Opłata

pocztowa uiszczona

ryczałtem

Cena 5

zł

Ł6dź

wtorek
31 stye: znia

1950 r.
Role VI
Nr 31
(1653>
AA

KS'~ZY
obradowało
litg
ad "sprawą ,,(41111 S"

-'200

"S,

WARSZAWA, 3tU. - W dniu 30 bm. obradowała w stolicy
.pIerwna po wojnie krajowa narada zrzeszenia "Caritas", zor,
.
•
pułzowana przez nowopowołany zarząd dla przedyskutowanIa
. i
ty
.
d
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d"
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Ob ecnej 51tuac j l
wy czema zasa pe ego uz rOWlema s 0,unków, panujących dotychczas w "Caritas".

m~wieniu do wypowiedzi p~edstaWlci'ela Rz,\du RP min. Wolskiego.
Nawiązując do oświadczenia min,
Wolskiego na temat uregulowania
stosunków między Państwem a Ko.
ściolem, pos, Frankowski pod.kreś!a
z zauowoleniem, iż reąd gotów jest
kontynuować rozmowy w tej sprawie i oświadcza:
"Naszą rzeczą, jako katolIków, jest wyrazić głębokie
pnekonanie l Życzenie, aby
Foto: API
ten bolesny dla każdego katoPomnik MIckiewdaa w Warszawie odsłonięty 28 stycznia br.
lika problem zost~,ł szybko l
do'bne rozwiązany •
Burzliwe oklaski wyraziły pe!ną !!L!!!!22!!!!'!"!!!!'!"...!!...!!!..!P.!!!!!I_!!!!'!"!!!!I_!!!!!!!!I!!!!l'!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!'!"!!!!!!!!!!!!'.!223~!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!I!!e!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8
aprobatę zebranych dla tego o.śWlad
czeni~ mówcy, który podkreśl:l następme wagę słów min, Wolskiego o
przychylnym stosunku rządu do
II
"Caritas".
••
•

Pl.ękinie udekorowaną aulę 1 kruż-I pewniającego, że nowy. godny zapnki Polirtechnik:l. Wa'l'SZ6'\vskiej wy ufania rw.rząd ,,~'tas" może liczyć
pem11iI pmybyll z całej Polski księża, na życzliwy stosunek rządu - zryZIlkonni<:J i zakorunice - członk<>· wają się dług<>tr'Wałe oklaski (Prze·
wie now,Y'Ch zanądów terenowych mówienie ministra WoJskiego poda·
"Carit.e.s", przedstawiciele orgamza- jemy oddzielnie).
ej! kościelnych i charytatywnych 0Przewodnictwo obrad obejmuje
raz świeccy działacze ka<toliccy. Na wlceprzewodniaąey ~u "Carlogólną lkzbę 1570 zebranych znaj- tas", poseł Frankowskl, po czym pre
duje się na sali 1213 księży 1 mkon· zes "Carltas" ks. proboszcz Lemparty
n1ków oraz 75 $l6str zakonnych.
referuje plan dalszej pracy zn;esze.
Rząd RP reprezentował min. Ad- ma. Przedstawione przez ks. Lemministracji Publicmej - Władysław party'ego wytyczne spotykają się z
WOlskil.,
wielkim zainteresowaniem zgromaNad p~yd;i~, Il;3- biMo-<:Z~- dZlOnych księży i działaczy katolikwitUJ'
W dniu 30 stycznia br. Prezydent R. P. Bolesław Bierat
nym tle WidnieJe duzych rozmiarów ckich.
• •
~<>dło "Cari'ta~" l" hasło zrzeszenia: (Przemówienie ks. Lemparty'ego
Z najWIększym
przyjął na audiencji w Belwederze delegację obradującej
.,R~ sacra ~r, Wok?ł pr~ybra. omówimy obszernie w jednym z naJn~J r.erodowymJ flagam1 aUIl, roz- bUżS'&yoh numerów).
.
w Warszawie pierwszej powojennej narady zrzeszenia "Caritas".
WleS'LOnO transparenty: "Ka~ohk Zanim pnystąpi<>no do dyskusji
"Wbrew temu ,- stwier~ mówdQ'~;.ym obyw~tel~, Polskk I:~do- nad przemówimaIIl\i mdnisiJra Wol- ca - co - powle~z.my ~ble szczeW skład delegacji weszli wszyscy członkowie zarządu
w,}eJ • 'lN:!- pt'ózno zYJ-e, kto bliźnim ,gldego i przewodni<:ząocego "Caritas" rze ' - \V1!.'Oga nam, l kłamll:wa .szepta
II e słuzy .
.
"
iks Lemparty'ego
wic~przewodn':'- na propa?anda ju~ 9Uge~Je, ,~akob:y głównego "Caritas" oraz około 60 księży wybranych przez naPrzy st~le prezydialnym ZMladaJą czący "CaritaS", ' pos, Ft'arokowski rząd mta! zam1ar zlikwidO'Wac
radę.
alonko"':"le irl0w:opowołaneg<> zarządu ustosunkował się w krótkim prz.e(Dalszy ciąg na str. 2)
zrzeszenta "Cant.e.s":
Przewodndczący: ks. proboszcz Anto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . : . - - - - - - - - - - - ni Lempat-ty, poseł Jan Fr3J1kowski,
ob. Andnej Micewsld - pubUcysta,
probcszm: ks. Stanisław Skurski, Wan
da Tuczemska - działaczka "Cari·
AS", Stanisław Rostworowski - inżynier ks. dr Stanisław Krynieckii probo~cz. ob. Seweryn Dolański amunlrelan papieski, prof. dr Leon
Ba.lban, ob, Paweł Jasienica. - publicysta.
Obrady otwiera prezes zarządu
"Caritas", ltS. proboszcz A. Lemparly,
witając ministra AdministTacji Pu'blicznej - Wolskiego i licznie przy
16
byłych
świeckich
i duchownych
działacz.y terenow,Y'Ch zrzeszenia,
",Jak p~ys.tało na ksIęży katol:!Zabierając głos na dzisiejszym
~e w wiem ogniwach "Caritasu"
Rozmowy rozpoczęły się dopiero zumiejącej konieczność historyczną
dUch - moWl. ks: Lemparty - obr:a ogólnopolskim zjeździe duchowień- dzieje się źle, wiedzieliśmy od daw- w sierpniu ub. r.
i głęboką treść przeobrażeń społeczdy nasze pOWlIlln1Śmy zacząć modli- stwa oraz świeckich działaczy kato-I' na. Tak się działo przede wszystkim
nych, kt6re przeżywają dziś masy
twą".
.
,lickich rozumiem, że zebrani tutaj dlatego, że zrze~zenie było wykorzyJaki jest bilans półrocznych roz- ludowe, nie znalazły jeszcze odbicia
Wszy~cy :ws~J~ i ~aw1;ają duchowni _ księża dziekani, probo- stywane dla obcych celów. "Cari- mów? Jedno możIU\ powiedzieć. Po- w stanowisku kierowniczych kłlł epimimo bardzo nikłych rezultatów kon
ZdTowas Mano l tr"gment lltan} do
'"
szczowie i wikariusze oraz świeccy I tas" - niezależnie od intellJ!ji tej tynuujemy je. Jednak trudno jest skopatu, które wciąż jeszcze nic moM tk' B sk"
' działacze katoliccy kierują się naj- czy innej z osób kierowniczych gą i nie chcą pogodzić się z istniea 1 o ~el,.
Prz~w~rucząCy zJazdu. od~,zytuJe lepszymi uczuciami głębokiej troski stał się domeną wpływ6w żywioł6w oprzeć się wrażeniu, że hierarchia jącą. rzeczywistością, z nowymi stow im~emu zarządu .. Canta~ liIstę o działalność Caritasu"
d .
,
śI'
h i
kościelna celowo je przeciąga, Nam sunkami społecznymI.
prezydium, Za st<>łem pt'ezydlalnym,
Dl
t ,"
"
"
ma wczoraJszeg/), za eplOnyc n e- chodzi o rzecz ważną - o rzeczyWiobok czlorrków zarządu zajmują
• atego ez p.ra~ąłbym, ~OWl~, r~ nawiścią dn :>urodzonej Polski Ludo- ste uregulowanie stosunk6w między
Na postawie tej zaciążyły r6wnież
m~jsca'
'
czeJ o przyszłej dZlałalnoscl. amzeh wej, Obciążonych przesądami daw- Państwem a Kościołem, podobnie jak dawne powiązania z czynnikami opie
ks. prałat Piotr Kotarskl - proboszcz o smutnej dotychczasowej gospodar- n~'ch przywilejów stanowych.
w marcu ub. r. mogę stwierdzić, że rającymi swe rachuby na polityce
Przez długi okres czasu władze
imperialistycznej i antypokojowej.
parafii Grzegot.owo, ''s. pra.łat Emanuel ce, kt6ra musi głęboko dotknąć każGrlm -:. par, Katowice. ~s, kanonik Ed_ dego uczciwego człowieka i niewąt- państwowe, maJ'ąc ustawowo ustalo"dotychczasowy stosunek rzą
Kunktatorstwo nie potrafi wstrzymund Konarski - par, Szemberowo, ks, ' .
.
l "oł
kanonlJt Franc\szek~elińSki _ probOSZCZ phwle,
•
ne prawo i obowiązek, nie wkraczały
du do spraw wiary i tOSCI a mać biegu życia To też me można
par. Skalmicrzyce, ks, kanonik stanisław bardzo boli wszystkich WIerzących jednak, nie ingerowały bezpośretlnio
świadczy o szczerych inten- było zwlekać :z uporządkowaniem
capectd
- proboszcz par, Marynowo, katol.!ikÓ'w' .
I W wewnętrzne spran'y
cjach rządu w kierunku unor· sprawy "Caritas". Rząd świadom
ks. rtr Franciszek Janł< - proboszcz par.
"
,-~rzesz~nia,
Pelplin ks. dr Szymon Dleszler - pro. Jestem przekonany, ze zrzeszenie mimo że rząd wspierał "Caritas",
mowania stosunków między swej odpowiedzialności, nie m6gł toboszez ' par, Pelplin, ks, prot. Ignacy potrafi szybko p o.k onać powstałe wypłacając z kasy Skarbu Państwa.
Państwem a Kościołem w duchu lerować rażącej samowoli w rozpoMarcln1alt
- Plock, ks. dr Bolesław trudności i skierować
Caritas"
na poważnuv kwoty.
IOJ'alności i rzetelnej troski rządzaniu funduszami społecznymi.
Kuławlk - 'SIedlce, ks, prof. Bruno Wy_
, ,
!'
"
robisz - pow. Wadowice, ks, dziekan dr?gę rzeczywIsteJ słuzby mlłoslerWładze państwowe oczekiwały boo dobro kościelne".
Z drugiej strony podopieczni ,CaDlonlzy BIelsld - parI' Juncewo, ks. dZla.
wiem że wszystkie niewłaściwości
Rząd nl'e szczędzi wysiłków, a.by ritas" w różnych 'Zakładach opiek;i'ńdziekanks.Bronisław
a - par. Koro.
T en masowy
"
da Ć'l.u eh'y b·~ema
,
b· ę dą usumęte
'
MieCZYSław Trojna_
,
.
zJ'a zd pow~me~
przez sprawy Kościoła w Polsce Ludowej czych nie mogą być pozbawieni
nowo.
dzleltan Jag
cld - par. Gromnik pow, Tarnów, ks. gwarancJę, ze odtąd "Ca,ntas
bę-j kIerownictwo zrzeszenia. Gd~' się to uregulować. Rząd przede wszystkim opieki. Oni przecież nie powinni podziekan Roman Szemraj - Wrocław, ks, dzie kierowany w sposób pożyteczny jednak nie stało rząd nie może się ma na względzl'e fakt, z'e Wl'erzący nosić konsekwencJ'i złeJ' gospodarki
dziekan Robert Płonko - par. Rokltnl_
ł
"
d
d 'ł
d 'b
,,!
.
ea.
ks, dr. Józef Krzyżanowsltl - par. SpO eczme, ze na
roz z}~ em o:' uehyhc od obOWiązku kontrolowama, katolicy oraz większość społeczen- "Caritas".
PrzYrów 1<5. prowlnc. Augustyn6w Bo. będących w rozporządzemu "Cal'!- jak są użytkowane wszelkie sumy
.
l'"
k6
T'
b
altacy Woźny - KralCÓkW, ks ' ~adeusz tas" będzie ustanQ}V1ona słuszna kon- p-lynace z ofiarności publiczneJ'
. stwa pragnIe norma lzaCJl stosun w
otez BU wencj" i dotacje ze stro.Jaltczak - Szczecin.
s. WIl en"ki - trola
ołec'
..
decvd"
'
na tym odcinku. Zasadniczą prze- ny Państwa będą wypłacane ściśle
CzłuchóW, ks, Andaer - par. Ostrożany,
sp, ~na, ze w,
. , OWIl.~IU
Chce. poza tym podkreślić, że szkodą do uregulowania stosunk6w w oznaczony/'h terminach.
k5. Henryk Gnlwelt - par. Uchnowo, o spraWiedliwym podZiale srodkow
kl. Renryk
Lalewskl - Wrocław, ks, wezmą udział najbardziej powołani,
oświadczenie, złożone przeze stanowią głębokie przesądy stanowe
Rząd sprPowę uporządkowania atoPlewka - Wrocław, ks. Zygmunt Maj_ przede wszystkim ci którzy bezpomnie w imieniu rządu w marcu i Wl·ogi stosunek do Polski Ludowej Bunk6w w "Caritas" powierzył kacher
- \yrQ~law, ks, pa~ternak - p a ' " ,
,.'
11)'9
. . k'Im.
Charłupla Wr.~lk ... pow, SleraM., ks, Sui, sredmo stykaJą Się z rzeszą potrze-"- r" z'e w~.~ zelkl'e krokI' hl'e- reakcyJ'neJ' części hierarchii kościel- t ol'k
10m. du ch"
ownym i SWJec
wlilski - woj, Ł6dt, ks, Franciszek Do. bujących pomucy materialnej-mam
rachii kościelnej, zmierza.iące nej,
Pow~erzyliśmy to zadanie szerokiebrowolskl
par. Bodzentyil
Kn1eczno, ks.ks.Stefan
.Jan na mys'l'I d'
do ure ,.,tr ulowania stosunków
Trzeba więc, aby episkopat mu ""'''nu
ludzi' ..
"obrej woloI.
Kornobis _- par
zla ł aczy paraf"la l nye h ,
b' v
Marzec _ par. Oksza, pow: Jędrzejów, którzy dotąd byli całkowicie pozbamiędzy Państwem a Kościołem,
zrozumiał nieodwracalność głęSprawę zrzeszenia "Caritas" oddaks, Stanisław Owczarek -: par. Konary, wieni jakiegokolwiek wpływu na gomogą liczyć na poparcie rząbokich przeobrażeń społecz- jemy w wasze ręce i wierzymy, te
'owo Grójec, ks. dr Dunm_MlchaJowskl spodarkę "CaritalI".
.
du - pozostaje w mocy.
nych w PoIs;e zarówl}o w'. or· zaprowadzicie tam ład odpowiadaj....
- Wpoznail,
p rzemawlaJI!C
, ,
..
Ws ku t e'k nacls
. l<U op .mil
,. spo ł eczneJ.
mach
..
imieniu Rządu zabiera głos mi.
l'ia t eJ. k'0 niel'enC,)I,
•. ' d ustrojowych
•. l d k.' • lak J w cy wysok'Im charytatywnym celom
nbter Admin~tracji PubIlcznej - pragnę skorzystać z okazji, ab.Y z€!- i P9tl'iotyc'/:nej części naszego duch 0S" la omoscl u z leJ.
tej instytucji.
WoJski którego przemówienia wy- branym tu księżom, jak i katolikom wicństwa, episkopat rozpoczął z rzą
Niestety stosunki układają się jeW pracy tej zarząd "Caritas" &łuchuią zebrani w głębokim skup1e świeckim przed~taw ,ć bezpo śrcdnio, I dem rozmowy, episkopatowi potrzeba szeze tak, że wyraźna postawa Więk-j w swej codziennej pracy i troskaeh
I1tU j z wielką uwagą.
jakimi intenc.iami Id(,rtlje się rZ!łd w było aż ,kilku miesięcy do namysłu, szości społeczeństwa i formująca się mOLe liczyć na życzliwy stosunek se
Po ostatnich słowach mówcy. za· swoieh urządzeniach.
•aby powziąć tę słuszną decyzję.
nowa postawa części hienrchii ro- strony rzqdu (oklaski).

PrłzgdłDi

d
1I0swladczenle rzq U dłłłea€jc
emy

RP.

przgjąl

naradg "llłłłIlS

zadowoleniem"

I

RZĄD POIIER

dU'howngm i

I

,

Ł

liaioJ- o

iwi~(k-.m
SUbwencje i dotacje państwowe bedą nadal wypłacane
Przemówienie min. Wolskiego na zjeździe "CARITAS w Warszawie
l

I

l

A"

Pi r sza
(Dolrończen!le 2Je

Sbr. 1)

..Cartlltas" - z ośwtladczenia pan~ mIniStra wynika coś wręcz odwrotiIlego
- wynika. iż r"Ząd urz"!'l ; w~ ? v o t ko.
aby pom6c "Caritas". I my te słowa
pana mlnistra kwitUjemy z najwiękSZym zadowoleniem i podzięlro
waniern",
Zn~

irozlegają

oklaski. którymi
ZUją się

z

się długotrwale

zebrani solidary·

m6wcą.

Przewodniczący ks. Lemparty 0twi'e ra dyskUSję. Pie:rwszy zabiera
głos probO'SZ~
pa.rafii Budzów, w
IPOW. Zą'bkowice Ślą,skie, ks. Stani.

sław Dąbrowski

U

Ks • ZaleWSk l·
'k

w jnie krajowa naro
a po roku 1945 wyszukali Bobie bez..
pieczne schronienie na dobrze płatnych posadach w "Caritas".
A terl'.z, konfratrzy, nie gorszcie
się, jeżeli powiem, że społeczny ustrój socjalist:yczny jest bliższy . e·
wangelii niż społeczny ustrój kapi~
talistyczny". Słowa te wywołują znowu długotrwałe oklaski.
Jeżeli ośrodki "Caritas" pójdą po
tej wspomnianej drodze pod nadzorem kapłanów miłujących swój lud
- w6wczas praca w biurach i warsztatach fabrycznych będzie wydajniejszą i spok6j zapanuje także w
biednych rodzinach. A wówczas wierni wraz z kapłanami będą mogli z
triumfem powt6rzyć nieśmiertelne
słowa ewangeliczne: "Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni dostąpią ml_
łosierdzia".

.

."e

wzwyż. My Jesteśmy w tej piNastępnie przemawialJl.:
ramidzie warstw/) najlicznieJ-1 Proboszcz para1liJi Łomnica k. J'eszą: my - szara brać kapłań- leniej G6ry, ks. Stanisław Borow.
ska. Warstwa dygnitarska - czyk, ks. Józef Su1lwiński z par. Zeim wyżej, tym mniej jest licz· Mw, pow. łaskdego, który powiedz1ał
na. I jeżeli pewi.en ferment m. in.:
idzie W sensie dodatnim, twór.
.
czym, to wyższe warstwy tej
"W "Caritas" ~zIały SU~ !ze
piramidy w hierarchii kościel.
czy złe. Okradac najbi~m~j.
nej w Polsce Ludowej będą się
!!zych ił. to pod I~asłem ~Iłos,er
liczyły z naszym głosem _ z
~,napychac przeJedzone
głosem najliczniejszycl1".
zołądld dobrem biednych! głodPiętnując następnie nadużycia w
nych. to grzech wołaJąCY o
"Caritas", ks. Pasternak stwierdza:
pomstę do Boga, wolajl'/cy (J
"Władze państwowe miały prawo,
jak J'!Rjs~y.bszy '!Y~iar spra.
wykrywszy tak wiellde nadużycia,
wiedlIwoscl ludzkIeJ.
zlustrować wszystkie ośrodki diece_:
mi
zjalne ,.CariJtas". Czyż nie jest to
W czasie przemówieuia ks. K e.
wielka kurtuazja ze strony naszych cika. wchodzi na salę Premier Cy.
ładz'
t j yt
.. i
l _ rankiewicz, serdecznie pOM,t any
w. ,ze w ~,. s uaCJI n e zag li przez przewodniczącego, Lemparty'
daJą ,.za fałdy mnych naszych pIa- ego Wszyscy wstają i długotrwały.
c?wek? Również czynności "Carita~" mł,' burzihvymi oklaskami przyłącza
nIe zostały zahamowane, a dotaCJe J.... ~; .. do po~.;It~nI·a
'
"" .,..,
.... w
•
panstwowe nie tylko nie będą umniej
. .
szone ale przeciwnie - będą więkGdy Prezes Rady Mimstró",,: s~SZ6"
je na trybunie - zn6w zrywaJą Slę
W~esiony przez ks. Pasternaka gorąc~ oklaski, które towarzyszą na
okrzyk: "N[e(!h żyje Demokratyczna stępru~ ~s~czególn~ fragmentoII3
Polska Ludowa i wkład bram kapłań pr:zemoWlema PremIera. Po p:zemo
slclej w jej rozwój" _ zebrani pod- \Wendu długo brzmią okrzykI na
chwytują z mocą. Wszyscy wstają i cześć POlski Ludowej i Premiera
długo/) manifestują swe przyW'lązanie Cyrankiewicza.
do ludowej ojczyzny.
(Przemówienie Premiera Cyran.
Po kir6tkrej przerwie głos zabte.ra Idewicza podamy w dniu jutrzej.
prowincjał zakmtu Ojców Augnstia- szym).
nów o. Bonifacy Woźny z PMkod,
_-'
ks:r
mia pod Krakowem: "USłyszawszy
Następrue ~~emaWlają:
. ~
dziś z ust przedstaWlioiela rządu Pol Mazur 2l par"'!Jl Choryszów PolslFl
ski! Ludowej że pomagał <kielu mi- w woj. lubelskim oraz ks. Józef WI.
qosie~a i nadal pomagać bęMiie _ łeński, proboszcz par, Ozłuchćw.
pow1nliśmy być wdmęczni rządowi
Duże wrażenie na zebranych WYludowemu. Przeloonaliśmy SIlę sami, wołało przemówienie ' sekretarza ge_
że rtąd Po,l~ki Ludowej pomaga w neralnego zarządu głównego zrzesze
od'b udówaniu zrujnowanych kościo- nIa "Caritas", ob. Andrzeja Mincew
ł6w. Sam tego dÓświ;a.dCZYłem,
sld.ego. Z gorącym aplauzem spotka

RITAS"

ły się jego słowa o konieczności. od.

nowienda idei miłosierdzia w d:zJialal

nośoi "Caritas", wYPaczonej i podep-

tanej w wielu jej oddZJ:ialach.
Na trybunę wstępuj~ ks. prałat
Ja.n Kroczek, kt6ry stW1er~ m .. ~,:
"Apeluję do was, kocham. kSlęza,
tutaj zebrani, 1 do wszystkich w
Polsce księży, abyśmy wszys<:y ł:tsię
ża kat0liccy ~ Polsce ~ ~go~.11lC Z .
władzami panstwowymt ~szeJ Polski ~udowej, a przynie91~~y jak
najwęooj pOO!~lm dla JeJ d~bm,
dla dobra kosCloła i n~szej oJC:ZY~
wy ludowej".
Zebram. akcentują
podję.de tego apelu burzldwyn'li ()k}a .
skaInil.
.
.
Ks. Stefan KW1atk~ws.kl z pa["afi1
Osiek nad Notecią, WIęZIeń Buchen•.
waldu i Dachau, oświadczył kr6tko:
.
.
"Wyrazam pod adresem hiera:chii
życzenie i domagam. się tego, azeby
na prawdę przystąpIono szczerze do
óln
d
6łp
Prz
obop ej zgo y i wsp raq,
y
rzekłem tym, którzy mnie prosili. o
udzi.aił w tym zebraniu że 8WOtro..
dnde, tak, jak ~i dyktuje serce S
przekonanie, wypowiem to S\I;~e
zdanie".
Ze względu na późną porę n;arada
postanOWliła przerwać dyskusJ~, d9
klt~~j ~ap'l.s~n!Ch było jeszcze kilkudzJ!IeSlęffi'U ks:ięzy.
W uroczystym nastroju uchwało.
no jednogłośnie deklaracj~ naraa,.
(podajemy osobno), po czym wybra
no delegację, która udała się na au.
dicncję do Prezydenta R. P.
PrzeWOdniczący ks. proł!osZCL Lem.
party zamknął obrady modUtWll .
"Ojcze N8S};" i "Zdrowaś Maria".
któl'l\ podjęU ch6ralnie wszyscy u.
czestnicy o~rad. Następnie wszyscy ·
zebrani mocnym głosem intobuJa\
Hymn Narodowy,

I

~stni ruchu oporu, odznaczoPas"'em~k
ny ",n"yżami: "Ga:ulllwaldu" i "Vil'.L
"..
tut! Militari" - proboszcz parail1
Bl'ódź pod Wrocławiem, koS. Zalew.
Następnie zabiera głos ks, Pasternak, proboszcz z Sieradza.
ski" w pel!nych oburzenia &łowach,
które wywołały głębokie wrażenie
Trudno mi dokładnie obli..
wśród zebrany(!h, nalPiętnował ks:lęczyć ilu jest dziś braci kapłańży z dawnego zal'ządu oddziału "Caskiej na sali. Na oko plus miriJtas" we Wrocławiu.
nus półtora tysiąca. Przecież
.,J'eteU we wrocł:a.wsklej "ca.rJ!ta.s"
jeżeli z tak lreznego plenum
zaistniała zło, a ponad wseełką wąt.
wyłania się pewne dezyderaty
pU~ć było ono w dotychczasowej
dotyczące spraw kościoła Chr;wg~ce ..Oa.rHas", to zachodzi
stusowego w naszej Polsce
pytame, gdzie S%Ukać tego zła? My,
Ludowej, to chyba z naszymi
księta patrioci, w podziemiu kull.
dezyde~atami będą się. liczyli
śmy wolność na8/Zą, kuliśmy Pols,kę,
ci, kto~zy są nas~yml przydawaliśmy $Woje siły i zdrowłe w
wódcamI, a za namI pójdą in·
obozach Itoneentracyjnyeb Działdoni, których dzisiaj tutaj jeszwa. Dachau, Mautliausen, Gusen I
cze nie m~. I zrozumiemy
innych. Ale obok księ'1y o sercach
wszyscy, jakIm to dobrem bępoibldoh byli, ntestety, bracia ka.pładzłe dla naszego kościoła istot
ni, którzy na służbie gestapo sprze.
na współpraca.
• ,
dawaU krew bratnią. Do ta.klch naNiech ten nurt wsrod braCI
leł.ą właśnie ci, którzy sprawowali
kapłańskiej pójdzie z dołu
naczelne SltaJUtw!lska w "Ca,riltas"
'Wl'Oilła.wsldej. To ~ Samulskt I -----~------------------------------.---------jego godny następca pan Pam;enda
- . a,gent gesta~.. - ciągnie m6wca
wsród o.zua,k zywego obllrLeuia. na
. ,
salt

Ks.

I
I

się

------Dekiarae)a narady zarządów diecezjalnych i działaczy
są. tereno'llyeb "CARITAS'6 uchwalona VI dniu 30 I. br.

Odgradzamy
od tych, któt'Zy
Bolowani i unieszkodliwieni, ale od"
grodzimy się i od tych, którzy jeszcze chcą taką pracę dalej kontyn'llo·
My. członkowie powopowoł.mycb wrogie Polsce Ludowej namiętności jętą polską mcją stanu t realizuje, Państwa i Narodu, wzywamy WSZyst
wać" - stwierdza z mocą ks. Za- mrządów diecezjalnych i działacze politycZne i zdrad7ll.eckie siły, go. sprawiedliwość społeczną.
~ich członków i pracownik6w nalewski wśród burzliwych oklasków. te1'enoWi "Caritas", stwierdzając z l dzące w spOkój publtl:czny.
W prześwlcdczeniu, że działalność · szego zrzeszenia do wuno~en1a wy•
..My, księża patri()ci, nie za.wie- najwyższym uznanIem, że powoła. ! Ożywieni jesteśmy zdecydowaną "Caritas" wi.nna Służyć dobru sp o- sUków i oddania pra.cy dobroczyn.
dzIemy nadziei pokładanej w nas nie i praca "Ca.rit.as" ulżyła n~dzy wolą niedopuszczenia, aby w przy. Jeezeństwa, że jest wyrazem wykona nej dla dobra naszych bliźnich.
przez rząd Polski ' Lud6we.i, a. ml'i- licznych n;esz ludnOścI w najcięż. ; szłości takie praktyki plamiły do. ma llI'Ze:t kałoaików poCIstawowych, Niechże dzieło miłosierdzia rozwija '"
większym pożytkiem nesze.go wysil- Iszym okresie powojennym, głęboko . broczynną działalność "Caritas".
nakazów wiary, że leży w inte.l1esie się ku chwale Boga i Ojczyzny.
ltu stIlnie się praca czysta, nieska- wstrząśnięe\ smutnymi faktami gorl · W naszej dobie, kiedy władze lu. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,q"':
mtelna, mająca na względzie dobro szących nadużYć w nrl.ektóryeh ognl.,ilowe czynią tak wielkie wysU1d dla
~.,~
od.
1_.&
. .. 20
Polak6w i Rzeezypospolitej Ludo- wae~ ~zenia eJ;aryta,tyv>nego pocHwignlęcia biednych i upośledzo F
" ,'4lI\"JI J.Jł
tUl tU
\tl,
U iUll.lI.f~......
wej" - kończy mówca wśr6d oklas- "Cantas , powodowanI troską (I d.ał nych, dla llPOwszechulenia wszel.
k6w całej salL
szą. tak doniosłą działalność ..Carl- kich dóbr i owoców ItldzIdej pra..
WARSZAWA, 30.1. W poniedziałeK
Przed kilku dniami, Andre Robl- ·
tas" w duchu miłości bliźniego d cy - działalność .,Caritas" w źad. dnia 6 Iutetro rozpocznie sIę przed neau doręczono akt oskadenła. Am.
sprawiedIiwOŚ1}f
chrześcijańskiej, nym razie nie może być sprzeczna 1
. .. d
w ~skowym w b ada R
bUki F
Id J W....
przyjąwszy na
siebie 1)oowiązkJ lit dążemami społecznymi Polskii Lu. re~ono~~m !II! em
OJ
•
as
epu
rancus e w sprawowania tymczasow.ego za.rzą- dowej, lecz powinna uzupełniać o. SzczecmIe jawna rozprawa przeCIwko szawie zosłała polnform'.)waoa .,
Jasno ł zdecydowa.nIe określił sta~ du "Caritas", uważamy za swoją po piekę ustawową, wykonywaną przez Andre Robineau i współoskarżonym. tym procesie.
Bowisko księży-patriotów wobec nie- w1nność podać do wiadomości całe. państwo, opromieniając swą działaJ
nórmalnych stoS'llIlków miedzy Ko- go społeczeństwa. polskiego nasze za DQŚĆ światłem miłości bliźniego, pły
ściołem a Państwexr Ks. Stanisław mierzenia I wytyczne M1ałałnoścl. n~ym z przeczystyCh źródeł chrze.
Owczarek, proboszcz parafii Konary
Zadama "Caritas" wypłyWają z śobańsłwa.
w pow. grójeckim, więzień Dachau, podstawowych zasad katolicldch I
W. tej pracy pragniemy spotkać
~Z?;~czony orderem "Polonia Resti- miłości blauiego. W oparciu o tę się me ty~kC? z najszcze~zą ofiarno. Przodujący górnik śląska, Wiktor
nem i szybciej u nas zbudowae
a •
zasadę będziemy środki nasze, fun. ścią katolilkow, lecz także z szeroką MarkiewIta, wobec 800 współtowapodstawy socjalizmu".
Powiedział on ID. in.: "Wiem, jako dusze społeczne i dotacje państwo. kont~olą społeczną sprawiedliwego, rzys:zy pracy w kopalni "Polg;ka"
Minęło zaledwie kilka dni ód apę
ksią.dz katolicki, źe olbrzymia więk~ we przemaczać wyłącznie dla nczyn uwaznego i uczciwego rozdziału we podjął ostatnio nast'2Pujące zobowią- lu górnika Markicwki, a już z całej .
szość niższego duchowieństwa w Pol_ ków spra.wiedliwych, dla pomocy wszeIIdej akcji charytatY'WtlcJ.
zanie:
Polski napływają meldunki o podj~SCG pragnie szczerze wsp6łnracować maluczkim, młod7iieży, blLednym i
.W .2Il'ozumienlu tych nlez~:liernle
.
..Dam w ciągu 3 miesięcy ciu tego wezwania nie tylko prze21
z rządem Ludowej .Polski i setki ' nieszoz41śUwym
rzeCZyWiście Wielkich zadań - kierując SIę naj.
220,5 m bież. chodnika, za- g6rników (kop. "Szombierki", ..Gen.
księży na zebraniaeh, które odbyły wsparm.a potrzcbu,jącym. Starcy l lepszą w~]ą pełnego !ch wykonyWamiast 73,5 m b., jak przewie Zawadzki", "J. Wieczorek", ,,Jan
się w ostatnich dniach w zwią:>;ku opusz<YZen!, a szczególnie dotkndęci nla, będZiemy PełnIĆ powierzone
duje norma. Przy tym w ciągu Kanty" i w. lin.), lecz również i roz wypadkami w Caritas'! zamani- okrucieństwem minionej wojny, u- nam manda.ty.
tych 3 miesięcy zobowiązuję botników z innych przemysłów..
:testowały swoim ~czestn.ichvem WY- bodzy i bezdomni, sieroty i ludzie, Powolani przez rząd do uporząd.
się wspólnie z moim ładowno
Ostatnio najwybitniejsi murarze
stąpieniami i postawą wolę "';sp6ł- którzy nie są zdolni pracą rąk kowania I ))towaazenia spraw zrze~
czem wydobyć 1620 t. węgla Stolicy podjęli zobowiązania ułoże·
pracy znądem"
.
swoich zapewnić sobie środków u. szenla "Caritas" nie będziemy szczę
zamiast przewidzianych nor· nia w ciągu 1950 roku po 426.000
.'
••
trzymania - oto kto ·powinien ko. dzić Wysiłków" aby pełnić swe obo~
mą 540 t.
I cegieł każdy.
Całe reakCYJne podZIemie, szereg rzys1n.ć z naszych uczynków z miło. wiązki zgodn.!e· z zasadami ka.tolic.
Równocześnie wzywam wszy I'
Długofalowe
współzawodnictwo
o~ych agentur: • chce usłać. sobie sierdzla chrześcijańskJiego
Wypły.1 kimi, tym bardziej, iż jesteśmy gł~~
stkich górników do pójścia w pracy niewątpliwie przyczyni się do.
gnIazdka .w k.0sel~le.. A zachod Eu- \va.iących.
boko przeświadczeni. ze działalność
moje ślady. byśmy mogli Plan przyspieszenia tempa realizacji Pla.
ropy. gdz\le az rOI SIę od odstępców
Kierować się bedziemy nakazami I "Caritas" i nasza działalność chary.
6-letni wykonać przed termi- nu 6-letniego,
.
od kościoła, gdzie duży odsetek lu- sttmłenia cbrześcHańslclego l strzec tatywna i obywatelska jest całkowi.
dzi żyje nieochrzczonych, strasznie uczciwego i sprawiedliwego rw.d:1;ia · cie zgodna zarówno z ustawodaw.
interesuje się położeniem kościoła w lu wszelUdej pomllcy. krzewiąc dU. j! stwem państwowym ł nakazami pol
Polsce. Znamy . te zainteresowania cha osobi'ste,j ofiarności I poŚwillce. sklej racji stanu, jak I cbowłązu;!ą
i wiemy skąd one płyną. I na to po- nla dla. bliźnich.
cymi katoIiMw prawami I przepisa
wiltl!t zareagowa6 stanowczo k"ięź:l
Ból i gorycz budzić musiały w na: mi ~oścloła,
.
szych sercach ~burzając(!! fałdy uja.1 WIerzymy, zgodnie z ośwIadcze. W p~ąte~, dn. 3 lutego o go~z. 1~ wy o poborze rekruta i ustawy o popatrlOcL
'..
wnione w doty~beZ!lSowej "'racy w nl?.ml władz państwowych iż otrz:\, odbędZIe SIę plenarne posiedzeme SeJ wszechnym obowiązku wojskowym,
Uż yem
ł tego zwro tu - l Ok 61ę"a. ' '"
t j
~d 'l • ' d '
u Ustawodawczego RP
patrioci", bo tak nazywa lud tych meldórycb za~dach .,Ca,ritas" - ma.my VI • e pracy na. a eJ I ącą I m
. '•
,
Sprawozdan~a Komisji Administra_
księży, którzy chcą pracować z lu- I świadczące o tym, ze pomoc prze. ~omoe i mezbedne poparcie ze stro- ~orządek .dw')nny obe,:tmowac bę- cji Rządowej i Samorządowej orzą·
dem, pracują dla ludu i współpracu- zna.crona dla uboglich i nieszczęśli. -'ty Państwa i jego organów.
dZle następuJące punkty. •. ,
dowym projekcie ustawy g ochronie
ją z władzą ludową.
wych, dla drobnych dzieci i matek, ; Wyrażamy gł~bokie przekonanie,
Ekspos~ p~e~esa Rady ll'hmstrow; przeciwpo7.arowej i jej organizacji,
dla. młodzieży. używana była często- źe właściwa i pn.trietyczna postawa
Ekspose minIstra Skarbu;
oraz ustawy o dokonywaniu zmian
kroć niegodnie. dla. cel<6w osobistych katolików wobec Państwa
wynika
Pierwsze czytania rządowych pro- podziału administracyjnego państwa.
Bąk
I najbardziej egoisb'cznych. dla lu. nie tylko z ogólnych nakazów mo. jektów ustaw: o zmianie niektórych
.
. I d7Jl bogatyeh i przenikniętycb dUM , raJnych katoUcyzmn. lec?: r6WJlieź ' przepisów prawa karnego skarbo.N~ • tryb unę WC~OdZI dh:goletnl Ichem pasożytnictwa, a nawet była ' z przekonania, że rząd Polsld Ludo. wego;
Wlęz:teJ? obozów hItlerowskich, u- i używana dla ludzi, pcdsycających I wej dz!ała zgodnie z najlepiej po. o przekształceniu urzędu Ministra
czestmk obrony Warszawy z 1939 ro-)
' " .
.
ku, inżynier, wikary diecezji kato\II."
~ormctw.a 1. Ene~getykl w urząd Ml- n
I l;
~ li

I
I

I

Dr

"'n' r

Bah
me ,

Ks. St. Owczarek
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Ks. Józef

~~~z~ni!s'sł~:::h
B~~~c~ J:~~j~ Przy!.c~e
działalność dotychczasowego kierowj, "!

W

Radzie

"ara.l U

'Ostatni "'tall't."
Państwa m:tr;~~:tr;~~;:~
s~ypendiach dla fJI) H'aszg qtOftł.e
młodzlE'Zy szkół wyzszych, o Cen- WASZYNGTON, 30. 1. - W jed-

nictwa Caritas"
podkreślając, że ~Ia .m~.,ft«!"hflnI6ńlli.·
ZIł'ZeSltl\n;~
~ARIITASU tralnym Urzędzh Drobnej Wy twór- .nym z największych lrin'O'teattów
wykryte" nadużycia wstydem napeł- WlB
IlUIJl&lISoiJj t:.EU tu Ii~ U
U l'i
ti
~ Ul !);; <.!l
~
czo:3ci, o, zRpobieżeniu płynn ości kadr '~aszyngtonu odbyła si.ę premiera
nity serca lcapłańslde. Mówca stwier- WARSZA WA, 31.1. W godzinach I Na przyjęciu obecni byli: minister p:aco~t;lków w zaw?w:ch lub spe- fIlmu p?Jskiego "Ostatni etap". któ·
dza, że dla dołowych księży sprawa wieczornych dnia -30 bm premier Oświaty Skrzeszewski, wice!llinister cJalnosclach szczegoln~e ważnych ry przrJęty został przez recenzentów
ta była wielkim zaskoczeniem, bo- J' f C ' k' , • . t Ad Oświaty Klimaszewski, przedstawi- dla gospodarki uspołecznionej, o pla- i publIczność waszyngtOńską bardzo
wiem byli oni pozbawieni jakiego- o:e
~an. lew~cz l. mm s er
- ~iele partii politycznych, i organiza _ ?owy~ zatrudnieniu absolwentów przychylnie.
koJwiek wglądu w to, co działo się nnnlstracJl PublIczneJ Władysłav" ' ji społecznych oraz przedstawicielI' sredmch szkół zawodowych oraz
W·· tJ
b'
w ..Caritas". Toteż dołowe dUChO-!WOlSki podejmowali w ~ c lonach Ra "'fiata kulturalnego stolicy.
szkół ,,:yż~zych akademickihc i nie- "kra~~:e a~;w~jd~s~g~m r~k~ ~a
wieństwo ma słuszne prawo odgro- dy Państwa uczestników obradujące:
":'rzyjęcle . ktÓQ'f) "~"--c"I' 7.nęło ~' p! .1· a demlcklCh.
I etap" uważany był pr~r- k; tS J~'ru
dzić się od tych, którzy w czasie o· w Warszawie pierwszej powojenneJ Jo późnych godzin wirczornFl, I Sprawozd~lni:l Kom:sji Obrony Na· za J'eden z' nOJ'lpr""y~h' t1 ~ y,ow
kupacji współpracowali z wrogiem 'H\rady zrzeszenia "Carita.s"!
l upłynęło w serdecznej atmosferze. rodowej o rz~dvwym projekcie ' usta. dzo~iemskich 1'949 r~k;' I mow cua DZIENNIK Łoniii: Nr "31 (1653)
•
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Zadania tr ne, aIe będq wykonaneb~~!·,"~:'!!~. UI~~~
w
Szwalbe na konferencJ-i aktywu

Wicemarszałek

spółdzielczego

W Łoclm obradował wojewódz

poruszyli ką spółdzielczych zespołów mloki zjazd pracowników i działaczy także sprawę zwiększenia udz,ia- dz,ieżowych.
DUŹ10 miejsca w obradach pospółdzielczości spożywców. Na zje
:idzie omówiono sprawy, zv.ri.ąza łu kobiet w ruchu spółdzielczym święcono zagadni.eniu współpracy
Detaliczn~ z przeprowadzoną
ostatnio oraz otoczenia staranniejszą opie z Miejskim Handlem
reorganizacją tej dz.iedziny spół
dZlielczości i zadania, związane z
Planem 6-letnim.

W obradach wzięli m. in. udział
przedstawiciele naczelnych wladz
Związ.1ru

Spółd.zii.elni

Uczestnicy dyskusji

Rolnictwo musi

Spożywców

Sejmu Szwalbe Produkcja 1'0100 stale jeszcze pozostaje w tyle za produkcją przemy
ZSS - Stawiar słową. Stan ten nie może być tole·
sld.
rowany, g<lyż ciągłość rozwoju gospodarczego może być zagwarantoW dyskusji omówu..ono koniecz- wana jedynie pNy harmonijnej
ność zyskania dla spółdzielczości ws-półpracy rolnictwa i przemY9łu.
Celem za.k!.ywizowania rolnictwa
dalszych rzesz świata pracy oraz
ożywienia działalności samorządu naszego województwa, w dniu wczo
rajszym rozpoczęły się w Państw.
spółdzielczego.
Lic. Ogrodniczym w Widzewie dwu
dniowe obrady agronomów i kieDużo uwagi poświęcono w dyrowników Referatów PO'wiatowyc~l
skusji zagadnieniu czujności, któ Oddziałów Rolnictwa i RR pod prze
ra powinna się m. in. przejawiać wodn!ctwem wojewody łódzkiego
w starannym doborze aktywu Szymanka. Dot)"Chczasowoa lPr.oduk
spółdzielczego oraz w należytej cja roba stawi ała nas przed fakta·
mi, z którymi społeczeństwo musia
obsadzIie personalnej poszczegól- lo sobie tak czy inaczej poradzić
nych placówek.
Począwszy od 1 roku Planu G-letnie
i

wicemarszałek

członek zarządu

dorównać

n.~, w ce l u

Łodzi
.

s k oor d ynowam~

prze mysł OWI~:;:Y s~!~~~l~eża!~l~r. kn~~~~::~'o;~
'-głÓwka wciska się

w nastrosz(me
oczki zachodzą mgłą... MaCelem przyspieszenia przebudoWy~leńki prz~wód pokarmowy,. przyw!:
go, rolnictwo będzie realizować odgórnie ustalony dla siebie plan pro· struktury ekonomiczno - społecznej,.kły do meustannego, szybkJ~go tr
wsi. władze gospodarcze otoczą spe~wienia z pewnością kurczy slf z gło
dukcyjny i inwestycyjny.
Woj ew. łódzkie opracowało już cjalną opieką państwowe gospodar-~du.
szczegółowe wytyczne odnośnie rejo- stwa rolne oraz coraz liczniej po.~
.
ed
nizacji upraw i hodowii, ustalając wstające wiejskie spółdzi elnie pro-~ Czy pa~lęt~my ~ ptakac~?
dukcyjne.
Dużą
pomoc
otrzymają~
ZabezPI~zaJąc
Się na. ZliMę pr~
dokładnie powierzchnie upraw zbóż,
okopowych, roś Il n pastewnych i prze również drobni chłopi w postacdchło?e.m l głod~m: ~azdy człOWIek
mysłowych, jak również ilości i ra kredytów na za'k up nawozów mine-,.powlm~n p~mysle.c tez o bezr.,,;dnym
sy zwierząt domowych, na rozwój raln~h, kwalifikowanych nasion i~Ptach~'le. NlO mozemy p.ozwo!JC, aby
których położy się szczególny nacisk dobo-r owego materiału hodowianeg l • ~t(' pozyteczne s~wo~ze!,Ia gmęły '! .
toI. ~:dmie z braku pozyWJerua. Dlatego tez
w poszczególnych o'bszalfach.
- - - - - - - - - - - - ~ochrona pta!{ów jest obowiązkiem
-----------------~każdego człowieka. W każdym domu
~pozostają resztki jedzenia, które
~moż.na codziennie dla nich przezna~piórka.

*

~czyc.

~

Przede wszystkim . zaś opiekę nad
"ptactwem powinna roztaczać młodzież
~szkoba. Chłopcy, którzy lubią maj.
htrować, mogą wykonać żermki dla
~Ptaków. dziewcz~ta zaś powinny pa.
~miętać o zaopatrywaniu skrzynek w
~pokarm. Największy "bal" urządzić
Izaś można ptakom przez wywieszente
~na dworze wiązki pełnych
kłosów

PSS plaa:i

na kwestionariuszach po-

dg,,~deDdg

~) Wzorem lat ubiegłych PSS
przystąpiła do zb:ierama od. swych
członków kuponów od zakupów, celem wypł-acenia. dywidendy. Termin

składania kuponów w sklepach PSS

w których cZłonk:>wie są zarej.e&tro

w~n:i! upływa z druem 31 stycxma br.
JeZJe~:iJ ~any sklep uległ w ~ędzycza&J.e likwidaCji kupony mczna skła
dać ~ po~towaniem w dowolnym
.k1eple spozywczym PSS.
Łączni.e z kuponami muszą być
składane dotychczasowe legitymacje
()oraz nowe książeczki członkowskie.
Członrkowie, którzy nie złożą wym"ie
nionych dokumentów nie 'będą brani pod uwagę przy obUczaniu dywide.nd
y.
Weryfikacja legitymaCji członkow
skich zakończona zostanie 31 styczJrla. Celem wymiany dawnych legi-

tymacji na iksiążecrzk,1 członkowskie
ci członkowie, którzy nie złożyli je&zcze 8wych dC?wodów powinni to
uczynić w sklepIe, w którym są zarejestrowani. Członkowie posiadają·
er le~~acj~ .czło~owskie kilk.u
spó~dzielru WltJ.?l zł~zyć wsz~s~e
pOSIadane leg1!~~cJe. w.n:leJsce
którY'Ch otrzymaJą Jedną kslązeczkę
młonkowską z połączon?'nl udziałern: Ewentuatr:a nadyvyżka. kwoty
udziałowej będzie na zyczerue człon
ka wypłacona mu przez kasę PSS.

Nr

~~~~~

"

?"
II I

Foto FIilm Polskii

IWJ~.O :r; nowego filmu polskiej produkcji ,pt. "Czarci Zleb" wy-

.

~zboża.

I

świadczeń.

Wypada nadmienić, że sty~ndia
708 mies. styczeń zostały już wypła
~one w podwyższonej wysokości, co
spotkało się z wielkim zadowoleniem
ze strony studentów.
, Słuchacze wyższych uczelni, którzy nie pobierali jeszcze stypendium,
a chcieliby się o nie ubiegać, winni
złożyć do dn. 5 lutego w odnośnych
dziekanatach kwestionariusz przewidziany na obecną rejestrację, dolą
czając do niego normalne podanie.
Wymagane kwestionariusze można
otrzymać w Komitetach Uczenliach
FPOS, mieszczących się wtokalach
Bratnich Pomocy.
Jednocześnie
przypominamy, że
studenci, którzy ubiegają się o stypendia mieszkaniowe, winni złożyć
również podanie do dnia 5 lutego w
swoim dziekanacie, dołączając do
niego kwit za wpłacony czynsz.
Ponieważ podane terminy są nieprzekraczalne, radzimy wszystkim
zainteresowanym jak najszybciej dopełnić wszelkich formalności, aby
nie narazić się na ewentualn4 utratę
stypendi'\llll. (zk)

Iwdetlanego obecnie w kinach

łodzkich.

przez okno. W ponurym,

potrzeb konsumcyJnych lUdnOSC1'- Aż tu nagle na parapecie okna
większych ośrodków przemysło-~siada coś żyw~go; szara, nastroszowyCh.
~na kulka złożona z piórek, .~ary ma~leńkich nóżek i ostrego dZlObk~. Na
~tle nieprzyjaznej natury, ten pJerz~I ~sty przedstawiciel fauny tworzy dZI-

IIfjf,Slratja SigPfodgstów
ni onych

~wjać zimę

\':Y~lIlartwvm krajobrazie nie widać ża.

SJ.łkow dla lepszeg.? zaspokoJer:l~~dnego ·życia ...

Jutro uplgUJO ter,.,'n
Swego czasu donm,;1!śmy o zmianach zaszłych w nrl)cedurze rozdzielnictwa stypendiów i przeprowadzaną w związku z tym powtórną
rejestracją stypendystów. W związku
,. tym wszyscy studenci Dobierający
stypendia mieli do dn. 25 bm. złożyć
specjalne arkusze rejestracyjne w
swoich dziekanatach.
Termin składania tych kwesttonariuszy został przedłużony do dn.
1 lutego br. Przypominamy, że
wszyscy dotychczasowi stypendyści
r6:imych ministerstw, władz samorządowcyh i TPMSW., którzy nie dopełnili jeszcze obowi~zku powtórnej
rejestracji, winni uczynić to do dn.
l lutego br. w przeciwnym bowiem
razie stypendium na mies. luty nie
zostanie im wypłacp.ne.
Na kwestionariuszach wymagane
są różne poświadczenia. Ci studenci,
którzy składali podania o stypendium w bież. r."ku akademickim mogą jeszcze wycofać dołączOllle do
poda.nia załączniki, które wydaje delegatura Min. Oświaty. ul. Zamenhoffa 13. Załącznłki te"mosta, zostać
dołączone
do obecnie składanych
kwestionariuszy, przy czym w tym
wypadku odpada konieczność uwidocz

rr~~y~~~
~~~~!~~:~:'~y _ul!ce, :b{
ł.potem w cleplym mieszkanIu po z.

Szary wróbelek. kolorowy gil, czy
sikorka wynagrodzą nam w
~lecie te _starania. tępiąc szkodnikI
~naszych pól i sadów.
~ mała

~

(p) .

IPie~;;"'DiN"'--~'-"
Lódź-Poludnie
Dziś o godz. 18 W lokalu Starostwa
Grodzkiego Południowo-Łódzkiego od
będzie się plenarne posiedzenie DRN

I

Łódź-Południe.

Foto: AR
obecności Predy-

Na porządku obrad m. in. spra· '
wozdanie z działalności Rady 7.a
okres l.VIII - 31.XII.1949 r. oraz
referat przedstawiciela Komitetu do
Walki z Alkoholizmem.

Dnia 28 bm. w Państwowym Teatrze POlsldm w
denta RP Boleslawa Bieruta, ezłonków Rządu oraz Ilcznie :leproS'"LOnych goŚci odbył się uroczysty "W~eczór Miclciewiczowski".
Na zdjęciu - prezydium ,,\'Vieczoru".

p. kno

9a kute w metal

W
__.:.p_r_a_c_O_w_n_i_n_a_s_Z""y:,..C_h_p
....la_s..ty:.,k_6_w_
lę

Zdawać by się mogło, że twardy,
trudny do obróbki, zimny metal jest
niewdzięcznym tworzywem arty.stycznym.
To co Ilnamy vAaśnie
przed sobą, przeczy całkowicie tak
niestety rozpowszechnionemu mniemaniu. oto oglądamy z podziwem
rO'Lłożoną na stole stertę najr6żno,rodn1e,i$zych w pomyśle, wY'kroju i
,w ykonaniu brosz spi-n ek, 'branrole.
tek a nawet oosi;Yjników. Każdy z
tych przedmiotów stanowi prawdziv.:e "cacko" artystyczne je<lno
:plękniejsze od drugiego. Bierzemy je
do rąk i przekonywujemy się, że
ka~de. "cacko" j~st inne - nie ma
wtornika. ZdUln1ewają nas płynnością i miękkością .1ipH rysunku, a. ic~
twórca ~!brzymlą pomysłOWOŚCIą l
zręcznośc~ą s':"Y ch rąl~. Zwłaszcza
bro.szktamt uWle~zonrnn n~ aksamit
ka~h zachwycaJ~ SIę ?'irue. I ~ie
dZ1W -:- są tak ~h~zne, ze zad-oWO~lły
by . naJwybredmeJsze gusty. Kazda
leżąca przed nami broszka czy bra.Tt
soleta, jest jednym 1 jedynym egzem
plaNem wzorcowym. według którego twórca względnie jego uczniowie ~ogą wykonać dalszą serię nie
m~l Identyczny~h w rysunku i wymlarze przedmlOtów.
Ale kim jest ów artysta i autor
tych pięknych metalowych drobiazgów, wchodzących w zak.fes tzw.
metalowe] galanterii artystycznej?
Z
nim właśnie
chcemy zapoznać
Czytelników i bli
żej opisać im cie·
kawy ten artystyczny war9ztat.
Jest nim łodz 1ani:l
zamieszokały w Pa
bianicach artystametaloplastyk
Zygmunt Cichy.
Foto,Arch ... Dz. L ." Artysta ten j-est
ZYGMUNT ClCUY
znany nie tylko
wybitny
mctaJoplastyk
.na gruncie łódz
kim, ale i na te·
renie innych środowisk plastycznych w kraju. Artystyczne &We stu·
dia odbywał w Warszewie i w Poznaniu , gdzie te-.i; uzY9kał dyplom
Państw.
InSlt. Sztuk Plastycznych.
Dziedziny sztuki, które studiował _ .
to rzeźba i brązownictwo. Obecnie
artysta ten z własną żmudną, a jed

..

tak owocną twórczością, łączy
Niewątpli""-:ie może się nasunąć
pracę pedagogiczną w liceach pl a- przypuszczeme, że warsztat takiego
stycznych - łód~kim i częstochow- artysty to cała kuźnia z mnó~twem
skim, w których wykłada rzeźbę i naNędzi. ,!,y~cza~em nic I?odobnemetalo~tY'kę. Cały swój czas po go. OkaZUJe slę, ze do takIch prac

.l'..ak

święca z zapałem

ulubionej pracy
nad poszukiwaniem i wykonywaniem wciąż to nowych egzemplarzy
brosz, bransolet czy naszyjników.
Już do dziś dnia p. Cichy "wYnalazł"
200 takich iPoje<lynczych egzemplarzy wzorcowych. Ale na tY!Il nie ,konieco P09banowil S'()bie ZWlększyc tę
kolekcję do cytry 500 egzemplarzy 1
tylko patrzeć, jak ten zakreślony
sobie. ambitny plan wykona. .
Kazdą swą broszę wykonUJe on
~ jednego ~aw~łka blachy. Brze;gi
J~go. str:ęPl Wlelokrotnymi naclf:'
ClamI IIlOzyc, a pows~ałe w ten s.posób sztywne fręd~lkl. pod naciSkIem
zr~czn.ych rąk, uzbroJon~~h w odpowl~dme szczypce. zaWIJa w przedziwne pomysłowe, a za.razem pięk·
ne sploty. Brosza taka uzupełniona
nałożeniem patyny ma wiele elega!l
eji, oryginalności i jakby antycznego posmaku.
P. Cichy nie ogranicza &ię jednak
tylko do tej dro'bIlej galanterii metalowej uprawia również z zamiło·
wan1ern' tzw. kowalstwo artystyczne, w mkresie którego wytwarza
patery, świeczniki, żyrandole, kraty,
okucia itp.

wystarcza warsztacik. który roleścl
się w... zwykłej teczce skórzanej.
Składa się nań kilka narzędzi - ima
dełko, kowadełko. młoteczki, szczyp
ce, nożyczki oraz kwas do patyno.
wania - i nic więcej.
Metaloplastyków tej miary co p.
Cichy niestety mamy w kraju nie
wielu. I tym ce'lllniejszym wydaje
się być dla nas fakt pobytu w Łodzi
tego entuzjasty i znawcy rnetaloplastyki.
Ta gałęż ~~i użytkowej, jeżeli
szeregi upraWlających ją 8'r tystów
wzrosną, ma przed robą perspek~wy TC;>ZWOjU. ~~e<l artysta~l, ktoIfzy SlC~ jej poswlęcają, o~e~ sł,
wdzięczne pole do dzial~rua, ·me ~yl.
ko rze względu na techruczne moili.
wości jakie daje metal, lee2J także t
ze w~ględu na coraz to wzrastające
zainteresowanie zagranicy naszą 8l"4
tystyczną galanterią metalową. Po.
pyt na nią wykazują zwłaszcza An.
glia i Turcja. Jest już d~ś ze wszech
miar prawdopodobnym, że i w tej
dziedzinie wypierać będziemy z ryn
ku światowego konkurentów, produk\,ljących częstokroć tandetę.
Z. Nowickl

Il

Tak

wygł'ldaj'ł

Foto-Arch...Dz.
te artystyczne "cacka." na zdjtclu, kt6re nilestety nie oddaje
.
ich wdzl~kll.
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polskiej elity hokejowej
Hokeiści zakończyli już pierwszą lutego półi'in;tłowe
rundę rozgrywel, ligowych. ZwYclęs że w następującym
kle zespoły rozegrają w dniach 2 i 5 KoleJarz (Toruń) -

.-

ao

Sui (Katowice) nica)
GOrnik (Janów) -

Co sehundant bohserowi

!::z:::ą~;~~~i:~ćS:~~:!:~!mnap:!:

~~epce',

ltwarzą swego zawOOnika. Potem na_
chyla sl~ nad nlm i zaczyna coś szep.
~ć do ucha. Chwilami sekundant jest
ta.k pOdniecony, ~e przyp,om.lna boksera.
demonstrując szereg mniej lub wdęcej
Różnie bywa.
Są bokserzy bal'dzo
udanych ciosów.
Rola sekundanta jest posłuszni, ale są i uparci. MówI się im
bardzo poważna, ale trwa krótko - bo np. aby wyprowadzall lewe proste, a tu
ły1ko jedną minutę. Pada gong 1 pupil _ n1cl Mówię. teby pilnowali gardy. 8
'elo znajduje się na środku ringu olto w 1 tu, jak na złość. zawodnik idzie na prze_
oko ze swoim przeciwnikiem.
clwnlka całldem otwllrly. bez żadnej za.
NIe mniej jednak sekundant me uwa_ slony ...
ta lSwej roll za skońcZOJ,'l}I. Siedząc na _ Kogo zalicza pan do .. posłusznych " ?
wpó1 pod ringiem. a na v·;pół nad pozio_
mem ringu wymachUje. coś krzyczy wie
- Przede
wszystkim stara gwaro.l a:
piwny wzrok w swego przyjaciela. znaj. Stasiak. Czarnecki. Nl ewadz.lł. Olejnlk,
odującego s:lę w ogniu walk1 na ringu.
MarclnkowskL
8ęd2la. ringowY stara się czasami ga_
- Z mlOOz.leży?
sili za~l zbyt nerwowego sekUndanta.
- Lubię sekundować Debl.szowi: Wzo_
alo rue J:awsze mu się to uda~.
rem tu jest Kaczmarek. a ezęścl .o 1
- C~y był pan sam kiedyś zawodnl_ Potocki.
lkięmT _ rzucamy pytande jednemu z
- Czy bokser w ferworze walk.! nie
popularnych w Łodzi. sekundantowi 1 tre zapomina (I taktyce i technice?
Derowi jednOcześnie, Czesławowi Kasznl.
- Właśnie oto chodzi, teby sekundant
~ Przed wojną
byłem zawOOnlklem. im przypomniał jak mają zachOwYwać
Walczyłem. Awansowałem 00 wagi mu. sl~ na ringu.
KrzyczCj nieraz na calą
szeJ a1: do półśrednie-j. Chociaż me ' by_ halę, że wyprowaduć lewe proste, żeby
łer.:t n.!gdy ml.strzcm Łodzi, jednak bra_ pamięta.ć o kontrach, bo tylkO WÓWCZ'lS
lem udział w zawodach o oharakterze można zml<lŻdiYć przeelwnika. a tu tym
międzynarodowym. Mój bilans walk .sto. czasem sieje ktoś nlemilosiernle szero_
c~onych za granicą przedstawia się nastę_
pująco: jedno zwYctę:stwo. jeden remis
, jedM porażka.
. _ A w jaklch klubach pan walczył!
CI
GW
I
, .... Byłem
członkiem
.następujących
Iklubów: Zjednoczonych, W1my, ŁKS 10_
's tatnio jestem trenerem
Związkowo'),.
Zryw. Uprawiam boks od 16 roku ~ycia.
Będąc w ŁKS trenowałem młodzież, a
Obserwując dYSkretnie
dzlałaln04~
potem otrzymałem
grupę zaWodników
uawansowanych.
ł6dzkie;o AZS, musimy stwierdzlt, te
organizacja ta nareszcie zbudziła się
..... Interesuje MS.
co pan uepce do
ze lnu 1 wykaroje pewną ruchUwość.
Ucb.a Ulwodnlkom w czasie przerw mię
dzy rundaml!?
Oczywlścio, 1~ do dosltonałoścl jest
Jeszcze bardzo daleko ,ale fakt łącze_
- Przede wszylStkim omawiam ... takty_
kę walki. Tłumaczę, jak należy waiczyĆ.
na się AZS w og6lnym marszu ku
Od zastosowania taktyki zależy powo.
lepszej przyszłOŚCi w życiu sporto.
wym, pozwala przypuszCUlĆ. źe orga_
dzenie. a w katdym pos:oczególnym wy_
pa~ku trzeba umleć w sposób lntellgcnt~
nizacJa ta: w naJbl1t.szeJ prz;yszłoścl
ny wy'korzystać słabe cechy przeciw.
będzie odgrywać w sporcle łódzkim
I11ka.
poważniejszą, niż dotychczas rolę.
- A czy zawOdnicy sruchają ~kun_
Dziś
dmkuJemy artykuł członka
dBnta7
AZS - Jerzego Bednarka.
Oto co pisze młody entuzjasta Aka_
demickiego Zrzeszenia Sportowego.

1000

tonk'

. t'd
grupule
o zk' AZS

może

sine

IłC~41

ko 1 ciosy trafiają w próżnię.
ChodzI
równleź o umiejętne rozłożenie. sU. pierw
sza runda - agr esywna. W drugiej, ma.
jąc przewagę można nieco odpocząć,
a w trzeciej należy jut f.In1szować. Nie
wolno p rzyjmować inicjatywy od przeciwnika. O<1wrot.nle, właśnie trzeba prze_
cIwnikowi narzuc i ć swój system walki
1 trzymać przez cały czas inicjatywę w
SwYch rękach.
- A czy mówi ~n zawodnikowi zaw.
sze prawdę, n,a wet jak lest z nim nle_
dobrze?
- Star am się raczej zawOdnika zachę.
do walkI. Unikam komplementów .
Nawet W wypacjku wyraźnej przewagi,
staram się tak wpłynąć na sV'(ego pupL
la. żeby 2llnus1ć go do pięknej walJti w
ostatndej rundzie. W boksie trudno jest
nieraz przewldzleć, jaki będ~le końco_
wy wynik ~potkania, Nie w<>lno więc
tartować. zwłaszcza gdy chOOzl o zdo_
bycie cennych punktów w spotkaniach
cać

w

-

olęlJq

przs,prowadz.al!1.!e
racjonalnych tren.tn..
gów pod kie:rownictwem
dobrych in_
struactorów.
Zarządy ~J.nLane p<>wstały na wszy
st'kich wy2szych uczelniaCh. Po przep.r<>_
wadzeniu kampanil werbunkowej, przy.
jw w sumie przeszło 1000 członków. dla
których rown.!et
postarano się o sale
1 basen na trentngl, które pxowadzl\ za_
awansowani zawo.dnlcy KlubU S?<>rt~we_
go AZS.
Ci ostatni postawill
przed sobą za.
szczytne zadanie .. zarażenta" sportem
jak naj.szerszych mas studenckich.
Nie wszystkie p1any organizacyjne da_
ją sIę latwo re .. Uzować.
' Aby dostać salę ! pewn,ą na niej ~ość
godzin tre1tingowYch. trzeba było rolbić
Coru; ~j mO'Żna słyszcć. 1t coś
..uniki" 1 "bloki"
'Przed reflektan<tam.!
W Lidze koszykowej Odbywa się J:a_ sfę tam rabi w AZS. Ktoś znowu po.
na dany obiekt.
elęta walka
n1e tylko o zdobycie ml_ v.1edział, te w ta:k1~h warunkach loka_
strzowsklego tytułU Polski, ale I o odda 10wYch i przy tak szc~lym aktywie lenie widma spadku. Ubiegła niedziela, wy będziecie weget<:>wać. Nieprawda!
38tlI chodzi o czol6wkę, nie przyniOSła Okaw-je s!Ję, ~e nie wegetujemy, ale pra_
nam dutych niespOdzianek. W dalszym cujemy i pa'2lCa :nasza za<ta= coraz
dniach 4 i 5 lute·
:~gu na czele kroczy gdańska Sp6Jn1a. szersze ln'ęgl rozwoju. No. a złe warun.
go br. na torze łyżwiar
.
_ _ _ _ _,~ 'ki dadzą sJę na pewno Wlk;rótce zloka_
~. skim Zw. Zaw. Włóklizować.
(
.
l T .
'l n~arzł' przy u. yml~W spadkU po b. Akadanicldm ZwJąz~
nleckJego. 17, odbędą
TABELA
ku Sportowym otrzymaliśmy tylko tro.
. , II
. t Się
~. "
powoJenne !nIS !ZOchę zdekompletowanego. starego sprzę_
gier
pkt ,:;t06. kosz. tu I... lokal. w którym
'- stwa
łodzklego
ostatn1<:> zbyt
. 'd()kręgu
.
bk' . dl
10 469:355 często wooa up1e na głoW~
8p6JnSa GdaJ1sk
U
• w. Jez
zle
szy .1eJ
a
Kolejarz P_A
U
10
643:453 ' Pomimo plętrząeych się trudJlloścl I mężczyzn l kobiet oraz młodZIeży do
9
AZS Warszawa.
1Z
604:453 przerat.ajl\co szczupłego zespołu r<>bo_ lat 18 w następujących konkuren~
9
Sp6jnSa Ł6dł
11
644:53% ~,nowy
AZS potrafił usprawnić cjach.
6
Gwardia Krak&w
U
432:386 d%lałall!l.OŚć
w1~ sekcji klubu.
Sobota dn. 4 lutein - początek
13
6
ZW. Warta
52!ł:5S6 przeprowa~ rejestrację 1 werbunek
zawodów o godz. 16
ŁKS WłókD"
U
II
584:671 nowych cUoTl!kĆIW oraz powołać do ty.
Kolejarz TO;fll6
ł
l.S
596:626 <:Ja kola uczelniane. Obęcn:!e dość spa-aw
juniorzy - 500 i 1000 m
ł
Kolejan Ostro
D
3761487 nJ.e 4zliaładą: ~a piłki ~ej, ptywa_
kobiety _ 500 i 3000 In
10
I
Op. Craeovta
. , .
37ł:4H cka, szenn1ercza. narclall'Ska, teglaTska,
11
I
AZS Kr.
333:431 szaehowa,
gimnastyczna! kajakowa.
męzczyzni - 500 1 5000 m
10
1
Stal SwI'lt.
37S:533 Przez wy!lajęcie Odpowlednleh sal l ba_
Niedziela dn. 5 lutego - początek
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lsenu erlonkom tych sekcji
zawodów o godz. 14
-

Liga koszykowa

*
**

~

umożliwiono

c

w

sporlowq
Cale szc~je. :te w aparacle państwo_
wym są ludzie, którzY popłerają AZS.
chcąc, aby nie
był 0IIl .. Kopciou~em"
sportowym na terenIe naS7lego mIasta.
Pomoc ta dOdaje nam otuchy! 00 wagi
do organizowania licznych imprez. Na
pOlu pracy zewnętrznej AZS zorganizo.
wal akCję WCZ8lSÓW letnich, musze je_
siell!ne. szereg imprez w ramach Międz~-_
narod<>wego Tyg,odnla studenta. a m. 3n.
Mię<i2:yuczeLnlany Turniej PUki Ręcznej
wYstępy pływaków 1 szermierzy w Zgloc.
nu oraz Wyjazdy drużyny pUki ręcznej
do Lublina.
Nie są to osiągnięcia nadzwyczajne.
aJe d oJŚĆ .zn.a.czne.
ChcIałbym, aby opt:ymlmn małej gar_
stki Ludzi AZS u<ll2'lIellł fI1ę WSZY\S-~
łodzianom. a przede wszystlklm aka"eml_
kom naszego mJasta.

juniorzy - 1500 i 3000 m
kobiety - 1500 i 5000 In
mężczyźni - 1500 i 10000 m
'
Zgłoszenia do mistrzostw nadsyłać
należy ta
"
. adI'es ŁOZŁ, kt'.
O1y 1nlescić się będzie w sekretariacie lodowiska .
"""zy
' l'e'
- ul
. Tym
meck'lego 17
(róg Kilińskiego).

DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 31 (1653)

"WIÓk:\lbn."

"Pia si" gra

malnie elicie hokejowej Polski.
Szczęśliwie się . stało, że Włók~
niarze VI przededniu poważnych
rozgrywek o mistrzostwo Pols$:i,
wybrali właśnie "Piast" na spar~
ring partnera.
Poza normalnym składem W
dniu dzisiejszym ujrzymy już nie
wątpliwie na lodzie Chodakowskiego, który po odniesionej kon
tuzji uzyskał .ad lekarza zezW'Ole~
nie na grę.

"Bzura" (Ozorków) Włókniarz (Zgierz) 8:1
W 7.a.wodach tenisa stołowego & ft1łstl'zostwo klasy "B" ozorkowska .. BZU.
ra" pokonała. zglerslnch . Włókniarzy 8:1.
Mecz mógł zakończyć się jeszcze wyi~
szą porażką zglerzan, gdyby kapitan zwy
t;lęskieJ drużyny nie wstawił do sldadu
swego zespołu młodego JunIorka, któ~y
przegrał Je(lną partIę, Naldy naruuLenIe
że na zaWOdY powyższe nie pnybył Sil·
dzia wyznaczony puez LOZTS. Wydaje
się nam, te ostatnio sędziowie ró:liDyeh
gnłęzi sportu często ~:mledbu.lą swe obo
wiązki, szczeg6lnie gdy chodzi o wyju
dy Ich na !łabe Imprezy prowincjonalne.

Reiestrocjo

U żeglarzy

AZS Sekcja Zeglarska zawiadamia
swyeh członków. że w dniach 31.1 1 Ul
br. od godziny 20 do 21 w lokalu :Klubu
prZy ul. PołudnIowej 10 p rzeprowadZ4 •
na będz.le ponowna rejestracja człon_
ków. NadmienIli się, że członkoWie. któ
rzy się ponownie :Ue zarejestrują będą
skreśleni z ll.!ty członków.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) nazwę klubu zgłaszającego
b) nazwisko ł imię oraz wiek za- B I U R O O G t O SZ EŃ
wodnika.
SPOł..DZIELN1
Do zgłoSltenia nalety dołąezyć wpiWYDAWNIOZO ~ OSW1ATOWEJ
sowe wynoszące dla junior6w 30 zł,
.,CZYTELNIK"
dla semor6w 50 zł.
Termin zgłoszeń stosownie do § 91 przyjmuje OGŁOSZENIA
sp. upływa z dniem 2 lutego 1950 ,. do całeJ" PRASY POLSKIEJ.
roku o godz. 20.
______________~-.

lp,

Z sześciu filmów polskich. wyproou.
kowanych po woj;nie. zaledwie dwa czer_
pały SWIl treść z naszej obeenej rzeczy~
:wJstości. "Czarci ~leb" jest trzecim % ko.
lei filmem. którego twórcy stęgnęl1 do ma. Od pi~ uj~ ~ do kot'lca. po, tywem. który najlepiej charakteryzuje sca..
NIedostrzegalna przewija stę ona
. , prawie zupełn1e jeszcze nlewyko1'ZY_ stać ta przemawia do nas, jest nam biL to stanowisko. Felek wypuszczając Gaz_I jednak przez cały czas akcji. Widae jll
.tanej probl~m4tY'ki. Trzeba przyznać, ska, czujemy do n1ej sympatię. Janek <lonia na wł!\sną odpowiedzialność z are. w spojrzeniu Haliny za odjeżdżającym
te uczyni'l1 to w ~osób doslkonały. jest prostym góralem. W czasie całej sztu' wie, że dopuszcza się poważnego Jankiem. widzimy ją w zdjęciu ukocha_
Również dutą zaletą filmu j-e st to. że akcji nie wYPowiada on żadnego z gór- wykroczenia przeeiw dyscyplinie. Pa_ nej chowanym w portJ'elu przez .Jank,1
większość akcji odbywa się w plenerze nolotnych zdań. nie mówi () miłości oJ'- mięta jednak słowa komendanta strażni_ itp. I tu mimo woll nasuwa się skoja_
a11 nawet tak
rueliczne sceny kręcone w ate_
.
d k
ł
1t ni
wi j czymy. o u.śwJadooniemu społecznym itp. cY. ma przy tym
zaufanie do kolegi. rzenle z filmami zachodnimi a 6zczegóL
er są
os ona e,
e sprll a ą I>.rzez cały jednak czas widz ma silne Myśli jak człowiek wsPółodpowiedŻialny nle amerYkańSkimi. gdzie każdą fabułę
Ilajmnlejszego wra:l:enia sztuczności.
wratenie, że MedzI !p<)Stępowarue czło. za to. co się dzieje na strażnlcy 1 na od. sprowadza sl- ę z reguły do zagadnien1a
Fabuła filmu jelSt prosta. Zasługą Ta. wieka na wskroś prawego i to co on czy cinku granicznym. będącym równoeż pOO On 1 Ona.
deusu Kań!sktego - s-ce_n arzysty, polega ni. staje się oczywistym i zupełnle zro- jego opieką, Widz z zadowoleniem ob_
Mówiąc ogÓlnie o filmie. nle sposób nie
w tym wypadku na uniknięciu przein_ zumiałym. Tego rOdzaju człowielt nie serwuje serdeczny stosunek. cechujący wspomnieć o znak<lll11cje WYdobytym fol_
trygowanla
samej fabuły. Narastanie mógłby przecież inaczej postąpić. Jasiek współżycie
żołnierzy z przełożonym!. klorze wsi góralskiej. Sceny z tej wsi.
akcji \V filmie Odbywa się w, sposób pro_ Gazdoń nie lest jednak odosobniony. Ta .Jest on dla niego przykładem przemian. jak np. wesele
są prawdziwą okrasą
sty i logiczny tak. że nawet pewna kich ludzi jak on jest wielu, szarych bo_ zasz1ych po wojn Ie również i na tym od_ filmu. Przez te niestety krótkie sceny.
przypadkOWOŚĆ wydarzell zaobserwOWlI. ha terów dnia codziennego. W omawia. c4nku.
które zostały potraktowane raczej jako
na VI niektórych scenach wydaje Gię nym flijroie takim pozytywnym bohateW "Czarcim Zlebie" bardzo silnie pod. tło, Tadeusz Kallski pokaZał jak wdzięcz
być zupełnie na miejscu.
rem jest Felek-Ikucharz wojskowY, jest kreślony został również -moment przy_ nym tematem dla twórczości filmowej
TreścIą filmu jest c~ka 1 odpowle_ nim DzieciUCh, są nimi WSZYlScy pozosta. jaźni polsko_czechosłowackiej. Zołnierze mote być polska wieś wraz z cał~ swą
dzialna srożba wojsk OChrony pogrBni~ li tomterze strażnicy.
n1e wygłaszają przemówień. Z całego ich malowniczością i problemami nurtują_
cza w naszych górach. MłOOy góral .JaNa specjalne podkreślenie zasługuje postępowania bi je jednak braterstwo cymi jej mieszkańców.
nek Gazdoń zostaje powołany do woj_ doskonale uwidocznienie w fitmie stro_ żołnier.zy polskich 1 czeskich nie tyłko
CałOŚCi filmu dopełniają piękne zdję.
ska. Służbę swoją OObywa w WOP w ny wychowawczej wojs-k a. Czasy. k iedy jako WOjskowych. ale jako przedstaw!. cia plenerowe.
Adolf Forbert ukaz&ł
Wysokich Tatrach, Zbiegiem okollczno_ żołnierz polski był jedynie ślepym wY- ciel! dwóch bratnich narooów. Bezpo_ nam cały urok polskich gór. a niektóre
6ci zostaje on wplątany w aferę prze. konawcą rozkazów. należą do przeszło. średni l przem a wiający do widza spo_ ujęcia
dochOOzą do szczytów techniki
mytniczą. Dzieje się to wbrew jego woli ści. W odrOdzonej Polsca wymaga się od sób w jaki przyjaźń ta z-ostał.a na filmie operatorSkiej. Bardzo efektownie wypad
! świadomoścI. Z afery tej wYchodzi żołnierza pełnej. świadomości obywatel_ uwidoczniona jest jedną z dalszych za. ły lIczne zdjęCia efektownych zresztą 68_
ostatecznie zwycięsko.
ski-ej. kształci się go w zrozumieniu za_ sług realdzatorów.
mych w Bobie zjazdów narcIarskich.
Postać .Janka Gazdonla w omaWianym dań, jakie na nim spoczywają jako na
Osobna uwaga należy się ujęciu tzw.
Mówiąc o grze zespołu na pierwszym
filmie stanowl rozdział sam dla siebie. członku społeczeństwa tak. by umiał on wątku miłosnego. Miłość .Janka do Ha_ mIejscu
wypada wymienić Tadeusza
W całej naszej powojennej twórczości sam w nieprzewi-d.z!anych wypadkach po liny jest może naj subtelniejszym mQ_ Schmidta Vi 1'011 .Janka Gazdonia. Dużą
filmowej nie Slpotkaliśmy się z tak do. wz.ląć decyzj-ę zgOOną z jego sumieniem mentem tego filmu. Potraktowana ons jego zasługą je$t fakt. 1ż postać ta wy_
&konatym opracowaniem postaci tzw. po- obywatelskim.
Izostala. zupcłnle zresztą słusznie.
jako padła tak przekonywująco , Oszczędny w
zytywnego bohatera. jaką spotylkamy w
"Szczególny" wypadek". o którym mó. motyw racl!:ej uboczny. Zobrazowaniu tej środka.ch ekspresji aJttor wYdQbył z od.
..Czarcim Zleble" w OGoble .Janka Gazdo wi komen-clan! straż!llicy lest właśnie mo,_ miłości poś więcono na ogól mało mdel· twarzanej l>rzęz siebie l>0stac~ wszl.stkle
ł
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(Lódź)

Mistrzostwa w jeździe szybkiej
w

OgniWO (C les7.yn)
(Kry ...

Związkowiec

ligOWYCh, czy zawC>d.ach rn\ ędzynaTodo.
Legl~ (W_wa) _ CracoviA.
wych, wzg)ędn l a ml<:'dzymtastowych.
D·' .. .
-mienIone na. lllerw.
- Cl.ym pan tłumaczy os tatll.!e n iepO_\
lUZS~Y. w~ b .
0$ oda.tza.ml
wodzenia boks erów J'~odzi?
szym ~lUe;;SCIl.
ędą g rp
- Kiedyś orga nizowan e były u nas pro SP ll,f,\{3 n W .dn,," 2.lnte{;1"o. lIi rtn~łp os-t anO'Vlono, ze (O Ql
"
,
t. . ,
... '"
pagandowe .. czwartki . f'e\\na C70ę~ C :.13_
' j
k l'rlI j si zw 'cięskie Zł!
wOdników nic ma sparring_partnerów. CJ "e za wa l Hl ą
ę z ~ ra: tur.
bok-"Crzy, którzy n1e należą do drużyn sPlłly, zaś polu~nane ro eg Ją
ligowych, maJą trudnoŚC i z rozgrywa_ niej o 5-3 mieJsce.
niem spo.t.kań. a nic tak nie uczy, jak
zawOOy.
ProjektUję porozumieć Sil: z
treneramI Innych klubów. by organizo_ Dziś
wać pr1.ynajmnlej rilZ w tygodnlu wspól
Łodzi
ne treningi, Wówc2<as nastąpi wymiana
Dziś o godz. 11f
mYśl! mIędzy trenerami 1 zawodnit iiml.
na lodowisku przy
Korzyści będą kolosalne.
Mlodzi pię.
ściarze ŁOdzi powinni zd'obywać więcej
ulicy Unii rozerutyny.
grany zostanie to- Jak będzie z Wrocławiem?
warzyski mecz ho
- Wygrać z Wl'oclawiem będzi e trud_
kejowy
między
no. Drużyna wy~tąp1 w oFłablonym sk1a
drużyną
"Piast"
dz.le bez Czarneckiego, )<:tóry IM p~knię
Włókniarzem.
ty luk brwiowY. Sądzę, te zastąpi gO (Cieszyn) a ŁKS
Szal1ński.
Pn:eWlWuję, że będzie \"Y- Wskutek złych wanmków atmonik 8:8. Niech walczą młOdzi zawodnI. sferycznych zespół gości nie zdą1
cy. N1e trzeba specj<llnie m:t.l'twić sili żył' przygotować się odpowiedniQ
tym, ~e się przegrywa mecz. Musimy d.1) rozgrywek mistrzowskich
~
wY'SZkou.Jć nową, młodą k-adrę repre_
dlatego nie awansował do Ligi,
zentantów ŁOdU, a wówczas zaczniemy
lecz mimo to zalicza się do druzwyciężać.
żyn sdlnych, ustępuj ących miniJ. N.

przyszłoŚci

się

mecze i rewan·
zestawieniu:

H _1
pożą<lane

elementy, które winny ella ..
rakteryzować bohatera zgodnie 7. założe.
niem realizatorów :filmU.
Stwierdzić należy. że gra całego ze5ll0
łu B4t.tOI\$.ilego sIioIh b~tpienła na. b.
wysokim pozl<:>mIe. Zasługą ich jest to,
że &tw(')rzyli typy wyraziste. przemawia
Jące do widzów swą porosłotą I un1knę1i
PTzesadnego patosu.
który
n1estety
cechował
większość
naszych filmów.
Os:lągn!ęeJe to należy za~i.sać r6wnlet na
k<>nto reżysera, który dolożył starań. by
autentyxm poj!taei jak 1 t1a został za.
chowany we
Wljzystkich szczegółaeh.
Przy tej Okazji wypada nadmienić. t,e
role żołnierzy czeskich kreowal1 we fil.
m4e studiUjący na Ulliwersytecle Łódz.
kim studenci cZe$cy.
Do doskonałego
stworzen1a
atmosfery wsl gćraJskieJ
przyczynili się górale z Cb.ochotowa, Zakoopanego i okol!c, którzy jedyni może
z całej obsadY grali l;affiych siebie,
Wartkość akcji filmu pny jedn()C~.
snym konsekwentnym narastaniu drama_
tycznym trzyma widza w napięciu przez
cały czas
jego wyświetlAnia. To, że
..Czarci Zleb" przy swojej Ile!l!!acyjnej
tematyce zachował tak wiele momentów
dycta'k tycznych jest Jeszcze jedną z~łu.
gą :reallzatorów.
Do niewielu drObny.ch ruedOCIUnlęć w
tym wYpadku natury teehnlcznej nale_
ty nieco wadllwe udźwlęl(owlen1e pierw_
szych scen filmu.
Wydaje się , te PO obejneniu .. CUl'ciego Zlebu" możemy wyrazić jedno ży_
czenie pod adresem polskiej klnemato.
grafii:
Wi'ice6 takich fllmOw .
~. " K,oztowle.

KALENDARZYKI
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Z oszczędność do d

brob t mas Na wsi czekają na śnieg

'l'egorO<:!Zlna. zima. jeat bardzo kapryśna.
Temperatum skacze jak u chorego na
ma.le:rię. Desuz, błoto śUrLgawice., gro
da zmieni1!lj~ się co kilka dni.
Małe i duże dzieci tęsme wYC2:ekuj/ł
JUTRO:
Jak już donosiliśmy, dn. 28 bm. odbyła się z inicjatywy "Głolm Ro- nawiają rozwijać, pogłębiać i propa- śniegu. Jak to pn;yjemTllie tarzać się w
STYCZNIA
Ignacego
botniczego" pierwsza narada oszczęd nościowa Łodzi i województwa w gować współzawodnictwo w oszczę- IJlalym puchu, lepić bałwany, prowadzić
sprawie jndywi:dualnego i zespołoweg o współzawodnictwa w oszczędzaniu. dzaniu, otaczać opieką mistrzów 0- zaoięte boje kullami śnieżnym!. Większe
,
.
b
•
h
li
l
dzi<'! Cj myślą. o wycieczce IM Stoki lub
Na zakonczcme konferencji ze ram uc wali następującą rezn ucję, w szczędności i popularyzować ich o- 'wz:górro l.a.glewniclQie. by zej;yć szla.
której m, in. czytamy:
siągnięcia.
chetnego sportu na desk.a.ch lub san.
W.uNE TELEYONY:
"Wielkie zadania stojące przed pracy zatrudnionych w zakładach
System oszczędzania, który obeJ- ka~t28.Sem szaro i twardo wszed~.
Komenda M.JeJ~1Ul M. O.
263- 60 nami w związku z rozpoczęciem rea- produkcyjnych, handlowych i usługo- mie szeroki krąg pracujących przy- śniegu nie ma.
PogotoWIe Ratunkowe, PCK 104.44. li;-l~ \liZaCjj Planu O-letniego, planu budo- wych oraz we wszelkich instytuc- czyni się niewątpliwie do skupienia
Najba.rd2liej ndcpokoją. slJe chlopj i agro
gwy fundamentów socJ'alizmu w na- l'ach do masowego podJ'''cia
apelu wszystkich robotni!{ów i pracowni- nomowi e zw~cza
wd>~jscy. tych,
Soo,n które
zasiewów
jest
Bt- a .,....__
"nlezły,
jesleni
..
Hlejllld Ośrodek [nfonnacjl
159-15 szym kraju są możliwe do wypeł~ tow. Walas~czyka. Zebrani wzywają ków wokół realizacji wielkich zadań wC"ZeŚdli·e dostały ~ do gleby Te ZiIISIo •
. nienia tylko przy rozległym zasto- aparat administracyjny i techniczny stojącyca przed nami - realizacji wy m!Jały doln'e warunkd kl:iiinatyczn,e 1
Dużer" opltel,
sowaniu oszczędności. System oszczę- do szybkiego opracowania bazy wyj- G·letniego Planu, zbudowania funda- ~=~Yb~~rr~:' :~y llB.~et~~=;
dnościowy, który w ciągu ostatnich ściowej i sposobów uchwycenia osią- mentów socjalizmu.
im zamkoćllzić. Jednakże gdYby m:"O'Z}'
Dzl.!lejSZej nocy dyruruJ" apteki:
miesięcy został zastosowany przez gnięć oszczędnościowych dla współ·
Zebrani postanawiają, celem d~l- zwl!ękmyły się i śruiegi nie spadły, m.
Groszkowsk,i - 11 Listopada 15; Jarzę. całą klasę robotnicz" wykazuJ'e, że zawodni.ctwa w oszcz"dzaniu.
sze) wymiany doświadczeń w dzle- chodzi
obawa, że partie leżą,ce lIl8. zoo.
..
"
cmoh wzgórz mogą. do2nać ~ej,
bowskl - Pabianicka 212: Krasińska apel tow. Walaszczyka ohejmujllc
Przedstawiciele organizacji partyj-j dzini'e oszczędzania, organizować re- B:lyc'h szkód. (;onej z zasiewam! późny.
J'ara.coza 82;
LUS7lczewslta - Marszałka szerokie "masy robotnkze ujawnił nych i związków zawodowych po~ta- gularne narady oszczędnościowe".
nu, które oćlJbYły się w suchym okTesoo
Stabflna.. 50: I(rych - Ką.tna 54; Rytel - nieznane dotychczas źródła oszczędjesj,ennym. RośJdIny te lMł wQ,tłe i tle
~ suche mrozy. Dla niJch śndeg JESt
Koperniika 26; Wagner - Piotrkowska 67.
ności, przyniósł wiele nowych form
".
tak konieczny jak olepla pieTZ)'IIIka dla
oszczędzania. Praktyka wykazała, że
. . . ..J"ą
ro"ę
sia.bowitego dziecka.
można
oszcze_dzać,
dziPki
zmniel'szeWAIr
.
.
.
.
.
.
.
~
'
7
Suctle mrozy natomiest dobrze 1WJ)ły.
Teatry
'"
wa.jl'ł IM skn.tmenle gleby,
wYllJiIseC!l:eruJe
TEATR PARSTW. lm. ST. JARACZA, nin zużycia surowca, większemu wY. Ważne
chwastów na zimowych podorywkach.
o godz. 19.15 .. Zio'lona ulic~".
korzystaniu maszyn, dzięki oszczędRówruież SZ>kodJl.iwe gryzonie p<XOO'5Z1ł duo
'd
.
Co roku. pewna częć absolwentów dowa. PKS szkoll teoretycznie okolo 1 :Ile slJmty, z czego ocrz;ywiśCde ciemy SIlę
TEATR POWSZECHN}( - o godZ. 19.15
neJ gospo arce energią i materlała~ szkół średnich decyduje się na dalsze mies. zaś pra~tycznie - 2 miesiące. Za lmMy rol!ndlk.
"Przełom" •
Drnewa owooowe jesozcze ~ do7lnały
SEATR .,OSA" Trao!:,utta l. tel. %72,10: mi pomocniczymi, skróceniu procesu kształoenie. Nie wszyscy chębni zostają interesowani mogą wnosić podania do
o godz. 19,30 - "Romans z Wodewi' wytwórczego, zmnieiszeniu remanen- jed'lla·k !przyjęci na wyższe uczelnie. właściwYch 1m terytoria\nle DOKP lub szkody. Zwlaszcm jeśli młode i bardziej
lu" z T. Wcsołowsldm.
tów międzyoperacYJ·nych. Dos'wiadcze Większość odrzuconych kandydatów chce Dyrekcji PKS W Warszawie.
c,oz,ułe, ?JOSta!y za.bezplecuh.ne przed mro,
się dalej 'Uczyć i staje w takim wypad_
Za!!,otrzebowarue na llceaUstów zgło- zem słomą. i 1lMV0zem końskim.
HATR KOMEDII l\ruZYCZNEJ .. LUT,
l\'lA"
o godz. 19.15
..Królowo nie wYl{azało, jak poważny udział ku przed problemem: co począć dalej? siło rówru.eź Państw. Przeds. "Or:bts ", któ Oca:ywlście naileźy tyczyć (o ilae to ODA
w oszczędzaniu ma nowatorstwo i Ale fakt nie !przyj-~la na wyższą uczelnię re organizuje kursy dla !kasjerow, 1.n!for pomoże;), tebY spadł jak JJajszybcllej ob •
. przedmieŚCia",
nie odbiera jednak momości d.atszego matorów, prac0'Yni'ków turystyki w fity śnieg. NJe chodzi tylko o rad.oś6
PA$STWO\VY TEATR NOW"Y (ul. Da. wynalazczość robotnicza.
kształcen1.a się w wlelu specjalnościach. Szk:Larskiej Poręble oraz księgoWych w 1 pl12IYjerrmość. ~eg, mimo, te zwt\lllrSm
8zyńskiego 84) nń~cey;rmy.
Zebrani
stw~~rdzają,
że
w
celu
poChętnym przychodzi tu z pomocą Cen Warszawleż S2lkolenie trwa około 6 t y_ koszty ut=ymanla JromUIllintacji w 1IlOII'.
~EATB T.ALEK .,PINOIHO" - o godzi.
.me 9.30 - "Historia cała o niebieskich głębienia i rozwoju akcji oszczędno- tra lny urząd S2lkolenia Zawodowego or- godni. KandydaC1 mogą zgłaszać się do rnalnym b1egu. a dororcom dom6w prq•
,.
•
. b d
j t • • • j
ganizując rM.nego rOdzaju kursy t~re_ Dyrekcji "Orbisu" w Warszawie.
spa.ma. nie1llllłych kłopotów, l'lI!. ogół jest
migdalneh".
sClowel mez ę ne es uJęcie le w tyczne 1 praktyczne, przygotowując mlo Min. Poczt i Telegrafów zgłosiło za. zjaW1!Skiem po~ytec'Znym. La.godzl szklod.
ściśle ustalone ramy.
dzież do !pracy w różnJóCh zawodach.
potrzebowanie na pracowników w służ- liwa <WIa.lallność mrO!Zl1 na OIZimlllly, '1l!Ima
Ustalenie w nafbliźszym termilnle Akcja szkoleniowa tego ;rodzaju prowa bie pocztowo_telekomunikacyjnej w r61 g8;Zyru1Wm.'le 7liemn~1 i bUT8ikl. w kop.
norm przez aparat administracyjny, dzona jest w porozumieniu z poszcze_ nych większych miastach Polski, m. in. cech i piJw'nlica(:h, ułatw1&. zwó2lkę drzewa
ADRIA _ (dle. mIodz.) _ "Wyspa bez,
d
dn
gólnyml m.lnisterstwam1, którym zależy w Łodzi. Zalinteresowan.! mogą wnieść z lasów, często skraca odległości (tam
Jmf.eJUtl\" - godz. 16, 18. 2AJ.
§~f:W::ł:,ro:ak:Ó:;:h k::~O:i~~\ę:~ z~tr~~~~~ ;'w:;:~i~j;:;m~:od~~ ~!~~ ~tr~~ie~fc;~ ~~:r b;'ć V;:~~ ~l~~~ć ~~w~~i ~~~~~
BAŁTYK - "Czarci żleb'· film polsko
t
'
•. .
"
wymi.
solwend liceów ogólnokształ>cących i za na~,oemrla gleby życiodajną, wilg""" a .
produkcji - godz. 17, 19, 21: dozw. no owac swe OSIągnięcIa zmmeJTak więc MJ.n. Komun!.k.acjl podejmu wodowych.
~łowiJeJc posia.da duże mO~lwOici prze
od lat 10.
szenie ustalonych norm zużycia, jest je sia zatrUdnić po przeszkoleniu absol Min. żeglugi orga,uizuje jednoroczny tW61"ZJa:Il.ia. przyrody Coraz ~rruelej inge.
wentów liceów zawodowych i ogólno. kurs dla oficerów Marynarki Handlowej roje w jej prawa. które uchodziły za. Dle
BAJKA - .. Pie'ń ta.jgi·' godz. 17,80, 20; nieodzown/ł konieczności/ł.
dicJ7;W. od la.t 14.
Zebrani wzywają wszystkich ludzi kształcących, dając im pracę w centra- w Państw ośr~ku Wyszko Morskiego w ztnlenme. Oczywi~cle zasieg tej lngeren.
ODYNIA _ .. Prorram Alctualnn'cl Kraj.
lach Dyrekcji Okręgowych Kolei Pań. Gdyni. Po ukonczeniu go, absolwenci za cjd zależy Od poziomu naukj i stopnia
• Z.f!'. Nr /) _ gOdzina 11. U, 13,
stwowYch, w słUżbie hamdlowo_tarYfo- trudniona być mQgą w Maryn!lrce Han- wyposażenia technicznego. .Tak dotyl)h.
16, 17, 18. 19,20. 21.
... POLIKLINIKA
i~~le feo~:~~~~~a ~~n~~ai~S:i~ d1g~iralny Urząd SZkolenia Zawodowe_ f~~~td;~~:a~~~:z~~~~
BEL - (dla młodz.) - .. Sluby kawałer- CHORvB Z A W O D O W Y C H
.ięcy, zaś sU!:olerue praktyczne od 2 do go organizuje również r,M.ne kursy spe. te wpływ człowieka na kllmat będzie II~
skie" - godz. 16, 18, 20.
4 mies., w zaletnoścl od stanowiska.
cj.alne, które. upoważn eją do ~jęola sinic zwiększał.
MUZA _ "Bogwta narzcczona" _ godz.
z a. t r u d n ł
ZatX>trzebowanle na !pracowników w posad w panstwowych
przedslęblor(loł).
18, 20: do:zw. od lat 14.
służbie administracyjnej
zgłasza rów. stwach han~lowych i
przemysłowych.
POLONIA - .,Czarci żleb" _ o godz. 17,
(TK~)
niei: Pań.stwowa KomUnikacja Samocho Czas
trwarua
tY'Chod'kursów
przewidywa
ny Jest
na okres
6 do 18
mdesięcy,
19, 21.: dO?J\V. od lat 10.
w zależności od specjalizs,cj!.
J'RZEDWIOSNIE ,.Sumienie" godz.
'tnl
Zainteresowani mogą otrZymać bliższe
18. 20: d<>=. od lat 14
Pożądany(a) -ę-bSOlwemt(tka) sikoInformacje w następujących punktach na
W
. k
ta'
ł
h
BonOTNIK _ "Mdczyin\ w Jej tyciu"
ły chemicznej. Zgłoszenia osobiw środę, 1 lutego go~ 1930 odbe. terenie całego kraju: GIlwice, ul. Sowlń
~~z. U z zapy . mam na.szye
ste W Kancela.r.i.i. Poliklilniikl, Nad7:le Się w sa.Ilil F.illllaXmonId órfl'8liwwwany skiego 6, Dział Kadr Centr. Zarz. Przem. czytelmkow w SpraWIe opłat tete:fogodz. 18, 20: dozw. od lat olG.
BOMA _ "KrWllWB Woodettll" _ godz.
rurowicz,a 96 w godz. 12-14. pnC'L .. ,ARTOS" Koncert mu~yki po\s1<l1e.l, Chemicznego; Warszawa, ul. Brac1oo. 22 nicznych wyjaśniamy, że opłaty ryw którym udzll8l wezmą. artyści op~l: Dział Szkolenia Zawodowego Centr. czałtowe za aparat w tzw drugiej
18 , 20 : d07:W. od Ia.t 14 .
(k
JADWIGA DZ!KOWNA (sDpr8JD) i AL, Zarz. Energetyki; Warszawa ul. Elekto_
f'
. . . .
PltORD - "Dźulbars" dla mlodz - ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_2_19_)..IIJ FRED LANGER (bas). oraz koncert, rolna 11. pok. 206 - Min. Przemysłu Roi stre.le (p.eryfene mlam) uleJ1;ły
godz. 16: ,,1\1ilczcnic jest złotemd - :m1strn FlJIha.rmonil Warszaws:kiej ALE, nego i Spożywczego, Wy(iz. Szl[ol. Zawo. takze obmzce o 100 zł.
godz. 18, 20; dozw. od lat U.
KS~NDER POLESKI (skrzypcel). Akom, dowego oraz Depąrtament Kadr Mln.
Ponieważ taryfa weszła w życie z
STYLOWY
WicCJ:na Ewa'" godz 18
zło'ych
pa.nJluje WIKTOR WEINBAUM.
Han<l1u Zagranicznego, Katowice, ul. F r a n · .
, . .
20: d~ dd lat 14.
'
. '
,
,
W progmmLe tego interesującego kOlll' cuska 50. (P)
kllku"mowym ~poźmemem - .opłaty
'WIT
Dm
li"
18
Redak j
certu zna.jdą się arie, pleśni l ubwory
za styczeń obllczone były Jeszc1.t'
- " :leci u cy - godz. ,20:
c ę naszą odwled2li.ł wczo- ~e lromJ>.Ozytof6w tej ml'u'y, co
ąd
wg starej taryfy. Różnica ta będzie
domv. od lat 16.
I raj motorniczy MZK StaniSław ......,u .....""'o. Wleroawski, Karlomcz, :ro,
.
dr
ch k
l t
b
TĘCZA - "Swiat sie Amiejc" - godz . Scibiorek który 26 bm prowadził teylw. Niewia.domski d. in
•
o lczona W ra un u za u y T •
TA~!;o' ":8·~Dz~~3~~ikd7N:e la~a~~" 1 Wóz ~in:Li' 11. godz. 14' ,zgłosiła. się w B~:~. ~O-n:s~y~Ww1m8re::eń~=~ Odziału
(w)
godz. 16, 18, 20.30; doolV. od lat 16.
do mego pa~azerka
poprzedmego ponadto w godz. 17-19.30. Członkowie Przem. Odzieżowego
WISŁA _ "Rajnłs" _ godz. 16.30. 18,20. kursu do Jullanowa i wręczyła mu zw. ZaW. karzystajl'ł z 50 proc. znlżki
20,30: dozw. od Ia.t 14.
500 złotowy ban1mot wydany
jej nabywając bilety 'IV ORZZ (Traugutta 18).
Na lIlIiedzielnej konferenCji odŚ. P
WŁOKNIARZ - .,Czarci źleb" - godz. omyłkowo przez konduktora
jako
działowe:j
Zw. Zaw. Prac. Przem.
Z BACHMANOW
19,80: 18,30; 20.90; domv. od lat 10.
banknot 20 złotowy W reszcie ze 100
Odzieżowego delegaCi dokonali wy_
WOLNO.st - "Cznrcl żleb" - godz. 16, złotych
boru nowych władz Oddziału.
18, 20: dozw. Od. lat 10.
500 Źłotych natomiast
zapłaciła
N t
dni
IAC~TA - "Al" Baba I 40 ror:b6jnlo
. I
tud tk
d któ . k
Ubezplec7Ja.lnl.a Społecr.ma w Lodzl
as ępnego
a Zarząd ZwiązSODALIS MARIANUS
k6w" _ godz. 18 20' dozw od lat 7 pasazer ta s
en a, o
rej on!Ilt~e do vt.IiadotrJOśOj /Ub~eeoo.
ku ukonstytuował się jak następu·
zasnęła w Bogu, dnia 29 Bwcznll\
18,30: 20,30; dorW. od lat 7:
. konduktor przyjął go również
za I nym. poblerają.cym zastłki rod7Jim1e je:
1950 roku, prużywszy łat 58.
banknot 20..złotowy. Ponieważ w y - , bC1JpOŚredru.o z Ubezpl.eczaJlnj, że po.
. Przewodniczący - Szymczyk MaPogrzeb odbedzie slo, dnl'lI. , lu'
dał natychmiast i nie miał w torb!e
cząwszy od dnJIa 1 lutego 1950 r pn;y
nan
tego o godz. 14 z kapUcy Starego
nzmOIoM DO LAT • WSTĘP DO za' dnego banknotu
500~łotowego,
.
W'
d
.
S
.
Cmentarza
kntolickiego, o czym
~
tl:gl:a.slz:ani'u s!~ o zas!łkj rod7JllIme l!lR>
aceprzewo ro<!Zący waderzawiadamiaj~ n1entn1eni w
bólu
KINA WZBBONlONY.
studentka nie mogła udowodnić, że leży co mdesiąc pmed1cla.da.ć r.I!I§wJa.d., ska Apolonia
MMl. DZIECI. SIOSTRY.
tyle zapłaciła. Przygodni świadko-. czemd.e praoodawcy o wysokości za,
Sekret:l112l - Piechota CzeS'lawa
BRAT. SYNOWA, ZIJSC,
wie również twierdzili, że wręczała robku w miesi.llC'U ubiJegłym. Do za.,
Skarbndk - Wiercińska Henryka
WNUKI 6 WNUCZKI.
V
20
studentka stra.. robku
nalety WS'llelkie 'WY'I IK ,
prezydium - Rakowski
Mua św, żałobna odbeckle BIll
DZIS
płaty (premie, nagrody, dodatki itp.łl,
aztmlerz..
. "
dnia 11 lutego w koścle1e parafia!.
ciła kilkaset tZłotych, które w tej od których ......w__ -'A po"-t-'- ńd
Przewodroczący
K'omJ.Sjl Rewinym św. Piotra i Pawła o lIrodz.
- W sa.l.! Urzędu Wojew Ogrod0'W3. h"" dz' I .
., .
ółt
vv .....,. ... "
...... """
~
7 nno,
(1028 g)
lIS, o god~. 11 plena11lJ;e pooiedZemde WRN c Wln
lę u, ?CZClW;OSCl wsp ow~wYn~gro~ell.
(ile 1207) I zyjnej Piłacl'k Zd2lislaw
Sekretarz - Kciukowa Zofia.
i .................llii
- w lokaJlu St.lwostwa Fo<l Pabina'iJClo!i. rzyszki podrozy moze odzyskać. Ple
210. o godm. 18 Plenarne" poEJiedzenile I niądze rznajdują się u m.otorniczego
DRN
S 'b' k ktO
twi cizi . e
- W Ośrodiku Prop. Sztuki, Pal1k SLen stuCld10rtl ~. ory.
erlo ' zi ~ozna
klIieWiCllA, o gOO.z. 19 odCZyt G. Timofie,
en {" l prOSI o zg szen e Slę na
;!(lwa Pl. .,IiJterutUlI'a Lodrli o.kresu kaJpd, ul. Suchą nr 6, m. 7, w godz.: do 10
taJ!,lls.tycznego".
rano lub od 17.
(z)
- W lclk.alu NOT, PiwkÓwBka. 102, o
godZ. 19 od;clzyt mż. Wł. Surewl!cza pt.
"Nowoczesne metody otrzymywa.nill. mas SPÓŁDZIELNIA
Czytelnicy nie lubią statystyk.
W Pabianickich Zakładach Che- cznym Kazdm:ferz Grochowalskl t
celulozowych uszla.chetmonych".
WYDAWN I CZOCzasami jednak tzw. su{!he cyfry micznych walka o -jakość ma spe- mistrz Leon Starzyński, Ich nazwiposiadają głębszą wymow~ od słów. cjalne znaozenie właśrrle ze wzgl~- ska z szacunkiem
są wymaWiane
~
Tak właśnie jest w tym przypadku. du na eksport. Zawdzięczając do- przez wszystkich pracowników faO
110
..
Nic lepiej nie ilustruje
rozwoju brej jakośCi produktów zakłady Ildo- bryM. bo każdy tu rozumie, że t yWTOREK, 81 stycznia.
.ł
współzawodnictwa pracy w Zakła.\ były dla swych wyrobów rynki za- tuł przodlJwnika, zdobyty cocWIenną
11.57 Sygnał c=u 12,04 DZIENNIK.
dach Pr.zemysłu Chemicznego "Pa- graniczne. Dziś fannaceutyk.i, barw- ~aw:z:Iętą pracą, to wielki zaszczyt
~~~~~. M~~ ~~V1k;;'a~m~
Z
biarrlce" jak kwoty wydatkowane na niki itp. artyklrly produkowane w i każdy marzy o tym, by zaszczytu
KronJllIm węgie.rs.\m. 14,20 "Wspomn.ienle"
Tatleusz Boy- eleńskl
nagrody dla ~cięzców w poszcze- Pabianicach kupuje ZwIązek Ra. tego dostąpić. Może dlatego właś- m=Y'lm. z płyt. 14,55 Audycja. PCK ZNASZ LI TEN
gólnych miesiącach ub. roku: w sty- dziecki,
Czechosłowacja.,
Dania, nie praca w zakładach idzie tak dodla chorych. 15,10 "Muzy.ka VI szkolnej
....
czn.iu i lutym nagrody wyniosły łą- Szwajcaria, Szwecja, Albania, ·Ru. brze.
gazetce rad.imvej - audytja slown.o.muz.
Cyganerita krakowska 52 ~lustr.
czrrle 35 tys. zł., w kwietniu 45 tys., munia, Węgry.
dla S7.1kół poopoludmklwych. 15.00 Audycja
Spokojny rytm pracy zakłóca
161 str.
250 zł. w ,cz~rwc.u 92, w sIerpniu - 100, w
Do tych doskonałych wyników
dla św~et!Jre d7.liccl~h. 15.50 Pogadan.
ka sportowa. 16.00 DZIENNIK POPOI...
pazdZl~r~ku 10'7 tys .. zł. itd. Je przyczyniły się głównie dwa czyn- tylko jedna tro;;ka: Związki ZaW9~20at~n.o4~z:~zkl~~;5,w,B/=r.1
Irena Przewłocka
dnoczesme ze wzrostem ilości uczest niki: współzawodnictwo pracy i ra- dowe. opracowując regulamin zuży
cia ubrań ochronnych, nie uwzglę
rue" - wspomnóania H. Kedraik. 16.30
MIASTO
OGNIU
ników współzawodnictwa, których cjonalizatorstwo.
dniły specyficznych warunków pra.
~ga,dBmjkl!l. dr W. PogorzelSltiego pt liczba stanowi obecn:!e 99 proc. sta..,
•.Nowa uczeln<e. łódzka - Akadoottl 'Le,
nu zatrudnienia, wzrastała ilość i ja.
- Jakośc ł .llosc produkcji jest cy w fabryce chemicznej, gdz!e roJoa,rnIm". 16.45 ,.Pam.;:!ta w W~gtonie".
214
str.
250
zł.
t
l
d
U
ś •
17,00 KOIIlcert ro=ywloowY. 17,45 Kromka
kość produkcji
wpros proporcJona na o o c. pra. botnik styka się bezpośrednio z
W
~ .S.P." - audy(;ja slowno.mmyCZ11lO.. 18.0~
J rg A
d
•
cownlków,
biorących udzIał we kwasami, solami żrącymi itp.
,.z kre.ju li 7):) ś~V1il/l.ta·:. 18.15 Recital
O e ma o
Do września ub. roku chodzi~o współzawodnictwie jak powie- tych warunkach jednI) ubran:!e rosltr:Dypcawy E. Unu~kteJ. 19.00 Pogadal!l
RYCERZ NADZIEI
głównIe o Hość Plany pod wzglę- dział dyrektor zakładów WładyS'ław bocze na rok - to stanowczo za maka.. 19.15 "W rytmIe ta.nOO7mym·' . 20.00
d
loś .
.
L b
ht
ło. Również nie przydzielono zakła_
DZIENNIK WIFJCZORNY. 20.40 Muzyka.
żyCie LUlisa CMlósa Prestesa.
em i. :'- byYlały .stale p.rzekracza- e rec •
Każdy z praco- dom ubrań ciepłych,
co daje się
rozrywkowa.. 21:00 I{jonc~rt ~rmfon!cl.nY·1
Tłum. z jęz. parlugalsldego
ne, w~ąz o Wlęcej l ~ęcel procent...
,. .,.,.""",.".,."."'<"'.'."';<;;;
wników
wniósł szczególnie
we ~maki robotnikl)m
21,40 ..Ws-z.echruc.a Radilowa. 22.30 E Gruda,; 1\1 Hołyńska
lecz Jakość produkCji utNymywała
"Zwyrbalcl\Vł'. b·~cówka. pod wesol:,rm wler
...
' .
t l
t
. ;
więc swoją cząst transportowym.
Podobnie kwestia
chem". 22.50 Muzym'l. ro=ywkOWll. 23.00
300 str.
320 zł. s·ę s a e na .ym. samym pozlOm.e
kę
do ogólnego obuwia nie została zadawalająco
OSTATNIE WIADOllWtlCI. 23.15 U\\zyJt:l.
(k 1102)
Wreszcie pOWledz:ano: stop! Towawysiłku
Są jed- rozwiązana. Trepy nie dla wszysttam~ozna. 24.00 ?&ko11czenlle aud. i Hymn.
ru musimy dawać nie tylko dużo ,
nak w zakładach kich pracowników są odpIJwiednie,
lecz też jak najlepszej jakości. Opraczterej robotnicy nil; pewnych działach należałoby
cowano wówczas nowy regulamin
WARSZAWSKIE ZAKŁADY BUDOWY URZ<U>ZE}Q" PRZEJllYSJ,OWYOU
·tórych
cząstki mleć raczej obuwie gtunowe, na inwspółzaw0'dnictwa, w którym decyZAKŁAD Nr S W ŁODZI. PRZĘDZALNIANA Nr S3
były
większe od nych zaś skórzane.
dującą rolę odgrywa jakość.
ZATRUDNI4 NATycmnAST:
nnych, to trzy1. I(SIĘGOWYCR
~e z walki o jakość produkcji za·
krotni lZWycię~cy
To są mankamenty, które nale!y
2. REF. DO WYDZ. ZAOPATBZENIA
łoga fabryki wychodzi zwycięsko. TadeUB2 SCldu~ski współzawodnictwa iak najszybciej usunąć. Pragnąc boS. MASZYNISTKI
4. SLUSARZY
świadczą raporty kontroli technioz. przodownik pracy przo(lownicy pra- wiem otrzymać od robotników wy_
5. TOI{ARZY
nej, kwalifikującej prawie wszyst.
cy: ślusarz Tade. dajną pracę trzeba im dać jak naj~
6. FACHOWCOW NA WYTACZARKI.
kie wyprodukowane artykuły jako usz Sadurskl, roblJtnlk na oddziale lepsze warunki.
Zgloorl:enin ooobćJSte z podaniem 1 tyclorysem prnyjmuje Wyd$ł Perso,
nadajace s'ę na el{Sporl, a zatem produkcyjnym Franci~zek Głonik,
p,ailny.
(k 1.241)
Irena Beck
najwyższej jakośc:L
;robotnik w magazynie farmaceut1'o

~!:S~OSkO

!Postanowienia

pierwszej narady oszczędnościowej w Łodzi
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DZIENNIK Ł()DZU Nr 31 (1653), I

Ił Km. 515 /49.

BGKJ~l\IFWYFYFYF1'

PLACOWKA NAUKOWA - NA TERENIE m. ŁODZI
POSZUKUJE PILNIE

OBWIESZCZENill O LICYTACJI RUCHOMOSCI
Komornik Sądu Gro1.lzkI!ego w LodZ.i 2 rew:iru Leonard
Naborowski, ma.jący kancela.rię 'IV Lod'l.i. ul. UnJwersytecka 18
na podsUt:wie art. 602 k.p.c. podaje dó publi=ej wiJ3.domości.
że dalia 4 lutego 1950 1'. o go~z. 12 w Lodz;, ul PiotJ'kowsk:l
Nr 164 odbedzic się plcrllsza I,cytacja ruchomości. n.a.leż~cych
00 ob, LudwillCi!'. Ra21)ewi=. składających S!ę z 2 =f, toalety,
dwu nOCU1ych szafek, bIurka. szafy do bl'bliJotekd, oszacowa.
nych na. łączną sumę zł. 170.000.
R1;lChomoścd można ogiądać w dnJu UcytB.cJi w m iejscu

1 CWJSI1e wyżej COZm,aCZCl'1~'nl
L6d~, dlnio. 7 stycznla '1950 r.

na stanowisko KIEROWNIKA TECHNICZNEGO

INŻYNIERA

w

Łodzi,

Ogłoszenie

._---

Dr MARKIEWICZ GUSTAW we_
neryczne, skórne,
ul Piotrkowska 1~9/6, tel. 138-52
(k 149)

ksh:gowych i
planistów
winni zgłaszać
IIlę z poooniem i życ'orY:5cm do
Wydzialu Peroonalnego.
(K. 1122)

LECZNICA SpÓłdzIelnIa Lekarzy
Specjalistów godz.. 9-20. Porady,
zastrzyki, anaUzy. dentystyka gabInet kosmelyczny.
PIotrkowska 3. telefon 216.48.
(k151)

POSZUKUJE się

Dr HORECKI choroby ~ołądka ,
k!szek. wątroby, Narutowicza ~5.
Tel 206_99.
(k147)

lt~flektam.ci

Z-ey

KSIĘGOWEGO

Gl.

W6lczańska

Dr PIETRASZKIEWICZ - specla
lisI a chorób uszu, nosa, gardła,
11-12. 15-16. Sienkiewicza 73.

57.
(k 1192)

RADIOODBIORf-8IKI.

wzma.cnlae'.1:e, mikrofony i adap.
tery dla radiofonirza.cji S'Zkól.
~włetlic i lokadi rozrywkowych
wYkonuje i naprawia. szybkO
ZAKŁAD RADIOWY
Łoot, PIOTRKOWSKA 31
wejście z bramy.
(k 814)
KUPNO

SPRZEDAZ
l NAPRAWA
_

GABINET techniczno.dentystycz_
ny.
Pawlikowski.
Specjalność:
korony I mostki
porcelanowe.
SienkiewIcza 27.

I
I

POSZUKIWANIE PRACY

POSZUKUJĘ

pI;Zepisywanie na
maszYnle. Obce języki.
Oferty
"Tlumaczenia" DZiennik Łódzki.

B'ECZN»'CH PIJ_OR
PLAC WOLNOSCI '7

NAPRAWIA
bez Ś LADU
w8l.eUdero rodll\Ju
nszkodzoną

prderobO - Tkalnia sztuczna
Frankowska, W;eckowskl('jto 23.

(k 1220)

ZAOFIAROWANIE PRACY

ZAMIENIĘ
pokój z kuchnia za
zwrotem kosztów remontu. zgło_
szenia <lo Dziennika Łódzkiego
pod ,,225".
1790~1
ZAMIENIĘ
2 pokoje, kuchnia,
wyg. wyremontowane w centrum
m. Tomaszowa Maz. na l pokój z
kuchni.. lub w Lodzl. WladomoM
Nawrot lO, Skal.1ńska.

I

ABSOLWENTKA medycyny po·
szukuje pokoju sublokatorĘ'klego.
Of<!orty "Czytelnik"
dla "Absol_
wentki".
(982l()

RÓZNE
KOZUSZKI ZAKOPIA!i<'SKIE po_
lecamy.
Przyjmujemy reperacje
i przeróbki. Jaracza 13.
SPECJALISTA spodni _ brycze_
sy, narciarki, damskie - męskie,
WYkonuje Kołakowski, Slenkiewl_
cza 79, poprzeczna oficyna.

LIKWIDATORZY.

ZGINĘŁA ksląteczka zakupu Nr l
I teczka skórzana. Zwrot Ciszew-

I

OG1..0SZENIE HI.
Likwldato,'Zy ll/-my:
,.Fa.
bryka Drzwiczek Hermetycz.
nych i Zakłady Mechaniczne
Piotra Lawa.c-.<a I Synów w
KOliskich &półka z ogranicz~.
ną odpowiedzialllości(ł" zawis.
damiajli te spółka ta zostałll
po.st3iwiona w stan likwidacji
z dniem 1 stycznia 1950 r.
Wzywa się wS'Zystkich wie.
rzycieli spółki do zgłoszenia
swych pretensji w terminie
3 mieSięcy od daty trzeciego
ogłoszenia w siedzibie f irmy w
Końskich. ul Pocztowa 7.

I

(k 1205)

ARTYSTYCZNA reperacJa ubio_
rów, elektryczne podnoszenie o.
czek, Szolinowa, Piotrkowska 30.

NAUKA

KUPNO i SPRZEDAZ

KURSY stenografij, księgowości,
PIANINO kupię! Podać firmę, nu korespOndencjI,
maszynopisania.
mer, cenę· Oferty: Warszawa, Fil Stowarzysz.enie Stenogratów. Zgło ZGUBIONO ksiąteczJcę Ubezple.
trowa 62-137.
(k865) szenia, Piotrkowska 83.
czalni Społecznej. Nazwisko Hen
1_______________ ryk
Kapke i leg. Pośrednictwa
KUPIĘ okazyjnie meblel Komple ZElIl'SIUE KURSY kroju, szyc1a, Pracy. Nazwisko Halina Kapke,
ty reprezentacyjne. Gabinet. Sto_ modelowania IPR przyjmują za_ Łódź, Gromadzka 9.
(8209)
łowy. Sypialnię. Stylowe. Nowo. pisy 10-18. Zgierska 30a.
czesne. Primo. Oferty: Warsza- .;.....;,.._ _ _ _~_ _ _ _ _ __
DNIA 22 na 23 na zabawie OSP
wa, Architekt Ossowski, Marszał_ IPR
zapisy na trzymies1ęczny, zamieniono plaszcze męskie. Zakowska 77.
(k862) półroczny dla domowego utytku rząd prosi O zwrot palta. Zarząd
kurs kroju, szycIa, modelowania Straży Pożarnej Łódź, Srebrna 19
ubrań damskich, bielizny dziecię·
cej. PIotrkowska 24-7.
(k 1043)

:--------------"!!
POPULA RNY SKtAD MEBLI

POTRZEBNE szwaczki na bieliz.
ne meska I pościelową. Pr'icownia
bielrlrzny, Pr6chnika 54.
POTRZEBNA samodzielna gospo_
sia, Legi<ln6w 17, m. 4.

S. GABAŁA

PROCHNIKA) (Zawadzka)
NaJtailsze tródlo zakupu mebli
SYPIALNIE, stolowe, gabinety
TAPCZANY, leniwce , poje,
dyńcze
&IEBLE.
(kl077)

KROJU, szycia. modelowania wy_
uczają Zeńskie Kursy IPR, Slen.
kiewicza 89.
(k 1051)

MASZYNY BIUROWE

naprawia konserwuje solidnJe
SPóŁDZIELNIA POMOCNICZ.\
Metalowców l Elektryków pod
kierow. in~ynierów ...specjalistów
Łódź, Daszyńskiego 6, tel. 147,53
Warsztaty: Jaraeza 40, teł. 255.36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:

LIKWIDATORZY

~======~
POTRZEBNY
KSIĘGOWY. BILAli~_ISTA
"

NA PRZEBITKĘ od ZARAZ.
HurtoW1/l.ia Owoc6w i Warzyw,
Władysław Rzeźnicki I S.ka,
L6~. ul. LagielvnJcka Nr 1;'3.
Telefon 109,35 i 138.28.

;::=============::
KUPUJĘ

ski Franciszek, Asnyka 6.

Dr BORNSTEIN Mikołaj, choro_
bv J~ob!ece. TrauE(Utta 9.

GAB. DENTYSTYCZNE

2 pokoje, kuchnia wy
gody, centrum na 3 lub 4 pokoje
na przedmieściu - pożądane Ma.
rysin lub Ruda Pab., Piotrkow_
ska 114, m. 21.
/k11891

ogłosren.ia.

Dr TEMPSKI speCjalista wene_
ryczne, skórne wlosów, moczo.
płciowe. Piotrkowska Nr 114.

zwią.zJru

ZAMIENIĘ

Zawiadamiamy, że na podstawie dwóch prawomocnych UChWM Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Człon
ków Spółdzdelni z dnia 23 grudnJia 1949 r. i 21 stycznia
1950 ,r ., podjętych na podstawie art. 75 pkt. f? Ustawy
o Spółdzielniach, Spółdzielnia Harcerska "Czuj-Czyn"
w Łodzi, z od. ucW. postaWtiona wstała z dniem 21 styezma 1950 r. W stan likwidacji. Wzywa się wszystkich
wierzycieli do zgłoszenia swych pretensjd. w terminie
3 miesięcy od daty ukazania się ostatn'iego (trzeciego)

Dr CHĘCI!i<'SIU skórno.wenerycz
n·e. 5-8, Plotrk<lwska 157.

oraz INSPEKTORA
z wysokimi kwalifikacjami,
na d o b r y c h warunkach.
Zgłoszenia osobiste: Kon-

sum,

OGŁOSZENIE

.

,

II

firmy "Wytwórnia Włókiennicza J. J6ź·
w Łodzi, ul. Zachodnia 25 zawiadamia,
grudnJia 1949 r. firma powyższa została
stan likwidacji.
wierzycieli fitrmy do zgłoszenia swoich
wierzytelności pod adresem firmy najp6źrriej w ciągu
3 mieśięcy od daty trzeciego ogłoszenia w siedzibie fil'.
my Ł6dź, ul. Zachodnia Nr 25.
(k 710)
LIKWIDATOR

Dr ROZYCKI, specjalista chorób
kobIecych. akuszeril.
Przyjmuje
godz. 3-6 PIotrkowska 33 (k116)

POSZUKUJE
WYKWALIFIlWW ANYCll

z powyfslym 'wzywa się wierzycieli Towarzy.
piśmie swoich wlerzy"1.elnoścl na. ręce
KomlBji LiOnvidooyJnej pod wyżej wymicnionym adrESem
(k 7lZ)
w termiJnJie do dnJa 2S iutego 1950 r.

W

stwa do zg-k>&zenta na

Likwidator
wiak i S-ku"
źe z dniem 31
postawiona w
Wzywa się

Dr REICHER specjalista wene_
ryczne, sk6rne płCIOwe (zaburze.
nia) - Piotrkowska 14. czwartasJ6dma
(kl17)

ul. Piotrkowslm Nr 57

- MAGISTRA

z praktyltą ruchową, obeznanego z ul'7ądzenlami
cieplnymi. - Warunki dogodne.
Zgło.so:eIllia pod "Wykwa'lifGkowany' do "Dz.ienn.:'ka L6doz.k.lego".

nomoI'nik (-) L. NABOROWSIU.

BANK ROLNY

OGŁOSZENIE

KomiBja. Lil1rn1da.cyjna Towarzystwa Na.ukowego Organizacji 1 KieTownictwa. (Warszawa. ul. Niemcewicza 9 m. 1411 za·
wil!LdIl.mta, ~e 00 mocy uchwały WaJln-ego ZgromadzenJ.a. z dOlin
d gruclm.ia 1949 r., 'rowal'Zystwo we.szło w stan liIkwide.cji.

skórki futerkowe
WSZELKIEGO RODZAJU.
ŁÓDŹ, PL, WOLNOSCJ 1,

"SI~GOIIW fi
do Wydziału Finansowego POTRZEBNA od zaraz. poż.
dana znajomość maszynopis""
nia. Zgł<>S'ZCi.Ilia:
Zakłady
Dtiiewinrskie im, Curie' Skło.
dowskieJ. ul. 22 Lipca Nr 65.
(K.I03Q1.

PLISOWANIE

KROJU nowoczesnego, modelowa
nio., szycia ubrań damskich, dzJe.
OBCI4GANIE
G U ZI K OW
cięcYCh, bielifniarstwa, gorseciar_
stwa wyuC2ajll Dwuletnie, Roczne,
MERE~KA
OKR~TKA
POMOCNICA domowa umiejąca PIOM WIECZNE kupujemy na
Półroczne
Kursy IPR, Próchni- ZGUBIONO legitymaCję Zw. zaw./ l. PIEKARSKI- NAWROT 11
PIOTRKOWSKA 117. Tel. 168,77
gotować
potrzebna.
Piotrkow_ wet połamane _ STALINA 6.
ska 36, sklep Bryczkowskiego.
ka 25.
(227g) Cecylia Brzezińska Kurczaki 16. :.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _~(k:.;;:.81:;;III;;;..
C E R U J E garderobę,
ODNAWIA KRAWATY.
MEBLE - gabinet, stołowy, sy_ SZKOŁA SAMOCHODOWA przyj
ZGUBIONO legitymację Zw. 'Law.
':===========
-~=~ I POTRZEBNY
znajomość
..
elektrotecltnlkilaborant,
lub stolarki.
Aka plalkę - nowoczesne, kupię oka_ muje zapisy do 6 lutego, Wólczań ZGUBIONO legitymację studenc_ Kuras Helena, Nowotki 53-75.
sIta 27.
ką Nr 2201. NazwiskO Natalia Cle_
iii 8m 'ft/
'demla Lekarska Lindleya 3. dru- zyjnle. Telefon 173_59.
plucha.
(827g)
.... ,-. 1_ Ilf
gle piętro, kierownik 1~1l.
RADIOAPARATY wszelkiego t y_ HEBRAJSKIE O
.cI' I
ZGUBIONO ksląeeczkę Ubezpjeoraz części radiowe kupuję. . ó
6
'G.,
~Zle~. Lf'- ZGUBIONO kartę ro:z.poznawczą, czalni Społecznej Nr 11.5~.607.
1 POMOCNICA domowa do wszyst pu
(k627) glOn w ,m. N, g .
•
Stan:lslaw Jaworski, wieś Zale. Nazwisko Irena Grolich_Grolicka,
kiego potrzebna zaraz, Wólczań. Gdańska 17, Księżnlak.
sle, gm. Gałkówek pow, Brzeziny Brzeźna 8-4.
(798g)
ska 4a-7.
(841g)
oajkorzysLnJejsze tródło
URZĄDZENIE sklepowe - szafy
Łódzkie.
(821 g)
zakupu
POMOCNICA domowa potrzebne kontuary Hp. sprzedam. Sprze.
l'rzysp. Adm. Handl. l. P. R.
ZGUBIONO książeczkę Ubezple_
natychmiast, Gdańska 26, m. 8.
daż ArtykUłów Fryzjerskich, Slen
Andrzeja 4 przyjmuje zllpisy
ZGUBIONO dowód kolejowY Nr czaW Społecznej. Władysław Piń
n3 Iluny Admt'llistr •• łlandlo
890771. Nazwisko Wiktoria Caros. kowski, Tokarska 11.
(995g)
k;!ewicza 63. tel. 152_02.
GOSPODYNI, starsza, samedziel.
we ma.zynopisania, księgowo
si. ProszE) odesłać, Sieradz. Ogro. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
na, samotna do jednej OSOby po_ KUPIĘ dywan 5 X 2,5. Oferty z ce
lici, stenografii i Języków ob.
dowa 2.
(80Eg) ZGUBIONO legitymację szkoln-,
LEKARZE
----:;.;;;;::;.:;;.;;.;;;;:------1
trzebna . Zgloszenia .,Tot" Dzlen ną Dziennik Łódzki sub "Koło".
cYAh
(k 4"
..
(k1194)
~ . . . '
Łódit,
Lech Gorzyckl, Hipotecz_
ZGUBIONO l~. Zw. Zaw. Zabel na 11.
(983")
-Dr KUDREWICZ - spec Ja I!sta: nik Łódzki.
SPRZEDAM dobre futro karaku_ MATEMATYKI, fizyki,
chemii, ska Maria, lsódt, S:ienkiewLcza
..
weneryczne. skórne 8-10, 4-7, DO WSPOŁPRACY handlowej, łowe na małą osobę, Próchnl.. języków udzielam. Łódź 1, skry t nr 82/84.
(6325)
PIotrkowska 106.
Ck 82) branża zabawkarsIta, poszukiwa- ka 28, m. 4.
(1190) ka 229.
(786g)
ZGUBIONO legItymaCję szko1łlą
na młoda, inteligentna pani. Zglo
ZGUBIONO leg. Zw. Emeryt.6w Nr 397, wydaną przez PŁ. NazwlDr SKONIE CZKA lekarz szpitala szenla "Dziennik Łódzki"
pod
4I
DZIECIOM gry na fortepianie Porębska Władysława, Ra<lwań_ sko J"""'zejczak Witold.
(999g)
Kochanówka. Choroby nerwowe . "WS'półpraca".
(650s) SPRZEDAM radio super - ampo udzielam. Oferty "Dzieci" D7Jen ska 6.
(12932 II)
..~
we, kurtkę skórzaną. Retkinia, nik Łódzki.
(R561!) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Piotrkowska 16. Tel. 276-43.
POSZUKIWANA pielęgniarka (5- POdróż,nicza 3b (Karolew)
(1193)
ZGUBIONO ks.i Ż
k
b
I
Dr KACZOROWSKA skórne, wc. miesięczne niemowlę). Warunki do
•
MATEMATYKI fizyki chemii ję :~~:~gwle~l~~~'Y~~' RZ;~' czaln1 społeczneją ~;ss~n UD;~ef;
neryczne ,
kosmetyka lekarsk. , bre. Narutowicza 64, m. 17, godz. SZAFA biblloteczna, bIurko bar_ zyków
godZi~ 150' zł
Of~rty wkładką Jó efa Mozolowa SI
Wól~ańska 149-7
17-19 Bandursklego 12.
(k 81) 18-20.
(k1191) dzo ładne sprzedam tanio. WyDz.ie~nIk" pod 606"
•
(839i) ki
I
'39 z
,
en_
.
jazd, Piotrkowska 73-li, tel. 179.64 ..
..
.
_e_w_c_za_ _. _ _ _ _ _ _ _ __
ZGUBIONO
legitymację
Zw. Zaw.
1)r ZAURMAN
specjalista WYKWALIFIKOWANE
szwaczki J\fASZYNĘ do pisania .. UnderLOKALE
ZGUBIONO książeczkę Ubezpie_
akóme, weneryC1Zne, 8-10, ~, na biel1znę męską i pościelową
dwie tramwajowe, kartę rozpoz_
czalni
Społecznej.
Zofia
Balce.
Na.utowlcza 2.
Pracownia BIelizny, Próchnika 54 wood" (walizkową) stan bardzo SAMOTNA poszUkuJe pOkoju sub_ wlcz, Stylowa 17a.
/80Ga) nawczą· Mozolewska Julia, Łódź,
dobry sprzedam . Nowotki 41a/45. lOkatorskiego
od zaraz dzwoni/;
Krakusa 6.
(840g)
Dr WOl.KOWYSKI specjalista - PRACOWNICA domowa zdrowa,
191-95, godz. 1~18.
ZNALAZCA prawej rękawicy fu_
..
skórne, weneryczne przeprow3_ uczciwa poszukiwana. Koperni_ SPRZEDAM streptomycynę, Łódź
trzanej otrzyma 1000 zł nagrody .......~~~~~~~~~~~~~!!!
dził się Wschodnia 57-3.
ka 22, m. 5.
(800g) Swierczewskiego Nr 53, m . 9 w MAŁZElIl'STWO poszukuje poko_ Narutowicza 75b/10.
co
sublokatorskiego,
komfort,
W
Y
D
A
W
C
godz. 8-13.
(l000g) ju
A:
1)r PIWECKI wewnętrzne (pluca. POTRZEBNA osoba na spacery
śródmieście.
Oferty.
Dziennik ZGURIONO leg. Zw. Zaw. Nr
~p6łdz.
Wyd
.OśWlat.
..I..'zyte/mk"
.ereal. Piotrkowska 35. 3-6.
(dziewczYil'lka czteroletnia) Piotr.
l.,6dzki pod ..829".
036346. Nazwisko Józef Szpunar.
SPRZEDAM silniki po generalnym
kowska 56-5.
Piotrkowska 122.
(849g) Redakcja i Administracja · t.órl!:
remoncie 6.cyl!ndrowy benzyno.
PIOtrkOWSka 96 tel 217·82 .lOU.02,
Dr KOWALSKI speCjalista skór. POSZUKUJEMY szoferów I kate_ wy marlkl GMC oraz 4...cyJindrowy POKOJU umeblowanego poszuku
DZUlł
Sportowy :l\18.95.
nO.wenerycznych 3.-7, Plotrkow_ gori! Łódź, ul. Limanowskiego 111 na ropę marki ,.Mercedes". WIa- ję, Cena obojętna. Tel. 278_03 lub ZGUBIONO legitymacje akade. 204~7ó
DZiał
~tlej8ki 207.18 Dzu\! Ugło.
w administracji pod "Irena'"
mickie.
Nazwisko Blrkenmajer
ska 175.
tel. 136.40.
/814g) domość tel. 136.40.
(813g)
szeń
123.33.
Dz;ał
Preoumerat
Teresa, Kraków Jabłonowsklch
UCZElIl' Liceum pOSZukuje pokoju 10.12.
(854g) 180,74 Wieczorem 011 gOdz 17.00
Dr JADWIGA ANFOnOWJCZ - POTRZEBNA gosposia na dotel.
RedakCji
tylko
20902
1 Sporo
za
korepetycje.
Zgłoszenia
Dzien
sk6rne, weneryczne. kobiece- brych warunkach. Referencje po SPRZEDAM willę w
ŁodzI z
(R34g) ZGUBIONO kartę repatriacyjną towy 208.95
Redakc.1a rek opisów
1 ...7, Próchnika 8.
(klUli' żądane. Gdańska za, m. 4.
wszelkimi wygodami. Oferty - nik Łódzki "Uczeń".
ndcinJti zameldowania, nazw:sko nl~ zwraca. za trl'M I terminy
"Dzielnica willowa" do Dziennl- POSZUKUJĘ pokoju z kuchnią . Kacprza.k
Stanisława,
PohtdnJo ogłoszeń ni. bierze otipolA'iedzia(.
1)r IIEYKO • PORĘBSKJ Skórne. ,
Ę
n
ka Łódzkiego.
(828g)
weneryczne, 17-19. Brzeźna 6. .,.
Oferty Dz. Łódzk1 pod .. B. R'" Jwa 31.
(792gi _ _ _ _ _ _ _n_oś_c_1_______
Telefon 158.19.
(k116l
k ' d '
.
S:'>RZEDAM biurko amerykanskie POKOJ duży słoneczny. pierwsze ZGUBIONO kartę rejestr2Cyjn~
w a.z ej post.ncl. - W,ęcko\V'
Redaktor Mr.('/ny:
Dr BALICKA specjal!sta: skónne,
ski ego 6 (śródmiejska). (k 1041)
i gabinet ładowski nowy nieuży_ piętro zamienię na pOkój z kuch RKU Łódź powiat, Rybak Kazi l A N A T (ł L
~J I K U l. K .,
weneryczne, 4-6 Sienkiewicza 52 •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....! wany. Tel. 158_23, gooz. 16-18.
nią. Nawrot 55/18.
(728l() mierz, ur. 23.8.1911, syn Jana.
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JnJdś człowIek z obandażow&n'ł głow, usi,
łował przeszkothić napastnikow(i. Był to cho
Ir~~ inżynier C.zamowsJd, więzień talc: ja]t i
Alicja. J"dnalt jego osłllbaooue przez wycień'
ezenie ciało nic st:>nowiło żadnej przeszkody

dla silnego jak tur Lichowskiego.
- Ach, ty dziadu nrzeldęty - ryknął nn"
kopn'łł S7I1achetnego, a\e chorego
inżynit'ra w brzuch.
Czarnowsld padł na
rZCmL1lU, i

siemię,

To

Jadełe.

16JDNNIK

właśnie

scenę

ujrzeli nasi dwaj przy.

ŁODZKI Nr -31·(1653)D-I-11083

- Rto kopie, ten będzie kopany. Bity ł
1tOl':my jak mówi pismo świ~te - mruknął
pod nosem pan Agapi.t, przypatrując się :r: za
dowolcni.. m jak zM'cagowal n:. (en WIdok
'Wicnś Wn,1igi>l':'. Po .jego 112 Jdlowej, niecJ.iwiedziowatej postaci n{'k t nie "podziewał
by siQ taldej sprężystości. A skok Waligóry
można było
porównać
tyłko do skoku ty'
grysa.
Jak rozjuszony drapieżnik dopadł Walf.gli.
ra Lichowskicgo , walnął pidciQ. w podJy
ł('b i zd'lżył unicść
jak piórko mdlejQ.('ą.
AlLcJ~.

00

To my, przyjaciele - rzeJd pan Agapit
po chwili oczy Alicji. Niech
sl'Q pani nic boi. JIIŻ nic zJ(,go nic grozi.
- O. dzieki wam, .lzieki! - powiedziaJ"
z trudem Alicja. Jej oczy były pelne prze
strachu.
- Z:.jmlj si:ę tamtym, Wicunlu, - ncł,'
pan Agapit do Waligóry, Móry wybałuszo.
nymi oczami patrzył na. pięknI) pannę.
Z Jej snkni poszarpanej w walce .. Licho"
słdJri .. ostały
smętne resztkli. Zapłoniła
się dlAe",iczym wstydem.
otwierającej

Jałt

widzimy llau "gapit

dbał

o

moralność

\Vicusiu. \ValLlg óry, Ittóry \v gruncie rzeczy
był tał.

Iliezepsuty, że nie dawno zenltllsł na
zabawie w "Vulcanic", g(ly jto jedn:. z kole'
żanek pocałowała w usta. Olu1'7.ym zbliżył
się do powalonego Lichowski:ego, skrupulat.
nio zwją~ał go wJasnym paskiem. \I'~tknllł
mu w S-ębę chnsteczkę i na wS7.e1ki wypa'
.lek lmłną,ł Tzt>7imi~szkn .ipsx(':ze raz w łeb.
.P04Clll wS7:y~ry wsp6ln(c Iloczllcili wrt:'5~je
"em,1I~n~.;o in;;rnicra CZllrllowskiego i zac • .,.
li sili narutlz1\Ć,

