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WllSZOSe GOSPODARKI ZBIOROWEJ
NAD INDYII UALIĄ - PRZEKONUJE

czeństwa

73 spółdzielnie produkcyjne zarejestrowano wstyczniU br.
WARSZAWA (PAP). Dobitnym wyrazem świadomego dą
i średniorolnych mas chłopów Polski do przebudowy struktury rolnej na zasadach spółdzielczych, jest nieustannie przybierający na sile ruch spółdzielczości produkcyjnej, ogarniający coraz więcej wsi we wszystkich województwach kraju. Z dnia na dzień rośnie liczba spółdzielni
prodhkcyjnych i komitetów założycielskich oraz przybywa coraz więcej członków w istniejących spółdzielniach produkcyjnych. W pierwszej połowic stycznia Centrala Rolnicza
Spółdzielni
"Samopomoc Chłopska"
zarejestrowała
28,
a w ciągu następnych 10 dni - 45 nowych spółdzielni produkcyjnych, zrzeszających ogółem ok. 1.900 gospodarstw
o obszarze ok. 13.600 ha.
żenia mało

Zasadniczym czynnikiem, który
przekonuje chłopów do spółdzielczo
ści produkcyjnej, jest przykład ist.
niejących spółdzielni. Ich wysokie
osiągnięcia gospodarcze wyższe
niż w indywidualnych gospodar.
stwach rz:biory z hektara i lepsze
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Rumunii do

powietrzu, za zbrojne na.pady, dokonane przez agentów Tito - Rankowicza na strllż graniczną i mi eszkańców pogranicznych miejscowości RumuńskieJ' Republiki LudoweJ·.
W dniu 18 grudnia 1949 r. ministerstwo spraw zagranicznych Jugosławii wystosowało do rządu rumuń
skiego za pośrednictwem ambasady
' ki'
R umuns'
ej R epub liki Ludowej w
Belgradzie notę, w której rząd jtigosłowiański proponuje utworzenie komisji mieszanych "celem zbadania

biednym

w

księży
całym kraju witają z uznaniem
IniCjatywę rządu w sprawie uzdrowienia tej organizacJI

w sali Miejskiej Rady Narodowej
uzdrowienia stosunków w "Caritas" zebranie, na które przybyło z terenu
oraz z p r awdziwą wdzięcznością przy woj. krakowskiego 202 księży i zajęli zarządzenie władz, zalecające
konników oraz kilkudziesięciu świec
nowopoW's tałemu zarządowi kontynu- kich działaczy katolickich.
owanie d z iałalności opiekuńczej nad
Zebrani jednogłośnie przyjęli rewszystkimi
zakładami
"Caritas", zolucję, zgłoszoną przez ks. Bonifa
zgodnie z charytatywnymi celami cego Wożnego, prowincjała klaszto
i zadaniami t ego zrzeszenia.
ru 00 Augu~tianów, która głosi
WROCł"A W.
N a specjalnej konfe- m. in.:
"My ks-iężs katoliccy ziemi krarencji działaczy katolickich z terenu
całego Dolneg o śl ąs ka, poświęconej kowskiej stwierdzamy, że działal
omówieniu nadużyć wykrytych ostat- ność kierownictwa "Caritas" w św i e
nio w zarządzie "Caritas" we Wro· t:e dokonanych ustaleń, nie odpozałożeniom
cławiu, wzięło ud z iał ok. 500 osób, wiadała podstawowym
w tym kilkudzie s i ęciu księży i ponad zI"Zeszenia i była w rażącej sprzecz
ności
z zasadami i celami, jakim
90 zakonnic.
organizacja ta winna służyć - że
W uchwalonej j e dnogołośne rezolu- ujawnione nadużycia natury matecji zebrani stwierdzili, że dotychcza- r:alnej i moralnej we wrocławskim
sowa działalno!\ć "Caritas" wrocław k:erownictwie "Caritas" oraz jego
skiej b y ła całk owici e sprzeczna ze antyludowe nastawie nie. u7.asadn iają
statutem, że fundu sze wykorzysty- w całej rozciągłości wydane przez
wane były przez lu dZ I niegodnych, Rząd zarządzenia. zarówno o powodIn osobistych celów. Natomiast łaniu nowego zarządu, jak i o dalprawdziwie zasłu gującym na popar- szym kontynuowaniu działalno~c I
cie odmawlano pomocy, że do zarzą- opiekuńczej przez wszystkie zakładY

opieki społecznej, podległe "Caritas".
RZESZOW. Wielu księży woj. rzeszowskiego potępia działalność dotychczasowych władz "Caritas" i po
piera decyzję Rządu. mającą na celu
uzdrowienie stosunków tej instytucji.
Zgroma-dzeni na specjalnym zebra
niu w Rzeszowie księża zaznajomili
się z orzeczeniem rzeczn.ika Najwyż
szej Izby Kontroli Państwa w spra
wie nadużyć w zarządzie "Caritas"

Wrocławiu.

II

Wznieść pomnik Wasyla Kolarowa

w Sofii.

Cementownię "Gra.nltoid" ,w miej
scowości Batanowcy - nazwać ce.
mentl)wnia imienia Wasy)a Ko)aro.
wa,
Centralę wysokiego napięcia ,,El.
prom" w Sofli - nazwać imieniem
Was~'Ja Kolarowa.
Fabrykę "Morze C"'.I2at'Ile" w mie..
śC'ie Stalin - nazwać Fabryką Unie.
nia Ko)arowa.
Bibliotekę narodową w Sofii nazwać hiblloteką narlJdową Unie.
nia Wasyla KoJarowa.
W mieście Szumen, w domu, w
którym urod.7lił się i żył Wallyl Ko.
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Ufundować 10 stałYCh stypendiów
imienia WasyJa KoJarowa - 5 VI
Akademii Rolniczej imienia Dym.!.
i ustalenia incydentów pogranic2!- trowa, 3 na wydziale ekonomicznyn\
nych".
Uniwersytetu Sofijskfego 1 2 w Aka.
Na notę tę rząd Rumuńskiej Re- demii Sttuki.
publiki Ludowej odpowiedział notą
Wydać znamek pocztowy z por.
następującą:
tretem WasyJa KOIarowa.
R d
ń k·
L
Iż
zą rumu s I uwa"a,
prz.ez
Pułk, w którym służył Wasyl Kostawianie tych propozycji rząd ju- Iarow - na.zwać Pułkiem imienia
gosłowiański stara się ukryć całą W~yla Kolarowa.
odpowiedzialność, kt6rą ponosi za liAkademię Wojsk Technicznych
czne sprowokowane przez siebie in- nazwać - Akademią Wojsk T--'-.
cydenty pograniczne oraz za naru- rucznych
.
=.I,
imienia Ko)arowa.
szenie granicy,Jtumuńskiej RepubliZłożyć wniosek do Prezydium
ki Ludowej na lądzie i w powietrzu, Zgromadzenia Narodowego w spra.
tudzie* za nasyłanie szpiegów i dy.
wersant6w do Rumuńskiej Republi- WIe wydania dekretów, dotyozących
ki Ludowej.
POwyższych P'>stanowień".
Rząd
rumuński
niejednokrotnie
wskazywał, że te zbrodnicze działa
nia, s-kierowane przeciwko Rumuń
związkowcy
skiej Republice Ludowej, nie są poszczególnymi, przypadkowymi wyda- RI
rzeniami, lecz stanowią wyraz wrogiej polityki prowokacji i szpiegoMOSKWA (PAP). Delegacja pol.
stwa, jaką uprawia przeciwko Ru- skich zw:iązkowców, która przybyła
~uńskiej. ~epublice Ludowej rząd do Moskwy na zaproszenie WCSPS
JugOSłOwIansld., który służy śmiertel zwied,ziła ~uzeum. Lenina, ~ kt~
nym wrogom pokoju i demokracji- ;ym zaznajomiła .SIę z ma.tel'lała:nt
anglo-amerykańskim kołom imperia- It dokumen~ami o zyclu i dnałalnosci
l' t
wórcy panstwa radzieckiego.
lS ycznym.
'..
.
Jest :zeczą O~Z~I~tą, ze polIt~~a
Zw~ązkowcy ~lscy przebywać ~
rządu Jugosł.o":"lat;~kIego całko.WlCJe dą w Zw. R.adzieckim ~a tygo":'Ykl~cza mozlIwosc pra~,~yczneJ ren- dni. W "kreSie tym zaznaJomią si~
hzaCJI tzw: "propozYCJI, wysunię- oni ~ hlstoryc.znYm! i kulturalnymi
tych w nocie .rządu }ugosłowiańskie- panuątkaml stolicy radzieckiej, z
go. P:opozycJe te me Sił niczym in- pracą moskiewskich zakładów prze.
nym, Jak tYlko, obłudnym manewrem. mysłowych i ruchem zawodowym w
Z tych w~g!ędow .rzlłd rumuński od- ZSRR.
:zuca w~z~J 'YYmlemoną notę 1'ządu
Na czele delegacji stoI przewodnf_
JugosłowlanskJego.
czący CRZZ. Aleksander Zawadz~

Jugosławii

rytorium rumuńskiego na Iądzlie j w

będzie służyć

SZCZECIN. Liczni księża z woj. du weszli ludzie o przestępczej przeszczecińskiego odbyli specjalną na- szłości, *e brak społecznej kontroli
radę,
poświęconą omówieniu ujaw- i atmosferą sprzeczną. z duchem
nionych ostatnio skandalicznych sto- chrześcijańskim dały źródło do nadużyć.
sunków w "Caritas".
Zebrani przyjmują z zadowoleniem
Zebrani potępili praktyki kierownictwa "Caritas", które udzieliło po- decyzję Rządu Rzeczypospolitej Polmocy materialnej wrogom ojczyzny, skiej, który przerwał przestępczą
konfidentom gestapo oraz członkom działalność "Caritas" wrocławskiej.
band podziemnych, a odmawiało jej KRAKóW. W związku z ujawnionychorym starcom, biednym studentom mi nadużyciami i antyludową dziai byłym żołnierzom WP.
łalnością kierownictwa wrocławskiej
K s ięża
z całkowitym uznaniem "Caritas", odbyło się w Krakowie
powitali inicjatywę Rządu w sprawie

W. Kolarowa

~!J~~~~~;od~ ~6d n~:c~ s~Ó!d~:i Uchwała bułgarskiej Rady Ministr6w

w lubelskim,
SOFIA (PAP). Prasa bułgarska 0gdtie w tym miesiącu pr.zybyły 4 publikowała uchwałę Rady Mini.
nowe "p6łdzielnie.
strów następującej treści:
NOi7/opowstale spółdz.lelnie są gos.
"Dla uwiec'Ulienia pamięci Topod:::.rstwami silnymi. gdyż przystę- warzysza Wasyla Kolar0wa _ Pre.
puj~ do nicł: większość mało· i śrc- zesa R&dy Ministrów Bułgarskiej Re
dniOl"l)lny..:h chłopów poszczególnych publiki Ludowej, znakomitego kiewsi z od..,<>wiednią ilością ziemi i in- l'ownika Bułgarskiej Partii Komuni
went2rzem.
Charakterysty znym 1" stycznej - Rada Ministrów postaW woj. śląskim gospodarstwa spół przykładem jest nowopowstała spół. oawia'
dzielcze uzyskały w r. ub. o wiele d.zielnla we wsi Milenk.o w pow.
Miasto Szumen, w którym urodził
lepsze przeciętne ~biory niż gospo- drawski:n, do której weszło od ra_\SIę Wasyl Kolarow. na1ZWać Kola.
darstwa indywidualne. Wyniki wy- ru 41 g05podarstw, mająCYch "bszar rowgrad.
wolały na WSi śląskiej żywy od- \ 672 ha I ogólnej liczby 48 gospoDrugi rejon miasta Sofii _ nadźwięk, o czym świadczy powstanie darstw tej gromady.
zwać rejonem Wasyla Kolarowa.

powstaje w tych reJonach kraju, gdzie istnieją dobrze pra
cujące gospod~stwa z.espc:łowe , a Z
W
przede wszystklm w wo]ewodztwach
~chodnich ~raz w woj. olsztyńskim
BuKARESZT (PAP). Agencja
1 warszawskim.
Agerpress ogłosiła komunikat naDuży wzrost liczby spółdzielni stępujący:
produkcyjnych w poznańskim jest
, ..
b 'k' L
właśnie wynikiem promieniowania Rz,!-d .R?munskleJ. Repu 11 1 udobrego przykładu wcześniej zor. doweJ meJednokr?tme demaskował
ganizowanych spółdzielni., które faszyst.ow~ką ~oh~ykę rz.ądu belmają już poważny dorobek gospo- gyadzklego, znaJdu~ąc~gO Się'!' służdarczy. Obecnie w poznańskim ist- ble. anglo-amerykansklch podzegaczy
nieją 63 gospodarstwa ~espołowe, z wO.Jennych. W szere,gu. n.ot protes~a:
których 11 powstało w bież. mies. cYJnych.rząd Rumun.~kIeJ Re.publIkI
ł z~ rzą d J?go~ ł0W wielu wsiach poznańsldego istnde L~ d?W~J wyk ~za!
ją ponadto komitety założycielskie, wI~~skI P?noSI ?'1 n ę 1 odpowIedz.lalktóre w najbliższYlił1 czasie prze. nosc za lIczne ~ncydenty .pogramczne, za naruszeme pogramcznego tek szta,icą si"" na spółdzielnie.

))CARIlAS«

i zarejestrowanie w tym miesiącu
17 nowych spółdzielnI, dzięki czemu
liczba gospodarstw zespołl)wych w
tym województwie wzrosła do' 38,
W ostatnim okresie wmlagający
się ruch spółdzielczości produkcyj-

fraDcus~

Na zdjęclu: przemawia wicepnewodnłcąą
Tow. Przyjaźni Fran,
cusko - Polsldej Jusłta
GODART.

Polscy

"'oshRlle

podjęli -liiiiiiiiiiil~~~i~~~~jiiii~~F

chwałę, w której Zebrani
przyjmują z uzna
we
uniem inicjatywę Rządu , mającą na
celu uzdrowienie stosunków w ,.Caritas".
KIELCE. 25 bm. odbyła się w Kielcach konferencja kSięży i świeckich
działaczy katolickich z całego województwa. W konferelllCji wzięło
udział 57 księży i 20 działaczy "Cad
tas", jak równi.eż przedstawiciele
Stronnictwa Pracy.
Wszyscy uczestnicy konferencji
napiętnow.ali

nadużyc i a

popełniane

w ,.Caritas" wrocławskiej" stwier.
dzają~ z oburzeniem, że wykorzysty
wanie funduszów spo!ecznych i pań
sh owych do popierania bogaczy i
el ::mentów przestępczych urąga zaoodom miłosierdzia i etyki ch l"ześci
j ańskiej.

ZebranI wyrazili swoj e zadowole"
nie z powodu pomocy. jaką Państwo
udziela "Caritas" zarówno przez
wielkie dotacje, jak i przez roztocze
nie nad nią swojej opieki.

Foto: API

Przc.! Sądcm Apruacyjnym we WrocławIu rozpocz!)ł sE.e proces przeclwke
z:,konnilco,,:, i wychowawcom Spc~jalnego Zakładu J"cczniczego dla mlodo'
clan~ch "pllepf.ylc6w w Namyslowle. Na zd.ięciu: ława oskarżonych. Od
leweJ: osk., o~k.. Flor<;zak W'I Dor!, Z" RedeJ 111., 1I1ichałowskji I •• 6mIeJa J.
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\1 III dniu proceSIl

WROCŁAW, 26.1 (PAP).
Długi korowód św~.adków którzy rLosal:l sferze Mtlerowski.ej, o której zmuszo jEstę mawiał Piątek wtedy bę
px:zcs!nch::m<i Ilnez Sąd Apelaeyjny we Wl'OCłlliWiu w tr'eechn dniu pro- nł' był op{)wiedzieć bliżej Wilhelm dzie S'ię mlEt lepsze jedzenie, a jak

no

uroczystośCi mic~iewiczowskie

MOSKWA (PAP). W dniu 26 sty_
cznia wyjechała z Moskwy do Warszawy delegacja pisarzy radzieclcich
na uroczystości odsł0nięcia pomnika Adama II,lUckiewicza.
W skład delegacji! wchodzą: !Zastępca sekretarza generalnego Zwią
zim Pisarzy Radzieckich - M!k'olad
Tichonow. poeci: Maksym RyIlski l
MakSym Tanlt. Slimon CzI'ikowanł
i Antana~ Venclowa.

cesu personelu zz.!datlu w Namysło wie, pClItwierdzlł straszliwe warunld Plątel. "Sandander" - zakonnik. k!:ó/ nie to Oświęcim albo kula".
pobytu w tej instytucji, prowadza nej przez 00 BonUratrów.
ry w c~ie okupacj~ pr~ebywaJ w
Sw. Piątek "odwzajemniając się"
konwenCIe
krakowsknn.
Piątek przy RedloWli wypomina mu. że w c7,asiu
Zastępca
oal{, przeora Florczaka ności do malarstwa i łaknął nauki że podobnie jak przeor kon- okupaCji robił dobre interesy
z jaks. Antoni G~m{)'ń zeznał, że wycho "wychowawcy" cZ)'U1i1'i wszystko, znaje,
wentu "Bruno" podpisał "volksli- kimś konfidentem niemieckim.
wankowie. zakładu wielokrotnie skar by do tego nie dopuścić.
s'tę". Po wojnie prowincjał zakonu
Kilkunastoletni !;Iierota - Antoni
•
•
żyli. Slię przed rrm.
że są glodni 1
Krawczyl~ zeznał ze przeor I];:s Flor
.,Lubih:m malować - mówi św!a wysłał go do Namysłowa.
gnębieni różnymi karami. Ś ..viadek
dek - ale mi ni~ ~oz:valan? i pęd.~~
W tra~oie przel1łucharua Pią-tka, czak zgwałcił gO' parokro,t nie. SwJa' ,
uważał za stosowhe
zwrócić uwagę
no do roboty. Jezeh me chCIałem 1St! na pytanl!e Sądu osk. Redel oświad- dek będzie ~atem przesłuchiwany W mauzoleum Dymitrowa
ke. Flol'Czakowi na "niewłaściwość do"
że Piątek w poniżający sposób ponownie przy
drzwiach zamknię.
stos'Owanych przez niego metod wy cy .pracy zamykali mnJ'C do ciemni- eza,
traktował podczas okupacji tych za tych w dalszym toku rozprawy
SOFIA (PAP). W godzinach wje ..
chowawczych", gdyż - jak: mówi Metody "wy·c howawcze" z Namy- konników, którzy nie podpisali vol'ks
Na tym rozprawę przerwano' do czarnych dnia 25 bm., w dniu po"słyszał sam odgłosy bicia".
Slowa miały swój początek watmo' listy. "Trzeba się rzapisać na volks. dnia następnego
grzeb u Wasyla Kolarowa, premier
'Kapelan i katecheta zaJdadu w
.
Cyrankiewicz wraz z min. l;\aranow
Namysłowie, ks. Antoni S,;czepańsld
skim i członkiem KC PZPR N0warównież oświadcza, iż
chłopcy 'odkiem oraz w towarzystwie ambasanosili się do ks. Florc~~ka niechęt
dora RP w Sofii Al. Barcha<lZa udał
nie, . tak.
że mustal
Florczakowi
się do mauzoleum Georgi Dymitrozwrócić uwagę, aby wychowanków
wa vJ celu uczczenia jego pamięot.
nie bil".
.
Delej:(acja złożyła wieńce w imie~
niu KC PZPR ora.2l w imieniu Pr~7~..I
Wychowanek zakła.du, sierota Lud W'1!mian~
między
rządem
wiI< Janicki, którego ojciec pole"ł
l'
M
denta RP Bolesława Bieruta.
na fronci-e w walce z hltleryzme~.
porlał. że on sam i jego koledzy z
MOSKWA, 26. 1. (PAP) - AgenNota powyższa stwierdzała,
ze
Jednocześnie minister spraw zazakładu w Namysłowie chodzili ob- cja TASS denos,i:
"w .głębokim przekonaniu, iż Re_ granicznych ZSRR Wyszyński wvI
•
•
darci jakkolwiek w magazynach by
W dniu 24 grudnia 1949 Mku am. publika Stanów Zjednoozonych In- st'JSdwal do rządu Stanów Zjedn'o_
lo dość odzieży.
basador Holandll w ZSRR p. Visser donezji będzie szczerze dążyła do cZ'onych Indonezji następujący tel eiii
/Im
k.
Kiedy
do ZMP
w Ministerstwie Spraw Zaprzyjaznych st0stmków gram:
O
BlI
..
przeor Florczalk napomniał go su- graniotnych Związku Radzieckieo-o ze wszystkimi miłującymi
pokój
Do Premiera i Ministra, Spraw ZaPOZNAiQ'. W dniu 24 bm. na konrawo 1 oświadczył jemu i tlnnym je- wiceministrowi spraw
za'1ranic~-1 krajami - rząd holenderski wie- 'granicznych RepubliIti Stanów Zje- ferencji w Muzeum Wielkopolskim
dyr. Malmowski poinformował zego kolegom, którzy wstąpili do tej nych ZSRR Andrzejowi G~omyko rzy, iż rząd ZSRR uzna nowe pań_ dnoczonych Indonezji dra Hatta.
organizacji, że im. tego zabrania.
notę rządu holenderskiego. Nota stwo".
Na .zlecenie rządu Związku Ra_ branych o cennym odkryciu, dokonaChłopiec powJeÓ.ział Sądowi, że stwierdza, że zgodruie z porozumie_ Minri.sterstwo_ Spraw Zagrani.cz~ dzieckIego mam zaszc~:vt żawiado-' nym podczas IJrac remontowych. W
obecnie przebywa w PilllStwoWY1'l1 niem, VJsiągniętym 2 listopada 1949 nych ZSRR niniejSZym zawiadamia mić, że I?0nieważ 27 grudnia ~~19 l·. naj niższych kondygnacjach pi~ie
Domu Dziecka, że ma warunki bar roku na konferencji w Hadze mię- rząd holenderski, że ponieważ 27 ~dbrła Slę w Hact::~ ur(JczyS~OSC na- g~achu ~uzeum nl!-t;afiono na nled?:o dobl.e i że "za nic nie chciałby d~y :Z~dem ho~enderskim i deleg~- grudnia .1949 r. w Hadze odbyła się ~ama ~uwerennoscl Republ1~.e Sta_ Ujętą w z~dny~ spIsI,e i~wentarYza
wrócić do Namysłowa".
cJamI mdonezYJskImi - 27 grudnIa wspommana uroczystość
nadania .;nw. ZJe.dnoCZ0nyC~ baonezJI, rząd cyjnym sl,rzyttl'ę zawler~J?cą dobrze
19~9 roku Republika Stanów Zje_ suwerennośoi ....:.. rząd radziecki po- ~a?Zleclu p,ostan?wlł uznać Reptt- z~cho~vany obraz MatejkI "Joann.a
Dane o szykana'ch stosowa,rrych dno~zonych Indonezji otrzyma cał stflnowU .zawiad'Jmić rząd Stanów ~'llk.~ Stanow. ZJedno~zony~h r.ndo·. d Arc . Obraz, ten, l.tor~go ,P0szuklprzez oskarżonego Florczaka wobec kOWltą wladzę zwierzchnią nad ca~ Zjednoczonych Indonezji o swej de_ .nez~l jak~ pans.two, mez~lezne l su_ wano od zfill:Onc~enia. dZ.Iałan wojenjunaków ze .,Służby P'Olsce" podal lym terytorIum Indii HolenderSkich, cyzji uznania Stanów Z]'ednoczonych w.e renne I nawlązac z nam stosunki nych, został przeWIeZIOny w roku
wychowanek
sa- z v.:YJ~tldem
I
dilwskl, który sierota
zeznał, żeZd:ciJsław
przeor kon
holendetsldej Nowej Indonezji jako niezależnego i suwe d ~'.pl.oma t y c z n e . .
1939 z Roga rm,a d.o Poznania i zamuwentu 00 Bonifratrów czvnił wszel Gwmel.
'
rennego państwa d nawiązania
z lVlmlSter Spraw Zagramcznych ZSIrR rowa.ny w. osooneJ wnęce w celu zakie starania, aby ni'e doPUS·"CI·C· "wych
N0ta Wyraża również nadzieję, że nim Slłnsunk6w dyplomatycznych.
(-) WySzyilski
b:zPteczeilt~a go przed o!wpantem
"
d
d' k
hItlerowskun.
wychowanków do pracy poza zakła- rzą " ra
Zlec
i
uzna
Republikę
staZ· d
h I d"
"Joanna d'Arc" jest o!l:romnym płó
dwej
em, eHy
gdyżroboczej.
nie chciał traoie darmo- nóW
\, dniu
Je noczonyc
n onezJI.
~ m. Jest
25 stycznia br.
w'iceminL
tnem o rozmiarach llx5,5
ste s
.
h G
1
to jedyne dzieło Matejki o tematyce
Wśród poruszenia sali, Sadowski
l'
praw zagrallloznyc
romyw
h·
b
opowic:.da, J'ak god~'1_'namL' c"nlra.
ł Zo;:,RR
przyjął
Holandii
w
a ro otnl w u 0V«1
o cej . .drobnych prac kon.
L,- ,
p ambasadora
V's'
~
.z pIstorii
dokonaniu
rzed Jruchnia_. aby z łaski pracu-]ą- olecenie
..:1_
•
sera l adzi
wręczy"
.
rl ad
cki mu, na
t ' Główna hurtownia odzieżowa Cen- wlanego w WarszllWl'e, 500 komple- serwators l{Ich
obraz będzie ud~tęp·
P
cych tam sióstr otrzymać kromkę P
..z e ego, no ę trali Spożywczej w Łodzi przyjęła tów dla Zjednocze:..ia Energetyczne- niony publiczności.
chleba. Parokrotnie został spolic:l'k,o nast~p.uJąceJ treŚCI:
na siebie obowiązek dostarczenia go Okręgu Krakowskiego i 600 kom
wany przez przeOl'a Florczaka, a
lVIm1sterstwo
Spraw Zagronicz- 5 tys. kompletów watowanych ubrań pletów dla PaIlstwowych Przedsię
oskarżony MiCh3łowski zbił gp Ide- llych ZSRR w odpowiedzi na notę I dla l'obotników budowlanych na te- biol'stw Budowlimych w Łodzi.
dyś lrn,blem elektrycznym tak, że Ambasady H0lenderskiej z dnia 24 1renie całego kraju.
Dostawy te umożliwiły w znaczmia! pos'illiaczo'ne obie ):ęce, który- grud?ia 19.49 r. ma z,:szczyt zakobo chwili obecnej hurtownia do- nym stopniu kontynuowanie robót
mi zaslaniał się przed spadającymi mumkowac co następuJe:
starczyła już 3 tys. kompletów dla murarskich i monterskich w czasie
BRUKSELA (PAP). W kopalniach
nań ciosami zwyrodnJhalca.
W wyżej wspomnianej nocie Am_ Społecznego Przedsiębiorstwa Budo- ostatniej fali ll11·OZÓW.
belgiJjskich wydarzyły sJę ostatnio'
Sąd przet;łuchal na&tępnie wycho hasady Holenderskiej
komunikuje
tragiczne wypadki, w których wywanka zakładu
Namysłowie, 18- Się, że .zg.Qdnie z
porozumieniem,
~u. ponieśli śmierć trzej Polacy ·
l~tniego All'toniego Gołębi1lWsldegn, <lsiągn,iętym na konferencji w' Hagorlllcy.
który "powiedzi.a l m. in., j,ak wyglą dze między HOlandią i delegacjami.
Wybuch gazu w kopalni M:on~
trowniach
na
terenie
Zjednoczenia
da.ly me1o:l:y "wychowawcze" osk. indonezyjskimi w dniu 2 list0pada Kierownik warsztatów Zjednoczeceau - Fontame (Zagłębie Charle~
Łódzkiello.
Michałowskolego. Ten zamknął pew- 1949 r.., ratyfikowanym przez par- nia Energetycznego OkręgU Łódz
roi) spowodował śmierć 20-letniego
W samej tyll{O Elektrowni Łód.z· Aleksandra Kudzyńskiego, ~ pod
nego razu świadka do ciemnicy. Go lamenty wszystkich stron zaintere_ kiego - lIIichalak opracował połębiowslti ctując, że niebawem dosU! sowanych - w dnIu
27 grudnia mysł dotyczący sposobu szybkiego kiej roczna oszczędność w wynIku gruzami zawalonego stropu w ko-nie ataku epileptycznego blag,al o 1949 r. odbędzie się oficjalna uro- oczyszczania chłodni w elektrow- zastosowania udoskonalenia technicz palni Val Benoit (zagłębue Leodium)
wypus.zC'Zenie z "ltibltki". Na to ,;wy czystość przekazania R~publice Sta niach. Dotychczasowy ręczny sposób nego Michalaka przekroczy sume znalazł śmierc 55-letni Jakub Renchowawca" - MichałowsUtj chwycił nów Zjednoczonych Indonezji peł- oczyszczania chłodni Michalak zastą 2 mil. zł.
wa, a w pożarze w kopalni Gos.seon
chhroca za gardło i nN{)tają,o Ohydne nej władzy zwietzchniej nad całym pił :Qmechanizowanym, wykorzystuw Monteg'nee (zagłębie Leodium)
l'l"Zeklcńs~wa.wepcbnął go w głąi'JJ terytorium Indll H~nderslcich
z jąc do tego od'Powiednie dźwi"'i i
2~O
zł
wskutek' poparzenia 3 stopnia zmarł
celi.
wyjątkiem holenderskiej Nowej według własnego pomysłu skonstTU- ilU
u
Pl) długlch i ciężkIch cierpieniach
Nawet lrulkuletnl€ chore dziedw Gwinei i RepUblika Stanów Zjedno owaną i mechanicznie POl'uszana 10- na odbudow~ Warszaw" 34-1etni Jan Bronisław.
nie uniknęło z-amykanra w "kibit- czonych Indonezjd
proklamowana patę·
. . ,
Wypadki te spowodowane zostały
Wojewódzki Komitet Odbudowy nieprzestrzeganiem przez dyrekcje
ce" -:- jak' wynika z zeznań świad- będzie niezależnym i suwerennym Pomy.sł Michalaka jest obecnie
ka.
państwem.
wprowadzany we wszystkich elek- Stolicy w Łodzi wykonał roczne pla- kopalń najelementamiejszych środ.•
ny zbiórkowe ze znaczną nadwyżką. ków bezpieczeństwa.
Janusz St2.ult1ewicz. również !pens
jonariusz namysłowski, odma1ował
I od
g . Ogółem zebrano w rolcu ub. ok. 250
mil. zl.
przed Sądem straszliwe wanmkj" w i!1
Zą,W
jaki'ch zmuszony był żyć w zaklaPierwsze miejsce w ofiarności zaposzczególni
jej
przedstawiciele
modgj,e,. z· zemań' wynika, że chłopcy
RZYM (P AP). De Gasperi odwiejął pow. piotrkowski, ktÓl'y uzyskał
gą
należeć
do
gabinetu
"indywidua
1chodzili obdarci i głodni, bito ich i o:z;i! prezydenta rc))ubli,k i Einaudi
nadwyżkę w wysokości 2 mil. zł, na
zamykano w ciemnioy nawet za naj . i poinformował go oficjalnie o "zgo· nio('.
.
.
dil;lszych miejscach znajdują się podrobniej9ze przekroczenia regulami- dzie" na utworzenie nowego rzą.du.
Jak .don1osła a~encJ~ ANSA, de WIaty: łódzki, radomszczański, śie
nu. Specj ....ln!e potwornie maltreto- Dl') Gasperi powziął tę decyzję po Gasp~n przystąplł dn.la 26
do ra.dz}d i b;sld. Z miast wyróżniła się
wano ioh ~3 kradzież żywności, kt.li otrzymaniu dnia 24 bm. wieczorem rozwlązaUJa "centralneJ kwestll krY-I Łodz, ktora zebrała przeszł{) 100 j
rej . da,puszczall się z głOdu.
zawiadomienia, że rada narodowa zysu", a mianowicie do podziału tek. mil. zł.
, Stankiewicz dodaje, że wiedział o 1lal'agatowców (tzw, "Socjalistycznej
oi
a;ktacb gwałtu, do'l~onanych na wy- partii pracujących Włochów") postacbowanku
zaldadu.
Kl-a,wczyku, nowiła większością głosów na spelUzez csl<. FlO!l.'CZaka.
cjaln1m posiedzeniu zgodzić się na
Na bici'El i maltretowanie, s,t ano- udział w rzą,dzie na. wS'Zelkich wawiące ~ystem w postępowaniu osk runkach.
Florczaka, MichaJowskdego, Redla i
Stara zasada mówi, że jej,eli wielotysięczną masę pracującego skieg?, tłumar..2'onego na jęZYK
Śml~ji skarży się również św. Woj
Tak więc noW'y rząd zostanie u.
ciec~, Salonek. Michałowski uderzył two1'zony na podstawie "progr::t;l~" ktoś mówi "a", to w końcu musi wychodźstwa a nie tylko czoło polskI.
1(0 kJ.eclyś w v.v~n ta,k silnqe. że wy po~yktowanego .In·zez
ch~źeś<!IJan powiedzieć i "b". Jeżeli ktoś, wi- wy ch działadzy postępowych.
Ale "Narodowiec" na tym nie
bił ml razu kHlt.:ł zębów
sklch demokratów - z udZIałem po- kł.ając ~~ę w ~prze~znościach, s!atej oto sytuacji garstka e- poprzestaje. Dodając sobie aniInnym przykładem' działalności nadt? d,,:ócI: małych str~nnictw: re- WIa ~Zls P?htyczme .na wrogow ~gracyjnych
rnik&ajczykow- muszu brukowymi wyzwiskami
. .111
, WIęcej
. . tylko... ,zachę-'
wychowawczej" osk Florczaka i pubhkanow l saragatowcow.
PolskI a, rownocześn~e ma gębę cow przypatrując się z bliska i 111. m111~J.
MichaloWlSkiego było postępowan:e
Partia liberalna postanowiła, że pełną słow rozczulema nad wła- z całym spokojem prześladowa
,PolICję francuską do jeszcze
ze Stanisławem Szym:uisldm. Mimo. nie wejdzie w s~{ład tej "koalicji",
oklaskuje po- smIelszych poczynań, raibowiem
że chłopiec wy'kazywał wielkie zdoI nie wykluczają.c jednak możliwości ,że ~nym l?-arodem - ~o, jak ~yka- n~om rodaków ze logIka wypadkow, będZIe w pISy agentów Mocha stawiając ~emokraci polscy "nie rezygnują
końcu zmuszony odżegnać się kropkę nad "i", mó~iąc jasno i Jeszcze ze swej dalszej działalnQści".
.
nawet od tych obłudnych wyra- wyraźnie "bU.
-~--'-_
~
zów miłości ?la kraj~l i ~ać jawWychod~ący w Lens (Francja)
.I tak więc ~adzinówka w śpo
ne dowody, ze na rowm z mar- "NarodOWIec" trybuna kliki mi- sob
otwarCie
denunCjatorski
sh~llowcami jest wrogiem Pol- kołajczykowshlej, tymi sł,owy wskazuje na ośrodki szkolnictwa
Racjonanzatorzy
skórzanym
skL. .
,
..
rozpoczyna artykuł wstępny:
polsl~iego we Francji, które - jej
trzeba powtarzac, do Jakie"Wychodźstwo polskie we Fran 'żda2uem należy zlikwidować.
l
Największa z łÓdzkich szkół zawodowych Państwowa. Szkoła ~ goNIe
stopnia brutalne wystąpienia eji przyjęło z zadowoleniem 0Brak elementarnego pOCZUcia
ł Techniczno - Przemysłowa skupiająca 2.400 uczniów oraz 220 ~ rządll
francuskiego wstrząsnęły statnie decyzje rządu francuskie- wstydu? Brak sumienia? - moze
~ wyldatiowców, zainicjowała nawilrzanie k()nbktu a współpracy ~
opinią
świata_ go .. :' (zbyteczne tu dodawać że ktoś zapytać.
~
z Muhem racjon2.lh:atorów przy CZ Przem. Skórzanego.
~ demokratyczną
Nie mamy tu na myśli wyłącznie pod mianem "wychodźstwa'" aUO istnieniu podobnych rzeczy
Postanowiono zapoznać u2zniów ze wszelkim,i zgłaszanymi w ~
ludzi. lewicy. Każd~ uczciwy tor rozu.mie kilkudziesięciu wy- emigranci zapomnieli już daw~ . klubie racjemalizatorów pomysłami, z,aś raCjonalizatorzy korzy- ~
~ stać będą z 0pracowania technicznego pomY3łów przez ucz·· ~ człowlek -odwraca Slę z od- rzuconych za burtę politykie- no. Nie o to tylko chodzi. PolskI"
szkaluje dziś bez zająkania i be~
ł niów szkoły i organizować wspólne fachowe odczyty.
~ razą na widok policyjnego chuli- rów).
gaństwa i bezprawia, stosowaneDalej
"Narodowiec" zaciera żadnych "wewnętrznych oporów"
O dotychczasowych osiągnięCiach klubu racjonalizatorów przy ~ go wobec spokojnych obywateli bez żenady ręce z powodu suk- tE-n, kto związał się z przeciw~
Centr. Z. Przem Sk'órzaneg') w :Lodzi świadczy fakt, że w ciągu ~
Stało się cesów" Mocha. tak, że na~zuca nym jej obozem, komu obóz ten
dwóch miesięcy istnienia klubu jego członkowie zgłosili ponad ~ polskich we Franrji.
250 pomysłów, Ponad 160 pomysłów znalazło już zastosowa- ~ rze~zą najzup~łnie~ oczywistą, że się wrażenie, iż słyszymy opi- łaskawie choć niechętnie rzuca
~
nie praktyczne, dając 45 mil. zł. "Jszczędności.
~ akcp ta f{Crl7.1 posred nro w ('1 ły nię .skrajnl'e naajonalistycznego od czasu do czasu miedziaki.
~
~ nasz narod, bezpośrednio zaś, w faszystowskiego pisma francu·
St. R.
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neJ motywów odmowY, co zr~tą ze swej opieki tych. k--tórzy na nią lamowicz. Nie było "jedna.kowego ł
praktykowane jest w każdej insty- zasługują, a otaczają nią tych, ktń bezstronnego traktowania członk6\v
"Caritas Academica" przez władz.
tucji społecznej, i co jest jej obo· rzy wcale nie są jej godni?
wiązkiem?
Studentka Kulamowicz np. nie klerownicze tej organizacji: odm63) Stwierdzam fakt, że mnie, otrzymała należnych jej świadczeń, wiono niezamożnej studentce prawa
członka czynnego,
"wyeksmUowa- korzystał z nich natomi'a st w bardZCI do posiłków, a równocześnie - II
no" bez podania, motyWów z korzy szerokim zakresie - (nie tylko, jeślI polecenia księdza - Jezuity, ojca
stania z ()-biadów, że nie uprzedzono chodzi o obiady) - pupil przewod- Tomasza Rostworowskiego - wspomnie nawet o tym na kilka dni cho niczącego rady "Caritas Academi' magano dziesiątkami i setkami tycia7Jby przed upływ'em miesiąca, w ca", ks. T. Rostworowskiego. rów- sięcy złotych kolaboranta faszystow.
celu umożliwienia mi 7Aopatrzenia. nież student U. Ł. Tadeusz Grabow skiego i to również w okresie, kiedy
się w numerki obiadowe gdzie in- ski. Ten był w łaskach ks. Rostwo- fakt jego ciężkiego przestępstwa zo·
rowskiego. ten opływał w opiekę "tał bezspornie ujawniony i publiczdziej.
Uważam, że w takiej chrze§eijań- "Caritas Academica", ba,
od 1946 nie znany.
sklej instytucji, jak C. A. nie po- do 1949 roku piastował godność zaNie bez podstawy - jak o tynl pi.
winny uieć miejsca żadne sympatie ufanego prezesa akademickiego zasze w swoim liście studentka. Kula.
i antypatie, żadne koterie i grupki, rządu t2j organizacji.
bo to szkodzi samej instytucja.
Czym zasłużył .sobie Grabowski na mowie z - ,.wielu spośród młodzieży
Wszyscy tu są równi, wszyscy po- specjalne względy rady " Cari ta s !lk~demickiej mniema, iż "Caritas
jest "Towarzystwem
winni byc mile widziani i darzeni Academica" w ogóle, a ks. Rostwo- Academic1!."
Wzajemnej Adoracji". Gorzej, bo a·
jednakową sympatią i towarzyskim rowskiego - Vi szczególności'!
obejśdcm. Wsmlt "Caritas AcademiTadeusz Grabowsld ur. IUO 1926 dor&cją z03talo najwyraźniej otocz~
ca" to nie tYlko instytucja społecz- r. w Wilnie. miał przecier., mimo mlo ne przestępstwo i nadużycia.
na i fiIant!'op'ijna, ale i szkoła wY- de go wieku, na swoim sumieniu pc
I to nie tylko w rozdziale środk-6w
chowa.rua koletieńsklego i kultury ważne przestępstwa - jeszcze z doshrczonych "Caritas Akademica,"
towarzyskiej, opartej na prawdzi- okresu okupacji.
przez Państv;o i ofiarność obywateli,
wie chrześcijańskich, a nie obłudPracując
jako akwizytor \vileń ale i w niektórych sposobach jego
nych podstawach. Instytucja ta u- skiej gadzinówiti hitlerowskiej "Gon zdobywania. 'Vystarczy tu wspomtrzymująca się w dużym stopniu z· ca Ccdziennego",
zaciągnął się do- nieć o dosyć
brudnym interesie z
zasclłków materialnych społeczeństwa browolnie w skład współpraeowni modlitewnikami
i mszalikami. W
winna. liczyć się opinią tego spałe- ków redakcji tej szmatławej gazety swoim mianOWICie czasie otrzymał
czeństwa i pamiętać o tym, że swy Okupacyjnej, co jak wiadomo - łódzki "Caritas" w darze od rodami koteryjnYmi posunięciami wyrzą stanowi przestępstwo z art. 2 deltre ków zza Oceanu pO!lad 3.000 modli.
dza sobie dużą szkodę.
tu z dn. 3.8 1944 r. o wymiarze kar tewników i mszalików do ~zpłatne
W zakończeniu !fa:/) jeszcze pra- dla faszystCiwsko~hitlerowSlklch zbro go rozdawnictwa wśród niezamoy:gnę zaznaczyć, że powyż&zych kilka dniarzy.
nej łódzkiej młodzieży katolickiej.
uwag skres1i'łam nie w celu przyW 'wyniku rozprawy przed Sądem
Niestety, i od tego rozdawnictwa
wrócenia mi obiadów, lecz aby przy Apela~yjnym w Łodzi w dn. 28.12
czynić się do uzdrowienia
stosun- ub. roku, w -czasie której zostało po ogół młodzieży katolickiej "wyeksków istniejących w naszym łódzkim nadto ujawnione, dż Grabowski był mitowano". Ks. 'r. Rostworowski ł
"Caritas AcademJica".
dezerterem z Wojska Polskiego i jego wspólnicy postanowili przedZ poważaniem
podrabiał dokumenty "prezes" za mioty kultu puścić w zwykły obieg
Jadwiga Kulamowicz
rządu łódzkiej "Caritas Academica" handlowy. Cena hurtowa 200 Łódź, ul. żeromskiego 68, m. 1 został skazany na 3 lata i 6 miesię- 300 złotych za sztukę. Łatwo wyUi,'fi:f*
cy więz,ienia.
czyć, jaką to okrągłą sumę zainka'rak pisze w liście swoim skiero
Wydaje się, źe sprawa Grabow- sowano za bczprawnie sprzedane
wamym dn. 13.12 1949 r. na adres skiego stanowi 'wystarczającą odpo- 3.000 mi'zalików i modlitewników.
rady ,Caritas Academioa" (konkret wiedź na wątpliwości, z jakimi w
nie: na ręce opiekuna tej organiza- swoim liście wystąpiła Jadwiga Ku(Dalszy ciąg na sbr. 4)
Początek listu Jadwigi Kulmanowicz do ojca. Rostworowskiego
cji ks. T. Rostworowskiego (jedna z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pokrzywdzonych studentek łódzkich
W dalszym ciągu cytuje "Głos k"lffii czy innymi zarzutami, lub też - członkiń "Caritas Academica",
Robotniczy":
na podstawie zakomunikowanych mo ob. Jadwiga Kulamowicz.
"Obserwując
działalność
"Cari· tywów, uzasadniających odmowną
Stwierdzając, iż "Carita9 Acadetas Academica"
nasuwają mi Się decyzję.
Nie o "obronę" mi. więc mica" nie jest wszak "Towarzypewne wątpliwości co do jednako- chod7.i i nie o przywrócenie możli- stwem Wzajemnej Adoracji", lecz
wego i bezstronnego traktowania WOŚCl korzystania z obiGdów. lecz o instytucją "chrześcijańską ocharak
swych członków przez Z a.rzą d , toteż v.'Yjaśnienie, jakie kryterium jest tel'7.e społeczno-dobroczynnym i WY
pozwalam sobie zwrócić się do Rady stosowane przy uprawnianiu do ko- chov/awczym" ob. Kul,amowicz zwra
"Caritas Aoodemica" w następującej rzystania z obiadów i w ogóle przy się do rady "Caritas Academicrł"
spraWle:
traktowaniu swych członków przez (konkretnie: do k.s. T. Rostworow·
W dniu 1 grudnia rzwróciłam siQ Zarzad C. A.
ski-ego) o wyjaśnienie "dziwnych
do koleżanki sekretarki z prośbą o
"caritas
Academlca" nie jest praktyk Zarządu", o podanie moty··
wyda,n ie mi numerków obiadowych wszak
towarzystwem wzajemneJ wów odmowy, przysługujących jej
na miesiąc grudzień (podan:ie w tym adoracji (jak wielu spośród młodzie- prawnie świadcze11, o odpowiedź:
przedmlocie . zl~żyłam na początku ży akademickiej mniema), lecz in- "dlaczego jednym osobom przyzna·
roku akade~lCklego i takowe zosta- stytucją chrześcijańską o charakte- je się prawo do korzystania ze świ~d
ło uwzględnione).
\ rze społeczno-dobroczynnym i wy- czeń "Caritas Academka", pomimo.
Odpowiedziano mi wówczas, że zo chowawczym, dla tego też nie dopu- że są członkami nie czynnymi i w
stałam "wyeksmitowana"..Na pyta-I szczam myśll, 'by. mogły tu być sto- wtielu
wypa~ac~
n~leżącymi dn
nie, co o~nacza ten tak dZiwny w,y- J sowane praktykI, coś w rodzaju, w~r9t~" zamozneJ, a Innym odmaraz. kolezanka sekretarka odpoWle- wzajemnej adoracji. Daleka więc od Wola Się?
dZiała, że oznacza
to usunięcie od tej myśli
pragnęłabym zostać uStudentka Kulamowlcz odpowieIl~oż~ości dalsz!!go korzystarua z 0- twierdzona w
tym
przekonaniu dzi na swój ~ist .ru.e otrzyn;ala. Ni~
b.Jadow w stołowce C. A.
przez udzielenie mi odpowiedzi na otrzymało rowmez odpOWiedZi am
Zdzi'w iona taką lakoniczną "eks- pyta.ma:
zadośćuczynienia. jeśli chodzi o Ulmisją", zwróciłam się za pośredni1) Dlaczego je-dnym osobom przy- spokojenie swych
słusznych próśb
ctwem koleżanki Almy Slmpińskiej znaje się prawo do korzystania. z i podal1 - wielu członków i człon
z zapyta'n iem do kolegi prezesa o posiłków pomimo, że są czł(mkami kill "Caritas Academica", powstają
wYjaśnienie i podanie przyczyny tej n1eczynnYmi i w wielu wypadkach cych w tej samej sytuacji, co i stu"
"eksmisji".
Odpowiedź
brzmiała należącymi
do wa~twy względnie den1:ka Kulamowicz.
krótko: - "mech się broni".
za,mOŻDej a innym czlonIU/m czynNo, bo jakaż wl.aśoiwie mogłaby
Oczywiście, że takie powiedzenie nym ~wia filę tego? Może tu w być ta odpowiedź. skoro faktem
potraktować musiałam jako zdawko grę wchcdzą sympatie lub antypa- jest, że władze .. Caritas Academica"
wą jedynie i wY:"l:rętną
odpowiedź, He csobiste?
kierowane przez ks. T. Rostworow·
bo bronić się można tylko przed ta2) Dlaczego Zarząd tak szanowa- slciego, rządzą się funduszem spo
nej instytucji, jak "Ca!'itas Aca<le- lecznym, przeznaczonym dla naj '
Foto: API
mica" nie uważał za. stosowne podać uboższych studentów, według wła·
rROCES NA..lIIYSl..OWSKI
Proces O, O. BomlfrBJtr6w 1\ Na.mysłown.. - \Vnetrlo .. klbitld" czyI;. ciemnic,..
gd7ńe odbywały kar Q chore dl!Jeci.
do wIadomości stronie zainteresowa snego widZ4 mi się, że "eksmitują"
Z oburzeniem i wstrętem odwraca. się cala uczolwle myśląca opinia publiczna od kIiId, która zdoławszy opanować
klerown:ctwo "Caritas" z pominięciem najelementarniejs~ych zasad pl".tyzwolitcGOi rozkradała cudze, społeczne mie~1l~, bog~c się _~ ludzkiej krzyWdzie i ludzkim nieszczę
SC'.lU.
Kazdy dzien przynosi nowe dowody rabunkowej
gOSpodarki "działaczy" cariłasowych i ich możnych protektorów.
Zdemaskowane onegdaj prze:?: wrocławską "Gazetę Robotniczą" machinacje wrocławskiego Caritasu" bledną już
w tej cbwili wabee doniesień, napływających z całego kraju,
doniesień, mówiących o milionowych kradzieżach, dokonywanyc1t w szeregu oddziałów tej instytucji.
Wczorajszy, "Głas Robctniczy" w dużym artykule pt.
"CARITAS ACADEMICA" I INNE SPRAWY mówi o nadużyciach na terenie akademickiej sekcji łódzkiego "Caritasu".
ArtyJmł "Głosu" zaczyna się od listu studentki Jadwigi
KULAMOWICZ, jednej z licznych ofiar nieuC'lciwej działalności kierownictwa tej instytucji:

z
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ne przejawy twórczego obcowanialwicz wyzwał na pojedynek zabój~
poetów. Twórczość Puszkina miała Puszkina, d'Anthesa. W ten sposób
wpływ na Mickiewicza, a również Dpinia publiczna łączyła w swoim
utwory Mickiewicza inspirowały po pojęciu obydwu poetów, afirmująe
lemiczne koncepcje Puszkina.
:ich przyjaźń.
VI 1834 roku Puszkin napisał
Puszkin ,zostawił w swoich wierMickiewicz poznał Puszkina
w wy, mijając Plac Senatu, na który wiersz o Mickiewiczu pełen gorą- szach wspomnienie o "dchym do.
Moskwie w roku 1826, najprawdo- parę
lat przedtem wyszli po_ cej sympatii i uznania dla wysokich brotliwym" marzydelu uczestniku
p0dobniej na jednym z wieczorów wstańcy
dekabrYŚCi i na którym ideałów przyjaciela:
biesiad rewolucjonistó~ rosyjsldch.
literackich, gdy poeta rosyjski czy- stoi słynny pomnik Piotra Wielkie_
Mickiewicz stworzył symbol wsp6lBył
tu
śród
nas,
tai fragmenty Ile swojej tragedij go. Później Mic1dewicz opisał jedną
nego płaszcza, okrywającego
VII
Pośród obcego mu plemienia.
"Borys Godunow"
Później sp ot y_ z takich rozmów na wstępie
III
słotny wieczór pielgrzyma polsldegl)
W duszy i wieszcza rosyjskiego:
kali się oni kilkakrotnie w Moskwie części
.,Dziadów"
w
rozdzi,a le
Nie tywił do nas nlenawiścl.
i Petersburgu, aż do wyjazdu Pusz_ "Pomnik Piotl:a Wielkiego".
Myśmy
Ich dusze wy:l;sze nad ziemne
kina na Kaukaz. Przyjaźń poetów
Po raz ostatni poeci spotkali się
Też go kochall. Cichy, dobrotliwy,
przeszkcx!,..
zacieśniła się zwłaszcza w Peters- w marcu 1829 roku. kiedy przypad
Był uczestnikiem bleslad naszych.
Jako dwie Alpów spol<lrewnione
burgu, gdlZie obydwaj prawie co_ kowo zjechali się równocześnie ':N
Z nIm
skały.
dziennie bywali w domu wspólneg0 Moskwie . Wprost z Moskwy Puszkm
Choć je na wieki rozerwał nurt
przyjaciela-poety, wydawcy alma_ udał się 1 maja na front turecki na
Dziellliśmy się I marzeniem
nachów poetyckich. Delwiga. W al- Kaukaz, Mickiewicz zaś w połowie
czystym,
wcx!:r.
Ledwo szum słyszą swej
manachach tych ukazywały się tłu_ kwietnia wrócił do Petersburga. aby
I pieśnią (Był natchniony laską
nieprzyjaclółld,
maczenia wierszy Mickiewicza. m. wkrótce na zawsze opuścić Rosję.
niebios,
Chyląc ku sobie pOdniebne
in. był umieszczony przekład "FaMimo że Mickiewicz porzuciwZ wysoka więc na świat spoglądał).
wierzcho1kt.
rysa" nim poemat ten opublikowa- szy Rosję. nigdy już nie
spotkał
często
no p~ polsku. Mickiewicz i Puszkin Puszkina. przyjazny stosunek ich
Mówił o przyszłych czasach, gdy
brali udział w wieczorach literac_ trwał nadal: z daleka poeci obserw0
narody Dopiero dvisiaj symbol ten dostakich Delwiga, na których czytano wali się wzajemnie. Mickiewicz uZapomną waśni - 1 w rodzinę
tecznie dojr.z al i nabrał istotnegl)
wiersze i debatowano na
tematy znawał geniusz poetycki Puszkina,
wielką znaczenia. Dziś, kiedy znikły ,,ziem
Połączą się· Sluchallśmy poety
ne przeszkody" nieporozumień i po
literackie. Na wieczl).l'ach tych bywał Pu~zkin z wielką sympatią odnosit
cały świat literatury sto'łecznej i się do twórczości największego poe_
z zapartym tchem...
wikłań politycznych pomiędzy obu
przyjezdni ,z Moskwy literaci. Mic- ty narodu polskie <';0.
Dlatego też
(Tłum. J. Tuwim) słowiańskim!
narodami.
symbol
kiewicz. zarówno jak i Puszkin, zja stosunek ich nie ograniczał się ni.
wspólnego płaszcza przeistacza się
wiali się w tym domu bez specjal- gdy jedynie do przyjaźni osobistej.
Po śmieroi Puszldna Mickiewicz . w uścisk milionów rąk wyciągnię.
nego zaproszenia. aby spędzić wie_
W 1827 roku PU~7kin przełożył napisał nekrolog, a właściwie roz- tych po to, aby przyjaźń utrwalić
1
czór w ciaśniejszym gronie Delw,i- począte~ .,Konr:ada WalJ€'l1r?da.". '!' prawę o jego twÓt:czości:, l!miesz_ czynem bratniej pomocy.
gów. Wtedy swobodnie gawędzlło , 1833 zas - dWie ballady Mlcklewl- czony we francuskIm plsmle .,Le 1
~ię przy kominku. ulubionym .zaś, cza:
.:Tr.zec~ Budrysów" i "C~:I Globe" artykuł 1,'11 był pOdPisan:>:1
(Fragment Z wydanej prze.
spędzaniem czasu było improWlzo-1 ty". Mlcl~lewlcz b~dąc
w
Ros)! I przez autora znamiennym pseud0m
sp6ldz. wydawn. ..Współpra. '
wanie opowieści. Po\vracając do do_ przctłumac~ył. ,ele.rrię
Puszkina mem .,Przyjaciel Puszkin~". V~Ó\':'ca" książki L. Gomol!ckle:\'t
pt. ..Aleksander Puszkin')
mu, dwaj poeCi szli brzegiem Nc- "Przypommeme'. Były to zewIlętrz czas kursowała pogłoska, ze Mlckie

Leon Gomolicki

MIC'KIEWICZ I PUSZKIN

Osk. Florczak W.

Foto: API
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Osk. SmieJa I.
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w Łodzi nie
(Dokończenie

ze sk. 3)

mniej eleganckie "damy". Zaczyna
się zabawa "na całego" ..,
Rzecz jasna, że uzyskane tą drogą
Jakaż 5z.koda, że obserwatorami
:fundusze (podobnie, jak wszystkie tej hucznej libacji nie mogli być ...
inne) l'Ilzchodziły się, przy niekon- podopieczni łódzkiego "Caritasu", ci
trolowanej gospodarce "Caritasu", w wszyscy, którzy na próżno wydepty
tzw. "niewiadomym kierunku". Lecz wali progi charytatywnej instytucji
niezupałnie niewiadomym. Pew- w poszuk"Iwamu wsparcia, w nadZIel
..
nym drogowskazem mógłby być choć otrzymania pomocy finansowej czy
by taki nocny obraz~k 1. dnia ? mar rzeczowej. Zwróciliby oni niewątpli
ca 1947 ,.oku...
wie uwagę na owych hulających w
W :;r.nanym (z nienajlepszej repu- "Tabarinie" panów; poznaliby ich na
tacji) łódzkim lokal n "Tabarin" by- pewno - mimo, iż, niektórzy' z nich
ło owej nocy gwarno i wesoło. są tu w szatach cywilnych.
Zwłaszcz.1l d()br~e się. bawiło kilk,l
Bo, i jakże taldch nie poznać? Nie
ele~a.nc1nch pa~ow w lned~ących przy raz przecie zbywali oni zgłaszają?bflCle zastawIOnym stohku. Drogie l cych się z prośbą o wsparcie nie zal wys·z ukane potrawy, wysokogatun możnych, nieraz odprawiali z kwitkowe wódki, 1iki~ry i wina... W pe-I kiem pilnie potrzebujących zapolno~ym
mom~ne l e eleganccy pano- gi, nieraz acz wiadomo było 0wie zapra.szaJą do stolika trzy nie gólnie, że wiele, ",iele milionów zło-
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kapłanów
.
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IJI~r;an
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SztukI)III

Tomaszowie Maz. •

Od kIlku dni w Tomaszowie Ma!.
~czynna jest RWG, która przez kilszłooć do tego nie dopuścić. WS2el~ka miesięcy jeździła
po miastach
kie krold rządowe, zmńerZające'- wOj .. ł6dzk.iego. Jak wszędzie tak; i
do usuni ęcia wszelldch nadużyć~w Tomaszowie wystawa wzbudzała
w "Car.i tasie" mogą Uczyć na pel-Iduże zainteresl)wanie. Mimo przejne poparcie społeczeństwa i du-~mlljącego zim~a na z:ewnątrz 1 W"echowTleństwa .
~vmątrz
pomleszC2~n
frekwencja

tych z subwencji państwowych, samorządowych i ofiarności publicznej
wpływało do kas "Caritasu", że wiele cennych darów, zbieranych wśród
rodaków zza Oceanu, wzbogacało zasoby tej instytucji - odmawiali pro
szącym brutalnym: "nie ma"... Hm,
~duża.
"nie było" dla najbiedniejszych, "byNa dziedzińcu pr,z ed pałacem, któ
lo" natomiast wiele dziesiątków i se~ry należał
niegdyś do obszarnika
tek tysięcy złotycn na inne cele ...
1ft
ki
f .. ~hr. Ostrowskiego stoją jednokonne
Ks""dz ~ps .'. p r oboSZCZ para ll~WOZY chłopskie. Co chwilę za.jeżchoćby takie, jak huc1.na hulanka
."
~dżają nowe.
Malownicze pasiaki '
w lokalu "Tabarin" z udziałem ów- Makó",,: tWler,~Zll.
DZI~alno5c "Can~asu
wroc-~wełniane, zapaski. kl)lorowe chusty
czesnych kierowników "Caritasu", o
ł~Wsk:~~o przedst~W:1QIlą v: ~ra-li narzuty szczelnie owijają chłopki
innych stronach działalności których
SJe l1wcz~m za karyg.odną l tako-~siedzące na snopkach słomy. Za
informowaliśmy
częściowo wyżej,
\\:ą P~,tępla~. C_ał y kle:ru~ek ."Ca-hilka dni wY3tawa
opuści Tomaoraz inne niemniej huczne zabawy
ntas~~ nalezy ~refonnoVJać I ~-~szów, więc nie mama czekać na
z udziałem wysokich dostojników
sta;;Y!c .na dro~e dobrej: "CarI-~Sfolgowanie mrozu. Wystawa pokahierarchii.
t as wlnJlen za!mow~c Się :VSPO-~zuje dużo ciekawych rzeczy. kt6re
l::
maga.r;l~m lud 2ll uczciwych .1 .rze-~dotychczaS na wsi były prawie zuW dalszym ciągu cytuje "Głos Roc~Y\v1i~Cie bHo,?-nyc~, 'ł! admlnIstra~pełnie nieznane,
Wl~
trzeba je
botniczy";
CJi, Y"mna byc naJwyzsz;a oszczęd-lczym prędzej :zobaczyć. Trzeba p-:;-
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UCZCI·WI-e mys'ląrych
11
W"p"wIGledz·1
U

iw

I

~~s~!nm;r::~;a~~~~~~kim~ece.n;~~~!~tzĆgi
i ~~:e po%~~~rl~~O~~init:~z~
w :ncJona:U: e. w. WIększe)' 11OŚCI!~inteligentów.

'-

katol -Ick-Ich

łeczeństwa. Państwo

jest

powoła-

Ulęe nd~od teogrOga'IU~.zYaCrJ?aZmci'lągcaZłyo 1.lns~Ontytutro-_

ści za słuszne. Uń'i'knie się przez

to niezaOO\VQleń !i. sarkal1!ia osób,
które nie otrz.ymały zapomóg w
dos,t acznej wysokości, na protekcjonizm osób kierujących "Caritasem".

I

~

cj~mi. któr: mają charal{t~r pu-

bIlczny.. OfIary, subwenCJe. czy
skladl"j powinny iść na takie cele, na jakie są przezna<:zone. W
.
b oW'iem
'
. me
" bę
przeCiwnym
razie
dą spełnialy swego zad.aL'1ia, ale
jeszCZie przyczynić się mogą do
szkodliwej działalności pewnych
osób. W tych więc wypadl{ach,
gdy organa państwowe stwierdZ\'ły nadużycia, nie t.yłko musimy
ukarać tych, którzy tych nadużyć się dopuścili. ale jeszcze odpow'iednio zarządzić, by na przy-

Zarząd w:rue.n s..ę. sk!ad?<! .z ludZ'i'-

Pomiędzy
starszymi. poważnie
praw:ych ~ m e zaJ:nowa~ slę.spra~studiującymi eksponaty, ltręcą si~
w~mJ pollitycznyrru. Pop,~rame JU~gruph4. młodzieży szkolnej. Jedna
dZl fałszywych, d~ze~~er~w, ba~-lllaUCzycielka nie może poradzić $O
dytów. ~rze~ !,CarJtas me poWm~bje z dużq gr'lmadą swawolnych
J?-0 m lec ml.eJs.ca. Tal;m,,;. uwa-~chłopc6w.
więc rozbiegają się po
zam za szkodl!iwe dla pal)~t:~, i~ ...vszystkich sal·a ch i psocą gdz.ie mG
~przec~ne 2 duchem chr:lJesCJ.Ja!l-~gą. Szkoda. że kierownict.wo mostv.'a'.
:r,
"1 dni e wyscawy
'
. p omy~,y wz., ę
me
-.'
~!llał() o pomocy dla wych0wawczyni

1(8. Sztuka Marian, parafia Lugm. Łęczno, pow. Piotrków,
ma.jący . za sobą 12 lat ltapłaństwa,
w ZI1.viązku 2 komunikatem rządoPrzytoczyliśmy wyżej głosy księ-~gdyż przystępne objaśnienia mogły
wym o nadużyciach w "Carit asie"
ży,
które
napłyinęły
do nas 'by bardziej zainteresować miodzież
pisze:
p.o wykryciu nadużyć w kiero~~niż . z?aki i wykres~, . które są
"NadużyO:la", jakiekolwiek by
wnictwie " C<:lri<tasu". Stanowi ą one.. trudl~ieJsze do .zroz~mlerua.
.
one były, n.ie mogą być pochwaKsiądz T. Krawczyk, prefekt szkół
dowód, J'ak potrzebne było uzdro-~ Duzy ruch .panuJ~ prz. Y stolik.u
w iea ie stosunków w tej instytuCji,~Centr. Ryb~eJ. gdzie mozna kUPIĆ
10ne przez kapłana ka.tolickiego, w Skiierni~wicach mówi:
toteż i ja, jako l{apłan nie mogę
Po pcrzeczyta:rriu
komunikatu
właśUI:e dlatego. aby mogła pełnić~doskonałe ~l1etJ: d01"s,zcwe. wędzowyrazić innego zdania, jak takie,
PAP z dn:La 23 stycznia br. i konależycie właściwe sobie funkcje. lne dorsze, sledZle,. węgorze. konserktóre jest zgodne z duchem Ewan
mentarza do tego komunikatu. o
~Wy rybne (nieco przydrogie!)
gelii Chrystusowej -- a więc podziałalności dieC€zjalnej "Cari<tas"
~ Przy stoisk.! Centr. Hand1. Przem.
tępiające.
we Wrocławiu, najmocnJej potę~Metalowego
oblężenie. ..Proszę ()
"Caritas" jest organiza-cją, reaIi
piam działalność takich osób, któ
znalezionq zwr6ć do ł..4.
l:J:rolkę" - .,Nie ma". "Proszę "
Zl1j'ącą mi.łosierdzie chrześciljań- re dopuszczały się nadużyć finanzgubionq z""łoś do " " .
II
II
IkocIo1 cynkowy, baldę" wiadr{) .....
skie i dlatego powinna być represowych na szkodę biednej ludll0ldI
~- .,Nie ma" Jest duży wybór nazentowana przez odpowiednich
ści. Zwłaszcza potępiam te osoby,
ICZYń ema11owanyc!1, ocynku brak.
ludzi, nad którymi winna być pro
które PQwinny świecić przykła-.
.
~ Niedobrze! Eraiti 'tV miejscu 3prze
wadzona kontrola zarówno ze
dem uczciwości; takie, które tylRz:,czy z.naleZ!o~e na .terenie m.
2) Ob. Press. Jerzy (Riotrkowsk~~daźy nie są wyrazem braków prostrony władz Kościoła, jak i Pań-o ko na skutek protekcji udziielaly Ł?dzl w plerws~eJ .poł0W:le m. stycz nr 116) - kołmerz. futrrony damskl·11h·kcyjnych. lecz złego zaopatNes-twa. "Caritas" w mo,j ej paa-afi.i
ropomogi szkodnikom
państwa ma 195~ r. ,znajdUJące Sl~ na p~e3) Ob. Tomczyk Walenty (Towa-fn:a wystawy
W Hurtowni
Met.
jest wielce potrzebną ocganizacją ,
polSkiego, zamiast wspomagać rze chowamu w MO~
(PiotrkoWSKa r0wa 21). - .s:rofer taksówki. Nr 831w PiotrkOWl!O' I)cynku poddostat.
gdyż posiada ona sporo biedoty, czy\Vliście potrzebujących PQmo-j nr 104a) dostarczylI:
~ ręk<:l~Wl~zki brązowe męskie orazJ.kiem. Kierownik stoiska telefonuje
żyjącej ni~raz w skrajnie ciężcy, a zwłaszcza tych, którzy me
1) Ob. Owczarek Rysza.rd (przę- pled dZIecmnr:
~na wszystkie strony - efekt mały.
wch warunkach.
szczędzili teraz pracy czy pośw;ę- dzalniana 1) szofer taks6wki Nr 215 ~) 0 \ Bą,t Bronlsław~. (Żerom'~Kto~ ~dzie~ z!łP~w~e spoza sto5n
Ks. Sztulta Ma.rian.
cenia w walce o wolność i całość but męsk.i z cholewką czarny no- skiego 3~)
. sweter męski.
~paPlerow nIe WIdZI, ze w TomaszoLubień, dn. 25 stycznia 1950 r.
państwa, o dobro ł szczęście spo- wy z lewe j nogi.
'
,
5) ~b. Jalllak FXiw<;!rd (No~ 42)l.wie Mazowieckim gospodynie w;ej
.
- plerzy~a, podu.szika, prześclera-~skie tłumni e poszukują naczyń 00I
,..---------------------~------~ dlo, ręcZ'!11k, suknIa. .
. dziennego użytku.
U
ł
Wł· ~.
łt
,6) Ob. Łu.kaszewski ,Jan. (Leg;o-~ Mimo te niedociągnit:efa wnta.wa.
~[
now 32~ - szofer taks?v:k1 Nr ... 25~spełnia swój cel: uczy l wychownJa, niżej podpisaillY ks. Stanisław
- waIdzka z zav.:artosClą: obruSy,~jl!'. Okolo tysiąca ludzi dziennie ~_
DZIS PREMIERA
Olszewski, student Uniwersytetu W
maryn~rka, sJ?Odrue, kflSzule, kale·~J)G7.J1aje l!Iię z · dOł'obkiem glll'plldarŁodzi,
zamieszkały
w parafij św.
sony s;<;;arpetki. krawaty.
~Czym Polski Ludowej
NOWEGO FILMU PRODUKCJI POLSKIE.'
Ducha, ośw:,adczam, co następuje:
.scruszkl
'!) Ol? NrKałylc
E1i~i~z
(Al.
~o-~
~. _____...._ ....___
'{TOM
3) J. B. Pl'le- .,..___.....
......_____-w
iii
W związku z wykryciem i ujaw
st1ey'a "Słollce świeci w sobotę".
ni€n1€m olbrzymich nadużyć i n!e
8) Ob. Kwliatkowski ?>'lieczysław
dbałej księgowości
diece7Jjalnego
(St rz.
Kani owslci'c h 26) - piecyk
Rządcy fran-cuscy
i mędrkowie
zarządu "Ca~'i,tas" we Wrocławiu,
gdz~e stwierdzono stronnicze rozgaiZowy .
francuscy, którzy gadacie o wolno-dawan:e zapomóg tym osobom,
: - - - - - - - - - - - - - - - : , ści, 'a Służycie despl)tyz.mowJ, leg.
którym się one me należały, a z
Re~a: TADEUSZ l { A l'1r S KIl ALDO V E R G A NO.
niecie między ludem waszym a depominięciem osób naprawdę bied
SCe<!'•.a.nium:
TADEUSZ KMlSKI.
spotyzmem obcym, jako szyna żela
nych i potrzebuj'ących pomocy,
Zdjęcia:
ADOLF FORBERT.
uważam stanowilSko zajęte przez
MuzykJa.:
KAZIMIERZ SEROCKI.
Z!! zimnego między młot.em i kowa_
Rząd w sprawie kontroli czynniUdzieł tI~: T. SCHMIDT. ~. ~~OWSKA. Wł . KACZMARSKI
dłem.
l{ów katolickich nad działalnośProdlltU:jn: WYTWóRNIA FILMóW FABULARNYCH 'W LODZI
"Caritasu" w
,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Księgi PielgrzYmstwa)
bień,
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ZDARZENIE
NA STATKU
Przekład

Mariana L. Bielickiego

- Coś, o czym nie wiem?
- Tak ... A propos, odgadłem zarówno godzinę jak
i miejsce, właśnie tę mieliznę, W czasie mijania której mieliście, według moich obliczeń, przejść do natarcia ... (Liwerowski zasępił się). Piąty dowód - to
zabójstwo Murzyna.
Liwerowskiemu opadła szczęka, z trudem ścisnął
ją i kaszlnął:
- Przepraszam... pan coś poplątaL. ·
- Prawda, że udało nam się zapobiec zbrodni
w ostatniej chV\oili.
- Murzyn żyje? I pan ośmiela się mnie oskarżać...
- Oskarżam pana i missis Rebus, siostrę znanego
Rebusa, szefa agencji szpiegowskiej Rebus, której
ameryka6scy, kanadyjscy i argentyńscy monopoliści zbożowi polecili schwytać
Hopkinscma żywego
lub umarłego wraz z jego wspaniałym odkryciem...
- A choćby nawet tak! - Liwerowski wyrwał
z kieszeni rewo.lwer, ale równocześnie w ręku Gusiewa znalazł się pistolet. Trzymając lufę naprzeciw
lufy, spoglądali po sobie.
Będzie pan strzelał? spytał Liwerowski.
- Niewątpliwie.
- VI odpowiedzi na to nastąpi zakaz WWOZlL 'wa4 DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 27 (1649)

l

szych przeklętych tanich towarów do republiki Miguelle de la Perza.
- Wasza republika z ppwodu takiego głupstwa
nie zrezygnuje z naszych papierosów... Pan jest
idealistą. Ale w celu uniknięcia zbędnych powikłań
może się pan uważać za żywego, Chowaj pan armatę.
Obydwaj powoli opuścili broń, 'schowali rewolwery do kieszeni.
Liwerowski podniósł głos:
- Oskarżenie o napad na Murzyna, to stuprocentowa prowokacja ... Może się pan o tym przekonać,
on doskonale i przyjemnie spędza czas z missis Re.bus... - Zapukał w żaluzję: - Missis Rebus, czy
państwo jeszcze nie śpią? Hallo?
Żaluzje rozwarły się, przez okno wychylił się po
pas i oparł o parapet... Parfienow. Zamiast żeglar
skiej bluzy miał teraz na sobie wojskowy kitel.
- Aj, aj, aj - powiedział do Liwerowskiego. A to ci zagraniczni goście... Aj, aj, aj .. kiedyż nareszcie przestaniecie intrygować.
- Kto to jest? - zakrzyczał Liwerowski.
- Szef ochrony rzecznej okręgu środkowowołżańskiego i mój szef - odparł Gusiew.
- Aj, aj, aj - kiwał głową Parfienow. - Na próż
no tylko staracie się oszukać ludzi, panie wicekonsulu... Przecież my i tak przejrzymy wasze karty
i kraść wam - nie pozwolimy. Na próżno trwonicie
pieniądze; w zamian macie same przykrości. Lepiej
byście handlowali uczciwie ...
- Gdzie jest missis Rebus?
- Chwilowo w mojej kajucie. Rękopis i kopia
skradzione przez pana znalazły się pod poduszką
u tej damulki. Nie ładnie. Omal żeście nie wykoń
czyli, psiekrwie, Hopkinsona. Tak się nawąchał chloroformu! Słyszycie? - rzęzi w kajucie u kapitana.
Obok nich kłusem przebiegł kapitan. Do okrętu j

cumował kuter ochrony wodnej. Parfienow skrył się
za oknem. Na pokładzie zrobiło się jasno.
- Poddałeś się? - spytał Gusiew.
Liwerowski z wściekłością tupnął brązowym kamaSZem. Parfienow wyszedł na pokład, przechylił
się nad barierą i zawołał w dół do ludzi na kutrze:
- No, co? Wszystkich trzech wyciągnęliście? Dawajcie ich na górę.
Chwiejnym krokiem zbliżyła się Szura: Ręce przyciskała do piersi, łamiąc palce. Tchórzliwie zwracała
głowę, raz w stronę Gusiewa, a raz - Parfienowa.
Parfienow powiedział do niej:
- Aj, aj, aj ... Prawdę mówię, że głupota jest rzeczą gOrszą od kradzieży.
- Wiecie? Co, jak co - Szura od razu stała się
śmielsza - ale ja już do takiego stopnia jestem zwo.
lenniczką władzy radzieckiej... I trzeba by ... spojrzała na Liwerowskiego. - To ten szary alfons
zwiódł mnie ...
Po trapie wchodzili Chrienow, Bachwałow i profe.
sor. Woda ściekała z nich strumieniami. Z tyłu _
straż. Szura załamała ręce, rzuciła się do· profesora:
- Walku, do czego ty jesteś podobny!
Profesor podniósł palec:
- Nie znam was, obywatelko Szuro ... - i do Par~
fienowa: - Zgubiłem dane mi na przechowanie
szczęście całego narodu... Oddajcie mnie pod sąd ...
Znaleźliśmy, towarzyszu, uspokójcie się - odparł ParIienow.
W tej chwili Liwerowski odskoczył od stołu i za.
czął strzelać do Chrienowa i Bachwałowa... ale odpowiedział mu tylko suchy trzask cyngla.
Gusiew spokojnie wyjaśnił:
- Przestań, wicekonsulu! Usunąłem przecieź naboje z tej armaty.

IWNIEO.

a

Z
DRN

Łódź-Północ

Wczorajsze plenarne posiedzenie
Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź
Północ odbyło się pod znakiem omawiania drobnych, codziennych bolą
czek Bałut i ich dalszych okolic.
W wyniku ożywionej dyskusji radni powzięli kiJka uchwał, dotyczą
cych poprawy warunków bytu mieszkańców północnej dzielnicy Łodzi.
Puy omawi:J.niu tych zagadnień,
zebrani mieli przede wszystkim na
względzie potrzeby ludności robotniczej, licznie reprezentowanej na terenie tej części naszego miasta.
Tak więc pos.zczeg6lni radni zwracali uwagę na zbyt małą liczbę placówek handlu uspołecznionego na
peryferiach naszego miasta oraz na
niedostateczne zaopatrzenie istnieją
cych już sklepów PSS w artykuły
pierwszej potrzeby,
Na posiedzeniu uchwalony został
też wniosek, dotyczący zmiany trasy linii tramwajowej Nr 8. Projekt
ten polega na tym, aby robotnikom,
zatrudnionym w Kochanówku umożliwić dojazd do pracy, Tramwaj
podmiejski, jadący do Alek sandrowa
jest bowiem zwykle przepełniony.

,
omawia

"a drog ach nonsensu
=-"

~··rew

Radni postanowili więc wystąpić do
MRN o przedłużenie linii Nr 8 aż do
Kochanówka.
Ponadto przeszedł też projekt dotyczący
opodatkowania właścicieli
większej liczby gołębi, z wyjątkiem
posiadaczy gołębi pocztowych,
Na ostatnim zebraniu plenarnym
DRN znalazła też swój wyraz poważ

Apel

Walaszczyka,

metalowca z
Optycznych
w Warszawie, inicjatora indywidualnego współzawodnictwa w 05Zczędrz.anlu i rejestrowaniu osiągnięć:
\V specjalnych
książeczk,ach podejmują coraz nowe za/kłady produkcyjne na terenJie całego kraju.
Świadczy to o tym, że polska klasa
robotnicza docenia. znaczenie oszczęd
Ilości w naszej gospodarce naroddwej.
20 stycznia br. w Państwowych
Państwowych Zakładów

Zakładach Przemysłu Bawełnianego

Na wczorajszym
plenarnym posiedzeniu Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-śródmieście odczytany
został
przez przewodniczącę. Patorową ramowy plan pracy DRN na
rok bieżIJcy,
Do głównych zadań w tym planie
należeć będzie walka z analfabetyz-

mem j dopilnowanie wyborów do komitetów blokowych, praca Imlturalno-oświatowa, sprawa remont6w oraz poprawa stanu sanitarnego śród

ŁÓdf.Śródmieście

Konfer ncja
referenł6w

socjalnych
spół'dzielczych

placówek

mieścia,

W akcji remontów nacisk położo
ny będzie na zmobilizowanie czynnika społecznego do kontroli remon
t6w oraz ustalanie
kolejności remontów. W akcji kulturalno-oświa
towej w dalszym ciągu prowadzona
będzie walka z analfabetyzmem, pro
jektowany jest szereg imprez świe
tlicowych, poranki filmowe,
zwiedzanie muzeów itp, dla ludności pracującej oraz ich rodzin,
Duży nacisk
położony będzie na
poprawienie stosunków sanital'nych
i zdrowotnych na terenie śródmie
ścia, Kontrola przeprowadzana bę
dzie we wszystkich stołówkach, doDlach dziecka i instytucjach uży
teczności publicznej.
Sprawozdanie z rocznej działalno
ści Ubezpieczalni Społ. zło:6y1i prezes Rady Nadzorczej US - Krzynowek oraz lekarz naczelny - dr .l\ia-

Ustawa o akCji socjalnej w sp6ł
która obowiązuje już od
stycznia 1949 nie została dotychczas
należycie zrozumiana przez l'eferentów ninltt6rych zakładów pracy, W
celu ostatecznego wyjaśnienia wąt
pliwych kwestii zost·ało zwołane w
dniu wczorajszym zebranie referent6w socjalnych placówek spółdziel
czych z terenu m. Łodzi, Dzisiaj odbli:dzie się zebranie przedstawicieli
z terenu wojew6dztwa, W konferencjach bierze udział przedstawiciel
Centralneg-o Związku Spółdzielczego
z Wars7.awy oraz członkowie resor- rzyński,
towych zarządów Zwillzk6w ZawodoW dalszym ciągu posiedzenia powych itp.
wołana została do życia komisja do
Należy spodziewać się, że w wy- walki z alkoholizmem przy DRN niku konferencji usunięte zostaną śr6dmieście.
ostatecznie wszelkie mankamenty
Ostatnim punktem posiedzenia byakcji socjalnej na wszystkich plac6w ło powiększenie składu liczbowego
poszczególnych komisj i.
(UJ)
kach spółdzielczych, (zk)
dzielczości,

SP6LDZIELl'HA l.'BACY KONFEKOYJNO,BIELI2NIARSJUEJ
w ŁODZI.
ul. ZAMENHOFA Nr 3
ZATRUDNI natychmiast:

"AsrRA"

1) REFERENTA PLANOWANIA
2) MECHANIKA MASZYN SPECJALNYCH
3) REFERENTA GOSPODARCZEGO,
Beflektujemy tylko na siły wykwn.llfJ:1kowane. Personalnego.

Wydziału

po

oajwyiszycb
cenacb
firma
» WEŁNOSKUP«

L OD 2

111.

NAWROT N. 17.

ToleCoD 151·10.

Zgłoszenia

z

życiJOrysem

MIEJSKI
HANDEL DE'tALICZNY
IlRTYJUILAMI SPOi/;YWCZYl\U
ZAANGAtUJE
natychmiast:

te[hnika budowlanego
Ol'nz

kierownika inwestycji
Uposl\vcnio dobre. -

należy składać: Łódź,

Podan!a

ni. Piotr
1. wej,
(K. 937)

ItOwska Nr 1lS, parter.

B,L A lU I'

i 8KOR Y rUTERKOWE
oajkorzystnłejsze

tródło

zaltupu

165 Piotrkowska 165

-

ście.

DYREICCJA MIEJSKICH
ZESI'Ol,6W LI()EALNYCH
(U" DOROSI,YOn w ŁODZI
ul. NARUTOWICZA Nr 58
EaWladam!a,
żo ~n.p(sy )taDdyd"tów roZ,
pocrnlł sil,l od dnia 20 stycz,
nin b. roltU. od godziny 17,
w )tancelarii szIcoły,

,

. --

Dr HEYKO _ PORĘESKI sIt Orne,
17 19 B zeżna 6
weneryczr5~ 19 - .
I'
(kl16)
Telefon. :.._________
Dr LlBO ALEKSAN DER c horo by
Daszyńskie .
uszu. gardła, nosa
go Nr 6, 8-1U. 4-6. Tel. 101_60.

~:ry~:n~,It~~~:n~~ ~f.S~1';~rk~;:

109/6, tel. 138-52
(k 149l
_____ .__________
- ó/d J I l Lekarzy
LE CZNIC A Sp z e n a
SpecJallst6w gad:/.. 9-20 Porady,
:z.astrzykl. analizy. denlystyka gabinet kosmetyczny. Plotrkow(k151)
ska 3. telefon 216.48
ISka

Dr PIESKOW WIKTOR ner_
wowe, wewm;ll'Zoe, 3-5. Pr6chnl_
ta Nr 6.
(kl12)

Dr TEiUPSKI specjalista wene_
ryczne, skórne wlosów, moczo.
pIelowe. Plotl'kowslta Nr 114.
Dr ZAURl\fAN
specjalista
sltÓrne, weneryczne Il-IO, 5-7,
Narutowicza
_ " __ 2.._______ ._
Dr PlWECKI wewnetrzne (płuca .
sercd\, Piotrkowska 35. 3-6.
_____
Or Il.EJCIlER specjalista wene_
ryczne, ~kfJrne płcIowe (zaburze
nia) - Piotrkowska 14. czwarla~16dma
fk117)
__
Dr WOLKOWYSIH specjalista skórne, weneryczne przeprow3dzl! sIę Wschodnia 57-3.

l

do

(l{. 961)

y

odbyła się narada
współzawodnictwa oszczędnościowe
go przy udziale członków Rady Zakładowej, POP, perl/Gnelu technicz-

Nr 31 w Zgierzu

lOdOWISka
czynne

cały

dzień

Natychmiast z nastaniem mrozów
uruchomiQne zostały na terenie naszego miasta liczne lodowiska,
W tej chwili czynne są lodowiska
na ul. Piotrkowskiej 180 prowadzone
przez KS "Chemia" oraz ślizgawki
prowadzone przez ŁKS Włókniarz
na Wid7.ewie na terenie b. boiska
Wimy, na placu przy Al. Unii oraz
na b. stadi'młe "Zjednoczonych przy
ul. Kilińskiego. Większość wyżej wymienionych terenów posiada specjalne boiska hokejowe które mogą być
r6wnież wykorzystane przez druży
ny szkolne i inne, Na lodowisku przy
A.l. Unii prowadzone są specjalne
lekcje gry w hokeja, przez dośwlad
czonych zawodników tego klubu.
Mamy nadzieję, że szczególnie
młodzież wykorzysta panujące mrozy tym bardziej, że cena wstępu
wynosi zaledwie 30 zł. Na miejscu
można również wypożyczyć łyżwy za
niewielką opłatą, Wszystkie lodowi·
ska czynne są w godzinach od 10
do 21. (zk)

Ile

a ilo

kosztują

hil ty,

lotn:cze

przesyłki

________

CZP\\f populoryzu' e akcję oSlczędnościowq
w celu dalSZej popularyzacji systemu oszczędnościowego w przemy
śle
wełnianym,
powstala ostatnio
specjalna Komisja Oszczędnośc:owa
w Centralnym Zarządzie Przemysłu
Wełnianego.
Zakres działalności komisji o'bejmuje opracowanie regulam;nu o·
$zczędnośc!owego.. dla zakład?w ~
koordyna?Ja .nk~Jl ~szczęd~ośclOweJ
celem OSlągruęCla Jak najlepSzych
wyników we wó'zystkich zakładach
podległych cZPW·
We wszystkich zakładach pracy

n

Program niedzielnego Pomnku dla świ.n.
ta ~rocY. 29 b. m., o godz. 12, obejmie:
ł.1onlU37Jk.1 uwerturę "Dajka". Baetho.
vena V Syrrlfoll1':", oroz p.eśnd i aM
operowe "loniuszk, Rimslcij,Kors2.kowa,
NowowiJc-jslo~go, J\1u-.sorgskiego i innych.
So1istke bęwie lInlina Ottoczko (m=o.
sopran). Dyryguje TIoman Maclilewicz.
Na pora.nok niedzielny ca."ly mIejsc ",!li.
rone. mety :IlC zndżką 50 proc dla człon.
kÓ".v Zw. Zaw. do nabycia w' ORZZ (ul.
Traugutta 18).

Po długotr....rolym prawie czteromt.e.slęo:a
nym powodzeniu .. Ptasznika. '" Tyrolu"
wchodzi w czwartek, dn.La 26 styaz.nÓG. tnA
afISZ Teatru "Lutnie.' malownlczy I za.
l.~W'llY wodowil K()!'~,>t&ntego Kl'umłow.
sJ,:,ioe-go p. t. "KRóLOWA l.'RZEDMIE.
SCL4."
Akcja. wodewilu rozgrywa silę na. tle
urz~klajlJ,oej swoim pięknem pe.noramy i
regionailinych ooobillwośoi obyczajowyclt
starego Krokowa.
W ramach całej se~id obraz6w sce~.
nych. do kt6rych deko:mcje skrunponował
Józef GaJewski, snuje się nLefrruwbliw.'l.
fa.bula przepojona swojskością, ruiJefwymu.
szonego dowcipu, kolorytem autentyC'L.
nyc]} zWlel".lY'lliecldch Ituplet6w, melodyj.
r.ości'ł piosenek ludowych I
wdz:ę1tiem
barwnycn tati.ców kl'akowskiej ulicy.
Ewolucje taneczne ulożył Zdzisław Za,.
deyl:o. Ittronę mnzyczną przygotował kl:\.o
pelmistrz Adam :LenC2Owsklio.

(zn) Ceny bllet6w ulgowych d~a pra_
cowników państWOWYCh i spó1<lzlelczycl1
na PLL "Lot" - jak to donosiUśmy już
- uległy od 1 bm, zn<lcznej obniżce.
Oto co kosztują obecnie przeloty:
Z Łodzi do Warszawy
- 1.200.Z Łodzi do Wrocł.awla
- 1.700.Z Łodzi do Gdańska
- 2.400.Z Łodzi do Katowic
- 1.600.W okresie od 1 listopada do 31 marca
PLl. "Lot" wprowadziły ponadto ulgowa opłaty za przewóz przesyłek towaro
wych na obszarze kraju. Opłaty za prze_
syłki towarowe, pObierane \V zależności
od wagi, "ą nIższe obecnie o prawie 50 przemysłu v,4;;łnianego powstaną
proc. od opłat poprzednich.
Komitety Oszczędnościowe, w których skład wejdą dyrektorzy techniczni i administracyjno - finans'J-

Kolej

ł'(ształci

swoich klientów
Dyrekcja.
Okręgowa KolE:lio Pruistwo,
wych w "Lodzii zawia.damia nadJawców i
odbiorców prnesyłek kolejowych, że zgod
nie z uchwałą PJlOl'niętą na konferencji
przeprawadzon.ej I!:C sfer&mi gmpoda;-,
czymi m. Lodzi w dniu 28 grudnia r ub.,
wrganizowa.ny będz;e przy DOKP Lódź.
kum z za.kresu =ajomo§ci przep's6w han
dl owych na kolai dla p!'3.cownifków tych
in.stytucii handfiowych I gospo::lar~ych.
kt6re korzystają. z usług Kolei.
Zalntercsowrune i~tytucje zglOGZ:O swych
1r:a:1dyda.t6w do przeszkolenia pod adre'j
sem: Wydział Handlowo.Taryfowy DOKP
Lód:!;, ukoca Dr Wi<;C'koowsklego Nr 2<J w terminl<l do dIlIia 26 styczrua. 1950 r.

Naczel1~a Orga:~izacja
10 Łodzi,

Techniczna - Oddział
zaprasza swoich członków na doroczny

Bal Techników
7vtóry odbędzie się w dniu 1 lutym br. w lokalu
'Wlasnym przy ul, Piot1'7~owskiej 10B,
Początek o godz, 22. I Orkiestra dobo1'O'Wa,
Zapr.oszenia wyćlaje sekretariat N, O. T.
ŁÓDZKA FABRYK

DYREKCJA.

LEKARZE

na bolączka mieszkańców Retkini.
Otóż osada, ta, przyłączona niedawno do Wielkiej Łodzi, czuje się bardzo pokrzywdzona z powodu braku
oświetlenia eleku'ycznego, tym bardziej, że w niektórych miejscach posesje niezelektryfikowane odległe są
od przewodów elektrycznych zaledwie o 50 metr6w,

ae

a rok 1950

ustaliła

lnicy

Zgierz o p

anDRMpra.:

Ił

~zi

braki swej

Ł

ó

D~,

ul.

IEGAROW
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ZA'tBUDNI natychmiast:

TOKA ZYg
do REMONTU lUASZYN Dr KUDRt;;WICZ - specJalista:
weneryczne, skórne 8-10, 4--7,
Piotrkowska 106.
(k 82\
Dr KOWALSKI specjallsta sk6r_
no_wenerycznych 3-7, Plotrkow_
ska 175.
•
:::::=;;:;;;;:;:;::;;;:;:====:;;;;,;;;=
-

KUPNO i SPRZEDA2

H:OZUSZ tI ZJ\l\.OPIAliISIUE po_
lecamy. Przyjmujemy reperacje
I przer6bkl. Jaracza 13.
PIANINO kupi.::! podać firmę, nu
mer, cenę . Oferty: Warszawa, Fil
trawa 6:l-137.
(};865)
___
.. nn! ," 1~5 I V:ktorla ~etk3
sprzedam tanlo. Pabianicka !lOS.
KUPIĘ ok3Zyjn lc meble! K0mpłe
ty reprezentacyjne. GabInet. Sto_
lowy. Sypialn ię. Sll'lowe. Nowo.
Dr ROZYC'KJ, specjalista chorób czesne. Primo Oferty: Warszakob/e~yCh, akuszerii.
Przylmu .le wa, Arch'tekt 05S0W5kJ, Mars7.aL
~od~, S-6. Piotrkowska 33 (k116) kowska 77.
(k8G2)

lUS

na ekranie

W Ameryce jak wladomo rozwł..
Odrf,lbn:} CZQ8Ć posiedzenia stano- nęJ:a się bardzo ielewizja. Właścicie·
wił obszerny referat na temat rozbu- le stacji telewizyjnych nie omiesz.
dowy i przebudowy północnej dziel- kali oczywiście wykorzystać tego
nicy Łodzi, wygłoszony przez nacz. środka oddziaływania na o'bywateli
Wydz. Planowania Przestrzennego w celu propagowania amerykań
Zarz. Miejsk, inż.. Jaworskiego. skiej kultury i amerykańskiego BpO
Prelegent, ~a~roszony p;·ze.z rad- sobu życia. Niech Amerykanie ucoraz bardzIej w
n~ch, p~zwohł ln; z~po~nac Sl~ z ~o twlerdzają się
mo::;ł?ml zsgt;dmemaml z dZledzl~y przeświadczeniu, że tylko w Stanach
człowiek
odnalazł
planow urbamstycznych naszego mla Zjednoczonych
swe prawdziwe wartości. Niech zosta. (p)
baczą nie tylko VI prasie i radio, ale
i w programach telewizyjnych, że
tak, jak się żyje w Stanach, nie ży.
je się nigdzie indziej.
Ale okazuje się, że niektórzy Ame
fykanie nie dorośli do tego. Nie zro
zumieli, nie chcą patrzeć, co więcej
nego, komisarza oszczędnościowego - protesttlją. Jak donosi k<Jresponoraz przod'owników pracy.
dent "New YOrk Timesa", Sydney
Zebrani po omówieniu zagadnie- Lohman .,Południowo-kalifornij·
nla współzawodnictwa oszczędnościo 9kie towarzystwo, walczące o lCpS2e
wego, jako nowego ruchu przyjętego pro.gramy. ra~iowe i tele~izyjne",
przez
klasę
roboL'liczą
po91:,a- z!o.'l:yło zazaIeme do 6 staCjI telewi.
nowiU
podją<:
wSPółzawodni-izYJpych "'! .!-'os Ang~lo9 ~ ~ederalctwo indywidualne w oszczędności. neJ KOml~jl Ko::nunikacy~neJ. S~.
10 przodowników pracy a mianowi- w<:rzyS'zem~ st:Wl~rdza,
z~ "d~leCl,
de: Antoniewicz
Wirowski Sko- 'ktore są wldklffil zwolenrukanu tewroński. Pawlak. 'Blaszczyk, Buczek, lewizji, miał.y okazję w ciągu jed.
Drapiński, Królikowski,
Pleprzow- nego tygod,:ua. zobaczyć w prograski i Busse z~bowlązali Ellę, każdy mach następujące rzeczy: 91 mor·
indywi,dualnie, zmniejszyć odpadki derst'Y .. 7 napadów, 3 porwania, ~O
i straty rzeczywiste do 2,5 procent !uad~leZy,. 4 ~ł~m~e, 2 otntCul,
na 1 kg przędzy, co da miesięcznie 2 uC:~CZkl z wlęzlema, . 1. morderw stosunku do uprzedniej wysoko- st~o przy pomocy. eksploz)l, 2 samo
ści odpadków i strat 4.020 oszczęd- bOJs~wa i 1 s.zantaz. M~ieJs~ych na.
noścl na jednego współzawodniczą- padow tyle, ze !rudno Je zliczy~. to
cego. W stosunku rocznym wynie- samo z ,prob~~1 morderst:w, Wlęk
s:e to około 43.240 zł.
srza częśc akCJl rozgrywa Się w knaj
Poz,a tym wyżej wymienieni wzy~ pach. Bójki, pijatyki, przekupstwa
wają pozostałą załogę PZPB Nr 31 sędziów, szeryfów i ławników".
do podjęcia w~pół2'.awodnictwa OS2I co z takimi robić? Przecież to po
czędn<Jściowego. Apel ten skierowa- prosttl wywrotowcy! Gotowi są u.
no również do PZPW Nr 30 w Zgie- wierzyć, że prawdziwym czerwonym
rzu.
mebezpieczeństwem
dla Ameryki
b'
d'
b'
nie są komuniści, ale kreW: którą
Ro ~.tll1cy z aJą sa leo sprawę. z amerykańscy przedsiębiorcy karmi'
tego, n nowy ~ch wspołzawo?ll1c- swych rodaków
li
twa oszczędnoścIOwegO przyspIeszy
.
odbudowę Polski LUdow~e::j._ _~(~z~t)~..
~..~~=
R...O.b...a...k_

Zy

wi, przewodruczący Rad" Zaklado-o
wych, sekretarze POP oraz komisa
rze oszczędnościowi lub kierownicy
wydziałów kosztów wł.asnych. Skład
uzupełnią przodownicy pracy.
Komitety te współpracować będą
z Komisjami Oszczędnościowymi po
szczególnych oddziałów produkcyj.
nych, do których wedą kierownicy
tych oddziałów, majstrowie 1 po
2-3 przodowników pracy. (z)

Królowa
II
W "lutni

I

FOTOGRAFIE PRZEPISOWE
do reJcstraoji wojsl<oweJ
Ol'RZ \nno \VyllOn~e nybllo
(I' O T O
N A \V R O T l.

I

In:=============:
KUPNO SPUZEDAZ
i NAPRAWA
!łł'.U:Q.: ZN'I"ClVfi PG@R
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P
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ODCI.60ANIE
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M:ERJD!IlKA
OKRETKA
1. PIEIlARSKI - NAWROT 11
(k 81811
,.
KUPIĘ pantograf do rysowania
"Optyk", Daszyńskiego 12.

-

....

Przedmieścia"

NAUKA

KURSY kroju, szycia
modelowania IPR przyjmuj!! za ..
pJsy 10-18. Zgierska 30a.
ZE~SKIE

ANGIELSKIEGO
uczę tel. 201-46
koowlec.

każdy

Od

13-16

zakręt

'1'01.
g)

(691

LOKAL~
LEKARZ,
pOSZUkuje
pil.
nie pokojusamotny
śródmieście
131 _Ol,
9-13.
(735 g)

RÓZNE
FOTOAUTOl\IAT: ,NarutowlcZll 8
wykonUje przepisowe zd.lf:Cln do
rejestraCji wojskowej.
(kl21)
ZGUJ!lIONO ksJążeczkę Ubezple.
czalnt Społecznej Stefania Osiń_
ska, Franciszkańska 133.

OKAZ1A!
Kredens stołowy do ZGUEIONO karlę rejeSitracji woj.
sprzedania Jaracza 38-10, front skowej RKU - Lódź ~ Powiat
sltlep.
(k 988) Stanisław Dratek, ur. 1.8 1915, syn
KO'VAD1.A, w6zki do cif,;Utrów,
(707 ~
Andrzeja.
wózki magazynowe, Imadła ko.
kartę rejestracyjną
walskie, stal srebrzanka 8utom<ł_ I\IOTOCYKL DKW 200 sprzedam ZGUnIONO
TIKU - ł.Mź. StanlEław FIgtel
towa i szybl:otnąca.
Y~z:m~er2 t:mlO, Legionów 6 (Kiosl~).
ur. 15.4 1926.
Madej,
PiotrkOWSka lal, tel
nr 272_m!.
(k 1175) SPRZEDAM stolik!, krzesła, lam_
---PG stojącą I Inne Piotrkowska ZGUnIONO kartę rejestracyjną
l!:APELUSZE męskie, d~mskle du_ nr 88-.5 Godz. 15-17..
RKU - Lódź. miasto, Górnla_
ży wybór pOleca skI,,), Pio' 1'_
ltowsY'..i Franciszek.
(k 986)
kowska 223.
(G81 g) - - - - . . . . ,....--~_ _ _ __
ZAOFI J:1
"'EOWAN"E
PRACY ZGUBIONO
książeczkę Ubezple_
~
I
czaI ni SpOłecznej.
Łódź, Surowie<
'l'
~ ~. SabJna, Stalina 41.
BIUfH~W' r,
POTRZEBNA pom<>cnlca domowa
I U . l r~
U \1 aJ uczciwa. Ki1lńsldego 134, m. 2, ZGINĄL piesek pinczerek żółty,
Mprnwifl konserwa.i" -(lIi""I,' I_J_P_._('_":JŚcle jak do łaź~l_)._ _ ~~l~;~":~~~; :L3?nagrOdZe~~~~),
Sl'OLOZnn,SJA vn:Snt :\'1(,l;.\
UetaJIowc6w I Elc!:II')'I,6w po,1
1.'Tr..OLIGATOR potrzebny de ZGUnlONO
Kierow. in2ynier6w sp.·cjnltsló·
o'nnwy
planów
budowlanyar. nR
Ikartę rejeSitracyjną
"i:iw;atlodruk", Piotl'kowslta 46.
U - Bl'zez ny Szymczak An.
r.ó, ź, D~.1.~·f'~!I;".!\\l I: tel I ·r; :.:{
ton], V. lU 1903.
(378 S)
lVar.<ztaty: ';''''~C'l:t 40. trI . 255·S6
ZGUBIONO
Jegltymację
Ubezple_
POTRZEIlN, pomocn!ea demowa.
Społecznej.
Kowszyńska
.
Referencje konieczne.
Nowotk! cznln,l
Aleksandra, SicnkJewicza 37-21
MASZY~JItI elektryczne do pod . nr 25-63 od godz. 15.
nn<zenl~ oc 'rJt pońCZOCh
poleca
ZGUnIOl'fO
kartę rejeslrncyj n lł
Kf\IInow ,;1, Warszawa, Chm'eJn, POTRZEBNA gosposia, rcteren_ RKU V'dź. Mieczysław Szewczyk
nr 61.-17,
k 974) c e, Gdańska 66 m 3.
UI'. 20.6 1929.
w~'soko

InvalifiI,owanych,

:::;;::::::::::::::-;.:=::::;::.:
1I!IIASZUl\Ty

:._::::==:::-==::::::::::::::::::-::
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»DZIEH HARCIARIA«

KALENDARZYK
Piątek

W .. Dniu Narcia_
rza". którego termi·n
przypada na
dzień
2 lutego odbędą się
w całym kraju im_
prezy
narc!.arskle.
Również J Łódź nie
pczostanle w tyle.
!:'ódzl,i
Okręgowy
Zw:ązek
Narciarski
organizuje w tym
dniu 4 bicgl. I tak:
na
1500 m - dla
dziewcząt w w ieku szkolnym. na 1500 m
nota - 225 pkt, 2) Tajner Le,?p. (bu-I kursie skoków zapewniło mu tytuł - dla młodzIeży szk~lnel m;:sk!ej w
dowlani Goles.zów) - 55,5, 60,5 i 61 mistrza Polski w kombinacji klasy- wieku od 14 do 16 lat. na 3CJOO m - dla
m. nota - 214,5 pkt., 3) J. D. Krzep. cznej. Pojedynek o tytuł wicemistrza młodz. szkolno w wieku 17-19 lat I na
km dla młodzieży szkolnej męskiej w
towski (SNPTT) - 58, 58 i 61.5 m. stoczyli ile sobą Kula i Tajner. Kula, 5w,eku
ponad 20 lat.
nota - 214 pkt.
mimo wygrania konkursu. nie nad- Najlepsi ucznlGw!e I uczennice otrzy_
Faworyt kombinacji klasycznej
robił różnicy punktów w stosunku mają nagrodę Kuratorium Okręgu Szk.>l.
nego Lódzkiego.
PGZ3 tym nagrody u.
J. D. Krzeptowsld, wobec doskona- . do Tajnera i zajął w rezultacie IV fundowali
WUKF ł ORZZ.
lego cz~su w .bie~u na 18 km. ~~akał l k<lmbinacji klasycznej tI'z~cie. mie~ Zgłoszenia do powyższej Imprezy do
br. przyjmuje Lódzkl
ostrożnIe, WIęceJ na styl ruz na I sce. za J. D. Krzeptowsklm l TaJ. dn. 29 stycznia
Okręgowy Związek NarciarsIti. miemc~
długość, toteż trzecie miejsce w kon nerem.
cy się w lokalu WUKF przy ul. Curie.
SkłodowskIej 28. Koła S;>ortowe. zrzesze_
nia i sz..1toly powmny kierować zgłosze.
Dziś
nia grupowe.

DZIS
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Jana Zlootoustego

JUTRO:

STYCZNIA

Ag:nłeszlij

KRONIKA
WAtNE TELEFONY:
Komtlnda 1.1leJska M O.
25360
PoeotowIe Ratunkowe PCK 104,44. 131-15

Stm ;>cnarna
WejskJ

Ośrodek

InformacjI

Dqżurg

W mistrzostwach
narciarskich pol_
ski rozegrany zo
stał bieg
na 18
Jan dla mężczyzn
oraz bieg na 10
km dla
ko_
biet.
Pierwsze miej.
mężczyzn
zdobyl
(SNPTT Zakopa,
18 km pOkrył w

1l1·U
II
l 59-H;

opteh

DzIsIejszej nocy d~urujlł apteld:
BojarskJego (Daszyńskiego 19), Cynlera
'(Wólczańska 37). A,>teka Spoleczna Nr 61
(Piotrkowska 225). Niewiarowskiego lU;
Zgierska 146).
PawJukiewicza (No.votki
Nr 12). Trawkowskie.1 (ul Wojska Pol
eklego 56). UIloieszowsklej (ul. Dą':n'o\\'slca
Nr 2łb)

sce w konkurencji
Danie!! Krzeptowskli
ne}, który
dystans
czasie 1:16,55.
W konlturencji kobiet na metę pierw_
sza Wjechała Stepkówna (AZS Kraków).
która uzyskała czas 46:53.5.

Teotrl.l

W

TEATR PARSTW. Im. ST . •JAUACZA
o godz. 19.15 ,.Ziclona ulica".
Ostatnie dni.
TEATU l'OWSZECHNY - O godz 19.15
"Rozbitki".
TEATR "OSA" Trau~utt8 l. tel Z72.~U:
o godzlnłe 19.30 "Romans • Wo'
dewĘJn" • T . Wcsołowskim.
TEATR KOMEDII l\1UZYCZNEJ "LUT,
:!,.,A"
o godz. 19.15
"Królowa
przedmieścia" ,
I'ASSTWOW\' I'I':ATR NO'" (nl Da.
uyń"kiego S
- o godz. 19.15 ,.Bry.
lI'ada szlificr-Lol Karbana" •
l'AlIISTWOWE 'I'EI\TUY żYDOWSKIE.
ZESPÓl, WROCŁAWSKI III. .Jaracz"
Nr 2 - O godz. 19.30 ,,\VieJkie 'lima.
ganie.
'l'EATR LALEI{ .. PINOKIO" - o godzi.
nie 9.30 (dla szltół) .. JIi'.. ·~-in clła o
niebiesJtich migllalacb"

KRZEPTOWSKI MISTRZEM
KOMBINACJI l{LASYCZNEJ

W drugim dniu narciarskich mi-

mecz w Sztokholmie

Mistrzowie Szwecji zmierzą siq zpiąściurzumi Polski ~cik ,~kotl1~

strzostw Polski rozegrano na Krokwi konkurs skoków do kombina-

cji klasycznej. który zgromadził na
starcie 24 zawodników. Konkurs wygrał Kula skoki: 60,5, 63 i 65 m.

Zawody szermiercze

Dwóch bokser6w Finlandii w drutynie szwedzkiej nmllllllllllllll!lIfi!lmlli~fililmllllUllmllllmllrnllllil!lIIillm:lUmillll!!lIIli1ll11ro

w n:ed:melę. dnia 29 b. m.. o godz. 12
w Hali Sportowej Z. S. Wlókniarz w Lo.
d2i. przy ul. Arm~1 Czcnvcmej 82 odbędą
się ci:ekawc zawody sZeJ'miero:oa pomię,
dzy drużynami ZKS .,Ogn;jwo·' (Warsm.
waf1 i LKS .. WłÓlmioal'Z"
Będą. to zawody I'ewańżowe. gdyż pierw
sm spotkarr1'ie tych drużyn rOZlegrane by,
lo w Wa.rszawie. w których rueznac-z:ne
zwycięstwo u7!YSkaJ.i szerm~erze
.. Ogni.
wa".
Tym razem. sp<>d'l.ieW1aĆ się 1lt1l.1cl:y - 1e
.. Włókrua.rze" będą dążyć do uzy.;<kania
ADRIA - (dla młod... ) - .. \'Vyspa bcz' jalt najlepszego wynilku.
.
imJ:">lnna" - godz. 16. 18. 20.
BAŁTYK
- .. Czarci żleb" - film poIIsk.
ł
Wczoraj wieczorem Szwedzi pOdall ju~
produltcji - Lodz. 17. 19. 21; doow.
1\
skład swej
reprezentacjI. Przedstawia
od lat 10.
WIoltalu POZB
Odbyło się zebranie się on następująco: Viklund, Nlberg, Ber
BAJKA - .. Płomień Nowego Orlcanu" wszystkich sędziów bol{serskich z Okl·ę. glund, Wiklander. Vorselius, Martinson
godz. 18. 20; dozw. od lat 18
po szerOkiej
ODYJ\I1A - . )'rogram o.,:, h,aInIlŚCI '{ra.l. gu poznańskiego. którzy
wypowIed7.iell się i Vrteny.
godzina 11. 12. 13. i rzeczowej dYSkusji
• Zagr. Nr 5 za jawnym sędziowaniem walk pięściar_
16 17 18 19. 20 21
W wadze muszej Viklund jest wiceBhL - (dla rołod... ) - ,.śluby kawaler, skich. W obradach wziął udział delegat
mistrzem Szwecji. Liczy 21 lat.
PZPB - kpt. Neuding.
skic" - godz. 16. 18, 20.
MUZA - .. Pot~pieucy'· - godz. 18. 20;
W wadze kog-ucleJ Niberg. z pochodzedozw od Jat 16
PI
ma Flnn. Był on kandydatem Finlandii
I'OLONIA - "Czarci żleb" - O godz. 17.
Są
na mistrzostwa Europy w Oslo.
19. 21.; do0w. od l'at 10.
I'RZEDW!OśNIE - .,Arinka" - godz.
W sali OgnisIm łódzkiego rozpoczął sIę
W wadze piórkowej Berglund jest wi18. 20. dozw Od lat 14
k s dla
kand d tó
d 'ó
w cemistrzem SzweCji. Liczy 27 lat.
:ROBOTNIK _ . ,Mcżczyźni w jej zyclu" g~:Ch' sportowyc': a w na sę z. w
dz
Otwarcia kursu' dokonał dyr. A. No_
gOdz 18. 20; dozw. od lat .~6._
ROMA - "Krwawa W011detta
go. nas Na kurs zapisało się 27 kandyda
18. 20; dozw od lat 14.
6 •
.
:REKO:RD _
D' lbn.rs" dla mlodz
t w. Zgłoszenia pr~yjmowane są w dal_
• ,. ~u
"
ł t.,
szym ciągu bezpo.>rednlo przed wykła_
godz 16, .,~llcze11le Jest z o cm
dem. Następny wykład odbędzie się dziś
DzlęJ;:i wielkiej trosce i pomocy Rzą.
godz. 18. 20. d.ozw. od lat" ~4.
z
o godz. 19.30 w sali Ogniska.
STYLOWY - .. Wleana Ewa , god . 18,
Wykładowcami <ą' Kościel.!-, ~ic leckl, du Ludowego sport na wsi polskiej roz
• 20; dozw od lat 14
. .
. _.
.wija się bardzo pOlllyślnie.
Oto kilka
8WIT _ ..15,letni, kapitan" _ godz 18. ZaJączkowski l Szwed.
danych, zaczerpniętych ze sprawozdania
Głównej Rady Sportu
WiejSkiego przy
20: dozw od lat 14.
zarzą.dzie ZSCh.
T~CZA "Aleksandel' Puszkin" - go·
Na poczatku 1949 r. istniało na wsi
dzlna 16.30· 18.30; 20 30;
dozw od
lat 14
.
zaledwie 1960 LZS. zrzenających 67 tys.
młcdzieży.
Obecnie l.Iczb-a ta wzrosła im_
TATRY •.Dzwonnik ." Notre Damo"
SICIęŚCHl
ponująco.
W kartotekach figuruje 3.256
godz. 16. 18. 20.30; do-z:w. od lat 16.
Po
'występie
w
zarejestrowanych
LZS .
które zrzeszają
WISI,A - ,.Rajnl." - godz. 16.30. 18.30 .
BukareslZcie. polscy okolo 120 tys. członków, w tym blisko
20.30: dmw. od lat 14
WŁóKNIARZ .. C~aui ileb" - godz.
.~ ping:pongiś1i
udali 24 tys. dziewcząt wiejSkich. Kluby wiej
..::
r:
się do miejslowości skie najlepiej rozwijają się w wOj. po_
16.30; 18.30· 20.30; dozw. od lat 10.
WOLNO!\C - ;,CzaTci il"h" - godz. 16.
_
Cluj, gdzie rozegrali znańskim, ~tóre zrzesza 824 LZ~.
_ '"
mecz tenisa stołowe Członkowle Ludowych Zespołow Spor.
18. 2(); dozw. od lat 10.
Z ..\CHĘTA .. Al" R~I>a I 4.0 1'0zbóini,
I '
.
go z repre.zent.e.cją towych szybkO
podnoszą swój poziom
tego miasta. Druży_ I dziś wielu z nich zaliczyć można do
ków" - godz 18. 20; dozw . od lat 7
(
o
na poiSka wystąpi_ czołowych sportowców Polski. I !.ak np.
ła w barwach War. LZS (Baran!.a) w narciarskich mistrzo.
OZIECIOM 00 I.AT 8 WSTĘP DO "'7
KINA WZBRONIONY
szawy i nie przynlo

NI·na

Karly na sto'

ll\ilfS

I

młodym

mt).
W wadze półciężkiej Martlnson jest
bokserem Finlandii. Wyemigrował również do Szwecji w poszuklwan!u pracy.
Martinson, będąc w Finlandll pokonał
Czechosłowaka Rademachera, który jak
wiemy jest wicemistrzem Europy.
W wadze ciężldej, Vrteny kandyduje
na mistrza SzwecjI.
Jak widzimy. skład Szwecji jest bardzo silny. Nasza drużyna wystąpi w nast pującym składzie: Kargier, GrzyWOC7..
Bazarnik, Sadowski, Chychła. Nowara,
Grzelak i Jaskula.
Zainteresowanie meczem jest duże. Za
wodników naszych spotkała serdeczne
powitanie. Budzą oni w SztokholmJe ogólne zainteresowanie.
Po dzisiejszym meczu reprezentacja na
sza rozegra na terenie Szwecji jeszcze
trzy spotkania w miastach prowincjonalnych.

d"
lUJWS k"I

Wspaniały

rozwój LZS-ów

~iala pi'lec~za
nie przynosi nam

~~~ stolicy zaszczy_
zwyciqżyh
drużyna rumuńska 5:4.
Wynika z tego, że szanse polskiej re_
rUTEK. 27 STYCZNIA 1950 r.
prezentacji na mistrzostwach ping.pon.
1204 D:zJlel'.nik: 13.25 Progr. dnia; 13,30 gowyc;" śwIata są niestety minimalne.
Ko.nc. rem'.; 14.00 Radóokronika; 14.20
Konc. fort.; L. ven Beethovena; 14.55. No,
Łódź
wy Nr Kuźnicy"; 15,00 ..PlanowanJe w
gospode.;ce morskle.i" - pog.; 15,50 Aud.
dla S0k. popoi.; 15.30 .. Arbomka w cyr,
O ile do dnia. 1 lutego nie zmienią
ku"; 15.W Muz.: 16.00 Dzicruri\!<; 16.20 się warunki atmosferyczne,
gościć
Akt 16d?:kie' 16.2-5 ...Jed:zJlemy na. w=,
8~'< 16.30 vi aud. TPPR wiersze poetów będziemy w tym dniu w Łcdzi drugruz!!lńslcich; 16.40 Ros. mei. lud.; 16.50 żyn~ hokejową cieszyńskiego "ph ..
"Z d7.ffl1liuy rad,iotechiJ1.i,ki" - pog. Inż . sta", ldóra rO'lcgra zawody z ŁKS
B. Kliim",,·»cwskicgo; 17.00 "W pJątą. rocz • .. Włókniarzem".
nfJ(;'ę wY'/.wolenia śl~sk!!."; 17,45 .. Wince,:;
ty Pstrow _ki - ,wmbol nowych C:?J3SÓW
aud. sł .• muz.; 18.00 .. Z kraju i ze Ś\v:'!l'
t'"
li
ta"; 18.1u ~Iel. ~wi.ata: 18.40 WS7~-chn:ca
Rad:ioowa: 19.00 .. Szpilki"; 19.15 Koncert
SekcJ·a Motocyldowa ŁKS Włók •
SYIOf.: :lO,OO Dzi€'lmill< : 20.40 Muz.: 21,00
niarz organizuje 1 lutego o godz. 21
_
40 wieków
poezji";
21.20
Muz)~ka.; 22.00 Reportaż d~ękowv z W lokalu przy ul. Ogrodowej 34 u·1
wiecu włókrnarzy z delegatami śFZZ; roczyste rozdanie nagród zawodni.
22.15 Kanc. rozr.; 23.00 Ostat. wiad.; 23,10
ltom i turystom.
Progr. na sobotę; 23,15 Muzyka tan.

nodio

"Piast" odwiedzi

Ro "danie nagród

ł'

Bokser w wadze leldtlej Anderson jest
pięściarzem. W ubiegłym roku
zdobył mistrzostwo SzwecjI.
Przeciwnik Chychły,
Wiklander jest
pięściarzem bez tytułu, ale znawcy twier
dzą, że jest on nadzieją pięściarstwa
szwedzkiego.
W wadze średniej Vorsellus jest mI·
strzem Okręgu sztokholmskiego. Ostatnio
Vorsel!us pokonał przez KO mistrza MaI.

SZTOKHOLM (tel. własny). Zawodnicy nasi czują się dobrze .
W środę wieczorem
byll w operze, a wczo
raj w kinie.
Humory są dobre.
Prasa szwedzka poświęca
dużo miejsca
mającemu
się dziSiaj
odbyć spotkaniu dru·
żyn związków zawodowych Szwecji i Pol
ski.
Prasa szwedzka zamieszcza liczne fo·
tografle naszych bokserów. W reprezen·
tacji Szwecji wystąpIć ma dwóch Z3wodników fińskich.
Są to r.obotnIcy.
którzy przybyli do Szwecji w poszukiwaniu pracy.

\dzeWS'CYscy
średniej.
znamy

Kto chce bezpłatnie uczęszczać
na imprezy bokserskie

f:ędzlom bokserskim przysługuJe prawo

::~:,łatnegO wstępu

na Imprezy

stwach Polski w roku 1949 zdobył 4
miejsce w ogólnej punkta-cjl. a zawod_
nik tego zespolu
Jan Holeksa wygrał
bieg n-a dystansie 30 km.
W zawodach zapaśniczych Pielosz (LZS
Dnielin - wOj. katowiCkie) zdobył pierw
sze miejsce i tytUł mistrza Polski w W3_
nazwisko Ml\ewskiel.
Ludowego 2espłou Sportowe_
go - Zurawica.
Reprezentantka tego
klubu dzierży w swych ręk.ach tytuł mL
strza Polski w biegu na 600 m .

członk.ln\

StaI (KatoWlce
. )
-

O·
. (Bylom ) 3 : 1
gmwo POIoma
KATOWICE (PAP). - W rewanżowym
meczu o m"istrzostwo Ligi
Hokejowej katowicka stal · pokonała
bytomską Polonię

plęśclar. w~i~~~~~li

Obecnie nadarza się jedna z nielicz_
nych okazji zdobycia "passe partout" ,
gdyż do dnia 28 bm. przyjmowane są w
ŁOZB przy ul. PIotrkowskiej 67 zapisy
na kurs dla kandydatów na sędziów
bokserskich. ŁOZB zależy na tym, aby
na kurs ten zgłosiło się jak najwięcej
ImndydaWw. Pierwsze lekcje rozpoczną
się l
lutego. Od 5 lutego, a więc z
chwilą przyjaZdU do Łodzi ze Szwecji
Feliksa Sztama, kursanci korzystać będą
jednocześnie z zajęć nie tytko teoretycz
nych, ale i praktycznych. Kursantami
zajmie się trener Sztam.

3:1 (0:0, 3:0, 0:1).

Bramki dla Stali zdobyli: Skrzyń·
ski _ 2, Jasiński _ 1; dla Polonii
_ Szmidt _ 1.
Wujek i Eberhard z

Onegdaj Odbyło się zebranie opieku.
nów I prezesów SKS.
Na wstępie zebrani odśpiewali hynua
młodzieżowy.

Obrady
zagaił
nacz. MichałowskI,
który w krótk.lch
słowach
zobrazował
charakter mistrzostw, podkreŚlając Ich
wielkie znaczenie w akcji umasowienia
~portn wśród. młodzieży szkolnej.
W dalszym ciągu
obrad omówiono
spraw~ mlst1'zostw
koszykówki I siat •
kÓwkl. Otwarcie turnieju nastąpi w dnia
2 luteg-o br. o godz. 16 w . salI "Og-nl.
ska". Do zawodów zgłosiło się 41 ze.
spolów żeńskich I męsJdch, mistrzostwa
odbędą sic: grupamI.
Podział na grupy
zostanie przeprowadzony drogą IOSCJW3.
nla z tym. że finaliści Z nbiegłego roku
zostalI już przed
losowaniem rozsta.
wlenl.
Ustalono również
termin mlst1'zostw
pływaCkiCh, które odbędą się w kalica
kwletma. W międzyczasie zostanIe 'lor.
ganlzowany w ŁodZi rewanżowy trój.
mecz pływacki
Sląsk Warszawa Łódź.

Zebranych
poinformowano, że prz,.
l\U{S }IOwstanie drużyna hokejowa kU,
ra w najbliższym czasie zamierza' rozę.
grać zawody z warszawskim MKS. Per.
traktacje są w toku I najprawdopodob.
niej zostaną pomyślnie sfln:i.Ifzowane. .
W wolnych wnioskach kol. Dzięcioław.
ski wnlćsł projekt, aby SKS wybrały do
swych zarządów referentów polityczno_
wychowawczych.
Projekt został przy.
Jęty.

ST. SZLETYlIrSKI
referent prasowy lIIKS

Zarząd

**~do
MI{S podaJe

wiadomoścI. te
odbędą sit: druży.
nowe mistrzostwa łódzkich szkÓl śred.
nich w tenisie stołowym. SKS zgłosze.
nia mogą kierować do Kuratorium Ł4dz.
kiego, Wydział VII SP, ul. Jaracza 11.

w najbll1.szym czasie

Zebrania

odczyty

DZU
W lokallu wlcsnym. Piotrkowska 73.
o godz. 16,30 - zebratllie członków TPPR
przy Zw. Inwalidów WOjEJtmych.
lokalu przy l!Iicy Traugutta 6,
o gOd2liIU~ 19 wleClZór dyskusyjny ozłon.
k6w magustratury sądowej. ad!wokntóvr
i zaproszonych gośCli.

- v;:

Oliorq
DZJieC! Przedszkola przy PZPB Nr 9
Warszawy zł 700-

odbudowę

'Vychow. Przedszkoli, na odbudowę ·War.

szav.'Y zl 5.365,-.

Przed meczem
polskich gimnastyczek z CSR
W dniach 4 I 5 lutego br. rozeg-ral\Y
zostanie
W
Pradze mIędzypaństwOl"
mecz gimnastyczny
kobiet: Polska -

CzeChOSłowacja.

Program zawodów . będzie znacznie roz
szerzony i Obejmie pełny układ ćwL
czeń, jakle będą obowiązywały w naj_
bliższych mIstrzostwach gimnastycznych
świata w Bazylei (czerwiec 1950 r.).
~eprezentacja Polski wyjedzie w skła_
d~le: Reindl, Rakoczy, Krupianka, Sklr.
lInska, I{, DębiCka,
Kantkowska, Ku.
rzanka I Ł'Ukomska Inb WIlkówna.

w

y
D
A W C A'
Spółdz. Wyd .Oświat ...CZytelnik""
Redakcja i Administracja: Lód~:
Piotrkowska 96. tel. 217·82. 209.02
204~75 .
. I?zial Sportowy 208,95:
DZlal M.leJski 207,18 Dział Ogło.
szeń
123,33.
Dzia.ł
Prenumerat
180.74. Wieczorem od godz 17.00
tel. Itedakcj\ tylko 209·02 I Sporo
towy 208.95
RedakCja rękopisów
nie zwraca. za treść j t-.rmi'tly
ogłoszeń nIe bierze odpowiedz!al.
noścl
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W pewnej chwili pa·n Agapit pocDągną,ł
si1nie 'Vnligól'~ w t~·l.
UJuyłi się w zaro,
ślach. rl'll'd zl'u,inowanc na. pozór drzwi ZaIr!.
ku wysze<lt .iskiś ponury drab prawdopodob,
nic wa.rto'wnik.
Roz:o"ladał si(' w 01<010 i zicwał przeraźliwi.,.
_ ,j~Śli tcn cerber b~dzie pilnował n il'
ma mowy o lIost:u"'1 się do środk. - pomy'
ślał pan Agapit.
•
• .
}"tostanowili cze};;\c, by plze)~O)\tlc S1I!. cz.y
n'l+~'Jl:\tyc7.ny osobnik (był to znany nam "Ja.--

.. iSZfENN1K UJDZKI Nr 27 (1649) D-l-li493

strzębi~~"O.

town{l,,,.

rzeczywiście

Mintła goclzina.

pełni

funkcje \V1Ir.

"Jnsh'zllbiec" nie ruszał
r,i~ z posterunlm.
PWu Agel,i~owi ścirrpłr
110,,1, a 'VaE:góra machinalni(' zaciskał pieścl.
:,liał po pro~tn ochotę wyrżnąć w łeb i w,,,
drzcć się do za.mku na sił\,.
- N~c z tego \\'iclIsiu - orzeld pan Aga,
]lit - mus(nny dostnć się do śroclka w intlY
sposób. Nie możemy robić awantur.
Cichaczem wycofali się ze swojego punktu
obeerwacyjnego.

Robilic duże półkole zaszli od przeciwłjlgłe,!
:rony zamku Las przytyl,ał tu prawf" do
mróW I ocllcglo'ć wspaniałych sosen od śd"
.; wynosiła." 10 metrów •
.- Dosianiemy się ,l., zamku gó,.. - rzek!
\ namyśle pan AgapiJt.
Wicuś W",ligóra ni.c mógł zroznmieć w jasposób ma i'ł Sill ,lostnć do jecIynego okI"
morze ZJlajdllją.cego się nad nimi o kilim'
lcio metrów.
'a li Agajl.:>t szcptem wyjaśnił Waligórze

swój pomysJ i

znczął

wysmukło dr~ewo.

Ried.y

znalnzł się

sie drnpac na

najw)'t.~e

na w)'solco/ici owego olm:t
,lał znać Wnligórze. Siłacz chwycił wspaniale;
w;vsmukłe drzewo
z pan('D1 Agapetcm n"
w.erzchollm. zaparł .ię nogami i straszli.
wym wysilklem mięśni:. giął je powoli '" .tro.
muru.
Tchu mu brakowa lo, ż~'ły wystąpiłr nil cZO'
le postronkami. mi~"nje lI:>pie!y sI.\,' clo ostat..
nich Franie, RŻ ,:;rcszei(' .. (';r:hy ok t'?~ kpan"
AgapIta o:ouajllll'l mu. to tam/jon lIostał ai.
lu;; do okna•

ll"

!'l&

ZamIast kwi.a.tów na grób 'm~1a p prof.
.Jurewlczowej. V.ceum Pedag. TPD dila.

