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Carat, który w ci~gu stu lat
:aarów„io nar.ód pcl~kid
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wolności iio.:d w:;zechrosyjskin1
iandanilem. Piotrogrodzka Ro•
da Delegatów Roboinic~yc;h
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Żołnhir~kk:h o~wiadc:;;a;„ ~e
Rosji stoi na ~la·

d~mo-hracja

nowisku uznania samookreśle"
nia poH.!yc;znego narodów~ i
o~na1mia, ie Polska ma prawo
do całkowiiej niepodległcśd
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ocz~ku1Q~e1 go walce o wpr~wad;i;~nie w nfopodl®~,dej .P@l·
sce demekrałyc?lin<!go, reµv.bli•
kańskiego umroju.
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So~.ialLsryczmch R~publik RRdzieckkh. I ski"j rady delegatów prncujących. miRelacje o ,Po~sce
30-!ą r'."lcznicę Wielki-~j Rt'\\'olucji. lnistcr spraw zagranicznych Z R .
Na

w

Molo-

Prezyd-cn1 Rzeczypo-s:polite_j Polskiej '"Y· tow wygłosił przemówi rie. poś ·econe
s-L·G·smval następujqcą depeszę gTatula- 30-ej rocznicy rew
jł -pa~dzierni1'ocy)ną:

wej.

·

Radosn< uczucie z 1>9wodu zwydęstPrzewodnkzącego Prezy<lium Ih wa socJalizmu w na~zym kra,iu. mówi
~y ·aJ:"YŻszej ZSRR. p. N. M. minister ,,\ołotow, przeży\„aji dziś nie
~Z'' ermka.
tylko luc!Lie Związku Radzieckiego ale
Moskwa
i na-rosy µrzyjaznych ,nam krajów oraz
'
miliony ludzi w krajach ' Jłłalistycznyłb
t nk?zJ: :rn-lecia rocznicy Wielkie.i Re- i w kraj,!ch kolonialnych. WroRowłe 1'
wolu j; proszę przyjąć n~jgori;tsz~ po- si przcrwviacl111i- że •ładza raddecka n!e
xdrowirni,;: od Rzecz.ypospolilej Poiskiej utrzyma się dług • Jednak'ic boisz wicy
i najserrfn'. zniejsze życzel'1fa od narodu nie przelękli się · ·eh prz~powłcd i lbU
polskiego
dowali w ciągu :W-tu laf państu/ socj
głębokiej raJ0'ri i przyIistyczne.
.Z UC7Udc>m
.
k
· inzni naro_d yolski t~!:Z!.'S1 n'.c.1y w 1viel. iej
MówcJ dzi'.!li ntinf ne 3 -to leci na
u!oczy~to~c1 ~arodow b~· 1~„~1..1 ..Rarlz1e~- trzy okresy. Pierwsiy
res - od rewo
lqego, sw•ętuJących :lO·lecnt .1ub11eusz ht" luc)i '1.n wybuchu drugie.i vojny świato
'itoryqnego z\t•ycię ... twa, które zapocząt j wej, drugj okres - to cz„s wielkiej woj
ny o woltiość i wresz ie trzeci okres ,.,.
N
budowniclW<t powo n .., . Mówca kre
śli historif pierw zego oł.;re~
w ciągu
l<tórego lwłąz „Radziecki io ta n
kształcony w Jedtl z cz~ wych:i>ań-tw
przemysłow eh. P o ukcj<1. pr
y Iowa
ciężkiego
y łu 'wzroda w tym re
sie w po
naniu ·z . rokiem 1913 - 12
razy, p
ej rolna - 2 razy. Był to
nie
p. .I z gwałtowny skok. Zlikwi
do'
1os ało w tym czasie bezrobocie
nie wzrosła stopa życiowa
pracują
h.
Okres woJ
wyklJzał ja" wielka. jest
a narodopotęga i siła p ' stwa socjilistycznego.
na fundamenNaród radziecki o all dzięki swej nie •
lldY .gospodar·
giętej walce,
cy Yilizację europejski
gospodarką .ka·
przed faszyzmem
at w.idzi w tym
wielką zasługę ar u r'adz1eckiego i Nkonkluduje
go wielk'eg
nl' . - ~ zek
każdym
Radziecki w
J · f'I •
_
•
ń'stwa ka
bardziej' wzmocniony i zjednoczony.
J pitałistycznr-go w Et•rÓpie są na ws~roś I
W okresle odbudowy powojennej. przy. przegnil.e. .
I
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kiiwalo no.we drogi w rozwoju kraju, da
ł
i!!i
, ~
Iii
In
nowej
epoce
twórczego
j kul
turalnego ro.zkwitu w życiu wszystkich
l'J
;ego narodów, stworzyło nowe perspekywy da!s~ego postępu dla. ludzkości.
Kiedy
faszyzm
za
Z
;rodzić · drogę · do rozwoju ludzkości,
11rzect obliczem całego świata ukazały
niepodległoś~i
~i~ nieocenione osiągnięcia wielkiego zwy
:,..._I.wa, l:!órcgo i30-lecie świętuje obecNa urnczysolej
w Teatrze~ lucja Liślopa<lowa <lal:.i bowiem władzę anlyhltlcrowskiej zbrojnr.j akcj( party·
nic Kraj Radziecki.
Wojska Polskiego. poświęconej lr zyd;rie- i rządy tym kl:t-;.om i warstwom. które ra zancklej i proklamowały politykf sojuNaróó polski ńigdy ni'!· zapomni. że stQleciu istnienia pai'is:twa radziecki.ego, dykalnic fJOtępiły i na zawsze zerwały z szu polsko 7radzie. ckiego, -jako kanon po·
·v ywałczyl swą wolność i niezależność wkema.rnza!ek Sejmu, VQ. R. Zambrow- polityką imperialistyczną carskie.i Rosji. lit)'ki zagranicznej odrodzonej Polski.
\zięki szlachetnej pomocy nil.rodów ra- i::>ki wy.gł{)sił <l1łuższe przemówienie,
~
w Polsce' jednak do władzv <loszlv silv Siły demokracji polskiej nie omyliły
'zieckith, ich nicwyczcrp..!nej sik i. kh którym p-01 wiedział m. in.:. .
scolccmc, kiórym obcą i· wrogą· był~ sif w s V{lj ocenie. Jak rewolucja Listo·.i!brzymim zdobyczom w okresie ostat
Jest w łrzyqziestoletntm
dorobl<U irc~h: Ilf Ze.mian s·poleczno • politycznych pad wa i obalenie caratu umo,źllwt!y odlich dziesięcioleci .
ZSR.R wiele epokowych .osiągnięć ustro· rewolucyjnej Rosji. Dloi'1 do zgody rewo.- rodzenie · Polski po pierwszej wojnie
jowycłt. Nas Polaków niezależnie od róż łt1r.y inej Ros.ii została odtrącona. .
I światowej tak S<lnto ,zwycięslwo Związku
, IS!iech zyje i wzrast;t w silv Związek ·
· t opog1ą dowyc h · .ie
· dno . powmno
·
··
1>"'.' dz1ccł\1cgo
· 1,·
me 'wta
T
noli'tvka.
po„wol·
_
,
J"
,ł'
rozbu.dowanic
. na d h.1t_Ieryzmem umo.i I1_11
"iocjalisf.y; znych Rcpubli!< Radzieckich
· R
·· · L' 1
d
" 1'
J
"
"
I
1
t
·
·
·
1
, ·- osioJ'a j10koju i postęr-u, niezawodny łączyć w oceme e~o uc.11 ISLOp3. Il- potęgi hitlerowskiej. Ta P!"ltity!<;i wobec w1 o -~?':same -il~ctc.1 rzc:ztp:Jspo!rt.<:J.
wej, -Rewolucja Listopadowa stworzyła ZSRR ko,ztowała nas ponowną ulralę
Dz1~1a.J w trzydltestą rocLmcę mozesp~~Yf1?icrten~e~ i r>rzyjadel Rzeczypo· po stronie rosyjskiej warunki dla przy- nicpodleg~ści.
·
'
my ,iuż nietł1 ~ko zgodnie z pra\~aą h!sto. poltteJ F~ilskie.1,
jaznych stosunków polsko - rosyJskich.
.
k
· -. .
. ryczną ocemc ogromna pomoc 1aka spra •
0 .optero w mr_~ ·ach okupacji u.1awm- wie niepodległości Poi~k; ok:izała ~·ewo(-) Bol!".siaw Bierut
W ciągu 500 lat - 111ięd~y · narodem
* >;: •
polskim i rosy.iskim toczył się dziejowy ty ~·ę w. P~lscę suy ~o~tęp_owf', :~emokra- lucja listopadowa 1917 r. i Z'RR w l 944
Osobne dEfpesze do. radzieckie~ mę- spór, ~tóry nieraz dopr?wadzał do krwa- t~czne ' ~iepodle?_łosciowe: ktoi.e pot~a·i-45 r„ dzisi<Jj możemy też ocenić trzy·
ów stan 11 wvstosowah członkow1e Rzą wych 1 zaborczych wojen.
ftły .sluszrn.e ocemc. r~lę ZSRR. Jego me· letni z górą powojenny dorobek przyjaz11 Po!sk;q:!O oraz przywódcy partii poli·
Ten .odwirczny spór polsko-rosyjski spozyte s1!y. udz1ehły mu aktywnego nych stosunków
mi\,'. dzyJJaństwowych
mó~I być zakof1czopy 3() ,l at temt.1. Rewo zbrojne~o JJOflflfci ll pr;re1 rozwiniS!cieł mirdzy '.Polsk,J i ZSRR. ·
,
.
1 ~czn)-Ch ·Corgani::aĆji ::, 1)0lccznych.

początek

hitłero\Vski

usiłował

przyJ• aźni ·iSRR
·bra.lerSIWcJ

~~W>.< -~ ·~ . ; ._·

'narodem
radzieckim..
•
Sojusz z Z . - gwarcinciq naszeJ
akademii

„_

I

-

olucji·

R!llk l!ł17. rok wybuchu niajwięlcszej re-· wy w~1 cisnął rnieza:tarte piętno na 1)bJkzu
Pl-c.tro~ooz:ka Rada Delegatów RobotwoJucji ś.wfata. ie~t data p.rzeloomwą i śwr:lta, wajynął i wpływa uoteżałe na 1~iczych i Ż{)łnier&k1ch, or01ldam1~ie niepo.
.na._id-01!:ioolejsUJ w dziejach Ludzk<Mci. - ctzi;Je calej ludzkości.
dległosć Polsk1: ,,Demokrac.ia ~08.U słoi
Dzr u•pły; ·a 30 Ia.r od chwili, kiedy re- ' Zwla,1zek Radz•i ecki je~<t ośrociklem. llo· na gruncie uman'i.a narodowo • politycz'"-01luc} .ina bun:a zmifl'tla sta:ry, carski u· ko.la którego sikupiają sie wszysłkle siły ńe1_1.t'Q 8't.a11·0'\vi:a.rillia 0 ~01bie nairoidów i pror-:~:ri),.i., P'{)ctcit~ła korzende kapi1ta•l~7ll11U '" '11 osfępu z wiarą j , przekcmame1'tl, że 11-0· kiamuje, że P-0ils1ka ma p.rawo bytu zułWł·
Ros.ji, stafa siię ko4ebką ustr<llju socjalisty traiiia urat0. '!ać Jl<L\6,;; je..~t oi1J;ircie{n i nJ.e ieJ)(trl)egłe.g.o. ood wz,glerlotn pąńs\wQ
cinie~o.
hvlerdz:> wsz~·~·tkich Jh'łrodów miłufa· wo - międzynarodowy ".
Stało się to w k·rniu. na którym c:iąh' ł c:vch wolność - i to może jest 1iaileosz:.\
Uchwała Rady K
arzy Ludow~·ch
!illl'ldek d~mnotr i zs;;:{)!fomfa, w kraju kem miara przemian. które zaszły w ciagu st '"'ierdza: „Wszystkie trab.ila:ty~ dotvcz.ą·
tra~tów .. gd~i~ .splot~y się:. WYS:<>ki sto. teg~ t_rzydzies+olcci', miarą ~rhl -fu ·idei ce r :r.bi<lrów Polski, n1i-nie· zym 1.ni~si&o
1
n~n do. rz:>,csc1 pu;titycrnC!I vroletari<lti.!, SOCJ::t!Izmu.
„
_
;i.e zo,!fa.ią rl!iZ na "za,vsze. inko Sf}rzeczne
z .iedn.o.i.:zesr1.rm miskim JlOIZi(}mem lt.;iltuVkła.q P.Oll'' Ich mas pracufacvch " z zasadą sam.f..1St:>.n()W'ien·a. z Tewolacyj.
ralmno. "lra»zl;,,..a. nędza i a.nalfahetyzm, zwycir1sb» I) Rewoll!c'i Listopatlo."ve.i j.:st ną świad-0mo~cia •Prawną. 11aroou rosyj.
z rnie.u.t.t.1'.Jpllwym f.eu<lalizmeiu. Tylko na Pi>'' ażn). Zruz:.imiah. ott&, że Reweluc;ia ski~o, który u.znal ujei~p.rr,eczalne pra·
tle niesam.Qw.~tego z.acofaniia carskie.i R.o- :r.w;iastuje Polsce ni1e1p-0dlegto-ść, zjeduo· W<>' rnaiwdu p.l)J$11dego do ni~ległaści i
sji, r. p.e:r~nektywy ~r.ronm d1)kona.nych czeniie r<Fdarte~o JliZ~m<Jlca narodu, ie ietllt'fJ'Ścj";
N ·Ze.Jl'i4!J1 ocer.lłć można se.os i wielkość dąteJJiia prołetari&ru rosyJski-ego o-be.imu·
I 1wreszcie. 15 marca l!ł17 .r. J>Oi<twia
~eiw(>l~cji Li:<.·to•padO'\\ e-j ;tej prz~i>braża. ją ~v zup-eł.ności dążenia prołe.fariaitu i na się ooerLwa, która na~niia ~rea w.szy.
Jąca mo~.
• . . .
, . ~~~-~~~e~<>· ~~ __ _................ -..~ _ „~~ .• st~:!;,!~I~~~ ~~ZJazmeiu:_,,,.,...
Dor<Jl!}ek ;e:aw~rty w mi:ulilin.y"m trzy.
~
~nr~
___....,
c!zie,sto'.~;;ii•; mi~zyć umżna Qlbrzymimi :
·
zmiwa;ni mate, ia).nymł, 'jakie dok„namz
z~ fał~.~ w t~m.. czas!e: n~~·I?&„ m>wy.ch:
'mia~t i cl1l>mvw, k.airnalów 1 ht1ilil •koleJO·

I

I

Iro!J)łe,
JJO ta.z
~wi.ą:za~y

I

I czyły się tym raizem -

~'}cit, J1>(ltęzn~·m rorr,w-0Jetn sił wytwór·-!
czy~11, wzro1Sltcim. wyidaiin"Uiśc.i p1racy• .M{lż- f

:i~. micr:~1 ć g~ _s:UJną ~~la.ch~t!.t.ości i po·

s' ·1ęce.mru e-1n11wumu

ien. dQŚwiadczeniem n;iędzyw~re-g-0

ści·
słą pf'Zy;iaźń i s.ojusz ze Zwia~kiem Ra·
dzi.e~kim .z.a Jł<)rlstaw~wy wa..„1~ ~wegil
r~zwoju i i.stmenla.
.
W!Qł.aniały piSlarz ł pubUcl-·sta ramtec·
ki 1l1a Erenburg :POWied,ział:

mill'dzynarodowe.i reaikcji, u-zoa,\emy

„Wi:d7.Jmy

my

nie~ieoze1istwo.

osz.alałych

widzi·

i .zdzic7.ałych_ pr1..ekup·

niów, g<>t'o-wyoh do pr1~ania. .morza krwi

·
!'
_Ocoolamy te.n dur01bełk, ipałr.zz.c na nie-

proste- .

go człnWi"J{'lrn, na n'feł1. t.:.mną reatizacj~
"';'ZY ~ici.ch ·zamieif'z~i. 1łii~ trudn-0.'d.
m1mn . tra~,z,neiro dxieł:a wo11r..v.
Lecz wie.tk<1ość i znaczen'e Rewoluc ·:
l!lf.1
k
·
.
• .
ro_ u, wyb.iega. daleko J>O~..a .g~an •; -:. . "
.
. .
z,~!ąi"'kll. Radz1.ook~o•. iprair.reinr-u.te na 1 ·V. Lenin, J. Stalin I
twOO-~y ~mputs

O•

krestJ aP.tyradu.eokidt inft::.vg rod~ime.i i

gąz:t'!it 1 kin'.

Jej

Zwii.ąZ1ku R~d.ziecki~o. Zl3.·

."~ozerwałnie.
Na.uczeni doświiadcz~m dwóch wo·

l

bez1mt*reis1&wtHJ· [
śc'. ~.r.c.zytem; OO~Jltierstwa 11!d\Zli radzfoc- r
ki 'b mi vnlu hi:twy 'l na l>f:li!'tWuJ11ku :Praq·. i
.\1 ierz:vrnr go ,,-~tku.kla p,rzew.rntu kul· t'
tural11ego. j8ki musiał łllll.Słąv·ić. aby zaco-.
fane nar'łri~' rno~łY Drz~koczyć prz.ez pa.
re 1:ricter 11;sfo.riL na sizcz~el ustroju sodati t~'CeJł:e%0. aby P.1>wstała () t:cna Hi!Z· I
ha :zklił i. wyj)s.zych uCtZelrri. laborato-i
dów, mu;ceó-w i teatrów, clom&w wypo-1.
cz:vnlinw:vch, ~'v.tietlk i, szn1ta·li, k iążek, !

cały świ·at.

trzeci losy 15a&7,eg~. ~.>du
z \oS11m.i Rewołuci1 L1 lnpado'\\·ej i je! diz:ieła - p.aństwa S&.:jali·
łę

stycznego -

t

uS1t~o11.e wywyżS.zeme ·człowieka,

„Nadeszła wre!ltcie chwila, k.ieily na·
r6<l rosyjski m0rże nie tylko swolOOi>J!l~ i
<ltwarcie'. wyp.,c.wde:d®łeć, ale i czynem
swo.im IJez!)OŚreitinto, o ~le zaictzie tego
potrzeba, :PoP•rzeć swe obietni~e dRine w
sprawie pol:&i&~i Nadsiedł cza;s, kiedy
trzeba wy.rzec sfaoowcz.o i meuA.o.mi1ie:
Nrech żyje zledn11J.crona, niepQdizleln.a Po!
ska! Niech Żl':ie Polska Rzecz,p{)!Spe>ltta
Deiookra.tyczna!''.
Po raz dru~i Rew>Glucja Li!St1>paoowa
zaważyła
!Mach ,s:zegq narodu w la·
tach 1941 - 19-15, kiedy to zw~·ciestwo
Armiii Czerwonej urafuwa:łoi cała Emottt'
od zalewu hitierbw ·
hmrba:rT.vRstwa.
a P&laków <Ml rlzycznej zagłady.'. Ur:Jtowaia nas lll(loc d siila. powstała w wyn:ilrn
Rewolucji L.Witapadowej.
Dltiś,
gdy ·z~azek R.fidziecłd jest ~ (;.
·w111P,.
Siłą, k·tóra •Jllrze<;!iw.stawfa .się TJla11-0°
wanej prze;z impe.ri.al.i:xm ameifykańSki
! -Odbudow„.e ~t:Peti~ i1'llt:1>'ĆZITTYch .N:ie.11iec.
1 ,irlówną sfłą, która stoi na girun~re stabili·
I zacji na zvoh gira ie z.achOOnic!:t, jalul
'. cz~;mi!ka pokoiiu i bettpiec~wa w .Eu·

rozw-0io-.

w.

ludzkiei1 by podnieść swe dywide1Jlcł~r.
Lecz widz:imy także ludzi dQb.ręj "'oU.
lu zi uczciwych, nlenawidzttcych roz'u·
t Rzo11~ch pro" 'o~atorow: Jesteśmy ~ł)'!"i.
ł stami. dl~
••
l ~
J. Wie·
rzymy, te .spr.awa !"*OJll spoc~. 'W~
\pewn\ch rękach. W1et'T.}'t11Y w tr mt t'O·
zumu ·i ·uttury, w triu i człowieka„.
Moiotow w gm;;' fu lnstyiutu Smolnego w Leningr ... d;i:ie,
D.o .:łów tych już uk więcej dodać nie
podczas powstania listopadowego.
trzeba!

,

•
I

Feliks Dz· erź n
I

P·o wybu<:hu piorw:czej Wf1;•ny S'.>. iak-\ Komt.sarzem Lu<lowym Komunikacji.
w.ej, w_s.zy~tk!ch. więzniÓ\\ poli~~czny:h SW) m entuzjazmem, praq i nie·zwyklym
z Polski wyw1ez1ono \V gląl) Ros11. Dz1er· JXlCZU<:~-em oclpowiedzialnoś.<:i osiągnął.
Okres, któr:i· nil6b1pil Po po.wstaniu 63 kiero\\;nictwo jYJ\\·icrzono Dzieri•yń:;kie· żytiski przewieziony <lo ;.\·;ęzrenia kator· 1że w stosunkowo krótkim czasie kol€jU1k
mku, był dla lu'ciności polskiej niesłycha- mu.
żnkiego \V Orle, zaL ty \\' kajdany, c.ho I l\\·o zost.al'° odbudowane.
nJ-:- cię!ki. Ter'.·or :car·l-\i '°'Zalat. ZandarRozpocz)· ria o n ; 1: ..:tnidzf.•ną dzialal- ry, głod11y; oderwany od kraju, <mi na
Po śmierci Lenina p·~·wierzono Dz.ier·
m1 i „czyn \\ntC}':· tę·P.iłi każdy zauważa ność, oracuie za dz;-.:ećii.: , nie szczędząc chwilę nię upada n,1 ~ IL.chu i .głęboko żyt1:;.. ·iemu s.tanow,islrn przewo<lnh.ące·
ny objaw palsk.Dsci, sZuo:enice Mura\Vio- sił i .zdrowia nie z· airi.c ; nie chcac znać więrzy w rydf-e zw~c!ę~two rei1:oluc'ji. go Na}.vyż.szcj Ra<ly o.~:::po<la·r.:twa N~
wa - „wi-eszatiela"; ~traa.yły \\' sflach d.poczynku.'
·
·
'
Z katorgi uwolniła :>o re\l;olucja Lttfo- rodo\\'eg'O. I znó\ · pracował ooz. wy·
nawet małe <lzieci.
W <:hwili najinkns; wn1ejszei 'Pracy, \\a (marcowa), w której wir rzucił si~ tchnienia, oddal wszyslld~ swoje siły, caW tym właśtiie Dl;resie uro<lził się (11 ZO"taj-e znów are r.towany. Zamyka,ia sre z. •::a•łą 1 11i:irrdęt;1ością . .:>lHF!C odrazu \'.' ly swój talent orgamizacyjny sprawie od·
wrzd11ia 1877 roku) i dorastał Feliks za nim żelazne brailly oslawi<Jneg-a X-go pierwszych ~zeregach bo}ownti.;?w·.
budowy i ronvoju przemys.tu.
·
Dzierżvl'i.ski, w m<lzinie dru:bno-szlachec- Pawilonu <;::ytadeli War,s,zaw~.kiej. Wkrót
~o ohalemu -~ara lu, ok~.zalo ~ię, .7:e .JJV- . Niezwyk!y ten człowiek, ~z'-'·2\g·Iędny
kiej
·Wileńszczyźnie. Prześladowa•l'\·ia. ce. pi:zenosz;; go n3 blisko d\la.lata <lo ih~ifl\\";'. r\)Z\\"(lj re\\"Ol. 11 c11 \\' .~0~Jl ·~;t w walce z wro~ami JeW{}ilu<:ji, oddany
gwałty, szpiegostwc, które widział i o więzienia sidleckiego, ~dzie w fata!ny<:h 'memoiliwy. PwJ.etari~t ~ltt.:':1.0.1 zdvby · bez ies.zty pracy nad :rrealizo\l'aniem idc
których s!y-rnł, zbudziły w nim gorą<'.e \varunkach zd;·o,votnych. rnzpoczyna- :"ię 'ład~e ~r:igą_ ]Xl\\·5tarn~ .rniopeg0. . al~ ~al.ego życia - kochał ogromnie
pragn~enie \:alki ze ziem, ~rodziły bunt u niego pro<:e.s otwart_ej gruźli~y..
; pne.rii:y.~:;~1 brał ~dz1~1 '~~; ~\~st~~i~ ?z~ec~:. P 1 t;~ny przyd~rn~k ::opieku~a
1 ot
('lfzyły j<ego serce na 111cdolę Ju<lzką., W drodze' na zcslan~c. orgamzu.i-e fan- Jal'n. <:z,onu" Kom1k,_u \\ •.Js.,.,„A,o Re,:o. 1 .1zrec1 '.:zys.kał, g<ly po 1e\J.:oluCJI, na sl\U·
Pr9lest : oburzenie wybu<:hają w du· i astyczni-e śmia!;i 11cieczkę i \Y sierpniu b?~n.eg0_ pr~y. Rarb: i·c ~;olrogrc~zk;eJ, t~k wo 1ny_ t g!odu spowo<lowanę.go...pr~z
szy młodego ucznia gimnazj,um, przeciw 1902 roku jest już zagranicą, gdzi-e na- na;ezał r~wn.1ez io Osw.d ..;a .Pari.vJ,nego. rn~n~odza,.1 . 1921 roku; bezdoomoM
krzyw<lzie wła'Sinego narodu, prz.edw lychmiast n;:1wiązuj-e lączno•ŚĆ z Jderow- ktory ze Sta!:nem na cze1e. k;-erowa1 pow w~ród dziec.i f>l~~rala zastraszające ro:z
krzydzi{'! Judzkiej w o.góle i znajdują uj- nictwem SDKPiL i zostaje dnkoopfowa- stamem. .
. "
„
. . .
m1_ąry; PócJi.kmręty olbrzymią, odpowie·
ście w idei ~ocjaliz.mu, która poczęła w ny do jego Komifetu Zag:ranicznego.
~o 7.\\'y~1ęs1.w 1 c. rewo!uc11 ~'°.cJalI~ty.cz. dzia_lną pracą państwową, Dzierżyń.'>ki
i'ym c~asle nurtować w polskich masac11
Rewolu<:ja w 1905 rnku, która oibjęla llCJ, H~akqa ros~i.;ka .~\' 2 !110\VJ~ ~ mię-1 ~naJ<liujie cz~ a~y. '': akzyć z t~ klęs:k,ą
ro.botmczych.
ca.le inmerium ca.r.::kie a Krókshvo Kon dzyn::iradową bm ,_u_azJ~ unpen~lts.tycz- Powstała z Jego ltlJCJatywy speqalna Ko
?:-ierży_i~ski wstępuj~.~~- szeregi litew· gresowe \\'y.sunęia·na ·jedną z czo!owy<:h 11.<.!._ ~zyko:~~~a z•broJ!1<l 1ntenvenq?1 .~r:e: I n:iisja Dzie:ię.ca, yratowa_ła_ ':dele tysię<:y
skt.e.~ Soqał-Demokrac11. W~:::lany prze.z pozycji walk, była na fpiękni'2j~Z)"m .prze- ~rn ko. ~!u„~l~U P~p:h;_~ rn•b?_tni"o\Ą ,11 sierot o<l sm1erc1 g1łodov.:-e1 1 moralnego
partię do Ko''-i:ta, odbudoWUJe tam rozb1- jawem braterstwa broni polskiego i ro- '~1. 10 P0.\~ · Rz~d r'ao:reci\l ~m~;.1:ony b~ł upa~ku.
.
.
tą 'Q_rganizacJę Sf>c:-jaJ_-<lemokrai~<:z~ą. -yj<Skiego prn] -tariatu.
:\-~/Oil:~ Sjl~~j~\~~ ();~an_\, CZ_. (\~sze~~ . "(\ ,.192? r().!:U nta ~!.enarnym p~1e~ze:
uracu1ac bez wytchmenia, orrramzuiąc
SDT(p·r l·t..
d 1..11 .
t, J' t
• 1?;·Y_,S."a ICm,s1a. Na J;rn yc. ~aJn~ .co 1\\ (.i.l mu Komitetu Centra.mego, Dz1erzynsk1
0
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• ·
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·
t ·t1 oota'
· t nie
· pomtenne
l ·
· ·
&t.rajki J kierują.c nimi 0.S.O{)iscic.
fY
~. J·
·„ • '~
. "1 • . li' 1·•
·''. ., J·„ntr•·e\\·"lur1"' ~'abc•t"z""m t spe.I\·1Jl""r< \\ygos
rrzemow1ie•
pa..,cwa1a ,;:im"czna:-:.<: \\Spa neJ \\a o. Cjil) na ktoregl() czole st:inąl Dzierżyńs.ld nie w 0 bo . t ]'
t k" .
I'~
J.
1
Nastepuje pi.:>rwsz.e j-ego aresztowanie. staj€ się w chwili re\'.olucjf, ideologicz·
\.Vvkazywal nadh;dzl; encr;'~ pracu~ ~: i· t
r mes amo\\~ i-e~ P? Yk<1 ~a,!e i w \\·jęzieniu pozo.:;ta}e w śdslym nym wo<lz.em mas.
:
·
. ; · . . \" ; .""'. • . . Ja isycme_g<;> uprzemy,:, .ow1erna
lfaJU.
. t ,k i
. l ..1 •
•
• •
• •
•
•• •
•
„
.
.
.. .
.1~<'- na S\\ eJ. plilccrn.ce dn,am1 t n<:Jcan11. ·przeciwko JieJ wr-0.gom, zdemaskowanym
!,on ac.ez dz1a
ac zcLTI1 na womosc1. po
Dz1eirzynsk1 by! du.:,zą 01gamzacp w P~Kami \ dnia--ni bez snu Jedzenia· bez · • · ·
1t
. . 1.
f
gł~bi~ tS~vą ~'iedzę ,i,)u~ :vte_dy. wh:r~a~a~ kraju, . l~i~~'.uje. ·1x_a~~il w0}1Skową. .d::ije \~..:ylc.hnienia. J~g'o ryc~rsk'a pDstać, 'jego ~:.meJ, agen om mem:ec ne·go a Uj'l·
mi~- ~~hl~ \\.całe.i , ,, J11i kome_czn~sc Jak wskazowk1 pollt1c.~1,~. W. 1oku 1906, na osobista . od\va.cra ief!i)• najcrłebsża ideo·
w hlk O'0 d· · t " , · · l 1
naJscis!e1.szeJ wsp0!pra<:y z s1łam 1 rewo !V-tym Zj2zdzje R :ryj~kiej SD. spotyka wość "'7cz,erość' ·i -:zla"hetno<ć bvlv
h \. a
. zin po em. JUZ _n•e zy · '~lucvjnvmi R'1sji, dla \\"alki przeciw "'spól .:ię ł}O raz pierwsŁv z Leninem i Stalinem. żród-l~~ ....ogrornn"'g<J atilor~·tetu :::>J·a't(·i ~ g~l c orcl, zru.Jpotwane P1 acą ~erce <"'rdmo·
- · \vrogo.;\J
· ·· - cara tow1.·
t dy uwaza
· · Q.() za swe.go naJ."bi"· ··
·
"
· . · ,
~- w1 o pos uszenS' wa
nemu
.Juz· we
1z· bic ?dobył
·
zegnagc
. wiernego
. · orz vJC:C1ela
. . Józef
·· ·
.· · . ·
tk
t ,
.
· ·2 .
·
·
nPo wk.· JSCn''~ z \\„!dęzi~ma. n~a ~pocz.ą _u szf'D
~g~ ~'" ~r z.~s.z3 i-: 'e~o ·.
Po ~ako11cze•:iu wojny domowej, gdy Stalin pisał między inn\ rn(
'
l " 00 rn u, 1:z~1 n.' •).\\-~~~· ?' a.... ą, me\:y .. zi.~r~yn~ \ t. 1est c ~10 \~1e rn:m o ta_lo· Republika Raclz1ed~a puc.szla na tory po
„ - chciałoby się · jcd.n m slowem
czerpaną ene1g1ą t Wy:>1tx1ein, doprowa· 1\\eJ \\Ol!, lllf' zala1m1Je się am na chwilę. ''OJOWeQ'IO bud<Jwmctwa ''O<Spc:darczeg<J. "'charakteryzować t el y
· ·
dza do pol;~cienia. p·:ll::.kiej i liitewskie,i . m;mo że.jc:f!.en1 ~cic lat - niem.al czwar- Dziierh~ński wielkie zaslu~i poł(Jżyt dla :_ O'Orejącv. plomie~1 PG~~-~· czynul zy.ci~
SD; Po\\ ~~~je. ~D1ci,al·.Demokra~.iil I:r?le· 1 t1 <:~e~ć swe12:0 życia,. prze~iedzia! w wię 0?r?<lzenia i r_.:nkwitu gosp~ar~i radziec i bohatersk'a od;~aga ·w \VJ~Yz ~~:~=
E;h\ a Pobk~o i L1hvY ~SDKPiL), ktoriej zienm.
kl~j. Gdy w roku 1921 ·został m1anowanY. ściami - "
-{S)
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SZABERSKI: - Te dziecfa.ki, to istna
WICEK: · - Panie, co pan robi?
plaga! Już trzecią szybę kamieniami · m~
SZABERSKI: - Szyby mi tłuką! Mutłuką! Ale teraz ja ich wytłukę!
szę ich ubrać! ·
1 WICEK: - Mam leps.1y pomysł!
.

I

· - · ··-

······-- - -

WICEK: - Uwa1g a chłopcy! Podaruję
WICEK: - No co pa1n powie? Czy zły
wam piłkę! Moż·ede soibie rozgrywać był pomysł?
mecz.el
j SZABERSKI: - Swietny! A Ja kupi·~
CHŁOPCY: ..:_ Hurra!...
im ciastek!

o·
I
D
.
.
I
.:~!k~~·ia:::t:!niz~:i~~~:j.s!oo-1· - o· pracy . ·o. pracy
Świ1tlo na ulicach

r

rne z planem opracowanym prz.ez Za- rząd Miejski, rozszerza coraz bardziej

.

•

I

•

1

•

·

sie:n;!~i~t~eni:ś~;~u:.i::s;y:~~~e:~~; Fabryki włókiennicze zatrudnią do końca rb. iestcze 8.000· robotjuż u~ice: ~ochnackiego, Lokatorsk~,
bliższym
si~ oświe·tlenie

n
sprowadzani
bików.
k ·- Pracownicy
,
. . . -bęuą z. okolic .Łodzi. - Specjalne
ara • przy z~ k ał· ach włokłenntczych uom~esz~zą element napłvwowy

Lecznicza, Siedlecka i Łęczycka. W na1ł
czasie projektuje
następnych ulk, między innymi: BednarStale wzrastająca produkcja nasz~o żyt.ego rozpoczęcia procfa1kcji w ro- ciu do Lodzi tych wszystkich włóknlasjciej, żółkiewskiego, Piasecznej i Po- {>rZ·emysłu wymaga cia!!łego uzupełnia- ku 1948.
rzy z ,prowincji.
przecznej, gdzie już ro-zpoczęto prace nła załóg fabrvr7nych. Zapootrzebowanie
W tym stanie rzeczy postanowiono
Dotychc1as na prreszikodlzie temu stał
na siłę roboczą wz.rasta ·z dnia na dzień. WYKORZYSTAC REZERWY SIŁY R!>- brak mieszkań, w iktórych można by povst~, jak ustawienie słupów i t.p.
Urząd Zatrudnienia nie Jest jednakże w BOCZEJ Z NAJBLIŻSZEJ OKOLICY mieścić reibotników z okolky Lodzi.
sta.niie wywiązać się 1e swe,Q"o zadania.
ŁODZI,
Chodz.i więc o to, aby usunąć tę tirudność
gdyż Jeśli chodzi o teren naszego mia- gdzie w prz.eciwieństwie d() naszego mia i wówczas akc.ia werbunkowa winetywl11ą
sta, wszelkie możliwości zostały już wy sta, występuje zjawisko bezrobocia.
na przynieść konkretne rezultaty.
korzystane, zwłaszcza na odcinku prze„
lalneśt
W o·k olicach Lodzi mieszka znacma
Ministerstwo odniosło się 'Pf'Zychylnie
Przed miesiącem założone zostało w mysłu włókienniczef[o i w chwili obecnei ilość włókini·arzy, za.równo wykwalifiko- do tej sprawy i w wy.oiikiu konferencji
Lodzi1przy ul. Narutowicza 49, w lokalu placówka ta nie dysponuje wogóle żad- wanych jak i niewykwalifikowanych, któ Uz·g odniono, co na•s.tę.puje:
tódzkiej Delega.tury Okręgowej Rady nymi rezerwami.
rzy na miejscu nie mogą znaleźć pracy
Robotnicy z najbliższych okolic lodzi
Adwokackiej.Biuro Spojecznej Pomocy
Tymczasem sytuacja wygląda w ten i z konieczności -przechodzą d-0 innych dojeżdżać będą do miasta tramwajami
Prawnej.
·
sposób, że do końca rb. przemysł włó- gałęzi przerµysłu, tub do rzemiosła.
podmiejskimi, przy czym korzystać będą •
Naczelnik Urzędu Zatrudnienia w Lo- ze specjalnych ulg.
Zadaniem tej placówiki jest udos.tęp kienniczy musi zatrudnlc jeszcze około
nijenie pomQcy prawnej j.ak· n1aJs1erszym 8.000 pracowników. Jest to kooioeczne dzi o~. Swid~r~iki, in~e.rwenio·wa.ł w. te!. Innym, którzy róWlnież mieszkają pod
rzeszom społeczeństwa i w tym celu dla pomyślnego zakończenia tegoroczne sprawie V.: M1 msterslw1e Pracy.' .Op1~kt Łodzią, lecz pozbawieni są komunikacji
0
Bimo wprowadziło odpowiednie niskie ~
-~p-Ia_n_u~p_ro_d_u_k_cy_J_n_~-o~_o_r_ar~d-la~n-~_~_-_s~~~~-c_z_n_~~·-P_r_s_z_ą_c_o~~
-m~o-c_w~s-~~ą-g_n•-~ tramwa~~j,pny~ąz~m~ąuk~~
opłaty za udzielane porady i pomoc praw
pracy, które spec,iałnymi kolumnami sa-

Tania pomoc prawna

Iowa plac6wka razwna

dzia-

ną.

W ciągu pi·erwszego miesiąca działa.I
ności przez Biuro przewinęło się około
100 klientów, z czego 48 skierowano do
adwokatów specjalistów, reszcie zaś
u<lziekmo na miejiscu •porad
praw11ych.
(k)

----

Brawo, SOK!

Sukcesy w walce z węglOkradami
,

-

Służba

Ochrony Kolei w lodzi energicznie walczy z węglokradami, którzy raz
po raz urządzają wyprawy po „czarne
diamenty".
,
O natężeniu tej walki ora-z o ~pania
lych osiągnięciach SOK-u może świad
czyć fakt, że w jednym tylko miesiącu
październiku rb. urządzono na ,,kiciarzy"
aż 365 obław w wyniku których ' odbito
65.000 kg. węgla!
Walka z węglokradami j€st ciężka, bo
złodziieje ci, jak inni zresztą rłoczyńcy.
oFrują przewa·żnie w nocy, a zmrok
ułatwia im doskónale pracę.
Mimo to jednak SOK-owcy dzielnie
"to,ią na ·posterunku i przy okazji odbili
złodziejom jęszCZ'e wiele innych przedmiotów i rzeczy, również skradzionvch
z transportów.

Zab~ty windą
Na

terenie Pa1'1stwowy<:h Zakladó.w
' r zemy~łu Bawełnianego w Rudzie Pa·
"tanickiej wydar1ył się wczoraj tragiczny wypadek.
18-letni robotnik Leszek Pawlaczyk
i:-zyszcząc silnik, w pewnym momencie
wsunął glowę do otworu szybu windowego. W tej chwili zj~hala z góry
winda i ciężarem swym zm,iażdżyla gło
wę Pawlaczykowi. który poniósł śmie·rć
na miejscu.
Ol

0zzisie
j
s
ze
uroczystości wlodzi :~:?2:~:;~: :'::,:·w~::,~,:okazji 30-ei Roczn
Rewolucii
·
Październikowe~

·cy

Na terenie cał•e.go krafo ojbvwaja się
z 30-ta. roczniicia Rewolucji List01padiowej.
W ŁodZii uroczy-stnści t.e rnzpo{;zęąy
si·ę wcwraj akademdą, rorgani:zowaną
przez Wojewódiki · odd:ział Towarzystwa
PrizYiaźni Potsko • Radimecktej,
Aka<lemi·a~dbyła się w g·odzinach wiecromych w szczelnie WY'!X~ł-n~nej sali
teatru Wojs-ka Pol'sk:ieg<> przy ul. Jaracza.
Na akademii tej przemawiał m. In. wi·
cemal'S'Lałek Sejmu ob. Roman Zambrowsk:i.
Dzisiedsze uroczystości. związane z Jbchodem 30-ej rocznicy Rewolucj; Listop-ad?wej, o;dbędą siię na t~enie Parku
Pomatowskaeg-o, Prz.y J)QJłlmku P~łegtych
w wa~kach, o _Łó?ź zoł111erz_y rad,z1:ecktch.
Po pr~emo.wi~ma<:;h ?'ko!Iczn.osc1owych
~a'Sbl.',!!Jl: zfozenie; w1·~ńcow na grobach boJo~iko~ rad~1e'Ck1ch.
.
Łódzki Koml'tet Obchod:.i 30--ei Rocznicy Rewolucji Ustopadowej
wzywa
wszystkie organliizacje poliityczne i spodziś uwczysto,~ci, związane

łecwe, aby wy.słały dziś do Parku Ponia

towskiego delegacje z J>QCZtami srdandar<>wy,m.i, a,pelujac jedooicześn1ie do całego
społeczeństwa o ~ięcie jak nailiczniejs1..ego ucłziłału w ur~ysitQŚcfach.
Nvezależnie od :tych uroczystości w fabryka·ch i rn1stytuec1iach o<llbr,1da s>ię odczyty

o zn~zeniu hłstocycznwm i społecznym

Rewolucji Usto.paidowej, a ur<)czyste a1tademi.ie z.organizowane będą takiże w Pabianicacih', Zgierzu. Brzezńnac·h i w innych miastach, gdzie istnieją groby żoł
: nierzy ratl'zfocki<eh.
Wcroraj OKZZ w ŁO'dzi w~łała do
WCSPS w Moskwie depes,zę następuj-ą„
· cej tre-śd:
„W , ZWiązku .z 3Ó-leeoii~m Roc~n:icy
Rewolucji U~topadowe(l OkrPf'!(}wa Ko·
mi·Sja Związków Zaiwodowych w Łoozi
w imieniu św.i:aita Pracy i własnym zasyta Narodom Zwiląz~u Radzieckiego
i Wam braterskie pozdrowienńa.
.
Niech żyje Wielki NarM Radidecki!
Niech żyje GeneraUsSimus Józef Stalin!

którzy mieszikają dalej i muszą mieszkać'
w Łodzr - posłanowiooo. że d'la tej katego·rii pracowników urządzone zostaną
w najbliższym czasie specjalne baraki domy nocleR"owe. celem zapewnienia dachu nad głową jak najliczniejszym rze·
s;,;om pracowniczym.
:,
. W okolicy Gdańska znajduje się znac1
na ilość poniemieckich baraków·, ba.rdzo
wygodnych i wybornie nadają_cych si~
na cele mieszkaniow~. Baraki te sprowadzone rnstana do Łodzi i zmontowa- ,
ne w najbliższym sąsiedztwie wi~kszych
zakładów pracy. UrządZ<J1nie będą w nich
mieszkania oraz stoł0wki, z ~órych każ
dy z pracujących będzie korzystał. '
Niiewykwalifik()wani robo~nky,
a
zwłaszcza młodzież, chł0opcy il ctziewczę
ta , prze.idą specjalne wyszkolenie na
tkalniach.

Na jbardzie.i bowiem przeodczuwa brak tkaczy.

mysł włókienniczy

W związku 1 tym, w dniu wczorajszym w U rzędzie Zatrudnienia odbyła
się specjalna konferencja. na której naczelnik Swiderski poinfórmował przed- .
sta wicieli przemysłu włókienniczego o
.wynikach rozmów w Ministerstwie i zaapelował do obecnych, aby jak najszyb,...,
cej zorganizowali tabory samochodowr,
R.o:odizielniictwo przydz:ialów o-dzieżo- I (6 me·trów kretonu i l para Pończoch xe~dvż akcja werbunfcowa rozpocznie sł~
wyeh na kartki na llI kwartaJ rb. rozpo-1 dwaiJJnych) mają posiadacze wszystkich
w dniach najbliższych.
(o)
cz-nie. sie z.god·nie z nasz.a, zaPowiedzia, kartek t~. z ,lipca, sie-ą>nfa i ~rześ11ia. „już
••••• „ ••••.••.•. „.......•.•. „ •••.•• „ ••••••.••.•.• „ ••••• „ •.••.•.•• „................ .
w m•<dcbodzącym tygodnitu, PoCzynafac P.ozostah za~ otrzyma·yą przydz!ały weod wmrku dni.a 11 bm.
dfog następuJą~e·gio klucza rozdz1elcz~go:
·
•
.
.
.
Na karty z h!Pca - wydana będzie 1
Wszy,S'cy po~iadacze_ k~rt zy·~noś~ 10 : para 'IJ'O.ńczoch ,iedwabnY'Ch i 2 mtr. tkaDziś, w piątek. o godz. 18-ej o·dibc'dzie
wyoh, _kat. 1-eiJ. z .m-cy '!'?ca.' sierpni~, i niny s.u'kienk<>wej,
wrzesn~a rb. wl'nni zglo-si1c się P'O odb:or
Na karty z sli«IJnia - oo 2 metry tka- się. w Domu Kul·t ury . Milkfanta przy ul.
przy•działu do tego sklePu.• w którym za. niny sukie·n'k owej.
· Nawrot 27, ogólne zebran 'e -czil:onków korejestrowali swe kartki.
.
Na karty z września - oo 2 mtr ~ka- ła myśl iws,kiego MO ,,Żuibr". zwołane w
Prawo do na1bycia pełnego przydzi.ału ninv sukienikowed.
związku z ostatnim Polowaniem.

Jaki kto dostanie

przydział?

Ustalono jut klucz rozdzielczy

Uwaga, myśliwI ~oła , ,Żubr"! •

'\
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LODZIANKA Z TARNOPOLA: Martwi aię
n1e1e
spo zie Ul spozvwc ÓW, u nas 1es
·3Z
Pani, ż~ n11.rzeczony nie proponuje .Tej wspó~
Oop6ki ruch spółdz 1 elczy w Polsce będz · e rozdrobniony, n e osiągn~emy właśclweio celu ~e~:k~e~;iei~~~;~ze,je~~"ś~~!~~~Y~c:j~~:;:;
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&lączką ruchu s.póldziekzego "'' Pol·
cen ami '" spóldz1elnfach \Yiejskich w jak najszvbciej bi;-dą usunięte.
do two okolicach U1rlzi. aby nTzekonać się, że
Ostatni pobyt rłelegacji 6pól<lzii:lcó"
· · · są p<Jw:izne
·
·t ze
·• 1udnosc
· • \\'1e1s-:a.
· ·I
ro nyc h spo·1 „ roznin~
poHdch w Czech~lowacj.i upewni ł nas
· kt
· ·
··
h I
t
·
· . t
•
• k
1 I"'·.
,dz.e
,m~ .JUZ z rac~J,' swego - ~ ara<~ ~~opa ru1ąc ~tę na s\\·01r: erern~ w po~ w przekonaniu, że i my la<1 s2mo .1~ ·
retu nie m()gą za pe\\ ntc szerokim rzt- .t z<"hne artykuły, znacznie za nie .p.rze Czesi, powinniśmy iść po linii tworzenia
szom konsumentow tych \\·szystkich ko- plara.
du7.vch soółdzielni.
rzyści, jakle gwarantują spóldziclnie duPoza tym duże 0r~a1J1izacje spóldzielqpierając się na tej zasad7ie, Zwią7ek
że.
·
cze, j-ako bardzi.f'j 0<lpo\\' if'd zi aJn.-, dcsza !łewizvinv RP zarrnczątkował .fuż nC1 teTo ro1drobn ienie ruchu spóldzielcZf'gQ się wiP.k<:Zym zaufaniem i nic dziwnego,· renie wiejskim unifiki1cJę spóldzielrii wiej
wy.stę.puj.e .u nas z całą \n r a:z;i61o~_cią na że państwo_. przeznacza.!?c roz?1aite ar- s!dch, łącząc .i" w g-minne spółd7iełnie
na1bardz1-eJ obchodzaq 111 ~ ·szyslk1ch - tykułv do sprzedaży zntzkoweJ, 1awszc Sąmopomocy Chłopskiej. lrłeritvczną akodcinku spożywcz) m.
ch:>lnie i uw::ględnlą większego odbiorcę, ej<> należv p.ndj.1ć ró\\· n~-eż w miastach.
D!a przykładu \\·arto poró"· nać, ja.k sie oc:c!aJ::ic mu gros towa'ru.
. Głównee0 edu n:f' osiągn:em)' j~riak
ta sprawa przedstaw ia w P()J;;.cc. a ]ak
Duże sDó!dzielnie, dysponujac za~\'sze tylko przez koma·~"'wani~ małych spółna terenach Czech i Moraw, 2'dzie spól- ta rl.sz) m. bo \\-[3'-11\"nl trainsporkm, ma· dzi·e!11i. Równ,"i]Pgle d<l t"go musi być p:·ze
dziekzość 95ią1gnęła \\·yż:ny S'H~Q'") r·riz- Ją rnożnn~ć dokonywania zakupów w du nronwaclzona Jrs7-cze jl.'rlna akc,ia - musi
woju, spełniając doniosłe znaocnie \V żej ~knli i pn odpowiednio niższych ce~ być rozszerzona sieć. sklepowa. Ilość soół
dzie<lziriie zaop3trywania l:.Jdności w ar· nach i dzięki temu z powodzeniem mo~ą dzielczych punktów snrzedaży detalic7.t k !
·
·
t b
1.
•
y U·Y p:erwsZE'J porze y,
n.•;ilizować zasadę „niższe koszty - niż· nei winna ulec wydatnemu zwięi<s~mu
Na terenie Cz.ech i Moraw. na 8 i pół sze ceny",
i dnpiero w6v•c7.as, pr7y jerlnocze~riym
m'.11iona lud.nośd, istniej11 zaledwie fiffj Jrqcze jedin przema"·ia za tworze- połączeniu małych spółdziel11i · w duże,
potężnych spó~dzielni_ spożyw~ó~"'.. przy-, n!Pm s~ld~ie. Jni · du.Ż:'ch. Sp:51dz;elni~ '.a~ z~arte organincyj~ie }nsh:tw:Je s;nołczem w samej Pradze Czesktej Jedyna 1. kie ogni~ku 1a n<1 s'Jh1e uwagę czynrnkow dzrelcze, towar będzie mo{!ł szybko 1 po
s~łdzielnia roz~~·z3dza a~ 58~ sl<_lep~- ce?ir.alnych j _w razie <l<:s!rz~ż~nla jak.kh lo~powi~rlnkh cen;ich .r10cierać do SJt'rom1, w Morawski-e.1 Ostrawie &poldzielnta ko;w1~k hral ·o\\· m'.J"!J liczyc, ze braki tą kich rze~I': konsumentow!
J{'>s.
spożywcew ma 520 sklepów, w Brnie _.
,
•
&e jest pa.rrująca ,l.t nas tendencja
rz ~n·ta coraz to nowyc h d b

I

-1

1

!•p.' Radzimy Pani jak _najszybciej .wyja~nić
wt<zystkie te ~prawv .Nienahmilne 1 P.r~_kr~
bhsk1ego
•i('~t
· · aby
. · Pani 'tz..rodziną
p· . człowieka
.
zupełnie
·ię
1 map1cei;o zos ac ani męzem. ·
"
nie widywała 1 aby były mi~dzy wami ja~ieś
niesłuszne i niewypowiedziane urazy, zale
1...pretensjP. Powinna Pani pomówić z narze"rzonym i czy pośrednio przy pÓmoc:'.' jegc
intnwencji. c7.y bezpośrednh sema. doprow11dz1ć ~o zg?rly i ~r7,.yjt~n.v~h, serdecznyi::b
slosunkow z Jego n~Jbhi.s?:ymi.
• * •
~
,„
WERA: B;Jrdzo na~ dziw'ą i smuca tłK
ponure i pesymistyczne poglądy 1 myśli, u tak
młodej oso~y jak rani, przv tym. Jak wyni~
kii' z Pani !'~tu u ">toby b~'n:ijmniej nie dot!miętej przn ·le>s. Przeciwnie Żyje Pani w
gronie ludzl bliskich kfó.rz.y P<1nią lubią i koch<1.ią. ma Pani koleżanki i kolegów. Mamy
w1•ażenie, ŻP ta m?lancholiil.. b trochę poza,
w k'óre.i s;.dzi Pani. jest j:ai do twarzy. N.o
jakiej podftawie może Pani 1,'ł przykład z taką pewnośtią twierdzić, ŻE" ludzi~ dba,1ą „tylko ! pieniadzc." i że są „tacy źli"! Pewno to
Pani od krgos ush-;;zała . lub przecz:'-'tała w
powieści! Pronę .ue trakt•.:war słów tych
;ako złośliwość . Nie! Z wiciką życzliwością
i przyja7nią myślimy o Pani o Jej, nil. sz-:71;
~cie, urojr)1wch smu1kach. Gtiyż nie jest tak

~l8a~das~y:J>4~~oś~onana2J,4ronz~i~1·1t1syz·.vluc<lhn(lspśco:ił.dL~l.oe-l. Fa. -łszywie oskarżon.J przez t_o. war_zyszy ~;:~~~aD.~~~c:oo!pie~~d~~~.
j:~; ~i~o\:~t
t;~a~.:
to,
wszyscy ludzie
Naturalnie,
ni _spo!-y~ców, z czego lwia czę~ć - to I
został przez Sąd Okręgowy un1ew nn1onv
że bywają t~kiP jednostki, ktrire wartość człoI -sklepowe.
l 'd .
d
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N
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d
wicka
wer!lug stanu
posiadania,
0

dą
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społdztełme,„
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że

są źli.
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~ego

. I o. Jt.~t zły1!1 ·o'.·a?c·~.' - 1:nmv1 s·tare r
a rozprawie, tocz;\C<'~ się Prz~
, ą- ale są to jeC..nostki, które w ;"-~,dnym wypadku
· h S 'Id" .. g 5ę .
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~ -~' ·d J ·o takich ludziach nie nale7y myśleć, grlyż
. '.
yna w . zym 1ntescte s.p_o: w ob •1 Ja~!I \oIJcentracyfov:.:h. Z jednej Si~rawr, _celem po~·ołania da 1sz:v:.:h Ś\i·ia. szkoda na LO czasu~ nie w<..ito! Chodzi Pa1 nap 1Yw<'l: ni do gimn~zi·um. J·eśli za~!anoV1ri· si·„ Pani'
iz1elrna
tego• rodza1u,
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nauczycieli sw,1ich może Paru . uważać za JuSpóklde!nie w Cz<X:hach zasięaie111 re) _p1l~z-·,11~ '1 sr..i11,_i\\tk1, na szcz.ęsc..<! ie en
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powit>dzialną trudną prncę kształcenia Was
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Al' ram Ol2s1r1an
\v•.·wicz1·0
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A·d\\""kat
Bo''1-.eńsk1·
za pJ1średni''t'.\·t:111
· ,vll'TChffwywania, pełnią .. dJa. pieniędzy · ~
t 01.11::Jm.uh
I
l me_ <l Y. ·'O po_.:.zczeg_cro
i
d _n-e I 18-'·:-t11;.
•l
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I
n;iat:; a, a~ c~ € są~1e me pawia Y t ~tę· i 7ostał w lD t.t r. z g-hetta łódz1kiego do o- J(C11"11i tefo1 Ży,dow1ski-ego Z<';:;·ę1S1:11 ·,~ opirii1 Proszę nie powtarzać bezkntycmii> opinii ok! te,n;u .. ze_ ich -struktura org~rnza~y1na I hoz11 ·Jnnc c ntr_ac.di~e .:?:o \V Gliwica_..:h . . \1·śród nowrac.11i.ących .Ży<ló\v. o rna~rn;_i- sóh. które , tych czy innych powodów mają
umozfJ\Y!a tm pracę według J<'<lrmlttych z,YYC '<' ~m N1 cm..: v\V rn\odoc1ai1ych me . .T-e-d11{1C7C~"1e odwolał !' J ę d·o 'S<idn porli;tawv uwai.ać 7.vcie z.a nieudane 1 u~uu·
\Ylorćiw, mogą prowadzić sprawną R:?· wi.ęź. ni<jw_ 11· żywano noza rnhot~mi c_o- Nah:·~oższ~go, ~eznltatcm t~go ,h~'ło po· zara;uć ·młode, ni.ericświadcirne lstnty,
spodarkę planową, cze~o na przykład nte dz1enn~ m1 \\' l?:rnpad1 - do nairozma1t- nowne W'>Z~7c·c ··e rnz.Dr;J\\'V, ldora od ·1v-, jak Pani - zw<jtpieniem 1 n'Prhęcią do otlmo?na powitd7ieć o rozdrobnionych spół S7;YC_h _dot' atkowych no~ 1 .11 ·l!· \V ten ~P~- ła s'ę_w_<l'J1Ju l\"CZora.JS7;~rm.
. . I czaja<'el!o Ś"Niatll Jak najch,„11iej pr1.y'mu'edzielniach
Pol-;ce.
sdl~ 1 (~las.man P J otlhrt_e.1 vn~cy, tHZC \\ t\\' S\~· 1etle 1irzcw<idt1 1 Il''. n~1('s{~w1.c, c- mv f><1nią do ron~ na~z eh rzv·ac1ói l
„
Jest zre~t~ zupełni
r umi I
że dz1anc..i rrol!ra111cm dnia. 11zywa11y ·był z11a(1 k1rKuna">t11 nowych swrn"l\-o\\' oki- pis 8 ć 0 1 _g" . d Y n · J -t · prosz~
1
1
. .
, ~ .
e ~ ()l. ~ -e„ .
w chara'kterz,e „ordyna11sa "' do pol'ilu~ u zalo ó'>i!\ że G\asman o ~ '„ni.' '1V 7'ist 1l z
,
_Ym co anią rqc:cy mllt w - rozu
lat\\ Tel o~ero\~' ac. w sl:al_1 °'~?!n-e1 66 :.n·1 Blocka.elk!o;tera (hloko\\'e~o) .. .Tedy:n'· nt ;r,emsty. Ci•. ~rci:;1t;i,
"""I t'"~?„~-,·ii mmn~, z~~" .~ani.! mo~~ mieć najrozm~i1sze
stytuc.iam1 społdzrełcz) 1111, mz 4.000 p,a- przywile:cm za tr: dodatkowa prace byłn wywc;<drowah 7 Poli;;·ki 1 slat.l po nich zn- wątphwosc1 p)lan '<i i z<' <'z1;~to latwleJ jest
<'.Ó\'ek i t-o w rforlalku takimi. \\· śr6cl któ- I nic..:o \\' y·żsra racja ŻY\\' llO~ ..: i. Tn \\'V\\ o- g-inąt. To właś11 i·c oni j;t·k z.o:) talD Pani napis<>Ć' niż r-.1zmawia~ z kimś o tym .
. rych is tnie j-e olbr1ymia różnica tak pod lało za wi~ć wśród J)C\\'ll'C.i gru1pki wil'ź- stwierdzone na w czo ra!~ze.i roz.pra \\' -c- Zaw"ze odpowiemy i w mi::i, e możliwości po
wzglrdem gospodarczym, jak i organi~a niów. ~tóra . zre . zr".• n.otm~' czn'e oikratla- cic~zvli ' się z11'ą opi·nią \\·śród \\·spólw'.ę- staramy si~ Pani p.">móc.
cyjnym.
·
la ":"P'.l~lowarzy•;;zy niedo!I z gło~o.w~ch źniow. .
,
.
1 •
*
*
Koszt administracyjne, związan€ z racp .cn! cha. qcty i~h ~a te kradz1e.z ~·to.
Os.karzony ;v <:i'>t~trnin ">łow · ~ prn-;11
.
"'
orov.•adz~niem drobnych spó!rłz:ic::lni, sa f PO\\:z1eh Pr·~c~rzen .~. Z<; 01asm~n 7.Cl}.n~.11- 1Sąd. o. wolno~ć; _ktore1 . poz1ha\\·1011y 1est
ADA Z SlERAnZA: Znajoma P<inl ma
.
.
. k
i'
. 1,J • 1 I ,1 e Się do11os 1c1els1wem 1 ze rn1 Jest .-,1.a- od 8-m1u lat. Z {)>:yly s 1 ę na to !::;ta ~P ~ - C'hyh;:i świactk~ którzy stwierdzą że ślub
bez porownarna
wrę sze n z w spo •tl':le • 1,,--;i rn °·.:ilnia sie Nirrndw naci n;rni.
dz:one w ~het.;i-e. -0bozie koncentracyj-I
·
• .
· ·
niach duiych, co
rzecz prosta • odbiJ·a sle"'oJ·na
-·ię sk" o1'1czvła 'J Glasrnant·e nt'e
. . . '" <;:'
wstał z<1warty! F"rmalnośc1 związane z uzys
,
V1I
·'
•
J
•
J
n:vm 1. w w1ęz1en·u
, .1era dzu,
„
.
.
.
„
prz~de w.szystk1m na cen:ich .. J'y15fr1rcz~ zaf}omnie]i. gci~"Ż zas i adł " "krótce na la .Sąd i:>Od ,przewQ.dn i,~tw.nm sedzieg-n kaniem ~etryk1 dla dz~ecka nale~y za,łatwic
porov.' nar C€ny „Po\\"SZ>f'<'hnf>J w l0clz1 \\";€" ()«1k~rŻ011Yt.:h.
n1f)ej!'(l Glr<:ni;:i1ia 1''1ie''"lll'Hł.
w Urzr;rb:1e Stanu Cywilnego.
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Nie chciał robie ku!X)wać no,vego
ubrania, uważał, że to s1are iel':k j>eszcze
fobire. Musiała mu dlu-<re tli1maczyć, że
nUtsi być starannie i 'J)Orzadnie ubra11y.
Przekonała go wr€~zcie. ObiE'cał, że j:ik
tylko Bogusia wyzdf0\\' ie1ni€, pójdzie dr:i
<.rawca.
Przekonvwa1a go zresztą zawsz.o h-ez
wysiłku. ·Podzi"''ial iei zmv'-ł praldy·
cmy i umiejętne piodefścił' do wszystkich, c·od.ziennvch trurlnosci . Anna zna
la wartQść pieniadza i umiała .Q"o c~nić.
Całe swoj-e dziecii'istwo i młorłzieńcze
lata patrzyła na walke ro·dziców o hyt
Gdy zaczęła 'pracować s::ima. mfasiała <lo
brze gos-p0rlarzyć s"'·oimi ~kr0mnvmi 7a
robkaml, b~' \\'y<'tarczyly na jej \\·szvstkie potrzełr,r. Tot~ż ni~ rnarno\\·aia
nigdy pi.e.niędzy i \\ ymag.ama jej były
niewielkie.
P()sądzano Ją, ie 'ryszła za mąż dla
kariery. Ałe nikt ni~ "'r,iedz i.ał, że Antoni
tracił olbrzymi·e €Umy, wydając
·ięcej
na swQje zabawy i Diiaństwa. niż ona na

c
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sobie .eg<iizmE>m nie troszczył I żona. Czuła ' w Zośce s-przymierz.eńca.
f'ie je<lnak zupełnie, jak 011a S')b\e radzi. choć nie rozumiała dla-czego. Zapr1yjaź
Nie ro-lJiła mu wvmówek. Nie \Valczyla nily się .. ale gdy Weronka krytykowała
jUZ, bv nie d<Jpuścić do rozbicia domu. Annę, Z(lśka milczała. To oo czuła i myNie kochala go„.
ślala, hyło tylko jej własną, najgłębszą.
49)
Zycie n;; uczyło ją przysl"sr>\\'Y" ać F.ie sprawą.
do każdych \varunkÓ\\'. N!f'zaraclr0ść
ROZDZIAŁ 18-ty.
J~r:zego i wirkirzne n:a.rn-r.trawstwo. pie1
n~ęd;-y ~or!1 s7.y,ly ,~v nte1 ~i~trzf'l~e, .~ni-ek<J· j PP'-A"nega dnia, gdy . Anna w poczeikaini
\\ania się ';sz;st~1r:n.co _-1 ... l:•t\· a"z<E>~n~- zap;S\\\·a!::i rhorych, przyszło dwoje mło
prn\\·adzenie domu . I nawet wterly mu- gła ~atrzec spokoJnl-E'.' ze Je , 7 Y :h. ~r..I dych ludzi, mcił7<'ństwo. Kobieta była bla
.siała bardzo oszczędzać. \VY7n;:iczona w zni~z~wnym t1loJ~C1ntu, ::i \Vemnli~ Jed- ·da i zgaM0na. w jej ckhvch jasnvch osuma była b. skąpa . Tylko o jej ubra- Jl()C?esme prO\\"adztła hf' z p~·zvkła:Ime roz czach widniało ciNpienle . • 1'-lężĆz)·zna
nia Antoni dba! bardzo.
'.~7:utne go~roclarstwo, h?' nie chciala, cźv pod-Szedł do Anny i prosił, by nie musieli
S.am często k111Y1WRI mater iały i nie- ,iJ,e potrafi,a oszczedza c. ·
' <l:łuQ"o czekać . . ą:clvi zo,sta\\·ifi maleńkie
raz t()warzvszvł jej <l-:-i. krawrnwC'j. Miał
\\'er:anka ni-e chciała ~c:łdar .:;ię. n~<l 1d:dPcko w dorri11 i. żona musiała jak najambicję. by j-ego żona, jego ,,włas- wro\\'I Anny, zbyt czulR l'Je P2\\''1a 1 me- ~7 vbciej \\lracać.
•
noś~". rf'pre7.{'ntow::i!a g0 należycle. Ma zastąpiona.
Anna nie rnhila a,,·aniur:
,
. .
.
.
rtenirm Annv hvło odłożyć lr{ichę pie- nie wykłócalri ::'ię o· <lrnhinl!i jak Jad- . Przeczekali "- 1 ~vte. 1e<lnego . -pacjenta
niędzy ale Ant~rni \\'yśmiał ją. Qc;7czę- wiga. Nawet nie r:HO\\'a<l7ila z nią żad- 1 An1t1a \\:nro\\·?.rlzila ich 00 .gRbtnet~ .. Jerl72Ć) Po co) Trzeha uŻ\' \Yać żvcia!
nych dyskusji. C:o wieczór \\·y<lawał::i rzy. rzu~tl na_ rh~rą sz.yhkie, wrn~!JW€
Uż,·wał też' teg<J życia, ale„. S8111. rl)rspmycje ria dziet1 następnv; Wer0·nha spo.rr.]oern:. ~im sie .ro 7 ebra!~, prois1_ł, ?Y
Gdv \vv~iNl!oM ich. po zwala j<;K z abrać !11usiala prowadzić [c isie rachunki i za- 0ip·r,iw1€ńzial~ o s.\\'f'J <:h:irohie. Mo\\:1!~
tylko ni;:ilą \.yalizNr.kę i trrichę bielizny pomnieć o swej samodzieiności. Mrucza- z rnygnacn n;~chętrne, tyle ra:1-y JU~
rłla sie~•r, r.::ik:r z ~ tną! , ię kolo iakir hś in- IR, że odejdzie.
~o pov>'t~rz.;il~ t'oznym lt>karrnm. ~ą~
·
h dl
I
I· · ... 1· · d
11" d ·
t
1. . . . 1a zmu,.:;1f, zchv tu orzv'-zła. ale Qna JU~
1ere.;ow,
1
an lt, ZCICZij lar a Jtac. ,,1iz y
l" le y~ na\\·e.
~S'Z a
~OSl\a:~yc ~tę nie \\'ierzvl<1 by mócr! ·J.E'J. kto iv.>mÓC
ie.'1m1k nie <lawai tv:e Anni~„ hv m0Q'!a doktorow1, alt> nic me wskorala 1 mt1c;;1a· '
· i-.
t' "
•
~pnkojnie mv śler 0 j1ilr'ze . ~i~rly n!e la zre7vgnm\ ać. I ia koś ni<" ocleszła Wie
Mie\\·11 co rwwien aa'" g''';~.ltown~ ~ole
0p1 r„zczala jej troska. że może zabrak- <lzi.;i,ła, ·że w każrlym domu teraz. pn w żolądku
Ataki są' tak holesne. tak
n ?.Ć.
WO rni€. ludzie O~ZC 7 ędza ją i nikt s i ę nie gW ałto"· n-e, ż-e }~st jU Ż Oliska obłędu Z
Gdvbv nie Zbysz-ek, JXl'~-71lk:'1łab' jakie 7.2'<1'\17i ne. tak ro zrrntn<J pn 111~rnkę . Zre· "·yczerpani;:i. P-o\l'lana s.ię to w odl~tę·
g(1Ś za j ę -::i a by, tdko mieć t:h!e il""hl.; 1 --'zt<J J\nna nił' hvla shra . w~ z vS(' y \'\' IP.ach par~dniowych i trwa cztery do pif!·
\Viedr i ;iła : że Antoni zarabiil ciu ?.o, ŻIC ,fomu jedli to samo , nie bYło różnic.
c1u ~c<lz.m.
traci olbrzymi-e sumy na zabawv. Z wla- ł A:e ambicia Weronki bvła mocno ura-,
\'D . c. n. ).
ściwvm.
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Jak be,dzie wygla,dało, nasze miasto za k'ilkadziesi~t - lat? - ~sz~stkie ur~e,dy,
domy towarowe i sklepy znajda, si~ w centrum miasta, lud~1e ~as be.da; m1~sz·
kali w Radogoszczu„Łagtewnikach~ Rudzie Pabianickiej, na Zdrowiu, Chojnach 1t.d.

I

Kogóż z nas nie interesuje, jak wyglą
dało kiedyś nasze miasto? Z wielkim za-

nicach, otoczonych rezerwatami zieleni. PIOTRROWSKA - ALEJA l(OSCIU'Dzielnica urrędowo-harndlowa przy- SZKI, które 1będą głównymi a'tt€<riami
.
'
· ciekawi~niem czytamy rozmaite opi5y. szłej Lodzi opierać się będzie na osi Wie.lkiej Lodzi.
dotyezące dawniej Lodz.i, kiedy była ona
„. jeszcze niewielką o-sa<lą, zamieszkałą
pr1ez kilka tysięcy Judzi i ki~y większa
Tereny za ulicą Kilińskiego i żerom ki, Stoki, Zarzew. Chojny, Ruda Pabiani~zęść obecnego miasta pokryta była la- sbego prz~widziane zostaJy głównie na eka. R.etkinia. Zdrowie. Cyganka f żabie"
sami, a życie ówczesinej Lo<lzi koncen- <lzielnke mieszkaniowe oraz na warszta- niec.
ty rzemieślniczE> i drohne zakłady wyW dzielnicach tych stanie tysiące- dotrowało się na tNenie dzi~i·ej6zych 'Bałut.
twórcze.
mów na wzór tych, jakie :r..najdują się
Bez p>0równania ciekawsze j.ecfank
Je.dnakże dzielnice mieszkaniowe
ni-e
jest,· jak się miasto zmieni w ciąg\! naj- l;>ędą bęzpośr~dinio przylegały do peJ- obecnie w kolonii mieszkaniowej na Stobflższych
kilkudziesięciu lat jak bę n~j zgie~ku. i wrzawy ,dzielnicy urzędo· kach. Będą to domki przeważnie 2-konW'O-han<llo\\·ej. Oddzielone będą od niej dygnacy jne, tj, posiadające tylko parter
dzie wyglądała tódt .w przysz!ości!
specjalnymi pasami izolacyjnymi, tere- i jedno piętro. Praktyka wykazala, że
Na ten temat otrzymaliśmy niezmi·er nami parkowymi z urządzeniami sportowła~ie taki~ domki najba,rdziej odipov.ria
nie intereoują<:e wyjaśnienia _ z Wydziału wymi, ogródkami działkowymi i innymi dają .swym -coelom. Koło każde.go do:11Planowania
Przestrzennego Zarządu miejscami wyp-0czynkowymi.
ku · będzie ogróde).; i urzą<lizenia, ktor~
Dzielnicami mieszkanioi; ;ymi przy- uiprzyj.emnią życie naszym dzieciom i
Miej~kiego w Lodzi. W odróżnieniu do
,
"-szystkich innych Wyd?ialów mi·ejskkh. ~~·ej Lodzi będą: Radogoszcz, tagiewni- wnuk\}m.

DZ • eI n•. ce ID ,. eszkan.• owe
I

które

7ajmują si'ę

Przemysł

nie

będzie

-

przeniesio11y

obecnymi, aktual1nymi
naszego miasta - ten
WydzJał Qbchodzą
je.dynie pro~lemy.
Centralna dzie.Jnica prz.emys.lowa mie- Przemysł jest fundamentem naszef!o
rn·iązwe z życiem przyszłego pokolenia. kić się będzi1e w piołu<lnio\v-e j części mia miasta, bez którego cały gmach mógłby
sta, w pasie wzdłuż ulic: Kątnej, Tymie- się zawalić, to też przemysł pozostanie
które nas k;e<lys zasląpH
nieckiego. Senatorskiej, gdzie i teraz w granicach miasta tam. gdzie się obecmajdują się największe zakłady nie znajduje.
mieszkańców zresztą
przemysłowe.
Centralna dzielnica pnemyslowa tak
Za łat trzydzieści Łódź będzie liczyła
Niemcy nosili się z zuperinie innymi samQ oddziele.na będzie od dzielrnk miesz
Chcieli usunąć zakłady kaniowych od strony połudinia, oraz. od
około 700 tysięcy mieszkańców, a więc tamie.rz-E"niami.
tyle, łte było ludności w naszym mieście pracy poza miasto ale plan ten, podykto śródmieścia, specjalnymi pasami izola·
wany ~resztą ich interesami, został cy jnymi. I tutaj powstaną parki, boiska
do wybuchu wojny.
zaniechany, jąko zupełnie nierealny. sportowe, zieleńce; kwietniki i t.d.
Jednakże p1 zoo wojną miasto nasze
zajmowało teren zaledwie 60 kim. kwadratowych, a obecnde, po inkoqxJracji
Potężny rm"·ój ł.odzi \Yymagać
bę nogami obejmując sródmieście od powsz:Yf>tkich okolic, Łódź powiększyła się
dzie
usprawnienia
komunikacji.
I
temu
łudnia i ttólnocy, a nastf pnie, w okoliniemal czterokrotn.ie, zajmttjąc obszar
za~adnieniu '[.>OŚ\Vię<:<mo wiele uwagi cach Konstantynowa znowu zejdzie się
220 kim. kwadratowych.
.
przy ustalaniu struktury przysz·łej Lodzi. w jedną dr.ogę samochodową, która proDzięki temu, gęstość zah1dnienia w Ll
Mias.to nasze połącwne będzie z resz- wadzić będzie na Zachód, do · wrocładi,i zmniejszy się wydatnie, co posiadać tą kraju prz-ede wszystkim dwiema wspa wia.
będzie pierwszorzędne znaczenie pod niałymi autostradami:
Druig·a autostrada POLNOC - POwz~lędem zdrowotnym ł sanitarnym.
Autootra<la WSCHOD - ZACHOD. LUDNfE · poprn~z Cz-ęstochowę, Lódź.
Przed wojną· śródmieście lodzi liczyło połączy ł.ó<lź z Warszawą poprzez Brze J'utino połąc:r.y SJąsk z portami polskimi.
około 350 tysiięcy mieszJrn,ń<:ów, a więc ziny i Skierniewice. Bi« będzie równoI ona rozdwoi się poJ11i1żej Chojen, aby
polowa ludności skUipk,na byia na ni.e- legle; do toru kolejowego, w od.ległości o•bjąć śródmieście odnogami o<l wscho\\"iclkim stosunkow'O obs2'are
pod.czas około 5 kim. od linii kolejo\\'.ej. Autootra du i zachodIJ, a w okolicy La~iewnik
gdy na znacznych tere.nach przedmieść da ta, rozdwajając s.i-ę w Qkolicach Mi- zbiegnie się w jedną drogę samochodomkszkała pozostała ilość lodzian.
leszek przejdzie przez Łódź dwiema od- wą.
..,
Do roku 1939, okolic> ·60 proc. ludności
zajmowało mfos1.kania I i 2-izbowe. Stan
ten na przestrzeni naJbllższych trzydziestu lat, według przewidyjań Wydziału
Ininą i.nowacją w dziedzinie komunika-, tującej u nas myś!,i połączenia _obydwu
Planowahia Przestrzenne~. ma ulec cji· będzie ueaiizowaniie od.dawna poku- dworców kolejowych w Lodzi.
mrniejszeniu o połowę!
zaga<lnieniam~

leszcze 150 tys.

I

Dwie autostrady
I

•.

Połączenie

„Ośrodek

.
centralnej dyspozycii 0

dworców kolejowych

Metryki spórządzone za Bugiem

1
Rozbudowa mia&ta prowa,dzoina będzie
będą
sądy
'>Ciśle ipod kątem scaJ.enia terenu dawnej
Wyidany z.ostal dekret, będący poważ- miejsca zamieszkania wniosko<lawcy.
Lodzi z tere:nami oQ niej włączonymi aby- nym uhitwieniem dla tych osób, któi-~
Wnioski te może zgłas7ał osoba, k_tó
ratarły się W$Zelkie różoice i aby kie pochodzą z za Bugu i które utraciły ·do- rej akt dotyczy, lub ci wszyscy, ·którym
dyś ca•le miasto stanowiło jedną zwarta kumenty podczas wojny.
dokurnenty stanu cywilnego potrzebne
całość.
Dekret postana<.via,, że tr·eść metryk są <lo udowodnienia praw spadJkowych.
Miasto podzielone będzie na szereg- urodze.nia, metryk ślubu, lub zgonu obyWnios·ek powinien zawierać treść dodziel1n.k: urzędową, handlową, przemy- wateli pols.kich z tamtycp terenów, może kumentów i powQJani,e się na odpowie<lsłową, mieszkaniową i t.d.
być ustalona obecnie w trybie postępo-1 nie dowody.
Sródmieście lo<lzi zostanie wydatnie wania sądowego.
Są<ly przy ustalaniu treści metryk uro
rnmi.ejszone i zawarre bę<lzie · między
Treść 'Tl~tryk urodzeni;:i, lub zgonu dzenia, ślubu lub zgonu opierać się będą
ulicami Żeromskiego - Kilińskiego oraz ustala Sąd Grodzki, a metryki ślubu - na i.onych dokumentach luib ze.znaniach
Północną-Katedrą. Powstanie tu t zw. Sąd Okrę~owy, "·taściwy dla obecnego 1świadków.
(t)
,,QSRODEK CEl\JTR.ALNEJ DYSPOZV- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - . .
CJI". Będzie to, inaczej mówiąc, dzielni
Kini' „WŁOKNIARZ"
Pocz. seansów: g. 16-ta
·' ca urzędowo-handlową.
.
DZIS
Mieścić się tu będą wszystkie urzędy,
i
Nowy film radziecki
rwiązane z administracją Lodzi i woje. wództwa łódik;eizo 6raz z administrac;~
· „rzemyslu,. W dzielnicy tej skupiać się
będzie cały handel. Powstaną tu wielkie domy towarowe, sklepy i magazyny.
Mieszkania wyeliminowane zostaną stąd
W rolach głównych: M. STRAUCH, M. GEŁOWANl, 8. TENIN
niemal całkowicie. Jedynie kupcy korzy
Reżyser: S. Jutkiewlcz
stać będą z lokali mieszki!lnych przy
swoich przedsięhior$twach, 111ś ludzie
Produkcja . „Lenfilm"
Eksploatacja . Film Pol!ki

obecnie odtwarzane przez

CZŁOWIEK

Stan o,bec.ny jest z wszechmi:~r niedo·
goony. Pr ze.teżdżająre przez Lódź trze·
ba tzęsto wysiadać na jwinym dworcu,
j«hać tramwa}em na a.rugi' i C'Zek.ał n~
następny pociąg. Ażeby tego umknąc.
wybud~ana zostanie w Lo<lz,i specjalna
linia średnicowa, która połączy dwa
szlaki kolejowe, od Widzewa do Dwor.ca
Kaliskiego. przecinając w poprzek tntasto p<>niżej ulicy Wojska Polskiego. W
tym celu ,wykorzysta.ne będą zd-e'1-·asło·
wane w okresie działań \.Yojennych i oku
pa{' ji tereny w półnornej dzielnicy ' mia·
sia, przez które będzie przebiegać kole;
~re<lnkowa. Tereny te zostały już za·re·
zerwowant~ na ten cel i wzdluż trasy
przyszłej linii średnic<>wej nie zostanie
podjęte żadńe budownictwo,
Na linii średnic<nvej, prpr przecięciu
z ttL Franciszkańską, stanie olbrzymi re<;
prezentacyjny dworzec kolejowy, ,

polskie

Z KARABINEM ·

Kanał Płl=ca- Łódż- Warta
'
Wiciki~ znaczenie dla Lodzi bQd1ie pe·

siadał

specjalny ~anał który połączy Piliod Tomaszowa Maz„ poprzez Ner, .z
Wartą. l(anał ten będzie przechodztf
przez Łódź,
.
·•
Dzięki niemu uzyskamy drogę wodąą.
któt ą będziemy mogli przewoztć produk
ty fabryk łódzkich do innych dziell)ic kra
ju. Towary będ<t rozwożone berlinkami,
statkami i t.d. Droga wodna j~st ze wsiy
stkich najtańsza, toteż kanał ten odgr ywać będzie pierwszorzędną rolę dla rrz-e
rnysłu, a co za tym i<lzi-e - dla calego
miasta..
'
Poza tym, dzięki niemu tódi uzyska
nareszcie dobrą wodę do picia!
cę

i... metro I
Mają

mefro stolice śwlaita - t>ędzle
Lódi. Przewi:dzlane są dwie
trasy kolejki podziemnej: Wschód - Z:ichód' i Północ - Południe. Pierws1a tra
sa biec będzie z Widzewa na dworzec
Fabryczny, przetnie miasto i· zakończy
się u wylotu
11-go Listopada. Druga
trasa metra prowadzić będzie z dworca
Fabrycznego przez ul. Targową na pół
noc, w kierunku dzielnic mieszkaniowych.
W-sz;ystko to są ociywiście plany, ale
plany zupełnie realne. I we.ale ni~ jest
powiedziane, że pkurat za 30 lat Ló<lź be'
dzie tak wyglą<lala, jak wyżej opisaliś
my. Moż·e to nastąpić później, a .może i
zna.c;rnie wcześniej. Wszystkie te plan ~
i zamierzenia 1ealizowane będą ~tapami.
stopnio\vo i już obecnie przy układaniu
planu inwestycyjnego przez ten czy inny
wydział,
jak również przez przemysł,
czy inicjatywę prywatną - nie wydaje
się żadnych zczwo.leń, zanim nie stwierdzi się, czy projektowane prace nie kolidują z zamierzeniami planowania przestrzennego m\asta,
A za jakieś lat trzydzieści - czterdzk
ści, gdy \\'nuki nasze wezmą „Express"
do ręki i obej'rzą zdjęcia obecnej Lodzi.
bez metra i bez tych wszystkich cudów.
napewno ogarnie ich takie samo wzrusze
nie, Jak nas, gdy przypatrujemy się cfrlś
fotografiom dziewiczych lasów, które
kiedyś szumiały w naszym mieście ..•

Je

miała też

A. O.
Zart:!\d Sekc.it Farmaer.utów

zw.

Zaw.

P\"ac Służby Zdrowi.~ R.P. w Łodzf
7."IW adamia. ie w dn. !I.XI 47 r. o godz.
9 ,:!0 odbęd'!::e się

ROCZNE WALNłi: ZEBRANIE
t
CZLONKOW ~EKCJI J' ARMACEUTOW
w l ikalL• Wydziału Zirowia Publicznego w Lodzi przy. ulicy Piotrkowskiej
113 p, I.

pracymiudać b~ą w s~rjał~~ddcl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- -~~~~~~~~~~z_A_R~Z~~~-q
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~a~ochodowy Szluka
Karambol
na. szos;e lodt-Rzg6w .

N.p. trasie Łódź _ Rzgów samochód
Centrali Rybnej najechał wczoraj na
półciężarówkę Ośrodka Szybowcowego
w Borowej ·Górze.
Kierownik Ośrodka Stefan Berezka
uległ wstrząsowi1 mózgu i ciężkim oka!ieczooiom, a siedząca przy nim urzędniczka tegoż Ośrodka. Wiśniewska ma
zł<!maną rękę i pęknięte ko.Jano. Reszta
pasażerów , wozów doznała lżejszych
ohrażeń.
Po<lążający w tymże kierunku samochód PKS-u rozwiózł r;mnych do szipi-

•

tali.

----

radiowy na dziś
Pro•ram
6

Program na piątek 7 listopada 1947 roku.
12,03 Wiadomości południowe. 12,08 Przeprasy stołecznej. 12,15 Muzyka. 12,20
pląd
„z Mikrofonem po kraju". 12,30 Muzyka ra13,15 Przerwa. 15.00 (Ł)
(płyty).
dzle~ka
„W 30-tą rocznicę rewolucji październikowej":
1) Hymn radziecki, 2) Pogadanka K. Prawdzica
w trzydziestoletnią rocznicę rewolucji paź.
dziernikowej, 3) Chrennikow - pieśń, 4) Chaczaturian - taniec z szablami (płyty), 5) Opo'Wiadanie Mate Zalka p. t. „ Komisarz Karol",
6) Hymn radzie~ki. 15.25 (Ł) Wiadomości lokalne. 15,30 (Ł) Rozmaitości. 1'6,00 Dziennik.
15,20 Rezerwa dziennika. 16,30 Audycja dla
chorych. 16,45 Muzyka. 16,55 Fragment po.em-atu W. Majakowskiego p. t. „Dobrze", 17,15
Radzieckie pieśni ludowe w oprac. wybitny~h
kompozytorów radzie~kich. 18,00 RUL - „Towarzystwo Demokratyczne", Gromada „Gru18,15 Muzyka polska. 18,30
dziąż Worcell".
słuchowisko. 19,15 Koncert
„Październik" Symfoniczny Państwowej Filharmonii WarS'Zawskiej - W przerwie Dzienik. 21,30 „U na
5'1:ych przyjaciół'', 21,50 Melodie z filmów rad7Jeckio:h. 22,45 Fragment prozy radzieckiej.
23,00 Ostatnie wiadomości dziennika. 23,10
Proqram na jutro. 23,20 Miask~wski -: .Kwartet. 23,55 Wiadom~ci z ostatmej chWlll.

filmowa w ZSRR

Prócz swoich specjafiiości. si1udenci
wszystkich fakultetów otrzymują wyk.sztakenif' ąrunfowne. jeżeli chodzi o literaturę, historię sztuk( filozofię. zarówno r()syjską, jak i ogólno-euiropejską.
Obowiązkowa jest też nauka języka obcego.
I wbrew t\\·ierdzeniu, że ablfora, reży
sera, c1y artysty nie można · „stworzyć",
że to jest dar przyrodzony, Instytut wyksztakil już w dągu swojego istnienii·a
170 reżviserów. 310 ki.no-opeiraforów.
QOO aktorów i wielu, wielu innych.
Między wychowankami jego, zinajduja
się takie zna.komiiłości. jak znany całemu
świą.fo reżyoor Pu<lowkin.
Niepoślednią też mię odgrywa Instytut w rozwoiu kinematografii narodowyich repuiblik związkowych. otrzymaws1y wykształcenie fachowe w Instytuoie.
młodzi adepci o<l1egłyt'h republik radzie<:
kich wrncają do swoich krajó~ i talTt}
pracują nad rozwojem kinema.tografii.
w roku 1945 został wystawiony w
Azerbejdża111ie· film muzyczny „Arszy111
-·Makhtan", a w Ta<lżyki.sbn~e film 'do
kumentarny „Ta<l'żykistan", ocq;ywiści~
w języku miejscowej ludności.

W r?ku 1_919 zostaJa utwmzona w

Mos1 ~W1e. Panstwowa Szkoła Szfok Kinie

. .
mafograf1cznych. .
System ks.ztałcema ~leg.al w ciągu ~8
lat zna.cznym przeobrazemom, w efekc•ie
których uczelnia zmi~niła cha,r akter i
n~zwę na ".łszechzw1ązkowy Instytut
Kmiema•tograftcz,ny.
Instytut ten. pod1egający Mi:nisfers twu
Ki111ematografii, posiada 6 fakultetów:
aktorski, operatorski, reżyserski, scenogta.ficzny, artystyczny i ekonomiczny.
Istniej-e oprócz tego wydzia·ł dla kryty.ków i redaktorów filmowych, a także dla
naukowców. Naiuka trwa od 4 - 5 lai.
zależnie od fakultetu.
· Wyksztakenie, ja-kie stud-enci tam otrzymują, jest wszechstronne.
Na wydziale rnżysiersikim, prócz montażu i kinoreżytesii, stmliuja także historię kina i muzyki. rytmikę, choreografię, zasardy kino-dramaturgii, charakteryzację, ekonomię i organizację prze-·
1

mysłu mrnowego.

Tego nie
_

w~g.la

było

na

Jeszcz_e w .roku 1927 .na .ma:pie Syherif
zachodni.ej można było znałeźć trójkąt·
ną białą plamę~ Była nią zaznaczona
mało zbadana pustynna równina, ograniczooa z dwóch stron krzywymi korytarni rzek Tomi il Kondomy, a z trzeciej
PODZI~KOWANIE
Prezydentowi Miasta ob. Eugeniuszowi Sta strrctiy - 'przedigór7lami kluźnickiego
wb.\sklemn, delegatowi KC Stronnictwa Demo Ała-Tau. Dwie zapadłe wioski - Besso
kl'll.łycznego prof. Jodłowskiemu, przewodnł· 1-nowo I Araliczewo, znajdujące się wówcw.ącemu MRN ob. Edwardowi Andrzejakowi, cz.as w śirodiku r-ówni111y, były taik niezna
t
.. ł
ł
.
.
'lll·lceprezydentom m. Łodzi ob. ob. Eugeniusr.owi AJnenkielowl I Stanisławowi Dunlako cznet ',ze mef, zas ug~wa. Y na we na uwalłl, przedstawicielom partyj politycznych, In- gę opogra ow.
Od roku 1932 ta biała plama znikła z
1tf:vtucyJ społecznych I samorządoWYch. ob. Ta
d~uHowl Kalbarczykowi ~ pleśni. religijne wszystkich map kraju. Na iei miejscu za
.odśpiewane podczas nabozeńsłwa zalobnego Zinac.zone zostały wsp1mfałe budowle kuź
w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej oraz nieckie, a u zbiegu Kondomy i Tomi uka
0
' tymd wniszystkim,łktórzyswzpoclęzynlł:kdz~ł:k : : : : zało się wielikie kółko i wpisana dużymi
kt'
· t
.
i·~
u~
wa ze u na w eczny
ore
prev:ydenta li). Łodzi śp. Kazimierza Gallasa herami nazwa n~w~g~ mt~s ~·
wo·
wtelk1ego
tmtę
następme
otrzymało
wspól
okazane
za
- serdeczne podziękowanie
dza.
czucie składa Rodzina Zmarłego.

m~pie ·

I

Antoni Czechow

Angiel.k a
Przed dom wła~:iciela ziiemskl-eigo
Griabowa, zajechał 'Pi.ękny powóz na
inięikkkh resorach, prowadrony przez ido
brZie od:żywiooeigo woźnic~ Z 'wózka zeskoczył staroisifa mie;iiscowej szlachty p,
'feo.dior Andredewiicz Otcow. W prz.e,dpokofo przywita~ g-0 zaspany lokaj.
- Czy państwo w id.Qllttu? - za.pytał
Ot'Cow.
- Panii z dziećmi pojechała z wizytą.
a pan z ·,.,mad!muazelą" ryd)y łtowią. Od
.
rana juri.
Otoow 'J)Osńał, pomyśla1ł i ooszedł nad
rzelkę szukać iliialb-Owa. Znalazł go o jakieś diwa kilometry od domu. Popatrzył
na nie1go .i parslknio,.f. śmiechem. Griabow
,,·1ePki, tęgi 1rnęiżczyzna, o potęiżned gło
wie, z we,idJka w rę1ru, sie·dzia1ł Po turecku na piasku, caNwwid·e po-ohłonięty
swoim zaJęiciem . . karp.elusz s·ten:zał mu
na cz111bku głowy, krawat wii'siał •gdzieś

z ooku.

Olbok nieigQ stała wysaka., ohmda Angie1l'ka, z wyipuk1ymi jak u raka oczyma,
i dlrugim, przylJ)-0miinaj.ącym haczyik nosem. Przez białą, batystową sni1kniię, prze
świecały jeij żółte, ko§cist.e ramiona. Na
zfoły ~egarek.
złotym paseictku wilsiał
Ona teiż była cdkowi1cie uochł~nięta pol-0wem. W-0kół panowała grobowa dsza.
Obydwoj,e trwa.U hez rncihu, jak bez ruchu by'ła woida i iplywa'kii icih we.tdetk.
- Chciałaby dusza <l'C> ra1lti. ale grzechy niie pu1szczajią! ! - roześmiał się Otoow. - Moie uisz.anowaniie, Iwan Kuź
miicz

- ·Aoh... to ty? ~ niie odrywając oczu
od wody, zapytaił Grialbow. - przyjecha·
· • ~łup· · ... a ty wciwz:
• will·dtz1sz
łeś?
- Ano. Jak
s !'wami sii.ę za'imujiesz? Jeiszcz.ę si.ę nie odZWY'czaiłe·ś?

-

A, do licha„.

.l

C.ały dlzi1eń łQwię,

od

same·go rana ... Żle faroś dzi~ia'i Mzie. N'i'C ,ieszicze nie złowiłem. ani fa. ani ta
ty'ka. :;ied'zimy. sie·cfz,i my i. nic. t'hoć '' yj!
- Rwć to! Chod'7. wódkę :pić!
- Poczekaj.„ może fodnak coś ziłowimy. Pod wieczór ryba lwiej bierze...
Wiem, że tio idi,otYzim. ale sie,d•z,ę tu o:d
sameiro rap.a! Nuda, że WYrazić tnrdno !
Si.edzę jak i?"alemilk i jak clnreń gaI>ię sie
na wodę. Diabeł mnie sku-sil 'J)!fzyzwyczaić si1ę ·do tego! Sian-0 trze<ba 1<0-sić, a
ja ryby fowięi z tą tyką przeklęfia.. z dia-

bliicą t.ą....
-:- Ale... czyś zwariował? - zapytał
Obc1ow, 'J)atrzc na Ang-ielkę. - Kl·niesz
przy niewieści.e, i jeszcze 18/ na dioda·bek...
-

•
Pal j.g, sześć! Wszystk<> j·e·d'no, ani

sł<>wa I>o rosyjsku nie rozum1e. Ty ją
r
• d
.rt.
·
· I ··
1
·
chwa., ty J<\ ik n'lJ - Je·i ws2ys~l\O JiC' no.
Ty frl'kl() na }e.j nosek spód:rz! To!Ż z.em-

dleć można! Całymi <lniami ot tak sobie
razen1 1· ani słowa'. Stoi, J·ak
""
strach na W(Ólblie, i gały na w-0dę wytrzeszcia.
An:gie·lka z~ewnęfa, zmiieniła wbaka i
zn-Ow z-arwci1a w~d1ke..
- I, wiesz bracie, d'ziW1ię się bardzo!
- dąigni11,ł G:riabow. - Mdesz·ka to cud-0
· i żeiby o hioć je-· · lat w Ro5J~
od diri•e1s1ęc1u
dn<> sihmno rosyij·slkie roz1uimiała! Przecież
jak iakiiś naisz szlacihetłka pobe,1dzie u nich
parę miesięcy, tQ s·ie nauiczy sziczekać
'P-0 itchnfomu, a ona ... licho ich wie! Nie.
ate Jllpójrz tyl·kl() na ten noisek!
- Zmilłułj się. przestań ... Przykro ... Coś
ta'k wsiadq na ko'biet~?
- Przecież ona nie kobieta ... Panna jesiC'!Je .. , Pewnie o narnecwny·ch marzy.
Znienawidziiłem fa. bracie! Patrzeć na
n1ią spoko1jnie nie mogę! A fak spo.jrzy
na mnie swoimi gafami, to takie uczucie mam. fakbY'lll łDkciem o poręcz wyrżnął! Te,ż rytby ł,owić 1wbi! Na wszystko

Sl."'d1
z1'my·

wv

Samobójstwo
68-.JetnJ 'Włodzimierz, Zyżniewski ode·
brał sobie życie na tle nieuleczalnej cho·

Np.

Na wydziale aktorski:m, opainowanie
gry akiorskiej przed kinoa,paratem, jest
wielkiego
wyikłada.ne wedłu1l: .systemu
Stanisławskiego. Dużo uwagi poświęca
się też dykcji, 1ytmice i tańcom.

Miasto

Felsttyńskiegof
Surowe kary, wymierza[Je ostatnló
opojom przez Sąd Starościński, poh.amowałv nieco ogólny pociąg do butelki.
P-rzez dwa tygodnie · w salach Sądu
Starościń.sJde.go pa'llQWał względny spokój. Wcz.oraj znowu wpłynęły dwie spra·
o o:pi'lstwo - z ulicy Felsztyńskiego.
Ob. Marian Zieliński, 1amlieszika.ły ns
lej „pechowej" uJky pod numerem 20
n.a
nociną
zakłócał po pijanemu ciszę
uJ. Wólczańskiej. Sąsiad jego 1 pod numeru 5 - Marian Gajewski dopuścił się
tego samego prziewiniienia w Hali Ta.rgo
wej n.a ul. Piotrkowskiej.
Widocznie „pijąca ulica" ma już z.nor ·
maliizowane sfawki, bo sędzia jednemu
jak i drugiemu wyznaczył po 2.000 zł.
(a)
grzywny.

nie..• z

·
roby.
Desperat zamk:nął się w komórce przy
ul. dr. Kopcińskiego 56 i tam się powie·
sił. Zamach samoibójczy stwierdzono do·
piero po upływie ki1ku godzi!!? kiedy już
wszelkie 1.abiegi, celem przywrócenia
Zyfoiewskiego do życia. ni1e odniosły żad
•
(i)
n.ego skutku.

I ·metalu

.

starej Rosji

Siódma. zasłona

Stalińsk, miasto węgla i metalu, rozło
żyło się w pohliż.u wieLkiego zakładu kuź
ni"eckiego - tworu pierwszej pięciolatki

zabudowane
domami, _prze
stronne asfaltowe place; sady i skwery
·młodego miasta, ciągną się na przestrzeni kilku kilometrów od zakładów do gó·
ry Sokołuchy i od kopalni południowych
·
do rzeki Tomi.
stalinowskiej.

w Kinie „wo.LNOŚĆ"

Prospekty,

pięknymi wielopiętrowymi

•

Stalińsk

-

.

. •

-.J

to n1~ t~lk~ wielki osr~ek

przemysłowy ale rowmez kuHuralny osro
dek Zagłębia Kuźnieckiego. Tutaj maj-

duje się syberyjski instytut metalurgtcz
ny im.•. Ordżonikidze, pedagogiczny i nauc-zycielski instytut, kii!ka technik. Zespół miejskiego teatru dramatycznego
S be·· W
h
·1
· t · .1
J~ .J:unym z na] epszyc na y rn.
maesc1e są dwa muzea, pała-ce kultury
oraz wiele klubów roibotniczych.

Napiórkowskiego 18
.'

I1

Kupon ,ulgowy

I

CYRK NR 2

dla Czptelników „Expressu '

l6dt, Plac Leonarda
Okaztcfel ninfejszeiro kuponu otrz11ma
w kasie Cprku btlet ze zniżklł 500/o.
Ważne

na

każde

przedstawienie w dni
powszednie.

jed powieid·zieć: idź w krzaczki i
·
An•giiel'ka od'powiedziała jakimś przydh11gim angiel'skim zdaniem, energiczrue
rnsz.ając brwiami i n-0sem. Panowie parslmeli śmiechem.
_: Pi.erwszy raz jej sfy)dkń gł'()6ilk słyszę ... Nie rozumie! No„ co ja mam z Wą
zroibić?
- PJiuń tył1a to! 0110'dź, wód!lci. s}ę napi'jemy!
- Nie. teraz nie można„. Wiec,zór„.
Rozumiiesz? Prze,ciie,ż haczyk Ddicz.e·pić
mwszę ... A niech tam, przy niej b~dę się
rozlbi-erać.
Griabow zrzudl marynarkę, kamizelkę, usiad1 na P-iasku i zaczął buty Zl<lei·
,
mować.
- Posłuchaj; - i>owfod1ział starosta,
·
· · tak n1e
· w k uł ak · - p rzec1e~
· się
• · 1ac
s1me
1
kip'
t0 · ·
·
•
Jwz są · :imy · •
moizna,
- A kto wi11ien, że nrc ni-e rozumie?
N.iech t·o dla tyich cudzoziemców b~1d-zie
nauczką!
• •
.
I 0 riabow śc11!l,gną~ buty, b1ehzn~ a '!>O
chwili wstał w strofo Adama. Octow ze
leźć!
śmi•echu tarzał się po ziemi. Angidka
.- Ale '"ostaw!.
· ł<>
enerrnczn1·e
zno\"U
~·· 1 z •
,,,. · 'D ok ręct'ła no~""·n
·~
- Nie ..." Pod wieczór <lob.ru się fowi....
Teiż d!ia!bli naitla!i! Trzeba będzie właz.ić, śli'wie się u.ś'mie·chnE!aa ...
- No, tr.zeba trochę ochłonąe!
n+c nh~ poimooe! Ale. "'d·u•byś ty wiedział,
- -Leź ju:ż do wody, albo się przykrYń
1.a'k mi się r-oz.bierać ~ni~ chce! Angie·lkę czymś,
do diabła!
- No, popatrz na nia.! Choćiby się o.dtrzeiba b®ztie gidzie.ś odstawić... Przy
niej ja'ko·ś nie wyvada, przecieiż jednak wróciła, zaraza, - ipow.iedział Qriabow
dama! .
włażąc do wody i wzeżegnał siE.'). - Brr ..
Jaka zimna wo-da ... Patrz tyJ\kQ„ jak brwia
Zrzwc.1~ kapelusz i zdiiął k.rn~a.t. .
-. M~ss•.. e, ez e, ··· .- z;wroctł się _do . mi rusza! Ale nie odch-0-d'z:i..„ Ponad tłuMnss Tfais! Je vous pns .. mem st-0i! Che-che~che. Nie jak na Jud·zi
Ang.:ie-Jlln. ··
N~ jak ~~i PO\\;'ie~z~eć, żepy zr~zuimiała? na n.as patrzy!
Stojąc po kolana w wod,ziie, mrugnia.1
Pos~u·chaJ, pa'!Jt .. l'd'ż, pani, tam. Słyszy
w stronę Angielki i powiedział:
•
.
,
.
Pam?
- Tu, paniwsiu, niie Anglia!
M.llSS Twnce ZTIQ'.W SJ>oJr~ł.a.,na. GnaMiss Twiice ZIUłpdnie spo'k1ofoie i obobowa ze wz?a~·dą 1 wy<la:ła iakt's me.artyjętncie zmienHa roJbaka i zarzuciła wę·dkułowany dzw1 ęk.
- Że c-0? Nie rozumie Pani? Mź so.bie kę. Okiow od·wrócrł się. Gria1bow -0dczepaniusia słl!l,d! Ja się muszę roze·brać! p~1 haczyk, zanurzył się jeszcze ra.z, i wylaztł z wody. Po paru mi-n.utach znów
Idź tam, w krzaczki!
Griabow p0cią1gnął miss z.a rękaw, si·edział na piase•czku i zniowu łowił ry·
(Tłum. M. M.)
wiskazał jej krzacz.ki i przysiadł, jak1by 1 by.

ze wzigardlB; lY<I trzy ... Stoo kan alfa, i tak
ja'klby uwaiżała. że O'lla człowiek, a· więic
pan ~iata. A czy wiesz, j,ak ona się naZY'\V'a? Uilka Ozarlrowna Tfarj's! Nawet
wymówić tego porzą'Cl'ny <CZ:łQwi,ek nie Po
trafi!
nazwisko,
Angienrn, słyszią:c swoie
zwróciła nos w ioh stronę i zmierzyła
iiclh wzgarda'i wie oiczY'ITia. natlUralnie, mil:
czą1c.
_ Wh:l!z:iałe·ś? _ zaipyfał, śm:ie.ja,c się
Oriaibaw. _ Masz! Aclh. ty tyiko! Tylko
dfa .a·z:ieei trzymam te·go trytona. Gdyby
niie dzieci, t<> bym pięciu minut jej w d-0mu nie trzymał. ... Poczekaj ... u mnie zdaj.e się c:lrwyoiło..
Griabow p.od·skoczyl, p.ooi1~,tgnąił wę<lk~ ale haczyka nie wyd~ignął.
_ Za·cz""'ił się _ powi;edział i S"krzy~...
Wił się. - Za kamień, widoc·z:nie... Niech
to. diabli.„.
Wl'1dychai·ą.c, z:acz.ą~ na nio'W'O d~.ignać
węd·kę, ale wszystkie je•go wy'Siillki poszły na marne. Gria1bow zJbla,dł.
_ Nie·clh. oiEl! 1'ioho... Do wody muszę

1

\

chciał

przy~iąd'ź...

1

•
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racy .i obrony Ojc zn
ie młode pokolenie Związek Radzi cki. br ymie osiągnicecia sportu w z. s. R. R•

Pl'Z·Jf
•,W naszym p:.u]stwi

pracv po;rzeb zwjer-:::ied:a

obli ·ze

m!·-.<lz:d 1'

rad 7 i:'.-

j ir7.Ó\\'

! r~1,.,-·d2i--,L)1\' sp· ~L{l\Yvdi,

I

Druż.y!ly radzkc'.\i(' str.rto,,·ał~· ,, sze·

fX)C?y-

nc są.· ~niłlonowc armie ~Hr.ycJ1 iizyc:rnie chi.:~j i świą.;;.rzy o i(:'_i \\'):::_{hlm moral€. nil;( Dii)r<:•mie rx~,„t~p:) i c!zi::;a_j już zaludzi, łudzi wo!i, m~stwa. enerQ"ii i wy- J0st c·na ŻV\\·a ::i'.ra. o i"a:n t•e:q·,-:micz- czv1<;.i ~.17,.\,,~.,H: d'1nlii1uj;ica r l,, w tatrzymalości. Do nkh n<ile7y przyszlo~ć r.ie Ojc7yfn'c ,i golQ\':a ra w~z~J!,ie po- !{iĆh g;itc;~'.<i- h sp,')r\u jak· piłka nożna.lek
.i prawo budowy now:,·d1· podsL1w spól- ~więcenia i ofi:uy. O nie1•staone_i p.·a"y i ka :\tktyka. b'lk". łyżwiar~two, lub narnoty lud7-l.ości". (Lenin).
o!kzrn1ich. postcp(lch rroczvnionvch i ciar two i t.d. i Ld.
Tacy !udzie - ludzie silnej \\ oli. <'n-er- :.vdaż C7Ynkin\·ch 1yze1 !'[ rki\•;\'6\\·
pvrt rad~i'-'eki j11i \\' pief\Yszvm rd-:u
~inni, w~·lrzymali są w ZSRR. Si! ich ZSRR n11jl2p:·e)_ś,\·:a(kza _liczb). I tak, na p~·"·~;;:-1111~·111 p"wnk \•:krca~·I n~ aren~
miliony!
przy'dad. w ci.~gu o~ta}n«~·g·r> roku U"-ta- m1~1Z>"~a!«ł<lmq, <h\\·czf??~ ~WCJ :-dy :
St0pniowo. z rnku na r:::·k, <;\warzar:<) ! n0\Yi·:Ylt' aż 23!1 nowych rekonł«iw p<lń- 11rnie!ęir:r.~ci ra b,')i.;kil\h pi!l·:ar~ 1-:ich .\n
,,. ZSRR fa if: Wa;·unh:, że r:o.;;, \\' nich.! c-twowych. n.~ Hlil'~·Lr już o ·'.'lb.-zymfei glii (G.:-":'>iflin s~\\ c;j i c:~echo~l wa:ji).
rozwij'llv się ; nr7nia.łv P1',.,d yv1 1·0kn:a 1b:z,i.,:e pop;- 'V~', r'.! 1,Q;F·~yi.:h na tabli- na l0~ach !":i:''"·•--!'.i.-ll \! n':e.2';i. ri'lodrlane Oj-cz~'źni e". Cal:' ''>:;il{'\, zd0b ·t-e ca~h reko-rrl!rn· rn:'7.c„e;::ó'nych r .i''"l~i,,-. ga<·h C2cxlv,:;lowgcji. Finlandii i P\J·lski.
\Yia\fo:ro~ri i dcśi1·i;:Hkzenie 11·! ż0no w miast. "Jkr~f!ó\\·, r0puh;i 1.: Z\Yia7.kn1\·y(·h.
111i..:tr7":>-"t\"a('h . k-klwatlet~·czn~·eh
''"
1
\1:ie_ilde dzi~}o c:!budo~·}_knij,u_.i \~'latach
~1!'°~;i:ż_- ·,;~;~;r.'_:._-: .„nL;;a_~ _;'· !1.czny;,~ ?··l'.;" zapaśnic2yi.:h misfrw~l\,-ac:1 ~\\ ia\\-r1ny J11.! 1 1e c1 z 1110::.-p-Ol)ka:i~m rne- za„ .. ,d.~,L 1 rr · ri_.,.,. . t, ;ir n z1,:rn~di. m„
·fl 1 t.~.
..
w •
!Sh\ m.. h.rezprzyk j adnvm j'O h:1 j €·:·,.lwem 1I -~--··-.

re-c;u :::to.~ic i mir.'1 krajti' eurnp.cJ"iklch
B~'ly w Pr;•<1J1c, \\'ars.~a1· ' Gd :1$kU. bo
<lzi Kai"Jwicach, P;:;ry~'.u, Gclgradzie,
Hcb;nl;ach i Sc·fii ;- vvszędzie

.'.:.i..:y Zagrcinicz1w \\ ~-:-lępv k zadcmonstrowalv ś~·ialu ni,, !dko sile fizvczn11

0

spotic ,- 'a r2dzic·.:j,,i{·g«), jego "zr~czność
i m:strzow~ko-kchnicrn<! opanowani •.
L'C7. rówr;ir-ż icl przewagę moralną i du
~hową nad pr;ecii:•mihrni, ,,·=~,!\i p.ah.'·
iyzm i rzaJko tylk0 :;p-ot:-i;;„:ią \rnr:e
zwy i'.'"'tw;:i.
1\i"_ob'"w;ik·l _radz~~ki 1113 tc_ i._ki drnrak
1<'r. 7.<' n11tdv llie za.!awala >J' tvm c0

0

I

i_JXJ.Ś.\\ l~:~niem.bronililiaż_:Jci11~ę.dzis~ei;w
„
świa:a.

nr:'.:eccy r;i,m1~ prz~- rarni<:niu 7. calvm 111 ·c,r!em i' ·a l
li i \Y(li_(l\\'cdi nie S7.CZC<l7aC l f\\ j i \\'VSi/kÓ\\',
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PfZ•.d 1 1111;rndi''.'. To ttz i '.'j.)i°t"\'"•(" r;i
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·
dzi>ł'r'-:i (1, ..;i,„,1~ilr zdaje :-:-Jh' ~ spr w , ż
Kołcżyńsłd
S?tS~f
:na pr1-~d_ "0')'' eh 1"0Z\\'i;,?,~I1i~ z.;irlanie
1eszcze \\'' k«.z ''~~) uma5:;\\ '"nia r1wh11
Organi~?.lorom rn~<".2u pidr.iar'>kietn ł,~S • SKI - !'0:\llJDA. O!.E.JNm: :-- TO~ZYŃ- \\'\Thii'\'C:nia fiZ\Cl.nC!!.J i popril\\'ieni;i
Grf){;btm udało Stf' wr~7cte przerwycu.:- SKI, Ż\'LJ,.; A{IC KACKr 1 ME\' ADZU, \\';:ni:(cJW kchni~~ll\'Ch·,

z1.em1 o.rczyst~1. prz"d pr.ceklęr}n~ 1uo- ;
~wm !11dzkc:sc1, odnosząc
'yctęstwo, I

jakieg-o nie zna hic;toria

zwycię·

żaJy i Lo \\' '"P'1sóh aż n<idio pnck011vwu-

l:i_ta \~'-Jjńy ś\y\~t:iwej. r:aik-!:ni:ici
p<>t""lPr-ifzdy, ze zasadni-czy ce.\ wych0wa
ni;i fizycznego ml~d;.i<"ż>' osią~ni to.
~)!Z) ~_ofo\Yanri mlodz;cz ~ P_racy I obro
nytk .Oh,!cz.yzn
'· I .Spor, t ra.d7lec k·1rl \' C' w::::-yd
ł ł
li
~ _-ie
yscyp-rn~~n sportu z, 0 . 1Y. 0 ''.~"
1
mirt popularr,csc ~- narodzi-e
kazfre

~
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•

jest zdrowy I bedzie wa czyt z p

WS7.,v„11..ie pr'.l.e-zkoll,-. \'\'ezoraj

Warsza'\1\ie d<'\l'ca.t sekrji

bawił

w

1-

!il",ści:tnkiej ł.KS I

WOZNT '1.K.
Poni„waJ sędrfowłf'

i.':'. ~o:mo~ie .z przcds_ta.wi~"elami_ Grochow= !awmhwh pię~darskich

m

-

lólłr,ey

Czvw1il{l 111iar0rl; ·ne, jak

na Mtatnick
skoni(lromiiowali

się

:d:i. ich na '"Ylll.:an'c ml xl

Z<J\\ S7.t' Zr\'>·
ież1· \\ \'·

"~Jasnifo !'U~. ze Gr<><"bow al)sofutnie nie uch, be:.. reszty, poslanu ~·ion r.r<"Tvs:-nować z ich ci·j(q1ida l'"l11'•C'n.J, r~'ką. \\·vkaz· i:F 11 ;1•
la si<: od ,_;,.trzymania 'lawartei umow.I", miał '-usht" na t.ak 1)o •ą;;"~·m mel•;u. Na rh1~owe- :=ż\'l,~ '<1!11k;-<'"<•W;:;nir dla i uchu :- ')Qr{fJ
t.•~lko obaw• aieby w Ludzi nic 1:zvnionQ s11e
· "'
1
g-o ia.1-•ru
no na,ileJ>sz(>go w P•1łsce 11rbit~a \'.«~qc i ll-f'dfl<'h ~'''!rl:J. O•:taln!0, ''-J5hl·
c.ialnych frlldno.•d, 1wł.a"-Wf.ll. aż~l.w po przyjeździe Grt><'hów nic spotka• s·ę x Jakimś u.- m~r. KO\L<\LSKIFGO, nl\ p11nkt:;r s~d:downć ·w~iontl nagro~f1i,' wyróżnfojącvch sir
kazem starlii KOLCZYNSKIFGO. ·
b~ą' imnktowi z ' ' AR. ZA'WY, POZNANIA I <1Jortowc-'iw (mistrzów i rekord ic:tp\\')
ŚWi\'fO S?o_rtu radzi~_!dPf.:':° "'t~f<'. ~,ię n<!jJ>nn>us:.:<zenia, ie b~·1 ktoś taki ki.o itt' oi i ŁODZI. Dobrana. o'bsad ~· ·a1· ntu~ :1pra • ·pecjaJnje HSl\lllOWiOnymi med:ifami, - 1j,
10p•UJar111CJ<:ZYITT, najprzyJC1llł11C~-z~ ll1 U:: d~ił. po t:v•·h rG7.mowa,ch nahral:V dość real- IU' sedziow,mie.
, •
, ,
:'-!?<ól'Ćb \\ yJiCZYĆ \\, ZV~tidch s(ara1] i kro
świąt_ narc<l0\Yych.
nych po~. tl\w.
iewczesnP ~·yskeki sp Jlł~·
1\Iec:z rozpocznie się u gr:<lz. 11 w bali Wi· kow p·r.czvnimw-ch w ZSRR \V kicru;ik I
$wiei<> Sp<JrtG<~.„ ZSRR najkpiej o<l- jednak na µanew<'<" KOLCZ5"NSKI e.i:.lkowi- my, po-i:ost:tłf' bilet\· można na.b~·ć ,jeszcze w Z\\'ię!\8?cni?. techni<:zrivch o.:::i()g'l'.cć sp{1J
cie wylecwu:v z oonowione.i kontnzii stanie, przetłsprzc-1fa:l:y. Wszystkie hilPcy wolnei.ro t"1'.\TG\\. rod:~!cckich, kcz w~n«tkie onC'
w nie41".iek do walki z
l~ARSl\..ll\.l. f>nza j ws1~1>u ~ nlf'w:tt•1e. w~·!<> tek 11r1:.;~nio110 dla llia_j;:i ollw;:vm'e znacz-en i~ dla· przi. ;S7.l{'tym odb i'~tc się '>7.crcg c!ekaW'!'eh sputk:i:!l k;u·t !<f;(faiiłWskicłi. 7.amie,lsc?wi dzie:mi!..°'ał'Z<"
t
· w uastępu;ącym zestawi~b: KAMIŃSKI musz:\ zglaszać 11!lpotr-.i:ehow:mie na bilet~· !:;o 1'0Zl\'•O i'i 111 it"0\\ C(l"O rl!{'h!1 .:;porl<i\\'<>
shł
lek~eatle-· PA.TOR.\, ~TA.SIAK - SZABKOWSKL MAR przy stoi.- 11rasow~·m tlu l1i~llkic-ico odtl.i;iaht R'O \\' kr~1 i11, jt'szcze wkkSZC'Q'O niż· d·O. tyczne;
1n.·KowsKJ - SOBKOWIAK BONJKO_w- PAP M. no-38.
1, ,'ho;~- d!. p<:dnie<icni:i jak~ści naui, 0 .
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Dotychcznsowe

'

•

1

m!str„ostw
'

Ha

Znów Na ·er

liśc.e

ła

a.IHszych s ary kolarz jes
!erwsz

ustaliłw lisię najleps1.ych
widzimv
miejscu nazwisko pnpularnego

J'ol ki!;ol"
Zw.z ·Kolarski
10-c"u
szosowych

na

plerws~ym

której

lrnlana warszawskiej Sarmaty-

Dalne

(Łócłź),

P~lsk~

taj Pytlakowski zrewanżował :;ię P!ate·
rowi za potaH.~ doznaną w turnieju sio\\iańskiln. B)'d:!·oo:;zcz
- Bia!_vstok 5 1· D, :i;
·
: pót, C!eszyn - Szczecin 4:2.
Po trfeZ'h runda;h wr ogólnej punk ta-.
cji prowadzi, bez straty punktów, ł.1~dź
- 18 pkt., 2) Bydg-1.,;7cz - 15 pkt„ 3)
Kra\...Ó\\' - 12 pkt„ 1) Pozna(1 - 10 i poi.
pkt., 5) f'al<J'.Yice 9 i póf !'Id. (d\\i~ parlie ni<>rloko(1cz·:1:
G) Wars2awa - 6
pkt. (J'ecln:;i Qflrtin nicdo'.:or1c7 .nci). 7)
1'
Szczecin 5 i I ó!, 8) Ct''ZV - 5 pkt. Q)
1-.:'),

Wrcdaw - 2 pkt.

3 i pół pkt.·

IQ) Białystok

Wars"zaw·a ·-·to• dz" w p'ływil····,,,·.D,10
111

autorytetu $ 1,orlu rad2!.e
,·ki<'go. ·
•
Par1:=.fwo _r;1dr.ie:-ki.f." t)udu '<:> dla pG(n:<'11
~~rtu piękn~ 0hi0kty sportowe„ Of\\'ier~
:11\B~lemk i szk0!y :'~Od<:\\'(' orgAnirnj-r

nnuko\Y~1-h::idav.-~·7.i'

NAPIEllAŁY.

zajmują Z) PIETRASZEWSKI
RZEZNICKI (Warszawa), 4) WRZE-

Haarodę
łli

PUWF Warszawa chce

zdobyć

na

.. Trt, b.1 J.J:1Inie sh,:Icrdzić i podkr~:lić.

ckilyd1cz;is Dclniesic,ne ~ukc{'s\· ni('
\'.'bil>· ~,., :·1 )1\·c(;"· rad?.ieckkh 1· talszyw~ amhkjt>. Sa nadal skromni, 11;i1\· t
':'11ak)mti\\·ni. ho \\'iedz;1, ~(' nic we \\·szy.'>tkich je~zr?" rh::cyplinach _porlu 'i•\,_
l?rz.cdzili. wz r!~'nni~ osiągn~li, p-ozi·'.1Jłl
S\\"Ia,k·wy. Oni \\·jedzą. Ż(' S71lrc ni rriebrane ma-:y decydt!J<J o sile i losit". daf·
S7-eR'o. ruchu sportowe~o i dl<X~12·0 ki
krzewią i ·kulty,1·11j;i \\' nich duchn \\ ;dki
za hunor spmt11, .i00·0 rol~ i zn~c7eni~.
bo_ tan_1 ~-:e~iaj1 trafn:<> riod (a\\-~· rfo
o:.·s1.ilri·rn. na J<'~z.n<' 1011~z' eh \\'\'nikó\\'

1.

łasno,,

.

. . .

z clzi<:rizinv

zi:

1•

.

.

rt
jCJ

wych zawodnikó\.v, to k·ż trudno nrze-

·d · ,

pr.ac<'

"-rortu i d7.i~ (!0.'-7-b de te.Q"o, że nie ma w
·, · · t I.<
k ·
• '
S '!lecie a ie.e-o raJU, W 1rdorym DO~W!~
rano bv 1Vl<' uwagi i wysiłku dla sportu,
co w ZSRR.
,

• ;:;

.SINSKI I KAPIAK (obaj Warszawa) 5) GRYNRepreze-nta.cja pływa.eka Warszawy
KIEWICZ (t.ódil 6) SlEMINSKI (Warszawa), 7) IXXkJ.fllltj·e w nied,zielę pływaków lódzWll"NlF.WSKI {\\iarszawa), 6) GRZELAK (Łódź)
l · h \V
t · ""'t·aw·1·ą
9) 'r ' NDAR (Kra'-ów) i 10 1 WYGLENDA. (Cho .<ie · · me~zu Ym
' 3'est nuchar
t'

rzów).

ych

KrakÓ\\' ::- Wrnciaw 3 i pól : 2 i pół.
Dri·e11 dzisi~}szv przcrn~czo11~1 jest na
HI runda: Katm\ice - Wrnclaw 4:0 r07egranie ni€d-0ko01rvrn :eh par'til, jutro
(dwie partie niedokończone), Kraków - na!{)mir.s-t roZj..'()C.-'.YDil si-ę nv.-arta runda
Poznar"i 4:2, Lódź - Warsza1q 6:0. Tu- mistrzostw.

mlejsca

3

drużyno

pr;:icy i 11u1or-nicnia mic-

omldzymir.r::,){J•\Y·"!.,.'0
,

WWA, KUŻ~~KI: GRiELSIU, PAWŁOW
wvn1~~"
SKI, NOWAK l mm.
~
,,
•
Rolt przrszly ~jest rokiem olimpijskim,
Trzy<linjo\\'e zmagania szachistó\\- o ty
sezon będzie barwo ożywiony. W związku z tuł drużyn-01.'eg-0 mistrza P·::i!ski, w ldótym Za.rząd sekcji mając na względzie dobro r".·ch bior<J udziat druż'.'n\. ' 10-ciu mia~t.
sportu polśkicg-1> i ożywienie lekkoatletyki w
'
'
todzi w sezonil'. pr'l:ys:dym, już dzisiaj zapra d?.tv na~tępują.c~ rezul,aty:
57.- ws-z;ystldch cłtęlnych do wstępowania. w
I runda: Kraków - Kafowice 4 i pół.:
siercrt sekcji tekkoailetycznet przy DKS.
l i pół, przy czym tutaj nie obeszlo się
Apel ten jes1 zwrócony szczególnie do mło- bez s~nsacji, jaką jest przeg1ana mistrza
dzież' niezrzes:r.onei oboj~a p ci. bo pod Polski. S!iwy z Sójką, \Varsza1n - "'ro
okiem st~rych m· łrz1iw będ1 mogły wykwi- daw 4·!, Po7llari - Gial~stok 4 i pót :
hir młąde talenty. Dla chętnych selte,ta urzą J i pt)!. tódź Cieszyn 6:0, Bydgoszcz
d.za iebr~nie informacyjne w SOBOTĘ, dnia - Szczecin 4 i pól : 1 i pól.
8.1 L 1947 r. w lokalu klub'lwym przy ul.
Nawro 73-75.
li runda: Kat'Owice - Szcz€cin 4:2
Prze ~·irlziana Jest stała' zaprawa na sali BydgosZ{'Z - Szcz0cil1 5: 1, Łódź - Biap,1d kie„unl·iem tachowcó .
fystok 6:0, Poz.na1] - Wa.rs.za\va 4:2,
1
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.pu:tl„!lwei w.111{1
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po n<t pornżka Bo.nikowskloyo
wslcnujc>, t. to
„
111
ufun{krwany prrez dyrektora Crzę<lu W. nieważ proar:ąm zirn·~)dńw oh~.irnuje l\arty . .Je<len z irnnktow)'ch, rzekomy zmn .,..„
1
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·
· ·
I
Sl.hik·
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rowniez mecz pił \j \\'<Jdne j. ;1 \\ tej k(;rl
· · ' ·.i:. ,:i_rnir · Il ' "Y1>m11<to1vi1I JJicrw 'l\t
1'.agrodę tą zco y ;:i już ra7. repr{!Zen· 1
•
nmd ruz1 icą jcdneg 1m1 1kh 1 1n
n
lk
r:ur~ncji lódź n:ip-e\'n<J rrzc!:;ra l d ~t- 0
„
. .
uon ovtacja Wnrs'l.awy, pragnie j~l też utrzy·
.
·.
. .., s1,111go. na~t ,pną odwrotni , a w trzucil'i" 20 . 111
nała
1ak nil 113''"'" st -unkr, ifrUi) nil dla GrvnhH1,f
•
'
mać na własrność, i do niedzielny.eh za- El"'l·[ . .
. .
\H
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'
wo<lów pr%ygo0towala się bardzo sta-ran· · ~·' rynnosct, ( " ars_za ~-a
\\'lcen11_Właści\,\'ll 1n111lcli1.~ja 111" Bo .iko i.r~no

.

W klilsyiikacjł tej nie wyda.t e nam się wła
~ci'lre umieszcz u e. Grzelaka, 7.w ...·clę1n,· wy•
~cfgu rlocłioła Polski
a więc naj1•i k-;zego
.
d · ·
· ·
s· i·
btP.911,
op1ero na osmym m~1 cu za tem nskim, a r,·1a~zc1a Wiśniewskim. który pod koni„,.. ~ezom1 pau1ował.
' Punktacji lorowców nie prreprnw~dzo110 z

nie
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tr7.em Polski.
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Potworna burza smeżna szalała \~'
Wielkiej Rewolucji P aździerni
kowej.., Ustawiczne podmuchy wichury
zawodziły ponuro, otulając świat.zasloną
gę~tej zadymki •..
a I
&llMilti

Ale wewnatrz statku spokój panował i
dyscyplina. N a zorganizowanej akademii obchodzono uroczyście wiekopomną
rocznicę, omawiając minione trudy, przy
szłe cele i obowiązki.

rocznicę

il!Df!l!_l4d

Obchód zakof1czo11y został wesolą za•
bawą, urozmaiconą tańcami i występa·
mi, co świadczyło o nadzwyczajnym har
cie ducha i odporno~ci tych zagubionych
wśród lodów

&Q

tokąd dziś pójr~ziemy ,,~·~,;;\-~~;Y~AROW
ł,ótlź,

TEATll KAMERALNY DOMU ŻOł.NiF.:RZA

Dyrekc;a :Przemysłu Koniek.cyjnego
w Łodzi. ul. Piotrkowska 115

ul. Wigury 21

zaangażuje:
• pc.szukujc:
ul. Caszyńskiego 3~.
KORESPONDENTA ze znajomością księ.
Dziś i codziennie o godz. 19,15 komedia Je31
FREZERA 11\:~-;;~dziowcgo
gowości na miejscu, oraz do GryGiravdoux „AMFITRION 38". Przekład i pro
TOKAEZA na. zataczarkę,
fowa-Śiąskiego k/Jeleniej Góry.
Io~ BohQana Korzeniowskiego, dekoracje i ko
WYKWALIFIKOWANE SZWACZKI
f!thnny Władysława Daszewskiego, reżyseria
3 ustan•iaczy a.utomatów tokal"isliich
Mies'lkanic zapewnione.
Erwina Axera.
l s:•myciarzy.
Z~rłos:zenia:
w Dyrekcji Przemysłu
Udzi"l bi:wą: He~ena Bucz,yl'1ska, Stanis 1-----.....__.~-·""-~„w-·~·„·-~-_,,....,,,__......
Konfekcyjpego '"" V/ydzinle •Personal·
'mw
nym, Piotrkowska 175 - od godziny 10
ław Bugajski Jerzy Duszyński, Czesław Gu-'
,„
rano.
r.ek, Elzbieta Łabuń.,ka, Adam Mikołajewsk,
•
~a~~l;z ~~'1:idt, r::aputa szana1ska, L·1d
P~ńS!t'łOWa
~.
· ·
1, 1k 'latarsk• I Jace-< Woszc:zerowicz.
Ji
Zarząd Sekcji Majstrów przy Związku
Wlol~ienPiczym zawiadamia, że w dniu 9.11
Kasa c~ynna od il-ej do 13-ej i od 15-2j.
c"J6~t\l
~'h·~iczuch
I.el. 123-02.
• t:.~,;}'l.;i .,,,;.;i..,.iu.
1 ·l
rb. o godz. 9 rano (niedziela) w sali Kina
.. F~·zedwiośnif!" odbędzie się ogólne zebranie
TEATR „SYBF.:NA"

l"--e· ' -

-··-··

•

\V'JirJórnia

vl. Kmńskiego 222

.'raugulla 1.

.Dziś
codziennie o godz. 19,30 „COLORA
"li",•' Zdzis'ława Gozdmvy i Wacław:i Stępnia.
'-'<:bar i:lior~: Ste-faniR Grodzieńska, Regina

Grabowrk::i, !rena Malkiewlcr., Zofia Wilczyń
>ka. A. Dymsza, Kazimierz Dr:itmowicz, W~
r•law 'K:11char~ki, Kazimit~rz Pawłowski. Iw>r
''miałow~ki.

·

, Kasa czynńa od godz. 10 tel.

zn-10.

13 i od 16-ej

CY.Rl< Nl' 2 Pfac L<>on;,ird;i, codzir„1nie
19,lfl progr~m zmi<':niotP.'.
"

K I n a

Punktualność

IHl•IJM,l1M ll'l'llol l:1hl,'f,'I

I

obowiązkowa.

Zarząd
,~,111,1•1„i..s1tl.l"i;!o'l•'l'llHll''l'l l,ll~ lolł\!
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Uheżpieczdnia Społeczno. w Lod1i podaje

do wiado!noś1.1, że od dn\a 1 stycrnir. 12A8 ro-

i opakotvania ~blachy

$przedaz

ku udzielać hędiiP ''''zelkiego rodzaju :<wiadC7.E'ń 1ylko po~_iaC:ac7.0m legity.maC]l ubezpie.
r enfo \ -:h.
.
.
.
.
.
L eg1 tymac1e otrzvmac moze ube7p1eczop -,
OGŁOSZENIE
lJh~zpieczaini: Łódź, ul. Wólc1.aii~k"a 225 w Wdzięczny. Lóctż.' ul.
7.~rząd .1Iiejsl·i w Łod7i - \~'1 ilz al ;\dm.· gonz. ~-14-e.1. w ~oho1.' 8-1~-eJ.
.
Lufomierska 13.
n"•lrnryjn1 pri:vpom'na, ŻC' ;:qodnic z arl. 11
Leq1tymc1acje olrz.vrnać moze uliezp1°rz011'-,
~ .„„
,
.
•
J \
" 1 .Jo.)
riekrel11 E rlniil 10 lislopada 1~145.r. o zmi<JnP w1~1lqdnie upoważniony,. pełnoletni r7l01rnk ro- DO
d .
h
i ust~laniu im'.on j nazv:isk (Dz. u. R. P. Nr 'iti. I dziTJy, zamipszkujący z uhezpiccrnny1n w jed-1 bl k spJzo ?ma ( ~1
µo.i. 310) termin składania podań o zmic:aę rM· nnn Gospodarstwie dQmowym po przedłoże- b t;r .~ krzev;n!o
•
l ~w1-s
'k·a ,bą az ·1m1ema
. . . 1. nazw1s
. k·a, przez oso b v, mu następuJą':')(cn
~
d owo d'ow: '11 .zasw1a
. . d cze- . osc1ow·a)
rezar„o
.1 t
or .
któ1:e '". czasie ostatniej wojny .przybraiy ;>.s~li- ni a p~a~odawc~, 2) metry'.d ~rodr,e!1i~ dzieci, '. pt ~d ar~~°:~~„. · ~ ·
domm)· wojskowe, konsp1Tacy1ne 1 osłamaF!·, ::1 zasw1adczema ~zkolnego a!a dz1ec1 od 16 V P
"
l
ll
3 77
ce - 11pływa z ·dniem 31 gruclniv 19G roku.
cJo 24 lat, 4) zaśw·iądczenia IJOSpodarza doJ!tu,
Osoby, używające wspomnianych p,;;eulln· . administratora lub komitetu domowego, stwie1 RADIOAPARATY, fole
nii:i~w, które nic zechc~ skorzystać z .dob~0- dzającego, że pozostali członkowie rodiiny t.j. aparaty, kinoapctra!y,
dz1eis~wu. dekretu, obOW'<lZi:nf.! są do zwzen;a rnc)zice i rodzeństwo•zamicszkują z uhezpie- telefony, motorki, każ
we :vłaśc;wyrn .starostwie Gro<l2!-:lm ?ś1~ia'i- czo~·.rm (odl);:id)· w jednym qospodarslwie do- ciq radiowq lampę,
j czeil1~ o powroc;C do d!1wnvch G\?YC~ lm10~ i mo'A"ym i po:tostają nu. -:ałkowitym utrzyma- różne przyrzc;dy t na
nazwtsk oraz uao-„rnrln:e~:a swe) lozsamos:::. t niu ubezpieczonego, oraz nie trudnią się pracą rzędzia
kupuję
l przy czvm Starostwa wydawać będą decyzj;;. :>:arobkową.
sprz~daję zamie1
1 ustc:;~j~~-'·to.l.s~mo~t..
; .
,·
,.
, Posiada~2'e s!ary-;h _le~i;ymi.lcji (ważnych. w nl_m.-1 G'dań~ka 17,
W} ,.eJ. ~.) mten101~ym. ternLrne \\;nny. b.1 _c 1 1939 r.) wmni przt?dłozyc ie celem uzupełnie- K's!e7.ni·:k
28231
rownH~z. w1~tes10ne poaama .2s.tępnycn, rnez~ · 1 nia i uwierzvtelnienia, gdyż no 1 stycznia 1948 „MEBLO~Tl'.L" Stali
1
1 Jąc_:,:ch zołnter~y lub t'.czest.mk.ow ~alk o w.11· ·roku nieuwi~rzvtelnione leqitym~cie honorowa na 6!l. Ceny rewelacyj
'nosc, lub akCJI h.onsp1racy1ne1, klorzy pragną
·
". d
·
·
ne. Luksusowe sypia!
•
• ;
r
• l·
d . ·- • . k
ne nie 1);, <>·
z~iernc „we :lazwis'.'.a na p,e:i ommy WOJS }"
Ubezpieczeni posiadają:y fotografie (swoje 11 ie od 95.000. 3155 7
0
:~.e. albo kon,p\raq inł'- trz~-~rane w cza, e i członków rodziny) winni przedłożyć je przy SPRZEDAM lóżko m<1
1
WOJ~Yt przez ici .zmar ~c,1 t~ ępnl'.c'·
ł .
odbiorze legitymacji. w cf'l11 wklejenia i uwie- 1<'rnc. wózC'k glE;>boki,
5 rzega się, ze oso ~' dore me 'of)e nią
· ·
'"'Ukni".., ~lubna. Lipo·
1
·
k
t
kt
b
l
rzy t e l niema.
-.
powyzszego 0 JOwiąz.-u, ra ' owane . ęc ą P?
p
··
·
r) 0 tv
wniKÓ"l rol- wa 12. Kukuła.

I.

I

'D''IA
(S't.a 1·ma 1) - „ D.
!
11ewczet~ z Now,11iperi."
, ~~cza.tek seansó~: 17, 19, 21, w ntedz. 15.
"1 q,..A (Franosz.kanska :ll) „P 0 d gołym
mebem". Początek ~eti,nsów: w dni ,) 0 rsz.
lil, 18.30, 21 ,w niedziele i święta od 14-:ej.
i::'\ LTYK [Naru tnw_icza '.i:ll „Carrie kłam e .
Początek seansow: 15.30, 17.SO, 19.30, 21.30
, P{)czątP.k seai;só:" w niedzii>le ~ swię!a
. ii.'YNfA .tDa_szynsk1ego- 2). „V\".osne".
J·!EL (Leg1011ow 2) - „,V 1m:ę „~,c~n"
Początek seansów: w·dni powsz. t7, 19 21,
\''_;'' niedzi 1ele i ś.':t7ta_ od 15-ef; •
. „
1.JZ:A (Ru_c,a Pab1:'·t1cc1.a) - , p,~:c.u 1u?how
Począte~ seansow: w dni oow~zerlme 18
20. w niedziele. i ~'""'::' !fi. lP. 20
'1$\VIATOWE - „Nowe Pol;:r:knie" i dodat'
•
kl OSWJ<,1owe.
POLONIA [P'.olrkowska 6?') - „Ostatnia noc".
P.oczątelo. seansów: w dni powo;z,ednie 17
10 "1 w niedziele ; s"'ię!" · 15 17 19 ?\
"" - '
· '
• .,
"'·
'
'
' - ·
1':RZEDWI0ś HE . Kr-żo,<:nik W;ireg"
' ~
.
.
Początek s_ean~ow:. \~ ~ni powszedrue 17, IJ, 21, w m~dz1ele 1 sv11f'a od ,15.
ROBOTNIF. - .. Rodzma Annmonowych'
P,1czątek se-an.sów: w dni ;Jowszedoie 17, 19,
21, w niedziele i święta od 15-tej.
i<OMA (Rzgowska .84) - „Statek - p~lapka''.
., . ~oczątek seamsow: 17, 19. 21, ~ n;~dz. 15.
r;EI<ORD (Rzgowska 2) - „Cza.pa..iew .
Początek seansów: w dni powszednie 17.
l9, 21, w niedziele i święta od 15-tej.
n'YLOWY (Kilińskiego 123) - „Kopciuszek".
Początelc seansów: 16.30, 18.30 20.30, 'w
nie dz. 14.30.
·,WJT (Bałucki ·R~nek 5) - „Lenin w 1918 r.".
Początek seansów: w dn! powszednie 16,
1. 8.30 , 21 , w niedziele od 13 .30 .
n:.czA (Piotrkowska 108) - „Pepita Jimenez".
Nadprogram: mecz bokserski Polska-ZSRR.
Poczatek sean~ćw: w dni pOW6Z. 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, w niedziele i świ<'ta 13.30, .15.30
"
17.30, 19.30. 21.30.
rATRY (Sienkiewicza 40) - „W cie.n~u p'.ldejrzenia". Początek seansów: w dni powsz.
17, 19, 21, w niedzdelę od l.5-'!'j.
vVISJ:.A (Daszyńskiego 1) _ „Pepita Jimenez".
Na,program: mecz bokserski Polska-ZSRR.
Początek seansów: w dni powszednie 15, 17,
19, 21, w niedziele i święta 13, 15, 17, 19, 21.
V!:.óKNIARZ (Zawadzka 16) „C-z.!owiak z
l!:arabinem". Początek seansów: 16, 18.20,
/.0.40, w niedzie.!e. od 13.40.
NOLNOŚC -- „SIÓDMA ZASŁONA"
. Początek seansów: w dni po·
"ii$Zednie 17, 19, 21 , w nia:Iziele i śwlęta
dd 1:5-tej.
.
.,
-'.ACHĘTA (Zgierska 28) - „Ur:w1s Gar.roche •
·."

cdonkćw.

·1

m

- - - - - - - - . , CENTRALA GOSpQdarcza „Solidarność"
- - - - - - - - - oddział, w Łodzi poszu
KUPNO sprzedaż kuje kamaszników i
używanych mebli, ce- :;zewców do Mechany przystępne, Sien- niczenj Wytwórni 0kicwicza 3-5. Ance- buwia, zgłosic się do
rowicz.
1 31427
wytwórni Łódź, Naru
NAJKORZYSTNIEJ ku· towicza 18.
3IS:m
pisz - sprzedcrs.z. za- POTRZEBNA pomoc
mienisz
pierścionek, domowa,
Zachodnia
obrqczkę, zegarek w Nr. 34 m 14.
31540
sklepie 11· Ltslopada POTRZEBNA wy.kwa
3.
27420 lifikowana,
dobrze
TAPCZAN:!i nowocze prezentująca się eks;;ne kozetki
poleca pedientka, rderencje
Wacław
Mołodecki. pożądane. 'iSzustcrowa,
Nowotk; 22
31278 Piot.;-lmwsR.a 10. 31541
SPRZEDAM maszynę JUtAWIEC i podręcz~aneczkową 8x70, Ki- ria potrzebni dn kol'!·
lińskiego 205. ślusa1- fekcj:. Wschoclnia 65
nia.
31513 - 14.
:l15'42
~PRZEDAM
wóze:: POTRZEDNA pomocg{ęboki,
nowoczesn.•.„ nica domowa umiejadobry. 11 Listopada ca gotow:.ić. zachod19 _ 3a.
315:!4 nia 34 m 10. 5-7;
UWAGA! Na~tnni'i!1 z
~w:ir<>nt.7;;
:i:r<>peru- u
Jesz, sprawd-iisz aku- ll'łllłna
mi.tlafor w firmie p
.
.

K'Ulf00 -

0
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· •

rozbitków.

. ,

9\:

I
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l~~RSY przyJm~Ją „z~

I 1p.sm""P.
.._;ial dam;'kl s!_LCJ
owr-m1e. le:.1t •

•

89

~t "ł"'6

_:<1ew1cza •·
·>.~<
SZKOŁA Samochodowo
Motocykl:)wa.
p rzy1mu1~
.
. zapisy
.
do
dn. 10 bm. Łódź, Wól
cza;)ska 27.
31512
KOREPETYC.JE z ma
tematyki w zakresie
gimnazjum i liceum,
c'aję.
Skłodowskiej
(Podleśna) 36 3•

J.nkale

--------!<!KLEP spożywczy, nfl
!łający się. na każdą
branżę do odstąpier;ia. Wiadomość tel.
201-06.
31509
D'VOCH
licealistów
pc3z1Jkuje pokoju śród
;)1ic:icie nie przejścio1
'."er1c,
„~
. "'bl„o"'ane·
rso,
, ~
,,,..,,
"
P
m0że byc utrzymanie,·
upływie ustalonego terminu składama podan
owy_zsze nie
• czy. pm.co
~ ·
jako używające przybranych imion 1 nazwisk nvch, lesnych ?ra' zat:·u.dn1?11y~h. w gospo_dar:
,•
cena obojetna, Listo1
bez rawnie, co spowodować może pocię.gnię- 1 stwac~1 _ogrct1n;~iych~ !.a" row:i1ez ei:neiytow 1 Rozlie
r:,'.~a 20. Owocarrua
cie ~eh do odpowiedzialności karnej.
mwahdow, ktorvm swH1dc1ema udzielane bq- 1
i\,,,balak.
~15.47
d2. na za~adach' dotychczasowvch..
BRYCZESY spodniej 8Al\IOTNY
kawaler
)..ódż, dnin 15 października 1947 roku.
Ubezpieczalnia Społeczna. <zyje specja'iista Piotr poszukuje pokoju śród
ZARZĄD MIEJSKI \V ŁODZI.
w Łoclzi
kowska 59 Uwaga! po rr:Jeściu.
Zgloszenia
_
LEit:ARZ stomatolog przcczna 0 rtcyna.
~rntrkows~a 16 sld~P
3t5~8
31346 'rnnfekCYJilY.•
,
~Tft
Alidcja
B2utralkolw07sk6ai K·• .,.fł.WCO\„A ~
._
ft
li~
li~
•
An rzc;ja . e.
- - : ~·:"'
'• _: ."zycie Zagubione dokumenty
1·
~ "
· '.,f'\:t.
·
"
31511 !..iel~zny męski~J oraz
SP. Z O. O.
I JJr. FALl.HlWSKI chi rnkienek.
, Gdanska 6 ŻAGUBIONO ksirtfkę
3 i:i 5o
O
,
!
1 T ł 13 7 81
m. 17 ·
·wojskową Pabia.mce
I
dd:dai W Łod.zi, Ut. Nadowa - e •
*
rur;z urolog. spec.iJtlis P~ZYBŁĄH'.AŁ
się Kacprzak Józef, $uł·
ta nerek.
pęcherza, w_i.lk nr. reJ 3~28: 11 kowrkiego 46. 31551
, Hurtowa spr:r.ctia7. ryb słodhowodn~1ch, morskich, śledzi i przetwo· 1 moczowych, Piot.rkow Listopada 77. Clecmra ZAGUBIONO książkę
tÓW ryb.nych. Naftowa l
ska 159, 3 - 5. 31364
tożsamości ~Qtlla, ~'<tź
P Półhurtowa spr~ed11ż Narurowicza 7
Dr. DOLIŃSKA choro
mierski Leopold, sps
5
I Pl
nC'.wa 16.
3!552
Detal-własne sklepy· ul. Gda11ska 7, 6-~c Sierµnia 21 23,
ac Rey·
by dzieci, Narutowimonta Hala Ge1iera Narutowicza 7
cza 6 tel. 2o8-76.
KALKUI.ATORA po- 1 UNIEWAZNIAM !<ar
·
'
'
r.zukują duże Zakłady tę rejestracyjną. R,R.T:J
Sklepy konsygnacyjne: ul. Piotrkowska 196, Rzgowska 37, A1Irlrzeja
31409 Graficzne w Łodzi. Lódź powiat; Wincen
Struga 37.
LECZl\'1CA 1 k
Oferty do Biura Ogło t" Anlosi:.i.k':, fil f.ls.t.· 0
e ·arzy spe
p
p
J d
f
Dosta1ua własnym taborem przy zamówieniach hurtow11ch.
cjalistów Piotrkowska sze1'i
AP,
iotr1rnw„ pa a 40.
S 1j53
1, tel. 216-48. 10-19.
ska 133, Nr. 3963
ZGUBIOI"iO ta.bliczkę
Dr. JERZY TETER gtne
PON'CZOSZARKĘ na Nr. 1053 od woz14 i:iur
l!J'DQfJJ\.'{C:
Dr. BAS::S
choroby ok-rągłą ręczną do siat kosz Józef, Wschodnia
'
..· Cl "ł/l
. l\
. i "V L., , kolog!o i położn!clwo, kobiece. Narutowicza kowych damskich od
65.
31554
DOKTÓR REICHER, Kościuszki 36 (Róg An 6 m. 3.
31340 zaraz. Łódź, Piotrkow PROSZĘ o zvn:ot Za.
drzeja) 4 - 6.
30162
ANATOL KO- !':ka 30 Pończoszarnia. nagrodą
pamiątko--......-- spccialista wencrycz- DOKTO-R
z•UBM"N Dr.
POMOCNICA dom0- '.•:ych fotografii, 'l!~ŚDr. SWIĘCIŁO Z·i- ne, skórne, płciowe
...
...
WALSKI, skórno'" we wa umiejąca gotow<1ć wiadczcń zagubionyi:h
wadzka 38. Akuszeria (zaburzenia). Południo specjalista: skórne we neryczne.
Obecnie na dobrych warun- 22.X.47 .":!' trśm.Wąj(\il
choroby kobiece.
wa 26 druga. - siód- necyczne, S-10, 5-7, Piotrkowska 175. 12 kach poszukiwana Na. - Wólcżańska: 22:?~
31520 ma.
31'330 Nowrot 8.
30042 - '1.
31357 rutowicza' 77, I.p.
fi, m:czyńska.
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