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WARSZAWA. W dniu 31 stycznia br. ludność stolicy manifestowała
swą braterską solidarność z ludem francuskim I ostro potępiła reakcyjne zarządzenie rządu Plevena - Mocha, zakazujące dzla.łalnoścl na
terenie Francji trzem potężnym międzynarodowym
organizacjom
demokratycznym.

na Ziemiach Zachodnich
marksistów i katolików

WARSZAWA. W dniu 30.I br. obiiadowała w Warszawie krajowa konferencja Komisji Intelektualistów Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju pod
przewodnictwem ks. prof. dr Jana Czuja, dziekana Wydz.
Teolog·icznego U. ·w. Brało w niej udział kilkudziesięciu
księży i szereg świeckich działaczy katolickich.
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KATOLICY POLSCY
Idea pokoju jednoczy
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Olbrzymią aulę Politechniki w_arszawskieJ' i wszystkie przylegaJące
2) że idea pokoju, reaiizowama
do niej korytarze wypełniła o k oł o
przez światowy ruch obrońców po- 4,5 tysięczna rzesza robotników, k_o-

imperialistów amerykańskich i łeb
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Twju ma charakter nadrzędny i że
w sensie doczesnym powinna jednu biet i mlo~zieży przybyłych na wiec
Zakazując działalności Swiatowej
czyć wysiłki marksistów i katoLi- protestacyJny.
\Federacji Zw. Zawodowych rząd
ków,
w imieniu około 4,5 miliona związ Plevena - Mo~ha _wys.tępuji: ~rzi:3) że dttchowieństwo katolickie i kowców polskich przemówił. do ze- ch\.ko n~jpot~znieJsz~J na ~w!ec1e
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4) wyrażono aprobatę dla astatZarządzenie wydam! w czasie poniego posunięcia Rząd1i w sprm.cie bytu w Paryżu szefa wojskowego Federacji Demokratycznej Kobiet
stabilizacji stosunków kościelnych /paktu atlantyckiego gen. Eisenho- rząd Plevena występuje pneciwko
na Ziemiach Odz·y skanych.
wera, stanowi jeszcze Jeden krok 100 milionom kobiet różnYl!h ras i

Zabierając głos w dyskusji ZNA- cję pokoju wśród szerokich
rzesz
NY TEOLOG KS. PR.OF. EUGE- katolików polskich"~
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·zaproponowane przez re f erenta reW stosunku clo zagospodarowani~ i zespolenia z Macierzą Ziem Za daktora Horodyńskiego, w których
chodnich nie ma polityki komuni- podkreślono:
1) że kat.olicy winni realizować
stycznej, czy katolickiej, jest ~y~k'!
jedna polityka - 1mlska. I Jezeh oby~a.telski obowiązek ąktywnego
ktoś ilczy na jakieś rozdźwięki w u.działu we froncie narodowym w
obronie pokoju,
łl"j sprawie, dozna pełne~o rozczaro
przekonań, które postawiły sohic za
wania. Katolicyzm polski reprezencel, by ich ojcowie,. i bracia, mężo:
towany przez duchownych i świec
wie i synowie nigdy już nie byli
kich jest świadom swe.i historycznej
mięsem armatnim w rękach polłpa
roli w tym wzgłęclzie i rząd Rzeczylaczy świata.
pospolitej może być pewny, że nie
ma nikogo wśród nas, kto by się •
Zakazując działalności Swialowej
chciał uchylić od służby krajowi
Federacji Młodzieży Demokratyczw takiej sprawie. z pełnym zclziwie ·
nl"j, która po raz pierwszy w hi·
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Plevl"na - Mocha występuj~ przcców. któ1•zy opuścili Sląsk i PomoOWłJ
ćlłeU ciwko międzynarodowej organizarze. Nie zamierzamy jednak być
cji, która walczy o to by młodzi
tylko biernymi obserwato1·ami i
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wszystkich krajów
przeciwstawiamy się całą siłą i
ze sobą nad budową nowt'go. uczęwszelkimi będącymi w naszej dy- 1· :E~LIN, 31.l (PAP). Jak podaliśmy wczol'aj, na wtorkowym
posiedzeniu Izba
wyraia go<towość prowa śliwszego życia, by młodzil"ż całego
spozycji sposobami tej szkodliwej z Y udowej NRD wsiystkie frakcje polityczne uchwaliły wspólną odez- dzeniaLudowa
rozmów w duchu uczciwego świata.
polityce części niemieckiego kleru. wę do Bundestagu w Bonn w sprawie urzeczywistnienia propozycji rządu zrozumienia wzajemnego we wszyst- gdy nle i młodsze pokolenia Już 11iginęły na pµlach bitew w
Duchowieństwo polskie potrafi zna- NRD 0 utworzenie Ogólnouiemieckiej Rady Ustawodawczej.
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tylko polską racją stanu, a e
. ma wzajemnego między samymi Niem
brem ko~cioła katolickiego. W chwi- rami dla utrzymania pokoju, przywró
li obecnej katolicy stanowią ponad cen.ia jedności Niemiec i zawal'Cia' trak
90 proc. ludności tych :dent, stare tatu pokojowego. Ogó!noniemiecka Ra
świątynie wróciły do J>rawych gos- da Ustawodawcza miała pl'zygotować
podarzy, i' znowu dzwony na wie- uhvon.enie ogólnoniemieckil"go, sużach na Anioł Pański dzwonią. Na werennego, demokl'atycznego i pokojo
straży nie t~·lko nim1aruszal11oiici te- wego rządu tymczasowego, przep1'owa
go stanu rzeczy,
ale ostatecznego dzenie wolnych, ogólnonientleckich
scalenia
pod każdym względem wvborów do zgromadzenia nal'odoBERLIN, 31.1. w związku z remilitaryzacją Trlzonii, amerykańskie
nlsterstwa ~ospodarkl Hans Kehrl,
tych. ziem z ojczyzną stoi niewąt- w~go oraz przedstawić rządom czte- n ladze okupacyjne w coritz wi~l•s~y m stopniu zwalnia.ją hitlerowskich
jeden z czołowych lekarzy - mor:lhv!e rząd . Rzeczy~ospolitej Poł- redi mocal'stw celem zatwierd~enia zbrodniarzy wojennych i korzy5łaJą z ich usług w twori:eniu armil naderców hitlerowskich Helmut Popt ldeJ,. a za mm J?O!sk1e rzy!'1sko-ka- odpowiednie propozycje w spraWie za jemnej i uruchamianiu 1>rzeu1y:d11 zbrojl"niowego w zachodnich Sfempendick, kilku hitlerowskich' sę
ollck1e duchow1enstwo, swfadome warcia traktatu pokoj;nvego z Niem- cze,~h.
dziów i prokuratorów i inni zbrodswych obowiązków w tak doniosłej
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rykansk1ch sił zbrojnych w Europie und Halba.eh, któremu darowano
ic ę ziemy a - dalej odezwa - popa~·ł caly naró~ ~e zachodniej _ gen. Handy i amery- łagodną zresztą karę 12 lat więzie- gły znacznemu złagodzeniu i którzy
miecki który pragme porozumierua kański wysoki komisarz Mac Cloy nia i zwrócono ca.ły majątek. W ten lic:z:yć mogą niewątpliwie równiet
międz; ' Niemcami ze wschodu i ~a- ogłosili we Frankfurcie n /Menem sposób staje się on znów właścicie na rychłe odzyskanie wolności, znaj
c~od~ i u;v~ża! że szybkie_ przywr~ce komunikat, stwierdzający, że zasto- lem olbrzymiego koncernu, który duje się były marszałek hUlerowskl
,
111e Jednosc1 oiczyzny moze zapob:ec sowana została amnestia wobec !JO służy agresji militaryzmu niemiec- Mllch, podsekretarz stanu w hitle- ROWY Wikariusz kapltulny śmiertelnemu niebez.pieczeństwu Ja· hitlerowców, zaliczonych -do k~te- kiego. „Uzasadniając" ułaskawienie rowskim ministerstwie lotnictwa ł
dlecezfl gdafiskłej
kie grozi narodowi niemieckiemu w gorii głównych ~brodniarzy w0Je1~- Alfreda Kruppa Mac Cloy oznajmił, prawa ręka Goeringa.
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W'k
iusz
ka
't
1
d'
..
związku z remilitaryzacją i preygoto- nych i skazanych w swoim czasie że konfiskata jego mienia była „ni1
.
-a_r.
pl u ny
iecezJ1 waniami wojennymi.
.
. przez trybunał w Norymberdze za czym nieusprawiedliwioną dyskry- głównych zbrodl\iarzy hitlerowskich
gdańs~1eJ. ks. Ja_n C:i:manowski
Nie · bacząc na jasno wyrazone d~ze zbrodnię Pl'Zeciwko ludzkości.
minacją".
wywołała głębokie oburzenie w spo
urodził się 25 sierpnia 1888 r. nie narodu niemieckiego do pokoJu, 33 zbrodniarzy wypuszczono n~- Wraz z Kruppem zostali zwolnie- łeczeństwie niemieckim.
w Głubczynie, pow. Złotów na jedności i niezai.visłości n~rodowej, tychmiast na wolność. znajdują się ni Friedrich von Buelow, jego przed
Pomorzu jako syn wiejskiego kanclerz ADENAUER odrzuci~ propo- wśród nich m. in. wszyscy zbrodnia- stawiciel do rokowa1'i z gestapo i
nauczyciela. Początkowe nauki zycje rządu NRD, wykorzys~ui~c zwło rze skazani na norymberskim proce Erich M.ueller, jeden z dyrektorów
. ał w szkole powszechn · kę w odpowiedzi i;i;a ~vz~oze?•~ .tern- sie przemysłu zbr·oJ·eniowego . - koncernu Kruppa oraz doradca HiUJqstępują
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Wilhelm Speideł (brat dzisiejsze ~ prieciwko polityce rządu francuskieroku otrzymuJe sw1ęcema kaNa-rod niemiecki zd„Je sobie sprawę
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enauera l Eisenhowe- go, popierającej remilitaryzację Niepłans ~ski ozostaje wikarym jącego mu w wyniku remilitaryzacji i deralne w Szwajcarii ~dmow1ły z~o- i ~rnst D ~on _Leyser, _Hu~ert ~anz miec zachodnich.
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w ostatnich latach ks. Jan prz:vwróceni'a jedności Niemiec. Dlate Sekretariat szwajcarskiego komite- br~li udz~.a~ w ak~ji eksterminac::--j- J. Pański naczelnym dyrektorem
teatrów, oper i filharmonii
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pełnił obowiązki ~o też domaga się wytężenia wszyst- tu obrońców pokoju w prasow~'m ko neJ. w kraJach o,kupowanych (wieyroanows
afii
Brentowo kich sił aby osiagnać zjednoczenie munikacie JJotęuia decyzje władz fe. lu mnych ss-owcow uzyskało znaczMinister Kultury i Sztuki mianował
proboszcza par f.11· s'w Fran' Niemców' dla obron~ ży. wotnych inte- deralnych Decyzja - ta stwierdza ko I ne złagodzenie kary) , były minister Jerzego Pańskiego naczelnym dyreknast<>pnie
zas ,para . · cl•
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narodu niemieckiego.
munikat -• jest• z grun t u sprzeczna z 1finansów
·
ci_szka w Gdans~.u 1 _ie n~c7es_Kierując się wolą narodu niemiec- wieloletnią tradycją, w myśl której sii.:k, podsckrc.tarz stanu w hltłerow pn. Generalna Dyrekcja Teatrów, Oper
nie udcy Kuru BiskupieJ w ijk1ego Izba Ludowa NRD zwraca się do1Szwajcaria, a zwłaszcza Genewa, była sk1m MSZ ''V1lhelm Kappler, refe- i Filharmonii. Dyr. J. Pański obejmu
Oliwie.
parlamentu Federalnej Republiki Nie- miejscem · spotkań m1ędzyna.rodowych. rent generalny hitlerowskiego ml· je ewe funkcje z dniem 1 luteto br.
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Krupp odzyskał wolność I majątek

Amerykanie ułaskawiają przemysłowców i generałów
skazanych w Norymberdze za zbrodnie wojenne
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Ludowej
5 lat .Węgierskiejtysięcy Republiki
~ ?ędą również prz,edyskutowa~
pięciu
został ciągu
Spółdziel-

Na _uroczystym posiedzeniu Zgromadzema Narodowego, 1 lutego 1946 roku, proklamo~ana została . na Węgrzech. Repu?hka. Lu?owa. Noyva, kon
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w adzy panstwowei Jest lud węg1~rs~1:
Władzę. ustawo~awc~ą lud węg1ers11:1
- d metw em zgromasorawui
• . e za posre
dzen.1a ~~rodowego, wy?rant;go na za
sadzie rom1ego, bezp~sredmego praw_a" wyborczego, w tajnym głosowaruu
·

holdów.
316 do 811
n.ie zrzeszają już dzisiaj ponad 70 tys1ęcy rodzin chłopskich. Ilość stacji
maszynowo-traktorowych zwiększyła
·
•
się z 221 do 361.
Rezultaty pierwszego roku pięciolat
ki spotyka się na Węgrzech na każd ym kroku. W ciągu tego roku wyro
sły. nowe o~iekty przemysłowe: powstaJą całe miasta - nowe ośrodki prze
my~łu ciężkiego. COTaz więcej jest
kół żł bk'
i '. o ow, przedszkoli i teatrów,
sz

konany
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miesięcy. Po zrealizow·a niu tego planu
Węgry pod względem gospodarczym
znalazły się mnie]· więcei' na pozio-

mie sprzed drugiej wojny światowej.
Plan pięcioletni jest planem budowy
soci'alizmu. Rozp.oczęty własn' i'e drugi'
rok realizacji tego planu przyniesie
Węg·rom dalszy wzrost produkcji prze
mysłowej o ponad 30 proc: produkcja
przemysłu ciężkiego wzrośnie i'eszc'ze
bardziej. W 1951 roku zbudowanych
będzie na Węgrzech 32 tysiące nowoczesnych mieszkań robortniczych. Rozpocznie się budowę 97 obiektów przemyąłowych, w tej liczbie liczne kombinaty, skupia.jące kilka różnych fabryk. W kilkuset wsiach zabłyśnie
światło elektryczne, powstaną nowe
.szkoły, izby lekarskie, Domy Kultury. W roku bieżącym Węgry przezna
czą na cele kulturalne o 40 proc„ a
na cele społeczne o 25 proc. więcej, niż
w roku 1950.
Świadomy zadań, jakie ma przed so
bą, pragnąc gorąco budować w spokoju fundamenty socjaJizmu w swym
kraju - - naród węgierski stanął zdecydowanie w szeregach bojowników o
pokój. Na 9 milionów mieszkańców
tego kraju - ponad 7 milionów podpisało Apel Sztokholmski. Z żywym
na Węoddźwiękiem spotkały się
gr.z._<>.ch uchwały Kongresu Warszawskiego, a parlament węgierski uchwalił jednomyślnie ustawę o obronie pokoju.
w piąrtą rocznicę proklamowania
Węgi7r~kiej Rep~bl_ik.i Ludowej nru"Ó~
polski sle zaprzyJazmonemu narodowi
węgierskiemu najgorętsze życzenia i
słowa serdecznej, głębokiej przyjaźni.
~tare, żart?bliwe. przysłowie polski7,
ze „Polak 1 Węgier to dwa bra,tank1:
i do bitki, i do szklanki..." - ukute
zostało na podstawie upodobań feudal
nej sz~achty obu krajów. Ludy rządzą
ce dzis na Węgrzech i w Polsce łączy
nie zamiłowanie do awantur i mocnych trunków, lecz wytrwała praca
nad ~udowaniem pods!~w socjalizmu
i wspolna walka 0 pokoi
D. ·Rajgrodzka

NRD w Ogólno1 przedstawiciele
niemieckiej Radzie Ustawodaw-

czej będą UJpoważnieni do konkretnego rozpa.trzenia propozycji dotyczących warunków zjednoczenia Niemiec,
a

zwłaszcza propozycji wymienionej w

oświadczeniu Adenauera w sprawie u-

do„
n.ia mnych ~i;opozycJ~, ktore l'.1ogły.by
s1~ przyczymc. do . ~Jednoczema Nie:
m1ec na. pokoiowei l demokratycznei
d 5t
·
po awie.
Izba Ludowa NRD p;oJ?on.uie, aby
oba parlamenty dla. omo'''.1ema prakt yczny~h zagad, men. z_wią~ai:iyc h ze
zwołamem 0.golnomerruecku;i Ra?y

tworzenia prawnej struktury państwowej i opartej na zasadzie wolności for Ustawodawcz~J. wyzn8;czyły ro wną.hc;:z
.·nozhw1e
my rządów dla Niemiec jak również ?ę prze.dstaw1cieh, kt?rzy,
zagadnienia obrony praw człowieka i ia k .~aiszyb szyn; czasie r:1?Sl ,ny prz~utrzymania pokoju;
stąp1c d.o rozmow w Berlin. e. ~erm1n
przedstawiciele NRD w Ogólno- spot~ama rych prze~taw1c1el1 będą
niemieckiej Radzie Ustawodaw- mogli ~stalic przewodruczący obu parczej upoważnieni będą do prowadze lamentow.
nia z przedstawicielami Niemiec za„.
chodnich rozmów w sprawie zmiany
„ustawy o obronie pokoju", aby rozOdezwę podpisały: Niemiecka Socjaciągnąć moc obowiązującą nowej u- listyczna Partia Jedności , Partia Lihestawy na całe Niemcy;
ralno-Demokratyczna, Unia Chrześci
przedstawiciele NRD będą upo- jańsko-Demokratyczna, Partia Narodo
ważnieni do przeprowadzenia na wo - Demokratyczna, Demokratyczna
jednym z pierwszych posiedzeń Ogól Partia Chłopska, Związek Wolnej Mło
noniemieckiej Rady Ustawodawczej dzieży Niemieckiej, Zjednoczenie Wol
rozmów w sprawie liczebności, uzbro nych Niemieckich Związków Zawodojenia i dyslokacji policji w całych wych, Kulturbund, Demokratyczny
Niemczech, w tym również policji lu Związek Kobiet Niemieckich, Związek
dowej w NRD. Jeśli przy tym zosta- Byłych Ofiar Hitleryzmu, Zjednoczenie
nie uznane za konieczne - Niemiecka Komitetów Samo'Pomocy Chłopskiej,
dokona Zrzeszenia Spółdziekze oraz Frakcja
Republika DemolU'atyczna
jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec Socjaldemokratyczna.
redukcji stanu liczebnego policji w
Niemczech wschodnich na podstawie
wzajemnie uzgodnionych zasad, któ- PosłowEe
~
re winny być obowiązujące również
przeciwko remllltaryz:acll
dla Niemiec zachodnich;
T iz o II
przedstawiciele NRD w Ogólnonie
•
P
mieckiej Radzie Ustawodawczej
Muzeum Na.ro~owe w Buda.peszeie.
upoważnieni będą do złożenia wraz z' ~ONDYN, 31.1 (PA. ). ~ak donosi
przedstawicielami Republiki Federal- 1Da1ly Wo:ker, grul?a • pos~ow Labo~r
Akt znoszący na Węgrzech znienawi wiejskich oraz miejskich Domaw Kulnej w imieniu całego narodu niemiec 'Party zł.ozyła w I~b1e Gmm .r~zolUCJ~
dzony przez masy pracujące ustrój mo tury, sklepów uspołecznionych. Budu
kiego wspólnego oświadczenia, prze- p:,otest~Ją~ą przeciwko. remilit~-z~
narchiczny był właściwie tylko praw- je się węgierska „Nowa ' Huta" nad
widującego zakaz remilitaryzacji Nie- CJI ~1em1ec. ~c~odmc~. Rez?lueię
nym udokumentowaniem stanu fak- Dunajem: nowe hutnicze miasto, Dumiec i tworzenia jakichkolwiek nie- podpisało dz1ew1ęcm posłow m. m. by
tycznego: w gruzach leżała już węgier napentele.
mieckich formacji wojskowych. Win- ły. prokurator w procesie norymbermasy robortnicze, pod
Węgierskie
ska „mona.r chia bez króla", rtnipadł się
..
_ ,
na być przy tym wprowadzona odpo- sk=. - ~· Jones. •
osławiony reżim faszysty Horthy'ego, kierownictwem pM'tii pracujących, z
Dz1enmk stwierdza, ze rowruez owiednia kontrola nad wykonaniem tektóry przez 25 lat utrzym:Ywał lud wę energią i zapałem realizują wielki
kręgowy komitet Labour Party w
go za.kazu· ·
gierski w nędzy, ucisku, wyzysku, do- plan pięcioletni, który zmieni oblicze
. . . ;i'ewksbur~ przyjął rezoluc.ję prote~t•1
. .
'
uczyni z Węgier kraj
prowadzając go w końcu do krwawej kraju, który
przedstaw1c1ele, ~RJ? upow~zi:1em J~~ą I?~zec1wko w~kr~esz~mu w Trizo
wojny u boku Hitlera. Armia radzie- przemysłowy, o nowoczesnym, zmebędą do omow1erua wspolme z nu militaryzmu n1em1eck1ego.
cka, która starła w proch i pył woj- chanizowanym rolnictwie. Plan trzypr~edstawici~lami Republiki ~ederalska hitlerowsko-horthy'owskie, przy- letni, zwany planem odbudowy - wy
neJ warunkow przeprowadzerua w ca
niosła Węgrom wolność.
wolnych, powszechłych Niemczech
nych, równych, tajnych i bezpośred
Długą drogę przeszedł naród wę
nich wybo1·ów, przy czym winny być
gierski od owej pami~nej darty do
popieraJą gen. Franco
UW7iględnione zarówno propozycje rzą
dnia dzisiejszego. Ustanowienie Repu23 głosami przeciwko 14
PARYŻ.
NRD;
rządu
i
jak
Bonn
z
du
bliki był-O ko.niecznym ki-okiem ludu
głosom komunistów i republikan,ów po
pracującego Węgier, pragnącego zbuprzedstawiciele NRD upoważnieni stępowych Komisja Spraw Zagi·aniez
dować w swym kraju socja1izm. Mło
będą do przeprowadzenia konkret- nych Zgromadzenia Narodowego od·
de państwo ludowe musiało przezwynych rozmów w sprawie kroków, ja- rzuciła wniosek Madelaine Braun,
ciężyć wiełe trudności, · obalić wiele
kie Niemcy winny podjąć - aby skło . przeciwstawiający się nominacji amba
przeszkód, pokonać wielu "M"ogów. Aby
nić mocarstwa okupacyjne do jak naj ~adoi;a franctJskie~o w Madrycie.
marsz do socjalizmu mógł rozwijać się
Przec1w'Ko wnioskowi głosowali rów
seybsze'go zawarcia traktatu pokojowe
zdecydowanie, z takim rozmatak
go z Niemcami i wycofania następnie mez socjaliści, dając w ten sposób wy
chem i w takim jak dziś tempie z całych Niemiec wojsk okupacyj- raz swym . przyjaznym uczuciom dla
trzeba było wypowiedzieć ostrą, nieufaszystowskiego dyktatora Franco.
nych;
błaganą walkę zarówno rodzimej reprzedstawiciele NRD będą upoakcji, jak i popierającej ją reakcji za
ważnieni do rozpatrzenia wspólgranicznej, nieustającej w knowaniach
KUkadzies;ąt
nych kroków, mających na celu rozprzeciw węgierskiej demokracji ludofortów francuskrch
szerzenie handlu wewnętrzno-niemiec
wej.
kiego oraz zapewnienie wolnego do- zniszc1yły vietnamskie wo:ska ludowe
Dzisiaj robotnik węgierski może już
stępu towarom niemieckim na rynek
jak daleką przeszłość,
wspominać,
światowy. Przedstawiciele NRD doło
PEKIN, 31.1. Vietnamska Agenejlł
pierwszy okres powojennej odbudowy.
żą przy tym starań, aby towarom za- Informacyjna ogłosiła komunikat, w
Pamięta on inflację z roku 1946, gdy
chodnio-niemieckim zapewnić dostęp którym podsumowuje wyniki wal~
za swoje pobory - choć przynosić je
na rynki wschodnie i pofUdniowo- armii ludowej przeciwko francuskie
musiał do domu w walizce - tak nie
wschodnie, co przyśpieszy szybki roz- mu korpusowi ekspedycyjnemu. Ko
wiele mógł kupić. Ale był to okres, w
wój przemysłu pokojowego całych munikat stwierdza, że w ciągu gruktórym działały jeszcze na Węgrzech
Niemiec;
dnia ub. r. zostało zniszczonych 11
Zniwa w jednym z państwowych gospodarstw rolnych na Węgrzech
zatajone agentury imperi!l!lizmu Rajka
fortów francuskich a z 3 innych !or
i wspólników, gdy dywersanci i sabo
tów położonych w rejonie rzeki
ludowi węgierskiemu
tażyści rzucali
Czerwonej oddziały francuskie zopod nogi co najcięższe kłody. W ciągu
stały wyparte.
jednego tylko roku 1950 płaca robotLokalne oddziały wojsk ludowych
nika powiększyła się przeciętnie o 35
zniszczyły w czasie od 19 grudnia
proc„ podczas gdy ceny pozostały bez
ub. r. do 19 stycznia br. 33 forty na
zmiany, a na niektóre artykuły - natyłach wroga na północ od Hanoi w
wet spadły.
Bak-Nin,
Vin-Len,
prowincjach
·
Wielkim sukcesem gospodM"czym
Bak-Jang.
zwłększc
poważnego
do
prowadziła
SocjaliFederacyjnej
Rosyjskiej
statystyczny
MOSKWA, 31.1. Urząd
Węgier jest ogłoszony przed kilku
Komunikat zawiera również wlaopublikował komunikat o wynikach nia sprzedaży towarów dla. potrzeb domość
dniaip.i komunikat 0 przekroczeniu pia stycznej Republiki Radziecl•iej
o buncie poborowych w mie
narodowej ludności. W roku 1950 sprzedano
gospodarki
nu pierwszego roku pięciolatki. Plan wykonania państwowego planu rozwoju
ście Czilong, którzy, otoczeni przez
ludności o 30 proc. więcej towarów wojska
przekroczony został w przemyśle 0 RFSRR w roku 1950.
ludowe, zabili swych franniż w roku 19~9.
k'
·
•
9,.6 proc.
W duk
Plan produkcJ'i przemysłowe3· wy-1 stosowanie w kołchozach, lodówek
ro iem uz łu
porownanm
Wydajność pracy robotników za- cuskich dowódców i oddali miasto
ł
·
ł
b ieg ym pro
wzrosb a· konany został w roku 1950 w 102 itd.
cia przemys
trudnionych w przemyśle wzrosła oddziałom vietnamskiej Armii Lu· l' t
Sektor soc3a lS yczny o eJ proc. W porównaniu z rokiem 1949
Powierzchnia uprawna w roku
, ·proc.
o 351
dowej.
o 7,5 proc.
ł
ły
h
w
·
·
przemys produkcja poszczególnych towarów 1950 wszystkich kultur, wzrosła w
ca
ęgrzec
muie JUZ na
W szkołach podstawowych oraz w
fabryczny. wielki przemysł budowlany przemysłowych i artykułów żywno- porównaniu z rokiem 1949 o 5,8 miszkołach średnich, uczelniach techkomunikację, handel hurtowy, 67 proc. ściowych kształtowała się w roku liona hektarów.
w roku 1950 rolnictwo Federacji nicznych i innych uczelniach na po
handlu detalicznego. W rolnictwie sek 1950, w procentach, jak następuje:
WARSZAWA. 31 stycznia - w siód·
m. in. produkcja surówki, żelaza Rosyjskiej otrzymało znacznie wię- ziomie średnim kształciło się pod
tor socjalistyczny uprawia 13 proc. po
i stali wyniosła w roku 1950 w po- cej nowych trakto,tów, kombajnów koniec 1950 roku 20.600.000 osób. Na mym dniu rozprawy przeciwko grupie
wierzchni ziemi ornej.
502
uczelniach RFSRR b. obszarników z zarządu centralnego
wyższych
Powierzchnia uprawna rolniczych równaniu z rokiem 1949 - 150 proc. i innych maszyn rolniczych. Orka studiowało
w roku 1950 - 687.000 PNZ, odpowiadających za sabotaż go· ł ·
·
1
zazmechan
tk
została
kołchozach
w
amn bawe manych - 113 proc„
spółdzielni produkcyjnych wzrosła z
tkanin lnianych - 129 proc., tkanin wana - w 95 proc. Kombajny do- osób, tj. 0 lO proc. więcej niż w ro- spodarczy i szpiegostwo, biegli udzieksiążek w roku lali szczegółowych wyjaśnień na pytawełnianych - 108 proc„ obuwia konały sprzętu kultur zbożowych ku 1949. Nakłady
0
nia prokuratora, obrońców i poszcze1000 kolejarzy argentyńskich skórzanego - 119 proc., obuwia z 1/2 całej powierzchni uprawnej w l950 wzrosły 15 proc.
W roku 1950 - czytamy w zakoń gólnych oskarżonych.
gumowego - 160 proc„ wYrobów kołchozach. W sowchozach natodziewiarskich - 118 proc„ bieliz- miast cała prawie orka i sprzęt kul- czeniu komunikatu Urzędu Statyzbudowano
RFSRR 118 procent, tur zbożowych dokonane zostały stycznego
ny trykotowej
produkcja mięsa wyniosła - 132 przy pomocy traktorów i kombaj- wiele nowych szpitali, klinik położ
NOWY JORK, 31.1. (PAP). Jak do- proc„ wyrobów masarskich - 153 nów.
niczych, sanatoriów, domów wyponoszą z Buenos Aires, rząd argentyń proc„ tłuszczów zwierzęcych 105
Od 20 października 1948 r. prace czyn~owych oraz innych instytucji
ski za pomocą drakońskich metod stłu proc., tłuszrzów roślinnych - 109 w dziedzinie realizacji planu sadze- leczniczych. M. in. liczba łóżek w
mił strajk kolejarzy, którzy po raz proc„ sera - 137 proc.
nia ochronnych pasów leśnych w eu szpitalach i domach położniczych
LUBLIN. W dniu 28 stycznia br.
trzeci w ciągu ostatnich kilku miesię
W roku 1950 - zgodnie z planem ropejskiej części RFSRR zostały wzr.osła o 23.0~0 w porównaniu z zmarł w Lublinie przeżywszy lat 88
cy. rzucili pracę, domagając się spełnie - odbywało się dalsze wyposażenia wykonane przez kołchozy, sowcho- rokiem _1949. Liczba_ lekarzy wzroprof. dr Henryk Raabe.
nia swych słusznych żądań.
przemysłu w nowe urządzenia tech- zy oraz gospodarstwa leśne na po- sła W ciągu roku 19aO o 8.000.
Zmarły, w okresie 1945-46 r. był
'
W celu stłumienia strajku władze niczne dzięki czemu osiągnięto po- wierzchni ponad 860.000 hektarów.
RP w Moskwie. Był
ambasadorem
ro
w
inwestycyjnych
prac
Zakres
I
mechadziedzinie
w
argentyńskie wydały faszystowski de ważne sukcesy
kret o tzw. .,mobilizacji kolejarzy". nizacji robót pracochłonnych oraz ku 1950 wyniósł 118 proc. w porówrównież posłem do Krajowej Rady Na
PARYŻ (PAP). W dniu 1 lutego br. rodowej, a następnie do Sejmu Ustazwolniły z pracy przeszło 4.000 straj- intensyfikacji procesów produkcyj- naniu z rokiem 1949.
Przeprowadzona przez rząd ra- na ekranie paryskiego kina Lafayet- wodawczego RP.
kuiarvch i aresztowały około 1000 ko- nych. Przemysł RFSRR rozpoczął w
lefa;·zy, w tej liczbie wszystkich człon roku 1950 produkcję nowych ma- dziecki 1 marca 1950 roku - trze-1 te" ukaże się polski film Cz~~ci żleb"
Prof. Henryk Raabe wykładał ostat
L'Humanite Diszyn, w tej liczbie obrabiarek no- cia po zniesieniu systemu kartko- Ilustrowane pisma
ków kom;tetu strajkowego.
na Uniwersytecie
protozoologię
nio
zamieszPresse"
„Paris
i
jmanche"
todetali~znych
cen
zniżka
weg?
poruszanych
Wszyscv aresztowani mają stanąć vi;ych ~ypów, m?torów
Warszawskim.
siłą wiatru, maJących szerokie za- warow powszechneg1J spozycia" do- czają fotografie z filmu.
przed siidem wojennym.
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Obrachunki z
Małor0lna

chłopka
Katarzyna
rozżalona i wygłodzona
opowiadała: „Czułam się

Smreczak,
duchowo
bardzo niezadowolona z sieble i ze
świata. Gniewałam się na wszystko
co mnie otaczało, jak gdyby wszystko winbwate było, że nic nic umiem. Czułam wielki ugór w duszy
- daleki, pusty i przestronny. Tak
mi się zdawało, że niczym inszym
nie można go zapełnić tylko nauką.
A tu pod tym względem wszystkie
nadzieję prawie że stracone."
Trzeba było ~opiero tego, że została matką
pisarza Władysława
Orkana, aby ją o przeżycia młodo
ści zapytano.
Ilość Smreczaków wm-astała werbowała 9ię ze środowisk biedoty
wiej.slł1ej i Pr?leta1riiatu miejskiego.
Byli to albo c1, którzy nigdy nigdzie
nie uczęszczali do szkoły (w 1931 r.
stan?wili w Polsce 23.10/o całej ludności, t. zn. 7.4 miliona na 32.1) albo tacy, których polityka oświato
wa odrzucała po skoflczeniu jednoklasówki. W 1939 r. wśród poborowych stwierdzono 260/o wtórnych
analfabetów.
Oni to i młodzież której warunki
okupacyjne zamknęły drogę do
szkół to dzisiejsi analfabeci, z
którymi stykamy się w zakładach
pracy. Spuścizna reżimu sanacyjnego i okupacji.

Dokładny

spis
analfabetów

w y d awa ł ob y się, ze me ma me
· oczyw1s
· t ego na d to jak ub ar d ziej
.

.

.

.

przeszłością

tunizm prowadzącego kursy. Tylko w nielicznych wypadkach analfabeta
przyjął
wyznaczoną
mu
przez reżim sanacyjny pozycję upośledzonego i chce
na niej pozostać. Częściej istnieją ku temu obiektywne przyczyny. Nie było świetli-
cy na której nie wspominanoby o
„zastraszaniu", jako o sposobie
„werbowania". Przeoczeniem dobrze
pracujących
kursów p<rzy Zakła
dach im. F. Dzierżyńskiego, R. Luxemburg i K, Liebknechta (Piotrkowska 272) jest to, że nie przeprowadzono indywidualnych · rozmów i
nie zbadano warunków 43-ch osób
nie objętych jeszcze kształceniem .
A sprawę tę łatwo rozwiązać gdyż
do współprncy indywidualnego na·
u cza ni a zgłosili się ZMP-owcy .

Frekwencia
Powody bywają różne. Nie zawsze zapewnia się analfabetom pracującym na
zmianach
rannych,
spożycie tuż po pracy posiłku,
co
jest konieczne aby zatrzymać ich
na kursie. Zdarza się też, że analfabeci pracują na nocnych zmianach, a dnie odsypiają. Bywa i ta~,
że nie mogą opuścić domu, by me
pozostawić bez opieki małych dzieciy albo kogoś chorego.
Tymi samymi powodami tłumaczą się kryjący i t. zw. „oporni".
Odpowiednio do tego obserwujemy
wysiłki kierowników poszczególnych kursów, aby znieść przeszkody. Obserwujemy wysiłki i walkę.„

/J1t11

ao ]łeadlee;i
A wywiad trwa jeszcze„.

nej 17, która na wniosek kierownika świetlicy ob. Łuczyńskiego zorganizowała posiłki dla analfabetów.
Przeniesienie wszystkich analfabetów na jedną zmianę. Projekt tei;i
prawie wszędzie nie wytrzymał p:o
by np: w Zakładach ZPP Gdanska 47, wypadały po dwie osoby n~
jedną maszynę, w Zakł. Gwardi~
Ludowej nie wszyscy analfabeci
chcieli przejść na zmianę, rozpoczy
nającą pracę o 5 rano.
W innych
nie chciano zmieniać zespołu majstrów itp. Toteż przeniesień dokonano raczej w nielicznych przypadkach.
Natomiast przeniesienie analfabetów z nocnych zmian na dzienne
jest wszędzie aktualne i wskazane.
Dokonano tego z powodzeniem w
w.ielu zakładach, jedynie w ZPB im.
Marchlewskiego dyr. administr. J.
Szczepański
odmówił.
Niepoprzemieszczanie analfabetów przynosi
szkoleniu szkodę. Na jeden kurs
wypada 10 osób, na dl'ugi blisko 40,
przy normie 15.
Nauczanie indywidualne - stosowane jest na terenie Łodzi w wypadkach, gdy analfabetka musi prze
bywać w domu. Wtedy pomaga
ZPM i Liga Kobiet. W Zakładach
im. Marchlewskiego jedna z robotnic matka 2 nieletnich dzieci zreferowała taką sytuację kierownictwu
kursu. Kierownictwo - Lidze Kobiet, przewodnicząca LK z kolei w
Zarządzie Grodzkim. Gdzie dalej?
Liga Kobiet powinna w takim wypadku natychmiast sama wyzna• k
• d
.
czyc ogos o zaopiekowania się
dziećmi, wówczas gdy matka ich uczęszcza na kurs.

W czerwcu ubiegłego
roku złożyłem podanie
do Powszechnej
Kasy
Oszczędności o wypłace
nie mi 50 proc. wkła
dów wpłaconych na Spo
łeczny Fundusz Oszczęd
nościawy z funduszu C.
Do podania załączy
łem książeczkę oszczęd
nościową nr 166486 F.C.
oraz metrykę .urodzenia
dziecka, gdyż z tej to
właśnie przyczyny prosiłem o wycofanie części
moich oszczędności. Na

moją dwukrotną interwencję w Powszechnej

Kasie Oszczędnośclow~j
powiedziano mi, że podanie moje jest wysłane
na wywiad do Urzędu
Skai!'bowego. Wydaje mi
się, że wywiad ten t:wa
nieco za długo. Chciał
bym tu podkre ślić, że
wkłady te wpłacone Sll
od wynagrodzenia za
pracę, a więc jest to su
ma nieduża, ale ludziom
trzeba s.prawy załatwia6
we właściwych terminach.
(W.F.)

czgtelniha
20 stycznia pojechalem
taksówką nr 401 z Placu
Wol!llości
na ul. KwarcoIwą. Kierowca
taksówki
za kurs ten zażądał 14 zł
motywując to fatalną pogodą i błotnistą
drogą,
po której jechał.
Zapytuję, dlaczego kierowca tej tal<sówki nie
jechał na taksometr i kle
dy wreszcie wzorem War
szawy zaczną w Łodzt
kursować talcsówki uspo
łecznione.
M. P.

...

od pół roku lokatorzy posesji przy ul. Narutowicza 52 i Armii Ludowej 32, zmuszeni są C<?
dziennie pielgrzymowac
w poszukiwaniu wody.
Już

w domach tych, co
prawda jest studnia, ale
zepsuła się
ona w lipcu
ub. r. i mimo ciągle pow
ta.rzających się interwencji Komitetu Domowego
w Zarządzie Nieruchomo
ścl stan ten nie ulega
poprawie.
Komitet Domowy chcąc
temu zaradzić, zwróclt
się do Wydziału Sieci i
Wodociągów z prośbą
o
uruchomienie w oznaczonych godzinach hydrantu, znajdującego się tuż
przy posesji na ul. Arm!! Ludowej 32 i spotkał
się z odmową,
motywowaną brakiem obsługi.
Brak wody przyczynia
się do tego, że domy te

znajdują się w
opłaka·
nym stanie sanitarnym.
Przy nadejściu cieplejszych dni może to spowo
dawać

ep i demię.

Lokatorzy (24 podpisy)

OD REDAKCJI: Stanowisl<O jakle zajęły w tej
sprawie zarówno Zarząd
Nieruchomości jak I Wy
dział Sieci
Wodociągów
- jest godnym napiętno
wania. oczekujemy załatwienia przez ww insty
taele problemu dostarcz"
nla wody. Winny one tak
że zerwać
na przyszłość
z biurokratycznym podeJ
ściem
do życiowych
spraw, trapiących mlesz·
kańców naszego
miast&.

!iladena na§zgch artghulóUJ

w ,,Dz. Ł." z dnia

1_2
moklego gruntu autobu•
wiedź na artykuł drukoGd zIe k UC hare k ze"'t."
stycznia br. opisywaUssy nie stoją w błocie, I
wany„. iz stycznia. Nie
ciynić go czynnością wstępną. Nie „
my
przygody
pasazedotychczas wydawało się,
chcemy podejrzewać, ze
że
gruz i szlaka świetnie
PKS
ma
już
na
wszelki
wszędzie jednak tego dokonano. Są
Sprawa zorganizowania posiłków
~~Óż ud;k~ychz sięd.:'or~~
wypadek przygotowane
się
nadają na podmokłe
trudności. Anafabeci kryją się, po- dla analfabetów na terenie ZakłaPanierkowa robota
przy ul. Wojska Polskiegrunty i dlatego sądzimy,
odpowiedz! na ewentual·
wodując fałszywym wstydem.
dów im. Marchlewskiego jest tak
ne zarzuty, jakie mogą
~
że PKS zrobi przed wiogo. Oczekiwanie n~ auto
.
. b o t m'k
z·Jawis
. k o zao b serwowane n a te- kbus · podność
paść ze strony pasażerów
gołym
mebem,
sną wszystko, by zmienić
.
dawna jak i same kursy. Ro
odbycia
błot
ze strony prasy. Ale
istniejący stan rzeczy na
Parny.słowo rozwiązała sprawę analfabeta pracuje od 5.SO rano do renie zakładów im. Juliana M~r- n~f'~;pieli przed dosta- oraz
żart na stronę!
Wiadodworcu PKS przy ul. Woj
wykryc1a analfabetyz.mu Rada ZaOO Otl l4 d 0 16 ma kurs 10 go- chlewskieg,0 . K'iierownicy kursów
niem _się .do autobusu me Jest, że mimo pod·
ska Polskiego.
kładowa przy ZPP im Lenartow- 14 · ·
•
,_
·
.
d
k ,.
&pra- oto mem1te przyiemności
·
·
.
dzin bez ciepłej strawy.„ Toteż mno ,erwenwwa11 "". yre. c, 1 w
spotykające pasażerów.
skiego (~danska 47), rozsyłaJąc do .
.
k
. .
głodni że robi 1w'ie wyż.naczema opiekunów spo- w odpowiedzi na ten ar
n~tychmiastowego wypełnienia an- ~ą si!'l s .argi, :_e s~
' .
sta- ~ecz.r.ych,
którzy by bV:li .cdpo: tykuł Dyrekcja PKS nak1etę dotyczącą„„ mieszkań. Anafa- 11'.1 się med?br„~, ze. w takim Kie- / wiedzialni za rezultaty hkw1dac.1i deslała .nam. list, z które
beci nie podejrzewając niczego zgła me t:udno Jest 1m się uczyć.
. ,
lf b t
na poszczególnych go w1:'mka, ze ul. Woiska
Leon Zdzienicki - wieś
nanie tego rodzaju nie
. ·
. .
_ rownicy kursu: Jerzy Krawczyk i ana .a e yzmu
Polskiego ma ulec przeKarsznice. - Pisze Pan,
jest przewidziane w usta
s~all się, prosząc 0 wypełmeme an Leszek Wojciechowski 0 zorganizo- oddziałach.'. Sprawę. z~efe~o":'ano na budowle i wobec teg'? że trudni się rzemiosłem wie
o Zll'lianie waluty.
lpet.
·
·u ,· "
zęli walczyć we konferenCJl. na ktore] Związkowa dworzec PKS ma byc
szewskim i pracuje w
Bronisław Krawczyk Cóż sądzić o akcji spisowej na te- wam; pos i {o\ zaAc
.
naJ·pi'erw
KomisJ·a
do
Vvalki
..:
Analfabetyzprze.r_iiesi.ony
w
okolice
swoim
warsztacie,
dostarUstawa o zmianie syste.
·B ·
M
hl
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(O wrzesmu 19 5 0 ::-.
więc
·
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stac11 Łodż-Fabryczna.
cza wykonane przez siemu pieniężnego wysunęła
reme ZP im.
ar~. ews ie~o : zgłosili się do dyrektora administra- mem. powołała_ do życia Od~ziałowe . Dla.tego PKS uważa, że bie obuwie
do pomocnizasadę, że wszelkie zobo
grodowa 18)'. akcJI prowa Z?neJ cyjnego. Powiedział, że nie ma na Komisje do Walki z Analrabetyz- Jalne><:olwiek inwestyc1e
czej Spółdzielni Rzemiosł
wiązania przelicza się w
przez ob. WoJterę z bardzo zm1en- t
. . 1
p . f
ł . J'e- mem1 Owvc"- komis]·; więce)· ani włoze>ne w plac. autobuso
stosunku lOO:i z wyjąt
Włókienniczych i Skórzaod
·
.
· rwszym o p1enięc.zy.
mn ormowa się
·
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. - •
• •
wy, 1 poczelrnlmę są bez
nych. w dniu 28 pażdzier
kiem tych zobowiązań.
nbY 1:1 po.w zemerr:. .w pie h kt, szcze w innych zakładach i uspo- nie sły~zano, am me w1dz1ano„.
celowe. w zalcończeniu li
nika 1950 r. wypłacono Pa
które Rada Mln. w uchwa
o 11czemu 900 (whczaiąc tyc ,
o- k 01'ł
. d . · ·
· t
· nież
stu PKS podaje że vrys'y
nu należność za wyl<onale swej z dnia 28.10 50 :.
riy pokończyli 7 ' oddziaiów, nfttO.łk"".la omolsfcibą,t ze ~mdr?W Wo
Pai:::ica
snrawa
ł pywanie podwć~za szlak~ ną pracę w wysokości w rozdziale III wymieni·
·" t ·
dk
·
.
·
·
pos1 ow ana a e om me aJą.
"t
r1"'
nie daje efekt\t. poniewaz
~3.000 zł, którą wymienił
jako wyjątki, nie pod·
mias nierza 0 m: w 1icza.iąc l?raw- bee tego i,nterweniowali u przewo..,
o nieb'ez:!die·czeńsh\rie formalistycz pactmOklY grunt .tego pin Pan po ogloszenill usta- la
legające przeliczeniu 100:1
dziwych analfabetow), w drugim .
kł d
. ..., L
•
k „
,
cu
nie
nadaje
się
do
tawy
o
zamianie
pieniądza
lecz
100:3. Uchwala ta nie
300, w trzecim _ 250 osób i aż do d?iczącego Rady Za. a oweJ .....a n~go potraktowania ~ cp zwa1cza-llkiej regulacji. Należałow stosunku 1 zł za 100 zł.
wymienia wypadku zwro
konferenc'i
· 9 12
b
ku kim &amym skutkiem. Zw. Za':". ma analfabetyzmu swiadczą wy-I by raczej
wybrukować
zachodzi
pytanie
czy
tu wpłaconych kaucji w
nie było Jj w dmu t · t · u·· {~ty odmówiły, Podstawowa OrganizacJa padki, że często przeszkolenie ·anal-;yiac, co jest bezcel'?wym,
Spółdzielnia jest obowlą- przedsiębiorstwach pań
. . eszc~e os a eczneJ. i . Partyjna zreferowała sprawę w fa betów ogranicza się do przepro-' ponieważ dworzec itd.
stwowych.
zana wyplacić wyrównaDo dziś lista me dotarła do kierow.
.
. .
, .
k
. .
·
nie.
Dlatego należy dojść do
ników kursów T 0 t . ·
druia Dzielmcy, gdzie Ją częsc10wo zaa ·- wadzema ich przez kurs I stopnia,
OD REDA Kc.n. Tym ra
spółdzielnia nie jest 0•
wniosku, że kaucja wpła
·
·
.
ez
Jesztcz
t;.
_
ceptowano.
Jak
na
tak
krótki
okres
przeegzaminowania
i
skreślenia
z
zem
reakcja
PKS
_była
bowiązana
do
wypłaty
cona elektrowni za licz18 . I . b r. me mozna było us a 1ic CY
d
ś .
t
. 1 ·
.
.
. . .
t
.
· · h błyskawiczna, bo juz 7
wyrównania, gdyż zapła
nik podlega przeliczeniu
fry i nazwisk analfabetów, nie ob- cza:i; o _wrze ma do s ycznia. wią listy. NaJczęsc1eJ .pozos aw1a s~ę i~ I stycznia (taka jest data
c!ła należność przed ogło
100
:1 złe>tych.
· t h w tych
kł d h naucza- częsc dzieła dokonano: wmosek własnemu losowi. Tam, gdzie me listu) przygotowano odpo
szeniem ustawy. wyrówJ~ yc A ustalen'za ~ ac
zrta- po przejściu wszystkich instancji ma kursów II stopnia grozi anal~a---------------me~. ader w i~ teJ cyfry ma
został częściowo przyjęty„. Należa- betyzm wtórny, a jeżeli robotmcy
czeme n
azne.
łoby oczekiwać jeszcze realizacji. chcą tego uniknąć to po pewnym
Na głodnych uczestnikach kursów czasie zgłaszają się, aby kurs I stoPrO bi em „opornych 11 sprawdza się mądre przysłowie: pnia powtórzyć jak to miało mlej- D laczego PKS nle rea- „Dz. Ł." w dn. i4 bm.). w „Dz. Ł." z dn. 14 bl'(l.)
guje na list pt. „W
Donosiliśmy w nim,
że
w którym podawaliśmy
Trzeba znać nazwiska i .adresy „gdzie kucharek sze.ść„."
sce w ZPP Lenartowskiego i u Mar PKS-le
nie lubią zaża
Pow. Przedsięb. Bud. nie
fakt godzinnego spóźnie
ludzi, którzy nie objęci są jeszcze
Taka sama. sytuacJ~ jest na k:ir- chlewskiego.
leń",
drukowany
w
dokonało na czas przelenia się rentgenologa prze
„Dzienniku Łódzkim" w
kształceniem.
Jeżeli do dziś dnia sach odbywaJącyc~ się w świetlicy
wu na konto Miejskiego
~:c
świetlającego w Ośrodku:
dniu 13 bm. Pisaliśmy w
Przedslębiol'l!twa BudowKtoś znów się
spóźnia
nie zgłosili się na żadne kursy to przy PiotrkowskieJ 272. Oto spis
Mamy jednak dużo danych na to nim,
że kasjer
PKS
w
lanego,
co
spowodowało
tym razem z napisamożna podejrzeVjać, że :tn.ają ku' te-1 instytucji, które już odmówiły lub aby sądzić, że pomimo wielu trud- Piotrkowie odmówił pasa
trudności finansowe tego
niem wyjaśnienia!
mu powody. z ~ażdym z tych ludzi. zdały na inne subwencjonowanie 1ności akcja likwidacji analfabetyz- żerowi wydania książki ostatniego. Z muczenia
Pow.
Przedsięb.
Bud.
należy przeprowadzić osobisty wy- posiłków: dyrekcja, Związki Zawo- mu jest i będzie coraz bardziej opa- zażaleń. A może dyrekcja
t:•
PKS w Łodzi także nie
motna
wnioskować,
że
w· d
dowe, Dzielnicowa Rada Narodowa, nowywana przez usprawnienia pły lubi zażaleń i krytyki
nie tylko sprawy finanse
lejską Ra.dę Narodow11
· i~dkrycie przyczyn, dla których Rada Zakładowa. A wydaje się, że nące z terenu i od ludzi ~ozumieją prasowej?
we nie są przez nie załat
M w Łowiczu zapytujewlane w terminie.
nie mogą uczęszczać doprowadza do jest już najwyższy czas, aby te spra cych jej doniosły sens. Dzień 1 mamy dlaczego pomija muczeniem list pt. „Oblecan
określenia kilku zasadn~czych i ty-! wy uregulować. Za~o"".ać należy, że ja 19~1 r. w Łodzi będzie dniem za
zy Powiatowe Przedki nas nie cieszą" (druk.
powych trudności,
ktore
trzeba ! dyrekcje obu wymiemonych zakła- my~a)ącym okres ob~achunków ze C siębiorstwo Remontow „Dz. Ł." w dniu 10.12
D laczego Ośrodek Zdro ub. r.). Pisaliśmy w nim
g. lobalnie rozwiązać. T. zw. „opor-1 dów nie wzięły przykładu z d:i;rek- spuscizną sanacji i woJnY - analfa- we w Łęczycy nie ma za
miaru zainteresować się
wia w Zgierzu nie od
o przerwaniu robót elekność" jest mitem za którym kryje cji Zakładów Przemysłu Wełmane- betyzmem.
•
listem pt. „Nie przeję!!
powiada na list pt. „Go
tryfikacyjnych
na ul.
Danuta Zabłocka-Skuplenska się krytyką"
(druk. w
8tę najczęściej wY-godnictwo i opor- go im. Gwardii Ludowej przy Kątdzinne spótnlenie" (druk.
Katarzyny w Łowiczu.
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A. KOPTIA}EWA

Miło~t doktora
Tłumacsyla

zo fi a
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_ A tyś myśl~ła, że ... - odezwał się niepewnie.
- Nic nie n:ysl?ł~~! - odparła Warwara broniąc swego prawa do niezaleznosci. i d~ tego, by nie wtrącano się w jej oso. biste sprawy: zbudziła s;ę w niej już kobie.ta.
Łogunow patrzył n~ mą. Wyglądała pię'knie z tym bogactwem
rozpuszczonych włos~w, .z. płomieniami w oczach. Połowę wło
sów przerzuciła na piersi I zaczęła od niechcenia zaplatać gęste
warkocze. Ale nagle wstrząsnęła się i radosny uśmiech opromienił jej twarz.
_ Co za wiosna, panie Platonie! - rzekła śpiewnym głosem.
Łogunow pod wl?ływem tego uśmiechu i ciepłego głosu zadygotał wewnętrznie.

·

_ W arieńko! - szepnął i postąpił gwałtownie naprzód.
_ Nie, Płatanie nie! - powiedziała cofając się szybko.
_ A więc znów się pomyliłem? - zapytał z rozpaczą.
_ w czym się pomyliłeś? - zapytała, szczerze nie rol'jumie' 'łam eos' panu?•
jąc, o co idzie. Czy mow1
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Łogunow wyszedł szybko i Warwera zaniepokoiła się i zatęskniła mocno: gdzie jest tak długo Iwan?
- Czy pan nic nie słyszał 0 naszym doktorze? - spytała
wracającego z pracy Chiżniaka. - Co sobie Nikita myśli? Mo-

że ma zamiar jechać saniami po gołej z~emi? .Też ~e?~świad
czony przewodnik! Jeszcze dwa dni ta~iego .ciepł~ i s~ieg ~~~
mieni się w rzadką kaszę!! A wtedy am przeiechac, ani prze:isc
nie można!

- Nie mów już lepiej o tym! Ja sam już głowę tracę. Jak
mnie wzywają do telefonu, to aż cierpn~ cały: znów Los~a
Zonow dzwoni. . Przyjechał? Nie - odpowiadam chłopcu - me
przyjechał. Jeszcze nigdy tak nie cierpi~łam jak teraz!, ~osy
łam mu pantopon, żeby go podtrzym~c, . to trochę usrruerz~
ból... Dużo ludzi czeka na Arżanowa, ciel'lpi, ale ten Losza am
na chwilę nie wychodzi mi z pamięci! .- . Chiżni~ przeszedł
się po jadalni, pocierając nerwowo dłome, 1 rzekł cichutko: Widziałem dzisiaj jednego przejeżdżającego Tunguza z tamtych
okolic. Ględził coś, że niby doktór zostaje w Uczachanie aż do
lata:
Warwara zbladła:
- Do lata? To znaczy, że przyjedzie tu nie wcześniej niż
w lipcu!...
Chiżniak machnął tyrko ręką.
W arwara poszła do swego pokoju, ale iJczyć się nie mogła.
„Czyżby został tam do lata?! myślała z rozpaczą. - Przecież może zu~ełnie już nie wrócić!"
Dręczyła się tak chyba z godzinęl potem wzięła arkusik pa·
pieru i przysunęła kałamarz:
„Drogi doktorze!
Czekamy na pana i strasznieśmy się stęsknili. Bez pana jest
strasznie pusto. Gusjew prowadzi kurs, ale czujemy, że wyraź
nie się nudzi i chciałby się nas jak najszybciej pozbyć. Częsta
nie rozumiemy, co do nas mówi. Postanowiliśmy uczyć się
więcej w domu, żeby nie przepuścić czegoś ważnego. Przeniósł
mnie z sali operacyjnej na salę chorych. Pracuję, staram sii;

bardzo i czekam na pana, doktorze„. - w tym nueiscu potknę
ło się pióro i na liście rozlał się kleks, podobny do czarnej łzy.
Warwa;ra wysuszyła go bibułą do atramentu, ale plama została. - Drogi doktorze! - pisała Warwara, rozpoczynając następną literę od brzpgu kleksa i wskutek tego włączyła go w
równe linijki pisma. - Tu u nas, w Kamienuszce, rozpoczyna
się prawdziwa wiosna. Znów żałuję, że to nie ja pojechałam
z panem. Boję się, że Nikita nie zdąży wywieźć pana z Uczachanu przed wiosennymi roztopami. Widziałam dzisiaj, jak szły
zaprzęgi reniferów. Płozy sań zapadają się już, śnieg słabnie
i bardzo się martwię. Na saniach leżały przywiązane jelenie,
które urodziły się trzy dni temu. Mają śliczne pyszczki i aksamitne uszka.
Drogi doktorze, dziś Chiżniak powiedział, że słyszał od kogoś, jakoby miał pan zostać do lata w Uczachanie, i on martwi się okropnie o Loszę Zonawa, któremu robiliśmy operację
w ubiegłym roku. Chiżniak mówi, że Losza umrze; nie chce się
zgodzić na to, żeby operował Gusjew. Doktorze, dość juz pań
skiego pobytu na Uczachanie.
15 maja 1941 r.
War. Gromowa".

*

Do domu. Do Karnieniuszki! Każdy krok reniferów skraca
odległość pomiędzy nim i tą, którą kochał i uważał za żonę.
„Do domu!"
pełen goryczy jest uśmiech Iwana. Nie jest

przecież

ostatecznie niewolnikiem!
modrzewie płyną na spotkanie, rozstę.pując się po obu , stronach drogi.
Za zaprzęgiem wloką się
sanie kreśląc ślad na twardym śniegu. Tak samo wlecze się za
Iwanem życie, które już minęła. I nie moina tego życia odciąć i odrzucić go precz, jak schorowaną tkankę. Zresztą, nie
chce nawet .go odrzucać. To przecież nauka, praca, przepiękne
dni i godziny z Olgą. Jed·no sprawia ból, a drugie pociesza i dódaje odwagi - wszystko razem składa się na istnienie jednego
człowieka - Iwana Arżanowa.
(C. d. n.)
Czerniejące w mroku

Stoimy w Jednym szeregu
z młodymi boiownikami pokoiu we Francii

Jaques i Aleksander poznali się w Budapeszcie. Pierwszy z nich
jest Francuzem, a drugi Polakiem. Ale nie ma między nim.i różnic, bo łą
czy ich wspólne umiłowanie pokoju i sprawiedliwości społeczne,j. Czyż
dZiiwne więc, że gdy rząd Plevena zakazał brutalnie działalności demokratycznych organizacji zawodowych, kobiecych i młodzieżowych, oburzenie ogarnęło nie tylko wszystkich uczciwych Francuzów, ale ludzi pra.
cy na całym świecie? Posłuchajmy, co mówią o tym mieszkańcy Łodzii:

„Naprzód,
młodzie2y świata"
Prowokacyjny

zakaz francuskich

sługusów dolara miał na celu odgrodzić murem nie do przebycia postępową młodzież Francji od miHonów

miłującej pokój młodzieży świata,
miał na celu zakneblowanie ust mło

dym patriotom francuskim. Jednak
na wynik takiej polityki mogli liczyć
jedynie głupcy, naiwni, ludzie wątpiący w siłę i moc przepojonej głę-

bokim pragnieniem walki o pokój i
obrony mło?zieży.fra~cusk~ej. Liczyć
n~ to mogli lu~e i;uezna.3ący Fr.anCJl Raymondy Dien 1 And<re Martina.
. Z młodzie~ą iir:aincuską spDltkałem
s1~ . na światowym Footivalu Młod:z;1ezy Demokrat~cznej w Bud~peszcie. Poznałem wowczas wspani1ałych
młodych I.u dzi, ~tórzy mieli za sobą
lata walki z hitleryzmem w szere-

Seweryna Szmagle,!!!!<.!
literatka, autorka

książki

„Dymy nad Birkenau"

Francji. Takich ludzi jes.t we Firar;icj i setki tysięcy.
D1atego też jesteśmy przekonani,
że haniebny dekret Plevena nie zła
mie siay młodych bojowników pokoju we F·r ancj'i, a przeciwnie zahartuje
ich do balI'dziej zaciętej, zdecydowanej walki, zwiększy ich nienawiść
gach Ruchu Oporu, lata wailki z a- do wywołującego wojny imperializmerykańską penetracją we Francji, mu,
zwiększy siłę „Z;ak~nej" na
z faszyzacją rządów.
tet"enie Francji świaitowej Federacji
Poznałem na Festivalu 21-letn:iiego Młodzieży Demokratycznej.
Francuza
nae:wiskiem Jacques
W ogniiu szykan i prowokacji świi1a
Verges. Jacques bJ:"ał udział we wszy towego imperializmu wzrośnie sifa
stkich demon&tracjach 11obo1tników ś. F. M. D„ zwiększy się jej autoryParyża. Dwukiroitnie był ares~owa tet wśród całej postępowej młodzie
ny i raz zirani·ony w starciu z policją. ży świata wznoszącej w wielu języ
Został wybrany delegatem na Festi- lmch jednakowo brzmiącą pieśń Poval. Rząd francuski odmówiił mu ze- lroju:
„Naprzód młodzieży świata, nas
zwolen.i•a na wyjazd. Ja'cque,g przybraterski połączył dziś ma['SZ
jechał do Budapesztu nielegalnie.
Manifestował tam zdecydowaną woGroźne przeminą Iata, hej kto
lę walki przeciwko wojnie. Wiedział
młody pójdź z nami i walcz".
że po powrocie czekają go szylmny
ALEdANDER NASIELSKI,
ze strony pollicji. Mimo to wrócił do
członek Zarządu Łódzkiego ZMP.
Paryża by opowiediieć o Festivalu, 1
0 międzynarodowej so1idaQ'IIliOŚci rrao
dzieży; wrócił by walczyć. Taki był
Nasze poparcie
21-letni członek U. J. R. F. (RepubliProtestując przeciwko zarządze
kańskiego Związku Młodzieży Francuskiej) - Jacques Verges. Takimi niom Plevena, zabraniającemu działa!
ności światowej Federacji Młodzieży
byli jego przyj a.ciele, i ci którzy u- Dem<>kratycznej na terenie Francji, po
czestniiczyli w Festivalu, i ci we
winniśmy zwiększyć jeszcze nasze wy
siłki produkcyjne. Bo nasza praca, to
praca dla pokoju, dla sprawy, o którą
walczy także postępowa młodzież fran
cuska.
Nasze protesty, zdecydowana postawa młodzieży zetempowskiej, potępia
jącej szykany
rządu francuskiego w
nich. Jest to nasza wewnętrzna spra stosunku do postępowej młodzieży
wa i rozstrzygnęliśmy ją sami, zwła Francji, są moralnym poparciem uszcza, że władze kościelne uchylały dzielonym naszym przyjaciołom z Zachodu, walczącym w ciężkich .warun
się przed powzięciem decyzji.
kach o wolność, sprawiedliwość spółecz
ną, o pokój.
LUCYNA MACIEJEWSKA
robotnica ŁZPO, inicjatorka
Studenci polscy
ZMP-owskiego Zaciągu Pokoju

I

Metody, które
Najwyższe władze kościelne

nie doMajdanka, Theresina, Ravensbruecku. Lecz naijwyższe władze
kościelne nie miałyby nic p;rzeciwko
nowej wyprawie krzyżowej, idącej
z Niemiec zachodnich na Polskę po
to między innymi, żeby przywrócić
władzę biskupów niemieckich
na
naszych Ziemiach Zachodnich. Temu
celowi służył stan tymczasowości w
administracji
kościeIIlej
na Ziemiach Zachodnicli. Na pmwót czekali niemieccy dostojnicy kościelni,
którzy od kilku lat przebywają w
Niemczech zachodnich i ciągle jeszcze piastują swoje tytuły biskupów
oraz proąoszczów na wypadek nie
spodziewanego powrotu do Wrocła
wia, Olsztyna czy Szczecina. My wie
my jednak, że nie powrócą.
Rząd Polski postąpił najsłuszniej,
znosząc tymczasowość
administracji kościelnej na Ziemiach Zachodstrzegły

zawiodły

na studiach wPekinie
PEKIN. Dnia 25 stycznia br. przy
na studia do Pekinu 4 studentów polskich, stypendystów chiń
skiego rządu ludowego. Na dw9rcu
w · Pekinie powitali ich serdecznie
przedstawiciele chińskich organizacji młodzieżowych oraz ministerstwa oświaty i ministerstwa kultury.
było

Decyzja, która godzi
W miliony k Obiet

Ob .
· te
d
ł b'
tyd
wtzona Jeds m. 0 g ęd 1 Paln
emo k ra yczną ecyz3ą rzą. u
evena,
który chce z1ikiwidować Międzynaro.dową Demokratyczną Federację Kobiet we Francji. Decyzja ta godzi w
miliony kobiet na całyri świecie, któ
re chcą zapewnić swym dzieciom pokój. Ale rząd francuski- nie jest w
stanie osłabić w ten sposób jedności
kobiet postępowych. Kobiety będą w

glądzie.

- Ciężko mi było - mówi kroić
plusz na ręcznej maszynie. Nie mam
zbyt wiele siły. Co chwila trzeba było
zatrzymywać maszynę,

wyłączać wał

I

korabielnikowcow

tka~in
Ruch kompleksowego oszczędza dnym zużyciu surowca nia objął już we wrześniu ub r. przeznaczonych do produkcji odziewszystkie grupy produkcyjne ŁZP ży .
.
.

Największe oszczędności os1 ągmę

Odzieżowego.

te zostały przez krojownię na ekonomicznej gospodarce surowcem.
Zmniejszone zostały w znacznym
stopniu, doty chczas stosowane normy zużycia długości tkanin, przez
odpowiednie przestawianie przy~o
towanych do wykroju
r ysunkow
poszczególnych części odzieży.
Zmniejszono także do minimum
powstawanie res:i;tek przy wykonywaniu wykrojów, przez dobieranie
sztuk towarowych o odpowiedniej
długości dla uzyskania pełnej ilości kompletów
odzieży z każdej
sztuki. Osiągnięto dzięki temu znaczne oszczędności - resztki bowiem trzeba było sprzedawać Centrali Tekstylnej ze znaczn ym upuzakładów.
Najlepsze wyniki we współzawo stem tj. ze stratą dla
resztki o niednictwie kompleksowego oszczę Obecnie pozostają
dzania osiągają przodownicy: Łoba wielkich rozmiarach - najwyżej do
za Elżbieta - sortowaczka i Loba 40 cm. oraz niewielkie ścinki.
W grupach roboczych krojowni w
Zdzisław krojczy, z młodzieżo
ostatnim kwartale ub. r. kiedy ruch
wego zespołu.
Krojczy Loba Zdzisław, charakte- kompleksowego oszczędzania objął
Największy wkład

w organizację
ruchu korabielnikowców na terenie zakładów przypisać należy inicjatywie młodzieżowego zespołu Z
MP - grupowej Mirki Tomaszewskiej, · który swym entuzjazmem i
zapałem w pracy potrafił pociągnąć
za sobą wszystkie zespoły pracowników starszych.
Młodzi
inicjatorzy, na ogólnym
zebraniu pracowników, wezwali ca·łą załogę do współzawodnictwa w
kompleksowym oszczędzaniu. Na
ten apel do ruchu korabielnikowców przystąpiły wszystkie grupy
z krojowni a następnie pozostałe
oddziały produkcyjne.

całą

załogę,

osiągnięto

oszczędno

ryzując swoją pracę, powiedział, że
staranne i umiejętne prowadzenie
tkaniny w czasie cięcia wykrojów

ści w zużyciu metrażu
wysokości 122.600 zł. w

umożliwiło mu zmniejszenie o ponad 700/o uszkodzeń noży taśmo
wych. Obecnie uszkodzeniu ulega
tylko 2 do 3 noży w ciągu dnia roboczego, kiedy dawniej do 10 noży dziennie pękało lub łamało się
i trzeba je było oddawać do spawania.
Łobą.za Elżbieta mówi o sobie z
zażenowaniem przypisuje zasłu
gi swojej grupowej, wiemy jednak
z przeprowadzonych rozmów, że uzyskuje najlepsze wyniki w oszczę-

lucie.
W grupach robocz:l'.ch w szwalniach znacznie zmniejszono zuży
cie nici i dodatków krawieckich.
Uzyskane tu oszczędności , w tym
samym okresie czasu, stanowią
43.426 zł.
Ogólne oszczędności zakładów,
które związane są z rozpowszechnieniem ruchu Lidii Korabielnikowej, dały w IV kwartale ub. r. oszczędności na sumę ponad 166 tys.
zł. w nowej walucie.
(r.)

z

tkanin w
nowej wa-

lilnau

»Rada bogów«
W początkach lutego wejdzie na
ekrany kin łódzkich nowy film produkcji „Defa" (NRD) pt.
„Rada
bogów".
1 Film ten, ' będący nowym, wielkim
sukcesem niemieckiej kinematogra f" d
·
. "
· ·
11,
emas·1''.'I.Je pow1ąz~ma 1. wspo·1 i:;o.tę lud~b~:czych celow ~ziałalnosc1 „bogow , ~· .koncernow. I.. G.
Farben Indm;tne i amerykansk1ego
trustu Oil Compańyc Film, poparty wielką ilością dokumentprnych

protektorów military zmu n!emieckiego znów zaprzegających produkcję I. G . Farben Industrie w rydwan wojennych przygotowań. „Rada bogów" - to wielka pozycja filmowa, cenna jako nowy oręż w pok
· f
· 1 d k · ·
ojoweJ o ensyw1e u z osc1 przeciwko knowaniom podżegaczy wojennych.
Obejrzenie filmu „Rada bogów"
staje się dla polskiego widza t ym
atrąkcyjniejsze, że będziemy n a nazdjęć, oskarża i · odsłania tak~e z:~-1 szych ekranach oglądali wersję polwą, krwawą misję amerykansk1cn ską w wydaniu dubbingowym.
1

W pi'askach Srodkowe1· Az1·

dalszym ciągu walczyć bohatersko z
1·
podżegaczami wojennymi.
TERESA BANASIAK
W czasie Festiwalu Filmów Ra- gdzie w napozór jałowych piaskach
I
tkaczka ZPB im. Marchlewskiego dzieckich zaledwie nieliczna część znalazły schronienie przeróżne forrówno moja robota jak i moich kolemieszkańców Łodzi miała możność my roślinności, gdzie żyją najróż
gów idzie łatwiej, lepiej i szybciej.
Front się wzmocni
obejrzeć wyjątkowo ciekawy film norodniejsze gatunki zwierząt, ptaJako kobieta, łódzka robotnica, bez oświatowy pt. „W piaskach Srod- ków, płazów, przytosowanych do
Poza tym wyliczyliśmy, że oszczęd
ność w skali rocznej da ok. 300 tys. zł partyjna aktywistka Ligi Kobiet uwa kowej Azji", odznaczony w r. 1942 bytowania pod palącymi promieniami sło11ca.
w starej walucie. To już coś jest! A żam, że akt terroru rządu Plevena wo Nagrodą Stalinowską.
Reżyserem i scenarzystą jest
A.
Film jest niezwykle zajmujący
przecież te pieniądze idą spowrotem bee MDFK. we Francji nie tylko, że
G. Troja- wzbogaca naszą wiedzę 0 przyrodzie,
do naszych rąk. Bo my robotnicy wie nie osłabi frontu kobiet na całym Zguridi, operatorem my, że obniżenie kosztów produkcji świecie, ale wzmocni go w walce o po nowski, obaj laureaci Premii Stali- a dla młodzieży stanowi cenne uzunowskiej.
pełnienie materiałów,
przewidziaprzez usprawnienia, racjonałizację i o- kój i socjalizm.
Film obrazuje życie pustyni, spa- nych programem nauczania.
IRENA OLEJNICZAK
szczędno.5ci - to poprawa naszego bylone słońcem bezludne równiny,
robotnica ZPB im. Okrzei
~
(K)

Krajacz pluszu - racjonalizatorem
Józef Kurzawa - krajacz pluszu w
ZPDz. im. · Marii Konopnickiej to . nie
pozorny człowiek o chorowitym wy-

łódzkich

Sukcesy

ki, na które nawija się plusz, a następnie włączać je spowrotem.
Było
to bardzo niewygodne, a w dodatku za
bierało dużo czasu. Czasem musiałem
nawet zabierać po 2 kolegów z i n n y c h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------burg i Helena Janik z ZPB im. Dziermaszyn do pomocy.
Z początku ten i ów zerkał niespo- Nasze wieczorne wizyty
żyńskiego. Tak, nie m&na im się dzi
Chcąc usprawnić robotę, no i pod- kojnie w stronę kąta, w którym się
wić. Dla takich robo·t ników, jak żmur
nieść wydajność maszyny przez zlikwi zaszyłem. Najwidoczniej nie udało mi
ko, klub jest prawdziwym dobrodziej
dowanie jej postojów, uzyskać oszczęd się wśliznąć niepostrzeżenie do sali,
stwem. Znajdują w nim to czego pogorąco
obiecywałem.
no.5ć czasu, a tym samym
przyśpie jak to sobie
trzebują.
Pożyteczne wytchnienie po
szyć cykl produkcji postanowiłem Wnet się oka'zało, że moje wejście niKonforencja okrągłego stołu? - za pracy i to w pasjonującej ich dzierej
się znalazłem. Była piękna i tak
kogo
jednak
z
zebranych
na
sali,
ani
maszynę zautomatyzować. No i udało
zbytnio nie zdziwiło, ani nie speszyło, stylowa, jak stylowymi są zdob~ąc:y ją pytacie dowcipnie Czytelnicy. Otóż dzinie - umiłowanym świecie ksią
mi się!
gdyż skończyło się na tych kilku u- zabytkowy kominek, nisko zw1saJąCY nie. Na sali tej zebrali się na swe ko- żek. Pogłębiając i krzewiąc w nich te
- Za<twierdzono wasz wniosek?
- Tak, w grudniu ub. r„ ale jeszcze kradkiem ku mnie rzuconych spojrze <>lbrzymi i kunsztowny żyrandol i wzo lejne seminarium członkowie pierw- zamiłowania, można wykształcić z
szego w Łodzi Robotniczego Klubu Mi tych ludzi tak potrzebną nam kadrę
rzysty dywan, zaścielający parkiet.
przed
zatwierdzeniem wprowadzono niach.
Po środku sali - masywny, okrą łośników Literatury. A ta piękna sala działaczy-oświatowców dla
robotniZ tym baczniejszą więc uwilgą mow życie we wszystkich krajM"kach. Te
raz po zautomatyzowaniu krajarek za głem wszystko obserwować i · słuchać, gły stół. W otaczających go wiankiem (sami - łodzianie nie wiecie, co po- czych świetlic, bibliotek i domów kula ślad tych wrażeń utrwalać na gorą i obitych czerwoną skórą głębokich siadacie) należy do świetnie wypasa- tury.
Młodziutki, bo istniejący
zaledwie
co w wydobytym z kieszeni notesie. „klubach" usiadło wygodnie kilkana- żonej w bogatą bibliotekę i czytelnię
Kilka ładnych chwil upłynęło, zanim ście osób. Głowy pochylone nad książ świetlicy ZPB im. Feliksa Dzierżyń- od dwu miesięcy klub, liczy ogółem
Atmosfera poważna. skiego przy ul. Piotrkowskiej 272a.
15· osób, a w tej liczbie 11 robotnizacząłem w nim coś notować. Uwagę ką i notatkami.
Seminarium - to br:mni tak oficjal- ków. Klub założony został dzięki inimoją zaprzątnęła bowiem sala, w któ- Na twarza.ch - skupienie.
nie. A w gruncie rzeczy, to towarzy- cjatywie Zarządu Gł. Zw. Zaw. Włók
uczą się
ska - rzekłbym - przyja=a rozmo- niarzy, który w ramach „Czynu Paź
dzieci robotnlk6w I chłop6w
wa„ pozbawiona jakichkolwiek nadę- dziernikowego" zobowiązał się do jego
Liceum Handlu zagranicz
tych, n!l!Puszonych cech oficjalnej dy- założenia i czyn swój niebawem wcieP aństwowe
nego mieści się w Łodzi przy Liposkusji, czy surowych form szkolarskie lił w życie. 5 grudnia ub. roku klub
wej 16. uczelnia ta szkoli kadry przyszłych pracowników
placówek handlu
go "w)>pytywania ucznia o zadaną lek- otworzył swe podwoje rozmiłowanym
zagranicznego. Liceum jest dwuletnie.
c.ję.
w literaturze i jej pięknie łódzkim ro
W tym roku pierwsi absolwenci opuszCzłonkowie klubu na takich semina botnicom i robotnikom.
czą mury tej szlcoły. Uczniowie rekrutu
ją się przeważnie z młodzieży robotniriach zapoznają się kolejno z poszcze
Garną się oni Cło tego klubu, znajczo-chłopskiej.
gólnymi gatunkami literackimi, prze- dując w nim fachową pomoc, organizo
Kolo ZMP na terenie szkeły przeJa·
prowadzają na ich temat rozważania 'wane dla nich konsultacje literackie
wia dużą działalność. Głównym jeJ zaideologiczno-artystyczne, dyskutują i oraz połączone z seminarium wykłady
<lanlem to walka o wyniki nauczania i
frekwencję na
wykładach.
Aktywna
robią sobie ńotatki. Uczestnicy semi- z teorii i historii literatury. Posiedzepraca brygad „lekkiej ka·.valeril", skla
narium wyrażają się entuzjastYcznie o nia seminaryjne z teorii literatury pro
dających się przeważnie
z zetempowswym klubie i wynoszonych zeń ko- wadzi członek sekcji młodych przy
ców wpływa na mniejszenle się ocen
niedostatecznych.
rzyściach.
Zw. Literatów Polskich w Łodzi, asyNad szkolą roztacza bezpośrednią o- Próbowałem i próbi.1ję pisać tak stent prof. J. Z. Jakubowskiego - Kapiekę Ministerstwo Handlu Zagraniczprozą, jak wierszem zwierza mi się szyński, któremu słuchacze zawdzię
nego. Około 80 proc. uczniów otrzymuje
jeden z pilnie uczęszczających na za- czają duże postępy. Klubem opiekuje
miesięczne stypendia. Dotychczas
Lic.
Handlu Zagranlcz1>ego 1JJleścl się w bujęcia
klubu słuchaczy, snowacz w się łódzki oddział Związku Literatów,
dynku Szkoły Administracji GospodarZPB im. Harnama, Józef Żmurko. -1a wiele pomocy przy jego organizaWiem, że mam braki, ale będę je po- cji okazali: Zofia Petersowa i Leon
cz~ . To Jest największą naszą bolączką
- wyjaśnia dyr. Slawicki - że nie powoli usuwał dzięki klubowi. Szczegół Gomolicki.
siadamy własnego budynku. Nie mamy
Foto _ Olej•niczak ni.e cenię sobie wykłady, z których
?:rzeba, by ta opieka, zachowała ciąg
gwietllcy, gdZ'ie młoc\zleż mogłaby rozwl
.
.
wiele korzystam.
jał pracę samokształceniową.
[łosc, ,by była nadal rownie troskliwa
Nie ma
Na „warsztac.le" seminaryjnego posi.edzenia Robotniczego Klubu Miłośników L•t1i' Podobnie gorąco wyrażają zadowole i wydajna. Piękna placówka, jaką jest
miejsca na wspólną naukę.
Dyrekcja
czyni
jednak starania ratu.ry w ł.odzt - nowelka Żeromskiego p. t. „Doktór Piotr". - Nas~ fotGreporter nie z uczestnictwa w klubie. Halina klub w pełni na to zasługuje.
celem uzyskania w przyszłym roku wła
uchwycił właśnie moment dyskusJi anall~uJąceJ ten utwor,
Brzezińska z ZPB im. Róży Luksemz. Now.
snego budynku szkolnego,

I
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Wspólny

kalendarz sportowy
Przez wiele lat niejednokrotnie zda dzie przede wszystkim wynik sporto-

rzało się na terenie Łodzi,
jak rów- wy a ponadto zdobycie norm na SPO.
nież na terenie innych ośrodków spor- Oceną wyniku będzie centymetr oraz
towych naszego kraju, że tonęliśmy sekunda, a tam gdzie nie da się ocenić

Miksa Tacteusz
Jeszcze są tacy sportowcy, którzy, ule
atety są zdania ,te praca, względnie na·
uka nle mają iść w parze ze sportem.
Odmiennego zdania jest uczeń Państwowego Gimnazjum I Uceum Energetycznego w Lodzi z kl. III-a, kol. Tadeu~z
MIKSA. Wieloluotny reprezentant szlrnły w siatkówkę, dobry pływak· I pingpongista mów!:
- Trzeba umiejętnie tylko rpzłożyć
czas, a przy dobrych chęciach można
być przodującym uczniem I sportowcem.
Molm marzeniem jest ,aby w przyszłoś
cl w różnych zawodach sportowych reprezentowali szkolę sami przodownicy
nauki.
Kol. Miksa poza nauką i sportem po
śwlęca czas na pracę społeczną, z ktć·
rej wywiązuje się dobrze. Jest równ!et
przewodniczącym szkolnego koła ZMP.
Nadto prowadzi kółko samopomocy na•
ukowej. n:oJ. Miksa dąty do tego, by
szkoła jego dzierżyła prym wśród szkól
zawodowych tak w nauce, Jak i w spor
cie.
.
Takich jak kol. Miksa szkoła eoerge
tykl posiada kilku. Dobrze się uczy
Ławski Edward - reprezentant szkoły w
piłce nożnej, siatkówce i ping-pongu.
Piech - prymus.. w kl. IIl·b - obrońca
barw szkoły w szermierce. Jeden z reprezentantów drużyny piłkarskiej - to
Stasiak z kl. II-a:
WszyscY wymienieni przekonali fak·
taml tych, co są na niewłaściwej drodze, że takie _sukcesy, jakie można osiągnąć na boisku, są do osiągnięcia i
w szkole.
KRZEWINA LESZEK
ko1·.esp. „Dz. Ł."

w jednym dniu po pri;>stu w powodzi
różnego rodzaju imprez sportowych,
przewidzianych na dni świąteczne.
Często organizatorzy tak dalece posuwali swą śmiałość, że poważne, atrak
cyjne spotkania organizowali w tym
samym dniu - o jednej i tej samej go
dzinie, a tydzień później panowała po
sucha„. niedziela bez imprez.
Kilkakrotnie zabierając głos w tej
sprnwie, apelowaliśmy o stworzenie
jednolitego kalendarzyka imprez sportowych. Poza nami czynili to również
i przedstawiciele innych okręgów. Gło
sy nie pozostały bez echa.
Główny Komitet Kultury Fizycznej
badając bardzo wnikliwie krytykę od
dolną postanowił
sporządzić
na rok
1951 jednolity kalendarz sportowy, w
którym uwzględnione zostaną wszyst
kie projektowane imprezy sportowe.
Opracowanie tego rodzaju kalendarium nie należy do zadan łatwych. Do
tego potrzebny jest tysiączny sztab bez
imiennych działaczy sportowych.
Wła-śnie wczoraj w sali ORZZ zwołana przez WKKF odbyła się konferencja robocza aktywu sportowego Ło
dzi. Na początku narad przedstawiciel
GKKF Komorowski zapoznał zebranych z systemem kalendarzyka dla
miast i terenu.

sportowych kwalifikacji zawodników
za pomGcą stopera, czy taśmy, brane
będą pod uwagę inne względy, jak zdo
bycie przez jego klub tytułu mistrzow
skiego i jego osobisty wkład w rozgrywkach.
Zawodnik może przechodzić z klasy
do klasy. Mogą również zaistnieć takie wypadki, że sportowiec z I klasy,
może być zdegradowany do klasy II.
Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzenie
klasyfikacji zawodników
przyczyni się w dużej mierze do podniesienia poziomu sportowego.
Zwołanie tego rodzajt!,. konferencji
było wysoce potrzebne zwłaszcza, że
wchodzi tu w grę bardzo poważny moment ewolucyjnego przekształcania się
okręgowych związków okręgowych w

Pierwszy - młody, utalentowany,
drugi weteran ringu, ex-mistrz
kraju, pięściarz o wielkim doświad
czeniu, posiadający przy tym silny
cios„.
Walka zapowiadała się interesująco. Niestety, zawiodła oczekiwania. Bo oto, gdy zabrzmiał gong młody bokser, od razu, bez badania przeciwnika przystąpił do ataku. Będąc cały czas w ofensywie,
walczył z temperamentem, zadawał
cios po ciosie, zapominając zupełnie
o kryciu.
Przeciwnik natomiast walczył bar
dzo spokojnie, broniąc się uważnie.
Nagle jednogłośny okrzyk-„ach"
- wyrwał się z widowni. Szybki,
celny, suchy cios - i atakujący bokser na deskach. Nokaut!. ..
Jak wyj~śniło się później, przyczyną, porazki
młodego
pięściarza
było slepe wykonywanie wskazówek sekundanta.
Sekundant nastawiał tymi słowy:
„Wet;ran" nie jest groźny, trzeba
tylko b1c, a szybko „spuchni€" i podda się przed końcem walki".
Młodzieniec uwierzył.

sekcje sportowe przy WKKF.

w

PUCHU

BIAŁYM

Młody,

slabo jeszcze wyszkolony
narciarz przestraszył się widocznie
zjazdu z górki, skoro wolał „plynąć"
z niej po miękkim §niegu. Upadek
nie gri;>~ny. Ju1: następnym razem
pójdzie o wiele łatwiej„.

przed swymi rywalami. Z góry ucieczka jest latwa. Gorzej, gdy trzeba będzie na tym ostatnim już zakręcie wspinać się na najwyższy
„szczyt" łagiewnickich lasów.

Dowiedzieliśmy się między innymi,
że obowiązywać będzie nowy system
rozgrywek o mistrzostwo.
Podczas dyskusji delegaci prosili o
wyjaśnienie do jakiej grupy zostaną
zaszeregowane na przykład silne druży
ny prowincjonalne. W nowym systemie rozgrywek - brzmiała odpowiedź
delegata GKKF - drużyny te będą
włącz?ne do rozgrywek powiatowych,
W . ktorych między innymi liczny udział będą brały LZS-y.
W ostatnim punkcie porządku dzien
nego delegat GKKF zapoznał obecnych z nową konstrukcją zaszeregowania czynnych zawodników do p<>szczególnych klas. Obowiązywać tu bę

I

Rozegrane towarzyskie zawody w ho·
keja między I Państw. Gimnazjum i Li
ceum im. M. Kopernika l VI Szkołą
'fPD Im. M. Fornalskiej zakoiiczyly się
bezapelacyjnym
zwycięstwem uczniów
z VI Szkoły TPD w stosunku 10 ,1 (3:4 )
(3:0), (4:0).
zawody powyższe wzbudziiy duże zainteresowanie wśród uczniów obu szkół
l na lodowisku LRS „Wlólmlarza" zgro
madzlly sporą ilość widzów.
Piotrowski Cz.
koresp. „Dz. t.. 0

Trzynastka nie zawsze jest pechi;>wą liczbą. Jeden z łódzkich narciarzy podczas zawodów na odznakę
Pragnąc przyjść z po;;_ocąc ;:,,,alczą SPO ucieka., jn.k może najsrybciej,
cej Korei, SKS przy Państw. Lic.
Te~hn: Dentystycmej
przy pomocy
dzielmcy ZMP-Sródm~eście, organizuje ~awody piłki ręcznej, z których
dochod przeznacza dla dzieci Korei .
W Zgierzu rozeg1·any zo11tał mecz ho
W programie zawodów przewidzia kejowy między miejscowym Włóknia·
ne są następujące spotkania: s!atków l"Zem a Włókniarzem ze Zduńskiej
ka żeńska - V Państw. PLTD, sdiart- Woli. Spotkanie zakończyło się idecykówka męska - XV Gimn. i Lic. dowanym zwycięstwem zgierzan 32:2.
Lic. Gurrwwe, Jooszykówka męska Dla zwycięzców bramki z4fobyli III TPD - PLTD.
Sobczak, Olczyk i Przytulski - po 6,
Spotk~m.ia te odbędą się 4. 2. 1951 Głowacki, Jędrzejczak, Zabłocki i Buroku, o godz. 10,30 w sali MDK.
jała - po 3 oraz Dąbrowski - 2.

szkół średnich
W nl.edrz.ielę, d•IlJba 4. 2.
~

32-:2 na lodowisku

I fi"K AR7.F!

Prezyduum Rady Narodowej m . Lodzi - Wydz.i.al
Finansowy - podaje do wi.ad.omości , że na podsit•awie m.zporządrz;erula Rady Mhrnis tJrów z dml\Ja 8 stY'CZn1ia 19Sl r. wszyscy podatnicy poda·tku grunt<JWego
pawiami u1hścii ć w DDągu stycznia ! lutego 1951 r. bez
C~·olmego weizwain1iia z,a.lticZ1kię na pooa~elt grU1nto:;:y
za roik 1951 r . w wyookości 60•/o wym1\Ja.Jr>u podiait,,.u
gru.ntowego usta•ltoneg•o zia roik 1950. Przy 001:.at1a111.iiu
kwoty zallii·CZ/kii uwzględintl ać stię będz ie Ullgi p.-zyzna
ne podatnti.J<.om pod•a·bku grurn.towego z a.-t. 11 us>t .
(t'odZJlnne) i art. 15 ust. 2 pu~t. 1 ustawy z dnia
czei-woa Jl.!5Q r. o poda<tku gruntowym.
Roll111.Jcy, których prz.ychodowość w !'Olku' 1950 nie
p.nzekT<l•cza.1>a 360 OOO,- zł w dawnej walude, a którzy byld obJ'lCi oboW'iazkli•em dostaircZJe>llli>a z,boża w
ramach p1anowamego slc<up11 ; zb.o©e to od•strawloli do
pulllktów sku1pu w termi•nie do dtn'iia 31 gru<:1nJa 1950
roku są obowląza1rui wpłacić zaJ1i.c21kę w gotówice w
wyook·ośm 5()1/, wymiaru poda.tkugr1J111·towego za r 50.
Podatn1cy ob:lęci zobowiąza•niaani \Vy'l!Jikając~ z
pla•nowego sku(pu zbo<.!:a w roiku gospoda~C!Lym
1950/51, którzy me wyko01.ają w te=illld>e do 28 1u•
teg:> br. dootraw. zb<:'Za. ,w ranna·ch u&talL01ne. 0 lanu
oedą o·bow1.ą.zallll u1ścJc zalliczkę w wy~o;oś
75,/
\vYmia!I'll pod1a~u "':ta~=·~go za l'O·k 195o.
wy~
padJka1ch 7.SŚ . n1ew~.nan111a robowj.ązań
k ś1 •
nych w ustęip~e po1pnedn·inn w termin,ie dio~ 8 riut~
go br. pod•a>mlc:i: P:<>d•a tku g!"untowego obowiaz<irna
będą u 1ścuć w ~yc•e Ca•Jio;;ć za·licz,ki w wys k · !
750/o wyml·airu z roarn 1950 Lub iej część od· ·~~;;:>~~
jącą rówinowa.-toścl vboża 11Jie dostai·<:·ZIOne!'
_
mach uSJtalone.go pla•n>u sikupu zboża za rO\~ ;'os,~~.
dia;riczy 1950/51.
Całość Jub cz~ć za1liCZJkl _P·latnej w tycle olkreślonej w ust~pach poprzedni.eh . me może by'ć uiszc:rona w gotówce.
,
Za'd.czka wpła•c-ona gotowką n i·e ulegnie :owrotowl, ale zoSJta>ntie zalicza.n a na "P?<iatek gru.ntowy za
rok 195 1 htb l11ne na.Jeżności Pl""11liężne . O>P<l~te nos
wvm ia~·z.e tego (lod.atku„
.
Nlmi!ejsze obwI•es7,czeme umewatn•ha ws.ze•Lklie i•n•
ne terminy wy7.II1aczone poprzectni•o.
((K. 17)
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Pracownicy poszukiwani.
Tokarzy wykwalifikowanych, monterów sa mochodowych, kSięgow~·ch za. trudnią natychmiast Państwowe Zakład~ l\lotoryzacy,ine, ul.
Składowa 41/43. Zgłoszenia _z podain1em i ży
ciorysem, przyjmuj: ~Y.dzi~ł Personalny.
Starszego mechanika (wysoki .etat umysło
wy) zaangażuje Qd zaraz ,.Bacutil", Łódź. ulica Drewnowska 84. ·- Wymagana znajomość
urządzeń kotłowych, pras h:vdraul_icznych,
pomp wysokociśnieniowych. Zgłoszema: Wydzlał Personalny na miejscu. Telefon 202-76.

Dr TEMPSIU specjal!stą
weneryczne, sJ(órne, wlo
sów moczopłciowe. Piotr
ko,,,/ska 114.
(k 21)
Dr PIWECKI wewnętrz
ne, płuca, serce P!otrl<OW
::sk:--a..::.:35:.;.._ _ _ _ _--,-=:::
Dr REIGHER specjalista
weneryczne skórne, płcio
we (zaburzenia) _ piotrkowska
czwarta siódma. 14
(Je 20)
Dr ZAURMAN - specjalista: skórne weneryczne 8-10, 4-6
Narutowicza 2.
'
(k 23)
Dr IiUDREWICZ - spe·
cjalista weneryczne, skór
ne 8-9, 3-5, P!otrkowska 106.
(k 22)
LECZNICA
Spółdzielnia
Lekarzy, godz. 9-20. Porady, zastrzyk!, anaJ!zy,
dentystyka - gabinet J(O
smetyczny. Piotrkowska
nr 3 telefon 216-48. (k 24)
Dr JADWIGA ANFOROWICZ - skórne, weneryczne. kobiece 1-6, u 1.
Próchnika 8.
(k 25)
Dr ROZYCJU, specjalista
chorób kobiecych,
al<U·
szerii. Przyjmuję, godziny 3-6, Piotrkowska 3~ .
Dr CHĘCI:I'ilSKI skórnoweneryczne. 5-8, Piotrkowska 157.
(k 27)
Dr HEYKO - PORĘBSiil
skórne, weneryczne, 11
do 19. Brzeźna. Telefon
nr 158-19.
(k 28)
Dr BALICKA specjal!sta
sl<órne, weneryczne 5-7.
Sienkiewicza 52.
(I< 29)

I

Dr SIENKO Ksawery specjalista skćrno-weneryczne 16-18. Kilińskiego 132.
(k 30)
Dr BIBERGAL, specjalista skórne. weneryczne,
4-6. Piotrkowska 134 tel. 259-96.
(k 31)
GAB ()ENTVSTVCZNE

---·~··-------~~---

LEl{ARZ-DENTYSTA Bronisława
Szelkowska ,
zęby sztuczne 5-7, Mon!uszk1 11.
(k 32)

Sparring wolna walka, to już
.przygoti;>wania do meczu. Młody bokser, wychodząc na ring, uczy się samodzielnie opernwać całą nabytą techniką, „szuka siebie", p!'.Zyzwyczaja sio
analizować powstał\ sytua·cję w walce,
,po~ukuje dróg do zwycięst\va.
Wielki .nacisk kładzi<)Ilo też na to,
aby w wolne-i walce (spa~·ringu) były
ściśle przestrzegane pewne określone
z góry waTunki. Np. nie wolno było
zadawać silnych ciosów. Pamiętam,
jak Lew Temurian, sparrując z jednym z kolegów, nie mógł powstrzy·
mać temperamentu na wodzy i zno•
kauti;>wał go. Mimo to uznano, że Temurian przegrał walkę.
- To mi teraz absolutnie nie jest
p<1trzebne - złościł się ChaTłampiew.
- Musicie nauczyć się tak wailczyć,
aby osiągać
zwycięstwo za pompcą
techniki, taktyki, rozmaitości stosowanych środków, mąd>rej kalkulacji. Wy
soka kult)lll'a walki to wszystko,
czego na irazie od was wymagam!
Przyzwyczajono nas także do wąa:un
k6w, z jakimi mieliśmy się zetkną6
na naj'blii.szych zawodac~.

Mistrzostwa narciarskie

Den_tY!~i grają

OB WJ E SZCZEN I A

nę.

(d. c. n.)

1-----------------·

.„
...

Bez namysłu poszedł cio ataku, jak
by prowadzony za rączkę . Rutynowa•
ny bokser bez wielkiego wysiłku, w
sposób przekonywujący, udowodnił,
do ,czego do·I ?;owadza podobna lekkomyslna ufnosc.„
Oczywiście, należy słuchać rad doŚvviadczonego
trenera, ale i głowo
trzeba mieć na karku.
W przygofowaniach boksera są dwa
rodzaje, walk: umowna i sparring. Ce
Iem pierwszej - jest zastosowanie w
praktyce nabytych umiejętności technkznych, celem zaś drugi€j - próba
.prawdziwej waiki, opanowani€ taktyki.
W umownej walce, powtarzaliśmy to
wszystko co poprzednio przerabialiś
my na lekcjach. W t kaiżdym wypadku
wykładowca zalecał pewne, określone
zadanie, nrp. przebić gardę przeciwnika i wyprowadzić le-wy prosty. Part.n.er wiedząc o tym, że walka jest ści
śle ograniczona do jednego określone
go ciosu, spokojnie udoskonalał obro-

Dla pi;>konanych: Szymański i Koza
kowski - pi;> 1.

1951 r .

w ZAglew.nilikiach zawody

<>d.będ•

naTo!al!'Slna

o m1sfll'2IOOtwo Szkół Srectruch 0Tga!Mwwa1rne przez ŁOZN oraz Odidrz>i'alty KultUI
ry Jlleyoznej Wy<lrL. OśwJa1ty 1 DOSZ. za.
wody

p<lm(Yśl.ane

są

jednocześnlie

prćlb.a

oo BSPO 1 SPO, •

2ltlialkę

PZN.

taacźe

jako

na od•

Z.~OIStlleJI!

zawodnilcy mu.srzą być :r.bada•
Zgierzu odbędzie lll1 pi-.z leurzy SZkoJ.n<yeh ~ub Po\!'adlllię
(Zgierz) - Włók ~tową. Zdobywcy tmech pdierwaeych
niarz (Pabianice). W niedzielę o godzi mdlej se o trz-ymad ą dyp>lomy.
Początelk :zia>WO>ctów g<>dzd111.a 10 ra41.0. Do
nie 11 Włókniarz (Zgierz) zmierzy się
z ł,KS Włókniarzem w meczu o mi- ja'lJd do La,giLt!'WJJJilk tramwajem llllI' 17. Po
.zawooa·ch mło<!'Z>ieży oobęd2lio S'l~ bieg
strzostwo „A" klasy.
d~a na11•czycLels1iwa.
Dziś o godz. 18 w
się mecz Włókniarz

APARAT radiowy sprzedam.
Mielczarskiego 17
PAS'STWOWA FILHARMONIA w t.ODZJ
m. 12.
ul. NARUTOWICZA %0
PIĄTEK, Z lutego 1951 r ., rodz. 19,80
Na PO<ls-ta>w>Le arl. 9 (2) delcre1u z dm.a 10. 11. 1945 STREPTOMYCYNĘ sprze
dam
(gramówkl)
LutoNIEDZIEI,A, "' lutego 1951 r., rodz. 12,00
roiku (Dz. u. R. P. n.r 56 poz, 310) podade się do
!P11 bUIDcZIIlej wi.ad>01111ośct że <iJe<:yzdą J;'r.zieWtOdnkzą mierska 11 m. 44, u PioXXł
ce,g·o Pvez>'d>um Rady :Na1rodowej m. l;.O'ci!Zd. zmlefl>lO• trowskiej .
II z cyklu _,TWORCZOSC MOZARTA"
no na;z;wJ$1ka liub im!'(>na i narzwll;Qta ~ującym
POSZUKIWANIE PRAC~
U d z la I b I or ą:
osobom zam,LeS1Zka.łym w Łod2Ji:
WŁADYSŁAW RACZKOWSKI dyrygent
~Ln>cetn>fJemu B-ry,nJ<emu ul. Głęboka 4, na „DoABSOLWENTKA SGH Soliści:
mranslkli. '' ·
'
pracę na goBOLESŁA w WOYTOWICZ f<>rteplan
Le0>11J2ir'O!ow1 Sliwce ul piJotJr!kowslka 82 nia •. SMw- przyjmie
dziny w zakresie rachun
nl<ll<:d";
'
•
MAKSYMILIAN ZIMOLĄG - róg,
W pTog;ramiie koncertu:
Suita baletowa „Les
Ewlie Kryńsk•Lej vel Berikowdc.z, ul. PWtrJrowsk.a kowości, Oferty pod „1310".
(k
50)
petlts riens", Koncert D-dur i Rondo Es•dur na
nir 33 na „Kryństka".
róg, Symfonia g-moll ł Koncert fortepianowy
Fel1iocj.j Sztaimow!Jcz' ul. Piotrik2oWSika 1&9 na ,_S!· TELEFONISTKA. pomoc
c-moll. - K.a&a Nharmoa:llili czynna codz1ennle
tarek'';
•
biurowa, kartoteka szuod goc>zAny 15 do 19
(K· (9)
Ral!J!Jn.!e IW>tteil, ul. Nll1"Utowlcxa 76 b na „BagJń• ka posady. Zgłoszenia SI.kia'•;
Dziennik Lódzki „SabiKURS
Kroju
szycia
MoPRZVJMĘ
panienkę
na
Czesławowi Musz.e Ul, KiraszewskJiego 10 na ,_Re- na".
delowania !PR. - Zapisy mieszkanie ul. Zacisza 6,
neCJkii":
'
ZenOtnOWi Eugeni'W;IZJOWd Zeddlerowd. Ull: ~airUtO• f.AOFIAROW. PRA.CV ~~~~a ;~ięgowości, zapi- „8,....,1„0...m-...„2;;;3,;,·-----Wi!C?.a 23 na „G>ałężew.slk!".
odpowie- sy Piotrkowska 40, godz.
Frainica1saJ!mw1 Ma6c:ziako~i ul l'~.zailJnd·ana 110 POSZUliUJĘ
'7.(HlRV
na Ma>tozaik'' ·
dz!p.lnej do dziecka i ma 17-19.
·
gospodarstwa. Wa- - - - - - - - - - - - ZNALEZIONĄ teczkę z
ApoJ•o1niili AsrPts, uJ. Armil Ludowej 29 na „Asp1s- lego
runk! b. dobre. Tel.
_ I~URSY Kroju Szycia i dowodami Osińskiego Teo
P<JJpeck.a" :
18,3o-2o. Narutowicza279 4193 Modelowan~a IPR. Zapisy dora można odebrać u
Belhl Szilosberg, u[. Band~.ursikJlego 12 na „Zcxtia m
.
.
• _S_ie_n~k_l_e_w_i_c_za_8_9_.____ 1 Jagodzińskiego Bron!!ła·
28
B ł·ęd•O\vs!ka".
POTRZEBNA gosposia do PRZYGOTOWUJĘ w tern wa Sarmacka 37, m. 3.
małego małżeństwa z dzie ple
przyśpieszonym do ZAGINĄL pies owczarek
Na po<:lsta'W'le all't . 9 (2) dekretu z dlllli.a 10. 11. 1945 ckiem. Legionów l4, m.
małej matury od kl. V alzacki
czarny grzbiet
1 podstawowej.
:mim_ (Dz._ u .. R. P ..n.r 56 poz. 310) poda1e się do lewa oficyna.
Nawrot 13, podpalany
odprowadzić
publlilcznei wnadoom-osci że d·ecyzją Pnewodlntczą:
m. 8.
za 1wynagrodzeniem Łódź,
cego _Prezydium Wojewód:z>k·iiej Rady Na-rod·oweJ POTRZEBNA pomocnica
Prochnika 21-21.
Zllllll•ellllo•no n•QJ'l,Wiska n.astęptljącym ooobom mm1e- domowa. Warunl<i dobre
ł .OK i\' F.
Kilińskiego 105-8.
.
PRZYBŁĄKAŁ
się pies
s.zlkal:ym:
podpalany z alu·
Samoow0 Mai!'ianowi zam. wiieś Pałc.zew, po'W!!a>t POTRZEBNA pomocnica ZAMIENIĘ dwa razy po buldog
miniowym kagańcem inaj
1
1
łód zki na nia zv..1isk<> ,:sochaic.zew·.s~";.
domowa,
Daszyńskiego kój kuchnia gaz, śródmie duje się ul. Legionów 11
Wo.ź,nemu Ma•rlamowi, zam. Pab1a11111ce na natz:wi•
nr 16, m. 20.
śc!e na trzy lub dwa po- .:.;m;.:.·;__;1:.:2::.ao..
. ------siko „Wom!ialk";
-:P:-:O:-:T=R:::"::Zć:'E:C:B::-:N":"-A--p-o-m-o-c-n-l-c-a1
koje kuchnia wygody . O- ZGUBIONO leg!tymaci4l
Jud.a51ZJOWI Józefowi 7,am. wieś popielawy, pow.
951
domowa
z
referencjami
ferty
„Słoneczne
"·
szkolną na nazwisko Te·
Bnziez,!ńsKU iła naizwlislko „Norwi.ińskli '';
.
malżeń- rebiński Janusz, Nowot•
Jud>aisZJOWll Eugen,iu.sa.;o\\·i, zam. ~~~elawy, Narutowicza 90-5 od 6 BEZDZIETNE
pow. Brzeziński na nia.1zvvlils1ko "Norwwu
'
wi1>czór.
stwo abS<>lwenci medy cy .:.:k::..i_9,:.:6.:....- - - - - - - Pudło Władysl:a,v, zam. wJeś Sławków powLat ~A. IJK A I WV~HOW ny poszukuje Pilnie sub- DN. 30.t. zgubiono port·
rawsiki na naizwilslko „Jarecki''·
•·
lokatorskiego pokoju na fel z pieniędzmi 1 doku-

ZMIANA NAZWISK

KONCERf SYMFOlllCZNY

•

(

)gł()szer)l·a
_

drobne

•

.::::::::::::-;-:~;';li7-::;;:;:-;::;:7:';

poKOJ

stołowy,

KI IPNO • ~PR7F.U41 nla kuchnia inne

sypialmeble
W!ado-

do sprzedania.
WAGI. Naprawa - stem- rność tel. 185-37.
plowanie wypożyczę ni~- - - - - - - - - - - mowlęcą wagę. Kupno na SPRZEDAM t9łlio sypia!wet połamanych. Piotr- kę nowoczesną. W!ęckowkowska 9.
(I< 33) skiego 30, m. 18, nr pięSPRZEDAM nową sypial tro.
· ----------nię jasną. Pogonowskiego 45 - 28 w podwórzu.
SPRZEDAM radio
PhiSPRZEDAM
streptomy- Ups, adapter czeski, pate
cynę. Orzeszkowej 34, m. fon oraz łóżko niklowe.
2, Julianów,
PrÓ'Chnika 8, · m. 8,

~r~:~~;sięc~~Y ~~1:~c~~K- b8t~~~~k~.1:~:~1w~~~~·~.kach ~~~~~ t'es~~~~!~~~J~z~

ju,

modelowania, szycia,
przyjmują kursy IPR _
Próchnika 25 .
=-:f-::-'::'=:::=:==-:c:.:.~.,_--ZGLOSZENIA na Kursy
Administracyjno - Gospo
darcze księgowości, ste·
nografll , planowania, ma
szynoplsania I rosyjskiego przyjmuje sekretariat
Szkoty
Przysposob ienia
Administracyjno . Handlnwego TPR. Andrzeja 4
ZEI'ilSKIE KURSY Kro.lu.
Szycia,
Modelowania
„IPR" przyjmują Za{l!Sy,
godz. ł-18. Zgierska 30a.

cę proszę o zwrot dokuZAMIENIĘ 2 pokoje, ku- mentów lub porozumienie

chnla Warszawa śrćdmi€
ś~ie na 3 pokoje, kuchma wygody Łódź - śród
mie';cie. Oferty Dziennik
L6diz.kli „500'".
---=----"-=....:..._____
PO\tZUKUJĘ Jakiegokol·
wiek pokoju umeblowane
go przy rodzinie. Place z
góry.
Oferty pod „Pokój".
POSZUKUJĘ
pokoju z
kuchnią lub dwa z kuch
nią za zwrotem remontu.
Oferta pod „30".

się telefonicznie ul. Piotr

kows'<a 123,
nr 275-60.

m. 6,

tel.

.:.;l;.:.JN_r.c.E'-",w..::.:A-'-Z~N-IA--s-lę--k-w-i-ta

riusz
Inkasowy p7UW.
~
w Lodzi nr 5651 wzór A 59
Z'1<!ubiony przez Gm. Sp.
„Sam . Chl." w Bełdowie .
R"'1NF
---....;:.:"~..:.;:..:.;..._ __
POSZUKUJĘ żel!gmana
byle!!o księ!(owe~o fi r my
Gó ral>k i. Porl.ać adres. AJ.
1 Ma .i a 3-14, tel. 211 • 88,
Gołod!ec.

.......

~~~~-=-~

~~~~~~
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DZIS:

Czwartek

Nie

Ignacego, Brygidy

1

JUTRO;
Oczyszcz. NMP.

LUTEGO

będziemy tracić

z rewii

czasu

Uproszczone formalności - nowe karty meldunkowe

tvALNh na.E~ON\'•
Komend.a M1e)ska M o. .
• • 263-&J
Pogotowie Ratunkowe PCK !04-44, 134-15 Do~,y~ł>-zaso~ve for!'lalistyczne przepisy o melch.mkach i ewidencji ludno117-1!
sc1 sprawiały wiele kłopotu 1 powodowały niepotrzebną stratę dl'Ogie8
, , . , ,
Straż POU. l'Cle
U9-1b go czasu pracujących. Samo przemeldowanie się, choćby z ulicy na ulicę
Miel"K! Ośrn<lek !nfonnacJ1
wymagało kilku dni. Kartki meldunkowe, bieganina od administratora do
DZISIEJSZEJ NOCY DYŻURUJĄ
biw·a meldunkowego, zbieranie podpisów i pieczątek itd., to istne utrapieAPTEKI:
liśmy po zbiurokl'atyzowanym między
Apt;eka nr 15 (Obr. Stalingradu 15), Apt. nie: Niestety, fol'malistykę tę otl'Zyma
nr 167 CPabia·nJcka 218), apt. nr 16 (Jara- wo3ennym dwudziestoleciu.
c;-a 32), apt. nr 19 (J. Stallna 50), apt. nr
11 (Kątna 54), apt. nr 26 (Kopern!ka 26),
Obecnie ca'J system meldunkowy u-1dunkowych przez prowadzących melapt. nr 176 (Piotrkowska 67) apt. nr 53 legnie generalnej zmianie. Na terenie dunki. Wszystkie osoby powyżej lat 16
'
(Plac Kościelny 81.
całego kr'.lju przeprowadzi się począw meldujące się na stały pobyt, obowią
Apteka V Zakładu Lecznictwa Pl'aOOw· szy od nues. lutego ponowne zameldo zane są dostarczyć prowadzącym melni-czego. Al Kościuszk!I 48. dyżuruje ća wanie i równocześnie zostaną wprowil dunki wraz z wypełnionymi formulad:z.iennte
dzone . karty meldunkowe. Już w naj- rzami: metrykę urodzenia, świadectwo
pozostających
bliższych ąniach dokona się ponowne· ślubu (dla zamężnych
go zameldowania celem uzupełnienia w związku małżeńskim) 0 zaświadcze
emt4ł1
ce~4
pracy i dokument
ewidencji. Obowiązkowi temu podlega nie z miejsca
PAISSTWOW\' TEATR NOWY rui Da• !ją. wszyscy stali i czasowi mieszkańcy stwierdzający stosunek do powszechOsoby
szyńs~ego nr 34) - o godzinie 19 miasta. Druki ponownego zameldowa- nego obowiązku wojskowego.
St JAR CZA nia będą do nabyci~ bezpłp.tnie u pro niepracujące winny dostarczyć pisem
PAN~~i'v<;;~t;'~°EATR .
(ul. Jaracza nr 21 "JJJ)n'.:_ 0 • godzi.~ie 15 w_adząc;)!'ch meldunki. Wypełnione dru ne oświadczenie o celowości pobytu w
1
,_Wieczór trzech króli"; o godz!nie t9 kr zostaną dostarczone do biur mel- danej miejscowości względnie podać

~

'•

„,

Rodzina"
PA~STWOWY

TEATR

obuwia

6:,,„

POWSZECHNY

Następnie dokuźródło utrzymania.
ment z fotografią, stwierdzający tożsa
służbo
mość osoby np.: legitymacja
wa, związk;owa, dowód tożsamości z okresu przedwojennego lub okupacyjnego itp. Mieszkańcy m. Łodzi nie po
siadający metryk urodzenia i ślubu, a
urodzeni w Łodzi, zgłoszą się u prowa
dzących meldunki, którzy dokonają za
ni<:h wszelkich formalności w Urzędzie
Stanu Cywilnego. W ten sposób usprawni się wydawanie dokumentów,
a mieszkańców uchroni przed zbęd
nym wyczekiwaniem w Urzędach Sta
Osoby meldujące się
nu Cywilnego.
na pobyt czasowy i cudzoziemcy, obo
tylko dowód
wiązani są przedłożyć
stwierdzający tożsamość osoby.

Moclele, ktÓl'e będziemy nosM
w tym se-zonie.

Wiec protestacyjny

Wszelkie druki meldunkowe są bez
ORZZ, Zarząd Grodzki Ligi Kobiet •
płatne. Jedynie za kairty meldunkowe
raz ZMP wzywają J<lasę wszystkich mit1•
pobierana będzie opłata 1 zł.
Łodzi do wzięcia masowego
szkańców
udziału w wiecu vrotestacyjnym przeWszyscy obywatele powyżej lat 16 ciw faszystowskiemu dekretowi rz~du
francusldego o zakazie dzlalalnollcl Swla
towej Federacji zw. zaw., Międzyna:ro·
dowej Demokratycznej Federacji Kobiet,
cego meldunki celem odbioru karty Swiatowej Federacji 1\1łodzleży Demomeldunkowej.
kratycznej. Wiec odbędzie się w dn. 2 lu
tego br. o godz. 16.30 w sali teatru „Lut•
Karta ·meldu.nkowa. stanowić będzie nla" przy ul. Piotrkowskiej 243.
dla obywatela dowód zamieszkania i
przy~złości ~otowy.wać
P.obytu. .
się w mei będzie wszelkie zrmany
adresu bez potrzeby wypełniania nowych formularzy meldunkowych.
będą
. .
Wszyscy obywatele powyzeJ lat 16
W stołówkach akademickich, których
będą obowiązani stale nosić przy sobie na terenie lodzi czynnych jest 5, na1· 0 k
·
•
k dę meld k
stępują z dnlem I lutego br. duże zmiaazywac na zą- ny,
un ową
a· .
których celem jest podniesienie ka·
dame władz.
lo1·yczności wydawanych )>Osiłków, ml·
jek

Z1"mgU ngU u11·cy .;. Ugie w1·osngU ngU wystawach ~~eo:~~bi~!i:ą~:Ios7~7:ca~n;o:::i:i~
TE 1~~~ilJgi~kJ'l~~~~;;:'.~b:~~f~i~~~r.:;
„Złote
niedole•'. Zn,l:tki

o godz. 19.30
wa'ine. ·

MliZ\'CZNEJ .• LUT• 1
Często Z:darza się, że gdy na
(ulica Piorkowska "'! 243> - ,
PA~slf:~z i~l5Tiis~~~:~Y ~':~'~K.io" dworze świeciło słońce i wszystko
"g~z. 17 _ świadczyło: że. jest w~osna to w
(ul. Kopernika.nr ,J.6J sklepach łodzk1ch panuJe zima. Na
„Przygody Ml&1a t':az~gl".
wełny
ciemne
wystawach leżały
,;\
ADRIA rul. Stalina I) _ ttla mlodz! eży _ płaszczowe, futra i zimowe obuwie.
„Nikt nic nie wie" - godz. 16. 18. 20.
Jednak w tym roku będzie inaBAJKA (Ulica Franciszkańska nr 3!) to
czej chociaż trwa jeszcze zima
Nieczynne. z powodu remontu
. ?
.
'
BAŁTYK (ulica Narut-0wlcza n.r 20) Tekstylna 1 Odziezowa
,.Pierwszy start" - godz. 16.3<!. 18,iiO. Centrala
przygotowuje letnie towary.
20.30 - dozw. od lat 7.
GD\'NIA (ulica Daszyńskiego m 2)
t
.
C t 1 T 1
„Program Al<tualności Kraj. 1 zagr.
e {Sty1na JUŻ w lu ym
en ra a
nr 4151•·. PKF nr 5151, „Technika jaz
dy na nartach•'. „Koreańscy artyści zamierza dostarczyć sklepom łódzw Moskwie'', - godz. 15, 16, 17, 18. kim pierwszą partię materiałów letHEJ:9 'ru~ 0 · L2~~onów 2) - Kino nieczynne nich. A więc nie długo będziemy
jasne wełenki na
mogli nabywać
z P<lwodu remontu.
uszyć na
:MUZA (Pabianicka 173) - o godz 18. 20; kostiumy, by zdążyć je
„ . . k
N'
·
,.za slectmioma górami". dod . . ,rrzeieco pozmei u ·ażą się na
WlOsnę.
ollrażona ziemia"; d-0zw. od lat 7.
rynku piękne, różnobarwne jedwaPOLONI.\ 1u1oca PlotrKowsika nr 67J
„Pierwszy start" - gooz. 16, 18.30 2t bie w jasnych kolorach krajowe i z
- doiw od lat 7.
PRZEDWroS:.rn wl. Zerom~kiego 74)
„Cygański tabor" - godz tS. 20

TEA'fR

NIA'•

l\OMEDll

0

2) - „Pieśń Tajgi"
- godz. 18, 20 - dozw. od lat 12.
ROBOTNIK (ulica Kil.ii1sldego rur t78) „Spiewak nieznany" - god·z. 18, 20;
doz,w. od lat 14.
ruJi.ca Rzgowska Ill" 84) ROMA
.• Smiali ludzie" - godz. 18 20: dozw,
od I-at 7.
STYLOWY <uli-ca Kilińskiego ra 123) „Tchi>rz'' - godz. 18, 20; doZJwolony
od lat 14.
SWIT !Baluck1 Rynekl - „Pustelnia Par.
god.z. 18, 20 meńslrn" - U seria dla młodzieży ni1edozwole>ne .
TATRY (Sienkiewicza 40) - gOdz. t6. 18,
20: „Hrabia 111011te Christo" r seria:
I
dod ,Pl'zyjaźń": dOZW. Od lat 14.
ru!1ca oaszyńsklego nr !) WISł,A
„Mongolia w ogniu" - godz. 15.30.
18 20.30 - dozw. od lat t2
Wt.O({Nl ..;.Rz ruilca Próchnika nr 16) .,({obieta wyrus:r.a w drogę" - godZina 16 SO; 18,30; 20,30; dOZ'W . Od lat 14.
WOLNOSC rui Napiórkowslclego t6) „w pla~kacb srodkowej Azji" - god1z:01.3 16. 18. 20: dozw. od lat 7.
„Niebo czy
ZACIIĘ'.rA CZgiet'5ika 26) ple!<io" - go-dz. 18 2{); dla mlodZJieży

RE:g~-:, ~z~~~;~~

nJ,r

~.oz.wolony.

RADIO

Centrala

'!f

dziś

akademickie obiady
lep§ze

Odzieżowa
Również i Centrala
przygotowuje się do wiosny. Ukażą
się na rynku większe ilości kanadyJ'el{ i letnich płaszczy. Na razie
w sklepach jest tylko duży wybór
garniturów męskich w kilku gapłaszcze gabar d'mowe
tunkach i
damskie i męskie. Aby panie nie
początkach
były pokrzywdzone· w
lutego w sklepach konfekcyjnych
ukaże się duży wybór wełnianych
sukienek damskich i dziecinnych.
W sklepie „Wędliniarz" nr 29 przy
· b
f
t 1
ul. Rzgowskiej 57 ta sama ekspedientka
en ra a iff'ormuje, że sukienki ę- przyjmuje pieniądze i waży mięso oraz
dą w ładnych pastelowych kolo- wędliny. Zwracaliśmy kilkakrotnie uwa
rach, że będą posiadały kilka fa- gę, że. t~go. rodzaju obsługa ze wzglę
sonów i że będą ro'żnych rozmia- dów h1g1e111cznych jest niedopuszczalna.
(hak)
W lutym ukażą się również
rów.
ZMP głuchoniemych urzadza
na rynku w większe.i niż dotychczas w dn.Kolo
3 lutego 51 r . o godz. 20 calonocna
zabawę karnawałową. Zabawa odbędzie
ilości pończochy jedwabne, patenki się
sprzedaży
ul. Rzgowskiej 94 w lokalu ZMP
przy
stylony.
i od dawna oczekiwane
'r
Wstęp 15 zł.
Łódź otrzyma również pewną ilość
Zakładowy Komitet Obro11.ców Poapaszek, chusteczek i podgumowakoju przy MPB w Łodzi zebrał na poDziś o gOOIZl!ruie 9 w następujących pun- nych płaszczy z importu.
moc dl a dzieci koreańskich wśród pracowników MP'.B sumę 1.856,27 zł.
.tad'i mtla~ta będ.zie 51przedlawany węgiel
W Domu żołnierza odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród
z aut:
przodującym zespołom i współzawodni
Ul. M:roc©na róg T,rma.noWS"~e.go~ Jasna
kom CZPO, którzy osiągnęli w IV kwarwyniki. I nagrodę we
tale. najlepsze
P!'1LY Zg.i>e1'skiiiej, Profes<>rslka pirey Zg!er·
zdobyła
związlrn ze zbliżającym się termi- wspo_łzawodnictwie zespołowym
W
Luna.n<>wskiego przy Ma1!1n,owej,
slcl.eJ,
sekc3a samochodowa . II oddział zbytu.
pisma
codziennego
się
ukazania
nem
WoJsk·a P.olS!<iieg-0 'l>l'ZY Mairysi1isk.ieJ, P1w
Koncert mozartowskt odbędzie si<;
na przy Lutomierskiej. Da.niłowskiego na związlrnwego „Głos Pracy", organu cen- w Państwowej Fiiharmonii w piątek , 2
tralnej Rady Związków Zawodowych - bm .o godz . 19,30 pod dyrekcją W. Racz
Ła·
osiedlu Jm. Montwiłla-MJ.recidego,
kowskiego. Solistami będą Bolesław Woy
Wa.-- zawiadamiamy, że wpłaty na prenume- towicz i Maksymilian Zimoląg.
g.1ewn•l.<tka p•n y Tokairzews1k•iego,
są prze:r. wszystkie
przyjmowane
ratę
Termin rejestrowania się wszystkich
przy Korzennej 1 Strykowska
szaW$1<11
artystycznych zatrudniainstruktorów
placówki PPK „Ruch".
(blokii).
w świetlicach robotniczych mija z
nych
Wpłaty dokonane w ciągu stycznia br.
d_niem 10 lutego br. Rejestracja odbywa
Od godl. 15 na Chojnaich prz.y ul. Sa-' będą normalnie zaliczane na poczet pre- się w Klubie
Instrul<torów Ar·tyst~·cz
Pry>ncyipa1na numeraty od chwili ul<azanla się ·dzien- nych przy ORZZ. Instruktorzy nierejenocS<ie.i róg Gl'ai111itoweJ,
ni.e będą posiadali uKlubie
w
strowani
prz,y Gladk•iej, Stud1Jiiertma pa·zy Rzg,ow- nika. O dokładnym terminie ukazania
prawnień do prov1adzenia zespołów ro~kloej, Reymonta pl'zy Pabianii.cll<'iej, Astro
się „Głosu pracy" nastąpi oddzielne za- botniczych.
nomkma p1·zy wo:1m;Jczej i przy hlok·ach wiadomienie.
Koło Młodzieżowe PCK przy szkole
podst. nr 31 w Łodzi złożyło 50 .zł na poZUS na Be<l·na1,skrt·el.
(-) Administracja „GŁOSU PRACY" moc
dla dzieci Korei.
Zamiast kwiatów na grób śp. Ignaojca koleżanki,
cego Wiśniewskiego,
szkoły nr 125 przy ul.
nauczycielstwo
Rudzkiej 56 składa zł 40 na dzieci ko-

*
*

*
*

18,55 Program lokalny na Jutro: 19.~0
„Wszechnica Ra<1iowa"; 19.,20 Muz. ludowa; 19,4-0 Lekcja jąz. rosyjskjego: 20 OO
Dzienn~k wlecz.; 20,30 Koncert w wyk .
Or!<. P. R; 21,30 Muz. I a1ktua.Jności: 22,00
fragm poemabu Pab1o
„Uciekinier"• Ner11dy: 22.20 Koncert Chóru l Orkiestry
P. R.; 2300 Ostal\Jnie wiad.: 23,l „Rozmo,
wy muzyczne" - aud. sł .•muz: 23.55 Program na jubt-o.

Sz.

KAPUSTA, IiAPUSTA„.
AK można.by określić
w dwóch slowach jadłospis stołówkl PSS przy
ul. Narutowicza 5. Nie
więc dziwić,
mozna się
że stołującym się w tyrr
lokalu kapusta wychodzi
już bokiem. ostatnio je·

J

D

B

reańskie.

w
znalazł
den z gosc1
•wej zupie !<rowie lrnpy
to z sierścią. To go też
nie zachęciło do jeclzcnia. Ponieważ zwróct.~nie
się

w tej sprawie do kie

rownllta nie dało ż1dne
go rezultatu zw.-acam się
tym razem do „Reflekto1·a.". Może pomoże.
z. Bad.

-~

I CZY Il

D ldllm dni J>rasa inO
w kinie
formuje,
„Roma" przy ul. Rzgowże

skiej 84 wyświetlany jest
Gwardia".
„Młoda
film
seria II. Tymczasem w
gablotce kina wisi wciąż
napis, że wyświetla się I
serię „Młodej Gwardii" I
to co dzień „po raz ostat
ni". Prawdziwa zagadka.
Hak.

u

J

~

.

i;j·

'

•
.
.
nueszkancy
Dlatego tez
zanoszą prośbę
Sil<awy
pod adresem PKS-u o
przynajprzydzielenie
mniej rano dla ich dzielnicy . aute>bu_:in_, . którym
do
de>Jezdzać
mogilby
tramwaju na Dołach. co
(B)
na to PKS?

E

M

y

nie zn1ienL

Bor - automat i „Milusio„
uprzy jemniq nom życie

PRACY"

Sil!:AWA PROSI
Dostać się z Slkawy do
na
przystanku „17"
jest trudno, ale
Stokach
trudniej dostać
jeszcze
się do tramwaju, który
w godzinach rannych jest
nicmożliwie v~zepełniony.

się

*

*

„GŁOS

cena ich

*

*

c

że

Koszt obiadu wynosi np. 2 zt 70 gr. Z
dotychczas 90 gr z06tawa!o
tej sumy
wliczone do kosztów związanycl1 z proobsługą. administracją.
obiadu,
dukcją
itd„ jale więc wynika z prostego rachun
ku na produkty spożywcze zużyte do
obiadu pozostawalo tylko l zł 80 i;:r.
Obecnie wszelkie koszty związ.ane :&
akademickich
prowadzeniem stołówek
przejmują n3 siebie Ministerstwo Szkól:
Wyższych 1 Nauki i Ministerstwo Hancala zaś płacona
dlu Wewnętrznego.
przez studentów !<wota (2 zł 70 gr) prze·
wyłącznie na· 7.akup
znaczona bęclzie
produktów źywnośclowych.

NOTATNIK ŁODZKI

W dft"IU dzl"Siei"s zym

0

,Mówimy o sporcie'';

mo,

„

wogla

Punkty

CZWARTEK, 1 LUTEGO
11.50 „Głos mają kobiety"; 11,57 Syg.n.al
1 Hejnal; 12,04 Dz1en•n•i.k; 12,15 Muzyka;
12.30 Aud. dla wsi; 12,45 „Po dek.red.e"
PUŁAPKA
reporta·ż; 13,25 Program; 13 30 Aud. s7..k.
PRZED SKLEPE:M
d1a kl. III-IV; 13,50 Muz. polska; 14,15
Fragment niedrukowa.nej powieści Weis• CHODZI tu o sklep ga.1ant~9·jny przy ulicy
14,30
kopf•a „U progu nowego -cJ.nia'';
15,00 Muz.: !530 \ Zg1ersk1eJ 38. Tuż pod wy
Konce~t dla klas lic.;
Aud. dla świeU1c dzieciecych: 15,50 za, stawą sklevu znajduje się
ga~ka mmyczna; 16,00 And. TPPR; 16,15 \ o~wór pro.wadząc)'. do piw
Nieuwazm 1~ogą
Muz.; 16,25 Opow. Mikoła.Ja Iljin p. t. 1ucy.
„Ja1k da·Nnlej ludz.ie jedli"; 16 45 Aktua'-1 bardzo !":two ~vpaśc w
16 55 Komunikaty· 17,00 ten otwór 1 w naJlepszym
noścl łódzkie·
Wfad popołud.; 17.05 „OdpoW!ie<Izi fali wypadku zwichnąć sobie
49'" 1715 Mozart: Kwin•tet Es-dur; 17,4a nogę. O tym donosi „Re·
Rad·iowy Poradnik Językowy; 18,00 ,Od nelctorowi" mądry z wla
naszych korespondentów'•; 18,10 „Słucha- snego do~wiadczenla -·
my muzyki'': 18,45

przygotowuje
efektownych
tanich kretonów, tak modnych obecnie.
importu.

również duże ilości

Zebrania

odczyty

DZIS

*

w sali Wydz. Zdrowia Prez. RN
(Piotrkowska 113). o godz. 20 zbiorowy
odczyt prof. Muszyńskiego, prof. Lejko i
~f~ :r::J:i'~~~ pt. „Racjonalne dysponowa
w lokalu własnym. o godz. 16,30 ze
branie sekretarzy Podstawowe.1 organidzielnicy staromieście
zacji Partyjnej
PZPR.
w lokalu N0'1' (Piotrkowska 102) o
godz. 17 zebranie dyskusyjno~sprawozdaw~ze, poświE:cone Kongresowi. Nauki
Polskiej podsekcji elektrotechnik1. Prele
gent: prof. dr B. Konorskl.
JUTRO
w sali kina Bałtyk" (Narutowicza
nr 20) o godz . .rn" odczyt prof_. z .. Wyrozembskiego pt Ekonomika i polltyka
w Planie 6-letni;n':·. wstęp za zaproszeniami.

*
*

*

Wprowadzone niedawno w zakłaobiady
dach zbiorowego żywienia
szybko
domowe w cenie zl. 3.przyjęły się i są bardzo popularne.
Z tego względu w dniu dzisiejszym
w zakładach zbiorowego żywienia
obiady
prowadzonych przez PSS
popularne zost11:tą skasowane na korzyść domowych i klubowych. Na1.omiast w lokalach ŁZG obiady popularne pozostaną, lecz będą wydawane w mniejszej ilości. Powiększo
wszystkim
na zaś będzie przede
ilość obiadów domowych.
W najbliższym czasie ŁZG uruchamia szereg nowych lokali cuk'.erni
i restauracji.
Dzisiaj zostanie otwarta cukierni.a
„Mi!usia" na rogu ul. 22 Lipca i Al.
Kościuszki. Będzie tu można kupić
ciastka i napić się herbaty, płacąc
ceny bez podatku konsumcyjnego.
Największą jednak innowacją bę
bieżącym
uruchomienie jeszcze w
kwartale ba'ru-automatu. Po wrzuceniu odpowiedniej monety automat
dawał k
·
b ę d zie
gorące
anap k'i,
WY
parówki i gorące napoje. Lokal bę
uruchomiony w śródmieściu.
dzie
P?z~ tym najbliższy miesiąc przymesie nam uruchomienie baru Tar•
gowego przy ul. Legionów 23, nowoczesnej kawiarni przy ul. Stalina 1, sklepu problemowego z gotowymi potrawami przy ul. Andrzeja 2 i reprezentacyjnej restauracji
E
» uropa" przy ul. Narutowicza 42.
„Europa" będzie posiadała wnętrza
urzą d _zone z dużą starannością 1·
smakiem.
Zainstalowane tu będzie również
· · tl · ·
Ł d ·
p~erwsze W o zi osw1e eme :rarze(L.)
mowe.

I·

<64)

REGULARNIE
CHCESZ
OTRZYl\'l\'WAC GAZETf:
WPt.ACAJ
PUNKTUALNIE

PRENUMERATĘ
A:
w
A
D
Wyd.•Ośwfat. „Czytelnik".
Re<la•kcja i administra-cia : Łó<li,
Piotrkowska 96, tel. 21i~82, 20lH12,
204,75. - D'ział sportowy 208-95.
Dział Ko•
DZ.:1ał Miejski 114-32. respondentów 207-18. - Dział Ogto,
Wie-czorem od go·
szeń 123,33. dziny 17.00 telef-On Redakcji tylko
114,32, Sportowy 208-95
Redakcja rękoipisów ni.e zwraea, za
treść i terminy oglos.ze1\ nie bierze
w

c

y

Spółclz.

odpowJedzialnoścL

„Dzienru.ka Łódz
kiego" pnyjmuje PPK ,RUCH"
Łódź. ul·i·ca PiotrkowS<ka' nr
te.!efon 130,62, nr konta VII-567.
Prenumerata miesięczna 4 zł 5 gr.

Prenumera.tę

• rowem
Nad

Właśnie mUlcjanCii z automatami goto·
Zóltko ;101lerwa1 się na równe nogi wyAgapit Kr11pl1a i pocz,
rywając hiysl<.awicznie z l<ieszeni rewol> wym! do ~trzału wyprowadzali 7. krzakó1·
Zólllrn odważył się unieść cłw1e uśmiecha! się do żółtka.
następował.
ukrytycl1 tam złoczyńców, którzy wycho.
- Widzę nieme pytanie w pana ocząch wer . Ale ~cly wylonit się z rowu. ujrzaJ, dzlli
z rc1kami podniesionymi do ,c>ry.
głowę.
źe Aga11i1 nie jest sam. Zwłaszcza wictok
- Fajerwerk się nie udał - powledzlal - rzekł uprzejmie. - Otóż sam zadepta· stalowei barwy mundurów milicyjnyrh
!em przed chwilą J>alący się lont. Wybukto~ tui oliok niego
oclebraJ mu 1egzt~ rezonu
rllu nie bę1tzle.

Ale sekundy uptywaly, a wybuch nie
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