732) i leg. Ligi Kobiet, SeroczyMka
11-12, 15-16. Sienkiewicza 73.
rua. Zapisy Instytut Przemysłowy
ratu administracyjnego, szofeZgłoszenia osoblis1e:
Kon·
Sta!lina 7.
.
(490g)
Stanisława, Łódź, Ogrodowa 8.
ra • mechanika. Oferty sub.
SPRZEDAM
dobre
karakuty
na
Dr KUDREWICZ speCjalista:
sum,
ul.
W6kzańska
57.
,,1950" Dziennik Lódzki .
niską
osobę.
Próchni'ka
28--4.
weneryczne, skórne 8-10. 4-7, ZEl'iISKIE KURSY kroju, szycia,
ZGUBIONO dowód osobisty (pal.
(k 687)
(k 665'_
Piotrkowska 106.
(k 82) modelowania' lPR przyjmują za_
cówkę) Stanistaw Szymański. Ru
MASZYNĘ do okrętki kupie.
da Pabianicka.
(553g)
pisy 10-18. Zgierska 30a.
Oferty
"PAR"
Poznall,
Ratajcza_
Dr TEMPSKI/ specjalista wene_
OGWSZENIE
ka 7 dla ,,1.304".
(k748) ZGUBIONO legitymację służbową
ryczne, slt6rne włosów. moczo. KROJU damskiego modelowania
Zarząd
MiJejskL w Lodzi
WYd. przez ZPWełn, Nr 2 Pawłow
płciowe. Piotrkowska Nr 114.
najnowszym systemem wyuczają
zanim kupisz - obejrzyj u
Wydział
Zdrowia mtrudni
MOTOCYKL "Zundapp', 200 (pra ski SzczepalIl.
(554g)
Kursy IPR. Zapisy Nawrot 32-·3
w
Sz.pitalu
nr 4 przy ul. Wól.
specjalista:
sO'Wana rama) sprzedam. Piel>l"Z'O.
Dr
ZAURMAN
cm.ńskiej 195:
wa 13-1.
skórne, weneryczne, 8-9. 5-7, RROJU nowoczesnego, modelowa
(k751)
ZGUBIONO legitymację, oddneIc
PIOTRKOWSKA 59
LEKARZY - na. stalnoW1islm
ck8:J) me., s7.ycia ubrań damskich, dZlie,
Narutowicza 2.
zametdowania. Nazwisko Zenon
poprzeczna oficyna.
asystentó\v,
Dereszewski, Biegańskiego 62.
cięcych, bieliźniarstwa, gorseciar_ =-:~;;.;.;.;.;;;;;;..;~;.;.;.;;;_ _ _ _ _.LOKALE
ABSOLWENT A wydziału leo
Dr REICHER specjal!sta
wene_ stwa wyuczają Dwuletnie, Rocme.
karskiego - na. stanowi.
ryczne, sk6rne. płciowe (zaburze.
ZGINeL ..l ksil,lŻeczka UbezpieczaJ_
Pólroczne
Kursy
IPR,
prÓChni'l
JTUPUJĘ
sko
lekarza
miejscowego.
nia) - Piotrkowska 14. czwarta- ka Z5.
ZAMIENIĘ duży pokój słoneczny ni SpOłecznej,
l.uczak Barbara,
(227g)"
sJódma.
(k117)
na pokój. Oferty Dziennik Łódzki Kwarcowa 69.
(507g)
Zgł~ przyjmuje Dyrek,
pod ł,Rokicie·"
tor
wyo:!:ej
wymlendonego
Szpi,
SAMOCHODOWA przyj
Dr JADWIGA A!I;FOROWTCZ
ZGUBIONO
legitymację
słutbo_
tala.
JU
PRZYJMĘ
na mieszkanie osobę wą "Filmu Polskiego", Zw. Zaw.
&kórne. weneryczne, kobiece- mUJe Z3Jpisy. Łódź, W6lczańska ~7
Lódt, dn 16 stycznia. 1950 T.
WSZELlUEGO ROD ZA •
kulturalną. Łódź, Lipowa 53-8.
1-7. Próchnika 8.
(kll8l 1
Oraz leg. tramwajowe. Mariachino
. ZARz,a.D l\1IEJSKI
IiROJU damskiego i
męskiego
()'"
L WOLNO~CI ..
wa Gabryela.
(579g)
(19
/Z)
\V LODZI.
uczv Instytout Przemysłowo-Rz",.
Ł DZ, P •
"'
••
POKOJU poszukuję. Zapłacę za
mieś lnJitczy,
ul, Stalina 7, zapisy
GAB.DENTYSTYCZNE
pól
roku.
Telefon
262.84
od
godz,
ZGUBn.EM rękawiczkę skórkoc~dziennie od 9-15.
8-1 TUd<rej.
(532g) wą na Piotrkows'dej. Zwrot:za
GABINET techniczno.dentystycz_
SpÓłdzielnia
"K.SIĘGODRUK"
wynagrOdzeniem JOOO zł. Pogonow
Łódź.
ld. Piotrkowska nr 24,
ny,
Pawlikowski.
Specjalność: UWAGA! Nadchodzi bllans rocz
ZAMIENIĘ
4 pokoje z kuchnią, skiego 19-50.
(666)
tel. 266.98
korony i mostki
porcelanowe. ny. Kup "Podręcznik Księgow<lś
gaz, wygOdy, I piętro śródmieście
Sienkiew:cza 27.
ci i
Bilansowania''',
Bolesława
posiad.. w sprzcd.'\iy bez drzew.
na
pokój
kuchnia,
wygOdy
i 2 no PRZYBŁĄKAŁA
się
wilczyca.
Iwańskiego.
Sprzedają
Księgar.
ne ),siążki handlowe dwu i
oajkorzystnlejsze tródło
koje z kuchnią wygody, Oferty Odebrać za zWTotem kosztów (k743)
ł1rzyrubrykowe.
(575 g)
pod ,,1122".
(577g) Zgierska 58.
POSZUKIWANIE PRACY nie. Cena 800.,
(570g)
zakupu
ska

SEKRETARIAT

I

Z-ty Gl.

BRI'CZES1"
WOJCIECHOWSKIEGO

skórki futerkowe

SZKOŁA

DLA"')"
i SK6RY FUTERKOWE

LEKARZ dentysta poszukuje prak _.K_U.P.N_O_i_S.P.R.Z.E_D.A_Z_
tyki zastępstwa z mieszkanie m, PIORA WIECZNE kU'Pujemy na
7,W'rOt remontu. Oferty pOd "Den wet połamane _ STALINA 6.
t ys ta " - Dzienn.lk Ł6dzki.
SPECJALISTA BRYCZESOW Las_
GOSPOSIA samodzielna przyjmie man,
Łódź, Jaracza H, m. 45.
pracę na p'ebanii lub w IculturaJ
nym małY'ffi domu.
Oferty Dz. RADIOAPARATY wszelkiego ty_
Łódzki pod "N 477".
(477 g) pu oraz części radiowe kup.uję.
G<I·ańska 17, Księżnlak.
(k627)

ZAOFIAROWANIE PRACY

ELASTICK S tibb e.go , stan dobry
POTRZEBNY GONIEC. Zgłosze, E,przedam tanio, Wiadomość Jara.
cza
40 u portiera, godziny 12-2.
nia. Redakcja "Dziennlilka Lódz,
kiego". P iotrkowsoka 96, III p. w
~dz. 9-15,

POTRZEBNA panienka do gabL
netu lekarskiego. Zgłoszenia tyl.
k!o 3-6, Kościuszki 32, m. 6.
UCZCIWA pomocnica
domowa.
referencje potrzebna zaraz. Próch
l\ika 16a-23.
(530g)

nU.SZYNY BIUROWE
naprawia

konserwuje solidnie
SPół,DZIELNIA POMOCNICZA
Metailowców I Elektryków pod
kierowo inżynier6w·specjalistów
L6dź, Daszyńskiego 6, tel. 147,53
Warsztaty: Jaracza 40, tel. 255·36

165 Piotrkowska 165
TECHNICZNA

OBSłUGA
Zarząd

ROLNICTWA

Okręgowy

W

Łodzi

ul. Nowotki 73 tel. 185,09
natyc~st wykwalifikowanych I{SIĘGOWYCH na
micjscn i na wyjazd. WnirUnld
do omówienia.
Zgłoszende Dz,ie.ł Finansowy.
(503 g')
~atrudnl

Zamioemę

GRAFIT tkaillina metalowa płótno
włókno azbestowe. Wytw6rn;a
Szczeliw Poznań, Aleja Wielkopol.
ska 10.
(k646)

SĄMOTNA

poszukuje pOkoju sub ZGUBIONO kartę rejestraCji BKU
l<lka torskiego
z niekr<:'J)ującym ~~~,skie UrbańCZYk Jan, U1'. 18.11

wejściem

śródmieście,

113_84.

dzwonić

(k754)

Ró2NE

ZGUBIONO legit. tramwajową _
Slusarczyk Edward, Łódź. Boczna 1.

POSZUKUJĘ

wsp6lnika
Wytw. ZGUBIONO Indelcs SGP i S. Nr
Wód Gazowych 1 Rozlewnia Piwa 01599 KuJiński Roman. Mali(istrac.
ka 16.

Zgłoszenia telefon 12L13.

ZGUBIONO kartę RKU Brzeziny
Kopania Antoni ur. 3.8 1912.

~

ŁOZECZKO
dziecinne zmatera.
cem włosiowym, biureczko, mate
NIANIA do 3.letniego dziecka po KOZUSZKI zAKOPIAl'iISKm po'- race, fotel wyściełany, komplet
trzellna. ReferenCje,
Piotrkow_ lecamy. Przyjmujemy reperacje prZedpokOjowy, łóżka żelazne oka
zyjnie sprzedam, tel. 163.24.
ska 89, m. 16.
i przeróbki. Jaracza 13.

"

2 pokoje z kuchnią,
wygodami w śródmi~ciu
w KALISZU
na duQ;y pokój z kuchml!l z wy.
godamd>
w ŁODZI.
Oferty pisemne pod ..Kalisz"
do a.dmiruistmcji
..DzieIllni!ka.
Lódzkiego".

z

---~-

ŁOZYSKA kulkowe.
Nożyce do
cięcia hl achy, żelaza. KaSzz,tman.'ecrez·

Magle ręczne poleca
Madej,
Piotrkowska
fon 272_08.

181,

.
tele.
(723)

SZCZELIWA Zbrojone. taśmy wla
zowe sprzedaje Wytw6rnia Szcze·
liw Laszklewicz, Poznań, Aleja
Wielkopolska 10.
(647)

::W:;"'~~Y~~D~~A~~~W~~!!!C~~A~:

Sp6ldz. Wyd.,Oświat. "CzytelniJ;:"
ZGUBIONO kartę RKU Brzeziny, Redakcja i Administracja: Lód~:
WIeczorek Antoni ur. 30.10 1914. Piotrkowska 96, tel. 217.82, 209,02.
204.75.
Dzial Sportowy 208,95.
ZGUBIONO
zaświadczenie reje_ Dział Miejski 207,18_ Dzia.ł Ogło.
Dział
Premumernt
stracj! wojskowej RKU Łódź, Bo_ szeń 123,33.
180.74. Wieczorem od godz. 17.00
guc.k.t Czesław ur. 7.4 1912.
tel. Redakcji tylko 209,02 i Sp<lr.
ZGUBIONO 1eg. Zw. Zaw., Ze. t'!wy 208,95. Redakcja rękopi.s6w
non Wróblewski Łódź, Masarska 12 me zwraca. za treść i tennmy
ogłoszeń nie bierze odpo\viedzięl.
ności.
ZGUBIONO legityrrację Zw. Zaw.
Spółdzielczych Nr 170798 na na_
Rctlaktor -n-ac-ze--C-in-y-:-zwisko Jarosiński Stanisław ur. ANATOL MIKUŁKIl
19.7. 1917.

(31)

:fJ '

Okęclel
skręci!
również
w drogę leśn~ .
dobrze to miejsce. Postanowił być
ostrożny. Cisza leśnego por!lnlm powiększa.
ła czający si.ę woltół Henryka niepoleój.
Czuj duch. czuj czyn! - ostrzegał sall'
siebie młody inżynier, przypominając sob!~
pamiętał

harcers!de czasy.
Przed nIm, na drodze widoczne
opon tamtego wozu.

8 DZIENNIK

ŁÓDZKI

były ślady

Nr 19 (1641) D-1-l1463

- Czy to przypadek, te I tamten wóz Je·
(1zie tą nieuczęszczan~ leśną drogą? - za·
~tanawiał się

Oleęcki.
mówiło

Przeczucie
mu, że nie. Miał sIę
o tym, zresztą, przekonać,'W pewnej chwili
przed sob'l slup dymu i usłyszał
potężny huk. Przerzucony przez leśny po.
tol( most wyleciał w powietrze.
Ledwo utlało się Okęckiemu zatrzymać
zobaczył

rozpędzony wóz. Jasne było, że komuś Z3_
leżało na uniemożliwieniu mu daJ'zej drogi.
Długo się zastanawiał co czynić dalej.
Postanowll udawać, źe stchórzył, że wy.

cafuje się. !l;a pewno był obserwowany. Za_
wrócl! więc I szybko ruszyl w powrotn~
drogę.
_
WyglądałO to ll3 odwrót,
Ale miody InżynIer bynajmniej nie mial

Odbito w Druk. Nr 4 Sp. WYd .• Ośw. "Czytelnik" Udź, ul. żwirki Nr 2

zamiaru ,·ezygnować. Ukryj samochód wśród
drzew o killca idiometrów od wysadzonego
mostlm i wróci! tam pieszo Poszedł przez
las, u",ażnle roz;;lądając sIę dokoła. Poru.
szał si~ zręcznie, cicho I ostrożnie . .lak In.
dlanin.
PoczuJ przyjemny dreszcz niebezpiecznej
pl'Zygody.
Ot, młodość!'M

