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Maurlee· Thorez odsIania kulisy zom'a cha kapilalistów C!~erykańsltich na wolność i demokrację
) Propram Ramadiera

,

milionów i JWWoonjąo stale zmn;e;łszat!ile
się wartości pieniądza. W czwartek na
czarnej giełdzie "płacono za złoty suweren 4.800 fr. wobec 4.450 żądanych w po-

publikanów, ażeby się zjednoczyli. Mów- nie'działek.
Deprecjacja franka łączy się rzecz iasna z nieprzerwaną zwyżką cen nie tylko
która zaczYn'a obecnie odgryw~ swoją na czarnym rynku, ale ł na rynku reglarołę_
mentowanym. Tak np. ostatnio cen~ kg.
PARV2 PAP. - Obie'g ban'knoŁów pie- wołowiny oficjalnie podniesiono ~o 427
niE:\Żnych we francii os :(ł g-n at nlenQtowa·l fr., co dorównuje cenie placon,ej na czarIłY dotychczas "pmimn 852.195 mi.lionó,v nym rynku w ubiegłY'm mieslą-cu.
uCIIOków, zwiększając się 08tatmo O 1.500
(Dalszy ciąg na str. 2·giej)

ca pookreślit, iż niczego nie można ucey
;nflacia' ,nić
we francil bez p a.r ti i kom,u nistycznej

PA~YZ \P AP. - / jest sprzeczny z narodową Suweren,"~
Sekretarz generalny cią FrMłCji. Pian Marsha,l1a powinien b~ć
Franouskiej
Pa rtii o'pra·co'\van~ wy l ą;::znie na zasadach hanKomunistY\:znej Ma- dqow~ch. a nie stawiać Frandi żądań,
!'f:ce Thorez W~głOr by z'rZekha się swej suwerenności naro~ q na w ieClll partyj- dowei.
.
KalPital'i ścf amerykańscy stawiają jako
,ym 'Pnemówienie,
.v któr~1TI1 omówił t. watrunek swed "lJ()mocy": niedoPu82:czez w. 'Pą'an MarSlhalila nie we francji p8irtii koonunistycznei do
o-raz wy1StalPił z, Q" rządu, pOrmlc~ie polityki nacjonalizacji
s t rą krytykll, potity- przemysłu i loiJkwHację planu Monnet'a.
ki de Gallne'a.
Kapita-!iści amerykańscy świadomie staThorez stwierdził, ",iaja przeszkody na drodze odbudOlWY
że
plan Marsh!llla franc:ii., żądając zapłaty w dolaracb za
Jest zarąar.hern ka- w~eł arnervkańskJ. a nawet za węgiel
.pitalisfów amerykań z Zagłębia Ruhry.
s.dch na wo1('(\ŚĆ ro'J<:It'lików, rzemieślNaste'Pllie Thore-z etwier,doził, 'Że Iranników ł cblQl!}<w. Jes.Ł on h~J"ieb1\a Sfle- ooska poOl.1tyka zagmlłicz,na :DCerzy~nOlWakuhc,ią na hle.d7ie narQod!l tranclIsltiego ł la z odsz.kodowań, naJEliżnych od Niem.Iec,
rwd presją amerykańsld,ch trustów przemysłowych i POddała s.ię całkowicie dyrel{tyw()ltl1 antydemolkratycznych I lmperi"listY'cznych sił międzYt13<rooOlWYch.
Mówiąc o 'Cle GaU'l1e'u. Thorezpowiedział. że rea'k'cjoniści francuscy i koła
W
ł
m i<€!!du.Yll a rod owe, które ich !po·piera·ją.
J
sabotują i będą saboiłowali odbu4,OIWę
francji, żeby doikoo3Ć zamnchu lam,"
Wcz<lraJ w ieczorem w loikal ureda-kc'ji przecriwko repubIJce j utorować drogę
Głosu" ,- Łódź P:otrk{)wslka' 86-ro-~ nmyemu ,,'llbawcy oiczY'ZlDY" - de Gaulle
"1
' ' .
.
OWI, który chce odegrać rolę Petadna.
Przemówienie swotie Thorez zakończył
o-SOWlana została .koleJna preml.a llasz~go. korykl1!1sll codZienne-go z dnIa 1 paz· apelem, skierowanym do wszystkich re.
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oglasiania komunikatów indcnezyfsk:ch w' Holandii
e n

Ob. PO'PlOłek otrzyma nagrodę za po-

śre'dniclwem naszego oddziału w Radom-

d
l

ll

'

LONDYN (PAP). Agencja Reutera donosi
z Hagi, że królowa holenderska Wilhelmina
ze względu na zły stan zdrowia, przekaże na
!akj..i czas swe prerogatywy królewskie cór.
ce, która będzie pełniła funkcje regentkI.
OHcjalny komun!kat stwierdza, że królewna
]'llianna obejmie swe funkcje z chwilq, gdy
ustawa o regencjt zo~tanie zatwTerdzona
przez parlament. Królowa WilhelJillna liczy

.

obecnie 67 Lu ! wstąpiła na 1'on 6 września
1898 ' roku.
LONDYN (PAP). Ja'k donosi Agencja Hau·
tera, władze holenderskie z~bron!ły z dniem
3 paźdzternika ogłaszania w dzIennikach 110lenderlklch I indonezyJskich komunikatów
woJ-nJ:'fch wOjsk republIkaliskich. Holender.
ska agencja prasowa Anta nI. zastosowała
sIę do tego zakazu I opublikowała ko~unt-

Górnicy wypełniają plan
KATOWICE PAp. Wykonując plan za wrze.
sień br. w 103,7 proc. przemysł węglowy wy·
dobył ogółem w 3.cim kwartale bież, roku
15.560,674 tony węgla, przekraczając wydob"y.

kat indonezyjski kt6ry ' stwierdza, :te samolo"
ty holender.kie bombardowały mie!scowoś6
Garoel, polożoną na południowy ws.:h6d od
B•.mdoeng. Wskutek ataku lptn!czego 24 Holendrów 1 sa Indonezyl"'zyków zoslało zab~tych.

KOMUNIKAT

Zawiadamia się. ze w sobotę, dnIa 4
października rb. o godzinie t7 odbędzie
się -w Łodzi, w sali PC H, ul. Piotrkowcie planowane o 391.184 tony, co stanowi 2,6
ska 152 narada aktywu przemysłowo.
pr~cd początku roku bieżącego do końca wrze
śnia wydobyto ogółem 42.729.867 ton węgla gospodarczego dla m. Łodzi i wojewódz.
twa.
(tj. 452.377 ton ponad plan).
Referaty na tematy aktualnych zagad.
nień polityczno-gospodarczych wygłoszą
przedstawiciele KC PPR.
Sta wiennidwo towarzyszy wezwanych '
czącym kłubu poselskiego
czechosłowar:kie'j
partii socjał.demokratycznej tow. Jarosławem telefonogramami - obowiązkowe.
Uładkim, Gościom czechosłowackim towarzy.
KOMITET WOJEWODZKI I ŁODZl(ł
szył wiceminist.u "oraw zagranicznych Lesz.
czyckl.
.
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Zdenek Fierlinger u Prezydenta R. P.

Na i1u's tracji w idz imy rod'z.inę ob. 7.akrzewicza Steiana. Lódi, franciszkańska
11, 'k tóry wYg'rał w naszYlTlI konkursie
cod'zienny'm stół i 6 krze·seł. Stół przydał
WARSZAWA PAP, Prezydent R. P. przyjął
się ba rdozo, g'dyż jego pClPrzednik miał
już 20 rat i ledwo się trzymał na fl'()lgacb. w dniu wczorajszym w Belwederze wicepreRo-d' zeństwo <lob. Z,akrzewioza ma teraz miera rządu Czechosłowacji tow, Zdenka Fierna CZYIm odralbiać lekcje.
Unoera wraz z towarzysz,ącym mu przewodni.
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SPEKULACJA' NA BIEDZIE FRA CUZOW
.

(Dokońcu'n'c

te str. l-ej).

IV.\d .fr'()l1(:l1~ld cz.yni rozlpr!cz1 ;\ po W&·
irki
by oJ)al1u\vać inflac.ię. oczl:.kldClC :e-:.
dl1o-:ze.~l1ic 7, niepok{)km w~,'ni'ków rozSł OlS
wadźcie nadal nicustępiiwą walkę z reakcją, nlÓ\', pro\\ adWlly-:h 'prbeZ Bi'Jill11ta W
aż do o~late::znego jej rozqromienif!.
\Va"'7,~ ndollic. W P:lrYŹ'll "', ')"rni trcz·
Stójcie' niezachwianie na gruncie prawotząd nic {)ecHia siQ llIol,'li\\'o'ś'Ci k<lllilctll ,,0·
noścf demokratyC'znej.
hrony franka", obratlu.iąccl;o pod 'Pi"ZeW(,
Cześć i chwała polenłvm milicianlom.
Niech żyje Demokral yczna Rzeczpospolila 'Chlid\\'cllI J~a1l1atli€ra .
Polska.
Pall1lil: pog-ląd, żcS~' lcm I)rd~Y ko.mlt~
Minisler Pezpieczcllslwa PubJhmego
(-l Stanisław Radkiewicz, gen. dyw. (U, któr~' wyłOili! eaIr .szereg 11()d'j{()m.sJi

aw

YW.

VAF..SZI}.WA PAP. W związku z Obchodzo-I
p O D Z lĘK O W A N I E
nym w dniach 4-7 październil-a świętem MiW dniu święta Milicji Oby\l'atel~1I.lPi życzę
heji Obywatelskie i min; tm bezpieczellslwa r wam dalszych osiągnic;ć w pracy nad utrwalepublicznego - Stanisław Radkiewi:z wydał 1 niem praworządności i zapewnieniem spokoju
rozkaz IldSŁępująCL'> i Irp;~ci:
w kraju.
O!'lc;~rowie,. podoficerowie, mIlIcjancii
Poprzez slałą naukę udoskonalcIe swą co. Pozdrawiam WilS serdecznie'z okdzji trze- dzip.nną pracę.
Ciel ro"znicy powo!nnia Milicji Obyw~k.lskiej.
Sciś!e, ' ramię przy ramieniu, ze wszystkimi
7 Pl.lźdZIf.'rt11ka mija trzy Jata od ChWIli, gdy funkcjonariuszami służhy bezpiecz.eóstwd proHillcia Ohvwalel. :"1 p.owołann
została dlil',
_
~
utrudrl1i mu \ 'szelką szyl)l(ą akcję. Liczą
o\!,Ol1,Y łaelU, i b"zpi r rWl1stwa w krajn. W j e j .
.,
II siC' t'lI również 7- ·n lO'Ż Ih, ościa \n'Su nię~
.zeteqi wstaplli hyli partyzanci, synowie ro.
r
cia llrZCl; posz';l.egÓJnc ~rtl,PYP"acowni
botnlkow i chin)) \". Od pierwsz ch dni twekó,,' ż:~dallia podwy'lki płac. gd J i ']Jodgn islnicniil sl,'oeld l\~ilicja Obywatelska na
wrżha llZystana 11a j)oa'l~kll 'rokl! biestraży l')~i>t~lIięć' 111. R pritculą,rych,
w ciągu
Przeu trze~a lal ~ - 7 pażd7.' ernika 1!)o1ł gotowy d~ ndjwi~k5ze,j o[iarnośM, nara:i.ający ill.';C~O. została prawie c;ll'kl:wicic ZI1Iwetrzech 1'11 swego islnlC'nia hartowała się w
ogmu walki l reakcj,!. w ogniu \valki z wro- roku dekretem PKWN została UprilWOI1l0CI1IO- czę~io żyde dla obrony obywateli naszeg.o czona \\'skutck illflacji,
na 'Milicja ObywalElska.
miasta, . wart jest uznania całego spolecze.ngami Indu.
Od lego czasu do dnia zisiej5zc90 przt'- sIwa lóClzkiego.
~ Prl'''!. <WI! 1Jiptl' lill'ną j OWOcną walkę z reWs:pófpraca ludności z organami M. O. u"'.kcl;l, P"'PI'C/ w;llkl~ o 7,ap"'VT1lenir ładu, Mi- szła ona szmat drogi. JE'Ż:eli sięgniemy okiem
\Jei" n!H''',1~1 ... 1ski! pnWqżnie przyczyniła się do ws,lecz, t,o musimy przyznać, że prze.z lE' trzy możłi.wi w jeszc-ze szybszym tempie wyk!'y.
t
. . . 'Prz~5 t
'
Komisja Kulturalno-Oświalow<J lir Ly Wydz.
w 'I sC'lgal1le
ępcow.
,t,'bilizMji sloRunkńw w ~raj\l, do ugruntQwa tatil Milicja Obywatel·ska zrob~ła rówl1lez wa·nie rprzestęps
szmat roboty.
'
3-cią rocznicę M
). m. ŁodZI będZIe cbProp. KL. PPR, rozpoczyna W lt.:lu 7.10. br.
l,i-1 dC'mokralyc7nych zdnIJvczy mas pra~ują
o . godz.
Jest w 1e.l· chwili całkowicie zornanizowa- chodziła dnia 4 bm,
t k 19-ej W sali Domu 'Propagandy ul.
CI rh I wnksli'l sW0i poważny wkład do budoOJ
I kł d '
PlO r owska 262 cykl wieczorow artystycznoII" Polski Luchwci.
nym aparatem i lo aparatem, który md za soNa .pT_ogram uroczystośc s· a a SIę:
muzycznych.
Oficerowie, po !loficerowie., milicianci!
bą chlubne karty walki z przestępczością, z
1. Akad~mja a godz. 15-ej w Domu KultllW pierwszym wieczorze udział wezl11i):
t-l l licjt> ObYWill ... l,kii w rifjqll tljl.('-h lat pra- podziemiem reakcyjnym i nadużyciami wszer- Ty Milicjanta przy uj. Nawrot 27.
Ire/la Łomankiewicz _ Houlsl<a _ .5'ple\\'.
CI' j wilE,i. k"'via l1ilileps7ycb swych SVl'ÓW,
kieqó r o d z a j u . .
2. Uroczysty obiad żo/nienski o godz. 18-ej.
Jadwiga Hryniewicka. i Stefan Dowgird _
1JI'Ze l il!1ą wspólnie z pracownikami
Urzędów
Mili'Cja Ohywatelska m. ŁodZI ma I1lcmaly
3. Capstrzyk o godz. '20-ej nwrSZE'm gwi(lźlal1ce, Zenon Hodor - skrzypce. ~l:!.rian MiBe' "oieczellsl.l'l,1 publi~7ne!]0. żołnierzami KB\\r, wkłarl w ogólny dorobek i os·ągnięr.a cało~ci dzislym ulicami m. Łodzi do Parku Panin/owklita _ konferansjer•.oraz orkic~tra salo1.'1' H).(~mi . j (,illvm oho7.pm rlrmokiflcji, za- apdralu pdńsiwo'wego.
slkcgo.
t
nowa KEt.
dl'h:uxnt'lltn".\·ill~
wierność narodowi, wierPrzvczymla ~ię wydat.n-ie do u Lrąm·J)1 I a
W <lnlu ~więta M. O. iyczvrn.' jej owocWieczory odbywać się hęc!.1 ~_ slematyc211ie
no,6 Idcałom r1e 111 nk 1iI-ji. SW,] służha nad u- ~pokolu oh)"\lateli. be:z.pleczen50lwa .1ddu Pll- nycrh WVI1IKOW prdcy w ulrwalalll\l porZądkll., dwa razy w miesiącu. Cena biletów na I\'szy~t
,
ladu i bezpuiczeilstwa obywateli naszej OJkic miejsca 30 zł.
rrruulll"'fllliem pl.1WHz>lr!nnŚci, nad zapewnie_ hllr;znego m. LocJZ'J.·
lileDI '~)nkn lU h'i"h\'.'11i~z'y'm N'l:.ve i Polski, zdo
MiliCJant nie .szrzeclza<: wvsilków, Zdw<,"e czyzny.
. . - - - -_ _:r:::IIl:l_IIZ!:E:==:3IIi:'~:m5:::ł';:l!!'!l!.
In l i! ,qlli~c7,J103Ć , sYI1l,..,atię·i za u fani e lIarod u . 1.1·111 1 11111111111111111'1/.lillllllll'.1111111111111111111 11111,111'111111/11 11 '11111/11 I I IIIIIIII1II1I II1 I 1 II I II1IIIIII1IIIII Ililllllll'/11 I ""I!I!11'
\V d8,f.llI trzech 'Iat swC'qo istnienia Milicja
Ob" , ,-~tl,'lska S"f7~p!,i, pndniosla ~wńj poziom
.110i·"I"", 0(7. '~~ił" ~ię oc! el('m<'ntów obcych
i prll ndd~owych i zWMła swe szercqi.
Jest
to Q" f'" <1IH-j'1 d/llszej nipu51epliwe j walki jakll
toezlć jwdde j\·filicja Obywdtelska z reakrg
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I

zakusy imperialistów -

faszystowskie~lo.

oświadczył

Bułgarii

premier

Jerzy OYDlt GW
stOlą

pr-lcC'. i ofiurn'j ,. llkp, w OJ?ro-! PRAGA PAP. W dZ"lenniku .. RUd, e pravo", !
\V tY,ch pallslwach 00 wla- odhudowie SWOicJ1 pal1stw i
na rzpl" ,"ie
n:p. łd(:1J l be.ZJ1I,,("z:-n:;lwd w krajll wyrazam! ukazał się wywiad pr~eprowadzony przez ~o- dzy d?s.zed! _lud i llslan~wił, demo).;ra~ycz;:te lu rządów. Uzyskali oni sukcesy 'I' z:icullc-~e~
:::'~1 l' In~Cnlll ~luzhy ~
_ _ _ _
respondenta tego pisma z buł!TarsklJ"fl. premle- republIki, ktor~ - ze ZWiązKIem Ra~zleck:m niu sil demokriltycznycJl i. poslępowvrh w
~ -""J/PM ...
~ --~ '"' rem Dvmitrowem. Na zapytanie dziennikarza,' na czele- st'lJą na plZeszkod:Zle dla Impena· ochronie suwerenności oraz zniljrilja sit:o w
D ~~! S
!V
czy ohecne prądy polityczne. nie prowa~zą listyczne.i agresji oraz slanowlą nłówną ochro pierwszych szeregach walczących o llflhój.
.
6) Ostatnia wojna wyikazdla bankruc 'NO
• •
do nowego MonarhlUm. Dymllrol odpowl~- nę PokOlU. . .
·W \ ryc: lA \VA P" p , - I'rc·7.ycle l.t R. P. dział, iż je.śli idzie o czynnik plO i alltymona3) ~ czaSIe WOJl~y Judy ~olol1laJne powstały ka,pi·ta'J'izffi'u i jego niepopulal'l1o.ść. l Niony lu.
l2!'7' ,': ' ; (" •... . iiI) W DZ;~'I',li1\lJ u~taw chijskie istnieje wielka różnica pomiędzy ów- p;z~CI\vko swym ~Iemlqz)'cle!om •. wzmagając z dz.j prze.konały się,
iż jedynym ratunkIem
R.
C '·r .. iu () pltIl1'l)\wC'j gOI~llooda.rce na- rzesn.ą a obecna sytuacją. Różnica la spro;~a- mml wal.kę. T.en fakt SidlIOWI W!łZ!lą p:zeszko-.
, .
. .
r .J .,.. ..
dza się głównie do następui'\cych Tlunktow: c!ę dla lmpe.tlahsl:cznvch planow. wOJennych. Jest ?JW) clęs,rwo SOCJalIzmu. Z POWYZSl:JO
-()I_D. eJ.
l)
wyniku ostatniej wojny Związek Ra4) W czaSle wnjny we .wszyslklCh .kraJach wynika jasno oświadrzył ddlej p'remier
d7.iecki wyszedł z wielkim prestiżem mi~dzy- imperiillistyczo\'( >r'nJc~le vurosły SIły kł~s . RIIłgarii _ tż
t;tyfym-*vIPoif Istnieje silnarorln ..... )(n1
n.lc?ą·
'do'wind-t"'niem II"qibn! racuJą:!fch .. a I Ile 11 d(·Iń'Ókr
n.nv st'lje t\lę
..
l'
"..~. d
k
..
r.
.
.
.
'
,
~
,
'
.
.
.
,
.
.
."
ko'
me}9ZCI c l1'>C POńOJIl l emo ra{;/l n'L W ro"u
nym , me 'naruszoną ,I/5polnotą swych ludowo coraz poW~~n!C'T':')'l1I rzyn:,tr..l~m po .1~.
\
.•..
• .
!1 ;
2) ZSRR \\'yzwulil slereg ,Państw z jarzma
5) komunl~CI ):1I0 r ą obecme ~zynny udZIał w lf)38. Imp"J'lahzm amerykm<. l uw.,za, z, przy
!90fOWanłe nowej WOjny dgr;~~}v.rm:J pozwo'
PAP .. -- Zebtani,e
,~
';7.
••••. ~
na jJmknięcle uaclchodząt"E'qo kI"'! u CkOllO
110ml ::'i1~ ch przeclstawI.;ieli Jlrc'l,~ U!o\\, <11'-'
.. T 1ł/
I micznego. Imp CIQIlSC/ CI do:w do ponowa m
ganizacii l11łodziei.y TUR Zwią/Ku Mło·
fL.
tOIJJJf1cza
swiatowego i dla/ego UdZ;p'l[1ja {JODI?cy reżl
dZIeżY WiejSkie j R. P" "Wici" j Związ
ku \\"alh Mlodydl . obradowalo nad proPo!,:,;, lrl' SPdl1.,YW w dni pow'll'cI. 17, 19, 21.
1II0m Jas:tystowsllim i reakCyJnym, W::p't'lL'jr
jEklem lI.lllO\\Y o W+'IP(l!l1racy Ill'zcdloioPocz. seans. w nieclz. i .święta· tS, 17, J!ł, 21.
moralnie i materialnie Grecję i Tl1tcję Ol".
nym przez mię'C.lZyorganizae:yjni\ komis'!,\
wrogo
odnoszą się do nowej demokracjI .•
Nowy Film Radziecki \'\ig. Powie~ci M. GORKIEGO
DZIŚ PREi\llERA!
redukcyjnlł,.
.
Zapytany,
jakie stanowi,ko zaJlIluc EulD~ -kus'ia l1ad ])J'():,ic'ktel11
wmowy ()
gd.r.ia w walet! czynników 'Pro! ant y l"" ('1nc;ch;jw:::p61.pracy \\'~ kazała ca łkowitą z,hiei- I~.I
skich, premier Dvmitrow oŚ\'/Iad~z}ł, że~ -

Za

et o ranowe' gospodarce

!"

"V

Umowa o współrrac! ZWM, TUR i Wici.
lo-sh n[ei(~~· sana wdn13cfi lbłiislvcll
\Y.~I~SZA\YA

l

pet-~

r;

"ino

II

. . -. - ,

!.',

h

•

Uiltalono oe.hteczuy tebt JE
'Projektu umowy, który hp,dzie· przedłoż o n} do zatwierdzenia na'czelnym wdadzom
tr ze(:h or~a nilacJi młodzieiowY'c:h.
W rolach glównych: SROMODA
na zehr[l nill r>r7.·cdlSta WiCiele;j)'!.I
Z"Obecni
iązl('u Mtod7.ieży De'l11okratyeznej wy ,
... '"
M. J)ZIER~A WIN
razili swoje uznanic ·dlla fa'ktu zacieśnie'T. CZ rSTIAKOWA
ni-a \Yi:ipól,pracy i 'dlla zasadul110\vy trzech
W.I\IARECKA
W. BAŁASZOW
organizacji. wyraża.i.\c je.dnocześnie chęć
ipl'Zystil,lpienla do niej.
Re;'y~'ria. G. ROSZAL
\Vladze naczelne trzech orga nizac'ji
,I\HUR , ZWM i ZMW ,.Wici'" zatwier'Wytwornia: ,,!\iOSFILM"
dzą umowę o w'SjpóbPraćy w ciągI! naj- \ \~ ..
'bliż~zycll dni.
"
~,
Iwgć ·VO~ICld6w.

°

z..

-11

-

nw

Bułgariq

muszą

stanąć

w

narody

lq(Znie z

sZE"rp~1.I

z;edno"zo-

nych sil demokmlyoznycil I )JoJ;:ojowyc,h pod

I przeWOdnictwem

.. ł W tej walce

Związku R(]dzicckicąo.
Bułgaria musi być <ik ,'Ind,

co
dyktuje życiowy interes oraz ]l!)trz"'Ji;l l~orl·
50Jidarji politycznej i ekonom.iczne] n ezale·
J żności
pal'lslwa. Tym razem Bu1~laria mm'l ":1
konać lo, cze90 nie uczyniła
w plzedcJz!eri
drugiej wojny Św:iillowei. Należy ustan')\'[ić
~- powiedział w -zakOIit':7,Pniu
Dym' trow
potężny zjednoc;wny Iront nallJdów demokr'1'

I
Eksploatacja: Film PolskI.

tycz.nvch dl() wzmoCl'Jjpni(!
wspńlpraq'

międzYTJarod,\"ej

i lIdareml1irnia agre5ywnych pla-

nów i/lJfJrrirrli.;lyczn}'cl1.

1l1'll'l1dlll'ze Wo,j~ko·,.vYn, II·d~'WOIOnY 'fe .\\'s~.-"\\ki~~o. bo b;yl po r.az
nic wy~r1ądal~ na .d UdlO\\" n: I,: 0"0- /11€l'\\'lszy s \'Ia~klem, ~ -~z~r(/k 'ln 1!ś'lue
be. Qllell zawołał SZlltCra I cerCmO!llc1 SI~ ·chem 110zdrowJl nowo/eHC!)\\".
na·tychmiast rozl!)oczęła.
.
\ - f)o\\'idzenin QlIdl.-l\1:lJ knaj k;i~dz
ś'lu'b wYjg:I'ł'dał napra,,:ldf!: nies:\\nowi.cie, l1a Il'oieglllanie, :::dy nJ1oc1?1 {)d.i~ZJ~ali

który \\ wytartym
78

całkiem'

I

KSiądz wyjął

z ki'eszcni 111'lll1'd:urtl n1lld'li-ciqżarówkil, . Helena j)oP<1trz:tła l1<1 niego
c iClho O d/llI a wiać lJlo{\li- I z \\'Y )'(1Ź'11~ 'Ill zJzi" iel1icll!. Gdy 1Hzyjenicl'nchomo, prze·jęty J)()- ehali z powrolem do ohozlI. 1I·,h'dh na
waga ell wili. He:lcna wciąIŻ -patrzala na trawie \\. IJohliżlI naltliotll. gcll·C'prz·;'!byQueJJa, ldórt z llWa;!;ą llhHcrwował swrc- wala Heh"l1a. Quc'l pocało\\ ;11 ją l O!1a od
I~O księdza. Nic rozu1l1iał cUoklcl'dnic słów dała I1lll pocałullek. Wl[l9ci\ :e nie miel!
od1Illa\\"ial1yc;h w l1lodlJitwie. I [,,11,0, ~dy o cz~ HI l1JówiĆ. CZ.lIIi "ię po Jl ')~:J szczę
ksiądz zwrócił się
do nic·go z zapYll- śliwi. N,u-:le Hl'kna zapylała:
niem. czy ['na ohr:I,'~zki śluhlle - ocki1J,1
- CZY macie w An~lii dużo -s1ońca?
Helena wyczula lekkie zdenerwo\\"au c ,:,;ię-, i Wyj,\! z kiesze'ni dwa tanie, sl"",b!'ne
- Jam. gdzie mieszkam.
.
go
gdy tanęla \\' drzwiilch male~o dr~\\'n;a
praw:e
J1e'go baraku. Mocniej ~';,;.isnęla rQkę Qu'ella ·picrści·oR~i.· Nie poczlIł nawet, jak jeden lIiema.
który ją trzymał pod ramie;. W b:lrakll z JJich zlna'lazl'się na paku jeg;o ręki. Z'O- A co w~' właściwie robicie, na tycb
baczył tylko {):palol'lc długie palce r[cle'l1Y ·swoi·ch wyspaćh?
siedział prz,y l?JTl11itywnYJtl1 bi11l'kll jakiś i mato.wy bHask srchra na jej ciemi1ej _ Uprawiamy rok_ Pra\\ lot! nie mamy
~i~~~: czł'owiek z wielkimi {)kular:lmi na s'kórze. Doleciały do nieg;o Rlowa k"ieJz,\ innYch źródeł zar{)bk'l!.
o n}.crozerwalności "'Qzłriw 111atlż~t1r.,kich,
- A co ty l'{)hild?
- DzicI'1 dobry
powiial ich st,\!,Il- Ceremonia byJzt skończona. 1(siad-z z.d[l- Uczylem się. BJ~lel11 stu'clentem.
s~ek.To mv. Có0' 11lożlna po.~pi~<;zyć i do- lwiał formalności ze świad'kiem przy bill\' - Kim chciałeś zostilĆ?
konać \\. z~ stkich formalllo~ci zaraz'~ Do kl~ P'rz\.'.",lr'. IJalllJ
- Chciałcm bJldować mosty. Chciałem
Immellty mann' przy sobie.
.'
lIlE'lr\'kę ślubną Pl',Ź- h.\'ć inlż~ nierel1l.
. . . .
niej - zwrócił się Jo QlleIla, palrz:\c na
- A dllacz-c~{} rzuciłeś stu'elia?
, - Do,brze. A czy maCIe S\\ Jadkaw .
1l110dll, Parę z uŚllliech·cm.
- \Vojna - od'powicdl.ial krót~({l,.
. - Nie odnowi·edzinł zakł{).potany
- DziQ'k'lJ,ię - od')Jo\ ·icelr.iał QlJeH.
Po pallzic Helcna rzc.J.;'[l ci.::ho:
Qllcll. -.Może s7.of~l· 111'dz i c ~\\'iadkiel1l:)
Skró<Cilem akt ~llfhl/ dl" was . .lal, I~·l
To pel\ nic dziw'l i . '(1(]~- niE' ma "~'ń
Proszę SIę zapoznac! MIS& j-lelel1a Stam~u 1\0 moglem - rzekI l~si<Jdl U\\ ażnie. pa- C~ - l po chwil! ZJ.PYlILi - czy tam ,1Cl '
, lIster Nik'SOn.
l trząc na Qudla. lielena milczała. Dobro- prawdę- nigdy nie ma słońca.?
tlejena uścisnęła re:kę staH:gO księd'Za.dluiszl1Y 6~:oi~:r ozna~niił, że i~t bardzo za
~D. c, n.)
zaCZ.l1;ł
hvę. 'Sz'Ofer stai

:tewll ik i

I

I

. I '\

- Czy Angielki chodzCi, do kośclOła
bez kapeluszy?
- B ędziemy_.-braJli Ś'lllb nie w kościele,
i gdzie ind·ziej. Pośj)ieSl~ się.
. - Dobrze'- oclIpowiedziała.
Jechali c<ięrżaró>\\~ką przez całc miasto .
Wreszcie stanęli przy bramie, strzeżonej
przez v.:-artownika, który zapytał ich o
dokument3'.
Po okazaniu dokumentów Quell 'zwrócIł się do waTt()wnika:
- Czy mogę; widzieć ~ię z 9.icem Nik@(}nem?
- Po C{)?
- Aby udzielił nam sl'lluu.
- No, cÓ>ż. dokul!le,nty macie w pO"ząd
ku. Wieżd1żakie do bramy i idŹCIe do
~e.dza,

w'zys/kie c/e1J1okratyczne

I

')

l ,-
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juzpoczynają konkurować

Niemcy

we

dzięki amerykańskiej

pomocy.
Musimy zdwoić
wzmożenia naszego eksportu

Jedną 21 głównych

pozycji ek,sportu polskie-

I tu zarysowuje się przed naszym ekosportem powalŻne IlIiebe7.pieCi:eństwo. Niektórzy
nasi konkurenci produkują tkaniny lepsze ł
tańsze od n6JSzych.
My, którzy przed wojną
sprzedawaliśmy zagranicy tekstylia często naj
wyższej jakości i po cenach bardzo niskich,
przestaliśmy dziś przodować pod tym wzglęwozu do 80 procent swego zapotrzebowania dem na aren.ie międ'lynarodowej.
lurowcowego. Musimy więc wywozić pewną
Syt~.acja w chwild obecnej bynajmniej jeilość gotowych bkanin, by mieć za co nabywać szcze nie esi gro~na.
Ale pomni niebezpiesurowce.
czeństw, przed którymi możemy stanąć w nie.Do niedawna, wskutek zniszczeń wojen- dalekiej pr.zyszł~ści, winniśmy natychmiast'
nych i wielkiego głodu towarowego, umiesz- przysiąpić do przeciw?zialania.
czanie nas1:ego eksportu włókienniczego na
Przemysł włókienniczy l przeszło ćwierćmirynkach zagranicznych nie przedstawiało więk lionowa armia włókniarzy w Polsce muszą je-j
szych trudności, ale już poczynają nas docho- szoze bardziej spotęgować walkę o wysoką
są

nie od

dziś

wyroby

I

dzić niepokojące sygnały.

Kraje, eksportujące wyroby włókiennicze,
jak np. Stany Zjednoczone, Anglia, a nawet
Japonia i Niemcy (strefy brytyj.gka i amerykańska) poczynają rzucać na rynki międzyna
rodowe coraz większe nadwyżki tOwarowe.
Doprowatlxa to do stopniowego zaostrzania się
walki konku.rencyjnej pomiędzy poszczególnymi producentami. .
W dodatku następuje na wielu rynkach
powolne zmniejszenie zapotrzebowania. Szereg krajów, II przede wszystkim Szwecja, odczuwa od dłuższego czasu odpływ złota i wolnych dewiz na skutek niekorzystnego kształ
towania się ich bila,usu płatniczego i handlowego. W wyniku tego coraz częściej mówi się
w tych krajach o ogra.n icze,n iach importowych. Rzecz prosta, że sztuczne .zmniejszenie
importu dotyk., w pierwszym rzędzie artykułów konsumcyjnych, a więc godzi przede wszy
stkim w artykuły włókiennicze. Na tym tle
s.podziewać się można
dalszego zaostrzenia
wallci konkurencyjnej producent6w wł6kien
niczych na rynkach międzynarodowych.
.................................. 'u .. n'nll ........... tI •• UI ........................ ..

PODZIĘKOWANffi

Zarząd

wysiłki

I
W PZPB Nr J w wy~clgu "sz6słek"
najlepszy wynik dnia osiągnęła tow. Korzeniowska, Inicjatorka wyścigu pracy
w przemyśle włókienniczym.
.
Wykonała ona swoje zadanie dzienne w 176,6 proc. Współzawodnicząca z
nią tow. Rybakowa osiągnęła 125 proc.
Tow. Gołygowska wykonała swoje zadanie dzienne w 161,6 proc .• a współza
wodnicząca z nią tow. Szczepaniakowa •
osiągnęła 171 proc. wysuwając się tym
razem - na czoło •.
W wyścigu "czw6rek" przodowała
tow. Woźniak (174,4 proc.) przed swą
współzawodniczką tow. Jóźwlak (151,1
proc.).
W pr~~d28lnl znowu wysunęła się
tow. Zaremba (1000 wrzecion - 145,8
proc.) przed tow. Deredas (145,7 proc.).
We współzawodnictwie grupowym
zespół majstra Zygmunta Stolarza osiąg- ~
nął 129,4 proc, wyprzedzając znowu zespół Słolarza Stefana (124,9 proc.).
Zespół majstra Jabłońskiego osląg- I
nąl ł 30 proc. wyprzedzając zespól Józefa Skonkl (118,1 proc.).
W PZPB Nr 5 pr%ądka Prelm Weronika obsługująca 1000 wrzecion wykonała swoją normę w 174 PQrc.
W wyścigu "c~wórek", w łkalnl na
czolo wysun~la sl~ Marła Woźniak (166,4
proc. oraz Józefa Szykówna (162,9 proc.).
W PZPB Nr 7 w wyścigu "czw6rek"
najlepsze wyniki osiągnęły następujące
tkaczki: Pijanowska Julia (168,5 proc.),
Grabowska Irena (168,5 proc.) oraz Lukomska Irena (159,4 proc.).
Wf ZPB w Pabianicach· w śród tkaczy pracujących na czterech krosnach
pierwsze miejsce zajęła Stefania Walczak (156,9 proc.).
Drugie miejsce zaj~ła Janina FilIpowski (148,4 proc.) • trzecie,Stanisław Zenek (145 proc.).
W prz~dzalnl przodowała Jadwiga PI_
nor (750 wrzecion - 143,6 prac. planu
dziennego).
.
W PZPB Nr 16 wśród prządek pracujących na czterech krosnach pierwsze
miejsce zaj~la Michalska Helena (157
proc.). Dalsze miejsca zajęły: Marla LIsowska (154 proc.) oraz Leokadia Berlowska (150 proc.).
W wyśclgu . .. sz6słek" w PZPB w Ru
dzle Pab. najlepszy wynik dnIa oslągn~
ła tkaczka Gawron Józefa (169,2 proc.),
Franclszka Drołdiewska osiągnęła na
sześciu krosnach 160 proc.
W prz~dzalnl czołowe miejsca nadal
zajmują Wanda Gościmińska (164 proc.)
I Lucyna Mielczarek.
Krojczy Adam Pająk wykonał swoje
dzienne zadanie w 258,4 proc.

dla

jakość naszej produkcji, o dobrq lIławę naszej
marki fabrycznej, o zmnieJszenie do mJrumum
ods elka wybrakowanej produkcji.
Z tym łączy się zagadnien~e drugie. Musimy
bić przeciwnika nie tylko jakością, aie l ceną·
01Jnacza lo konieczność zmniejszenia k<lul6w
własnych.
Oszczędna gospodarka surowcem,
zmn,/ejszen/e ilości odpadk6w l brak6w do , naprawdę minimalnych rozmiarów, zwiększenie
wydajności pracy może spOWQdować zmnieJszenie koszl6w produkcji, a przez lo potanIenie naszych wyrobów włókienniczych.

włókiennicze.
Nie należy ' jednak zapominać o tym, że
przemysłem najbardziej uzależnionym od importu jest właśnie włókiennictwo, sprowadzające z'Za gr-anicy bawełnę, len, wełnę, chemikalia, barwniki itp. i pokrywające drogą przy-

go

włókiennictwie

Tylko celowy i solidarny wY!loiłek

1

całego

przemysłU włókienniczego może nam zilJpewnić trwałe pozycje na międzynarodowych rynkach włókienniczych.
. W. Lem.

wypłatę

lapo rzebowAn,ia na

ekwiwalentu ziemniaczanego
R.

c.

A. przymu'e tylko do 7 b. m.
sprawie wypłaty ekwiwalentu na zakup ziemniaków na okres Jesl.enno-zlmowy 1947 48.
R.C.A. powiadamia, że spóżniające się Zakłady Pracy całkowicie ponoszą odpowiedżial
ność za spóźnione zaopatrzenie w ziemniaki
robotników I praco1;Vnlków, narażając Ich na
straty, z chwilą zakończenia akcji zaopatrzenia w ziemniaki prowadzonej przez O.K.Z.Z.
I P.A.

REJONOWA CENTRALA APROWIZACYJNA W ŁODZI przypomina aprowidowanym Za
kładom pracy, ze upłynął pierwszy termin skła
dania zapotr7. p howań na wypłatę ekwiwalentu
ziemniahanego akcji Jesiennej 1947 1948 r.
dla miasta Łodzi I Wolewórlztwa Łódzkiego.
Spóźnione zaldady Pracy mogJ jeszcze do
dnia '1 października rb. złożyć zapotrzebowanie do R.C.A. w Łodzi 1 odebTać instrQkcJę w

-----------------

C.,trq DlÓU/PIJ sOBIe zg sIebie

WW~ro5t - U,ydainości'pracy
daie

zwiększeni e

Wojewódzki Związku Uczestn\'&.6w
Walki Zbrojnej o Niepodległość i DemokracW Państwowych Zakladach Przemyslu Ba- \
ję w Łodzi s~ada serdeczne podziękowanie
wełnianego w Rudzie Pabianickiej (dawn. Horak)
pracownikom fabryki wstążek l tasiem, od- tkaczb praC'Ująca na sześciu krosnach Józefa Ga
dział plecionki sala nr I i II ul. Stanisława
.'
,.
.
. ....
10/12, za ofiarę 2.500 zł złożoną na sieroty po ~ron,. (~ymlenJona I w dZlsJejs:eJ "tablIcy zwyClęZCOW ) otrzymała w wypłaCie za drugą popoległych Uczestnikach Wal:ti Zbrojnej z oku
pantem, wzamian kwiatów w dniu imienin dla łow~ września 6.769 zł.
Ob. Franciszkoi Szejnera.
Franciszka Drożdżewska pra~TJjąca na takiej,

zarobków

sam~j ilości maszyn otrzymała w tej samej wypiaCIe 6.187 zł.
Prządka Lucyna MIelczarek . .pracuj~ca na
trzech stronach otrzymała w drugIej połOWie wrze
śnia 5.773 zł., a Wanda Gościmińska 5.743 zł.
Podkreślamy . dla ścisłości, że wymienione su.
my są to zarobki brutto (bez potrąceń).
Licz'by te są dość wymowne.

,:

" ,

'
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Kto pierwszy?
- - - - 4SO-G

Dziwne zwyczaje
Na jugoslow!,.uiskim

wybrzeżu

rosną

ka.kl-usy

zjednoczona Ideologicznie
orgal!l.izacyjnie.
Od lat 7 do 14-tu są to tak zwani "pionierzy",
a od lat 14 wzwyż - jedna, JXltężna organizacja młodzieży starszej. Tak jak podczas wojny skupieni byli przy swym Wodzu, Marszał
ku Tito w walce partyzanckiej przeciw faszyzmowi, tak teraz .nie szczE}dzą wysiłku w odbudowie swego kraju, w walce o wypełnienie
planu pięcioletniego.

Sztuczny natlok.
Szanowny Towarzys7.U Redaktorzel
Pragnąlbym poruszyć sprawę natłoku w tramwa jach, który w dużym stopniu powstaje sztucz
nie z powodu nie zastosowania się publiczności do

przepisów.

Porządek przy wsiadaniu i wysiadaniu w tram
wajarh wiele pozostawia do życzenia.
Obecnie pod tym wzg: ędem panuje chaos. Pu
bliczność zamiast wsiadać z tyłu a· wysiadać z
przodu, tłoczy się przY wysiadaniu i wsiad aniu
gdzie i jak każdemu się indywidualnie podooi!.
Konduktorzy zacho-':vują się obojętnie . Przez kilka dni w sezonie ubiegłym postawiono kontrolerów. którzy ściqgali mandaty kar'De. Po tej pró

30 września we współzawodnictwie

międzyfabrycznym najlepszy wynik dnia wśród f.
bryk osiągnęły PZPB Nr 1 (dawn. K. Schelbler)
wykonując

plan dzienny.
W przędzalnI clenkoprz~dneJ w 160 proc., w
przędzalni średnioprzędnej w 126 proc., w przę
dzalni odpadkowej w 113 proc. I w tkalni w 119
proc.
Wieczorami tańczymy wraz :z mnymt naDrugie miejsce zajęły PZPB Nr 3 (dawn.
:rodowy taniec jugosłowiański, tzw. "Koio" i Geyer) wykonując płan dzienny w przędzalni śred
śpiewamy partyzanckie iłrobotn-icze pieŚ>ni.
nioprzędnej w 107 proc., w przędzalni odpadkoZa kilka dni jedziemy dalej. ZwJedzimy fa- wej w 108 pro. oraz w tkalni w 137,6 proc.
bryki włókiennicze. JesT.cze .do Was napiszę
Z fabryk prowincjonalnych najlepsze wyniki
z tego niezmiernie ciekawego kraju młodych. osiągnęły PZPB w Pabianicach wykonując w
Kopersk,i Bolesław
przędzalnI clen~oprzędnej w 129 proc., w prz~- •
(pracownik PZPB Nr l)
dzalni średnioprzędnej w 108 proc., w przędzalni
Jugoslawia, wrzesień 1947 ~.
odpadkowej ·w 11 II proc., a w tkalni w 143 proc.

otnicy łódzcy W JUgosławii

Jestem Tobomikiem-włóknlar.zem. WyJecha-1
lem niedawno na miesięczną wycieCzkę do
Ju,gosławii, urządzoną prz.e'l Towarzystw,) Przy ,
JazD! Polsko - Jugosłowiańskiej w porozumie-/
niu z C.Z,P.Wł. Cieszę się 21 tej możliwości
bliższego poz,nania i zaprzyjażnienia się z mło
dzieżą bohaterskiego narodu jugosłoWiiańsk'ego.
Jako ZWM-owca interesuje mnie życie organ.izacyjne ,i praca młodzieży jugosłowiańskiej,
to też od pie-rwsz,e go 'Zetknięcia się 'Z nimi moje obserwacje d pytania szły w tym kierunku.
Od samej granicy Jugosławii dało się zauważyć, że młodzież w tym kraju odgrywa przodującą rolę. Na wielu odpowiedzialn~h placówkach pracy widać młodych ludzi. W pociągu spotkaliśmy młodzież poworacającą :z obozów letnich w Rijece. Spobkałem równ:eż
. młodych powracających 21 pracy przy odbudowie linii. kolejowej na długiej bo 2700-kil<:>metrowej trasie Samac - Serajewo. Linię tę buduje wyłącznie młodzież i to nie tylko jugosłowiańska.
Pracują tam i polskie brygady,
Czesi i Bułgarzy, młodzież Związku Radzieckiego i Innych narodów. Linia ta - to chIouba I
młodzieży demokratycznej
i , symbol ~rwałej
p.rzyjafu1i młodzieży świata. Wykończenie tej
linii projektowane było na marzec 1948 roku.
Ale honorem młodzieży jest oddać ją do użyt
ku jeszcze w tym roku. W Belgradzie, nad
morzem, gdzie znajdujemy się obecnie, zetknęliśmy się 1: młodzieżą wypoczywającą po
trudach całorocznej pracy i nauki. SJXltyklmy
tutaj na każdym kroku przodownice i przodowników młodzieżowego wyścigu pracy. Ci,
którzy świecą 1lrzvkładem w pracy, dQstają
dłuższe urlopy. MJodzież jugosłowiańska jest

w dniu

me Dyrekcja się zniechęciła i obecnie na jwidoczniej czeka, aż publiczność sama nauczy się pilnować porządku.
Zapewmam Sz. Dyrekcję, że
nie nastąpi to nawet za 5 lat. A jesteśmy zdania, że ten porządek można i trzeba za'prowadzić
zaraz. Konduktor win ien otrzymać polecenie, aby
nie pozwala! na nieprawidlowe wsiadanie i wysiadanie. W godzinach wzmożonego ruchu na niektórych lini~h (ze statystyki Dyrekcji doskonale
znanych) trzeba postawić w wag'Onie ~ konduktorów (jednego w pobni I każd e go pomostu). Zwię
kszony ten wydatek opłaca się gdyż usunie naEiminnie dzisiaj stosowan~ w tych godzinach jazaę "Da gapę".
B. J(.

spółdzielni uczniow~kiej

S'l!anowny Panie RedalktOO"l!el
Jes1em uczennicą Państwowego Gimnazjum
H~d1ow~~o, mieszczącego się w, Łodzi przy
u'h cy KSlęzy Mły.n 13. Sprawa, ktorą mam za: miar w tym liście poruszyć, jes't nastlW u j4Ca:
na terernie na~zej moły istmieje s.półdzielnia
uczniowska, którą prowad'Z.-ą uCZJłiowie pad
kierownictwem pewnej pani nauczycielki.
Otóż, ja,k sądzę, zadaniem spółdzielczości jest
do~tarczal!lie odbiorcom towarów po jak najprzySltępniejs'lej cenie.
Tymczasem w naszej
spółdzielni ceny przyborów s'Zkolnych są niesłychanie wysokie.
Np. 2Ieszyt, który na mieście kosztuje przeciętnie 10 'a najwyiej 15 zł,
w sklepiku naszym kosztuje zł 20. To samo
dotyczy i innych artylkułów. Zeszyt'Y i bruliony do prac klasowych musimy bezwarunkowo
kUJXlwać w nas2Iym sklepiku, gdyż muszą być
jednakowe. W chw.ili obecnej, tj. w momencie
roz.poczęcia sitV' roku s2lk o In ego , kiedy przyborów tych potrzebuje się bardzo wiele, suma
ta. nie może być lekceważona. Niewielu z nas
może sobie pozwolić na trwonienie pieniędzy.
Zapytuję: czy postępowanie wyżej wymienio~
nej spółdzielni jest zgodne z ideologią spół
dzielczości i czy sklepik ten zasłUguje na na-

I też,

że nie l)yłobydzi'llry w niebie, gdyby zeszyty uczni.ów Gimna.'ljum Handlowego nie
były ws'Zy~tkie jednakowe, To nie są przecie!
"
. ..
mundu.r y WOJskowe. Nl~lt t~1ko ~ł:od7;]ez dobrze SIę uczy, a lila jakich pwze ze,szY'1ach to już doprawdy sprawa podrzędna.
---_

Upośledzony

odcin ek

Młeszkalicy dom6w NHr 15-~ przy al. Baa
durlkiego zapytuJ q
nalzym pośr.~ictwem
dyrekcję Elektrowni, dlaczego, poczqwazy od
dn. 19 bm., wymienione domy Iq STALE pozbawione prqdu WYJqwszy niekIedy pa,. go'
dzln. nocnych) podczas gdy cały pozostały
odcinek ul. landursktego. zcu6wno od uL
PiotrkowskleJ, lak 2eromskfego, korzysta STALE I BEZ PRZERWY 7. dopływu prqdu.
Mleszka6cy ..upośledzonego" odcln'c!:! wIe ~
dzq oczywiście, o uszkodzeniach w E\ektrow.
ni ł rozumłeJq konleczDoj{: oszczędzania prqZW\; spółdzielni?
Uczennica
duo Chodziłoby Jednak o to. by brakł i niePaństwow e JO Gimnazjum Handlowego
dogodności, wynikaJqce z tego oszczędzanicr,.
w Łodzi (Księży Młyn)
rQ7kład"D8 by'V na wszystkich ROWNOMIERSkarga słuszna . Spółdzielnia powinna sprze- NIE. D.ie ::r:oś w sposób opisany wyłeJ.
dawać taniej, niż sklep prywallly.
SądZimy

.

.

.0

.s.tr:.

ł
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o
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S

młollzieiowego wyścigu

racy
I

m

Je&teśmv obec:nll? na nowym etapie nasze·

~.IJ l\fłodzieżowego Wyścigu Pracy, w nowym
etaple szlachetnego współzawodnictwa mlo·
dZlez. "V etapie tym bardziej ważnym i do·
lliosłym,
że ;rwa on
w okresie wielkiego
współzawodnictwa między górnikami i włók·

nia.rzami. w okresie decydującym dla W}kOilu'
Ilia planu łrzvi')tniego. Jasnym dlą każdego
~kt'.'Wl!;t1 organizacji młodzieżowej jest, że
form" naszego m/odzie7owego udziału w tym
wi!!l"im .wspólzawodl'ictwie będą nowe, od"o·
I'
iadaJ"ce nowym warunkom.
.
~
Jakież były osiągnięr:ia w minionych eta',
pach Młodzieżowego v'l'yścigu Pracy. W pier.
,\'sz~'m etapie wyścigu brało 'lIdział okolo 3.000
mlocl.ztezyw Łodzi i. województwie łódzkilP _
to b~ I pecz.ątek. W drugim ctapie przystapi.
la JUŻ mlodziei czterlO'ch województw'z ogól·
ną llością 40.000 młodzieży.
trzecim etapi"e
brało udział dziewięć wojcwodztw
~ ogólną
IlOŚCią 'Ponad 70.000 młodzieżv.
vYarunki u·
cz",,il1lctwa WE' w5zyst~ich trzech etapach by·
ły jednak.owe.
znaczy Wy' cig byl indywi·
dU:lh1Y i .obejmowal w przeważającej ilości
pracUjq::ych akordowo w jednej gałęzi prze·
mv~lu. To znaczv w przemyśle wlókienniC7.vm
Istnjało jedynie wspólzaw,odnictwo między po·
l!!:cz"gólnymi tkaczami, przędzalnikami' czy
prządkami. Ohecnie ws>pólzawodnictwo TOZ'
s:erzyć Jllllety na poszczególne oddzialy, za,'
kłady pracy, ,poszczególne gal~zie ,przcll:qsłó.
Slorąc" -pod uwagę współzawodnir.iwo przemy'
siu włókiennic7.ego z przemysłem wę!flowym,
m~', mlod7ież z calym entuzjazmem włączal'llY
się do tego ruchu. BędzienlY' współzawodlli·
.
d
Cf\C na n.aszym mlo zieżowym odcin-:"u z mlo·
d::leżą górniczą· Niezależnie od tego, będZIe·
lUy l my, włókniarze, .rywali70wać między o·
bil., by osiągnąć. wyższą, lepszą pracę. Mło·
IttIU poszczególnych fabryk może i powinna
I~'ezwać do współzawodnictwa mlod 'ch nórni·
'" ja
kow. Sposób ]>unktowan' ab łby p .dobny
ł we wSl'ólzawodnle<twi !itarS1.ycm jednakw
I'tlłod'tiezy, biorąc pod \lwagę rSltopień je.i kwa·
hfikacji. wiek,' doświadcze,nje, powinny ł)yć
przyznane pewne ulgi. Zwycięskie zespoły za·
kładów pracy winny ,bye nagradzime.
W naszym współzawodnictwie natomiast
~I!dzyfabrycznynr formy mogą być rńżnora·
kile' a WIęC rY'valiozacja indywidualna iędn~gn
tkac~a z dr·ugim, prządki z prza:.lką. oddziału
"rodukcyjnegl' l innym, równo!egIYl1t ondzia'
l.e.m tej samej fabryki o podnbnvm systemie

"v

prac', . jednej fabryki z t1ru9ą.

Wydaj

mi

dzil'my cennE! k"'dlifikacje ldwodowc. Nauc'lY' I
my się obsługiwać większą ilość war<ztalów,
co nam pozwoli na osiąganie wlir:\.szych ,a' \
robków. W tej wielkiej pracy, w Iym wyśri·
gu do oqbudowy kraju, do lepszegn jutril ie~z·
piątki robotników clniól'Jxowycl! Jlmcu;qcycl1 cze mocniej 7acie~nią się wiqzy przyja:l'li mię·
indy" iduninie, i te piątki-brygady będą wspÓJ· dą robotniczyml orgal1lZilcjaml OM TUR i
zawOd;lic7.yć ze sobą· Oczywiscie, że w tOKU· ZWM. Razem iść będziemy dr09ą młodzieży
wy5cigu pracy powstaną inne, nowe fo my, robotniczej.
wvpracowcln prze~ młnd ież. N~5z \Vy.'cig
.;,
'"
ol'
Pracy umerza do podn. i ~ilnIa wy(hj
o.sri PH,I'
O to garsc
.. UWdp na t ",ma I !1nw 'C.h l erm na
.
cy, do 1\ prowndzema uJep!>zen techlllcz:nyr:n,
k
d
k'
....
l
no\vym etapie wpcig t [lr'lcy. ~apiszde, 'o·
G \' I s
po nie.~i,f'nin "('Irun ow "ezplec~('ll Wfl. pra~v,
.,. fi CI
\.'/ar,unkow by/u mlo,(/cgo Joba/mi.o, wawnkow led"}', co o t}m s<jd1.icw i jak LI wa" '.W fablY'
wieC' /'Ze" odnicząca
zycJa kl/~llIralnf.'go SWJ(l~(f .prncy. . .
,E' przerlslilwiil 6ię wielki ruch W~pÓb.ilwod·
lIliejscowego koja
Pracując coraz lepIej 1 wydiljn'eJ zdoh· _n=i~ct~'\\""'"""m.,..;,lo..;~~z~ia..z..;Y..'............""",,,,",,,....,.....,.____~,_ _ _ _ _ _Z,,,.\_\_r.,..N..!......._
' .~."... -.~
......-=..
G,." , . - ....." ...... - - Bicl'zem)J lId::ial W pracach Swiatowe; •.Federacji Młod::ie'ŹlJ Demokral»c'Zne;
9.' "'01_" '"""'''''« ••
.• ...
•
-

I

się, że naJf';y organizować tz·w. plą/ki produk.
ey jne lkar.z)., pnądek, wykow'zalnil(ów i in.
nych pwcujqLych aliOrdowo, tak samo
jak
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=*

lo

37 numer "Wici" przynosi prze1l1Jwlenie
kol. Slefana Iqn,Ha wyglo-zone l' l po iedze.]
niu Rady $";Ia' lweJ Fcrlerarli Młnd-iczy De·
~lOklatyczncJ. Kol.' 19nar z'IbiNając f110~ w
dyskUSji nad w~ c'10wanlem młodZI i:.v lllem;e·
ckie i zanilliwwał obecną ~yłllt' lę w Niem'
czech. Po podkH,ślp.niu clljzCJl iropc"ia!J;[ IrI'

fc1"Z 'stows'kich N ('mirr kol. Ignar po·' klór im wyra ttljc! pogllldv ra."ów" I antyse·
U5tWj p0ltlvczny i gospo· mickiE'.
A że J II ' mu ZmlE'rza w chow~"me
dRTCZy deC);dnje o· kierunku wychowania. NiC' mlod i"lY Jliemle r jej \\ -zac!1odn ch 5ueIach
można poy Jdzle zaborczej polityki i kapitali· sw\ado:y:
stycznej gospodarki z wychowanil'n1 demokra·
l) nip pr7p';;7k'lrlzanie dz aJaln ści dawnych
nych

v;E'rl2.lał, "Porządek,

t\ cm m. PohlyJ,a :taborcZiI just podstawą f.aszystowsl lego wychowaniil, jC'st gruntem, na

klrh pnywód o'.' m/odziezYi
2) rOlwóJ' dąZllOści lewll)onLtv.cznych

hl 11('\ 0\41

I

od-

n"

wclowych;
3) lozwoj
antv'emilyzmu w - Tlemcze~b,
•.
czego dowodem iest i} wioiowa emigracja z
l'" k '
K'l
k l
l' l
....1 ·
Niemiec resztek Zydów.
0\1( Im.
'J'2. o n} r 1 J'S .lUZ n )eCIlIe no· \ .
•
•
ndd 40 a ohejmuJą one punad l.400 czlonków.
W 'chowamI.' di?mokratyczne rulodLit'zy me>
. .
,.
.
P.'
"J
'
•
o
•
miccktcj może być sku'e"'znie pr,,;Ę' lTowadzo·
PlOlikov.,~ przE'Z ZilfZ'ld o 1. ZW
kur d a
o
rre tylko w ustroj'l deJl'oO n'v' Dym. vYldzHn.y
przeWOdnlC'l.ą.ryc~ k,)I. Ku' tcn obe (1\11) cy
a terelle Kl" tant' n ~\ a lorganizo "iwa I to na prl 'kład ie strefy 50'\\' tk (' . Tam ip:J
cykl WYI~. arlohw ~ <°l'1'r 'Tl),\ w"po "1 ch
d
"st.a1a Ir7,~C'" już orkle.tril ZW\J OWi!, po Pa. J prze-prOWiJd1Clliu ujlilń!'twowJl"n <l p Z my lu l
qiPl zar l'lli c , n'E'w'lt~ \, '" j} Z tV l. 51!.' ') b
l
I' Z
)'0 c!okOJ1~n u re't rm} roJnej rozw J<l sle demod
ł l
'
.
t
'
ZWM
I~n Cd'"
I
(f]""
U,
<
w mozenla 1. a "~O~CI p o oT ..,{JW
• . . .
.
_
r. tycU'a" orga i lC Id P ci na w, v\ o In
Mło'
Jezeh C'1l dZI o prilte knJ~ mH~J<kll'~O Z\\ l I d2iei iemieck.d lFrPI D ul~ Pl' Jl'n(nd), któ.
.Ładnie pr<ln ie kO'ło labryc zne 'lWI pl'2V \~ K0!1si,H1Iynowl, tn n"II'
w 'Tazli' 'i~ o ' ril i rln,1k ma 'lll'udnioną pracę "Ze wlqlędu na
P2PPJ Nr 1 w TOf1la~'/owie Ma?;. [V<I;Jo'1ow). niej w sa!'l}rh ~lIpl'>rlal' 'Ilr\]. j'n10 .lktvWI)e rpilkcvjne wpływy ze lr' za_hoc! 1 r , jakle
Na tprenle rahry i kola Z '11M i 0.1 TUR pn· jest pod ki!l.d\'lTl wzr,lęriem, p[,;iarld ,ekCf~. odrlzialvwują nil ml'luzl 'z ej o 1 n z cJ . Pro·
Siadają wrjlńlną~wi theG, pip','1Je ozdobinn'l
hIc.-m n:mnlecki nadal \\ h,c i
n e JEst
przez obie org •• aCie mIr)') żn\' C'.
.por'owa. nra") l' P'l<1, rhór, orlljc .. lrQ, ~Wł, t· to 7aqa(!nieniE', kióre intH :JW,!I b
tv'ko
W~puhJrac(' Til'ęd' o q-'1
"n 11-1 lele no. bil,liol kę I I~!l i lif7 ,ll 11 ~wielll"ę
Polakó'\\. Obchndzi to h!'Zpc r dni) naw t od.
nIe \Viltll'owa lell;zow na jE~l w c,tlcJ roz'
1'''10 o y"'z Ije wy'.lady, l\f'z,jdza wycI~(,z, j('~1 e od nas narody kol l1l'11l? e, S \i~rłcZ'l o
CicJ~loŚCl.
ki. VCI
"uje z Teg' C'1ral I.., "I,.ccj J 1}111 ~pJ'a'.... [}zdania z Indol1 zJi I Vl Namu
W ·C;.
(Wvspy Malaj,li:le I Ind!) ł'jnv)
Ok LU)<' _l~,
S yl:fko Tozwi,o ., ę ,", w s~\;olny w woj
ZE' wychQ~and w duchu fe.
,~o ,k,m mlD·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dziel ~iemieckn j .t ~o u a~ II HiU ra u~·
~
Ił
wana przez nil11'·demok. r il. 1 rw" Hill plń'tw
imperialislyf'7nvch do w lki p zecawko wyzwaJaj<jC'\'m ~iQ żól\ 'm narodom południa va.,
. I wschodniej AZ'.I i. Mł Id,'IE'Z niem {kil wyC'hoi.i
.1\ \ wana prze1. za~lppionych n(1CIOnilh~tów,
ma

.J

'I

."Ie m =, Z. .S R
=
pr.i.

RQ~dz.JC1nik 1944 roku.
Smutn.a, jl!'sienna
pOll!. vVspomnant chętnie /('11 ohres s[J~dzo
11a obcej, ale bardzo gośdQITJej i przy jazn.;;j

.n"y

nenU.

.

~y. b.Y)iśmy

wolni. I choć z dala od krnju
t&.Iwillśmy bardzo i tu na .~{)wiC'clriC'j ziemi
'J1jczYJi$my o wolność Po/sld. Jlamit;/am jnk
llt.Galj~ptY na Ural c/o oddziału Jobotnlczego,
rt{!j' swq prucq Plzyczynić się do szybszego
~vydęstwa.

,

Jedziemy na wschód. Po 'drodie s,potykamy
tJ',a!!sport za transportem pocI haslcm "Wszystdla zwy.cięśtwa". Po dziesjęciu dniach po·
dróŻY jes/~śJilY w M%towie (PóJn, Ural). Je·

kp

A$fśmy na miejscu pracy. Temperatura
d'Zi d(l -35 stopni. Grubość warstwy

11m 20 cm.

się stać narzędzlPm nipml~ck.iei i świaŁo"/ej
1{(l'\\,any ponrld normę"""':' /0 cios dln /a.~z 'zmu
o
o
o
reilkc]l. Byłohy t.o groi.hą dla j1,,1' o iu Ś >;lata
IlICli1iN I ;·'f10. Po referrl'l~ rr,z')(lCzęJ'l . p. dys"\lOJll'! SI" sl; ""Iezy/a. j'f'7erI W\"1aHI fi do' l nic-zczęśc;iem dla sam€'J mlotl1.! '1. Y niellll~c,
kosja. l'n)c!y z tl I.c~I/7JI(ów ZebralWI \Hląl (HI k nlu laz J!';r
IJ1lal~m mnzn0~ć ucz ".tnine·1 klcJ'"
sicbir .U leC! cI~iki i! obol\'iljZXów, nikt QI(' nJil w 'lbwd IrII kolrl j·nlJ1:omolu. I znn ...,' us!y·
Kol. 19nor w)suną! wyŁ rwe p. Isk.'. dCl re·
chciał llozo'tać IV tyle we II'. póiz'II'o oelnie/wiE'
:all'Ul
"nie ZW"lllliłC j"mp? prac.v .. Orlbu- r ~olL c/l. mlod?,"';:y .. l'i('ml~c\:~ .. VV. T 'ie
[JIfJCy, IV Icely, gdY ich If)\"ofzyszc lur\\' [Jrzr·
kl"l!" Mlnrlz1('z rilcizieck., SWIi'HloUlil I "Vlfl"Jit OH11I111r1C.ll n'eml rkl J FIe C Deut·
lewclii IW iroIlcie w walce z najddica nlemiC'· . wych ldcliln pr,"'1I ie i tefilI. z 7apalpf1l. Ro :iche JUgeml dn SFMD kol. llJ la~ zaji\ł s'anockim..
'
\ WI(, ze> oclb\lclnw.l ich !..rilju, Zl' dobr"lhyl od WI"ko negillywJle. F.D.J. może miee pra'va
nich sam\ch 1.ill .. ży. Te prawd l.namy i my , obserwatora. Stilnowisko Pol ki
eh SIę pod_ młodzież polsku.
J stawą pf">:('gl(l~ wanej lIChWIIł r o I ize sam~jr
A. .l!l'Z/iO.
co przr'mrl\'I'ienir> kol. lqna a treśCI. .
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Surowa zima. Wchodzimy do ko·
otacza grono m/oc/zieży radziec·
~!i' §tajq się oni bliskin;Ii przyjaciółmi i
WBpó~owarzyszamt nowej życiowej drogi. Za·

8%gr. '1iu nas

",.n,m
'E'

';ę

n,,,,.].;, , Won;,

M" ..-

m, sekretarzem kola organi,zacji mło.d?ie·
"KomsomoJ" (Zwiqze/( Komun.istyozne;
No.
zieży).
Kiedyś W(lnia zaprosi! mnie na
~.r.anie swojego kola.
W świeWcy gwarno,
W'iży.s.cy zajęci grami, wes.olo żartują J śmiejt!
oiJ~,
gdy rozpoczyna s,ię zebranie gwar uci·
CAf1 i ustfllłuje
miejsce powadze. Wania Ma·
."'.
ltIijtkow wyg/olNł wledy re/erat pod tytułem, I
r~zego od nas żąda (). :yzna". W referacie zo°
poruszonC' zac/a· . in/de stojq nie tylko'
mzed Komso111o/C'Ill, C' I przed calq młodzieżą
Zwiazku Radzieckiego. Wania podkreśJil woż·
lJrś~' pr·acy każdego robot11ika. Mówi!,
każ·
'ty metr węgla, każdy kloc drznwa .wypWdll·

...

ale

sity

ze

O tvm jak hlisko jcst nam, ZW !·owcon!
ideil <póldzieJczości i jClk GZCZE' z'" p 'lgniemy.
ją .#IcielaĆ: w czyn, może świadczyć nasz udz:ał
~o nOWO!!O W
w dniu spółdzielczości. 2R wrzeŚniil.
Trzeba zaznaczyć, że akademIE', czy wy l.\l'
UWAGA ZWM·OWCY I HARCERZE
py w f Nenie powstawały 7.lIJlcŁnle 5i1111(1 lut
•
\\' sobn ~. dn. J bIll. () !!orlz l""l'j w Zarz,lrlzic nie, bez instrukcji "z !]óry", A bral\.,1 U·
.\\Ie.ikirn Z\\'.\\ pl' ~y pl lwy"· Iwa 13 odp~dzk dział prawie we wsznlkicl! akJllE'mi'lr:h p.:>ł·
~k zehriłnif' W I. 's!k\d' h;I\'( rrz)' i h. hm'cerzy dzielczych na telcnie wnjP''''. od ki 'JQ.
l7.llf'j·rn\' 2W,\1. Ohecnll'\: oh", ·j.!Z!-;n\\iI.
jednokrotnie, jak DO. w l iolrkfl łl e, czy Kon·
s-la,ntynnwie byli';my 1110 '~lk) inlc latori1ml
akademii, ale i ~!1ównymi jC'j r~,\J'ziltor mi
.' OG!:,.l'I t·,? \iClE SIĘ
Obok przemówień hrali~my \Id? iłl W cze'riad
iH.ty~lyrznych.
Udzial nd"! w dniu sp' ;dtie-l
czośr:i byl IDB<;QW). Sta''I''lH 'o ~d
~ fi
·w
VI woiew~rlzt\'l'p' I -zym 5Zere~ popular} uŁomy pj(~ ne' d
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"Rajski" okres ŻYC10 'udzkośc.. - Walka c był. _.~. ~odf.(!~e pożyw enia.
I!z.łowiek Jest

Choroby przem(ony mo:I erii.
Nedobór sJdadn~ków rośl'l\nych i -ego sku.tki. - Racjonalna dieta

I

nastiI"'" 0'1 bOWJCID z jedJJcj '"trony zd\\"ler~ zwykle 2hi' l' tru c iznamI te.clullclIlymi [I.WclSY, lugi, 10.dyniJ, odżywCft':, .wal uIlkuJclre pra.wI~!owy prz6b:~9
pokarmem rośli;mym., malo nJezbf)dnycl: dla ndszegC' ustrolll wilij- fGlJOI , arszelllk Itp.).
..
, c z y nnoscl . zyclOWI'ch (.1I aWlellle, ,oddychanie,
,
•
f milI! 601. mineralnych. a z drugiej st.ony uJako osobną pocl:Jrupę leJU' [Jrupy mowa wyd·'.lClame, regeneraclę tkan~k ltp); medo.
\V!ka!u)<I Tri! to:
I hudowa prze- strój nasz _
nastawiony na pokarm
wszystkie choroby zaka';;,1e, robaczy- bór albo hrak witamin
szereg
wodu pokarmowego, Mianowicie człowiek po- - nie potrafi calkowic-ic "spalać" ; [Jrierabiac wość i· ukąszenia jadowitych zwicr::ąt, gdy maqall i chorób zwanych '1witamin"z'1mi.
ei"da siekacze i szerokie zęby trzonowe odpo- białka ~ tłuszczu 'lwierzęcego, Dzięki l2nm po: l:slró) zostaje ~atr~ty przez sw"i5~e w~'(l?jeRóżne rodz~je pra~y \;ymaq~ją ~(~mlen.~e=
wlE'dnie do rozcierania twardych pok" ,
wstają szkodliwe "niedopałk:' Z powodu, l:l lllly tych orgónJZmow. - Oclporno',c na.te za- go sposobu odzywl1l111a, CzlowieK clE;zko pra.
'1
h
'
.'
a.mow wątroba jest w naszym ustroju filtri!rn oul'- buda - a zwłaszcza na choroby ?akame cujący fizycznie> wymaga wię15zej i10bC'1 poros mnyc (naSIOn, korzem, bulw), a brak mu
z jelit soki
prwto ona jest 21 ocznie
Il osobników z.-\sllhnych karITIu
1]0 closko,lilkłow l o,trych sęCZkowil~ych 7ęhów. przezJ1ll- pierwsza p,~da ofiarą zbyt sutego pOiyw,,,n.:a. w witominy, niż cierpiących na glócl w:ta~ninu- lc tipalil i wykorz stu je, l~rac.o '~lik IImv, lo.
czonych do rOZCll1ama wJokien i ścięgien mięs "Wątroba lezy 'l boku ('l prawej si: ony pod :ze" wy, Zwłaszcza. (lrzy cllOrobach ZilKlIZm' ch wy o malo ruchliwym try hll' ?yCIiI wynE1g'l,
nych, Również i przewód pokarmowy czlowie- hram.i). dlillego o. żarl,~kllch mówimy czasem: \\"zl:a til o~ro~nlc z~potr:zebowć:nle \.".t1miny pol,armlJ mnioj obfileqo, ale łiltwo stTdl',113gJ
ka 'e t I
,k
dl , . . '
"bok:cm CI to wylezie. Gcty fIltr willrClbowv
3) Na]hcz11lcJszą 1 najpospolItszą gJllpę- I boqatego w zWlqzku fosforu, ~lbowlem 10:;101
s ,osun'owo
l1zszy mz \l typowych nie potrafi już 1,.:llrzymać szkoclliwycl; .. iI12do·- zwtclszcza w,~ród ludzi starszych _ t\\\)l'tą LIP- je~1 ·I.zw, pdli Wf'm mń?~JI1.
pj s
1:wl rząt mlęsozernych.
palków", zaczyJlają się one przetlosl.w .. c d')' domagania; choroby na tlI' wadliwej ,H~,'m.~aW przemiHnie mat.erii olhr/vm'il rolĘ odMiesl.kańcy krajów !1oraC}'ch 'ak r
I _ ogó~ego krwiohiegu, zatruwaJąc kolei!') ,'el - ny materii, powodowa~1e .niewh';ri'vy:n ~d.<:y- Hr Wil nlchliwo~(", powiellZ!" i ś'\'ialło, [)I~: _g'
dUlIi, "lalajowie,
ce, slawy, n.erki. \V. t('11
har- WI lem lub . trybpm
(brak ruchu, po- poi.vwienie odpowie.dnie dla ,roh ika, przeJvw'
. I
,.
.
.
ą
dzo urozmaicony lancuch clerplCU ,'liccli.ma- wlc,trza, ~'!oncd),
Zarowllo przy odzywJa- Wf! IrlCf'qo cały dZlcn na powIPlrzu moze me
'le ': y, ąCznl~. JaroszamI (We~l'tclrl<lnclllli). Naj- gań, które nazywamy ,chorohami przemltlll
11111
pod
pew!lymi
w7f1lędami ni~dosla- bvć' wiilśnie qórnikn. Iwzeb;'lI'ającego 00:1
bardZieJ zbllzone w budowle do
materii. Ofia'rami tych choróh bywa
lC'c'z.
nie koniecznic
hllllh
prlez r, godzll1
maIlIY <::zlE'kokszlallnE' (szymjlill', oranqutall, ludność wiel!,omiejska, mcljąca do rozpJf'!)- 1 ośe owo - mOHc1 wy~tąplc choroby nl(~dal~o- przr krosllilch w cif'!l1nej hali fabryC'znej.
gIbon) zywią się wyląr.znie pokarmem l'oślin- dzenia wię~ej różn?rodi:y~h pok, mow lwie [Owe [a.\~ltam,nozy, lIlód. mil:er~IIlY, wr:-')dzlaOtóż lośliny Sil dziećm'i slońca, W ni,,!> wy,
nym.
rzęcych, UlZ luclnosc wlejska, DlątefJo v;.c~ Kowa.tase) jak I prl.' oclZYWl1\1\I.", n<ldn1l<'rny~ twarl~j<l ~ię witaminy. W roślinach '1'~'I"J
.
'.
nasza bywa na Ollół zdrow,z<l llZ m,a,ll ,Tle Ipcz IPonostroulIym, a Jednoc7.esnle ;Jrzy n'f,r) rUlją flię ll"iw-ażnipjste dla nilSZ(,(~O ustroju
Kolebki!
pICI
hyly prdwbardzo
lu Jl,UI'1 1,1d,,lq h.p zycirl Wy SIQPll
Iz'\'.
zwi'lzkl oclh'wr'zp _
wp'fJloworl'ln l' (cl1kry,
rloporlobnle .krale o cleplym I wllrJot.n}ln kl!cOclZlenl1le hefsztykl,
10"05'[ do kforycl1 nalci,l:
p"rI'!fJf1, c\1klzyP"killl11
Je,t
maC'le, w ld~rych W cI~gu c,lleqo loku wial on o~'az !"ne ,,~l:kasy", ~1?o.wlCm im lo 7rl\VhiC (',1, OII!OŚĆ, k-,m~i,cn zól~iowi1,.kil.mird l1er~,o\va SlP W ;.nk mi11pl'(1lnp, niz produkty' zlVlzrlęce.
pod d05td.t~lem ow~cow, 11<1:lon,. soczystych klcdys "bokiem w 'Iezle .
. lici "Vlclkd Ilose choroh sp.Ira l ~y5lemll ner- vVyrzf'C Się je>c1nilk mięsi'l w naHvm klimi!d€
b?lw I I!SCI,
w
cille'9 0 roku
chorób i rlerpi"1 Ir,m.'l- wO\\'('!l" jPsl
jr'rlnosll"on- i przy
rh prz\ Zw\
lest
Ciepły klimat nie zmuslill rro fi l ok
.
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IwIn,
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1) NlcdorndJ <!a I ChO,')l l )' ~ pOWiJ 11 l"dWiemy clo;k'mo12,
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.cz m ~pomma .Iegendą l)Jhll]na. ezło.wlck zaw fizycznycb: lly, Złdn1ill1i - s'łuo;CI1I«, p"'_ !JenlYl]'.,wy, to w pE'wl1ych wYP<1[lkilch mnzna lllięSll}. 'NI~ch jer/nak m")So będZ!!, dodatII' b'od OWOCO.',,,', me
ZVllC'Z<jt,
kilsania
m"chanicwe, op<lrlcnia o.j- rlllrtfll: do hCllzvry trochc n.lIly, alp "l1il zr1rn- kipm.1 nip podsJ<1Wcl po!vwienii'l
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s
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,:r; po- IW? pOJc/Z c. To
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l1clsze nie b"ld71c lbyl
I l1chr,ni
teq .. aJI .
I zmustly do
"armem bona t m w witaminy,
ktory lest zbudowany nil "opal roslinny
I ni1s od I!rznych chorób nil IiI' W<1fl1lwPI 'TJ.)!<,nhla
surowszym, gtlz,o w pew2) Choroby l cierpienia na tle. zalruc,'l tj, przy TJierlohorze
7.ar7y- miali)" lllilll'lii. CIPrpipnia lakle
przed et.
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.litnvm oziębieniem się klimatu p'crv:omy
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•
.• r~I' zdllli!mil się w "pIeklo" tylko lodowate
d nie 0q l 1Islo-11palne. Drugą przYCtyną ,,1llra.
ty rajn" moglo być .nadmierne rozmnożf!nip. Się
.
c~lowiek.a w pewnych miejscowościach. Wtedy rl~ik.ich lJwocńw i ja<rzyn n-ie wy6tarczało
I \ II, '1 zę 5cennriuszeni baletu trochę gor.",1,
dl'l ws.>:\, stkich. Wtedy zaczęlv się 'Nalki o po.
Rl'lI"illizcu'Jil mir;dz}' olicjalnym ch5z11ast~.
!y\\ lenie j opanowaniE! IcwI{ów, które lal;;e
rzem ci "obcym", prorokiem czyniącym :Udll,
I;IO~ wi~ l;E' dawaly.
Sli\bsi zoslawąli w'lpą
\\" kllp.szaJrlcylO samobójclynię, ZilJ.ollrzona
d~Emi i mU5leli sil} usuwać, 'li\.jm~iąe tcreuy
zamorclow,llIiem prorok,l jest dld nas' milprzegorsze, o s-urowszym Klimnci·e. U ,tarotytnycH
koni WlI lejC" .Iwilntllrc! krymllldlną, ale, być
Cl Imanow i Skandynawów' islnialz'1' 'czaj, że
m.oiP w AnUlii Jakie Plohlemy pi\spn~1 ją wi~~!iufaj4ca mlodl.ież musirl}a OPLhlf"7ilC 6we
dza Te lellE'k~ le ro tiu senól1 'yor"'.,\' ska
'o::lzlUle oskdlCl i orUilnizować zbrojone Wypl ,l_
P'l': .. horlz<j, !Jczywiś('ie, juz po przed,tcJ \Ie'liu,
v~· celem zrlobycia nowych lerenrJ\" os'edlew l/ilkCI" dtr 11 pOI ywa lias ~wietno5ć CI v- su:lia, W ten sposóh hordy germańs.kic, pDSUClefllje nd;tlój wizji obtąkilneqo 7'1ll1ka,
wająr:e się ciągle nil poludnie ziljmowilly zie·
BlitSlv!1:l1 t r .lc1vcji kla~yczn€DU b'll'!tn by!:
tnie słowiiińskie, a wikinqowie skanclY-llilwsry
deltarIi do Ish1l1dii orilZ południowych w 'brzE'"ŁyZwt.ll~e", urnCZiI, ~tylDwa scenka ni! lodc'Ży Grl'nlallrlii, gdzie 1alożyJi swe osiedla.
WiCiJ..U IIi'! IIp m1l4yki }\illlyerbeera,
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Na t. opach se~saCJI w amerykański m s ty lu

lagini· ęcie rodzin~ych k l ej notów
Tajemnicza tafera
Amerykańska literatura lubuje się w .enzaczerpn;ętych z kroniki kryminalnej.
Powieści podobnego typu stanowią "chleb po·
wszedni" przeciętneg .. yankesa.

6acjach,

Ten sensacyjno - kryminalny "chleb" jest
r6wnież ulubioną strawą amerykańskich czynn Ików oficj alnych i pÓloficjalnych, zwłaszcza,

gdy chodzi o dolary, roczej o zd 1bycie tych
dolarów za wszelką cer'ę. Czasem do takiej
wąl,pliwej strawy dodaje ;ię w wiadomych celach "pieprzyk polityczny " .
Ilustracją do tych słów jest sensacy;na hlt/oria o zniknięciu bry/ontów rodzinnych b.
dynastii Hohenzollernów. Sensacja ta nastą"i
ła w sierpniu br. i rozegrała się na terenie
brytyjskiej i amerykańskiej strefy okupacyjDej w Berlinie.
Istotne pod!oże tej dość zagadkow\'!I afery
nie jest alni skomplikowane, ani taj!:'mnicze.
7-go sierpnia br. umarła wdowa po W ' lhelmie
II - Hermi.na, zamieszkała we Frankfurcie
nad Odrą, tzn. w obrębie sMefy radz eckie!.
Nie długo przed śmiercią He·rmina 'Ii ęczyla
klejnoty rodzinne synowi swemu, b. I<sięciu
Ferdynandowi. Ow kSiążę mieszka w. hrytyjskiej strefie berlińskiej, ale, rzecz d?iwna,
j~t otoczony wyłącznie przez Ameryk ~nów
- oficerów i dziennikarzy. Jes't szczeo!llnie
zaprzvjażniony z jednym z dostOjlllków "meryka!lskich, w willi którego często noc!' wał.
Willa ta znajduje się na' terenie strefy amerykallskiej.
I tu dopiero zaczyna się zagadka w 8'ylu
powieści kryminalnych, rozdmucha·na ue ;ztą
przez !,r~,o;.ę amerykańską. Po zniknięf'iu klejnotów. które były przechowywane w sk~r>ICU
ameryk?ilSkiego przyjaciela w jego wilii, k,;ill
żę zrobił doniesienie do policji. Meldunek 'en
zbiegł się akurat ze śmiercią Herminy. Dzi W'-

I\! l p doilIDU

kradzieży

POLSKI Z'/ f ĄZEK

Hohenzollernów

i konlAskaty

nym zbi~iem okoliczności, meldunek t~ zło·
żył połlicji amerYKańskiej,
aczkolwiek sam
mieszkał w obrębie strefy brytyjskiej. Pol:c;a
amerykańska z miejsca poddała w wą.pliwoŚć
z:eznania Ferdynanda o kradzieży.
Już podczas pierwszego badania iliemiecki
b. książę był poddany nieco dziwnej operacji.,
Zast'czyknięto mu jakiś "eliksir prawdy", pod
wpłY'Wem którego poszkodowa'ny musI,lł zeznawBlĆ "tylko prawdę" . Jednocześn!e amerykańslta policja zabrała u niego resztę klejnotów, . które ocalały, II były przechowywane
częścilowo w mieszkaniu księcia,
CZęŚ::I:JWO
zaś w mieszkaniu jego kochankl.- niej<lkiej
Wery Herbst. Amerykanie zabrali klejnoty.
wartości 5 milionów dola,rów. Gdy pólprzytomny po zastrzyku FerdynaJld spróbow a ł roskarżyć się przedstawicielowi prasy, amervk"ńscy
policjanci oznajmili, że ów ksiąŻę jest w ogóle crlowiekiem niepoczyt alnym i w do·idtku
musi być pociągnięty do odpo wiedziaL 'ci
jako były nazista.

.Jutro ma przybyć do todzi M arszałek Rola ru szkole oficerskiej przez zespół pracowniczy fa2 y mierski na uroczystości związane z promo cją bryki powstała w lutym br. - była ona wyrazem
ofice rów Centrum Wyszkolenia Sanitarne go. uczuć gorącej życzliwości dla żołnierza polskieRówJlOcześnie z rąk Marszałka Polski otrzymać go, a 'fakt, że tej a nie innej jednost~e sztan ·
mają wychowankowie szkoły sztandar, ufundo· dar ufundowano, jest wynikiem bliskie; współ
wany przez zespół robotników i pracowników pracy i współdziałania, jakie istniało na gruncie
Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełniane· pracy oświatowo·spoh.'cznej między wychowango Nr 3 (d. Geyer). Myśl ufundowania srtanda- karni szkoly a załogą fabryczną. Rzuconą przez

gów Belgijczyków, którzy byli w naszym kraju,
a z którymi miałem możność roma wiać w Brukseli, gdj powiem, że tempo odbudowy u nas,
szrzególnie w Warszawie jest da:eko żywsze, niżeli w bogatej Belgii która o wiele mniej wycierpiała w okresie wojny od nas.
Członkowie ekipy polskiej zostali zaskoczeni
niezwykle ścislym w Belgii systemem kartkowym. Po przybyciu do Brukseli zostaliśmy na·
tychmiast zaopalrzeni w bony obiadowe. Jak się
przękonaliśmy na przykładzie brukselskiej rzeczy
wistości bez tych bonów skazani zosIalibyśmy na
formalną głodówkę. W przeliczeniu na nasze pie·
niądze obiad w restauracji brukselskiej taki,
za który płacimy w Polsce po 200 zł, kosztuje
tutaj ni mniej, ni więcej tylko półtora tysiąca
złotych. Natomiast Bel~owie posiadają więcej od
mis materiałów włókienniczych i artykułów tech
nicznyrh. Nie dziwnego zresztą, gdy zważymy,
że przemy~ł belgijski ucierpial znacznie mniej od
n>lszego, a nawet w czasie wojny zoslał czę
ś 'iowo rozbudowany.

Zmia ny
Torpedy

Jeśli chodzi o same zawody - odbywały się
one na lotnisk p pod Brukselą. Polska ekipa okaLała się najml1:cjsq. Jeśli chl-dzi o ilość oS~J.
wchodzących w jej skład.
Belgowie, Francuzi
i Holendrzy wystawili składy po 6 osób, my człe
roosobowy; gdyby nie ten fakt, Polacy zajęli by

prawdopodobnie

pierwsze miejsce w zawodach.

Jeśli chodzi o ich końcowy wynik zaję'iśmy dru-

gie miejsce w ogólnej klasyfikacji ta Belgami i
Francuzami.
Model latający szybowca .. Was 777" skon·
struowany przeze mnie w Łodzi osillgn~ł ,sukces,
zajmując trzecie miejsce z ogólnej ilości 22 star·
tu jących.
'
.
Ekipa polska zoslała odznaczona pucharem za
wyrównany poziom.
Jestem zdania - kończy ob. Wosik - że
straty, jakie nasze modelarstwo lotnicze ponio·
slo w okresie okupacji, szybko wyrównamy i w
następnym spotkaniu z elilą modc:arską Europy
poraGzimy sobie tak, jak radziliśmy przed wojną".
(Dr)

rozkładu

Łódź - Warszawa

od jutra

Radę Zakładową inic jatywę podjęla cala caloga
robotnicza, przyczyniając się swą ofiarnością do
zmobiiizowania potrzebnych na ufundowanie sztan
daru funduszów. Dzień jutrzejszy jest dla zalogi robotniczej PZPB Nr 3 uroczystym świętem.
Ona to poprzez swych reprezentantów przy jmować będzie Dosiojnych Gości, przybyłych na tę
urorzystość. W urządzonym na jej terenie obiedzie żołnierskim brać będą udzial promowani on
cerowie, ich rodziny, orlll reprezentanci spoleczeń
sI wa. Poświęcenie i wręczenie sztandaru odbę
dzie się jutro rano na placu leonarda. Rodzicami
c hrzestnymi sztandaru będą robotnicy i robotnice
Zakładów PZPB Nr 3. Pierwszą parę chr lestnych rodziców stanowić będą: dyr. Radzikowski.
i ob. Rupsz Zofia (tkaczka), drugą ob. Milillski
sekr. RZ.) i ob. Lisiecka (prządka), lII-dą .ob. Ma
mrot (majster salowy) i ob. Milińska (prac. wykońrzalni). Przewidziane programem uroczystości będą miały przebieg następujący: Na placu
Leonarda o godz. g-tej rano, Marszalek Rola Zymierski pdbiera raport. O godz. 9.20 rozpocznie
się msza polowa, następnie wręczenie sztandaru
Marsz. Zymierskiemu przez przedstawiciela Komitetu fundacyjnego· ob. ~łomkowskiego i promocja oficerów. Po zakońc zeniu tej części uroczystości, Marszałek Zymierski przyjmować bę
dzie defiladę, którą otwierać będzie załoga robotnicza fabryki P2PB Nr. 3. O godz. 13·ej obiad
żołnierski na terenie fabryki. Komitet fundacyjny
r'
sztandaru i zespół robotniczy dokładają wespół
z władzami wojskowymi starań, aby uroczystości jutrzejsze wypadły jak najokazalej.
Jutrzej~ze święto Centrum Wyszkołenia SanItarnego jest równocześnie świętem robotników flt
my d. Geyer, gdyż w dniu tym dają oni widomy wyraz g'orą.cych uczuć, jakie iywią dla naszego wojska.

poci gów

p r zestaną kursowa ć

Łodzi Fabr. do Koluszek, odjazd 18.25. Pociąg
Po ci ągi osobowe:
Warszawa - Jelenia Góra przez Łódź Ka- podmiejski z Koluszek do Łodzi, 'przyjazd do
li ską, Łódż Kaliska K !~owa Zdrój, Łódż Łodzi godz. 14,30, i z Koluszek do Łodzi przyKal. - Skarżysko Kam., Warszawa - Katowi- jazd godz. 21.os.
ce, Warszawa - 'Gliwice, Katowice - Gdy·
d) pociąg osobowy z Łodzi do Końs,kicn,
nia.
odjazd z Łodzi o godz. 16.05 i odjazd z Koń
Wszystkie wymienione pociągi prozywróco- skich do Koluszek o godz. 22,05.
ne zostaną do ruchu po 15 grudnia br. i p~an
2) Pociąg osobowy odjeżdżający z Kolu·
ich kursowania podany już jest w Urzędo wym sezk o godz. 4.30 i pociąg z Łodzi Fabr. odRo zkładzie Jazdy.
jeżdżający do Koluszek o godz. 5.45 oraz poPoz os t a ł e ważni e jsze zmiany w rozkładzie ciąg odjeżdżający z Ło·dzi Kal. do Łowicza o
jazd y , w chodzącym w życie od dnia 5 p a ż godz. 14.25 oraz z Łowicza do Łodzi kursować
dziernika br., w ruchu pociągów pa s ażerskich będą tylko w dni robocze.
DOKP Łódż są następujące: .
I
3) Zmieniony zostaje czas odJazdu pocią
I} skasowane zostają następujące pociągi:
gu Nr. 245 Kol115zki - Piotrków. Odjazd z
a) pociągi osobowe Warszawa - Łódź ra - Koluszek godz. 20,35 - przyjazd Piotrków gobryczna i z powro.tem, przybywające do Łodzi dzina 21.26.
Fa br. o godz. 13.01 i 20.14 oraz odchodzące z
Zmieniony zostaje również rozkład jazpy
Odwołane pociągi są nast~pujące:
Ło dzi Fab r. o gonz. 7.57 i 16,45,
pociągu Nr. 333 Łódż Fabr. Koluszki! odPociągi pośpieszne:
~) pociąg osobowy Częstochowa Zawier jazd Łódż Fabryczna godz. 20,42, przyjazd Ko
Lublin - Poznań, Kraków - Katowice - , cie, pociąg Nr. 2247·2248.
luszki godz. 21.26 oraz pociągu nr, 340 KoluŁódż Kaliska Gdynia, W a rszawa - Zakoc) pociąg podmiejski z Łodzi Fabr do Ko-. szki - Łódź Fabryczna: Koluszki od;azd godz.
pane.
•
luszek, od ;azd -.11.05 . .i pociąg podmie iski z 9.42, Łódź Fabr. przyjazd godz. 10.28,
Zmieniony zostaje także czas odjazdu pociągu Zduńska Wola - Łódż Kaliska. Zduńska
Wola odjazd godz. 14.17 przyjazd Łódź Kaliska godz. 15.37.
la~el~
4} Uruchomiony zos/ale nowy pocIąg
Okrę~owa Komisja Związków Zawodowych gnicie, lub rdzewienie, a wreszcie ma się pre·
w Lodzi, zainteresowała się sprawą z.bierania tensje o węgiel? Niszczenie odpadków, naraża Łódź Fabr. - SkM?:"sko Kam., ndjazd zŁo·
dzi Fabr. godz. 1058. oraz pociąg Skarżyskc
różnych odpadków jak: szmat, papieru.
kości, kraj na milionowe straty.
Koluszki 'Odjazd ze Skarżvslta godz. 17,03.
szkła, żelastwa itp. doszła do przekonania, że nie '
Ponieważ możl;wości wykorzystania tyrh od· całe spolecze6sŁwo zdaje sobie sprawę, ja·kie skar padków mogą być o 'kilkaset procent większe, przyjazd do Ko.Jtlszek godz. 20.30.
by przedstawiają te odpadki, które przez racjo· Okręgowa Komisja Związków Zawodowych po·
Szczegółowych informacji odnośnie nowenalne wykorzystanie ich pzyczynilyby się do stanowila zorganizować praktyczne ich zbieranie, go jesienno - zimowego rozkładu jazdy upodniesienia życia gospod~rczego naszego kraju w tym celu przeprowadzono szereg rozmów z dzielają plar6wki info.rml1cyjllle na wszystNiektóre z tych odpadl(ów sprowadzamy z za- właścicie~ami różnyrh skladów odpadków. Zanim kich stari?ch kolejowych, oraz Biura Podrór;ranicy. za co musimy płacić na przykład wę' sposóh zbierania zostanie opr dcowany, Okręg-o. ży "Orbis".
glem.
. wa Komisja Zw. Zaw. zwraca się z gorącym a·
Łódź, dnia 2 nażdziernika 1947 r.
Jak można pojednać jedno z drugim, gdy sły- pelem do całego społecz€ńs[wa, by dotożono
Dyrek " ja Okręgowa
szy się: że zdatne szmaty lub inne odpadki, za- wszelkich starań nad zabezpieczeniem wszystkich
miast wykorzystać je do wtórnej przeróbki, po odpadków, nadających sie do wykorzystania go·
Kolei Państwowych
prostu pali się w piecach albo pozwala się na spodarczego.
4
~ LocWy l

Decyzją Ministe,rstwa Komunikacji od dn .
5. 10. br. przestają kursować po c iągi motoroNe na linii Warszawa - Łódź; wzam:an ;ch
"d dnia 5 pażdzi e rnika zosta ją w pro wadzone
dwie pary pociągów pośpieszny c h. Odj a zd z
Łodzi Fabr. o godz. 7.12 Warsza wa plZyjazd godz. 10.03. O djazd z Łodzi godz. 19.20Warszawa przyjazd 21,58.
Odjazd z Warszawy godz. 7.15 - Łó di
przyjazd godz. 9.58. Odjazd z Warszawy godz.
18.10 ~ Łódź przyja zd godz. 20.40.
Niezależnie o·d 'ogólnych zmian je~ien n o zimowego r o zkładu jazdy, do dnia 15 grudn:a
br. odwołana zostaje część pasażerski c h pociągów dalekobieżnych z powodu wzm:Jżonych przewozów jesiennych w lwią,~ku z
. przeprowadzaną obecnie akcją przewllzu z!emiopłodów.
.

Skarby, które
Apel o_ K_ Z. Z. o

.

zek b. Więźniów Politycznych, mający na celu niesienie pomocy ofiarom obozów 'koncentracyjnych zdał egzamin sprawnośdt. Zarr.jestrowani w woj. Łódzkim członkowie Zw:ąz
ku w iloś~i 8478, ora7 wdowy i sierotY- w ilości 7025 zostały objęte opieką Kół powi~to
wych i Sekcji Opieki Społ.
Do dnia l września br. udzielono porad:
Lekarskich 1 dentystycznych 7840, skiero
wań do szpitali 94, skierowań do sanatorium
73, porad prawnych 282, renty wdowie 583,
przydział odzieży 3324.
paczki żywnościowe
869, stypendia 1328, zapomogi 827.
Dla zaopatrzenia podopiecznych w opał
Związek czyni starania o dodatkowe przydzia
ły na węqiel co niewątpliWie zostanie załat
wione pIzychylnie ..

Marszałek Żymiers ki w Ło d zi
JHtrz.elsze uroezystośCl promoc-; o'rceuiw Centrum Wyszko~en~a Sao"tarnego
Za;oga roboto eza .PZPB Nr. 3 ufundowała szta ~ d ar dla Szkoly
I

latających

• modeli latających W Polsc.

akcji charytatywne i

Zawiązany w lutym 1946 roku Pols:ti Zwł_
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Sukcesy
olski
na ini -=dzynarodowych zawod ach modeU

Insp. .,t::weryn W-osik, najlepszy kQnstruktor

W

Pol"tyczoych

I

-

Pierwsze po wOJOle m:~jzynarodowe zawody
modeli latających zorganizowane w Brukseli w
dniach od l3-go do t5-go ub. miesiąca z udzia·
łem eurc pcjs;dej "śmietanki" te~okunsztu: Bel• gii, Francji, Holandii i Po!ski, wzbudziły za
granicą wie:kie zainteresowanie, a w Polsce natomiast przeszłY" jakoś bez echa.
Ten brak zainteresowania w kraju jest tym
.dziwniejszy, że polska ekipa modelarzy w sldadzie - Jan Bury, Bolesław Degler, Paweł E!stajn
i Seweryn Wosik odniosła - szczerze mówiąc
- niepowszedni sukces.
Zdoby::śmy w bardzo silnej konkurencjI pu·
char za wyrównany poziom, a instruktor i kierownik Wojewódzkiej Szkoły Modeli Latających
w Łodzi - ob. Seweryn Wosik zdobył zaszczytne trzecie miejsce w konkurencji latających·szybowców.,
'
Przed woJną należeliśmy do średniej klasy
modelarstwa światowego.
Ekipy po's!;ie, w których udzial brał również
ob. Seweryn Wosik, biły na "łeb i szyję" ekslrak:asę mode:arstwa światowego Anglii, Niemiec,
Francji i Ameryki. Po ostatniej wojnie modelarstw.o po!skie rozpoczęło swą pracę wśród bardzo trudnych warunków, przy braku materiałów
technicznyc:', a jednak ...
Ob. Wos;k lak opowiada o ostatnim swym pobycie w Bc!ą,ii:
"Do B~uk s eli dotar!iśmy drogą przez Paryż.
Tak się z10żyło. że kilka dni przed wy indem
do Belgii by:cm w Warszawie, miałem wirc moż
ność tu laj na bruku brukselskim poczynić cafy
lzereg po~ównal1 warunków IV naszym kraju i w
~elgii.
W~mżę niewątp:iwie i przekonania kole-

Więźn-ów

Ale charakterystyct'nym Jest, że żądna sensacji prasa amerykańska od razu rozdml\( hali.'
tę ciemną aferę. nadając jej cechy niem~l pC).
lityczne. Przek ręcając fakty. prasa ta zac7ęła
pomrukiwać o rzekomym zabójstwie Hermlny
przez Werę Herbst i o zniknięciu klejno ów
jeszcze na terenie strefy radzieckiej.
Jednak faktom istotnym trudno zaprzeczyć:
brylanty w tajemniczy sposób zniknęły z ""iW
Amerykanina. sterroryzowa.oy Ferdynand si'!·
dzł w amerykańskim kryminale. II W ręka h
ameryk a ńskiej policji
znajduią się klejnoty .
łącznej wartoścł 5 milionów doialTów.
Pr"lcz
tego policja amerykańska zjawiła się li slC)~trv
zmarlej Herminy - ' Karoliny t zmusiła ją !)od
terrorem do odda nia 19-tu klejnotów. które
ODCZYT W LIDZE KOBIET
Karolina otrzymała w spadku po swej si,>~lrze.
Uczyniono to pod pretekstem rzekomego wyW sohote dnia 4 października br. o godz.
świetlenia" całej sprawy.
18-ej w lokalu S.O L.K. ul. Andrzeja lob. CI
Tak wygl ą da ta swoista sensacja w \tylu chocka wygłos! odczyt p. t. "Model gospoamerykańskich "bussinesmanów" 'Z poJirf!.
darczy Polski Współczesnej oz cyklu zagadnień
P'lw.
o Polsce Współczesnej".
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Rt>.dakcja i AdministracJa
"GŁOSU PlOn~I'(,\V"!
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l'

Pi~trków- Tryb. -

ul. Le!!ionów 16, l. p:
teleron 13-97
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•. "b-'~
wrz

117.ą mil ::1.
AdministraCja cZ~lnna od godz. 8 W oh"c od 1 do 10 \\'rz'(.'~lJi:l rh. -111 'i ""lf!
roln';,c;'\' '?'ih'7.ki na
1S-ej bez przerwy obiadowe]. w soboty \1']1Lrt~ na TV C/et ,,,. '" k" f.!r lI't ,.
"icża,;y \\. \\'\ <,okt,kl ;)~IJ,~) mili')na 1~(111' (~ \\ (1.i. r
" " I'
cd godz. 8 - l3-ej.
!1Iil'ol1f1 zł.. n(lIl:(lI'';'ki(-'~~(J !~1 .."i iJ!': 11.1
wyniOSły Op;f>łCIJI 7fiO) l1Iiliona z1.. \~l I'łnt\ -:h.
t
)
'RedClktor prz'.'jmuje codziennie od k\\'o'cie tej lI1ie.,;.<.;/." sic z<lI'6"'111) k\~'n(y
\V l1icl'I' <; ,('.j rlf'J.;:ld,il' w[?e('1;"_ w .Ji'l! !t,b"l,;I.;:('f~n ss.-, ,oi/. z\. \1,11'
godz. 15 - 16-ej.
zakg!'ości za hJta lIhie,:; (' \V \\'~'s(lk()~C'j "lallll1 !'Oc],t/kll 'Hilll!r'" rQ:o [lJ'fpdl1i,' ':,1 fjO milionów zl., kr;ll\o \ sk,,':-:o :19 mi! zj.
Konto czelwwe redakcji .,GłoSl! Piotr- J80 milion6w zł. i \\'ph"\\'y ! tytl1łl1 ,'oC .ic'\'c·' 1'-"'0 k:of'('(](;e, l1a terenie ktńre:.?;o itd,
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J1oc'lCt 71lioki za rc)k h;e-i.,\ '~. 1 n7n mi·

z dnid 26.H 47 r
r. O.R,C;. II 3/31--47 o prl ,I i'z.lllin WSI. ',Ikirh rl\l1kc:ji wladzv PO'.-'Idl o wej, T'ZądoweI administracji 09ó1nej pre!.} elen tli .i miasta Piali kowa T,yhuna!sJdcrjo:

WIJ l .1-:III1()

1!I)!l ,',\\,' 7.1. Pr//1d':i~ rcl!l1jcY 1\ ujr \' óJ:~"p ""i"{iCt~():
kic' rz\' \1 pl"e. J, \1'
~\ rtJ ()k!',':'~I~ CZdf.11 IHa\\ 1(' I~O milionów

1,,\ a

Publiczno

Nil poclsl.awie <,ll.yń.ułu fi4 R()7porz'~d7('nia Prr 7.ydenlll R P z Cllli.i Hl.l lfl::!:i , o oT[JilnizAcji i ziJkrpsi'< c17iilłahia włarlzy ad'l1inistrilC·.Ii orrf1lnei (D li R. p. Nr. H I'n7 ;S.1 lą36 r,)
arat.zarządzenia rvlinislra J\rlministracji Publi cznr'j
z dnia Ifi,!] 1'1·17 r. nk(,llIi', ',r r,:i \,.
;
"
'i" 1',,1 i· 1-;-7 111 i'lO'
sprawie pełnienia IHZPZ ' prczyrlpnl.Ów miasl funkcji Sldrl'sl{'\\' CJrn 17klrh L. III ilOf.'ilti4 ~ . ,,,.),,, 'II !i'))1 ,I; i. 1. 1 '\ rHq:"JI~' '11.. ""1 r~zaDziennik UrZQdowy M.A.P. Nr. 9 z dnia 21.8 1947. r. zarzarlzClU1
rrZC'ka7.nl\ie w~7,'.'stki~h
'.\·,,1,;,; 11'i '1"~'
'.\. 7:1 .• rze';Z()I"'''k'e ~ Ll
funkcji powiatowej w!ml7.Y rządowej adlnini si r,\<"ii 'onólnl'j i'! Pi'" rknwi" Tri"lInal~;';'im 'vi.'
granicach wlaściwości tcrytorinlncj powialu miej,kit'~IO Piotq';o\Vil Trybunals),ieąo prezyIlIilio!iI1\\' /1.. ki
'\'-ie 11n mil:op~ lI ..
dentowi miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
lql" 1,,1,'(' D:J lf'i'·(llIrlw zł., białoStockie 66
II
; I;'
" :'. z!. i t. cl .
Funkcie, (> kir' Jyrh mowa w uslqpie T, nlup ,la rn/plJrz:Jr]zpaie RArlV 1ini~l[ó\\' 'l dn. :'7.4
I 'a
"1,lIle·k d')K0I1<111HJl
wpli1t ogólnJ
1932 r. w ~pra\Vip po\';ii1lóW n'i"i"llrh rDz. \J R. P. Nr. 41 poz. <JOR) l" 5zrzc:lóinnś-i .,o"r 7
,,11111~ zak ti. < '; pnd;1 r1...:1 \\. ch Z3 lata ui 5 le!J0 rolpn.r~<lcl7cniil nr"z 7ilr7.ar17eni~ VI,.·(lI' vorlv I.()rl7ri.it'ą'l 7.. rln 14.11 1046 r O '. '1·
c~asowym sl~llIrie orqanizilcvjnj 10,
rr:C]f!l""llllie i ir slrllkrji kil)'l{'pll i jnt'j' dla "lalII . I":
;,il·\:;( s.p;!( 11 1 I, 1.71.12.:1 liii :r:n-; zł. czypąwirttowych województwa łódzkicrJo (Lódzki Dziennik Wojf'wodzki Nr. 12 pOL. lQI Z 1.7
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10-41 Miejski Kornisarlat M. 0.
10 ~ _ "traż pożarna
lt·l.j Ubezpieczalnia Spoleczna
10·70 Szpital Sw. Trójcy
Pogotowie lekarskie: nocne telefony:
11-13 od 21 - 7 rano, W niedzielę. j świę
ta dyźur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy,
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Dziś: Fr~nci:;zka.
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KJ NA

film prc,:lukcji ranzi'Cckiej

"Plotl l", PoQ<:z~)tek Sf!a/1:;ó\'/ w dni pow-

i
l
j li

\\'\'l1osi 18.8 proc. ogńlnej należności.
z t: llllll z~liczki na podat~k

IZa/0~10śC'i

nr

1946 r.).

E:z€driie i ś\\'ięta o godzil11e lfi, 18 i 20.
\VS2:jSli"iP ~prawy 110WP. z !prPllli J111'ISI,l Pintrlnw" nal",i.ąu' rln ?~hp~u
działania. poI :z:rllnto\\'~: Z<l rok 1fl-l/ - '!llI!'C~';"zyry
Kino Polonia, w:panialy· film proOriukcji wialowCI \dudzy f'/" rlfJWPI, ildmil!islr"Cll 0(1 1) 111<'.1 pinii k ,,\,c.l;jPJ p' .'
hyc:' wectłuQ wlilfran<:u~k;ej Z dziejó,,' \\'alk JUr/1l hiszpal'l- .ścir ośti terylonalnej :':'ierowane do Zarząd\' \!i('J~klCgo miasta pin
''',! Trybunalskiego się do 3.7G2,n llliliol1óW zl.. c() stdno'vi
l·jS.G pro.:ent ogt1/nd n;l!( Ż lli~;;i.
5kiegCt Z E:ilami gen. Franc<> pl .,NadzieIV
la".
Tarl proO'i'am l1ajn()\\'~z\~ przcfTląd
,Sprawy ~vsz:z~t" ~rz d 1 wrzośnia rb. i nip l1~nńr1.'ln" -in fpj daty prz!'z SI"Irno;tIl'O Pn.
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wlatowe PWllkow,Joe 70stilną prze7 niP lil1f'l 'ionp rln 1 ' , '
I,.lil om" 'llf1", rh ~p-(l ,. ,,,,
"por 0\\:" Nr, 7. Podczas k!'~)nJk, \\'~tęp 7.o~taną w "laro~t\Viio, ,\ <lkta p(1~l('~f"lolny h si'r~ ", " , 7i\S7.łn INJO l)illJli>n,i, I·'~rlą
\ z)~ nI. n,:'. r oczątek .::ećlTl"'o'i\' o godz. \ lHzpkaZdn!' przcz Slill'osl I"n • pr('z\ d, pl)\' l, [Zarządowi Mlej-kłeJl111 miasla Pi"tr:w \·.l Tf}1-7,30 i 19.:30.
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Zarzarlzenie ninl o j<\ze wchodzi w zycie

Dyżury aptek:
D7i· (1\ żuruje apteka Filipczaka, Al. 3
i\hja 22,

*
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Dnia 1 pa.2rlzi{"rnika rh. Qdh, la się
\c·\<alu Wydziału Pwpagandy WKPPR
przy uliey Piotrl\Owsl<iej 55 odprawa 0pief.wnów Seminaryjnrch klir6U kore.'jx)l1
dencjnego dla ah:tywl1 PPR \Y wojewóciz
twie łodzkim. \V nara{izi.e wzieli udział
opiekuno",j~ ldlr.SÓ\\'· organizacji pawiat()\\'Ych i l11ias-t wyrlzic1on)-ch \\,(1jc\Vództwa ródzkj{"go \\' liczbie 18 o-ób.
.
Z ramienia W) dziillu Propagandy \VK
PPR naradzit' przc\\'()·dniczyli in .. truldor
szkolenia partyjnego t'1\\'. BQgllsł8\\' DylewsKi oraz dyrektor Wojewódzkiej Szko
ly Partyjnej t0W Henryk Gr<lmho, któr.~y w~~losilj do zebranych referaty 'ins'Lrukc J n e . .
Na nararfzie omówione 7.O<:.(al\i zilgadnlenra nauko\\" kursu kor{'si10i1fk:-f]·;:yjne

. ,
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Zarząd Miei~i\i w Pinlrk{"\'ie p·cdąjc

1

(eCh-I

kraj

?REZ:YDE T
R. P. OJCEM
CHRZr;STNYM
1S·GO DZIECKA ROLNIKA

Prezydent R.P.

wyraził zgodę

na wpisanie

10 akt Stanu E:ywilnego swego nar.wio;ka jako
oJc" c.hrzestnego 9-go syna ob. Konstantego
Klimka, rolnika zamieszkałego w Książkach
pow. wabrzeskiego. Chrześniak ob. Prezydenta
jest 16;t;ym z kolei dzieckiem rolnika Klimka.
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~OgłOS'lenia

drobne

,

l=-

Furman - 5.000 miesięcznie - ~ałko\I;ite uhzymanie. Moszcz-enka-pkba:nia.

• .
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I

dowlanych PO'ństw. Zakładów Hodcwli Rolilin
oraz m(1jrtlki PClńslw. NielnchOi:110~<:;! ZJem-

ski ch,

sławę

w,poz_naniu wyc oczka zwhdzl wy.
Ogr dmczo-RolnTczq ..

noo

do wiad()nHl,~d, iż zaklad\' prac}, które
kOfZys(al~ \\. al'cji wj<J;;ennej br. z rycza!tlł got(i\\k')\\'CE~<l na Zakup zi·pnminków, ma j;) na(ychl1lj;lst sj}flrz8'lzh; listy
pracownikó\\ \V J\\'óch ec:;zemp-larzach
wedlug p,r,'przcrlnich wwró\\',
Sp()rl()rlZOllC liiy imi{'nl1r \\'f<JZ z naidejonyn j Iwponami nr. 26 kart ży\\ 110ścio\\'veh, I zas. i I rrLizinnei z' mie i:!~a
paźdz'iernikil rb. po 100 :ztuk na ćą,ku
szu. o<idzi('lnie bźdcj kaleg{)TH, I1<1!:'Ży
Ol al spra\\'~· org:anizac jnego. i
zlDży'ć d,o p0~\\'iarlcz.Cl1in w Wydziale A1l1Czneg-o pro\\'a07.enla 1·lIrslt.
i1rQ\\ il.;Jcji l~. S!{)\\;j·ckir('·'j 26.
Zawaczyć naleh, że K. IIri', Kore.:;p{m-IIl_II11
liII_liii

-

Im'

I

d~l1cyjnv otwarty wstał w \~oje\\."dZ-I· 'lPlratu p;Jrlyjn.f>o;:-n oraz dzialaczf> z\l'iąz
. . ł' 1 I .
. .
.. 1
l"
.
l
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.. t·
t\\'l~ o( Z dm w 11l1":>lilCU \\ r7 ,nlll n. I
\O\\' 1 pr;lrQWlilCy P( nIlnlS raCJI pan.s \\0
bierze \\' nim ul/ziaj
praco\\ Ilik()\·, \rej. czkm/w\\ie PPR.
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i e§ci

NC' 7.Clproszenie ministra Rolnictv:a i Re.
!o'111 r'· I "Ich oraz Zarządu Gl. Zw. S-::mupo
r:v Ch;C'psk!ej przybędzie do P"jski 12 paź
d,":"","a br. wycieczko c7echoslo"rac.klEg{

P
yw .'

n "

kOre P

gr

Wnje\"oUil
(-) Piotr Szynhmek

Jak SIę r vladu,I"'ny, przeJ ella'!;" fl'nk'",i
ą{J'n!:'j wit!' ·njp· 'orlv oh. l<il7irni"r~il Kurnl'- , l.vr'lqzl li J011l:ków w liczb'!:, 45 r56~. Czrl.
"
prpzydp'lf )'''i Piot'"Qv"
Orl i1ęrl1.1P. dę rI'lia 6 11 rr!'k lZl1lH'vm hpd7~e r.IMI' \" I fI\\ itllo\'
~ohytu ,"yc~cc7.kr.w Pol~cG ptZeWl?Y Wan 'l
pdżrlzier'lika 1347 r, o godz. t:.:.ei ,)T~ez Pf)rl-\ ph+lń.o ~ i ob Gr'1rlzkl Alnjrli _ przcJlTlują- l.esl na l~ ~ni. W~cl"c;>:k~ ~Qllzyma Slę pr~S2
"
'
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.
" .
led"'n dZlen Vf WcrSZLłTIG a na lG'pm,,: ·uda
plsaDle proto.kołu ZdnWCl{);·n lbl()r;:-l."qo~ W Ile~ p,r--zvilent IDwsta PlotrJ..:OWd Tryhunal' .
'.
c.noś7i przedst'ł\vkip.la władzy adminl51JRcii ski"!Jo oh. T!Jflacy Kujawski.
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V

.

----

rE

RH'7.;dl W·ti,'.\: "\'. ~ na zakup ziemnia
k6\\' \\ ~ :!{'"i dl8 P"-'3>.1.~,-Z\ r katl'gor.ii;
Do Gdyni wróciły z po!o\VÓ\y daleko
l<l~[I;dn:.cz('.: 5.83 ·zl., dla p'::Liadaczy I r0statkI "D~l!moru" - tra\\ lery
morskkh
dzillllt'j ,100 Zf..
...
WaO'a",
;;Saturn";
:;Jupiter"; ;;0rion"
Wszclkich informacji ur1ziela W~'dzial
z
jarhll1kif'm
śledzi Ś\\ if:'ż,'ch i sj)Jo1l'ch
;\prl)\\'lz,\cji Zarządu /llicJ,kic~,'J miastil
.
I io,[rkQ\\,a. Rf'feral Art\'kuló II' Przemy- oraz białej ryby (czarniaka),
• • •
sID\\ ~ ch ul. ~iD\vaekleg{JI 26,
Op'r:-~a'Mf w \Y 'konaniu niniejszego
Do Gdańska prz~"b\ ł hc,IO\vnik "Zubr",
7,arz(ldXc~ni~~r:J\\'rJ[i()\\'ać nwźe utratę Idor· przvhc.lo\\'at z Anh 'erpli :jOtonopr3\'· !lu. 0trZ) mania ryczałtu gotówko- wy dźwig i łódź pI)78ro\Vą, pC!cncdzące
weg,'l.
z dem0bilu amervl'3 'JSkiegc. HD]O\\'nik
Prc7ydcnt m. P;l)trkowa .,Ba\\ńl" zawiną"! z drugim dźwigiem
(-) Ignacy J(lI.iłlwski. do Szczecina.
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Zderzeniel

Gdzie mój kapelusz1

I'łvpowca: WoT. Komi!~f PPR w Łod~1. K"m:let Re,-l ~
Rd I Adm. Łódź, PiotTkowsko 86. Telefony, Redokłor Nar~,,'I1V ?1&l,'- Saktetańał
Dział cgłoszeń: Piottltowstia 55 feł, 111·50 Konto PIW VII - 1505,
Zokl. Grat. Sp. Wyd. "ł.6d:!kł ~Jt Wv' ". ·~7.v"

CENNIK orTOSZE~ Wydawnictwa "Glos u R obot::llc2.eg>l" w ŁodzI
W "
~ teksto7l!: ou !-108 I11III; ~l 35. 101 ..... 200 mm, al 45, p'~ei zł GO. DroDne za łeano .1 oW~: po!'ZUtiwanfe rl'le'"
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Zycie Aksamit~e ·

s p ortu

wzywa 'ł6dzki świat. sportowy do akcji na odbudowę stoi cy

.

l

ProwadZOOla na szeroką Slkalę a'kc)!! na czeństwa, które bądź bezpo,średnim wkladelll
n:ecz odbudowy War~zawy obe)muJe 7asit;~ pracy, bądź ofiarnością pragnie przvczynie slę
UCZUOla paLno tyczne dla zburzone] t>r'lez na- glem swoim coraz WIększe kręgI. Przez kre] do jak ni!jrychlejszego zrealilO N''ln a . henIa:
jeżdźcę hl.tJerowskiego Stolic:y.
nasz idzie f~la szlachetnego porywu sp,)le- "Odbudujemy WarS!Zawę", które po~lawll lObie caly Naród Polski.
~
,._~
Swiat sportowy, skupiający w swych 6%itregach tysiączne rzesze, lilie może w akcjj tej
stać na uboczu, dlatego też Woje'l{ód~ka Pada
WF i PW w Łod~i wzywa wszystJi(ie Zw;ązkl
Sportowe, Kluby i Stowarzyszen ia, Org1!n.zacje Młodzieżowe ~ Referaty WF i WP 'przy za. Au.tomobilklub .Oddział w Ł?dzi organi:uje ście tak ~waną gymkh~n.ę samo,ch~:lową, (7,Yli kładach pracy i Związkach Zawodowych do
dzlsla) rald, w klorym obok klerow';ow lodz- k onkurs Jazdy Z-fęcznOSCI, w ktore) zawodn;cy podjęcia tego szczytnego hasła i wzięcia Jak
najaktywniejszego ud7Jiału w akcji F'Jprzez Mkich, wezmą udział automobiliści z całego kril.' wykażą swe zdolności kierowców.
ju, a w piervJszym rzędzie z Warszawy, Sląska
Piękna i int~resująca próba ta ob~jlnuje w ganizację zbiórek j imprez, z których c<lłkowi
i Częstochowy. TrilJSa reidu po,prowa:l>ti dro- programie 12 róznego rodzaju bardzo c:eka- ty dochód przeznaczony ma być na odbudow41
gą okręŹJlą z Łodzi przez Sieradz - Wie luń wych konkuren.cji. Mniej ~ręczni kierowcy na- Warszawy.
Częstochowę - Pio,trków do Łodzi. Metę wy- rażeni są na różn e niespodzianki, niekiedy na~
Stawiając to zagadlnien,l e przed 16d'Z'klm
znaczono za Rzgowem. Zakończl!niem ra'óu wet niezbyt. przyjemne, w rodzaju zimnego światem sportowym, Wojewódzka Ru,da WF
b~dzie próba szyb.kości maszyn
w wyścigu . prysznicu, lub innych. Zapew1ne najdekawiej i PW m. Łodzi wyraża jednocześn,ie głęboik:e
płaskim na pne'-itrze,nJ l km na szo'5ie Rzgow wypadną: jazda na moście, wbijanie p'łk: do przekonanie, że wymienione powyżej ol~Jni
- Łódź.
bramki, strzelanie do figur podczas jazdy, jaz- zacje, w ofiarnym wyścigu całego &połt!czeńPrzybycia raidzistów na metę należy spo- da w tył ósemką itp.
stwa do,trzymają równego kroku.
dziewać się ókolo godziny 15-tej.
Ciekawą imRrezę tę Automobilklub o.rgani-,
Przewodniczący Wol~;w. Rady
Jutro natomiast Automobilklub Pol'iki, Od- zuje w nied-z,ielę na boisku w Helenowie j tę
Jan Karbowiak
dział w Łodzi unądza pierwszą w nasz~'m I1\i e- d7:!': ona dostępna dla pU'eliC7J10ŚCi.
Całe społeczeństwo polsltie dokumentuje
dziś s.woje s.tanowisko obywa1elsK~e i go r ąl e
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gymkhana
Raid
Hiecodztenna emoc ,a dla
kiw'. sportu automobilow.
nu lośn

I
I
I

SnJlje myW 'wcale sprytne 1
lak wieść ,.życie aksamitne"

o li~ ;o'nll

P zio l

L. O. 7. B.

Komuntkat
t. Przypomina

się klubom, które jeszcze
nadesłały imiennych składów zarządów o
obowiązku zasto.sowania się
do komunikatu
Za.rządu ŁOZB Nr 4,
gdyż dla tych klubów
W. S. nie będzie przyjmował żadnych kart

nie

zgros.zeń

W'wht wyn <zy
Tli (;::>p;:' r.1

ani zwolnień.
2. Przewiduje się termin na tumiej "PieTwszego Kroku Bo'kserskiego" w cZilJSie 00 l do
15 listo+pada br. Dokładny termin poda,ny bę
dzie w ,najbliższym czaoSie.
3. Podaje się do wia.domości, że mi.slrzos,twa drużYlllowe Okręgu klilJSy B rozgrywane
będą w czasie od 15 listopada ·br. Termin zgło
szeń podany będzie w następnym komunikacie.
... Wyznacza się terminarz dnt9iej rundy
drużynowych mistf7'J,stw Okręgu kIeSY A:
9.10. Zryw - Zjednoczone
t 1.1 O. Ikape - Concordi.a
12.10. ŁKS - Tęcza
18.10. Ikape - Zjed'loczOllle
19.10. Concordia - ŁKS
19.10. Tęcza - Zryw
29.10. Tęcza - Ikape

więc

się r;Pll'

n;p'zwlocznle,
c7n;c!

~ :iI/cM
~
_._,_.
t7
_~ _

II

~--"'.'
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Łódź,

Kopernika 60

ślusarzy

1 trzech pomocników
Zgłoszenia

kół

towego. Jednocześnie W.S. podkreśla, te bit
dzie go ściśle przelStrzegał. W wypadku nieolbecności lekarn:a na zawodach delegat W,S.
nie dopuści do prowadzenia zawodów. Gospoda.r.ze naJtomias.t będą karani walkowerem.
Priewodniczący W. S.: B. Kolodziejcza1l .
Sekretarz: B. Klimczak.
----

Mstrz .s· w~"!!Ita
przegrywa
,"

I

?

W

.

Paryz· U

Podczas zawodów kolarskich w konkure.ncji międzynarodowej, które niedawno odbyły
s:ę w Paryżu, miala miejsce wielka niespodziaDka w postaci porażki tegorocznego rrustrza świata w sprintach - Anglika Harrisa,
Har,ris zostal wyeliminowańy w półfinale przez
Włocha Teruzzi·ego.
. Finał s rintów wygrał rrustrz Fra.ncji Sensever prz:d swym rada.);; em Faye. Ten ostatni wygrał glówny wyśc' g na dystansie 500 m
w doskonałym czasie 30,8 sekund. co jest
wynikiem o O 2 sekundy lepszym od reko~du
F'
..
t' d t
.
rancJI na ym ySlansle.
W wyścigu na 500 m Francuz Sensever był
drugim 'przed Anglikiem Harrisęm.

Łodz.i

Oz s al mecz Zryw -"Ikaae"

dwóch tokarzy
dwóch

9.11. ŁKS - Ikape
9.11. Concordia - Zryw
13.11. Zryw - Itkaope
15.11. Tęcza - Concordia
16.11.. Zjednoczone - ŁKS
Kluby wymienione Iia pierwszym mie]s~
są gospodarzami zawooów,
5. Podaje się do wiadomości, iż w czasie
zawodów przy rin!F mogą być tylko człoMowIe ŁOZB, lekarz l praosa. W wypadku stwlerdzenia obeC!lO~~ osób niepowołanych, d.elegal!
W.S. nIe dopuscl do prowadzenia zawodowo
. 6. Delegatami na zaw~dach o drużyn,)we
.
mIstrzostwo klasy A będą·
1.10. godz. 19 Zryw - Tęcza - ob. Kry~lak
4.10. godz. 19 Jk6ipe - Zryw - ob. B~dna-I'
. '
rek.
5· l0. godz. 11 ConcoTdła - Tęcza ob . .
Krys iak,
.
\
5'.1,0 ..go.dz. 11 ŁKS - Zjednoczone - ob.
RumIDskl.
.
.
.
Pr~ypoIl:l1na 8U: klubom, te zawo~D11t
moze br~c udZIał w ~ awoda.ch klubu, do . kto·reg? podpl<sał zgłoszen . e, doopler~ po ~otwlerdzenlU pr~ez PZB. Start zawodnIka me potwlerd
PZB"
.
ł
rowna Slę me 7.1} o~zoD\~mu,
zonego p~ez
ne ~:r~~~ęll~iz:n~aZłz~!~~~hPZ~:~;;:;
- Jkape w dniu 13.9. 1947 r.
. 9. Przypomina się klubom o obowiązku
przestrzegania paragrafu 30 Regulaminu Spor-

Z drutunow. mistrz.ostw

zatrudni natychmiast

PLENARNE ZEBRANIE KOMITETU DZIELN.
RUDY PABIANICKIEJ
Dziś o godz. 16-ej w lokalu własnym przy ul.
Wieniawsldego 5 odbędzie się plenarne posiedzenie komitetu dzielnicy Rudy Pabianickiej.

J

Tęcza

DYREKCJA ŁODZKICH ZAKŁADOW
CEWEK PRZĘDZAJ NICZYCH

__

ZEBRANIA KOt PPR
W dniu. dzisiejszym odbędą się zebrania
w następujących fabrykach instytucjach:

3_~_:~_~_:
_~_~_'~_d_no_c_z_~_~_s_-_c_o_.n_c_o_rd_i_a_ ___
8.11. ZjednoczQne -

I __

r. 8

Wydziału .Sportowego

ślusarskich

osobIste w Wydziale Per-

sonalnym.

RUDA PABIANICKA

W sali Teatru Popularnego przy IJIL::y Ogrodowej 18 odbędzie sill dlzi~,iaj mecz o druży
nowe mistrzostwo Łodzi w boksie. pom,ędzy
drużynami Zrywu i Ikape.
Obie dl'użyny wY5,tąpią w swych najsiln:ejszych sokładach.
Początek 'zawodów o godzinie 19.

~I;;'~:'::;';:~::::::::':j::"d'", St.- fwięto sPortowe Milicji Obywatelskiej
Komenda Milicji Obywatelskiej m. Łodzi piłkę siatkową o mistnoslwo Komisariatów
o'rganizuje z okazji święta trzylecia istnienia M. O. m. ŁodaJi.
M. O., ciekawą imprezę spo+rtową, ktara odbę.Program wyglądać będ~i.e naSl!ępują(o:
dzie się w niedzielę, dnia 5. 10 br. o godz. 13
Turniej piłkarski:
na bo,i's ku Spol'towym KP Zjednoczone.
godz. 13-ta: Cen.tralna Szkoła P Jl.-Wychow.
Program zawodów przewiduje tumlej pił- M. O. - ZWM Zryw (Koziny);
karski o puchar przechodni, uf.1.lJlldowany przez
godz. 14.ta: Klub Milicyjn ~ go SlowarzyK '
d M O
Ł -'-'
'1 d ; 1
szenia Sportowego - RKS "Skra";
omen
ę .' . m. O'LWI,. przy ws.po 'i z.d.• e
4 ch
społow
C tr In
S k ł P l Wych
godz. 15-ta: Zwycięzcy półfinałów;
ze
:
en a·. e) z o y 0,;-.
'
godz. i6-ta: POKonani z pólf.in'l'o·w.
M. O., ZWM Zryw Kozmy, RKS ,,skra I Kluu
bu Milicyjnego Stowarzyszenia Spo.r:oweqo.
Turniej odbędzie się systeme'!l pur:haroPoza tym odbędzie się finał zawodów I{ wym. Cz.as trw~nia gry 2 razy 25 min. Zawody
SRODMIEŚCIE
\ . sędziować będzie ob. Górski.
O godz. 13,15 "Elektrosan". O godz. 13-ej
. .
W międzyczasie odbywać się będą finałoZjedn. Przem. Drzewnego, koło Muzyków. O
we rozgrywki w piłce siatkowe] o mistrzo~odz. 14-ej Centrala Węglowa.
O godz. Hl-eJ
C t I S k ł ar
- p r
h M
stwo Komisa'ria1ów M. O. ż następującym proStraz Przem. przy ~jedn. Pończ. O godz. 8-ej
en r~.na z o a
lc~row o lt.- yc. ORP gramem:
.
w Lodzl
urządza
w dnIU TANECZNĄ
4.10. 1947. r.połączoną
o godz.
rano lO Głos Robotniczy" 21.30
WIELKĄ
ZABAWI;:
go dz. 13-ta - K"
omlsaMat 5 ze zwycięzcą
BAtUTY
z różnymi atrakcjami, przygrywają dwie orkie- spotkania 3-14 Kom.;
O godz. H-ej garbarnia "NIecała",
stry taneczno-jazzowe. Dochód przeznaczony na
godz. 14-ta Komisariaty 12-9;
cele społeczne. Zapraszamy wszystkich obywa.
godz. 15 - zwycięzcy wyżej wymienioteli. Komitet Zabawy.
nych spotkań zmierzą się o pierwsze 100ej'sce
KOMUNIKAT
i nagrodę ufundowaną przez KO ' nendę M. O.
Wydział Propagandy Komitetu Łódzkiego za
m. Łodri;
wladamia że w poniedziałek, dnra 6.10 br. o godz.
godz. 16 - Spotkanie towarzyskie w piłkę
Pr
z
e
my
s
ł
wełn
17-ej w świetlicy KL ul. Sienkiewicza 49a siatkową o nagrodę Komendy M. O. m. :c>dzi.
od.bę:łz:e sie kolejne zebranie kola Lektorów.
~ier w$z{! ń słwo
Centralna Szkoła PPR - Te<.m MiL'.ii Ob}w .'
OBECNOŚC ClŁONKOW OBOWIĄZKOWA.
Po skończonych zawod ::ch odbęd7:e się u·
30 września w przemyśle weInianym najlepszy
wynik dnia osiąg(lął Zawadzki Zygmunt, pracow roczyste wręczenie nagród i dyplomów pam ! ąt
nik PZPW Nr 2, który wykonał swe . zadanie kowych dla zespołów biorących udział w :mODCZYT
Komitet PPR przy Zarządzie Miejskim w dzienne w 165 procentach. Drugie miejsce za- prezie sportowej.
Wstęp na powyższe zawody dla społeczeń·
Łodzi podaje do wiadomości wszystldm cz/cn!wm, ją pracownik tej samej fabryki - StanisIaw tuie w dniu 4 października 1947 r. (sobota) o go- kasik (163 procent). Trzecie miejsce oslągnąl stwa bezpłatny.
Sekcja Zapaśnicza K.M.S.S WyjE'Żdi;l do
dzinie lG-ej (4 po południu) zostanie wygłoszony pracownik PZPW Nr 39 Eugeniusz Pinkowski
Turku gdz :e sloczy spolkanif )f:Jpdqando\V ."
odczyt przez pułkownika A. Pokornego na temat: (158 procent).
We wspólzawodnidwie zespolowy'P najlepsle celem spopuldryzowarua SpOI "'.' ~aJdsniczey '
.Operacje obronne pod Leningradem",
na prowlDc.ii.
. 'lOMITET
wyniki osiągnt1y PlPW Nr 35.

GORNA PRAWA
O godz.· 17,30 PZPB Nr 4,
GORNA
.
O godz. 14-eJ' PZBl Dek.
PRA WA ŚRODMIEJSKA
. t
k I
O go dZ. 18-eOl ~re~owke. opo ~r 2. K Ol godz.
16-ej Zakłady
ZleWlars le, apler
o orowy.
O godz. 15,30 "Durabella". O godz. 16-ej f.
"Grabsld". O godz. 14-ej "Eisert Schweikert",l
"Karolewska M:1nufal<tllra". O godz. 16-ej "Zeh
Szlif". O godz. 15-ej PF Nr 12 _ oddział 5.

I

Zab1wa taneczna u mIfc antów
w

Mistrz świata Harris (Anglia) w
1
Teruzzi'Ul (Włochy) na torze "Paic de Princes"
p
.
Z
h'l Wł h b 'd' A l·k
w aryzu.
a c WI ę
oc o ej Złe ng I a,

L·Sli.,y
daUJ Re!lakc)-.
•
,

W' k
b ' +I
ł k
ZWląZ u z ezm eresownym as awym
zamIeszczeniem w swym pCl'Czytnym piśmie
komunikatu, dotyczącego pitkarskiego spotkania towarzysk Iego w dniu 22. 9. rb. pomiędzy
Dyrekcjami i Radami Za:kładowymi PZPWl. Nr
6 (d. Leonardt) i PZPB Nr 17 (d. Stolarow), dochód z której to imprezy pClzekazajiśmy za pośrednictwem Zw. Zaw. na odbudowę W:trszdwy - niniejszym wyrażamy Redakcji .,CioSU
. Robotruczego" jak najserdec'LIliejsze pJdz:ę!<owanie.
Dyrekcja: (-) H. Eglerskl.
Przewodniczący Rady Zakładowej:
(-) J. Tomczak.

any

wa'czy o

•

~awodowego

.

~(onfekcyj~o..:.<?dzieźowego

w

Łodzi,

nianej 68 (dawn.!.ej sala Brauna)
odsłonięcie

za-

nastąpi

sztandaru na które zaprasza
Zarząd
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