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Miniatura

Kołumny

dla kierowców PKS

Zygmunta
Łódź

W I etapie międzystacyjnego współ
zawodnlctwa PKS palmę pierwszeń
stwa. zdobyli pracownicy (kierowcy
i personel admin.) stacji Łódź, poko
nująo stację Warszawa..
Zwycięzey zdobyli nagrodę pr~e
chodnią, w postaci r.-iniatury Kolum
ny Zygmunta.
W niedzielę 22 Ibm. odbędzie się
w Łodzi uroczyste wręczenie nagro- ,
dy zwyciesldej zalodze stacji PKS I
Łódź.

MIASTEM

l

Wielkie. osiągnięcia S-lecia podsumowane na uroczystym ilosBedzeniu 18N
dokonano przebudowy życia gospodarczego, polityCl7Jrlego t społeeznego,
trudności, które
piętrzyły
się na
drodze reaUzaeji tych zadań i pomoc
Związku
Radzieckiego w ciężkich
moment'c\ch.
Następnie mówca dokonał analizy
wszystkich dziedzin życia naszego
miasta i pięciOlletniego dorobku. Naj
większym osiągnięciem łódfZkiej kIa
sy robotniczej, inżynierów, techników i inteligencji pracującej było
przedterminowe wykonanie Trzyletniego Planu Gospodarczego.

Dorocznym zwyczajem zebrała się w dniu wczorajszym,
w 5 rocznicę wyzwolenia Łodzi przez Armię Radziecką
ł Wojsko Polskie, Miejska Rada Narodowa, by na uroczystym posiedzeniu dokonać przeglądu osiągnięć miasta i jego
mieszkańców pod rządami władzy ludowej.
juszu i pr:z.yjaźDti. ze Związkiem Radzieckim, z którym łączy nas najści
ślejsza jednoŚĆ .i.deoIogicrzna, z którym łąezy nas wspólna walka w
w szeregach światowego obozu pokoju i socjalizmu przeciwko podżegaczom wojennym anglo-amerykań-

skim.

Stoimy w szeregach światowego
obozu pokoju pomni tego, że wolność naszego kraju i naszego miastoa. akupiona została pmez tysiące
żołnierzy radzieckich poległych na
przedpolaeh Moskwy i Leningradu,
Stalingradu i Lenino.
Wolność naszego miasta okupiona została śmierciil robotników łódz
kich _ więżnió\v Radogoszcza, spa
lonych żywcem przez barbarzyńców hitlerowskich w pmeddzień wyzwolenia.

M. MINOR

Pre'1:ydent miasta
"Rośnie

w Pol9Ce nowy

człowiek

świadomy, zdolny do wiel
łdch uczuć i do wielkich
czynów.
Rośnie w Polsce siła potężna, zdoI.
na do dźwignięcia wzwyż dziejów

-

wolny,

Z ofiarnej krwi najlepszych Bynów 'bratnich narodów Związku Radzieckiego, :z. walki
wyzwoleńczej
polskich mas pracującyc1:l, powstała
do życia ojczyzna
klasy robotniczej
L d
- Polska u owa.
W piątą rocznic!} zwycięskiej ofen
sywy wojslk radzieckich, mając za
sobą cały dorobek minionego pięciolecia, w całej pełni ocenić możemy
czym było i co dało naszemu narodoWi ZwYcięstwo radzieckiego oręża".

grotla zostanie wręczona poecie w
Warszawie.
W imieniu Związku Zawodowego
Literatów złożyła gratulacje roeobecnemu poecie Seweryna Szmaglewska. NastępnIe głos zabrał I sekreta~z K'Y i KŁ PZPR - Dworak~
ski, :ktory . scharak~~y~ował. tworczoś~ TU~Jm.a rozwlJaJ~cą SIę w (>parC1~ o zycle pr?le~arJatu i reprezentuJącą Jego. dąze~a.
.
Podczas. p~S1e~eI}1~ wpłynął ~o
s~k o złoz~me W1~ncow pod po~kiem WdZ1ęcznośCi w parku Pomatowskiego na grobie Nieznanego
Masy pracujące zrealizowały z ho Żołnierza 1 na Radogoszczu, celem
norem Tmyletni Plan gospodarczej uczczenia poległych bohaterów w
odbudowy i &tworzyly warunki do walce o wyzwolenie, który został
podjęcia walki o Sześcioletni Plan jednogłośnie przyjęty.
rO'LWoju i przebudowy naszego miaUroczyste posiedzenie Miejskiej
sta.
Rady tTarodowej przesłało depesze z
Łódź wyzwolona. Łódź klasy robot pozdrowieniami, ~~razami czC! i
niczej, stała się miastem gospodarki hołdu do GeneraliSSimusa .Stalina?
socjalistycznej, miastem pracy. Sze- Pr.e~ydenta RP Bolesława BI~ruta l
reg licZb, które przytoczy! mówca MinIstra Obrony . NarodoweJ Marzobrazowa'ły najlepiej zmiany, jakie szalka Rok~~sowskl;go.
.
dokonały się w strukturze ustrojo·
Uroczystosc zakonczyła ei.ęśc arty _ _ _- - - - - - - - - - - wej ł w obliczu socjalnym miasta.
styczna, w której udział wzięła orlae
stra Filharmonii Łódzkiej i chór im.
Po prnemówieniu prezydenta Mi- Moniuszki. (zt)
nora głos Ilablerali przedstawiciele
partii
politycznych.
W imieniu
łd
ł
SOFIA, 19. 1. (PAP) - W dniu
PZPR glos zabrał sekretarz KŁ Du19 bm. nowy rząd bułgarski a; premak. w im!eraiu S onl'lictwa DemoWczoraj o gcdz. 19 odbyła. slę mierem Kolalow n na czele złożył
krat~·cznego - Swi"tko'wski; w imie
.• zł'
-,'"
J"
uroczys t osc.
. ozeu.
.•a Wl~nc~w
na przysięgę
konstytucyjną w Zgro.
niu Zjednoczonego Stronnictwa Lu- grobach zołmerzy rad:uec!{lch w
.
dowego - Wróbel; Stronnictwa Pra Parku Poniatowskie~. Pod pomni- I madzemu Narodowym.
cy - Łabętowlcz, w im: Woj. Kom. !dem Wdzięcznaści, glizie trzymali
u
Zydowskiego - FalkoWska i w dmie honorową wartę wYcltow~kow~e'
U
niu Garnizonu Łódzkiego - płk Szkoły PoI._Wych. zgromadzlły Slę
lU ]I
Friedma.n.
d~legac
.. j.e ~ałóg fabrycznych,.o.rga- "O polłshlll
W d a lszym ciągu uroczyst oś Ol. mzac~l l l wzne rzesze l u d noscI, b y I III"'Nakładem "Książld i Wiedzy" uoddac hołd ~?hatcmm poległym za kazał się "Krótki zarys życia i dzia
miało się odbyć wręcz,enie nagrody n
l łalności Włodzimhrza lljicza Leniliterackiej miasta Łodzi poecie Ju- aszą woll!ooc..
.
lianowi Tuwimowi. Niestety zły stan
Jewl0czesnle zlGzono wience w : ..
zdrowia nie pozwolił laureatowi na P..adogoszczu i na płycie Nieznane- naW' d . t l'
382 t
dru
d d _..... _- g miast Na go. Zo.łnierza
y ame o lezące
8 r.
•
przYJaz
o ~VUL.J."ue o
a.
•
ku, bogato ilustrowane, stanowi prze
kład z ostatniego wydania
rosyj.
skiego 1945 r. przygo.towanego przez
Instytut Marksa - Engelsn - Lenina przy CK WKP(b).
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V rocznicy
Plenarne posied~enie MRN zgromadziło w . 'sali
Filharmonii Łódzkiej
li
...4-<,
przed stawlC!e' paL..ii politycznYCh,
organizacji młodzieżowych., Związków
Zawodowych, instytUCji społecznych,
naukowych, kulturalnych i WOJ·ska.
W Prezydium Rady zasiedli prócz
ruch pmedstawiciele łódzkiego świa.
ta pracy, zasłużeni i wielokrotnie od
znaczeni i nagrodzeni przodownicy
pracy :z. łódzkich zakładów produkcyjnych.
Po zagajeniu.

posiedzenia

~~~~!st~~~a Pf~:;:~:~f) Ler~: N;;.

wolność,

Książka

ukazała się 'IV nakładzie

250 tys. egz.

rego zasypany został 20_letni górnik polski, Kazimierz Kasprowicz.
Wypadek miał miejsce o godz. 7.30
rano. a dopiero o godz. 19.30 grupa Warszawa-tyrardów
ratownicza odkryła zwłoki Kazirnie
W piątą I'o.czn' cę oswobodzenia
rza Kasprowicza.
WarszawY. prze}rnzana została do
Kasprowicz był jedynym żywicie użytku knIejowa lima elektryczna,
lem rodziny, składającej się z chorej lącząca Warszawę-Sródmieścde z
Żyrardowem.
matki i 2 nieletniego rodzeństwa.

Kole)

e~ektryczna

Prowizorycz e wYllik-, wuboro· w

W kopalni nr 2 grupy Houllieres
Nationales w LeM, departamentu
.J)'
W t .
j kspl .. dł' ż Pas de Calais, na skutek braku u- holeqiuJIBJ e'el~toróUJ UJ /F i.,'ond"
eJ same e - OZJl oz:na Clę,
.
kich obrażeń drugi górnik polski rządzen ochrQnnych, doszło do meHELSINKI (pAP). - Według pro>- - 63 mandaty (296.760 głosów).
Roman Durczewski , lat 42, który od szczęśliwego wypadku, w czasie któ wizoryczl1ych danych, wybory ko-- Szwedzka Partia Ludowa. - 24 man
legium elektorów, którzy mają wy- daty (131.386 głi>Sów), Ludowa Pal'_
b
' z kl'
t'la Cenrowa
t
rac
oel prezy d en ta Fl-'a
'.IU n du" ,
- 12 JDandató w.
.... • • •
dały następujące wyniki:
fi
DemOkratyczny Związek Narodu
'3clsłych danych o frekwencji wy
Najwyższej
Fińskiego - 65 mandatńw (324.919 Iborczej dotychczas brak.
MOSKWA, 19. 1. ._ Kampania słowych włączaJ·ą się do współza- głosów), socjaldemokraci - 65 man
Według tymczasowych danych,
' ), kn~~~~'
fr e k wencJa
.,
wyborcza do Rady Najwyż8zej ZSRR wodnictwa ku czci wyborów, zobo- d a tów (332687
"
gIosow
v .........vame prze k racza ł a na o""dół
staje się coraz 'bardziej ożywiona. wiązując si~ przedte~·minowo wyko· tyści i liberałowie łącznie - 71 man 61-62 proc. z wyjątkiem Helsinek,
przez R b '
t'
kł d6
ć lany P rodukcyJne I kwartału datów (412.577 glosów), agrariusze gdzie głosowało 72 proc. wyborc6w.
y

Zmarły osierocił żonę i 2 dzieci.
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~Wu gbos
bO~::~ ROadotamcYNYaS1CęcZYezlanaa
za
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l en_na
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Nowe
śmiertelne olio y
górników polskich we Francji

~WOI~~iz~r~~d~akazji

rząd blIłgarski
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l'larodu. zdolna do twórczego udziału w wielkim wyzwoleńczym pochoW da19zym ciągu referatu prezydz'e ludzkości.
dent omówił pierwsze zadania jakie
stanęły przed łódzką
tródłem tej siły jest pglskJ. lud pięć lat temu
.
'aki h
pracujący,
którego przeWodniczką klasą robotmczą, warunki w J <:
jest klasa ro'botnicza, a chorążym
- Polska Zjednoczona Klasa Robotnicza.
Wsparci o tę silę, wzbogaceni dog",iadC'leniec.!1 i jasną ideą przewod
nią,
przyśpieszajmy
śmiało tempo
naszego marszu. Mamy drogę otwar
tą i pewną. PJan działania spraw
dzony i porywający. Naprzód wi~c!
GENEWA, 19. 1. (PAP) - Z
27 l~t pracował w kopalniflch fran.
Do .socjalizmu! .....
ryża donoszą, że długa lista górni.- CUSklCh.
Słowa te powiedział Prezydent ków polsJ?ch, którzy s~aci1i ży~le I stan Du:rezewskiego. który zostal
Bieru.t w rocznicę Kongresu Zjed- w ~{Opalnla~ francus1.och, .P0W1ę- przewieziony do szpitala, jest gronoozenia. Słowami tymi zakończył ks~~ła się .0. Jeszcze Jedną oflarę. W żny. Ma, on zmiażdżoną. klatkę pier.swój referat prezydent m. Łodzi - ml~scowOSC1 Verq.um (grupa kO_ siową, oderwaną lewą rękę, st:raClł
Minor na uroczysty.n posiedzeniu paln Noeux les Mines) wybuch ła- on jedno oko a drugie jest za gro_
:Miejskiej Rady Narodowej zwoła- dunku dynamitowego spowodował 1 żone.
'

wśród

Nowy

zabrał

prezydent Minor.
. .
Na wstępie swego przem6wlema
mówca powiedział:
"Wyzwolenie demi polskiej przez
Annię Radziecką, otworzyło przed
adasą robotniczą i. masami ludowymi
naszego !kraju nO'wą kartę dziejów.
l1~wą er~ w ż~ciu Polsla, która zna
lIDenna Jest meustannym pochodem
na.przód na drodze do szczęścia i dobrobytu _ na drodze d soc'ali mu.
o
J z
Rocznica dzisiejsza przypomina
nam raz jeszcze, że podstawowym
warunkiem umocnienia DaS'lej suwerenności i niepodległości, naszego
pomyśinego rozwoju na drodze do
socjali2\tIlu, jest stałe pogłębianie 50-

UJ g
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or
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PCałym
wsiach

~iastach

118 dZ1 ~ aczy Z
1I

aązkowych
wOJ·skowym w
ch

w
i
l.!"
odbywają się pogadanki Pl)O
~,
święcone zbliżającym się wyborom
i radzieckiej ordynacji wyborczej. stanl"e
"sądem"
Atena
WARSZAWA, 19 1. (PAP) - Pre- Żywą działalność wśród wyborców
dent .n. P. otrzymał następującą p~owadzą :ad~ie.ccy pi!i~rze i dzienBUKARESZT 19. l. - Radio Wolnej Grecji oglosił~ we wtorek
epeszę·
• t
_ nik a rze. Rowmez arlYŚCl teatrów ra'
c "Rada. NaczelruL Stronruc warzpra dzieckich wygłaszają odczyty w sa· tekst depeszy sellretarza legalnie wybranej egzekutywy Greckiej Kon! pro.SI ?b. P r e~denta. o. p. yj,- lach wyborczych i urządzają kon- federacji Pracy - Theesa do ONZ, Swiatowej Federacji Związków za.:~()nsWYOlraldzowanCZCsitlo.za~etWnolenpUlra' c~~ certy dla wyb?rców. .
Wo.dowych i rządu USA, Związku Radmeckiego i Wielkiej Bryłanii.0'Y e r nruc w
J'
Szeroką akCJę rozwmęły wydawom
wierne l1aJlepsz~ trad?,cJ
. s~e- nictwa radzieokie. Do końca styczDepesza stwierdza, że rząd atell- piętnujemy nową a:brodnię rządu
go ruchu ~~mno~y swoJe WYSIłki i nia ukaże się około 43.000.000 egzem ski przekazał sądowi wojSkowemu monarcho-faszystowskiego. Legalny
wniesie sWOJ two.rczy wkład w slu- plarzy książek i broszur, poświęco- 118 działaczy związkowych, którzy sekretarz greckiej Konfederacji Pra
ibie Polski Ludowej oraz światowe_ nych wyborom do Rady Najwyższej od la.t 3 internowani byli w obozie cy WZywa ONZ, ŚFZZ i rządy wygo pnltoju ł postępu.
ZSRR. Referat Józefa Stalina o pro- lUakronisi. Wszczynając ten proces, mienionych krajów do interwencji
Prezes P.ady NaczelneJ
jekcie konstytucji oraz jego prze- rząd ateński chce sterroryzować ma dla uratowania 118 greckich dzia.
STEFAN BRZEZIRSKI
mówienia na zebraniach przedwy- sy pracuJące l
zahamować ruch łaczy związkowych, których życie
Sekretarz Rady Naczelnej borczych ukaż" 6i~ w 3.000.000, strajkowy. W imieniu greckiej kła- znajduje się w niebezpieczeństwie.
JAN ZAGIERSKI
egzemplarzy.
sy robotniezej - głOSi depesza wSpprzem

do Prezydenta RP
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kraju

przed
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Na drogach nonsensu

~l
Dobrze ~ię stało, że na 26 rocznicę nierzy. Rzucone przez niego WÓW-Ilffiperialistów, zmuszają Lenina do Dzień 21 stycznia 1924 rO'ku okrył
wielkiego przywódcy mi ę- czas wezwanie "niech żyje rewO'lu- na dlud zkiej pracy, Nie ma zagad- ciężką żałobą cały międzynarodowy
dzynar odowej klasy robotniczej i lucja socjalistycrzna" rozpoczęło 0- nień , które by nie pochłaniały jego prO'letariat, W Gorkach PO'd Motwórcy p:erwszego na świecie pań- kres największej pracy r ewolucyjnej wytężonej uwagi, OsO'biście bierze skwą zakońmył swe życie człowiek,
stwa socjalistycznego, WłO'dzimierza Lenin przy wybitnej, stalej i nieugię ud zi ał w budownictwie kadr Czel~ kt6ry b6rł twórcą pierwszego na
Iljicza Lenin a, "Ks iążka i Wiedza" tej współpracy Stalina, kładzie moc wO'nej Armii, opracowuje szczeg6- świecie państwa socjalistycznego,
wydala starannie, przejrzyście i este ne podwaliny pod rozwój Rewolucji ły planowanej gospodarki z taką
W' "_' ,
- ś ' t In s t d
17'·0't".Kl. ZaryS ~YCla
, , 'd'
P 'd'
'k
' S wyml' co d'
l e l 'Lenina
h 1 'ego
l
rue
ffiler nauld
e y iz dzieła
an ar
tyc znie
, ,,,,,."-1
~ ,Zla-I ~z zlerru,O',?,eJ:
nenny- samą znajomością rzeczy i 'gruntO'w
m śli,
łalnoscl człOW ieka ktorego lImę z mi przemoWlemami porywa on ma na wiedzą rozstrzyga kwestie odbu 'ł ,J
,Y
d
Stali
najwd.ększą czcią powtarzają rO'bot sy pracujące przekonywa je, uczy,
,
,
uJ~ ~ swe mez:;two ne r~ce ,
,n,
nicy cflleg<J świata. Robotnik polski wskazuje dr~gę, rzaprawia do waliki, dowy przemyS'~ Jak l sprawy rolne, n~Jbhzs~y, ,wyp~oł><;'wany , l ,meugH~mk
przewracając z rzainteresowaniem budzi wiarę i zapał. Ki~dy w roku W. mozgu L,emna, powstały wszY,et- t~ . w,s.połbOJ<?:v
1 1przYJaC!lel Wlo=
kartki tej książki, znajdzie na nich 1917 Rząd Tymczasowy wydaje na- kle kO'ncepcJe ZWIązane z ustablli- dZI~ruerza TIJlcza: Z honO'rem wyko
y " ?O'trzym~deo
dokładne odzwierciedlenie genialnej kaz aresztowania Lenina O'Puszcza zO'waniem i umocnieniem władzy ra ~uJe ~est~me,nt .1
po~taci, zapozna się szczegółO'wo z on stoli cę i w ukryciu wypracowuje dziec-kiej,
J~c ,~erme . l ,rut;za~ ~,~~e IPrzy~:.~
k~zdym ,et~pem twóroz.ego i praco- swój genialny plan działalnOŚCi par
~~,Jazł~ż~ ~di~m~6 at ~l ,o szew;t,',,_
Po rozgromieniu wrogów we- ł b J
Y, dz '
~~l na za,
WItego zycla Lenina, pozna entuz- tii, wskazując m etody decydującej
je.~ i zapał, z jakim Włodzimierz walki o władrzę proletariatu,
wnętrznych i zewnętrznych, Lenin s~i~::ZJ~o~e ~~u
g noroeyJ
IlJlcz walczył i tworzył w nieugiętej
Nocą:l: 24 na 25 października O'bej poświęca się pokojowej pracy nad
z u
,
wierze w słuszność sprawy socia- muje Lenin w gmachu Smolnym ]Cie budową ustroju komunistycznego.
Polska klasa robO'tnicza zapoznarownictwo nad powstaniem, a po Sam dając ze siebie ' wszystkO', nie jąc się z zarysem życia i działa1noś
llzm.
Lenin przyszedł na świat 22 kwiet zwycięetwie Rewolucji - przewod- bacząc na trudy, wymaga także od ci WłO'dzimierza njicza Lenina, czer
nia 1870 roku, w Symbirsoku nad nictwo p ierwszego rządu robotn:czo- innych pełnej gotowości i ofiar dla pać będzie z niego najlepsze wzory
W ł
k
chłop skiego, Zostaj e przewO'dniczągenialnej taktyki leninowskiej i boI
Q gą, ja o sya ludZi inteligentnych cym
Rady Komisarzy Ludowych, wie~x:iej sprawy. Rzecz jasna, że tak szewickiej wytrwałości w walce i
i postępowych, Właściwe nazwisko
'
t b"
b' s '" 'e
jego brzmi Włodzimierz Ulianow. PO'czątkowe lata młodej Republiki wyczerpUjący ry zycla:o l WyJ, I?ra 7y o nowe, lepsze, piękniejsze,
W r , 1887 rozpoczYll3 'Lenin swoją RadlZieckiej, szarpanej przez reakcję L:nin zapada coraz bardZiej na zdro ZyCIe.
drziałalność rewolucyjną i już jako wewnętrzną i ij{rwawą interwencj ę WiU,
A. KAR.
17-letni młodzieniec zoetaje areszto
wany za udział w rozruchach studenckich, Jego brat Aleksander zo- <
,
.
••
stał w tym samym roku stracony 'la
to, że brał u.dzlał w przygO'towywa:oiu rz;amachu na cara Aleksandra III
W O'kresie od 1893-1894 Lenin czyn
ny jest w Moskwie i Petersburgu,
wewnętrzne
Węgier
Tutaj wygłasza swoje pierwsze pło
mienne !przemówienie, opracO'wuję
BUDAPESZT, 19, 1. (PAP)
wiedź rządu rumuńsk!lego na wezwa WIllętrme sprawy Rumunii, pl1Zeclw_
referaty, nawiązuje trwałe kontakty Dzienniki węgierskle opubl:ikowaly n.ie Trybunału Międzynarodowego w lm czemu rząd Rumuńskiej Repubz PO'\,'Istającymi kółkami robotni- komunikat wy"-I'ału informacJ'l' wę H dze
lik' L d
' k te
'
W t
'
t"
lU.
a
,
I U oweJ
a' gorycz:rue proteczynu.
ym czasie pows aJe Jego giersk;iegO' Ministerstwa Spraw ZaRząd rumuński. uważa, że rezolu- stuj'e,
&łYJ:lUa ~r~c~ "Kto. tO' są:' przyjaci~le granicZlI1Ych, który stwierdaa, że cja Zgromadzenia Generalnego z 22
le ludu l Jaik O'm wOJuJą przeCiW Zgromadzenie Generalne ONZ zgo października ub, roku zalecająca
Rząd !rumuński uważa, że Tirybusocjaldem?krat<lm". RO'l.p~zy~aj~ dnie ze swą decY2Jją z 22 paźchierni zwrócenie się do '11rybunału Między_ nał Międzynarodowy nie jest orgaelę reI?resJ~ i ~resztowama, Slepa- ka ub, roku zvrróo:.ro się do Między- narodowego w Hadze o przedstawie nem kompetentnym w tej sprawie,
cze oTlentuJą, Się szybko, jaką rO'dę narodowego Trybunału w Hadze z nie opinii prawnej jak ;również pod- ponieważ jest to sprawa wewnętrz()d~a L~n~ w, ~alce z terrore~ prośbą o wydanie opinii w sprawie jęte przez Zgrom~dzenie Generalne na Rumuńskiej Republiki Ludowej,
1 mespraw~edllwos?Ią. W ~rudn1U rzekomego naruszenia "praw czło- dalsze kroki przed 'Ilrybunałem Mię_ a więc Illależy wyłącznie do kompe1895 ;r, Lerun, zO,etałe ponO~le aresz wieka" na Węgrzech,
dzynarodowym _ są kontYI1uowa- ten~ji Rumuńskiej Republiki LudotO'wa~y;, w WięZIemu pozostaJe przez MiędzynarodQWY Trybunat w Ha niem politYki mieszania się w we- weJ.
14 mieslęcy. W r, 18~7 rz;osta~e ~es~a dze zaproponował rządO'wi węgierśmierci
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sprawy

W

fy~aZ:S'ł~i~ ~e~:itbi~;ii:iew~~~;~
~~~m~z:~~~~~e~S:i~t~~.
szereg swOlch
.w odpowied.zi wystO'sowanej

w tym czaSie pl9Ze
prac teoretycznych,

Trybunału

Międzynarodowego

w
do
w
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i

Rum unii

5 rOCZn-I cę

'

Po powrocie z zesłania Lenin wy Hadze
węgi~rsk;ie Ministe.rstv~o wśród
daje pismo marksistowskie "Iskra", spratw żZagrand"czny~h Pk~wlJ~u.Jede SH~
Uroczyście obchodzili piątą roczzapowiada 'ąc w ' na o e rzą węglers l me:! no"
b--'-'" _-'...:
.
,
J
,ple~~zym num~- krO'tnie O'świadczał iż rządy Stanów mcę oswo v:=~la 1..N<.J..t.l pracown:r~e, ~e celem ,JegO' Jest stworzellle Z'ednoczon c ,vi Er t anii nie ma cy Wydz, Oswlaoty Zarz, M,
sll~eJ! zorgamzowa~ej pa.;tii, b~z, J żadn Ch Y ~d~tav:,. i ~e ma'ą pra, Program ,aka~emii składał się z
~~r~l
klasa ~?bot~cza, m~ ,będ,z"1 ~a
się do ONZ Pdd pre_ trzech CZęŚCl, k~,ore by~~ przegląde~:
g
dz1 , w!pełruc sweJ ':'IlelJ.de~ ~1SJI tekstem zmyślonej przez nich spor- okresu OkupaC?l, ch~.h ~zwole~a
• eJolweJ - :wyzv:olen;a sleb~e, l ea neJ' spra,'''' ponieważ całe śledztwo i podsumO'w.alIllem OSlągmęC 5-lecla,
.ego udu z mewO'lI politycznej :I. eko
.. oJ,
•
sam
c
' jest bezprawne.
t
nOm1czne '" W t
k iedy zac~yna uk~ ać;:n 1s~~~'
W
dals.zym
ciągu klJmunikat
lZy
nawiązuje się ścisi: lącz~oŚć mię: stwierdza, że węgi~rskie Ministerdzy Leninem i Stalinem która trwa stwo Spraw ZagranIcznych wystoso
Ł
nierozerwalnie przez całe życie Le- wało nO'ty do st. Zjednoczonych li W
O Zl
nina, Rok 1905 przynosi pierwsze Anglii w O'dp?w~edzi ,na not?' ~ząWczoraj przybył d? naszego mlaosobiste spotkanie tych dwóch ge- dów amerykansklegO' l brytYJsklego sta znakomity prehistoryk czeski"
,
..
w spraWl'e śledztwa ,
prowadz'Jnego
f
U 't t
K
l
ruuszów rewolUCJI. Lenin przebywa
p r o esor
ruwer~y: e u
aro a w
na emigracji do roku 1917 w t m przez Trybu.."lał
Międzynarodowy Pradze, dr Jan Fillp, Na zaproszeHa:u e , W n?tach tych l7:ąd w~- ~e Uni,,:,ersYt~tu Łódzkiego wygło- jak powszechme wiado~o _ ~ata 1912-1914 spędza w bardzo cięż gJ.~rski p~dkresla
ponO'wnle,
~e el on dziś, dru,a 20,1 <l godz, 18 w
kich warunka ch materioalnych w ~,rue ma z,~d?ego ,spo~
o?nośrue gmachu WydZiału ,FarmaceutYC'ln~:
Polsce: w Krakowie i Poroninie, mt~rpretac~1. 1. r~allzacJI,trak~atu ,Po go UL przy ul. Dindleya 5 w ss..:!
Wybuch wojny światowej zagnał go kOJowego 1 O'śwladcz~, ze wysumę-: Nr 14 od,czyt pt. "N owe odkr~,~:a
do Szwajcarii, gdzie odbywa się te pr,zez r~dy Sto ,ZJ~dnocz~nych 1 archeologiczne w CzechosłowacJI.
międzYl1arodowa kO'nferencja lewicy W, Bryt~rul oskarzerue słu,zy t~ l!czony czeski podczas ~wego dwu
socjalistycznej w Zimmerwaldzie i r~ądom Jako pretekst do mlesza,ma dmO'wego ,pobytu w ŁodZi zapozn~
Kienthalu,
IDę w wewnętrzne sprawy WęgJ.er- się w Panstwowym Muzeum Preh;skiej Republiki LudO'wej,
storycznym z najnO'wszymi O'siągnięDo Rosji wraca Lenin pO' rewO'lu...
ciami łódzkiego ośrodka badawcze
cji lutowej, gorąco i serdecznie wiBUKARESZT, 19, 1. (PAP), Dzien_ go w zakresie pradziejów naszego
tany przez proletariat rpsyjek.i i żoł niki rumuńskie opublikO'wały odpo- kraju.

W·
a znanego
uczonego czeskiego
d .

v.:

ALEKSY

TOŁSTOJ

(29)

ZDARZENIE
NA STATK
Przeklad Mt1l'iana L. Bielickiego

- Gdzie się wszyscy podzieli? - spytała Szura.'
- Awanturują się na dole. A pani kogo szuka?
- Cóż to? Sledztwo? - Szurze rozdęły się chrapki, - Bardzo dziwne ...
Odwróciła się i z pośpiechem odeszła. Po trapie,
prowadzącym z dołu, wszedł kapitan.
Parfienow,
spogl.!.dając w ślad za Szurą, mruknął w zamyśleniu:
- Głupia na amen ...
- Towarzyszu Parfienow! - głos kapitana
'rżał. Co to jest? Przecież ja będę odpowiada!
Tam na dole - hałas, śpiewają romanse, mister
Limm - Amerykanin, pijany w dym - tańczy z Cyganką... W czwartej klasie podniecenie, ludzie, nie
mogą spać ... I nie rozumiem, skąd tylu pijanych ...
A kto będzie odpowiadał? Ja... Ze łzami błagałem
towarzysza Gusiewa, a ten mnie wypędził...
- Idź spać, - Parfienow poklepał kapitana po
ramieniu. - Jeśli Gusiew przepędził, to się nie
pchaj, nie twoja sprawa.
- Ale przecież za porządek na statku ja odpowiadam ...
2 DZIENNIK ŁÓDZliiNr 20 (1642)

Jak nazwalibyście człowieka, kt6ry pojechał, do Francji, przebywat
tam przez kilkanaście dni i po
powrocie dl) swego O'jczystego kraju nie umiał powiedzieć, czy Francja jest monarchi ą czy republiką?
Nie chcemy używać tegO' określenia,
b o mU~le
' lib y śm y w Yl'azl'c'
, , się niepo chlebrue o przedstaW1clelu kongresu
amerykańSkiego,
któremu właśnie
przydarzyła się podobna historia,
Senator demokratyczny ze stanu
Oklahoma, nazwiskiem Elmer '!'homas wyjechał jak i wielu jego Innych kolegów' w podróż -:inspekcyjną do Europy, Przemycił przez gr:anicę belgijską butelkę szkockiej
whisky, pochwalił generała Franco,
zażadał uzbrojenia Niermec i obraził Szwedów ,pO'nieważ na l'Otpisku
n ie przywitano go dostatecznie u-

w nCJ I

niżenie,

Jego zachowanie w Szwecji wytak wiele hałasu, że po podziennikarze amerykańscy
~.
urządzili konferencję prasową, by
przek'lnać się ~ jego własnYCh ust
o jego przeżyciach,
I tu sena.tor odkrył przed k<lrespondentaml całą głębię swej wiedzy o Europie, W 24 numerze amerykańskiego tygodnika "Time" z 12
grudnia, (str, 10) majduje się opis
konferencji prasowej senatora Thomasa., z którego cytujemy najcelniejsze wyjątki, Senator był w dO'skonałym humorze
i
powiedzia!:
"Przyjęto nas wszędzie dobrze z wy
jątkiem jednegO' kraju, Wydaje mi
się, że wywołałem dużo hałasu w
tym kraju, Ale nie mam zamiaru
nik<:>go przepreszać". I dodał z dumą: "ZO'staliśmy dobrze prrzyjęci
i
~e:Cjf.~my królewskie w Danii
Gdy usiadł, jego sekretarn pochy-

wołało

wro""e

Ul się i

szepnął mu coś do ucha.
Senator podniósł się i powiedział:
- Chciałem powiedzieć, że zostaliśmy dobrze przyjęCi przez króla
~:ec~ól~, nie Szwecji. Szwecja nie

zwoIenal a

Il.ł
Y
IV

pracowników Wydze Oświaty

zw:a-cal

Geografia
senatora Th masa

Słowa

.

zajął

Gdy senator Thomas
ponownie miejsce, jego sekretarz znów
nachylił się do ucha i zaczal coś

~:łą~~o~~h~~~ g~~~e~~P~~~:

referatu okolicznościowego prawdę ma?" - po czym podniósł
przeplatane były recytacjami i śpie- się po raz trzeci:
wem UC7.n1ÓW szkół wieczorowych,
- Panowie _ wykrztusiq _ po_
Grała o;rklieska I oddziału Związku myliłem się, N~e wied,ziałem, że
Samorządowców. .
I
Szwecja ma króla. Właśnie poinforPełne W1Z1IUSzeI!lla i dumy płynęly mowano mnie, że ma, Ale to jest
ze sceny słowa porównujące "dziś" wiadomość z drugiej ręki.
i wczora 'u sł ~ b
'
"
J, o , Q :TaZUJą-<;e O~O'~
Właściwie nie dziwimy się sena~y docobek 5.lecla., Jego OSlągmęCla ltorOWi Thomasowi. Co warta jest
1. ~
. d~b~cze: zak'
w~adO'mość z l1r~giej r~ki dla czlot
a d~~ę kt6 onczyło wręczenie Wieka bez piąteJ klepkI?
~p:n ,I w"
re pracownicy WyROBAK
cze~iu Oświaty, ufun~a1i dla u~za 70S,ro1i~mCYClzturod7J'.rn Gener~lis_ ~-------------sImusa la na,
. erach UCZlI1lÓW
szkół ś edni h b fuj' otr
ł
r e , ~ le,
zymywa ')
p~ 3 tys, kzJ. ffileS1ęczrue przez okres
c ego ro u,
(w,)
BERLIN (PAP), Dzienniki
Sławczyka donoszą, że mnożą się wypadki na·
pad6w rabunkowych żołn:erzy amerykańskich na niemiecką ludnO'ść
,
,Y
cywilną, W Bremie dwaj żołnierze
Polski ZWlą'Zek Lekkoatletyczny amerykańscy dokonali napadu na
uznał czas, uzyskany przez Stawczy- bank i po sterroryzowaniu urzędnika na akademickich mistrzostwach ków zabrali 20 tysięcy marek, W
świata w Budaipeszcie, w biegu na Kaesel czterech amerY'kańskich żol_
200 m - 21,2 sek, za oficjalny rekord nierzy pobiło cięzko kierowcę takPO'lski na tym dystan~e,
sówki,

Gongsterzy omerykonscy
'
SIoleiq ...

Rekord

zatwierdzon

- Idź spać, bratku, ..
- Jeśli mi dadzą jeszcze jeden taki niespokojny
rejs ... znów wsadzą mi Amerykanów... to podam się
do dymisji... Najeździłem się już dość ...
Kapitan poszedł do kajuty, gdzie z gniewem rozpostad w otwartych drzwiach, prowadzących na pokład, siatkę ochronną przed komarami i ćmami.
Do Parfienowa zbliżył się Hopkinson: - włosy
zmierz"vione, krawat przekręcony:
- Pan jest Rosjaninem? - zapytał, wlepiając weń
wybałuszone oczy, Komunistą?
No?
- Jesteście ludźmi z żelaza ... Zmusiliście szczytne
idee, by porosły cegłami, zadymiły kominami, zazgrzytały stalą...
A jakże nikczemnym łotrem jestem ja ...
- Poczekaj, nie pluj na siebie .. , Czegoś tak zmiękł?
- Mego dziadka schwycili biali w Kongo, założyli mu na szyję łańcuch, .. Umarł jako niewolnik, ..
Parfienow zacmokał językiem na znak współczu
cia, ale nie rozumiał jeszcze o co chodzi.
- Mój ojciec przez całe życie uśmiechał się do
swych właścicieli, udawał, że pracuje mu się lekko
i wesoło ... Umarł ja.ko niewolnik ...
Parfienow znów cmoknął...
- Ja ... nienawidzę białych wyzyskiwaczy .. , - zawołał Hopkinson .. ,
- Słuszne klasowe podejście, bracie ...
Wtedy Murzyn ujął jego ręce i zaczął potrząsać
nimi z całych sił:
- Dziękuję, dziękuję .. , Będę nieugięty!
Pobiegł, P arfienow w zamyśleniu rzucił mu W ślad:
- I ten się wściekł! NO J Wołgol

Ale Hopkinson, podrygując ze zdenerwowania,
skoczył Z powrotem. Jego białe mankiety wirowały
w ciemności przed nosem Parfienowa ...
Prędzej wydrę sobie oczy i serce, .. Ale zdraj- nie, nie ... Niech mnie kuszą najpiękniejsze kobiety! .. , Niechaj cierpię, jak szatan... To zapłata za
to, że moi ojcowie nie wycięli w pień wszystkich
białych w Afryce.
- Słusznie, bratku.

-

cą

- Moje życie należy do was, Rosjanie - Hopkinson uczynił jakiś prawie teatralny gest. - Płaczę, bo
serce me cierpi, ono jest bardzo wrażliwe... Czarni
ludzie są bardzo podobni do dzieci, to źle ...
W mroku nie widać było, czy rzeczywiście po twarzy jego spływają łzy. Parfienow, klepiąc Hopkinsona po ramieniu poszedł z nim na rufę,
-

I u nas wielu jest jeszcze drani. O tych nie
Ale my, Rosjanie, kierujemy się zasadą, że
wszystko co mamy, nawet ostatnią koszulę, nawet
życie, oddamy za poniżonych i gnębionych.
Oparli się łokciami o barierę.
- Baba się do ciebie przyczepiła, co? (Murzyn odskoczył jek rażony piorunem)... Więc poślij ją do
czarciej babki ... Chociaż, coprawda, niektóre baby
bywają strasznie jadowite: przychodzisz do niej, jak
do towarzysza, a ta kuprem kręci... W głowie zaczyna ci się mącić, Na Wołdze ze sprawą uczuć, jest niebezpiecznie"M

mówię.
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"Nie jest rzeczą przypadku, że Zawodowe, które będą organizowa{>
Poradnię naszą otwieramy dziś, tj pogadanki z zakresu higieny i pro.
dnia 19 stycznia, w ł'oaznicę oswo- fjlakiyki Poradnia prowadzić bębodzenia Łodzi. Dzień ten bowiem dozie ak~ję szkoleni'Ową i uświ.ada.
był pierwszym, otwierającym przed miającą.
dzieckiem polskim nowy, leps,zy,1 Instruktorzy poradni wyjeżdżać
szczęśliwszy okres życia, otwie- ' będą do wsi województwa i tam
rającym przed nim nowe drogi r07.J szkolić pielęgniarki
higienistki
woju".
szk'Jlne.
Tak rozpoczął swe przemówienie Poradnia pos!ada 2 przychodnie
dyrektor nOW0otwartej Centralnej obsługiwane przez 5 specjalistów.
Poradni Ochrony Macierzyństwa d Są to: poradnia dla kobiet ciężarZdrowia Dziecka w Łodzi, przy ul nych i gabinet pediatry=y. W przy
Moniuszki 5 - dr. RedJich.
suości uruchomione zostanie cenPoradnia ta będzie miała nieco trum ortopedyczne, poradnia prz?
mne znaczenie, niż wszystkie do- ciwwenery=a i ch'lrób sercowych
tychczasowe poradnie lekarskie. Bę-' Uruchomieniu lich przeszkadza br'lk
we ona czynnikiem nadzorczym, lokalu.
koordynacyjnym i .doradczym dla
Na sali wyk'ładO'Wej i pokazowej,
wszystkich placówek opieki nad matki będą mogły zapoznać się 7.
ma·llką i drieckiem, kierować będzie higienicznymi warunkami wychowa
akcjami ma.sowyuri. jak rl\valczaniG nia dziecka od pierwszych chwil jebiegunek letnich, szczepienia ochroTl go życia. Umieszczone tam eksponane itp.
: ty, zapewnia1ące dobre warunki rO'z
Po przez organi,zacje po1ityczne i w'Jau dzieci'Om zrobione są tzw. taspołeczne jak Liga Kobiet, referaty nim kosztem, tak, że stać będ;de na
soojalne zakładów pracy, Związki nie każdą matkę.

Poradnia

•

J

pa-

Ciasnymi ulicami mias.ta, potyka-I mi oczyma p~żerali nagromad.zo~.
o wyrwy i kamienie, zachły- za. szyb~ . spe~Jały, sycąc pragmeme
stując się obłokami pary, dymu samym wldoklem..
.
i kurzu "'łodne i wynędzniałe płyBiedne, małe, zagubiOne w mieśnęło ży~ieb łódzkich robotników.
cie wyzysku i kapitału robotnicze
W wi<lgotnych suterenach rodziły dzieci...
.
.
się dzieci i wdychając piwniczne poMijały lata." Rósł kaplt~ł l ;~ła
wietrze rosły blade, mi!zerne, niedCl- nędza. Przy·szła druga w~oJna SWlażywicme zagrożone chorobami. Lato towa. Mordercza okupaCja pr7.e'Z Ó
spędzały na podwórkach i ulicach, lat miażdżyła łódzki proletariat.
zimą p.rzylepiały nosy do maleńkich
;:~.
szyb i rozgniatając języki na zaZ nor i suteren, z poddaszy l stry
świata
mrożonym szkle, przyglądały się chów wywabił ich monotonny huk.
nieskOllczonej wędrówce ludzkich Miasto drżało. Krzyki radości były
. W. związku z ur:oczystoś~ą odsło nóg.
tak potężne, że małe istoty nie momęCla.w. W~rszawle pomniika AdaA kiedy podrosły na tyle, że moż- gły pozostać w swych norach. Wyma, MickIeWiCza. w dz:.iu 28.1 br. , na je było z'ostawić bez opieki wę- biegły na ulicę i pędząc w kierun~u
W!Qz. Kultury l Szt?1u Z~ w ŁIJ- dTowały na miasto. Krążąc bez celu źródła potężnego huku znalazły SIę
dZi urządza, ~rzy wI€czormce. ar1:Y' zatrzymywały się nad r.uchnącymi w centrum miasta.
s~ycz.ne P?Swlęcone ~damo~ Ml.C- poto<kami ści~ków, rzucając na brud
Ulicami płynęły czołgi oblepione
~~~~Z~Wm.l. ~db~~i ~~\Oonew' wpZPplBą ną wodę blaszane ,pude~ka. Wkracza żołn~er~ami. qbce ~w9;rze. były takie
N 2
lOg d'
'28
b '" ły na cudze podworka l toczyły za- SWOJSklP., takIe bhskle Jak twarze
r 21 bmu. g~O '~~a ,'':I''tl~O OLę ci.ęte walki z innymi dziećmi. Czasa·- ojca. i matki, a kiedy potężne ramio~orrzado~cÓw ..:... ul. wWo~rclz:il~CkYa sa mi tworzy~y .małe zast~py i węd:t"o- n.a żołnierzy. podnosiły w górę dzie5
.
ł
'l
UT
h
d v c ne postaCie
małe ręce
oplatały
i w środe - 25 bm. o godz. 16 l,V w a hY wspo ?-l~ .. VY SW?lC ływ ę rO\t' ;n
. k:ł'
.
Ubezpiecż,alni Społecznej _ UlI. Wól k ae po mle~cle napotyk-a . c.zęs o SIę same wo o s~.
czańs'ka 225.
~a parkany : płoty, szcz.el!,lle k:y:'"
.
Program wypełnią _ prelekCjal J?ce gę~tyml sztachetamI l~ne zyS~ns tego co !Hę stało Zi!'OZU~llał,Y
oraz słowo wiąlŻące T. Kubilka, recy Cle. W zIelonych. og~odach, lzolowa- dopIero wted.y, gdy z suteren 1 !lhc
#ił «' 71 . , - . - lP
~
tacje utw1:lr6w A. Mickiewicza w n~ch o~ proletanackle~o bru~u, ,ha- z pod.daszy 1 nm- przeszły do . JasB
~ ę, I!L ę,. mu.,
u łe
wykonaniu ,B Majdy I Sikiryckie- WIły Slę pod czułą opIeką memlec- nych Izb. Gdy w ogromnych pokOJach,
Samodzielnei Słac1i PKS W Łod7!i
go i S. ŁapiftS'kli.ego, 'pi~śni 00 słówAkjch bOJ?- bb.ry;kanckie dzie~i. .Mian.: ~dzie przed t~. snuła ,się .nu.da
.li
J
A. Mkkiewicza w wy«wnaiu L Wij na sobl.e bIałe ub:anka l b.lałymI l . przesyt, zadzwlęczał choT ~zlec~W niedzielę, dn. 22 bm. -o godrzl. 10 łodze P!KJS na podstawie o~gn1ę· niarskiej przy akomp. E. Przyłęckie rąezikaJlll kruszyły bIałe bułkI, rzu- . nych, gło.sow. Gdy pod. stopamI chwaa
ądpędzie się w sali Dzi~lnicY' PZPR ty<:h przez nią wyrrlok6w w I etapie go oraz w wykonanJiu chóru MZK cając okruch;V na prz~i!'oczyst,ą .wodę ły SIę. bleguny 4fewma-neg.o konia a
Górna Lewa przy ul. WlgUry 2, mo wsp6łzawodnktwa pomiędzy Samo- pod dyrekcją pro!. Oharuby oratll wy stawu, w ktorym ku Ich radoscl p)lt- trosklIwe r~ce poda:wały Ciepłe mleczYstość przekazania nagrody prze- dlZielną Stacją. PKS w ŁodZi e sto- stępy Ł6d:llkiej Orkiestry Symio- skały ~by.
kc. ZrozumIały wtedy, gdy ustawlo
chodniej zwycię~k:iej załodze ~kSpo łeczn~ Osobową stacją PKS' w War nicznej p<>d dyrekcją pro!. J. PaBia~e "aniołki" nie wi~z!ały,. ~e w n? parami wędr.0wały ,po ścieżka~h
zytury Oso'boweJ PKS w Łod'll. Na szaWle. Nagroda ta,
uiundowana włowskiego z udziałem sol:ist6w _ szczelmach sztachet tkWIą rozIslrrzn ZIelonych ogrodow, ktore stały SIę
groda ta w postaci pięlmej statuet-I przez Główny Komitet Współzawod W. SzczawińskIej i B. Banaszczyka. ne irenice małych proletariuszy. ich ogrodami.
.
!ki przedstawiającej kolumnę Zyg- nict"wa Pracy w transporcie samocho
A jeżeliby nawet dostrzegły, to cn
Zburzono płoty, wyważono drzWl
munta prfyznana została łódzkiej za dowym przy Zarz. Gl. Zw. Zaw. YfDĘKSZE
ich o<bchodziły brudne, rozczochraJle. pałaców, opancerzonych kapitałem
Transportowc6w RP przejdzie na
I
bose stworzen~a, żyjące po tamtej i wyzyskiem. Zac~ęł() się nowe życie,
własność tego zakładu pracy, który
s.trome płOtu,.
.
zaczęło się słoneczne
dzieciństwo:
2
ł
U
~
trzykrotnie wykaże się najlepszymi
li
L
11 fE R I '
Małe st;wQrzenle. wędł-owały da- zabawy w żłóbkach i przedszkolach,
.nUSZą znilgnąć
wyn;iaram! we wspó!J:z.awodhiictwie
lej". Kiedy niedotkarmione żołądki wyjazdy na kolonie w lasy i pola.
pracy.
połknęły kawałki chleba, zabrane I:
Wyzwolone dzieci wyzwolonego
Niedawno poruszaliśmyfna łamach
SI} aZlen ciaruUenła ~fJ . ~lasY
domu i sygnalizowały świeży głód, miasta zaczęły rozumieć wielkie
""0
e
.
SJp
l'kw'd
CJ'l'
Na
uroczystOŚCi
WT"czerua
nagro
.....,z:go pIsma
rawę
I l a
" .,.,Y;·llU wyg"l'ana <till., . .. ,"v ... " .et pa malcy stawali przed wystawami skle słowo: Socjalizm.
,,leicarstwa", które stało się plagą dy przechodniej odbędą soję poza ula na Nr 33988 w Kielcach.
pów spożywczych i wyolbrzymlonyZo-Ta
każdego większego miasta.
częścią oficjalną również występy
W związku z tym otrzymaliśmy zespołów świetlicowych.
(p)
Wygrane po 500.000 zł padły na
ostatnio list od Zarządu Cechu RzeNr 1664899917.
r"Jllolłlftwa
miosł Poli.l;"raficznych i PapierniWygrana 200.000 padła na Nr
Iii III
.,
Ul U
til
h,
przynależności do tej poradni speezych, który całkowicie popiera na- A'w~deJ9'
LiIIln·ln~ 73776.
tJ1V L O d Z
sze stanowisko. Jak się okazuje, w
Il\n
!1i8
qj
iii
Wygrane po 100.000 zł Nr 29334
cjalnymi 'Ogłoszeniami, WYWieszonyW meż. tygodniu un1ch')miona zoroku ubiegłym Prezydent m. Łodzi
Zarząd Okręgu Towarzystwa Przy 36299 53679 57850 66859 83322
mi w bramach domów.
stała pierwsza rejonowa poradnia owydał rozporządzenie, na mocy któ- jaciół Zołnierza w Łodzi łącznie z 91194 92122 100974 103127 103456
gólna, jedna z 15, które powstaną na
W najbliższych dniach taka sare go wzbronione zostało dokonywa- Oficerską SzkvJłą Polity<:zną orga- 109718.
terenie naszego miasta w ramach ma poradnia zostanie otwarta przy
nie z.djęc ulicznych.
n:iamje w Domu ZoŁnierza w dniu
Wygrane po 40.000 zł. padły na reorganizac'j i lecznictwa.
zakł.adach
im. Waryńskiego (WólMim!) to właściciele niektórych 20.1 br. o godz. 17 wieczór pośw.ięco- Nr 352 29333 29459 32594 33492
Jest to poradnia przy PZPB Nr czańska 219), a nieco później , dWie
zakładów fotograficznych zatrudnia- ny pamięci Włodzimierza I1ic7.!'1 Le- 42919 49857 62197 895~.
2 (Ogrodowa 26). Jest ona czynna następne w północnej
rlzielnicy
ją nadal u siebie "l ()icarzy", którzy nina.
Wygrane po 16.000 zł. padły' na codziennie "Jd godz. 8 do 20. Obsługi miasta.
(w)
obniżają powagę Tzemiosła fot.ograNr 147 628 2044 4523 5783 14(:30 w:ma jest przez 2 lekarzy-internificznego. Ogół członków Cechu praPo wysłuchaniu pr~mówienia r-a- 21219 22670 27082 37{)14 38709 44786 stów. WczoTaj uruchomiony zostai
gnie j'ednak zlikvi'iidowac "lei car- diowego nastąpi wyŚwie.tlenie f.ilmu 44973 47554 50939 55249 74039 75186
stwo" raz na zawsze.
(P) pod tytułem "LENIN".
77671 78579 81217 83048 84372 85!?85 również gabinet dentystyczny .0
czterech fotelach. Jest to poradnia
89199 91747 92429 96438 97040 92533 "eksperymentalna". Praca idzie w
l
98948 104024 108057
niej sprawnie, przeszIT:0dą jest tylko Z okazji piątej rocznicy
W pierwszą !roCznicę śmier
Wygrane po 8.000 zł. padły na bra!~ apar~tu telef?mczne~').
Wyzwolenia Łodzi
ci naszego najukochańszego
Nr 573 1348 2317 3800 11054 11176
Mleszkancy domow nalezących do w . k 20 bim
19
j1
Męża, Ojca i Dziadka
Wyrazem pogłębiającej się przy- 12376 15289 18537 19662 20956 22518
tego rejonu zostali powiadomieni o v ro.J:i~~' W"Y'&\V'oletlJl;.odrlnas'Ze~o z
S.·tP.
jaźni i współpracy młoctz:eży z Wod 24186 24995 25192 16515 26746 27197
PańSltwOoW"a.
F.iJlharmonlJa W Lodrl.i. UI'LIl'
skiiem Polskim, w dniu 22 stycznia 29635 31682 35415 37697 39899 40823
dm Uroczymy KOIIlcert SymfDnli<czny.
zgubił
teczkę,
STANISłAWA
br. o godz. 16 m. 30 będzie urządzo 42295 42912 43727 43817 44122 44505
W programiJe mUJZY'ka polska i radzlec.
ka.: Man:iuSiZkii - uwertura do op. "Hra.
ny w sali SzklJiy Podstawowej Nr 44615 48076 50248 50496 51467 52671
kozę?
dn!ia 21 stycznia 1950 iI". o gobm" t Marour z oP. ..Halka", Bacewi.
32 koncert orkiestry i chóru WP, 5437 54983 60473 63321 63517 64551
Dln!ia 12.1. 50 r. o god'Z. 16 :mmdooliono C'l.Ć1wny dZJilllie 8.30 odprawiona zos1:a"Pu('LP.wruS. Polskla" (I "WY1ko,
. najbardziej aktywnej 65864 66105 68G45 68924 69524 fi9906 tec'Z,<ę slk~amą na przejeździe kOlejo, trIa'Ilwe' W Lo'Cl'ŁiP, KabalewlO'kiego - Kort<
me Msza św. w lmśolele Św. poświęcony
';vym
pll'zy
ull.
Rzg(}'\"\'SldlBj.
Tecika
jest
do
oert skr~Y'PcQlWy (I wy!monaDJl'e W LoaJ7j]).
młodzieży w s.zkolnych Ko'łac!1 TPŻ. 71990 72024 75042 75539 77111 78263
Anny ul. Wandy, na którą zaodelnaml'l'l. w 14 1wmis ~.!L O. w Lodzi. oraz No.sikowskilego - Poemat symioniC'Z.
9 Komis, M. Q. w Ło:dzi, ul. Dlugoo7.B. ny ..Step". So~ilstlką będzie =aIlromita
pll"aszają
K'Oncert teń będzie rz.wiązany 'I. 79715 81441 81838 88756 91409 94389 W
41 zmaj quje się Zl3ibląlroina
biJ:ula kOr.la,
i awmpozytorka. po~ska
Zona., Dzieci i Wnuczki . przypadającą 5 rfl=icą WY7.wole- 94535 94644 94756 95067 95154 95837 którą prnwy włiaścic.icl mote odebre.ć po slkrzypoaezkla
GRA~YN'A BACEWICZ6WNA. Dyryguje
97448 101272 104786 106'708 109210. udoW'Od.ruiJenJi'll ",...'asnośoi.
WLODZIMIERZ ORM1CK1.
"~..~mm~~~~Hm~~9 ma Łodzi.

"I

cjen~ów ~e~owanych ,prz.ez ~eka;zY'1
st,a~Je o~leki na~ maLrą 1

dZlecklem
losrodkl. zdroWla.
.
OtwarCIa dOKonał prezydent lruasta Min.or w obecności prez~s~ ~N.
~drzeJaka, dyr. Zarządu l\~l~J~l{leg?
Gmsberta: oraz przedstawlcleh sIu z
by zdrowla.
(w)

jąc się

Trzy wieczornice
M
ickiewiczowskie
dla
pracy
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Zarząd Miejski 'VI Łod7Ji! -

Wydział Goopoda.rczy -

ogłasza prze.

targ na wykonanie i dostawę:
240 tabliczek dla doro żel, l<onnych,
100a tabli~.zek dITa wózków l·ecu;ych.
3000 tabliczek dla poja.zdów konnych.
Pookładka ofertowe oraoz bldlŻs'Ze mJ'ormacje udq)\.eU Wy&ział Go,
spoda;rozy, ul. Legion6w lO, trzeeie piętro, pokój 348, w godz:iJnach
od 9 do 13.
Oferrty w zalakowamych kopertach z na.pilsem: ,.Oferta na wyko.
nall1lie te,bliClZeJI~" należy s.lda&ać w t€rmi'Dde ,lo dma 31 stycznia 1950
roku do godzmy 9 pad wy7lej wskazanym adresem, . gdzie 'w tym
ómu o godzill'lli.e 11 nastąpd otwa!roie ofert,
W8.dJi,um przetargowe w wysokości 30/0 sumy oferov..-anej. należy
WllIDcić do Głównej Kasy M1ioejs·kiej. ul. Roosevelta 15, a kwdt wpłaty
dołączyć do Oferty.
Zarzą.d 1iiejsl<i zastrnega sobIe prawo wyboru oferenta berz wzg.lę.
du na cene. a taIcie prawo uznrun.ia., że przetarg nie dal wyniku.
Lódź, dnia 17 styczma 1950 r.
ZARZ,,"D MIEJSKI W ŁODZI.
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KUPUJĘ
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SkOrni iD

terkowe

RODZAJU.
WSZELKI""GO
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... ón z.
...., PL. WOLNO"CI
7.
...
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F~!Or~~~~~:Cj~R~~~~:~~;E
oraz inne wy ko-DuJe szyb 1'0
FOTO NAWBOT1.

I

LEKARZE
Dr
1>.ó

ZAURMAN

'"
e

;'ar~~·Wl~~n~ryczn.

chorób kobiecych. akuszerii _
Piotrkowsk:a 56. przyjmuje 8-9
3-7.
(k408)
R
Dr
EICHER specjalista
wene_
ryczne, skórne. płciowe (zaburze
nia) - Pi.otrkowslm 14. czwartasiódm a.
rIt117)
Dr TEMPSKI specjal!st<l wene_
ryczne. skórne włosów. moczo
płciowe. Piotrkowska Nr 114.
Dr KUDREWICZ specjalista:
weneryczne.
skórne 8-10. 4-7
Piotrkowska 106.
rk 82i

Dl' KACZOROWSKA sl,órne. w-o
specjallst<l: nel~.' ozne.
kosmetyka lekarsk'a'
8 9 5-7
.,
- . Ck 8i) 17-19. Bandurskie)(o 12.
(k 81)

Dr LESNIEWICZ Al. Chirurg .Tara.roza 36a. Tel. 224_09, 5-6

Dr MARKIEWICZ GUSTAW we
neryc7ne. skórn... ul. Plotrkow-

Dr PIWECKI wewnetrzne (płuca. ~, tel. 138-52
~~!~9)
serceO. Piotrlmwslta 35. 3-6.
Dr LISO ALEKSANDER choroby
DrKOWALSKI speCjalista sk:ór_ ~;z~ ~ar8dl~·0~:
Daslbń~~le
no_wenerycznych 3-7. Piotr k 0 w
r. .
. Tel.
L
ska 175.
(274 g) Dr PIESKOW WIKTOR _
ner
Dr ROZYCKI, specjal.lsta chor~b Wowe, wewnętrzne. 3-5 Próchni
kobiecych. akuszerii.
Przyjmuje ka Nr 6.
(k112)
godz. 3-6. Piotrkowska 33 (!t 116)
Dr HEYKO _ PORĘBSKJ skórne
Dr CHĘCI:r\'SlU sk6rno.weneryc z WEneryczne 17-19 Brzeźn a G
M, 5-8, piotrk{)wska 157,
Telefon 158~1a..
l1<l1&)

Dyrekcja Miejskich Zakład6w WOdociągów i Kanali"ll,c'ji w Led,,;
ogła.~za "'''~larg nieogranicoony na dostawę:
dziesl.~ciu przyczep 3-4 ton. z hamulcami d<l ci!~gnihów,
uwóch )'olwag pltl'ol<onnych ogumionych oraz
bl'Y"zki jednokonnej ogumionej.
.
Oferty w zalakowanych kopertach z naplSem : "Oferta na dosta·
wę przyczep salDoehodowych, rolwag i bryczki"
należy
sklada('
VI MZW i K - Oddział O::61ny (ul. Wierzbowa 52, front, picrws"le
piętro) do dnia 3 lutego 19~0 r., do godz':·ny 11, gdzie w tym samym
dniu o godzini€'J2 r.astąpi otwarcie ofert.
VI'adiulll pl'Zetargowe w 'wysokości 3% od sumy <l'ferowanej nalp.
ży wpłaCli i; do Ba.nlm Komunair.ego w Lodzi, 'Da konto Nr 303. a kwil
wpłaty dO!Aczyć do ofi'n~;
Dyrekcja Miejskich Zaldadów Wodociąg6w i Ka.naJl?Jacji zastrzB.
ga so':lie prawo wybOru oferenta. bez względu na cenę. a także prawI
uznania. Ż~ przelarg nie dal wynńJm , bez podania powodÓ'1V
L6G~, dma. 13 styc:mia 1950 r.
JlUEJSKIE ZAKJ.ADY WODOCh\G/lIW i KANALIZACJ :
w ŁODZI.
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POSZUKIWANIE PRACY

I\:UPNO ł SPRZEDA Lo

kSAMOCHOD Hanomag do sprzt·
LEKARZ d·entysta po:szul<uje prak dania. Wiadomość,
Piotrkows ':
tylti zastępstw.a z mi~szkaniem. nr 17 w podw6rzu u Sobieskieg,
ZWT'Ot remontu. Oferty pod "Den
tysta" - Dziennik Łódzki.
SPRZEDAM dobre karaJm~y n'
..._ _-.~~~_~~~_ __
ruską osobę. Próchnika 28-4..
•
=
-.---- - -'-LOKALE
WANILINĘ stale kupujetny .,S!'€'.
bU" - Łódź, Lima·n.Qvlskiego 7
POKOJU niekrępującego z wygo _ _ _ o
~--darni, ]:}ożadany dom nowoczesny KAPELUSZE damskie,
rnęsk'p
dzielnica obojętna dla pana dojeż w dużym w:vb<>rze p-aloca sklep
dżaiącego z Warszawy. Wiadom.Qść Piotrkowska 223.
telefon 268,96, gOo.z. 9-11.
DO sprzedania krosno meehanicz
POSZUKHVANA sala fabryczna z ne, an!(ie19ki.e (lwlor6wk;) pół sze
,...'Cdą od 20 metrów dhlg' OŚCi k"
k'
I'
Z.!'!łoszen!a
tel. 157_99.
(I'~I"O>
T'O le l sz~ro le na c lcdz;e wra;:
., " I Z calyn1 urządzeniem i oddziałem
ZAMIENIĘ pOkój z kuchnią. wy_ przygotowaw~zy'lU. Oferty pod
,,310" Dziennik Łódzki.
(k76'i)
~~~~~e~n! 15~:hnM. wygody . . - - - - - - - - - - . - - - _
'_M
_ _ PLACE
w dzielnicy pf)łnocnej

ZAOFIAROWANIE PRACY ~~r~~~.amy

_.= -

~~_.SEIU~ETARKA
samodzielna

,,~
po_

trzelma natychmiast. Spółdzielnia
RzeźnIczo-Wędli n!arska, Koperni.
lca 44.

POTR-ZEBNA go~posia do 3 o,<ób.
Próchnika 28, m. 4.
(],766)
SAMODZIELNA pomocnic;:!
mowa polrzebn' do lekarza,
cluszlti sa, m. 6,.

tanio.

Pla.c

W'imt

do.
•

Miejslrle

Przedsiębiorstwo
w Łodzi.

Drogowe

13.1.50 r. zgubiono brązowe buty
z łyżwami figUl'Owymi na odcinku 6 Sierpnia . Traugutta. Zwrot
"' OTOAUTOMAT: Narutowicza 8 za wysokim wynagrodzeniem. Ma
vykonuje przepisowe zd1ęcia do ga.ozyn O'buwia. Rajkowslti, St;ali.
(k771)
t:J estracji w<>jskowej .
(lU21) ·na 37.

RÓ:zNE

llia:wz::=

SPÓŁDZIELNIA Pracy
pTZyjmie
w dzierżawę kr<>s.na lub caM! tka l
nlę. Oferty d<> Dziennika Łódzkie
;{O p<>d "zaraz".
(k769 )

NAUKA
KURSY SAMOCHODOWE Kościu_
szki 68 rozpoczynają wYkłady 23
stycznia.

bloczek wydany przez
Podatkowy w Ło·dzi na SZKOŁA SAMOCHODOWA przyj
nazwisko Sawczyk Zacharjasz za muje zapisy. Łódź, Wólczańska 27
Nr . 450201-450230.
(k752)
KROJU damskiego modelowan1a
ZGUBIONO książeczkę z Ubezpie najnowszym systemem wyuczają
ozalnl, nazwisko Kamińska Hele - Kursy IPR. Zapisy Nawrot 32-3
1
~56
na, Ws·chodnia 4.
(ki ) KURSY kroju szycia modelowa_
dZiecięcego
przy
;>;GUBIONO legit.
tramwajową nia damskiego,
Przemysłowo .Rzemie_
Makowska Krysty!lla t Walewska Tnstytucie
ślnlczym. ZapIsy: gen Swierczew_
Ire.na Łódź, Ceglana 2.
;;ldego 17 IRadwanska)
ZAGINĄŁ

Wy'<lział

~~,;y!IO~~Ołe~~rZ~!lo~~~f;;~

r'ozmia Demczuk, Łódź.
KOŻUCH m~3ki. duż e!!"
_________
r~ sprzedam. Tel. I 'W _3il, O~_!)l~ SKRADZIONO legLtymacją wyda
~____
( n g ną przez Zw. Zaw. Włókniarzy
l~AZ,(M:ruRZ Made,i poleca wyro w Kamiennej G6rze na nazwisko
by że'a2ne, śrubowe narzędz:a, Karwat ZbignIew.
(k760)
artrkuly
techniczne.
Piollrkow
oka 181 tel 27208
(k761) ZAGINĄŁ pies ~zarny pUdel dnia
15 bm. Oi;lrzega się przed przy_
PLAC letnisko'loTY pl'Z;V tra mwaju właszczeniem ewentualnie !nl.ppodmiE.iskim snrndam Strzelc 0w nem.
Odllr()'wadzjć za nq~:rodą,
Kani{)w..,kich 18-3.
(k75V) Jaracza 41 do dozorcy.
(;':770)

--'j-' . -. ---Koś_

OGŁOSZENIE
Dyrekcja. MiiJejski~go Przed!s1ębiors1:we. Drogowego w Lodz.i ogła.
sm prozetarg na dostawę:
.
20 przyczep samochodowych - wywrotek o nośności 3--6 ton.
10 pnyezep samocho,lowych normalnych o nośności 3-6 tOOl.
Oferty w zaJlaJkowaJnych kopertach z napisem: .. Ofarta na. dasta.
. ~ przyczep samochodowych" ruaJeZy s~dadać w tcmnim.ie do dnia
31 stycznia 1950 r. do god7!ilny 10 w brlUI11Je Dyrekcji M.P.D. Ł6dź, ul.
PiJOtn1row~[ro. 17 (popnzeci?Jl1a ofi.c yna, trnecioe piętro, pokój 342), gd-zle
w tym samym dmńu o god7Jin~e 11 na.stą.pi otwaJrc!e oIert.
WadJi'Um pr-zet8Jrgowe w 'W1'SOIkości 3% sumy oferowa.neJ. nalety
wpłacić do Banku Komune;Ln;ego 'w Lodzi, na konto nr 363, a. kwit
wpłaty doląozyć do oferty.
.
Dyr0kcja MiejSkiego PrzedSliębdorstwa Drogowego zastrozega so.
bie pl"3.WO wyboru ofer€lDta bez wzgledu na cenę. a taJl,źe prawo
U7lIlaJl1'a.. 2>e przebłJrg nile dał wyniku, bez poda;nda powodów.
f..6dź, dmńa. 17 styCZl1l!e. 1950 r.

KURSY kroju. szycia, m{ldelowa_
nia .,IPR". Zapisy 8-11. 17-20.
AI'mli r..ludowej 17/3 .
KURSY kro.iU szycia. modelowa_
nia przy lPR. - ZapiSY
Piotr_
kowska 69. godz. 8-19.
Ck 455)
ŻEI'ilSKIE
KURSY kroju, SZYCia,
modelowania TPR przyjmują «3_
pisy 10-18. Zg i erska 30a
KURSY kroju. szycia. modeJowa_
n:la. Zapisy Instytut Przemysłowy
S~II1Da 7.
(490g)

DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 20 (1642) S

KALENDARZYK
JUTRO:

STYCZNIA

Agn!leszkl

WMNE TELEFONY:
Komenda MIejska M. O.
Pogotowie Ratunkowe PCK

~-60

lM..4ł.

4'otarna
Ośrodek

Informaej1

b.O(!y

SPIłIt;I

14 "'IIDłJSZ

184-16
U7-U
8
169-16

I

dy:ruru.l4 /!,pteld!

Antoniewicz (Pabianicka 56),
Dan1e.
leeki (Piotrkowska 127). Gorczycki (Da.
szyńskiego 69), Apt. Społ, nr 1)6 (Zielony
Rynek 37), KarJin (Wschodnia 6{), Za.
g6rowska (Limanowskiego lm,

Teatrq
TEA'l'R PA~ST\V, Im. 8'1'. JARACZA:
o godz. 19.15 "Zjelona ulica".
TEATR POWSZECHNY - o godz, 19,16
"Rozbitki" •
TEATR "OSA" Traugutta L, tel" Z7lMO:
o godz, 19,311 - "Romans Z Wodewiilu" II T, Wesołowskim.
TEATR KOMEDn I\fUZYCZNEJ ..LUTNIA" - o godz. 19,15 "Płasnlk
II Tyrolu".
I"bSTWOWY TEATR NOWY (111. Daszyńskiego 34) o godz. 19,15 ,,Bry'
gada szlifierza Karh_a".
P~STWOWE
TEATRY :ŁYDOWSKIE,
ZESPóL WROCl..AWSIil, uj. Jamr.za
Nr 2 - o godz. 1" 30 .. KIeska Ha-

mana".

TEATR LALEK "PINOKIO"
o godz, 9.30 (d.la szkół) "Hll'lto:rila. c,,'
la o niebieskich migdałach",

ADRIA _ (dil.a wodz.) _ "Złoty klllP
czyk" godz. 16, 18, 20,
u
BA1./l'YK
"t;umienie
godz. 17,
19, 21: - dozw
od lat }ol
BAJJrA _ ,,,Wielklie życie" _ gowiJn&
18, 20; dozw. od lat 14,
GDYNIA - .. l'.ogram Aktualn"ścl Krn.l.
i Zagr, Nr <1 - godlzrlma. 11, 12, 1B,
t6, 17, lS Hl, 20. ~1
HEL _ (dla mlodz.) - "Trzeci Szturm"
godz. 16, 18, 20.
MU ZA - "D\1;icci kpt. G.ranła!' - godz.
18, 20; db.zw. O'ei lat 10.
POLONIA _ "Jan Rohacz Dube"

PRz~~;viJ;;JiE 2~ d~O';;dJ;ł l~:.:s~;

... 8lucham. NIledl JlII.'Il mówi!.

... 0tM pn;y 111, Pogor,owdk!iego Nr 81
w Mkła.d.ach remon~h na1eł4cych do

ZakłAdów

W dalszym

IroweTZe.

RoolmaW'ioon z sekretarnem LOZKOila.r,
skiiego p. W. .TóŹ'W'ilaldem i opowiadam
mu J)l"zebreg Prze-prOlWad.zonej rozmowy.
Okruzuje się, że kolarze łódzcy ndC' o
rolkach nie wiJedzą" a co ciekaws1le, :l:e
jakoby zawodnicy niezbyt chetnlile korzy,
stajlj, 2; rolele p . .róźwilaJk motywuje to
tym, że brok jest wykwalifikowanego
trenem. który U!!IJie,łby zastooowoo wy,
pływające kOrzyści z trenown.Il!ill. na. roI,
lffilch w ogólruie prneprowadzamej OlBlPm,
Wiie znmowej na. saLi.
kO'larrsiltich i
_ PrzecdJeż tutaj ch.od:zi rue tylko o sam
szlag.
czJll)lTlJ1k emocjooalny, wyścigów, czy ry,
- CO' sńę StaJk}? Bardw pa1l1a przepra, wadilziacj~ iIle o spootrnooenda czysto 1leore.
s=, 00 wprowadzńaem p;a!Illl. w talk SlilJne tY'Czno,fachO'We. Nadarza saę wspaniała
podndeeen<Le.
o~ja ltorygowa'ruia pozycjł k<lilfL!'Za na
_ Tu n.lie chod!1l1 O ~lie Spra.
'W1Io przedl9tawJa 1!l9 !lIIIIItOPujllCO... '
WC%óraj l'IIIllO, gdy
tylko !l'J8Bred'l!iśmy rzs.
bl'urld&m
redalk.cyj.
nym,
:rozległ sie
pn:eciągqy dozwonek
telefOJJJLc2my.
- Tu móW!i. jeden'
ze Olwolenn!ilków spor
tu kdlarslt'ilego .. Pz-Le
czytałem pe.ński ,"r,
tykuł W .. Dxieami[{U
Lódtzlkilm" o ro1k.a.ch.
myśleJem, że tl1Bfi mnie

Dv:.i:urq opte.
Dz!B1e-jszej

czeho na odbiorców

Uoqaząnler

KRONIKA
Stra.ł

Immllml1llllmnl1llmillllillllI111l1111:illlll!Y!111I11I)ll1Ilrrlflll1l~1111I11Imllll~I~

Fl>billlll8., Sebastiana

20

Miejski

lt4Cik ~~O'''łJ

DZIS:

Piątek

Chod'1li o wYel!'~e błe.
dÓw, c:mlgo cie da S1ię uczynić 8Jlii na. to.
rw, runi na $Zosde. Ro.11~i pO'trnebne !I!l
Jrolarzowi choo!a!bY d'la "rooMlSZ8Inia
S1ię" w cws1e martwego se-zoonu.
RolkJi bez.zegaJI'Owe, a więc prymitywne
isaejlj, jaJwby w Helenorwie, Slj, IUliWet
w ŁKS .. WlóknJiJa.rn". Może W1ię(l te, kt6,
re są. 'w s.kładach przy ul. Pogon.owakle,
go 81 ł!lJikomu nie pnydadzą ,:się,
Nnsrzym zdrun:iem, jeżeli OIlle me będą
potrz.ebne w Lod:z.i, to na. pewnO' przyda,
dzą sdę w ToruaszoWlie, Piotrkowie, Pa.
b'iwcach, Zduńsikiej Woli, Lasku, Le,
czycy, Low.iczu, czy i'll!llej jes'lcze bar,
dziej oddalonej miejscowości.
J, NIECIECKI

oZI·S' mecz hokeJ·owy

fk

k AZS

I

.

W Pol'sce

film

Mistrzostwo Polski

woi1a6~1Ś8~Ć2;:
d"I{Onrr0ctntll\cja" .
• v;
ozw.
at 14.

W~~ks~dUkatól~e
tn!strzosły_twaodbPo~sM
Le,
re JUl.a, Się
yc w

godzina

O.

e

Tró:mecI

!>ki i

Dobrzań~lri.

"Szós~ka" Iódzka,

ut.I

ZACi~~;1\8 '-20 ;,,~~":~1~~j la~a~:w"
DZIECIOM 00 LAT
KINA WZBRONIONY

Gdans
•k

*

W zwiJl,zJcu z aJrytkulem llczniów,spor'
towców z VIII Państw, Gimn. i Liceum
w Lod'" (Nowotki 105), w którym pisz«o
o 1.olączkach Kola 'Sportowego na . terelllie
swojej sozkoły, chciałabym swoimi :rada.
mi przyczynr" sIę do ożywienia. dział","
nollci koła, Przede wszystkim nałeży jak
najprę(lzej zwołać zebranie i wybra6 nOJ
wy za·rtąd.
W skład zarządu powimti wejHc ucznio
wie, którzy wykMouJ'ł Ii.ę pnynajlDJllej
dost&tecznlł ocenił w ' DAuce, s'" dOb:f)'ml

Kaida sekcja.

~ . ZWlią.ze~. KolarSikJ .. Chetme ,,~cIa,my W sobotę i niedzielę odbędzie się! meczu, który będzie jednooześnie
godz. 18, 20; dozw. od lat 14
Je :nnstytucH sportOIWej, powoła:neJ
do l' W sali "Ogniska" c7twórmecz pilld I nleoficjalnym mistrzostwem Polski
ROB;;TNIK - ,,;'\rinka"; godz, 18, 20, propagow8lllUl. sportu kolarskilego. Promę . siatkowej
AZS:
Warszawskiego. j w siatkówkę.
dO'Z\Vol. od laL 14
telefonować pod nr 14413
. ,
.
.
I
ROl>iA _ "A'leksander IUatrosow" godz.
Wrocławskiego, Lubelskiego l Łodz ·
----",18 . 2OD; dmw .. °9. lat .1~:,
- Dz!iękuję W1Lęc serdecznilJe 2Ill. bardoz.o kiego.
'
II'Uil'l~~~;S~
pi
e~D
a
.. Piesn tajgi
dla młoc1z. ceml dl
m
f'
Z e ~._.ę
.~ .... d
ki l. wyrowna
•
~n
R ..,]{ 0 R
g!)dz. 16, SeaJl'!Sę normaJne godz. 18, 20. '
'l
Bo nas
orm,acJę.
u na. wys!}
' lIulluii " ~g
STYLOl,,-Y _ "Statek pułapka"
godz.
.Takto?! POd koniec UllSZłego roku 7ll1ll. ny poziom zespołów, turniej wzbuC~echoo1O'Wa.coka drużyna .hokejowa Vit,
13, 20; dozw; od lat 1~.
~eziono gd;zdeś pod W8II'&BIWIl. IIk1l!Jdy ły. dz" duże zatnteresowanie zwłas..- kOV1c~Zele'2la.rn.y p,...ty-będ:zi.e do KatoWlC
SlVI'.r _ "DeCYZJa prof. MilasIl," _ godz,
. . ,
'.
na dwa spoltloolnia. z dnlżynaani polskimi
18. 20' dozw. od aat 14.
żew. Na poc.zą,tku 194'; r. wybu.d<YWBl!lo cza, ze kleroWUlctwa poszczegolnycb w druiach 31 ĆI 22 bm.
TĘCZA ..:. "Konfrontacja" _ godz, 17, w Zgierzu plot ~ nart, " teil"8!%. S'pmJwa AZS zapów1edziały już swój przyW s.oJbotę goście wystlOpilj, jako repre.
19 21' doz
cl l t 14
01 k
. •
z9nta.cja hutndików ooechosłowaokroh prne
TAl'liy'
DVlj O
:;\("
'.
re."
jazd W najsIlnlejszycb składach.
ciw repl'cwntac'.ii hUUlli,ków p.ollSkich.
.. edozw.
egat od l Oty'
godzi'na
Nite ról:nny jednak se=jru, a d2lia.la"i ,
T a kWIęC
'
• A ZS wro.
16. 18,- 2.();
lat 11w d nlŻyme
Dl'1.1ZYTlJa
polska, V\ "m(!cnfo·na Pa.lnsem
WISJ,A _ ,,~zel'ol<!l droga"
polskiej my ootro~nie,
cławskie"'o wystap.ią J.'cllrezelltand l z. ~racoV!irl . ..s.1<ład8.Ć się będzi'e z zawod.
produkcji
godz.
17,
19.
21;
dO'Zwol.
Pol!i\ki:
Antczak,
"Piechot\!,
l'
b'racia
1
n;kow
ŚląskIch,
od lat 14.
WŁó]{NIARZ - ."Jan R.ohacz " Dub,,"
:Małisze,'VScy, li w ·drużynie AZ~
plywoc~i
.godz. 16.30, 18.30, 20.30;
dozw, od
W
U, wa:rszawsldego grać będą: starusze\\'
• <;:,
.,
•

I

delikatną rączkllo.

..4

PailStwow'Ycll
D!ZIieWlillll'Slklt:h
(s1edz!b6 kt6ryuh _:Iduje ei~ przy ul.
11
·
PibtrlwwskJilelj 242) zlotone S'ł rolki
D7li1Ś W Łodzi '" godz. 18 na, 10dO-, W _łym tygodniu treDlnrowo-kolarskie. W p~l'WłIII:l'eh dnfuch maja wisku przy Al, Unii odbędzie się towa.rzysld
. e spotka.nie zakończyło
ubliie!głego roiIru mt<mnowałem o tym tych pierwszy mecz w hOkeja między się zdecydowanym zwycięstwem lo
i owych dz!,ałacrzy sportOWYch, ale jakoś ŁKS "Włókniarz" a "Włókniarzem" dman 'W stosunku 12:5,
ndk!: llIiIe za.inteN1l!lOWe.! Il'lę tą. .spMW4, a ze Zgierza.
Jaki padm.e dziś wYnik _ trudno
teraz ooyt.a:m arty'kuł, że potrzebne lllI
Spot,kanJi.e. to bu~zi duże zai~tert'.- przewidzieć. MCli:na. powiledzieć jedroLld., a. roiliki przeci)o~ leżą w slclad'2lie.
sow.al11e. ~ble. dru~yny zaczyna,Ją ~- no, że łodzianie dołożą wszelIcich
Ozy poo>latlają one tll"ll1łd'lemie 1IJPIl.' waJ.lzowac uuędzy sobą., Dobrze SUl stara.ń żeby odnieść zwycięstwo
mtury ze,g8lrtJ>Wej?
słało, że ofbok dotychczas niepoko'
•
N'Il e u I ega wątp) jWOS'ci'
b' d fU
-.Ta. tego nie WIiJem, Ka&;demu, kto nanej na terenie Łodzi drużyny ŁKS
,ze o.e
ze<:hce obejneó, po.1m.że je p. KuIlikaw. powstał silny zespół włókniarzy w żyny wystąpią
w najsiIn~e;lflych
skJi, który eam jMt I!'pOiTtJowoom, Najwa.t, Zgierzu,
którzy po eliminacyjnych s,kładach.
nWj:szym je.st to, że te 1'101....
t= cały meczach w Katowicach, zakwalifi-I
W niedziel" ........ ć b ..... -te w Łodzi
" ... ~
Slpr:zęt Slportowy jest nam ndlepotnebny. kowali się do Ligi,
•
AZS z PO'l,na.n1a.
PrzecLet z tych ro1ek n.i~ będ7JiJe!rny robić
wyźyma<:rek do bńJe]lIzlny. Zr",s..q rute Iwol
..
'
lO"
•
•
•
no psuć Slprzętu, przewMzooogo do in,
lUJJOrmlt!śfaz s~a
L'I'UAł .'l II
_IłW
nego celu. Może sprawą, tą, zarlJnteresujel
VI
ti.lIIs
"
~ WIJ ~rś
.,..
QW

C

w Kijowie

pow\i:n1tI a

kolo~6w

pos1a.d~ 1de.

spośród

rownikA wybraJlego
kolel:ów'
sportowców.
Sportowey powinni przy tym ułożye re.
pJ.amin obo",iązUJ4 C :r wszystkłclt cdoB'
ków kola, W regulaminie tym wet,.
nwzględJnić takie paragrafy, jak: ueuń.
sportowiec musi wykazać się pTZynaj.
mniej dostateczną ocen. w nancó, m1lsi
przestrzegae porządku oraz ciszy podczlUl
tre!Jljlllgów, aby
pr.,eszkad:r.ali kole..
gom, UCZlłCl'llt się po południu, Ponadto
lila honorowym miejscu należy umieścić
hasło: - szannj sprzęt sportowy!
Koledzy, którzy nie podporządkuj" si.
regulaminowi mu"., byc ka.rMtil: ".
pie/l'wszym
zem naganił, drugim - .. '
mieszcze~m w gazetce ściennej na ta·k
..wwIlej .,czal'nej liście", a gdy to •

we

pomoże,

na[eży ich zawiesie na pewien
czas i nie po~wol:ić cm na uchiał w tr...

nin~a.ch.

W żaduym wypadku nie należy karać
kwotami picJliężnymi, pom.-eważ kam pic.
nl-:żna &,}d>:j w kieszeń rodziców, 'a nie
w u cznr.. ,
Kolegi, ucz~eego Mę tle, -'e mo:'~- 6d
·z
~~razu wykluc."ć z Koła, leoz pom6c ma .
aby w następnycb okresach O<trozymał
lcpsze oceny.
Jestem pewna, że kierownictwo szkoły

'
I WJf' jZlt~ ~sJ
lek l pracę

"

sportowcow, uato
suniw.Je SY,l bardzo przychylnI:ie do 11:<11&
spoJtowego,
WmSl',AW.1 ZDUNK6WN..4.
~ G i L ic. Handl, W J',odd
ue.. P .",.
liopcrniJ,a 41 •

do~~;!WtÓj:ec~l=~c~b~!nro~
lobron:o
Lwów _ Charków,

w kto'rCJ' UJ'"zy.Ą
rów: EJjów _
•

dyslrn8Jl at.

sporioweami i ciesz. sili wirod
populamoAebt :II ...ufaniem,

to" dzk.-e derbu sportowe
~~.

elągu

.mJcszczamy drugi list po~mle..•
ny, Duża wyrozumiałość, daleko
posuIDięŁa tolerancja, a przy tym
niezwykle lagodny ton zdra.
dzajtt, to list ten napisany został

'C.

1'0"
ii;

sportowych

d~a.ch 14-16 kwle~Dla br. w po~a my m .. m, F~o~tcZ2..ka, B:(}rucza l Gr.a Cztery poprzednie srp9tkania przy.Dziś odbędll S1ię następująoe ~ebrani3.
ruu, zostały prze~lesdone ..do Gda.n-,' bowsklegO łUz. od dłuzs.zego cza~u niO'sly
zwycięstwa reprezentac;ii ~\~ sJ;X"l'to:vy~~ przy pos1lczeg6lnych za..

ska., Powodem tc;, deCYZJI zarządu przygotowUJe SIę stal'anme do czwm' Lwowa Tyn~ raze":n zw"ci"';'y}'! n'" klal.d8C} h sPlac y .
. .
.
t
t
.' I
'
,a·.
...
"'.
I"
'0 O
pOl'towe - Od!. Zffllwa
'S'",
! aJ.5Cle
W ym ermuue
wa!!y Kijowa. W ciągU trzydnio- l kłM." ,y ołów ... godz. 15.30.
,,- I
hali poznanslilej,
KłO Z klm walczy no nngu
wych zawodów pobito 11 rekordów ~ Zw, l\lnł> Sportow~' .... Związko--:iec'· Uk .. ki .
k
" 10tne.sZÓv{ Maz" ArmtJ Lu (l()lweJ 15 n l KaJmdar-zylt ruiedwi.e1nych spotkaJl bok, n••epn b"ki
<l
rallns eJ w ategorll godz. 18.
l sel'5ki\~h pr-zedsmwila. się ostateczni.e na,
juni.OH'lw,
J{nlo Sporto\l'e P. Z. l'a.ów - To.

WST1J:'P DO PZH • t
• JCS

Ang l"18 - SZW3)CarI8
. . 5·u l

Ił ad lo

,

--

PI~TEI{, 20 st-ye1-ob,
• . stepujące:
mo€zów Matl." 11 Li.stopa'la 34 - godz. 16.
11.57 Sygnał c.-..asu. 12,04 DZIENNIK.
LONDYN, W międ:zypa,ństwowym
.,Włóknhm Jf Zduńsko
Zw, Klub Sport.owy "Stal" - żych.lin,
13,25 Program dnia. 13,30 Muzyka. 14.03
'łka ski
' O MISTRZOSTWO I LIGI
NamtO'w·lCZ1B. 76 - godz 10
.
RadlilOkr.onlJm. 14,20 Muzyka. 14,55 Nowy mecz'l!- pl
r~ m, rozegranym "': Gwardila (G) _ Gwardi'a ('Wf).
liolo Sp"rtowe - n.' s. W, Prasa
llr. ,.Kuźnicy".
15,00 "Za przyUcro.dem SlIeffleld Anglia. B pokoln!lła. SZWlIiJ
Ziwlj~21,(J'Wi",c (El' _ Zwilj,zkow~ec (1.).
. .. ' l
Lódz, żwirki 17 - godz. J6.
l>'Latra3ia" _ pog. 15,10 .Aud, dla sz,kół carię B 5:0 (2;0),
~tnymali5my pismo treści na.stf)puj'ł'
Zw. Klub SJ>()rtowy "l'olej ..rz"
popołudmtowych. 15,30 Aud. dla świetlic
U l'tlISTRZOST'\'i'O II LIGI
reJ:
Ka;"S znic.,e, ZZK - go·lz. 18.
dZlec, _ .. Artiomka w cyrku" kol. ode.
ZW"4z'kowiec (Warta) -- Stal (Wr) ,
,Zn1'7.~dowi Głównemu Zrzeszenia Spor' 1.010 ~pomowe - ,.Eoleja.n" Kars21n:.
opow. 1. Was~lerJ!;;o. 15,50 Muzyka. 16 .00
Kierownictwo Wydziału KultuLKS Włóknll!ll\'Z Oglliwo Cmco\'kI.,
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Pra.wo glosu mieć b~ilą. jedynie ci człon
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I ....!iny. Nie mógł iść drogą jeśli nie chciał
br(- <uuważ<>ny. Tajemniczy przoci;wnik po,
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olą,

u..1<ochaną o oltochąlOą sJod'
mu sił.
Był
rozgorączkowany. WidzIał
wciąż przed oczami jej słodltą twanyczkę ,
która zd:a.wala się pl'osie:
Ratuj najd!l.'oższy!
Wtem O$lrszał jaJtU przytJum10ny warl<ot,
któl'y rósł z minuty na minutę. Nad lasem
llrzelnt)'\n!! samolot.
Okęcki zadarł głowę

I.,.StJ.'achzmeczony Oi
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dodawa.ł

<'16 góry. PJ.'z~z 1<OJ:ony drzew - ujrzał ~ tm
dem sylwetkę stalowego ptaka.
Widocznie gd,.i ~§ w pobliżu musi by~
lotnisko - pomyślał. Ogarnęło go zniechęCI\>
ole,
- oTeźe]i tu gdzieś jest lotnisko, to zna.c .. y,
ie są,' lud7iie, A tam, giliL\e są ludzie, nie ma
kryjówlri moiełl WTog6w - rozumował IIen'
l'yk,
Jtzeczywiście, w pobliżu musiało być 10lblt.

sko, bo sUnBti samolotu przestały praMwać,
do I",dowanla.
- Ach. straciłem wszelki ślad, JaJt szeze'
niak zblą,drLilem w lesie - robił soblie wy_
rzuty Zl.'oźpa.czony młodzian. - Trzeba bylo
trzymać się drog'i, Przedzierał się więc w kie..
runku domniemanego lotniska, gdy po pe\",
llym czasie okrzyl< zdumienia wvrwnł silę •
jego piersi.
'
Las skonczył się nagle, a przed Henrykiem
W~l'osłl mUl')' JakiegoA zrujnoWlllJlego zamku.
Schodził

