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9Z1e najbardziej potrzebują~
OllwiadcZJIlDy,h w okresle bud~ l'aJ1st:r1a Ludowe;o ,Ił)r ....
w1edllwego dla szerokich mas praeu1~ceJ ludno~ci,Rząd nasz.
lI\Il celkowit e poparcie 1 pomec szero~.ioh rzeu v1uząoe;o
apołeczelt,twa ••

Z przemówienia Paula Eluarda, znakomitego poety francuskiego

przed Micheletem, Edgarem ',.f ~E"trIit Pl1..t",-J..
Quinetem, George Sand, Chopinem. P..kIH Ak.ulc._. lA.t-,"'1' er ~o.,t..;
Słyszę Hugo, głoszącego jego chwa.
łę. Słyszę glos ludu
francuskiego,
AI.ku!.IIQt,- I'r"n~,,'s~'
który zna. wartość słowa ł który zna
Pr1'
/h
j~n.
...I. $q~';sr....
także swoje związki rodzinne. Mó.
wlmy tym samym językiem, języ. rn.& ...." - ~.,e..;.~ k4,./-...;,_ A.~,
kiem bardzo mądrym,
językiem,
który chce powiedzieć wszystko, ję. p~.~ D,..
Mv..,,..·s·f_
zyldem ludzkim, dobrym i pięknym
i rozumiemy się. Między Mickiewi_ fi',ćf;-" 1r1.t·;..n.., f'u," .. ~t.t- .A.L ..
czem i ludem Francji istnieje tylkO
miłość głos niezmieniony narodu pol
Zapewne, już to jest sprawa poważ I kiego, niż branlie zakładników. O-l skiego • i nłezmlenlony głos narodu
t' r
116, że wysiedla się z Francji bez zad znacza ono bowiem całkowitą po- francuskiego. Mój naród, wierzcie
nego powodu Polaków, którym Fran- gardę człowieka, pCJtępienie rodzaju I mi, zawsze wYciąga rękę do wolno_ .l'~ [)ł':. 7;41. .61.s:k ,.-;4.'
cja mogła być tylko wdzięczna, Pola· ludzkiego w całości, star~ bar ba. ścl ł zawsze posyła uśmiech cz~ły
ków, którzy dziś niezmordowanie pra ~ rzyńską koncepcję ślepej SIły. glu. i braterski Polsce, wczora§ w Jej p""".' f)1';JfM",~W. Po!>o,.,-tk,.
cują w
najcięższych zawodach, a pi i okropny pomysł, że uderzając nieszczęściach, dziś w jej blasku 1
• -, .
I
wczoraj zaledwie walczyli dzielnie o na chybił trafił moźna uderzyć cel. zwycięstwie.
wolność francuskiej ziemi ramię w nie.
ramię z naszymi partyzantami. Rząd
Adam Micklewic:r,
którego panasz jest rządem narzuconym Francji I mięć czcimy dzi~. nie !lależał ~o lu_
•
z zewnątrz. Jest więc nieuniknione, że dzł ~,dzących, ze mazna sobIe P?niesprawiedliwością odpowiada on na zw?llc na wszystk~
z my~ą, ~e I
najsprawiedliwszą i najsłuszniejszą "Bo g rozpozna SWOich". Prze.Clwm.e,
decyzję waszego rządu wypędzenia i cale jego d~eło, cala jego filozofia
.~[.
S;ąCiaC
ukarania tych, którzy pod maską - uczy nas, ze zasa~iczą p~ta~
~
opadłą już - dyplomacji ukazali swo stosunku do człow!eka
mUSI byc
,
iIJ
je prawdziwe oblicze, oblicze szpie- szacunek dla człoWieka.
gów, sabotażystów, wrogów Polski i
Z testamentu jedne~o z najwięlt.
BERLIN, 29.1. - DenazyflItacja w za.chodwch Niemczech trwa napostępu ludzkości.
szych poetów romantycznyc~ je. dal, Najgorsi zbrodniarze wojenni uniewinniani są jeden po drugim.
Lecz dzieje się coś jeszcze bardziej dnego
z
największych poetów
Amerykański
poważnego, coś jeszcze bardziej ha- wszystkiCh
czasów
przyjęlJście. I ta~ na p~ykład proces dena.zy- wal zamach antyhitlerowsld z 20 Jlp
niebnego. Czy wiecie, że w północnej przede wszystkim ideę wałki o nie flItacYJny HlaJn;t!ua Schachta, byłe ca 1944 re-ku ma zostać obecnie zdeFrancji tam gdzie górnicy polscy, \v pOd1eglcść narodową, która nadaje g.o pr~zesa R<:u:hsban~ i. dorad~y nllzyfiItowany drogą. specjalnego o·
NOWY JORK. 29. 1. - Starannem
tak wielkiej mierze przyczyniają ~ię dzielu l\:Iicłdcwicza jedyny w swo:m I' fma~owego ~ltlera, ,Clągn.ąc~ 8'lę rzeczenia bez procesu s~dowego. Polskieg.o Biura Informacyjnego w
do rczwoju przemysłu górniczego bę- rodzaju ton, ideę prowadzącą do od WIelu .mie~ęcy, skonczy SIę ?raw Umożliwi mu to p&dJęcie działa!1W Nowym ,Jorku odbył się dla kół ledącego podstawą ekonomicznego życia walki o wolność.
dopodcbnle bardzo prosto: unIewinnie ści politycznej. bEZ żadnych prze- karskich i naukowych odczyt wyb:tmojego kraju, policja francuska ma
Pragnąć
wolnaścI ojczyzny, to nie SchuJ:ta oglcswne przez t!Ybu- szkód.
nego speCjalisty. lekarza amerykań
ZWycza.j nachodzenia. robotników pol znaczy pragnąć wolnOści człowieka. nał w Wirtembergii :- BadenIi zoRemer jest Jednym z głównych skiego Howarda Ruska na temat 0skich przed każdym niemal zebraniem Walczyć przeoiw uciskoWi narodo. stanie . uznane za wa~e d,la całego przyWódców neonaz1stowsk:ej . "so- slągn:ięć Polski w dzliedzilllie opieki
związku zawodowego, do którego na· wemll znaczy walczyć za wszyst. tery~oI?um zachodni~-nJ.emleckiego. cjali5tyczne.i partii Reichu". Korni- lckarsldej i zawodowej dla inwali.
leżą. I komisarz policji mówi im: kich uciśnionych. Wiecie o tym do
OfICJalna zachodruo. ni~~eclta tet denazyfika.cyjny Dolnej Saksonii dów wojennych.
"Macie we Francji dzieci, dzieci fran brze, drodzy przyjaciele Polacy, wy, agencja J?rasowa DP ~ donosI .. ze te- oświadczył, że zGsfarue on zdena.LYDr Rusk, redaktor działu medyczcuskie. Rodzina wasza, życie wasze I,tórzy wraz z niepod~egłością od. go rodzajU propo~ycJa ",:ysuruęta zo fikowany, jeżeli tego zaż~da., pODieJest tutaj. Jeśli ąziś wieczór na wie· zyskaliście poczesne miejsce w wał stała przez "trzeCIą partię", to, ~- Wl'.z "trudno b3.rdzo jest znaleź5 nego dziennika "New York Times"
tu będą Polacy, jacykolwiek Polacy, ce o wolność świata miejsce
na czy przez władze amerykanslde, obcią.żający go materiał dowodowy". i profesor UnhV'ersytetu Nowojorwy będziecie wysiedleni. Bez względu które Polska history'cznie z~łUgu. którym ~chacht potrzebny jest do Remer pl'Zcmawia ()becnie na zebl'll- skiego bawńl w Polsce przed paru
na to, czy weźmiecie udział w zebra- je. A rewolucyjny płomień Miclde. prac, ZW1ązlmych z gos.podarką ~a- Wach swojej partii. jawnie głos,i ha- m:esiącarni z ramienia ONZ i na za·
niu czy nie!"
wlcza, opromieniając was, opromie_ ri.one.tko~eg() państwa zachodmo- sla ł idee hitlerowslde ora2l. chwali proszenie rządu polsk:ego. W swym
Pólacy, wiecie dobrze, co to znaczy, nia. przyszłość wszystkich ludzi.
memleckiego..
się swO'iml "wYczynami" w tłumie- sprawozdaniu o wizyoie w Polsce i
je~' głównych ośrodkach szpitalno· j e Słę
•
.,
J..
InnyErnst
zbrooruarz
nazista niu antyhitlerowsldego ""'isku.
ruewmnyc
•.,
A jeśli ja, jako Francuz, wstYllzę otto
Remer, wojenny,
kt6l'Y zIikwido~..
czy rozs t rzel lWU
medycznych dr Rusk stwierdził, że
czy się ich więzi, czy się ich wysie. się widząc, jak rząd Obecnej Fran.
___________
zarówIliO rząd polski, jak i polski
dla - metodę tę trzeba nazwać tym cji traktuje. ObyWateli nowej Polświat lekarski czynią maksimum wy
samym słowem, słowem wstrętnym skii. pocieszam się trochę myślą, że
U
S'ilku w dziedzinje pomocy inwaliktóre znienawidziliśmy \V czasach Hi- Adam Micldewicz, który nosił
w
dom wojennym w celu włączcn:·a
tlera i faszyzmu. Jest to po prostu sobie przyszłość Polski, był gościem
ich na nowo do normalnego życia.
BRANIE ZAKŁADNIK6W.
mego kraju.
oświadczenie
Dr Rusk oświadczył, że tempo odA nie ma na świecie mczego barMyślę o tych dniach, kiedy
w
PARYZ, 29. 1. - "Socjalistyczny" jego ()bowiązków na~eiy równ!eż po budowy kraju i zapał polskich rzeslI
dzif'j niemoralnego, bardziej nieludz College de France Mickiewicz prze minister spraw wewnętrznych, Ju. , słuszne w:ykonywame rozkazow fa pracujących zl''Ob!ły na nim nieża.
les
Moch.przedstawicielom
oświadczył w dniu wczO ' szystowsluego dyktatora.
pOmniane v,rniżenie.
rajszym
prasy za-Ia __________________________________
•

Dziwne rzeczy dzieją się we Francji. Przyjaciele Polacy, towarzysze Polacy, pragnę ukazać wam dalsze konsekwencje, przedstawić wam dokładniej, niż pozwolą nato posiadane przez was wiadomości, obecne nieporozumie'
nia między rządem mojego kraju, a waszym narodem i jego rządem - powiedział Paul Eluard w swoim przemówieniu na akademii mickiewi{:zowskiej w Warszawie.
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Czego "socjalista Jules Moch nfe ścierp!
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Dolar w niebezpiecze ' slwie

Rzeczoznawcy przepoYliadają kryzys walutowy
w USA i Europie Zachodniej
NOWY JORK, 29. 1. - B. doradca gospodarczy Trumana dr Nourse
oświadczył wobec nowojorsldch kół
Mansowych, że deficyt budżetu ame
rykańskiego, który w ciągu dwóch
ostatnich lat wzrósł do 10 miliardów
dolarów, WyWołał niebezpieczeństwo
inflacji i zwiękSZYł niepewność co do
stałości dolara.

NOWY JORK, 29. 1. - Z Chicago
donoszą, że na posiedzeniu jednego z
amerykańskich

zrzeszeń

przedsię

biorców specjalista bankowy dr Mel
chlor Palyi przepowiedział rychły wy
buch nowego kryzysu funta szterlinga i Innych walut. Palvd cświadczył,
że plan Marshalla okazał się "całko_
wicie bezskuteczny".

Ponad 1.000.000 osób

korzysta w Polsce z emerytur i rent

WARSZAWA (PAP). Dwie dal-Iwych i zawodowych wojskowych części preliminarza budżetowe- rozszerzyła. krąg sierot, podlegajągo na rok 1950, a mianowicie: eme- cych zaopatrzeniu sierocemu, zrówrytury i renty oraz długi państwo- nała robotników z pracownikami uwe były przedmiotem obrad na po- mysłowymi co do sposobu zaliczania
siedzeniu sejmowej komisji fina.nso- okresu ubezpieczenia do wysługi ewo-skarbowej.
merytalnej oraz dała podstawę do
Wiceminister skarbu Jastrzębski WYP łaty zaopatrzeń w formie zasiłwyjaśnił, że według s,tanu .na 31 paź- k6w emerytom b. Rzeszy Niemiecl b
ki ej, i emerytom innych państw, redziernika 1949 r., Ogo,In a .łCZ, a eme- patriowanym b. funkcjonariuszom
rytów, rencistów, wdow .1 słerot.od'
zaopatrzema wynosiła państwowym oraz zawo owym wOJtr zymu)·ą.cych
skowym innych państw, jak również
1.025 tysięcy osób.
wdowom i sierotom po tych osobach.
Ustawa z 1 lipca 1949 r., ~mieniaW. preliminarzu bu.d:· '?wym. w~jąca przepisy o zaopatrz emu eme- datki na zaopatrzeme mwahdzkle
ytalnym funkcjonariuszów państwo- wzrosły o 180 proc.

IIza

granicznej, iż "nie dopuści, aby na
z' emd francusldej rozwijały się ja.
kiekolwiek ataid, skierowane prze
ciwko generałowi Franco".
.,Mówię to jako mąż stanu świa
dom swych ()bowiązków" - dodał
Moch, Oświadczenie to zapowiada
nl)wą falę represji przeciwkO demokratycznym hiszpańękim emigrantom, przebywającym we Francji.
Oświadczenie Jules Mocha
jest
niewątpliwie rezultatem ostatniego
wystąpienia dyktatora Franco, któ
ry "skarżył się" wobec władz francuskich "na życzliwe traktowanie"
hiszpańSkich elementów demokraty
cznych.
Francuski minister spraw wewnę
trznych uważa najwidoczniej, źe do
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WARSZA WA (P AP). Proku- .
rator okręgowy we Wrocławiu
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.
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sprawie naduzyc wykrytyc w
oddziale. Caritas" diecezji wro• ;'
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COCA COLA
WA1'YUAN

RZYl\J, 29. 1. We.
dług rozpowszecbnlanych
tu pogłosek nast<:pnym
przedsta.wic[clem Stanów
Zj"clnocz()nycll przy Wa,
tykanie zostać ma JamcM
Farlet. prezes Towarzy,
stwa Coca Cola. Farlet
był swego t'z3S\ł pre'le~
scm Partii Demokratycz'
nej .•Jest ()n blisl<im lIrzy
,iariC'lcm zarówno prczl'JI
dent.. Trumana, jal, i g~
l1('rala Franco. 'V chwiló
obecne,;, ", ~wiąz)cu z re.
7,Yg'Ilaeią l\lyron Taylora
Amerylta nie posiada swe
go przedst:nvieiela przy
Watykanie.
COCA COLA
I SWASTYKA

W

1II.'e

dzień

BERLIN. %9.1. Szcze.
gólny "wypadek", który
uradGwał serca nazistów
monacJJr-j skicb, obserW'h
jllcych niezidentyfikoWa,
ny samo'lot, wypisujący
na niebie ogromną swa.
stykę, zoSltal obecnie wy.
jaśniony.

Przyglądajllcy
się temu wtdowisku jed.
nogłośnie wyrażali przy.
puszczenie, że tylko lot,
nicy nmeryltańscy wyćwi

ul'ni w
wypisywalii ..
.. Coca,('ol,," lub ,.r"ps1...
Colu
(napo ~r. nm('ryk~ń
sltic). mogli tak '[051,on"
II' dolwnać troo;o dziel".
Rzecznik jCc1na.k lotni.
łł

dwa

n i e s i e •••

amcrylmńsltlego

,,\v:rtłuma.czyl" iż aczkol
wiek jest prawdą, ze
dwa ameryltańslole samo,
loty wypisały na niebie
swastyk';), to jcdnale nie
uczyniły tego umyślnie,
gdyż wiCltr wiał włl1śnie
w taw.m kierunlcu, iż
smuga pa.ry r.amolntu "lo
żył.. się w Iesztalt sw ..styJci bez wied'ly 10tnb
ków.
I

go ogrzewania w nowych
gmachach wynl~9le 20 ki
lomctr6w. poza tym UfU
chomionych zostrunie 20
wind.
W ten sposób Jlowsla,
"Je cale mlastG uniwersy
tcclcic, liczące 60 tysięcy
mi~3zkańc6w Liczba stn
dentów w 'samej Mo,
sItwie jest obecnie witk,
sza. nnf.!icU na terenie
całej Francji.

NAJWIĘKSZY

UNIWERSYTET
SWIATA

W LOS ANGELOS

!'tIOSKWA, 29. l, - Te
re.n no\vego uniwersyte"
tu w !'tloskwie. ]etóre~o
blJ(lowO rozpoczęto km...
miesięcy temu.
zajmuje
120 elda,Tów, obC'jmujl1,c
sta.di'on spor>lowy oraz
basen. Centralny 2S,pięt.
rowy budynek otaczać bę
tlą bloki niższycb gma,
cbów o wysokości od 10
co 20 pi~ter.

NOWY JORK, 29. 1. Grupa obywateU Los An
r.c1os wn;G~ln zażao!cu;e
do władz, w Itt6rym poda
je, że w cllłgu trwaj"
cycl. Jlrzez ty<lzień prób
nadawania programów te
lewi"yjnyeh, transmfJto,
wano cona,imnieJ 91 hl.
~torii o treŚCi kryminał.

Uniwcrsytet posiadali
b.;:dzie 150 n ul, 700 labo,
ratoriów ora~ Z bPbliote,
ki, zaoJl"trwne w Pl·le.
szlo 1.200.000 tomów Na
terenie "niwcrsy'eclcim
znajdownć się b~d'ł l'6w,
nież

muzea.

rrof~sn"olvic

otr:.r.YU\Rt
.fą w!a">nt' 'ni"s1,kanpa. a
Jmż t' y ~t!\(I("nt ~wii.i wla,

sny poJeni. WY1Jtl':r żony
we wsze Ido w~·go<ly.
Dhlg'o§ć rur centralne.

I OKOLICACH

II('.!.

W ciągu tego samego
tygo rl nla prasa Los An'
gclor< doń osIa o 7 wy.
pa.dkoch zbrOjnych napa.
dów, S wypa~kach porW3
uia ,17.łeci, 10 kradzie.
bcb, zgonie 15 os6h sku
tkiem "'yJlUchu lJomby, ~
samob6j_t ",ach I .!E'dnym
wyp,,~kll S7antażu Licz,
b'\ bl ,i:>tyk. gWIllt6w ~ u,
siłowań ruordt>rSltwa była
w tYIII ~ltmym CfLt\sie tak
wielka, że nie wymienia.
no Jej nawet w prasie.
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Prości

ludrzie w Stallilch Zjednoczonych coraz bardziej zdecydowa nie odwracają się od produkCji Ho'
lywoodu właśnie dlatego, że com
jaśniej uświadamiają 'Sobie jej reakcyjną istotę.
Warto przytoczyć tu
list czytelniczki,
Sibilli Schneller,
opublikowany w roku ubiegłym na
łam.ach gazety "People's Word":
",..Coraz częściej widzimy w
kroJrnkach filmowych mrożące
krew w żyłach seeny Olkrucieil
!>twa i pl~elewu ltrwi - pisze
czytelniczka,. Uważa.m., że jest
to przemyślana kampania, któ
rej celem jest przyzwyczajenie publicznGści do obojętnego, 11> być może nawet pełne
go sympatii przypatrywania
się takim scenom. Hitlerowcy
z premedytacją stos1lwali pOi.
dobne' metody".
Nic dzhvnego, że spada również i
eksport filmów amerykańskich. W
roku 1948 dochody Hollywood z ryn
ków z,agranicznyc4 były o 50 mi11onów mniejs~e, niż w roku 1946. Według danych za irak Ubiegły, tempo
spadku dochodów bynajmniej nie

Na pierwszy rzut oka w amerykańskim przemyśle filmowym wszystko toczy się utartym trybeM: po obejrzeniu
najnowszej standartowej pozycji filmowej, publiczność
wychodzi z kina ogłuszona salwami rewolwerowymi,
oślepiona potokiem krwi, obficie zalewającej ekran.
Podobnie, jak i w przeszłości, gangsterskie i cowbojskie
filmy stanowiły w r. 1949 lwią część produkcji Hollywoodu. Uzupełniały je filmy, opisujące stany psychiczne
schizofreników i . przygody bohaterów o skłonnościach
sadystycznych i wszelkiego rodzaju zboczeńców.
W roku 1949 wszystko pozostało
po dawnemu - jeśli idzle o kierunek "artystyczny" kinematografi'.
amerykańskiej.
Natom;iJast sprawy
Hollywoodu potoozyły się bynajItej 11I!re zwykłym trybem. Bilans
kiillematografii
amerykańsk'.ej
w
roku 1949 p~zedstawia się tak
rozpaczliwie, że stało się to powodem gorzkich bIi-adań dzlenn'karzy z reakcyjnej pracy ame.
rykański ....j,
Sygnałem
niepomyślnego stanu rZJe<:Zy był dla busi.'nes6menów gwałtowny SJ)a.dek zysków
toIwał'Zystw filmowych. Pler..vsze 0znaki tego zjawiska dały się j'Uż
zauważyć w roku 1946. Obecnie spa
dek ten wynosi 50 proc. Akcje towa
rzystw filmmvych notowane są od
52 do 82 proc•. poniżej kursu z roku lS46.
Towarzystwom filmowym nie uda
lo się zahamować tego groźnego pro
<:esu żadnymi zwykłymi metodami.
NLe pomogła redukcj.a tysięcy pracowników technicznych, urtzędników
aktorów. Według danych organizacji związkowych poz.o·s'tało 'bez pracy
64 proc. scenarzystów hollywoodzk!~h. 48 proc. reżys·erów,
71 proc.
artystów. Pozost1dym pracownikom
obmŻ'Ono place. Mimo to rentowność
przemysłu filmc>wego nieuchronnie
maleje.
. Czym się tłumaczy "depreSja" w
przemyśle hOllywoodrzklm? Według
oficjalnych danych z roku 1948 frek
wenc;,a kin amery1.wń~k!ch w uorów
naniu z rokiem 1946 spadła o 18 pI")c.
W roku 1949 spadek ten wymósł
dalsze 20 proc. Ni,kt nie zaprzecza
już, że HollYW<lod &tradł w Stan~ch
Zi.ednoczonych 20 milion6w widzow.
l Jw tym wŁ'łśnie tkwi .sedn<? sprawy. Szary: człow.Lek Amerykl coroz
bardZ1ej cdwroca si~ od [dC'Zów hol·
lywood.z!Idch. Jak stwierdza na lamach czasopisma Screen Writer"
reżyser i scenarzyst~ Nichols, "około 20 milionów Amerykanów to
ludzie pod wzgl~dem du~howym peł
. nowartoścl<lW'l, którzy n:re chcą traC!Ć czasu i pieniędzy na oglądanie

kłamliwych,

W'YWC!łujących grozę

filmów".
W roku 1949 Hollywood wy.produkował cały cykl filmów anty-radziecIach, zapoC'Zątkowany w roku
1948 sławet.ną "Zelazną
kurtyną".
Wierny Sługa swych ,panów, Hollywood, stara się podjudzić publiczność przeciwko krojowi, który jest
O~{)ją. p(JIkoju i demokraci i. Jednakże zarówno film "Czerwony Dunaj" malało.
jak i "Czerwone niebezpiecz·eństwo"
Oto prawdziwe przyczyny depreitD. PiH'zkwiJe filmowe, ponio",l Y \ sji w amerykańskim przemyśle filrówn:ie haniebne fiasko, jak ! "Ze- mowym.
lazna kurtyna".
O. MOS2;eński.

"Mieliśmy w '

swym gronie

Adama Mickiewicza"

WyWiO
.d

z prorektor. U. w Lozannie prof. dr F. Junod
•

- Jesteśmy dumni - mówi Fran- do Szwa,j carll, władze k<mtrolne wy
cros Junod, prorektor uniwersytetu da~y rozkaz aresztm,vania jej. Całą
w Lozannie w wYWiadzie udzielonym grupę, około 30 Polaków, zamknięto
przedstaWk!eloWi API - że mieliś w więzieniu. Nazajutrz rano - nie
my w swym gronie Adama lIJLickie- było już nikogo ' z uwięzionych. VI
wioza, pr<Jfesora łaciny na urnwer- ucieczce dopomogli żandarmi, dc>zosytecie Lozańskim. Szwajc,a ria zacho rujący aresztowanych, jak również
wała najlepsze wspomnienia z tych ludność Lozanny.
czasów, gdy wasz wl~lki. po.eta ?yl
UroczystośCi związane ze 150-lew: śród nas. Adam M1CkleWIC1J. Je~.t. ciem urodzin Mickiewicza obchodziDlezwykl~ :popularny w. SzwaJc::ru, liśmy w Lozannie w ubiegłym roku.
a szczegolme w LozanDle. Szwa'.ica- Wziął w nich udział poseł polski w
rzy żywią dla P<llaków wIele szcze- :ąernie. Przed kilku laty opublikorych uczuć sympatii. Zwłaszcza w wane Irostały w obszernym studium
~antonie Vaud. (w k~6rym znajdl;lje oryginalne materiały · dotyczące po·
SIę. Lo.zal}Da) z~a Jeszcze pa~mę~ bytu Mickiewicza w Szwajca.ri.i.
ermgrantow polsklCh oZ XIX WIeku,
którzy po u.pf~u powstań narod?
Na zakończenie rozmowy prof. Juwych chromli SIę w naszym kraJU nod pokazuje nam ciekawą, opracopr~d prześladowaniami ;rządów car waną .I?rzez siebie publikację, którą
sluch.
przYWlOzł w darze rektorowi UniO ówczesnych nastrojl:l.ch ludności wersytetu Warszawskiego. Jest to
szwajcarskiej świadczyć mnże na~ praca o Akademii L~zań.skiej, ''! lastępujący epizod., Gdy w r. 183~ gm'l ~ach 1?37-;-1837, zaWJ.eraJąca ,mlęd'l;y
pa Pola~6w, k~o:a brała udZIał w mnym1 OplS st.udeD;tow, wśr?d ktowypraWIe Mazz1l1.'lego do Włoch, po. rych spotyka SIę w.ele nazwlsk polwróciła po niepowodzeniu kampanii ski ch.
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KtoA się wyraził, i~ jest cechą ge. SEWERYN
·

POLLAK~

SpO ka n-Ia

po'scq

zwyciężają

w Szwecji

SZTOKHOLM. - Druga swój mecz na terenie Szwecji rozegrall
polskich ZwIązków Zawo dGwych w Norrkoeping, z drużyną
zawodników klubów robot niczych 5 różnych miast. Polacy od.::,,; eśłi nowe zwycięstwo, wygryWając 10:6.
Wyniki: w muszej - Kargier prze towal Carlssona; w półelężklej grał na punkty z mistrzem Szwecji przeziębionego Grzelaka zastąpił CeBorkstroemem; w koguciej - Grzy- bulak ·który walczył z Rolfstroemem,
wocz wygrał wysoko na punkty z o '7 kg cięższym od niego, Cebulak
Eklcevem, rzucając go 2-krotnie do pcsłał przeciwnika dwukrotme na
d7liewięciu na deski; w pdórkowej desid. Sędziowie przyznali zwycię·
Bazarnik wypunIttował Vernstroe- stwo Szwedowi; w clężlclej - Jaskóma; w leIcklej - Sadowsklr pokonał la rzucił swego przeciwnika Sehylle·
na punkty Iiarlstrocma, mając, przez ra również dwa razy na deski. ZWY
wszysiltie 3 rundy przewagę: w pół- cięzcą walki ogłoszono Szweda.
średniej Chychła, po najładniejOstatnie spotkanie rozegrajl\, pię
szej walce (lnia, odnliósł pun!i~we ściarze polscy we wtorek w Esldl·
zwycięstwo nad Larssonem; w śred-I stuna po czym w czwartek uda~q
niej - Nowara nieznacznie wypunlt się w drogę powrotną do kraju.
~ęóciarze
.: <lżoną z

lan Kula

m~strzem

Polski w skokach

W otwartym kon.
Na dwunastym miejscu uplasokursie skoków o mi wał się dopiero Dziedzic.
strzostwc> PolskU pier Konkursowi skok6w przyglądało
wsze miejsce zdobył Siię 15 tys. osób.
Jan Kula, który 0_ __
siągnął długc>ść sko- O I
(B tom)
ków 64 m i 72.5 m
WG
oraz punktacj~ 226,5 Związkowiec (Ł6d1) 70:53

gn

y

-

Drugie miej~c~t. i tytuł wicem!BYTOM, 29.1., - Spot~ie dw6c~
stna Polski zdobył Andrzej Krzep- najlepszych druzY'!' pływacklc~ ~gm
towslci uzyskując wyniki 63,5 m i wa (Bytom) 1 ZW1ązkowca (Łodz) za
71,5 m' oraz punktację 217,5 pkt.
kończyło się zwy~ięstwem, gospodaTrzecie miejsce zajął Kozak przed rzy 80:53. W czasle zaw~ow padł no
Tajll erem,
Frosem,
lIJLarusar~ wy rekord klubowy.Polslu. Ustanowi
Andrzejem d Marusar~em Stanlsla. ła go sztafeta kobieca na 4 x 100 m
wem., który był wybitnie niedyspo-st. dow. Ogniwa (Bytom), uzyskując
nowany.
czas 5:44, o 4,4 sek. leszym. od dawnego rekordu. 'Z pozostałych wynik6w
na uwagę zasługuje zwycięstwo Brze
Ping-pongiści
czka nad Dobrowolskim na 200 m st.
przegrywają ze Szwecją klas. oraz bardzo dobry czas Gorysz..
W rorzeg,r anym w nJiedztielę wreczc> czykówny na. 100 m st. dow. .
rem trzeci'm spotkanJiu w ramach 1:19,8.
mistrzostw śWIata ping-pongiśCi polsey ulegli Szwecji 0:5. Polacy grali
bard2Jo ambittnie, szczególnJie Gaj 1
Otręba, którzy próbowali nawiązać
"Spójnia" (Gdańsk) - AZS (Kra..
walkę w oSJtatnich spotkandach z ków 39:11
przewyższającymi &ch kondycyjnJie i
"Kolejarz" (Toruń) - AZS (Kra'!
taktycznie przeciv.'lIJikam:i.
ków) 5'7:29
Wyntlci: Otręba-Fredel'licsSOill 0:2
"Kolejarz" (Poznań) - "Gwardia"
(20:22, 26:21), Gaj-Grive 1:2 (22:20, (Kraków) 44:42
15:21, 11:21).
,,Kolejarz (Poznań) - Cracovia
W poniedztiałek pnillg-pongiśoi pol- 38:41.
scy ro:regrają 4 spotkania: z Anglią,
AZS (Warszawa) - Warta 66:S2-

Liga koszykowa

Walią, Czecho6łowacją

li Brazylią.

W mec~u z Czechosłow~cją prowa.
dzą Angbcy 3:0. Spotkame trwa.

r22558..1"

z M1lck-leW-ICZem

L,·ga zapas·n. . . za

..
W spotkaniach o mIstrzostwo Ligi
zapaśniczej wyniki były następujące:
"Stal" (Nowy Bytom) - "Gwardia" (Bydgoszcz) 8:0
"Siła" (Mysłowice) ,.związko
wiec" (Kra.ków) 5:3
"Skra" (Warszawa)
Kolejarz
(Poznań) 4:4.

.,pisze
braterstwle narodów słowiańskich
w kursie literatur S'lowiań-

n!usz6w, że każda epoka, każde poskich: " ... Plemię słowiańskie
nie
kolenie znajduje w ich dorobku odmiało jeszcze dotąd formy politycz
powtednią dla sleble pożywkę ideo.
nej, pod którą mogłoby cieszyć <;ię
logiczną.
w:>dpowiedn:lą, jak: to się
.
życiem moralnym, zupełnym. sobie
powszechnie mówi "stra.wę duchoWłaściwym ... A zatem kwesti·a peliwą", Nie sąda~. by zdanie to bylo da. Niemniej bodajże przy drugim nymi urzędnikami lub ministrami,
Następne moje "spotkania" !Z Mic- tycznej formy rządu dla plemienia
S'luszne w odniesieniu do tych na- już "przerabianiu" tego największe wyrzekają się uczuć i zapatrywań, kiewiczem, zres:zią coraz częstsze z SłowiańSkiego i dla Polski w tych
wet genialnych twórc6w, których go w poezji naszeJ utworu epickie- którym zawdzięczają te same posa- biegiem czasu, odbywały się już w samych wyrazach i w jednaki spodzieła musimy w zmienionych wa- go, zdołaiem odczuć w nim rzecz dy, jaldmi zdają się tera, ~ pysznić". innym okresie, w '?kresie mego za- s6b jest położona".
runkach społecznych traktować wy- najbardZiej istotną - zrozumienie
jnteresowania się i rzajęcia się na
Ostre, pełne pogardy słowa. bi.
łączn'le z punktu widzenia histo- człovrieka i jego wartości. współCzy też: "Socjalizm nowoczesny serio poezją rosyjską. Tu poznaqem czujące carat w III cz~ści "Dmaryezne~o; niemniej wobec twórczo- czucie dla człowieka, umiejscowie- jest niczym innymi, jak wyrazem innego znów Mickiewicza - patriO- dów", gdy mowa o dekabrystaCh i
śol Adama Mickiewicza twierdzenie n'le go w wanmkach społecznYCh i poczucia równie dawnego, jak po- tę. który potrafił zdobyć się na 'naj- ich tragedii, ustępują tego rodza.iu
to, niezależnie od jego pozornej w czasie. A więc reaHzm. Reali,z m (:zucie życia, wyrazem poczucia te- wyższą sprawiedliwość - na roz- zdaniom.
Wspominając uprzednio.
ahistoryczności, wydaje się być cał- pojęty jako dobór naji.stotniejszych go, co jest niezupełne, ukrócone,. a- różnienie właściwej roli ciemiężące- że rewolucję grudniową przyg<>towy
kowicie ttzasadnl<lne.
elementów charakteryzujących i 0- normalne, a przeo2J to tego. co Jest go Po1skę caratu i bezstronny, bez- wal'! w znacznej mierze literaci, mó
Na C!ym polega fakt, ze od tylu kreślających człowieka Jako jednost rJeszczęsne w naszym życiu. Poczu- gniewny pOwiedziałbym, a raczej pe wi Mkkiewicz:
.
'dzieslą~ków lat, drleło Mi,~lcle:",lcza kę i cząstkę społeczeństwa.
cie socjalistyczne je~t v':21<J~em. dn- fen współczucia. stosunek do równie
"Wkrótce też,
jakby na dany
stało mę dl~ kIlku poko~en. me;vYI pamiętam, że jeśli nie uświa- c~a ku lepszemu by,;~W1, me ludy- pI'cZez. carat uC'lskanego narodu rO- znak, cała literatura rosyjska sta.
CZ'erpanym zr6dłem poeZJi, ze kIlkaj dam'iałem sobie wówczas dokładnie wldualnemu, ale wspolnemu i soli- syjsklego. Czytałem wtedy równole- nęła p:o stronie opozycji. Ci co nie
pokoleń znaJduje ~ utworach teg? I' tych wszystkich elementów - po- d-arnemu".
gle, ~rzeci~
. Część" "Dzia~ów" ti: śmieli pismami swCl'imi
zaczepiać
poe~y pot':"1&dzenne swych dążen, mimo szkolnej nudy wykładu, a na...,
.. Jezdz~a .truedz!anego P:x~ana. li- rz'~du. . zasklepiali się w groźnym
stwlerdzeme swych praw?
wet wbrew niej _ po raz pierwszy
Albo tez ~vflerd~nIe, ktore po sty Wlaz;remsk'iego, PI'ZYJaC'lela Po- mIlczemu. Przyznać należy na chwa
Odpowied~ je~t prosta:. na głębo- , Uderzyło mnie to przy lekturze spo ~4ś dzień nl~ straCIło na ak~u:;ln?- lakó~, łisty i poemat "Fojnal"'Jmki" łę literatów rosyjskich. że okazali w
tej wiedzi ksiedza Robaka Fragment SCI: ,.POzost2Je nam teraz zaJac SIę RyleJewa, dekabrysty, poety, który tej sprawie moc duszy i bezstron_
1dm humanizmre i :realizmie
twórczości, n~ tych ... wszystkIch : ten jest chyba je~ym z' n;jbardz:ej I ~l~w~m . I'0d.z:3jem. Y'rogów, własno- ?ył oP.ętaillY urokieI? poezji polskiej, r:ość, jakiej przykładów nie znaleź
:lsto~ych, a nleprzem.IJa)ących ~arl dramatycznych w "Panu Tadeuszu", SCI, .•ymI. m1a~0:VICle;.o kto~y.ch re- : .!1e~rolog Pusz~IDa w. ~ry~kim lIbyśr:ty w krajach wolniejSZYCh i
tośc'a,ch. jednakowo waznych ~ zy- a jednoczeŚnie na 'bardzlej roman- akCJa naJc~ęścleJ i naJchętme.1 wspo , nIsmle "Globe" plóra MIckieWicza. bardJziej uCywilizow.anych".
w,,!cI:t d~a wszystldch na kazdym ' tycznym w sensie Jzarówno potocz- n;1na, ~ym1, k~órych n~zyw:'l komu- N~kr~log, któ~y był najbardzie.f spra
I ?la tle tych słów jakże pełne gł~
et.an;e !tlst?ryczn'(m.
.
nym, jak i realiZ'acH sformułowań .!,llstaml_ ??d71!ało~w.can-r:' NIe łat~o '?f:edlI.wą .podowozas oce~ą tworem: \ bokieg~ wzruszenia wydają się str6
MlckleWIcz-realista ł M'CkieVf-lC'Z-j teoretycznych kierunku poetvckie- ;ch z~alezc: ~eal,cJa, ~tóra "'7d~Je sc~ WIelkiego poety ROSJi przez nnJ f y z WIerSza "Do przyjaciół Moska_
humanista - oba t~ aspekty ~el~: I go. Otóż mnie, wówczas piątriklasi- 1ch ~lenaV,,?ścl ludu, ~lIe pc:d~le Ich \Vlę~SZ~go .poetę poJ~kjego.
li". zamykaiącego jak nocałunek po
krotnie były om3:'v:l,ane w h!storll , stę uderzyła _ pamiętam _ przede n~zwJ.Sk, .me oznacza Ich ~le)SCa z.a
MlckleWICZ - pol1tyk, gdoy mowa koju "Dziadów Część Trzecią".
literatury i bodaJ ze trudno byqo ws~ stkim rawda
~awda rze mIeszkama, a nawet, ktorych naJby zwłaszcza nie-badaczowi, nie-. ć y
h' P
h - p. d
Pl' '_ - wiocej
oskarża się o komunizm.
jeśli ao was, z aaTeka, oa Ivolnych' narodów
,
t
zy
psyc
lCznyC
i
prawa
rea 10W' me
• '<
"
• d.zi l'
A'z tla .b'!
L.
tt)e~ia1iśe!e coś nowego na en te_,
.Je d ocze ś'
ł
ł b k'
udow'Jdmono,
zeby pOWIe
el
o noc za l ecą f e p'te śni..za1OmIe,
.
m~t" --włed.n~ć. I dlatego moq~ tu a mi nn:l
me pe etn g ę o tlegMO zro lub naoisali coś w celu wprowadze1
odezwą się z góry nad krainą lodótv _
d
>'~
I
h zu e a a przy ym ys an"u - .
- .
"
d
"'1" .1 wam zw/as
. t'
'k'zuraw/e
. wrosnę.
•
mów:lć raczej o swoich osob styc stostmek' poet do bohaterów utwo- ma, p~dZlału wła.snośc1. Atoli ,z ~;
.Ivteci'l
uJeJ wo lnoś'c, Ja
o(kruciach. o swotch bezpośrednl-ch_ ru ~
y
rzyc Sle mogło, zeby nowy Ja.L,:IS
zetknie~iach się ze słowem poety i
.
przewrót polityczny, oddając wład:>:ę
Poznacie mi~ po glosie: -pókim byl IV oktlciacb
je<to oddziaływaniu.
Potem 'Pl'lZysziły .,spotkania". Wte kilku ludziom gwałtownym. umoili
Pelznjąc fflilc!kiem fak wąż ltldzi?e111 despotę, '
Tak sIEl ~akoś s7.częśllwle, a jedno dy odkryłem Mickiewicza snołeczni wił 1m próbę zajęcirt własMści na
J:.ecz wam odkrylem tajnie zaltlknietc w uczudach
CZl\3nie nieszczęśliwie dla mn!e rzłO- ka i demokratę. "T:ybm;a ludó;v". rzecz p~ństvva. co I.l ;ektórz y uważają
'
1 dla was 1l1ialem zatvsze golębią prostotę.
ivło. że umyłem się w okreSIe czę- Jak bardzo w okreSIe mIędzyWoJen ,za l.tameczne nasteostwo radykaJnel
sfy~h zmian nro~ramów szkolnych nym, w okresie triumfu reak.cj·i
rewolucji. Czy należy się· obawiać
Teraz na świat Hlylewam ten kielicb trucizny
i wcbec t .. ~·o kolejno przez trzy -la- aktualn~e brzmiały jego slowa po- taldej przyszłości, c"w reakc.ioniści
Żrqca jest j palqca mojej (Jorye;: mowy,
'
t~ t"lrzerab'~}em w szkole "Pana I tępienia dla wY7yskiwaczy. ile fiN r;>;eczywiście się jej obawiają? Skoro
Gorycz wyssana ze krwi i z lez mej oiczyztly
T~d'!l'c:!a". Wiele s,lę w swoim czai dodawały
młodemu
uczestnikowi Jekaią się najwięcej , to nie- powrotu
'NiecrJ żre j pali, nie was, lecz wasze okowy, '
s'e mówiło i plS'llo o neutral'lzowa- niele.e;alnee;o Wóvilczas ruchu nas tę- glN?ltów rewolucyjnych. 81p ra.czej
nłu T)l'.7ez nauozanie szkolne bezpo- pujace choćby zdania:
utwierd7pl1,'a wl2dzy rel)'lblik<>l'islde"
Minęły lata. Przysrla ostatnia woj trudnej sztuk1 przetrwania w zale '
Śl'p.~n;oścl odczuwania noezji, o sche
"Gdyby robotnicy. U>.dowalajac sIę 1. PriWv'dłowego POSt0D 1 1 za ~ afl Spra- n.a. I znowu sięgnąłem do Mickiewi_ wie okrutnYCh lat.
.
I wierzę głęboko, że tak jak m
m"+''''l!lcji, o b7.~llmych wypracowa swym.no'ło±en;iem, nieco polepszonY!D' w;'erl~;:"oŚci. i ludzkości. . W is.tock eza. ~Y uczyć ~ię u ni~g? ~enawiści
n'nl"~ z ..Pan1 Tadeusza", rza;dawa-I opu~clH (\gÓ 1 ną sprawe m:oletana- "'OZWOl t~ch za~:n. Z""l'~Z <1, na;lg or do hltJ~rowsk1<'go ndJezc1zi:Y. CZ~l'- dziecI nasze i nastepnp. pcdrOJet')1~:
nyc:h ucz,,'om p"7.e z IZrufymzowa-ltu, .byJlbv wńW~z!lS noclnbm df) ( 1)('\ ~.7~mu ga'lml- "Wl k " IWTnl Q j 0 y-' ~ p.~, ,Dałem Ją ze strof .,Grażyny", z odnajdą w tW6r":'ości wielkiego
nyeh polonist6w. Wszystko to praw- ?YCJ":m'ist6w, lttorzy, zostawszy płat dZIałowców, a tym są reakcJon' śC'l .! "Konrada WallenrQda" i uczyłem si~ poety - .,swojego" Mickiewicza.
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KALENDARZYK
Poniedziałek

DZIS:
MARTY!'i \

liPO prf}st U

l

ił

h(fłń , po~knwa

Dum przestrzeń pozwoliła nawet kulturalnej dużą prz~złość. Mło-I
' .
.
. 'ezdn\.
n<l ustawienie stołu Ping-POngowego.\ dzież przYJęła z wielkim entuzjaz-~ Gładlta, . sh~ka ?owlerzchma J
,
Poza tym 'Znajdują się tu gry towa - mem wieść o otwarciu świ€tlicy i z~ Para kon~ clągm~ naład?wat,lY "wo~
rzysko-rozrywkowe, szachy. warca- zapałem pnzystąpiła do pracy w sek-INag!e p,o}azd ~taJe. I\om~ me "ą m
by. Swietl1ca jest zradiofonizowana cjach kulturalno·oświatowych. Am-~ stanIe lSC dale),. ~dyz ulica ,w ty
i posiada adapter.
bicje są duże. W ieh realizacji nie~ miejscu prowad,zl. me co pod gorę·
•
W 'bibliotece znajduje się 400 to- prz~widu~e. s.ię żadnych tntdności.~ ',:,ów.czas WOZnIca p~czyna okład~e
mów dzieł wybitnych pisarzy pol- NaJpowazmeJszy
mankament
-~boltl meszczęsnych zWlerzą.t. Komo
9kich i zagranicznych, biblioteczka brak odpowiedniego lokalu - zo-'- przeMerają nogami. naprę.żalą. 'y .0marksistowska oraz biblioteka po- stał USunięty.
~gromnym wysiłku wszystkIe nllęsm~,
mocnicrza dla racjonalizatorów. Czy.
.
. ~a z pysków ich bucha para. Woz
teWa zaopatrzona jest we wszysbkie ,~le~ką pomoc w orgamzo~amu~jednak nie rusza z miejsca.
pisma.
~I~~h~y okazał . ra.rząd ~łown~~ świadkiem podobnego wypadku
świetlicę.
Kierownik świet1=icy ob. Błażejewo ~arzy przy ~e aJąc na en ce ;!był w tych dniach na ul. Kilińskiego
Wczoraj w obecności przedstawipowazną subwenCJę
(zt) !:d
Dyżurq
.
~jeden z inspektorów Towarzystwa
cieli ORZZ, Zarządu Głównego Zw. ski Ryszard rokuje nowej plac6wce
Dzisiejszej nocy dymrują apteki:
Zaw. Włókniarzy, partii i organiza~Ochrony Zwierząt.
Bartoszewskiego (ul. Piotrkowska 95) , cji młodzieżowych dokonano urOC'Zy~ Na zatarasowanym przez wóz to.
Czyńsl~ego .(Armil OrerwoneJ 53). Dan,
~rze zgromadziło się wiele tramwaceroweJ (ZgJerska 63). Rowińskiej. Kop_ stego otwarcia nowej świetlicy.
Mieści
się
ona
na
piętrze
budyn~jów, z l,tórych tłumnie wyszli pasaże
rowskieJ (Plac WolnOŚCI 2\ , Stanlelewicza
(Nowotki 91). Siniecktej fRzgowska 51). ku, w którym dawniej znajdował się
,
"
eferatach
.
ł
.
d'~
~rowie, aby pomóc koniom. Wśród
A. Borowskiego (Gdańska 23).
W auh Uniwersytetu odbyła się
Po ~
konsum. Składa się z ogromnej sali
WYWląza a Się
rP. b
h I d . b ł d 'h ilicJ' an
u ZI. Y o IVOC. m
.'
uczelniana
konferencja skusj.a, w której głos zabierah człon~z~ ranyc
i dwóch małych pOkoików - czy- wczoraj
kół naukowych analizując iChlt~w. Jeden z ~I~h py?ponował woz.
telni i biblioteki. Poza tym ku wy- ZAMP. Celem jej 'było podsumowa- kowie
działalność
~mcy,
aby
zrzuclc
częsc
ładunku.
Ten
godzie palących jak równid niepa- nie półtorarocznej działalności orga,•
..
.
~naw~t nie chciał o tym słuchać.
TEATR PAl'oO'STW. lm. ST. JARACZA. lących posiada specjalną palarnię; nizacji oraz d<h~onanie wyboru noPoznym wieczorem przystąplono~ Konie były przpciążonf', a oddawna.
nn.eczynnY.
wych
władz
związku.
na dole znajduje się szatnia.
do wyboru nowych władz..
~niezmieniane podkowy nie spełniały
TEATR POWSZECHNY - meczyIllJJ.Y.
Z dorobkiem organi~acji zapoznaSwietlica wyposażona jest bogato
TEATR ..OSA" 'l'raugutta l. tel. 27:1.10:
szcz~gółowe
sprawo~da~e
z kon-~swojego zadania. Kopyta zwierząt
ło
zebranych
sprawozdanie
b.
przeO godz. 19,30 "Romans z Wodewi' w meble gabinetowe, stoliki, fotele
nie mogąc
wodniczącego kol. Krawczyńskiego. rerencJl podamy w naJbl1zszym nU-~ślizgały się po lodzie,
lu" Z T. W€l9Obowskim.
klubowe, kanapki itp.
Iznaleźć żadnego oparcia. W rezultaReferat 00 temat "Walka o p09tę merze. (z)
DATB KOMEDII MUZYOZNEJ "LUT_
_ ~ci.e spisano protokół. Woźnica został
py w studiach" wygłosił Glazer BoNIA" - nie czynnY.
rUSTWOWY TEATB NO~ (ul. Da.
rys, kierownik Wydziału SzkolellloPOparCl3lukaran! za p~zeła~owanie wozu.oraz
szyńskiego 84) O godz. 19,15 "Bry.
lIza to. ze na zImę me podkuł kom "na
wo-Naukowego.
wada szlifierza Rarhana".
(w) Powstałe przed pięciu laty TO~ostro".
Kwestia podniesienia poziomu stuTEATR LALEK "PINOKIO" nie, i
diów łączy się merozerwa1nie z za- w~rzy~two przyjacif>ł Uni:-versytetu1 Fakty takie zdarzają się obecnie
C7lYnny.
dniem 24 b.m, uruchomione zo- daniami postawionymi przed społe Ł.oct::kI~gO
posta~o sobIe .za. ce~,dosyć często. Nie zaws~e jednak na
stały Poradnie Ochrony Macierzyń. czeństwem przez Plan 6-letni.
meSleme pomocy mtelektualneJ
l~miejscu wYl)adku znajdZIe się przedstwa i Zdrowia Dziecka dla północ
n:aterialnej Unlwersyteto~. Ł6~~stawiciel Tow:. Ochrony Zwierząt,
nej dzielnicy Łod1!i. Na. terenie kaź·
ki~mu. Podczas swej plęC1oletmeJ~lub milicjant, którzy zwróciliby uADRIA - (dla rolodz.) -- "Wyspa bez. dego Komisariatu M. O. czynne są łł
dZIałalnOŚCi
TowaI1Zystwo ze~wagę na ilość ładunku oraz na stan
imf'enna" - godz. 16, 18, 20,
składek czł~:m~owskich ~si1ało
w~końskich kopyt.
•
BAŁTYK - "Czarci żleb" film polsko po 2 poradnie: jedna dla dzieci zdro- wystąpi
produkcji - godz. 17, 19, 21; dozw. wych i druga - dla chorych.
fun~usze blbliotel~~ umwersytecką," Grzywny pieniężne, stosowane w
od lat 10.
Na .zaproszenie Min. Kultury
i udZIelało sUbwe?cJI, zakupywało PO~takich wypadkach są tylko jądną z
Dla Komisariatu I otwarto poradBAJKA - "Płomień Nowego Orlellillu" - nię przy ul. Łagiewnickiej 37 (dla Sztuki przybywa do Warszawy na moce naukowe ltp.
~metod wychowawczych. Nie odniosą
godz, 18, 20; dozw. od lat 18.
dzieci zdrowych) i przy ul. Łagiew kilka gościlmych występów Państwo
Obecnie po powstaniu Akademii~one jednak skutku w6wczas, gdy
GDYNIA - .. Program Aktualności Kraj. nickiej 36 (dla dzieci chorych).
wy Teatr Nowy z Łodzi, który wy- Lekarslciej,
Towarzystwo
prze_r! woźnicy nie będą doceniać wartości
• Zagr. Nr 5 godzina 11, 12, 13,
Na terenie Komisariatu X - przy stąpi IZ niezwykle interesującą sztu kształciło się na Tow. Przyjaciół U _~ gospodarczei konia, obchodząc się z
16, 17, 18, 19. 20, 21. .
ką
czechosłowacką
napisaną
przez
ul.
Limanowskiego
136
(dzieci
choBEL - (dla miodz.) - .. Sluby kawalerniwersytetu Łódzkiego i Akademii~ nim nieludzko. Powinni oni przede
sWe" - godz. 16, 18, 20.
re),
przy ul. Sędziowskiej Nr 16 robotnika Waszko Kanię pt "Bry- Lekarskiej w Łodzi.
~WSZyst dm zrozumieć, że koń to ży.
gada Szlifierza Karahna".
!lUZA - "Boglllta narzeczona" - godz. (dzieci zdrowe).
i,j we, czułe na ból fizyczny stworzenie,
18, 20; clozw, od lat 14.
PrzedstaWlienia
w:>dbędą
się
VI
T
Na terenie Komisariatu XI - ul.
DoruroczndYffi dn.Il.WYlczlajtem b owarzY-~a przy tym cenna siła pociągowa.
POLONIA - "Czarci żleb" - O godz. 17, Bema Nr 6 (dzieci chore) i przy ul. dniach od 4-10 lutego w teatrze stwo
zą za
u ego r. w sa-~
( )
19, 21.; dozw. od lat 10.
,'placówka".
lonach
Urzędu Wojewódzlciego tra-~
p.
PRZEDWIOSNIE - "Arinka" - godz. Sędziowskiej Nr 16 (dzieci zdrowe).
dycyjną zabawę pod protektoratem , "".....................- ..............- ........................................................,.
Dla Komisariatu XII - ul. Woj18, 20; dozw. od lat 14.
J. M. Rektora U. Ł. - J. Chałasiń"braduJ-ą
lł.OBOTNlJt "l\lęzczyźni w jej życiu" ska Polskiego 122 (dla dzieci zdroskiego i J. M. Rektora A L. - E .•I.
V
godz, 18. 20; dozw. od lat i6.
wych i chorych).
Jł.OMA "Krwawa Wendett.... - godz.
Palucha. Grać będzie orkiestra braci
Wczoraj, w lokalu świetlicy Zw.
18, 20; dozw. od lat 14.
W dniach 30 i 31 bm w gmachu Łopatowskich. Liczne atrakcje i do Zaw. Prac .. P i T w Łod'l.l odbyła
BEl. ORD - ..Dżulba,rs" dla mlodz 0 . . .0
Państwowego Liceum Ogrodniczego brze zaopatrzony bufet.
się rozszerzone plenarne pasi~dz~mle'
godz. 16; "Milczl'II1ie Jest złotem" godz. 18. 20; dozw. od lat 14.
PONIEDZIAŁEK, SO &tye7ll1la
na Widzewie
odbywać się będzie
Wierzymy, że qodzianie poprą tę Okręgowej Kom:sji Współzawodn-l
STYLOWY - "Wieczna Ew..··; godz 18. 11.57 Sygnał C?;aSU. 12,04 DZIENNIK. Wojew6dz.ki
Zjazd
Gospodarczo- imprezę. z której dochód przezna- ctwa PI'acy przy Zarządzie Okręgo
20; dozw. od lat 14.
13,25 Program dnia. 13,30 Konc. roor.
8WIT - "Dzfleci ulicy" - go&!:. 18, 20; 14,00 Aud. ZNP. 14,20 Symfonia D,dur Rolniczy służby agronomicznej.
czony jest na potrzeby naszegO' mlo wym Zw. Zaw. Pracowników PoczHaydna. 14.55 Koncert so1ilstów. 15,30
dozw. od lat 16.
Zjaa;d poświęcany będzie sprawie
towych i Telekom. Na posiedze_'lle
TlliCZA - "Aleksander PnszJdn" - go. "Dobrego BlPetytu" - pog. dLa św.letJ;ic wykonania planu gospodarczego i dego Uniwersytetu i Akademii Le przybyło 40 przodowników pracy z
karskiej.
dzina 16,30; 18,30; 20,30; dozw. od dzJec. 15.GO Muzyka.. 16.00 DZIENNIK.
terenu okręgu ł6d'l.kiego.
lat 14
16.20 Aktua.loośc.i łódzkie. 16,25 W aud. inwestycyjnego na rok 1950.
TATBY :... "Dzwonnik z Notre D!lme" dla dl'lieoi - A. FIecl1era "ZwiJerzęta z
Otwarcia zjazdu w poniedziałek
Referat '!)ragramowy wygłosił ge~
lasu d7liewticzego" - "Przyjaźń Tapir. 30 bm. o godz. 8 dokona wojewoda
godz. 16, 18, 20.30; d021w. od lat 16.
kretarz ZWiązku - Brzeski. a na"
WISŁA - "Rajnis" - godz. 16,80, 18,30. lm". 16.40 Muzyka dla dzieci. 16.50 Rep.
Etępnie zebrani wysłuchali sprawó.
20,30; dozw. od lat 14.
akt. 17,45 Audycja sportowa dila świetlic łód~ki - Piot;r ,S~anek..
WŁóJ{NIABZ .. Czarci żleb" - godz. młodz . 18,00 .. Z kraju i ze śwtiJata". 18,15
zd-ania z działalności Komisji i KoPierwszy dzien Zjazdu przeWIduje
II
16.30; 18,30; 20.30; dozw. od lat 10.
M:uzY'ka. 18,40 "Wszechnkla Ra.cwwa - omówienie planu gospodarczego i in II ~elonei UliCy
mitetów Lokalnych WspółzawodnI
WOL'NOSĆ "Czarci żll'b" - godz. 16, "Przyroda nieoźywiona." 19,00 Aud. dla
ctwa Pracy za II półrocze 1949 r, i
18, 20; dozw. od lat 10.
wsi. 19,15 Fragm. opery ·,.Halkla'· St. UQ. westycy}~ego, dysk~s.ie. o;az pra<:e W
plan pracy na 1 półrocze 1950 r.
ZACHĘTA
- "A~') Baba I 40 rozb6.jnio Thiuszl<i. 20.00 DZIENNIK. 20,40 D c. w korIDs) ach: drugI dZlen - podCelem uprzystępll~ienJiJa. IUWllOOll 'pracy
k6w" - godz. 18. 20; dozw. od lat 7. ,.I-fuillkrl.". 22,11 ..7 dni sportu" audycja sumowanie prac oraz ustalenie za.
Po wysłuchaniu referatu i spraohejmenie aztulq "ZliJelana unica" - ' Iti",
18,30; 20,30; dozw od lat 7.
w o:pnl.oowam.iu red. Lud!wt;1ke SzumIewskie dań planów powiatpwych ..
row>lllktwo teatru
zdecydowało udzielać wozdań wywiązała się dyskusja na
go. 22,20 Konc rozr. Tran,Sm do ();:echo,
.
ruliżki grupowe również IW dn.t świlątecz. temat
rozwoju współzawadnictw~,
słQW18.Cji l WęgLer. 23.00 OsTAT WIAD.
ne. Zlll'lŻk.i te przY'sluguj~ za.kmoom pra,
DZIECIOM DO LAT 8 WSTlliP DO 23,10 Program na jutro. 23,15' Muzyka
cy, zwi~kom i orgamd7Jacjoon ocharakte, wśród pracowni'ków P i T or.az nopoważna..
KINA WZBRONTONY
rze spo!e=ym. Zgboszen'ia na.Ieźy Ici<eTo, wego systemu oszczędzania.
Na zakończeme części oficjalnej
wać do dyrekcji teatru uno J = 29, te.
DZIS
:w I klasie 5·g loterii - PADŁO:
W NAJSZCZĘSLIWSZEJ KOLEK'rURZE
- W lokalu wleJsnym. Andl1Zeja 1, o lefon 175,85.
wr~czono przodownikom pracy nagodz. 17 zebranie Gospodyń Dommvych i
Na specjalne t'ioo'Illioe publJicznośc:i dnia grody w postaci książeczek o-szczęd
100.000 Nr 78877
sekcji kultur81lno,oowiat lAgi; Kobiet.
3 d 4 lutego, o god'Z. 18 diane będ'ł dwa
- W Ośrodku Prop. Sztuki (?wk Sten przedstaw1enlJa ,.Mal'ili StUlaIrt" J. SłIowa, nościowych z wkładem 5 i 10 tys.
IciewicznO, o ~dz. 19 odnzyt M. Smo1c4" cki'ego - w obsadzie premierowej.
100.000 Nr 103456
ą.łotych.
skiego pt. "l\'lilckl'ewicz a muzyka".
W części artystycznej poświęconej
- W sali. Andrzeja l, o godz. 18 od. W dniach najblt:.zszyc'h wchodzi n..'\ afisz
r..óD~
40.000 X 7
przodownikom pracy wystąpili akto
crz;yt dr L€'IV8IIloowskńJej pt. "O chorobach teatru S7.tuloo. Leona. KrucZ'kOlWs'ldego
PIOTRKOWSKA 161 , RZOOWSKĄ 118.
społecrzmych".
"Odwety".
rzy "Osy". (w)

30

SW1etlica, która istniała przez szereg lat przy PZPB Nr 7 w Łodzi nie
JUTRO:
spełniała swych zadań. Główną przy
STYCZNIA
Ja.na Bosko
czyną
paraliżującą jej dzi,ałalność
były ~łe warunki
lokalowe (mała
sala) i tzw. położenie, które na skutek braku lokali znalazło się daleko
za fabryką.
WA~NE TELEFONY:
Komenda Miejska M. O.
Ponieważ świetlica
odgrywa nie
25360
Pogotowie Ratunkowe PCK 104-44, 134-15 m;:tłą rolę w życiu pracowników za117-11 kładu. Rada Zakładowa i Dyrekcja
StrM ~rna
8
zorganizować
nową
Miejski Ośrodek Informacji
159-15 postanowiły
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Jl)OCl§OWCY

zjazd
go sp.-rolniczy
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O.
_ .
statme
przedstaWienia
z·
.
Teatrze im. Jaracza

I

Zebrania

odczyty

SI. BujaIski i S-ku

I

PRZETARG

OGŁOSZENIE

Sprzętu
Mechanicznego Za.kład Nr 4
Łódż, KilińskJiego 222 ogłasza przetarg ofertowy w dniu

Wytwórnia

9 lutego 1950 r. o godz. 11 na samochód osobo
"Ford - Eifel".

marki

Wymieniony pojazd można oglądać w ~ przy
ulicy Kilińskirego Nr 222. Oferty należy składać w zalakowanYch kopertach w naszym Wydziale OgólnoAdrruin. do dnia 9 lutego 1950 r. godz. 10. Otwarcie
ofert nastą~ w tym samym dnJiu o godz. 11.

I

prawo wyboru ofeTenta jak również
un1eważn!ilenie przetargu bez podania Pl'7iYczyny.
.
(k 1028)
Zastrzega

się

Dr WOŁKOWYSKI speCjalista
skórne, weneryczne przeprowa_
dził slę Wschodnia 57-3.
Dr GLAZER, specjalista - skór_
---ne, weneryczne, 5-8, Andrzeja 28. Dr HEYKO _ PORĘB SKI skórne,
weneryczne. 17-19, Brzezna 6. Dr KOWALSKI speCjalista skór_ Telefon 158_19.
(11:116)
no wenerycznych
3-7, Plotrkow_1 Dr PIWECIU wewnętrzne (pluca.
sk8
176
serceO. Piotrkowska 35. s-a.
.
.
Dl' SWIDERSKA_ŁONICKA, cho_ Dr JADWlGA-ANFOROWICŻ-
roby skórne, kosm;tYka lekarska. skórne. wenerycznę, kobIecewszelkie zabiegi I.osmetyczne - 1-7 Próchnika 8
(kll&\
Piotrkowska 224, tel. 141-72.
•
.
Dr LESNmWICZ Al. Chirurg, Ja_
Dr
ROZYCKJ,
sPe?jallsta
chorób racza
36a
tel.
kobiecych.
akuszeril.
Przyjmuje
___
_' _
_ 224-09,
_ _ _5-6.
_ _ __
,od%. 3-6. Piotrkowska 33 (kl16) Dr KUDREWICZ _ specjalista:
weneryczne, skórne 8-10. 4-7.
Dr REI CHER specjalista wene_ Piotrkowska 106.
(k 82)
ryczne, skórne, płciowe (zaburze.
nia) - Piotrkowska 14. czwarta~ódma.
Ikl1~
KUPNO i SPRZEDAZ
Dl' pmSKOW WIKTOR ner_ KUPIĘ maszynę do podnoszenia
wowe, wewnętrzne, 8-5 Próchnl. oczek i maszynę do obciągania gu
ka Nr 6.
Ik112) zlków w dobrym stanie, Daszyńskiego 23-46a.
(656s)
Dr LlBO ALEKSANDER chorOby
uszu. gardła, nosa. Daszyńskie. OKAZYJNIE sprzedam kre.c1ens
go Nr 6, 8-10, 4-6. Tel. 101_50 orzechowy, 6 krzeseł, stolik gabi_
netowy, Wlęckowskiego 32. Sto_
(6465)
Dr LENCZEWSKJ - specjalista larnia.
chorób kobiecyrh
akuszeril Piotrkowska 56, przyjmuje 8- 9. STREPTOMYCYNĘ sprzedam"":' 1795g)
J.-'l.
(k408) Magistracka 36110.
LEKARZE

ZJEDNOCZENIE
PRZEMYSŁU WŁÓKIEN S Z T

lU

Likwidator firmy "ARGON" spółka 21 o, O. w Łodzi.
ul. Zwkki 11 zawiadamia, że z dniem 31 grudnia 1949
roku spółka powyższa została postawiona w stan
likwidacji.
Wzywa się wierzycieli spółk.i do zgłoszenia swoich
wierzytelności pod adresem spółki najpóźnieJ' w ciągu
3 miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia.
(12867 p)

ZAANGAŻUJE

WYKWALIFIKOWANE MASZYNISTKI
oraz

I

WYKWALIFIKOWANY ClI

oaprllwill konserwuje solidnie
P01\fOCNICZ!\
Meta40wców l Elektryków pod
lderow. wynierów-specjali.st6w
Łódź, Daszyńskiego 6, tel. 147,53
Warsztaty: Jaracza 40, tel. 255-36
SPóŁDZIELNIA

SPRZEDAM dziurkaTkę Singera.
Oferty "czytelnik", Katowice pod
(k1161l
..8896".
PIJAWKI
ilości

lekarskie

kupię.

Zakład

Bytom, Webera 4.

\V

większej

Zoologiczny,
(k1162)

SPRZEDAM maszynę gabinetową
Singera. Nowa 5. m. 11, od g. 16.
DO sprzedania kuchnia elektrycz
na, rower nowy męskl, kredens
dwudrzwiowy. lustro. 2 żyrandO'e
i różne drobnostki. Połudn l ,,_
(k 1172)
wa 2/14, między 3·-5.
piekarskie, maszy
mech. dJ zagniatania ciasta
sprzedam. AJ. 1 Maja 41-21, 3-5.

URZĄDZENm
nę

SPECJALISTA BRYCZESOW Las_
man, t.ódź, Jaracza 14, m. 45.

--

ZGINĘŁA książeczka zakUpu Nr 1 KURSY kroju szycia mode1ow8_
damskiego, dziecIęcego przy
i teczka skórzana. Zwrot Clszew- nia
Instytucie Przemysłowo_Rzemle_
ski Franciszek, Asnyka 6.
ślniczym. zapisy: gen. Swierczew .
skiego 17 CRadwaflska).
ZGUBIONO książeczkę Ubezple.
czalni Społecznej Irena Sikorska SZKOŁA SAMOCHODOWA przyj
Aleksandrów, Ogrodowa 8.
muje zapisy do 6 lutego, Wólczań
sl,a 27.
ZGUBIONO kartę rejestracyjną ------ -- RKU_Brzezlny. Klimczak Jan, ur. I'URSY kroju. szycia, mO<lelowa_
(6485) nla przy IPR. - Zapisy Piotr.
8.9 1914.
(k (55)
kowska 69. godz. 8-19.
ZGUBIONO zaświaoczenie RKU
Łódź z fotografią. Ryszard Wl1de KURSY kroju, SZYcia, modelowa_
man, ur. 3.1 1926.
(6495) nla ,,!PR". Zapisy 8-11. 17-20,
Armii LudOwej 17/3.
ZGUBIONO książeczkę Ube~ie_
OpQZNIONYCH
przygotowuję do
czalni Społecznej Łódź, Henrvka
Kozak, Targowa 67.
(629s) małej matury w tempie przyśpie
szonym od kI. IV podstawowej,
(k11B7)
ZGUBIONO kartę rejestracyjna Nawrot 13, m. 8.
Nr 244,363 wydaną przez 10 Urząd
!{ROJU,
szycia.
modelowania
wy_
Skarbowy. Marian CiesielskI.
uczaJą 2:eńskle Kursy rPR, Slen.
(le 1051)
ZAGINĄŁ pies owczarek -alzac klewicza 89.
kl. czarny ze szramą na prawym
boku. Pies był chory. Odprowa. ZE!QSKIE KURSY kroju, szycia
wynagrodzeniem n-'l ul. modelowania lPR przyjmuja UL
dzlć za
Olsy 10-18 Zgierska aOa
t.omżyńską 20-22, tel. 101-89.

RÓZNE
ZGUBIONO książeczkę Ube7.pie_
czalnl Społecznej Nr 7690. Włady
SKRADZIONO leg. Zw. Zaw. z sław Barn!k, Jaracza 29.
wkładką
prac. Słu~by 7.drowla
Nr 23594 Janina Jeleńska, Gdań_ znUBIOXO odc:nek wymel<lowa
773 g) ma,
. Kazi mie,ą Slant.ława
ska 113
<
G61ecka

I

----

KSIĘGOWYCH.
Zj'ednoczenia,
(K. 1089)

Zgłoszenia przyjmuje D~iał Personalny
f~6dź. ul. Piotrkowska 203/205.

KILKA płoch (grzebieni) do kro_ SKRADZIONO legitymację Zw. FOTOAUTOMAT: Narutowicza b
sien od 20-50 szczebli na 1 cm, Zaw. Maria Stasiak, 6.go Sierv_ wykonuje
przepisowe 2:djęcla do
(784g)
kupimy. 2gł{)sz.enia: Częstochowa, nia 32.
rejestraCjI wQjskowej
(k121l
Narutowicza lO, Jung.
ZGUBIONO leg. Dyr. poczt ' 1
NAUKA
Telegr. Nr 106, Klekowskl Wacław

MASZYNY BIUROWE

U C Z N Y C II

od zaraz:

POTllZEBNY

KSIĘGOWY - BłLANSISTA
NA PRZEBITKĘ od ZARAZ.
HUrWWlnla Owoców i Warzyw,
Władysław Rzeźlbick.i i S.ka,
Lódź. ul. Lagiewnicka Nr 1/3.
Telefon 109,35 i 138,28.

- -

KUPUJĘ

skórki futerkowe
WSZELKIEGO RODZAJU.
ŁÓDŹ, PL. WOLNOSCI 7.
ZAMIENIĘ
2 pokoje z kuchnią
na takie same w centrum z wygo
dami za dopłatą. - WrześnIeńska 4, m. 1.
(lti171)

------ ---poszukuje
MAŁZE!QSTWO

ju

sublolcatcrskiego,
Rródm:eście.
Oferty.
LódzkJ pod ,,829".
W

-

poko.
komfort
Dziennik

D A
W C
A:
Wyd ,UŚ\V1't. "Czytelmk··
Redakcja I Administracja' L6d~
Piotrkowska 96 tel 217-82. 209,02.
204,75
DZIał
Sportowy 208,95.
Dział M,ejski ~07.18
Dział Oglo,
SZ('ll
123.33.
Dzial Prenumerat
180.74 Wieczorem od godz 17.00
tel. Rerlakcj tylko 20902 , SPOI'.
towy 208.95 Redakcja rekopisów
nie zwraca. ~ treś~ I termmy
ogloszoti Dl" bIerze odpowiedział.
Y

:;półdz.

LOKALE
noścl
STUDENT pcs7.ukuje POkoju sublol:atorskiego, śr'>dmieście Udzie_
R{'(~:\łd()r nacZł'lny:
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DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 30 (1652) 3

Pod zna"ienJ siatki.
Wyniki turnieju

kół

Wynlkl piątego rzutu
turnieju
sportowych wypadły następująco:

sportowych

PMT - poczta 2 2:0 (10:3, ts:C).
CSP 93
Fabryka Zegarów

kół

2:0

(15:11, 15:10).

SIATKA MĘSKA:
Strzelczyk I - ZZ Prac. Finansowych
GmIn. DziewIarskie I - Glm. Pn:em. 2:0 (15:8, 15:5).
Jedw.-Galant. 2:1 (15:13, 9:15, 15:9).
Skóra J (drużyna II) - "Solidarność"
Zakl. OdzIeżowe - PZPJG nr 2 II 2:0
2:0 (15:7, 15:9'.
(25:], 15:]).
PZPB Ru.lą
Przemysł Miejscowy
Urząd Woj ew. ZWS 2:0 (15:5, 15:7).
2:0 (15:8, 15:12'.
Glmn. l'apiernicze - Centrala Teltst. I.
PZIII Wytw. 67 - Skóra J (drużyna I)

I.odnowe
fi ki w do skon lej
Polski
,neczu
DUJa

rehordq

UJ

2:1 (15:1, 7:]5, 15:12).
W dniu wczorajPron1ewiczówna
wyrównała Sztafeta ta wynikiem 6.14,3 usta- 2:0 (15:5, 15:8).
Urząd Wojew. II Centrala Tekst. II
Glron. Przem. PLPW II - PWPW II
szym na pływalni równi-eż rekord Polski na dystan- nowiła nowy rekord Polski.
2:0 (15:2, 15:5).
2:1 (15:6, 11:15, 15:13).
Oprócz tego pływacy Szczeci"Ogniska" ro.zegra- sie 100 m stylem klasycznym
"Technozbyt" II - Glmn. DziewIarStraż Pożarna I
Glmn. Gumowe
ny został towarzy- (żabką) uzyskując doskonały re- na ustanowili 6 nowych rekordów skie II 2:0 (15:8, 15'9).
2:1 (15:12, 10:15, 15:9).
ski mecz pływacki; zultclt 1.31.
swego okręgu, a łodZJianie dwa:
,.Technozbyt l - ZOR Stare MIasto
Skóra (III· drużyna) - MZK 2:0 (15:1%,
pomiędzy
ŁKS I Drugi raz widzowie na pływal w sztafecie 4 X 50 stylem dowol- 2:0 (15:3. ]5:2).
15:3).
Ubezpieczalnia
PST Orzeszkowej
Włókniarzem a ,,0- ni pokwitowali burzą oklasków nym pań i w sztafecie 4X100 sty
SIATKA ZER SKA
gniwem" (Szczecin). wynik sztafety ŁKS 4 X 100 m sty lem klasycznym panów. Organi·· Społeczna 2:0 (15:7, 11:5).
Urząd Wojew. "Społem" (kool 'S)
"Książka i Wiedza" PZPJG nr 8 I 2:1 (15:~, 7:15, 15:5).
Zwyciężyli gospodarze w wyso lem zmiennym pań:
w składzie zacja zawodów sprawna, widzów
2:0 (15:9, 15:6).
G1mn. Pap. - PWPW 2:1 (15:6, 11:13.
kIi.tn stosunku 115:63. Pływacy Giemieniewska - Malinowska - 600 osób.
Szkoła TPD nr 4 ZWS 2:0 (15:4, 15:9).
szczecińscy nie przedstawiają je- Proniewiczówna Sobczakówn.a.
15:6).
Jtoło 87
Technozbyt - ZWS 2:0 (15:10, 15:9).
szcze specjalnej klasy i przegrali
--------Straż pożarna II "Społem"
Zarząd MiejSki Skóra r 2:1 (15:2,
wszystkie konkurencje. Doskona0:2 (2:15, 5:15).
Miejski 1 12 :15, 15.9).
Straż
Pożarna
III
Zarząd
łą formą błysnęła
zawodniczka
"Społem" (kolo nr 87) Filmowiec
III 2:0 (15:7, 15:12).
ŁKS Proniewiczówna Halina,
2:0 2:0 (walltower).
ŁZWANN nr 2ł PLZ Graficzne
która w wyścigu na dystansie BUJa zUJqcięstUJo Po'o14óUJ
zwycię (15:5, 16:14).
100 m stylem mo,tylkowym pań,
BUDAPESZT, 29. 1. - Z udzia- równieź odnieśli wysokie
Zarząd MiejSki I PZZ kolo 248
2:0 Młodzież szkolna
ustanowiła nowy rekord
Polski łem 19 paJ'i.stw rozpoczęły się w nie stwo 5:0.
Wyniki pozostałych spotkań dru- (walkower).
wynikiem 1.31,2. Poprzedni re- dzielę w Budapeszcie rozgrywki o
Zarząd
Miejski II - Strzelczyk 11 chce grać w hokeja
w konkurencji męskiej:
kord również należał do Pronie- mistrzostwo świata w tenisie stolc- żynowych
2:1
(15:6.
17:19,
15:11).
Młodzież szkolna. Łodzi pała dl~Grupa A: Francja Szwajcaria
wym. Ze względu na dużą liczbę
Glmn. Przem. (PZPW)
PWPW cją rO:!legrania kilku spotkań hokl:wiicz6wny.
Dania 5:1, Węgry startujących, drużyny uczestniczące 5:0, Włochy -

Mistrzostwa

w ping-pone

świata

----

jowych z kolegami z Wal'SlZawy,
KrakO'Wa, czy Torunia..
IJiwfałskie
12:15, 15:11).
Uczniowie Łodzi mają korzystać z
Famatka - PZPB nr II
2:1 (%0:13, , lodowiska otwartego na centra.lnym
MOSKWA. w końcu
stycznia na moskiew_
15:13, 15:8).
1 l<orcie tenisowym w Parku
Poniaskim stadionie "Dyna.
"Czytelnik" - Filmowiec I 2:1 (1%:15,1 towskiego.
mo" rozpoczną się łyż_
16:14, 15:13).
Drużyna szltolna
hokeistów może
wiarskie
mistrzostwa
~ ZSRR w jeździe szyb_
..FilmowIec" II - Sąd ł Prokuratura być bardzO poważnym przeciwnlkiej.
2:1 (9:25, 16:14, 15:12).
Iciem dla każdej innej drużyny nie
Do powyższej impre.
PZPB nr 9 - Kolo 88 "Społem" 0:2 tylko szkolnej, ponie",-aż w zespole
_
zy zawc<:tnicy radzieecy
(5:15, 13,:15).
tak włólmiarzy zgierskIich, Ja,k ró,v
przygotowywali się bar
~o intensywnie i należy przypuszczać,
nież ŁKS Włókniarza graJą uczze walka o piewsze miejsce <Iostarszy
nio",ie.
widzem wiele emocji. Kto wie, czy w
Walce tej nie będą kruszyć się stare
In.kja tyWę wrganizowania meczu
Irekor<ly Związku Ra<lzieckiego. Meldun_
włókniarzom
zaglądał
drużyn szkolnych witamy z prawdzi
ki doniosły, że rekordzista ZSRR w bie_
wą radością i sądzimy, że nic cbyba
gu na 500 m - Kud riawcew nie talt
dawno uzyskał czas 43,9 sek., który jest
nie stanie na przeszkodzie w zorga.m~jl~szym w obecnyun
sezonie wynL
nizcwaruu w najbIiliszym czasie inJnem w Europie. Ale to nie ostatnie slo
teresująco za,powiadających się mewo Kudriawcewa. W zaciętej walce mQ
czów·
że 9n uzyskać jeszcze lepszy wynik.
Rowmez
długO<lystansowi~c.
mistrz
O freltwen{:ję nie trzeba się obaZaczęło się nlefor- ' go z dużym szczęściem .wszystkie krążki spodarze przystąplII do zdecydowanego
ZSRR - Pr=in rokuje j.!:lJ( najlepsze
nadzteje. P Odczas ostatnich zawodów otunnie, a zanosiło się zaadresowane na bramkę "azetesiaków". natarcia. Padły dalsze 4 bramki. Włók .. wiać.
siągnął <X!l w biegu na 5000 m czas 8 '46 6
na sensację. Hokejo- ale nikt nie mógł przewidzieć, kiedy to niarz (Zgierz) wygrał ostatecznie to SP()t
wówczas, gdy zwyciezca na tym sa~y{n
wa drużyna
ligowa ' na~tąpl. Na widowni panowało zdener- kanie 7:2 (0:1, 3:1, 4:0).
dy:;tansie. na zawodac'h w Norwegii Da.U_
Bramki dla zwycięzców dobyli: Olczyk ,.
gUlst legitymuje się wynikiem zaledwie
poznańSkich akademi I wowanie, ponieważ obawiano sIę, aby
o 2 sek. lepszym.
_ 2, Przytulski 2, Kamiński - 2 1 Urków już w pierwszej na tę "operację" nie było za późno.
Wymieniliśmy tylko dwóch mistrzów
terCji z
przypadko- W drugiej tercji akademicy ponownie bański -l.
Ni~ . należy również zapominać o mło:
Dla pokonanych: Łącz i Pr1nke po
wej pozycji strzeliła Hrzelili. Teraz zanosiło się już na sendZlezy, która w łyżwiarstwie r.dzieckim
dochodzi wyraźnie do grosu.
bramkę l przez dłuż sację. Goście prowadzili 2:0. Wynik ten jednej.
szy okres czasu nie I pozwolił im na zastosowanie gry defenMecz sędziowali: WUjek I Foryś (War
zdradzała najmniejszej ochoty do prze- syWnej. Cofnięto więc głębokO do tyłu szawa).
kreślenia swych szans na
zwycięstwo. r napastników, wskutek czego pod bramWIADOMOŚCI SPORTOWE
WpraWdzie z układu sił i przebiegu gry Iką panował niebywały tłok, przez który
v,;ynlltało jasno, że zgierscy włókniarze l jedynie z trudem mogli przecisnąć się
NA STRONIE DRUGIEJ
zmuszą ostatecznie do kilkakrotnej ka- \ zaWOdnicy zgierscy. Strzelano z bllsk:ł
Bieg na 500 m wygrał Kalbarezyk
~~~~~~~~~~~~~~~~_ ,pitu19cji Jacka Kowalskiego, odbijające l z daleka. Wynik pozostawał bez zrniaWARSZAWA, 29. 1. - Propaganny ... To Jacek Kowalski zasłonił dostęp dowe
zawody w jeździe szybkiej, (Legia)
w czasie 48,5 sek •• przed
do swej bramki.
rozegrane w niedzielę na jeziorku LewandowSlkim K. (Legia) - 49.0 i
Niepewna sytuacja spowodowała, że kamionkowskim w Warszawie, odbyAntosikiem (Skra) 49,5.
zgierzanie grali nerwowo.
SzczegÓlny
ły się na dystansie 500 i 5.000 m w
chaos panował W linii ataku.
W biegu na 5.000 m doszło do eBramki zaczęły sypać się jedna po obu biegach startowało po 17 zawod- mocjol1ującej walki między Kalbar_
Walki zapaśnicze zyskują w Ło Smólem. Wrocławlnnin wygrał prz~zl drugiej. Pod koniec drugiej tercji. zgie- ników. Zawody były rewanżem za
czykiem i K. Lewandowskim. Zwydzi coraz wIęcej zwolenników. Du- zastcs!)wanie pół·nelsonu i złamame rzarue prowadzll! już 3:1. W trzeciej, mi
..
.
mo, iż zgierzanie czull się ciągle bardzo \ rozegrane W ubIegłą medzlelę w Za- ciężył bardziej rutynowany Kalbarża.
freL."wencja n!l. ostatnim meczu przedwnikowi lnos~u;
w piórkowej - Ignaszewski (G) w niepewnie wobec braku w ich zespOle kopanem łyżwiarskie mistrzowstwa czyk, wyprzedzając pl'zeciwnika załódzkiej
"Gwardii" z wrodawską
"Stalą" nie była
dla nas n<iespo- 10 minucie i 35 sek. przygwGździł do Antoszewicza pOwołanego na zawody ka Polski.
ledwie o 2 m.
d7Jianką, ponieważ zapasy podobnie mSoty Kcniecznegc;
dry reprezentacyjnej do Warszawy, goWyniki: 1) Kalbarczyk - 8:59,0.
ja.k inne gałęzie sportu, przynoszą
w lekkiej - Świętosławsld w 5
widz,nvi wiele emocji. Wczora.jszy min. 8 sek. przerzutem przez ramię
2) Lewandows.ki K. - 8:59,2,3) Anmecz całhlem
zasłużenie
wygrali położył na łopatki OIeksińsl91ego;
tosik - 9:00,0.
łódzcy "gwardziści" 5:3. Na podsta·
w półśredniej - Kl'omel' przegrał
Wyniki należy uważać za dobre,
wie przebIegu walk łatwo bylo na punkty z E. Krysnulsldm;
Rewelacyjna
forma kOSzykarzy
Bramki dla zwycięzców zdobylI
gdyż
tor był ciężld (chropowata postwierdzić, że gospodarze do turnic
w średniej - Matusiak (G) po ład Kolejarza z Ostrowia Wlkp. nie po- Zyliński 11, BarsrLczewski - 9,
ju o m:~trzostwo Ligi przystąpili z nej walce wypunktował silnego fi- twierdził,9. się na terenie Łodzi. W Maciejewski 17 Ulatowski - 8. wierzchnia), zorganizowane przez
~ięl{...zym przygotowaniem, niż ich zycznie Bll'łoga;
sobotę 'bez trudu
rozprawiła się z Waligór5lki 3, Kozłowsh.'i - 6 Wl~ WOZL zawody oglądało 3,000 wiprzeC'lwnicy.
'
w półciężk~ej - Lena.rt po prze- nimi Spójnia. Wczoraj po nudnej śniewski - 2.
dzów.
zwycięstwo odnieśli
rzucie przez biodro w 6 min. 20 sek. grze wysokie
Dla pokonanych Kolaśniewski Wymlci:
łódzcy Włókniarze 56:35 (25:14).
wygrał z Majewiczem;
9, Grzęda - 9, Słupianow - 7, Gar·
północna
w muszej - B2dnarek (G) wygrał
w ciężkiej - Kawał (G) przegrał
barek - 5, Sitek - 2, Cieluch - 2
na. punkty z cbiecującym i młodym na punkty z TeGdcrem Krysmal· Jedynie w drugiej połowie gry. i Sitarek - L
południowa
Slązakiem Go,rgolem;
slum, o 16 kg cicf"..szym od łod2;iand gdy zwycięstwo łodzian chwilowo
Zawody
prowad'lili
Pik>trowski
WAR~ZAWA (PAP). W drugim.
wisiało na włos>ku, a wynik brzmiał (Warszawa) i Ujma (Kraków).
w !(cguciej - przez 11 min. 20 sek. na.
spotkamu czołowych hokeistów Pol.
23:27
gra
się
nieco
ożywiła,
doSędziował
na
:macie
b.
debl'ze
bardzo dl'JieIIl!ie trzymał się Nowak
Publicrzności o wiele mniej. niż na s~ północna pokonała Polskę połud
poprzednich meczach ligowy'ch.
(G), który przegrał cs'tatecznie ze Smoczyński (Poznań). Widzów 1001). starczając widowni więcej emocji.
mową. 13:3 (3:0, 7:1, 3:2).

Mistrzostwa

ZSRR

tr

w mistrzostwach podzielone zostały
na dwie grupy. W grupie B, do któ ..
rej zaliczono Polskę, grają również:
CZechosłowacja, Anglia,
Szwecja,
Brazylia, Austria, Walia, Irlandia i
Nowa Zelandia.
Polacy rozegrali przed południem
pierwsze spotkanie z Nową Zela·ndil\, zwyciężając zdecydowanie 5:1.
Po południu ping-pongiści polscy
rozegrali mecz z Irlandią, w którym

2:1 (5:15, 17:15, 25:6).

Gimn. Gumowe -

CZPP

2:1 (15:7.

l

w oczy zgierskim

Strach

AZS

Szwajcaria 5:0.
Gtupa B: Czechoslowa,cja - Irlandia 5:0,
Anglia Walia 5:0,
Szwecja - Brazylia 5:1, Szwecja Austria 5:4, Czechosłowacja - Walia 5:0.
W grupie A faworytem na ,zajęcie
pierwszego miejsca są Węgry,
w
grupie B zaś walka o pierwszeń
stwo rozegra się
prawdopodobnie
między Czechosłowacją i Anglią.

zszedł

z lodu pokonany 2: 7

I

"Nr 2255~..1"

lawody

mięśnie
okazały się za słabe

Stalowe

łYŻWiarskie

w ~ arszaw;e

zawodników "StaliU
na łódzkich gwardzistów

tKS

Ił Włókniarz"

..Ko!ejarz" 56:35

Pols!{a
Polska

IV

-

13: 3

(42)
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- Ttto panna. Alicja - wyjąkal przcj~;
tym głosem Waligóra. Nic ulegało wątpli'
,vośr"" że to był jej głos. A więc wróg znaj.
dował się niedwleJtO. Trzeba. było śilieszy~
na ratuneJ[

- Tylko; żeby nie złamać karlm na tyrh
przelcll'Lyeh schodach - neItł również drżą
cym głosem [>an Agapit.
GOl'ączltowo, pośpiesznie, ale ostrożnie za,
CZ\% schodzić \V zupelnej
ciemności
dwaj
Jłl-zy.jaricle.

W p<,w'Ilej chwili panu Agapitowi po śliz'
neIa się noga i gdyby nie pomoc WaJ[igóry
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spai!lby w czarną otcillań. I,~ól'rj dna nie
mogli dojrzeć. S,hcz zdążyl chwycić stal"
uzcgo pana za. r~]{(" i wyciągnął go z
tent na oślJff.glc schody.

powro~

-

ci, W;clloiu - wyszeptał pan
sollie, że gdyby ni\'
l'l'zytomność 'Valigóry
!cż~lby z rozwaJon,~
c7.lt6zk'l gllzieś jam w Cole. 'V tr.i rhwiIi po,
Dzi~lrnjQ
A~aplt, uijwiadamia.iąc

!itanowił

równk'ż nigd~' wiec ej ll!C dr,vić z
chlop~1o:a.
- Ożenię go - z wdzięczności - posta·
nowił w duchu starszy pan. (I to się nazyw:/.

poczciwego

wdzięczność ,Iu,lzka! tfy! Prawda, łaskawy
czytelniJm 1).
'Vreszcio stopnt'0 sl<ończyJy się. Zrobiło si\'
'"kie jaśniej. Z1laleili się u wylotu jakiego;;
lodziemnego korytarza. Naoślep zaczęli po
,1lwać się naprzód, usiłując .ść W tym kie
'unku, z kt6rego dObiegł ich krzyk ł<obiety

-

Jeżeli

v-obaczysz jalt~I{ohviek zrrl{Man'

':tbe, Wicusin, to ur..., namyśla.i się dłngo
_ylJm llogla!;ltaj go two.ią lapI'ą - poucza I
Waligól'e szeptem pan Agapit,
Waligóra wyciągnął swo.ie lapy, jak boeh.
ny wil'jskiego chleba, .iak gdyby się zasta.
1'aw[ul, jak można taką ręką głaskąć.

Ta światła rada znalazła niespodziewanie
natychmia,towe zas.tosowanie. Posltwaj'łe Rię
wzdłuż Jwrytarza omal ni" zostali uderzeni
przez jedne z mocno okutych drzwi. Zostały
one otworzone nagle przez .iaJ<iegoś osobni.
~ta, który ~ychodząc tylem szamotał się li
.Jakąś pra~vle
l'o?,e}>ranq, kobiet'ł. usiłnjąCo'ł
~·ozpacz.liJlVle stnwlac op6r,
clI wytając sio

irnnlugl

Niltczemnym oprawc<) b('zbrollll~j kobiely
b?'ł Liehowski, a. nieszcz~śliw'ł - panna AU'
cJ" w mocno poszarpltneJ sukni.

