Cena 5

zł.

Opłata

pocztowa uiszczona

Pamięci

ryczałtem.

bohaterów

Przed siedmiu laty w Warszawie i jej
okolicy okupant hitlerowski
szubienicach 50 więźniów Pa·
wiaka, którzy niemal wszyscy byli człon•
kami Polskiej Partii Robotniczej lub
Gwardii Ludowej.
Powieszenie 50 najlepszych synów kła·
sy robotniczej miało być odwetem za za·
mach, który dokonany został na linię ko·
lejową węzła warszawskiego i był jedn~n
z ~jwiększych sukcesów w wal~ z oku-pantero.
W przeddzień rocznicy ofiarnej śmier
ci tych bojowników o Pclskę Ludową, w
słoneczne popołudnie 15 bm. odbyła się na
cmentarzu wojskowym w Warszawie pod
ni.osła uroczystość dla uczczenia pamięci
ŁÓDŹ, NIEDZIELA 16 PAŹDZIERNIKA 1949 ROKU
Nr 285 (1197) strac<>nych.
ROK IV.
Koło tnblicy pamiątkowej
zebrały się
rodziny poległych bohaterów, ich towarzy
sze broni, oraz liczni robotnicy i pracownicy wa:rszawskich zakładów przemysło
wych, którzy przybyli ze sztandarami w
szeregach delegacji partyjnych i związko
wych.
Orkiest'ra odegrała marsza żałobnego,
po czym rozległy się dźwięki Międzynaro•
dówki, symbolizującej zwycięstwo idei, o
którą walczyli polegli. Pochyliły się czer1 określił Pan utworzen:e pokojowej Niem:ecNa drodze do zbud'J- wcme sztandary, spowite kirem. Wokół
Do Generalissimusa
k;ej Republiki Demokratycznej jako punkt
J. Sta.lina.
wania jedno1:tych, n:e- tablicy złożone zostały wieńce, świadczą·
W imieniu narod
zwrotny w dzllejach Europy. Umie on ocen:ć
zależnych, demokraty- ee o tym, że
lud Warszawy nie zaponiemieck:ego wyraż:
w pe}ni Pańskie stwierdzenie, że pokój w Eu
cznych i pokój mihtją- mniał tych, którzy walczyli o jego wol·
my Panu nasze gorąc
za zapewniony, jeżeli
cych Niemiec i do zdo ność i postęp.
1 ropie uważać można
podziękowanie za wzr·
narody radziecki i niemiecki wykażą swe zde
bycia w ten sposób r ó - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
szające i światowe zn
cydowanie do walki o pokój z takim samym
wnież sympatii i poczenie posiadające sło
napięciem swych sił, z jakim prowadziły woj
pareo:.a wszys~ch nawa, jakie skierowa
nę.
·
rodów świata - naród
Pan do nas w związk•
ślubujemy, że uczynimy wszystko, aby poniemiecki przez u~ta
z utworzen:em N:emi
ważne s:ły, których uc!eleśnieniem jest Nh~asze pczdrawia okryty
ckiej Republiki Dem<
miecka Republika Demokratyczna, walczyły
chwałą naród radziecUbiegłej nocy chińskie wojska ludowe
kratycznej i jej rząd ·
l nadal ze wzmożoną stanowczością o utrzyma
l<'i, którego wola pokowkroczyły do Kantonu. W chwili obecnej
Naród niemiecki pr1
nie i utrwalenie pokoju.
iu i osiągnięcia są dla
75 proc. terytorium Chin znajduje się w
dziwia konsekwentr
Przy wykonywaniu tych zadań czerpie nan!ego św..etl::i.nym przy
rękach Armii Wyzwoleńczej.
politykę pokojową n
ród niemiecki s;łę : ufność ze świadomości,
kładem.
Szczególnie
W Kantonie panuje zupełny spokój,
du radzieck:ego, któr
. że wielki naród radziecki, jego rząd i Pan oserdeczne pozdro •viesklepy są otwarte. Plakaty rozlepiane
w tak w;doczny sposób
sobiście nie odmaw:ają mu sympat'.i i czyn- nfa i wyrazy podzięki przesyła on rządowi
przez wkraczające wojska wzywają ludprzynosi narodowi niemieckiemu korzyści. nego poparcia. Ciepły ton Pańskich słów nie rad~eck:emu i jego mądremu, wielkod·.iszność do zachowania spokoju i prowadze• Dz:iękuje on rządowi radzieckiemu, a przP.de uszedł uwadze narodu niemieckiego.
nemu
Wodzowi.
1
nia normalnego życia.
wszystk:m Panu raz jeszcze za deklarację oPrezydent Niemieckiej
Premier rządu Niemieckiej
głoszoną dnia 10 paźdz~ernika przez Pańskie
* • *
Republiki Demokratycznej
Republiki Demitkrałyeznej
go najwyższego przedstawiciela w Niemczech
Wojska ludowe, które wyzwoliły Kan·
(-)
WILHELM
PIECK
(-)
OTTO
GROTEWOHL.
- generała armii Czujkowa, na mocy której
ton, znajdują się w odległości 60 km od
Berlin, 14 października 1949 r.
przekazano nam funkcje adm1nistracyjne w
brytyjskiej kolonii Hong-Kong.
Niemczech ~ przez to umożliwiono powstan;e
Agencja Reutera donosi, że oddziały
Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
powstańców antykuomintangowskich ob·
W związku z Pańskimi W.elkodusznymi sło
sadzają granicę brytyjskiej kolonii Hong.
wami naród n:emiecki potwierdza znów z. na
Kong na jej odcinku lądowym. N aj waż·
ciskiem, że uzna.le historyczną winę, jaka na
niejsza miejscowość na wschodnim od·
n~m ciąży z nowodu napadu na socjalistycz'1y
cinku tej granicy Sza-Tau-Kok ZJlajduje
odbllq
~ię
potężnglft
echelft
róUJnież
Związek Radziecki Naród niem:ecki uznaje
się całkowicie w ręku oddziałów party·
szczerze zobowiązanfa, WYnikające dlań z uterenie zachodnich Nlelftiec
zanckich.
•
kładu poczdamskiego, których wykonanie leKomitet
Centralny
Poseł Landtagu Nadrenii - Westfalii WilKPD
(Komunistycznej
ży przede wszystkim w jego własnym !nterePartii Niemiec) ogłosił deklarację, podkreśla ligs oświadczył, że robotnicy Niemiec Zachod
s.i.e.
Naród n:emiecki ze szczególnym wzrusze- jącą konieczność zrozumienia przez cały na- nich dążyć będą do podwojenia swych wy.
niem przyjął do wiadomości słowa, w których ród niemiecki historycznej doniosłości słów siłków w walce o pokój i zjednoczenie NieStalina. Komunistyczna Partia Niemiec wy- miec.
raia Generalissimusowi Stalinowi gorące poPoseł Ernest Geber, który jest przewodnidziękowanie za jego pismo do narodu niemi&
W największym kinie stolicy Meksyku odczącym rady zakładowej jednej z wielkich
ckiego. Komunistyczna Partia Niemiec uczykopalń Zagłębia Ruhry, oświadczył; że gór- był się staraniem Polskiego Biura Inforni wszystko, aby poprowadzić ludność Niewalczy przeciw Tito
miec Zachodnich na drogę przyjaźni i współ nicy niemieccy nigdy nie zgodzą się na to, macyjnego - pokaz filmu „Ostatni Etap".
Mimo terroru pol:cyjnego, panująceg·') w pracy ze Związkiem Radzieckim,
na drogę by ich wysiłek został wykorzystany przez Na pokaz przybyło 3 tysiące osób. - Wśród
Jugosławii, w narodzie
wzrasta ruch oporu. walki o pokój wraz z całym obozem
demo- podżegaczy wojennych i monopolistów. W publiczności obecni byli członkowie rządu z
W fabrykach coraz częściej zdarzają się straj kratycznym.
wielu fabrykach, hutach i kopalniach Zagłę
ki i starcia z policją. W okręgach górskich
bia Ruhry odbyły się spontaniczne zebrania, ministrem spraw zagranicznych Tello na czetworzą się jednostk: ruchu oporu. Młodzież ju
Agencja
ADN
donosi,
że pismo Stalina od· na których odczytano pismo Stalina. Robot- le oraz korpus dyplomat.Yczny.
gosłowiańska wstępuje do oddziałów partyzanckich i do nielegalnych organizacj~ pod- biło się niezwykle głębokim echem również ~icy. przyjęli słowa Stalina burzliwymi owa- . lfilm spotkał się z entuzjastycznym przy•
CJanu.
. ·,1
1 Jęciem.
Z:emnych, aby walczyć ze zdradziecką kliką w Niemczech Zachodnich.
najbliższej
stracił na

I

I
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„Slubuiemy walczyć o pokóf
Odpowiedź·

prezydenta Piecka i premiera Grotewohla na pismo Generalissimusa Stalina

Kanton zdobyty I

60 km przed Hong-Kongiem

I

Historyczne

słowa

Stalina
na

--

laród

„Ostatni Etap"

odnosi sukcesy w Meksyku

iugosłowiański

*

rządzącą.

To jest prawdziwa przy jaźń!

Bnia•gigant

Wyniki Konkursu im. Fr. C opina
Pianiści

podarunkiEm od Lw. Radzieckiego
W przeciągu najbliższych lat uruchomimy w Polsce olbrzymią hutę,
mogącą produkować rocznie 1,5 miliona ton stali surowej, to jest więcej, niż wynosiła roczna produkcja .
całe-wo hutnictwa polskiego przed
wojną. Budowa tak gigantycznego
zakładu hutniczego stała się możliwą tylko dzięki pomocy Związku Radzieckiego, który dostarczy Polsce
,Pełnego wyposażenia tej
wielkiej
huty.

radzieccy i polscy

W nocy z 15 na 16-go bm. ogłoszone zosta
wyniki IV M;ędzynarodowego Konkursu
im. Fr. Chopina.
Dwie pierwsze nagrody im. Prezydenta Rze
t · . Pr
R d Mi · t ·
czyipospo1~ eJ 1
ezesa a y ' ms row, w
wysokości po 1 milionie zł. każda przymlano:
BELI DAWIDOWICZ (ZSRR),
HALINIE
CZERNY_ STEFA..:TSKIEJ
(Polska).
,„

zajęli czołowe

I

nych ~600 tys. zł.) WSKI (Polska).

miejsca

WALDEMAR MACISZE wy (400 tys. zł.) - EUGMIUSZ MALININ
(ZSRR).
Czwartą nagrodę Min:stra Kultury i Sztuósmą nagrodę polskiego radia (350 t ys.
ki (550 tys. zł.) _ JERZY MURAWLOW zł.) , - ZBIGNIEW SZYMONOWICZ (Polska).
(ZSRR).
Dziewiątą nagrodę PaństwoweJ· Opery i Fil
h
··
W
(300 t
ł)
TA
Piątą nagrodę przewodniczącego Centralnej
armon:i w
arszaw:e
ys. z · Rady Związków Zawodowych (500 tys. zł.) MARA GUSIEWA (ZSRR).
WŁADYSŁAW KĘD RA (Polska).
Dz1'es1'<>.t"·
D"·
'
"'odę
ZWl·ą-'·u
Kompozytoro·..,
„ „ ...,..
=
„
Polskich (250 tys. zł.) - REGINA MIERZADrogą nagrodę
Komitetu Ministrów dla
Szóstą nagrodę
Komitetu Wykonawczego NOW (ZSRR).
Spraw Kultury w wys. 800 tys. zł. O'trzymala Roku Chopinowskiego '.450 tys. zł.) ...- RYJedenastą nagrodę
Instytutu Fryderyka
BARBARA HESSE-BUKOWSKA.
SZARD BAKST (Polska).
Chopina '. 200 tys. zł.) _ REGINA SMEN•=================::::::.:_.T.::,;rze=c::,:ią:_:n:,:a.r:::,r::od:ę::_:M=dn;:_;isit:::,:r~a~S~p::,;ra:.w:_;Z~ag:;r:_:a:,:n~i:;;cz:;:-:.__:S:i;::ó:dm:::ą:_:;n::aigr::_o::;d::;ę:...!p~r~e;;;zy;_;d~e~n;:_;t;,::a~m.:,;·_;s:t:;.._;W:.::,:ar~s:::;z~a- DZIANKA (Polska).
Dwunastą nagrodę
Związku Zawodowego
czynkowych na Dolnym śląsku. Poddani oni
Pracowników
Kultury i Sztuki (150 tys. zł .)
zostaną leczniczemu działaniu szczaw alkalicznych, które oczyszczają drogi oddechowe - TADEUSZ ŻMUDZIŃSKI (Polska).
i zapobiegają tworzeniu się trwałych zmian
11 1 ~ 1 1 ·· 1 n 1 11 u1 1 Fili 1' 1 ' 11;1;11 11 111 111 1 :1 1 1. IJl l l' łill ll lU ll l l! ł lll: 1 11 1 1: 1 1 ~ 11 1 11 1 11 1 11 1 111 111 1 1.1: l'l lllfflllllU
llll!tnl''I 11111.I lull:l''ll I I I
pylicowych w płucach.
ODZNACZENIE MIN. MICHEJDY.
czej przeciwko chorobom zawodowym w roPonadto górnicy oraz hutnicy, którzy cierpią na choroby reumatyczne, otrzymają speDnia 15 bm. w sali Pompejańskiej Belwe- ku 1950.
W Lądku - Zdroju uruchomione zostaną cjalnie urządzony dom w Jastrzębiu Zdroju: utorowały drogę Moch'owi
deru Prr,·~ydent Rzeczypospolitej udekorował
ośrodki
lecznicze wczesnych wypadków oło·
do stanowiska premiera
za wybitne zasługi w służbie państwowej
PMT WYKONAŁ PLAN 3-LETNI.
ministra zdrowia, ob. Tadeusza Michejdę, wicy. Wykorzystane zostaną do tego celu
Minister spraw wewnętrznych w rządzie
Do dnia 4 października rb. Polski Monopol Queuille'a, Jules Moch, uzyskał w głosowaniu
krzyżem komandorskim
z gwiazdą orderu tzw. radoczynne cieplice siarkowe, które oży
wiają przemianę materii i działają skuteczTytoniowy wy.konał 3-letni plan produkcji. up01_vażnien?e parlamentu do tworzenia rziJdU,
Odrodzenia Polski.
niti
w
wypadkach
zatrucia
matalami ciężkimi,
Do wykonania planu 3-letniego przez PMT, c~yl~ tzw. 1_nwestyturę. Komunikat oficjalny
W uroczystości uczestniczyli: prezes rady
ministrów, ob. Józef Cyrankiewicz, minister jak np. ołów . .A.keją tą objęci z~ną pra- w znacznym stopniu przyczyn.iła się ofiarna oswmdcza, ze Moch otrzymał 311 głosów, pod
cownicy hut cynku i ołowiu, fabryk akumu- postawa robotników, dobrze zorganizowane czas gdy wymagana większość konstytucyjna
oświaty, ob. dr Skrzeszewski, minister kolatorów, drukarń itp.
współzawodnictwo or11z coraz lepiej rozwija- wynosi 310. głosów. N a 534 deputowanych, bio
munikacji - ob. inż. Rabanowski, minister
Górnicy i robotnicy kamieniołomów objęci jący się ruch racjonalizatorski wśród pra- rącyc~ udzmł w głosow1miu 223 głosowało
poczt i telegrafów - ob. prof. Szymanowzostaną
lec_:i;eniem
w
kilku
ośrodkach
wypoprzeciw.
cowników poszczególnych wytwórni.
ski, oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie
Jak z tego wynika, nowy premier francuski
Zdrowia ob. ob. dr Sztachelski i dr Kożusz
Moch uzyskał formalnie zaledwie 1 głos po-nik.
n~d konstytucyjną większość. Jednakże prze„
bieg głosowania i obliczenia głosów wskazuZWALCZAMY CHOROBY ZAWODOWE.
ją, że. na v~~t.. ten minimalny „sukces" Moch
Fundusz wczasów pracowniczych zaprojekzawdzięcza roznym, rzadkim w dzhijaeh par.
tował znaczne rozszerzenie akcji za1>0bie~aw
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mówi

kołchoźnik r·a~ziecki

Wrażenia z pobytu we wsi Wilkowice i fabrykach łódzkich
.W rOkn bież\cym bawila w Polsce delegacja chłopów radzieckich na
czele której stał przewOdniczący kOłchOzu „Zd°'bycze Października" ~or
DubkOwiec·k i. Opisując swoje wrate1nia z pO•bytu w POisce Dubkowiecki

mówi m. in.:

1

Przypomniałem sobie, jak w PTZeszłośd ma1~nad 1polscy i·ozniecali nienawiść

między Polakami i Ukrail'1cami. I oto
Prezydeu t Polski Ludowej, który pocho·dzi z ludu, siedzi, jak towa1·zy;:z, z prostym chłopem rad.7iec·kim i prowadzi
k 1

kie.i przyjaźni, łą,c·zące.i dwa narody po!!',ki 1 redziecki
Przed wyjazdem byliśmy na audiencji przyjacielską, po·ga\vęd ę.
u Prezydenta Rzeczy.p ospolitej Polskiej, Kiedy wy,jeżdżaliśm:v z Polski odproBolesława Bieruta, który powitał nas waidza!i nas robotnicy Wp,rszawy oraz
serdecz1nie, a mnie ują,ł za rękę i posa.- przed.Etawiciele rzę.du, ot·ganizacji par·
d zt·1 01b o·k siebie.
.
p owiem p;;·awdę,
. d Y c h c1a
. ł
że tyjnych
i społecznyc h . K az,
mnie to bardzo wzruszyl·o. 'Vie!e myśli nam uścisną,ć dłoil, powiedzieć jaki·eś
przemknęło mi p·r zez głowę. Bo ll'OlliY· serdeczne, przyja.z1ne sło'\vo. T jeszcze
śleć tylko, że oto ja ukra.ińs·kl chlop, raz odcz.uliśmy,
że znajdujemy
się
dawniej biiida:K, siedzę obok p.rezy ter· \\'Śrórf \der:i\.Ch rrri.rlłciół, zrc·~1.1111i~.·~ta zagra1nicznego pańs·twa. Gdzie i kie- my, że prz~'.iaźń narodu po·l!>kie~o i ra,1,• w;dziano rnś pDdo'i1:1ego?
lctz!eckieg-0 żyć będzie po wiecz~1r, rza.sy.

Po zako11czeniu obrad III Kongresu
Zwią.zku Sam<YpOmocy Chłop1skiej, w
którym braliśmy udział jako delegaci
Zwią,zku Radzieckiego, wyruszyliśmy
do województwa. lód:~kie,go.
Int@?e.s()IW.ało nas przede wszystkim
życie chłOPÓ"'
„ 1· dlateD'o
,., 'T\.n..J'.ech.ali'
„~
-~mv
wprost do wsi Wilkowice. Na spotkanie
nasz.e wyszła kobieta, niosą.ca ina śnieżno-bia.łym ohru-ite wielki oochen biał.ego
chleib.a. Przyjrzałem się Je.i uważnie . i
- Skąd ja .iGL znam?
Kobieta uśmi~chnela się do mnie p-rzy
jaź.nie i WÓWC."Zas .ie. poznałem: była, to
Maria Walas, uczestniczka pierwszej
delegacji chło1pów polskich. którzy zwie
dzili Ukrainę. \V czasie te.i podróżv goś
eihi. oina w moim kołchozie „Zdobycze
Pazdziei·nika".
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tu~:Y przy jednoczesnej pracy zawodowej nie
jest bynajmniej rzeczą nieosiągalną - jak
to się Pani wydaje. W Łodzi istnieje Korespondencyjne
Gimnazjum,
Aleje Kościuszki
nr
45. Wielu ludzi
pracy zdobywa
tą drogą ma.turę.

k

w·

Na1'lepsze

eh kiipów radzieckich. Zabie·r ali też oczy
wiście głos chłopi polscy, Było to prawdziwie braterskie zespo1enie ludzi. których przez wieki ca.te rozł11czaao, ~ieją.c
między nimi niezgodę, a którzy obMnie
żyję. w przyja·znych, dobrych stosunJr.ach sąf'i·
., edz.k1'ch, O·P·""""·m1'en1'en1· \"l
• "llr1'... . .
'mi ideami Lenina-Stalina, ideami socjalizmu.
Nic dziw:nego, że każdej wzmiance o
przyjaźni naszych narodów tow.arzy~zyłv rzęsiste okla.sikt i olp·wki na cześć
przywódców Zwią,z.lrn P!l.dzieckiego i
Polski Ludowej.
W Łvdzi zwied·ziliśmy pań<>twuwą fabrykę włókienniczl'J, nr. 1. Oi:rnjrz·?li:5my
posz.czególne oddziały, zapoznaliśmy slę
z metodami piraq.-, rozmawialiśmy z rn- ----------------~::-.
botnika.m i. Ucioeszyliśrny się szczerz.e
PAŃSTWOWE ZAKŁADY
dowiedziawszy się, ?:e IVŚ!"Ó(J :rnłogi jpst
PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO Nlt 6
wjeju przodo~"ń.ików pracy, idórzv wy.
w Łodzi. ul. Rigómka 17a
pełnia.ie, tfo 2-3 i wie cei inorm i pracu-1
'. atrudnią natychmiast:
ją.. jak przystab nn .~.o~i:>li::;t ów.
1) KIEROWNIKA Wydziału tnweW czasie P·l'Zerwy w je.inym z odJziastycji
2> KIEROWNIKA Ruchu 1 Euc~gełów odbył się wiec. Nasze ukazani.<! siQ
na wiecu
pow1'tano
niemilkn<q~ymi
tyki (Elektryka)
.,.
3) ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA Wyoklaskami i okrzykami. Na p·ożegr-ani'"
działu Mechanicznego
robotnicy łódzcy ofiarowali każdemu '[
4) TECHNIKA - WŁOKIENNlKA
nas p.odarunek z •napisem: .. Z Was1.egv
5) SLUSARZY - ELEKTBOMOSsurowca - naszymi rękoma. Prosimy
TERÓW
6> PRZYKRĘCACZY na. selfaltt9 ry.
prz~rjąć ten skromnv podarunek".
Zgło s zenia osobiste
przyjmuje WyP od arulll'k 1. t.e b ar d zo na.s wzruszy l Y.
7iał Personalny.
931-u
bowiem znów przvpomni'l.!·1 nam o \•: ipl 1
0

I

I. Turgieniew

Spotkanie
W

piękny,
je.sienny dzie11. wy:brałem
do lasu.
P.0igiocl1a byla sł{)1neczina,
a rzeźkie powietrze napełniało .serce n1,c~uści(t i b.')lło zapowiedzią, spokojnego
wieczoru.
l~siadlem i oito nagle
zobaczył.em w
się

zjawę.

Siedziała

ode mnie,
ręce miała opusz·czone na kola1
na, a. w
fednej z nich pęik po·l nych kwiatów. Czy
sta, biała kos•zula zapięte. pod ' szyję i
dwa sznury "żółtych p·aciO'I'.ków.
Ładna z nie.f była dziewczY'nal
Piękne, puszyste włosy koloru po·pio~
łu wysuwa . ły się s·p '°d chustki. nasunię
tej na czoło. Nie mogłem dojrzeć jej
oczu. bo miała opuszczone p'°wieki, ale
za to dostrzegłem pię.knie zaryswa:ne
brwi, długie rzęsy, na policz.k u zaś świe
że ślady łez. Była, bardzo miła, tak, że
nie S'Z.pedł .ie.i nawet ·k rótki, g-ruby nos.
Ale przede wszystkim podobał mi się
wyraz jej twa;rzy: pr'Osty, sz.czery, l)e~en
dziecinne.i ufności.
Wid-0cznie ez, e.kała 11a kogoś.
Nagle coś )':ię pmuszyło. Wzdrygnęła
się,
wyprostow.a.ła
i z1adrżał:a pełna
ocze-kiwamia„.
Nadszedł młody człowiek,
który mi
się odrazu nie p·o'll-0 1bał. Wyglą.clał na
kamerdynera. oo·g atego pana. Ubrany
był w brą,zowe pa!to, prawdo1
p odobnie
swojego pana. z.a.pięte poid szyją,, Miał
róoowy krawt z liliowymi wypustkami,
czarną, .aksa.mitn1;1.
cz.a.pikę
ze złotym
galonem. nasuniętą, na brwi. Sz.tywne

rękawiczki zakrywały jf!go krzywe P' ~ , l-

ce, pokrvte złotymi i srebrnymi pierścic
niami. Twarz jego rumiana, o be•zczelnym wyrazie, naJe,żała do takich, które
raża mężczyzn, a p·odohają, sie lwbie-

Win

Kiedy ujrz-0! ją, podszedł do nie.i lekko kolyszącym się krnkiem. Ręce wsuną..ł w kie.szenie i. ledwie spojrzaws·z y
ua dziewczynę, usiadł obok nie.i.
- A co? Dawno tu Już jesteś? - spyt.ał patrzą.c w bok i ziewają,c.
- Dnwno już. Wiktorze Alek.sa,ndrow1'czu! - od. p·o"'iedzi"ała 111· e od razu.
"
- A, - zd.if,i.ł cza.pkę i znawu ziewną.ł
- omal że nie zap·omnia.ł·em ... Jutro wy
iez· dz' arny!
•
_ JutiV>?. _ pn""I.edziała d·zi'e.wcz.yna
v••
"la ·n a n1·e2'0 z_·a]ę.knion'.'ffi wzroi. S"""f.r
"'" ,,....
,,
·
·'
kiem.
- Jut1·0,
ale ni"' placz, Akulino!
Wi0sz, 7 e n1'e z·noszę'" tego!
"'
"
- Już nie będę - rzekła,
szybko, połyka. 1·„r. łzy - W1'ęc .1"utro 1'uż .1·erlziecie?„.
""
A kierl.v
zoba.czymv. się znowu?
.V

7

- Zo.I Jaczymv się, whaczymy! Jeśli
nie w przyszłym roku, to kiedyś późnie.i! Pa.n mój zamierza .ieclmć do Petersburga na służbę. J\foże PQtem pojedziemv zagranicę.
- Za.pomnicie o mnje, Wiktorze Alek
sandrowiczu - zauważyła. głosem pełnym smutku.
- Dlacz.g o mi.ałaJbym zapomnieć o tobie? Tylko nie bq,dź głupia i słuchaj
oj ca!
- Przecie,ż k-0chałani. tylko was.„ 'Jak·

::-i JO

PRZEl\IYSŁOWĘGO

w ŁODZI

INŻYNIERÓW LĄDOWCOW i
ARCHITEKTOW
2> TECHNIKÓW BUDOWLANYCH
0
NY"'H
3) MAJSTR W BUDOWLA
"'
4) Slł.l! POMOCNICZE TECHNICZNE (ta.kże uczniów szli:ół budowlanych),
Zgłoszenia przyjmuje Oddz. Personalny
f,ódź. ul. Legionów 21
9f\O-u
1)

4

Codzienna nnwelk<1 ,,l:xpre ....:.u"

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDO\VNIC'l'WA
zatrudni:

I

Była to
młoda
chłopka .
dwadzieścia
może
kro.ków

*

WROCŁAWIA: - Zdobycie ma.

prze d WIe
• IkIm
„
f e·St I aIeD1

W świetlicy wiejskiej odbyło się Wi(+
kie zebranie, na którym pirziemawialo 7

ludzką,

PILOT" Z

W sprawie tekstu podanych piosenek radzimy zwrócić się do księgarni „Książka", „Czytelnik" i in„ względnie do miejscowego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
STAŁY CZYT;LNI; _ ~JCZYM: _ Oże-nil się Pan z wdową, która miała. jedynego
rzygotowonio o iegoiq ońco
syna. Obecnie pasierb liczy lat 14. Swoich
li
dzieci Pan nie posiada, ale chciał Pan zastąpić
pasierbowi ojca. łożyć na jego wychowanie oraz czynić wszystko, aby mieć z niego,
- jak Pan pisze - „na czarną godzinę opiekę nad sobą". Ale uważa Pan, że z pasierba
łódzkie zespoły świetlicowe walczyć będq -nie jest
uda się nic zrobić, gdyż - według Pana
próżniakiem; matki nie słucha i ... zoW Warszawie 0 palmę pierwszeństwa
stał na dtugi rok w czwartym oddziale. w
końcu zapytuje Pan, czy „dla takich próżniaWe wszystkich prawie świetlicach świetlicowe w:vstą.pil'J. w ramach festi- ków" nie ma jakiejś państwowej szkoły bez.zwię.z·kowych na terenie· Łodzi panu.ie walu z montażami radzieckich pieśni i płatnej, gdzieby takich młodzików uczyli rzewielkie ożywienie. Dv1biegają. ko11ca tańców narOdów Z.S.R.R.
miosła.
ostat,nie prznmtowa.nia do organizowazesp-Ołv wvróżniC.Ue w elfminacfach
Drogi Panie! Pomimo najlepszych chęci. nie
nego p·rrnz Centralną Radę Zwią;zków udadzę. się nasł(>,pnie do WarszawY, umiemy znaleźć usprawiedliwienia dla tego
Z·i a.w<.1dowyc l1 swie
' · tł'icowego f es t'1wa lU gd.z·~e
w
·
alczyć b„d
o palmav pt"erwszen'- rodzaju
postępowania.
Czy zawsze
nigdy tzw.
nie miał
~
.,.
Pan 14 lat?
Czy był Pan
„cusztuk radzieckich .i 1xisyjsldch, w któ- stwa z zespołami z całegó kraju.
downym" dzieckiem? Czy gdyby ten chłopiec,
rym, .ieśli chodzi o Łódź, udzia.ł z.głosiło
W okresi.e przedeliminacyjnym P.O'- był Pana synkiem, pragnął by Pan również
czterd:deści zes1p.ołów.
szczególne świetlice wystawią. p-rzygoto szybko pozbyć się f!O z domu - jak Pan to
Na eliminacjach łód'>'.kic.h. które odbę- wane sztuki na terenie więks•zych za- bezwzględnie zapowiada? Prosimy zrewidodą się w d.niach 11, 12 i 13 listopad.a kładów p.racv. Niezal·eż·nie od tego pro- w:i.ć swo.ie ~tanowisko, a na pewno dojdzie
ujrzymy między innymi „Wyspę pOko- jektowainv jest w~rjazd około trzydzie- Pan do ws~ólnego z. nami w:nios~u, że, c~łop.
iu" Pietrowa. „Rewizora" i „Martwe ~tu zespolów u. a wieś i do miast p.owial cu, poz?awionemu. OJca, nalezy się własme od
dusze" Gogola, „Oświadczyny" Cwcho- towych. gdzie wystawione będą, sztukl Pana oJcowska op~ka ..., *
w.a i inscenizacje utworów Maja.k owskie radzieckie i montaże muzvcz:no-t.anecz- HENRYK z ŁODZI: Wiersz, niestety, nie
go. Poza tym Poszczególne· z·cspoły ne.
(et)
nadaje się do druku.

pomyślałem:

pobliżu nieruchomą,

n

STROSKANA MATKA: - Jest Pani wd?V.:'
i posiada dwoje dzieci ,które z powodu c1ę.z
kich warunków materialnych wychowała z t.-u
dem. Teraz syn ukończył już 7~klasową Szl~o
łę Powszechną. Pragnie Pani żeby chłopiec
dalej się uczył, ale nigdzie nie ma wolnych
miejsc. Co zrobić?
. . . .
Sprawa nie wygląda tak beznadz1;Jme, .Jak
się Pani wydaje. Są miejsca w G1mna~JU11l
Odlewniczym w Pabianicach, przy ktorym
jest również internat. Syn Pani prawdopoclobnie będzie mógł uzyskać stypep.dium, gdyż
akcją tą objęte są dzieci ludzi niezamożnł'ch.
Gdyby Pani miała, jakieś trudności, pro.s1~y
do nas napisać, a pomożemy w załatwiemu
sprawy.

_„.w. .,. .__.W________
_..
• IO" d k.

- -· -
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n
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otrzyma elektryczność w biezqc~m roku

•

'
Z.iednoczenie Energetyczne okręgu
łódzkieg-o p 1rowadzi intensywne roboty
elektrvfikaryine w flO wsiach.
Do końca bież. roku 70 wsi ot1·z." m.a
·'
w okręgu łódzkim energię elektryczną.
w 1·ealizacii planu elektrvfikacji wsi
P·rzoduje powiat częstochowski, w któr~·m przyiącl'Oino do sieci 10 wsi, a. w
dalszych 5 ws.iach rohotv sę. w tQikU.
D o t yc h czas k os7. t Y eI Pk try f'k
· \\'SI·
1 ac.ii
·
wvmo~ły ponad 55 miln. ?:ł.

żeż więc
mogę słuchać ojca.
który nade.idzie zima. a wiesz, że w zimie
.~hciahv
mnie wyda.ć z.a maż za inne- .iest tu na wsi obrzydliwie. Dlatego jego?
dziemv do Petersburg-a, Są, tam takie
- Ty, Akulino, nie jesteś głupia, r0r cuda·, jakich s.fl1bi~ •nfa wyobrazisz na-

zumiesz więc, Ż·e pragnę twojego dobra)
Wp·r awdzie tark, jak twoja ma.tka, nie
jesteś zwykłą, chłopką., ni,e masz jednak
wykształcenia. musisz zatem słuchać
ojca.
- Ależ to okropne, Wiktorze Aleksain
drowiczu!
Ach glupia jesteś, moja drogal
A co tam masz? - p·rzysunał się do niei
- Kwiaty?
'
- Kwiaty! Popatrzl'ie, i·a kie piękne!
podała mu pok ·niebieskich bławatków
p, rzewiązanycb cienką. traw1;1..
Wiktor l,e niwie wyciągną,ł rękę i z.a.
czę.ł bawić się kwiat.ami. w pewne.i .iednak chwili upuścił .ie na ziemię i, wy·
k
ł
ją.wszy z boczne.i loesze·ni l_lalt.a 0 rą.g e
szkiełko, starał się wsunac .iek sol?ie w
oko. Marsizczył się przv tym, ·ręc1ł noł
·
ak
sem - nie uda wa o mu się to Jedn .
c
t 0 . t?
t ł
dziw'{)IJ.
.o
1
1:a.
0
·
ies · - spy a a z
Ak u i·rna.
,
- ]\1
onokl · to ł · ?
Do
- cz.ego · s uz.v ·
ż b
· · , ·1· ć
e Y IepteJ
vie zie ·
- Polmżcie mi to!„. Nic nie widzę!
· taki 1·es
- p rzym·r uz· oko· Acl1, nie
· . teś głupia! - wyrwał jej monokl z ręki.
Biedaczka zacze.rwieniła się i westchnęła.

A h,
w·kt
·
- „,c
i
orze Al.e k san d row1czu,
ciężko mi będzie bez was!
Wiktor wytarł mo·n okl i włożył go do
kieszeni.
- Tak, będzie ci z p·oczątku cięż;ko.
Chwyciła go z.a rękę i pocałowała . .i1;1.,
on zM protekcjonal<nie cią..gnął dalej.
- Tak, tak! jesteś dobrą. dziewczyną,
ale co robić? Osą.dź sama„ My z panemJ
nie mo·żemy poz.ostae tuta.i, bo wkrótce

I

wet we śnie.„ Jakie domy, jarlde ulice,
jakie towarzystwo!„. Ale po co ja ci to
oipowiadam? przecież i ta.k tego ni,e zro
zumiesz! No ale cz.as już. żehym poszedł...

-

Zostańcie jeszcze

-

Jakaś tv dziwna! Cóż mal.lil: ci p·o-

chociaż

chwi-

leczkę!
- Przecl!:Lż P·ożegnalem się już z tobą!
- C::7-v nie powiesz mi już więcej nic?
wiedzieć?
- Chociaż słóweczko!

_ Ach, ciągle to sarno! _ wstał
żył czapkę na głowę.

wł·o-

Łkajl',lc zasłoniła ręka OC'Z:V.
I co
się teran ze mną. stanie? WYrtac!za mni•e, biedną., zamą.ż za byle k()go... O.i dolo moja dolo! - padła twa•rzą,
, k a ła .
k
na t rawę t. l'Ozp,a.
się gorz o.1
Wiktor po;patrzył na nię.. - i za;raz potern ociszedł wielkimi kro·k ami. Ona
spojrzała za nim. chciała do·gonić, widocznie jednak nogi odmówiły .ie.i pos.łuS"zei1sh\.'a, bo zn<J'Wu upadła na kola-

na.
Nie mogłem dłużej ·wytrzv. mać. PodszerHern do nie.i, ażeby pod1nieść .ią. z
ziemi. lecz ona, zo.haczywszy mnie, padniosła się sama i, porzuciwszy kwiaty,
P'°tbiegła w la.s.
Podniosłem pęk porzuconych bławat
ków i polami powędrow.ałem dalej.
Zbliżał się wieczór, ies1en wyzłacała
ostatnie liście z 1rze'\v. Ogarnął mnie
wielki smutek. PowTódłem do domu,
ale obraz biednej Akuliny prz.eśladmvał
mniP dale.i: a bławatki, które już da wno, dawno P·Owiędły, przechowałem do
dzisieiszegl) dni.a ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - „ E X P R E S S ILUSTROWANY:' - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRZY&ODY WICKA I

po·życzde

I

STR• .I

WACKA

I

po-1

SZABERSKI: - Najwięcej luibię
SZABERSKI: - Goni nas! ..• Jaik.o praik
WACEK: - Hallo panowie!
Stać!
na sło1 nie! A pan na co?
tyk powiedz pan, co robić?...
Przecież to tylko my! Powiadam ci,
SOBEK: - Tylko na tygrysy! Lubięl SOBEK: - Ja polowałem tylko na zwiewaję, ko1rnkursowo!. .•
WACEK: - E nie! Chce.mv tylko zro-jgrubego zwforz.a ! Ojej!... Co to?
tygrysy, ale niech pan powie!
WICEK: - A tak rozprawiali o polQ-1
bić nies·podziankę zna.jom:vm.
SZABERSKI: - l\Ioże jeleń?...
SZABERSKI: - Kiedy tio nie słoń!.„ wa.rniach na grubego zwierza!
WICEK:

Gospodarzu,

kożuch na dzisiaj...
CHŁOP: - A co zmarzliście?

nam ten

Piękny

lo•wać

I

dar PSS- u Nie po.wtórzymy tegorocznego

15 milionów na odbudowę Warszawy
Prezydent Minor przyjął wczoraj delegację Powszechnej
Spółdzielni
Spożywców w osobach dyr. Wincentego Sta
wińskiego oraz ob. ob. Mariana Feliń
skiego i Stanisława Nowicki.ego.
Delegacja wręczyła prezydent0<wi czek
na 15.115.891 zfotych na odbudowę War
sza wy. Na sumę tę składają, się do•browołne składki pracownicze oraz d()'płata
zarządu spółdzielni.
Akcja zbiórko·w a
na odbudowę stolicy w PSS - trwa
nada.I.
(x)

Zawczasu
akcji.

nq konferencji inspektorów pracy

w Filharmonii

Jak Łódź zamyka tegoroczny bilans remontowy? Dotąd wykonano w rb. 125 ka
pitalnych remontów z Funduszu Gospodar
ki Mieszkaniowej, 45 średnich z kredy·
tów przyznanych przez Radę Państwa oraz około 1500 drobnych napraw z materia
lu wydanego komitetom domowym p-rzez
Zarzad Nieruchomości.
·
Ch~ciaż wyniki te są znacznie lepsze
niż w roku ubiegłym, trudno mówić tu
o maksymalnym wykorzystaniu możliwości.
Wiemy przecież doskcnale, że to co
już zrobiono i to co · się jeszcze zrobi
w
tym roku - to zaledwie przysłowiowa
kropla w morzu potrzeb.

Humor i piosenka P"f~k~-d;;ohek
w wykonaniu
Ilf
Wiecha, Minkiewicza i Fogga IWI·

Dziś tj . w niedzi~·lę i poniedziałek Q
godz. 19.30 w sali Filharmonii (Narutowicza 20) w tryskają.cym humorem krnncercie • wieczorze. autOl'"-kim wystę:pią
w· h M" k" w· . Fogg
~~lcet~ ,~nk~~ieic;Jharmo~ii w godz.
O-l3 ·i 11_ 19_30 . ma członków zw.j
z zarezerwowano część biletów ulgo
awh
Vv-Ve ·
W
wa 'M
ff
ar••w••t1111

A- tom Seo us·
~'ł

m"'1ał

I••••

O czwarte! nad ranem Felek z Frankiem
wysi;li ululani na ulicę. Po godzinnej wędrów
ce Felek ogll}da się - Franka nie ma. Machnął ręką i poszedł dalej. Aż zaszedł do Ogrodu Zoologicznego.
Na gie zatrzymał się przed zakratowaną
klatką, w której siedzi goryl i woła zrozpaczonym głosem:
- Fra ... Franusiu! I za co cię to za kratkę wsadzili? ...

• • *
ukończył medl•cynę i

Znaczna ilość dziurawych dachów nie
doczeka się w tym roku naprawy. Fundu
sze, którymi miasto dysponuje, nie będą
w calcści wykorzystane. Zresztą przy spo
rzędzaniu spisu budynków wymagają
cych remontu wybrano tylko część obie·
któw - te, które zna.jdowaly się w najgorszym stanie. Reszta mu!ii zaczekać do
roku przyszłego.
Dlaczego się tak stał<> - nie jest bynaj
mniej tajemnicą. Po prostu akcja remon·
towa rozpoczęła się z dużym opóźnieniem.
Przystąpiono do niej dopkro w
końcu
czerwca, chociaż warunki atmosferyczne

ZMP

d
•
•
In I
o z1ez ro u o n1cza

podejmuje

m

ZObOWiązania

·

.

al •

OuZI

PfOdUkCyjne i SCCjalne

·

Prze.z mur - do pasera
a paser i

*

Ł

d · ł
d · d' Id ·
·
b
·
·
d · · ·
ł 'dO'~~czynłaJd~. ~lę Womdos. e h 2~~ ; ~a3 . ~.Jil1U.J.?tdz-O.l-OdWlą,zama po mes1ema poo Ztn.Ie] ro o ziezv.
1rnac
.... "' nomu I • l •
b.m .. w salach ~ilh~rmoinii obrado"_'ać
W pTzeded.niu konferencji otwarta, zobędzie ko_nf.erenc.1a łodzk,a z.~~.P„ .~tora stanie w gmachu zarzą.du łódzkiego
pod~~m~'.le
do·r~·bek. orgarnz.a.c.i1 o~ Z.M.P. wystawa, obrazująca Gsiągnięcia
chwil! z1ednoczema az do o·statmch dm młódzieży, na której ObCk wielu interei wytyczy podstawow•e zada1nia na przy- sujęcycb plansz, z.Obaczymy również ci.e
szłość.
kawe ekspOnaty jak np. m.akietę Ob<>zu
Już Od dłuższego czasu młodzież na- harcerskiego, mikrOskOpijne ubrania,
szego miasta podejmuje zo·bOwiązania schematy
produkcji itp., wykonane
przez posz.:2ególne kOła terenowe.
produkcyjne i socjalne, crynem kOnfeWstępem
do konferencji stanie !'ię
rencyjnym pragnąc uczcić ów wainv konkurs zespo·łów Ś\vietlioowych, odbymament W Sw0im tyciu.
wają.cy się dziś i W dniu jutrzejszym W
Młodzi tkacze podwyższaję, jakość swo- Domu
Kultury Milicjanta i trwają.ce
.ie.i produkcji, powstaję, 1J1owe świetlice, obecnie eliminacje dzielnicowych wyporządkuie się boiska,. organizuje
się staw e;azeteik ściennych.
Najlepsze z
nowe koła Towarzystwa przyjaźni pol- tych gaz,e tek wystawione zosta,ną, ina. wy
sko-radzieckie.i, organizacje szkolne po- stawie ogólnołódz.kie.i.
(ef)
R

rozpoczął prak
Onegdaj spotyka go znajomy.
- Co słychać, doktorze?... Jak tam praktyka? ...
- świetnie... - odpowiada młody lekarz
złodzieje
Wyobraź pan sobie, że ostatnio podwoiła mi
Jest publiczne. tajemnicą, że niektóre
się ilość pacjentów.. .
- Co pan mówi? ... Złapał pan już drugie- z prywatnych sklepów, zajmujących się
go pacjenta? ...
skupem we•łny, kupu.iGt bardzo chętnie
przędzę wełnia,ną., pochodzą.cę: z kradzie
*
*
Ferdek i Merdek zabawiają się rozmową. ży z fa.bryk państwowych. Do tego rO- Wisz - powiada Ferdek - mój wuj dzaju „kupców" należał również niejaki
jest taki wysoki, że jak chce sobie włożyć ka- HarlOp, zam. Kilińskiego 154. Pnsiadał
pelusz na głowę, to musi przyklęknąć ...
sklep przy ul. Rzgowskiej 4.
- To nic... - odpowiada Merdek. - Go- GnC swói
t
·
'' . b l"
.
L dwik
zęs :vm1 goscm1 V 1 u n~ego
u 1
rzej jest z moim wujem ... On jest tak głuchy,
i
Edward
Olczakowie,
(Kahska 28), aoże nie słyszał nawet o odkryciu Ameryki.
starczają.cy mu przędzę wełnianę,. kra·
"'
* szczęśliwym ojcem„ ...:zioną w PZPW nr. 36. Sprzedawali ją
Kelner Serwetka został
po 2.300 zł. za kil-ogram. Przędzę tę kuKoledzy gratulują mu i pytają:
- Syn, czy córka? A jakie ma włosy, jas- pow~li oni od _robotników te.iie fabryki
Mariana Rychlika, (Staszyca 8), Józefa
ne, czy ciemne?
Kelner Serwetka odpowiada krótko i węzło Bednarka, \Kapucyńska il), Franciszka
żygadłO (Da. szyńskiego 50) i Stanisława
wato:
Jastrzębskieao. (Kopcif1skiego 6).
- Mah> """"rna.I

Alojzy

tykę lekarską

•
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przystąpiono w Łodzi do sporządzania planu
Jak się przedstawia bilans za · rok bieżący?

Tegoroczna akcja femontów do biega końca. Jeżeli pogoda dopisze, roboty zewnętrzne można będzie kontynuować jeszcze dwa - trzy tygodnie.
Dalsze ich przedłużanie mijałoby się z celem. Dachy muszą być naprawio·
ne do pierwszych słot jesiennych. Gdy rozpada się już na dobre - będzie
za późno. Co innego jeśli idzie o roboty wewnątrz budynku. Te - jak już
wczoraj donieśliśmy - mogą być i będą prowadzone również zimą.

ill. Rusinek w lodzi

Dziś

• •

emonły -1uz

--0--

\V dniu wczorajszym przebywał w Ło
dzi minister pracy i opieki społecznej
ob. Rmine.k.
Minister Rusinek wziął udział w konferencji inspektorów pracy, na. któ1'ej
obecni 'byli również p;rzedstawiciele
Okręgowe.i Rady Związków Zawodowych.
Celem konferencji bvło ustalenie wytycznych
dotyczących
usprawnienia
działalności iim;.pekc.ii ):}racy w oiparciu
o organiza:cje społeczne i zwią,zki zawodowe.
(m)

błędu

I

- za mury obozu
Kradzieży przędzv dokonywano w ten
sposób, że przerzucano .ie. przez mur faLiryczny na przvle:;i~ po.;,ec;.ię. na. które.i
zamieszkiwali Olczakowie. Tu zbierała
if,1. Marianna Olczak, a na.--t1mnie ~~· no
wie .ie.i Edward i Ludwik zawozili ją. do
Harlopa.
Orzeczeniem Komis1·i Spec1·a1ne1· skie.
.
rowa:no dCYbraną. paczkę zło lziei i pa "e0

•

rów do oh-0zu pracy przymuso-.~e.1. Har[opa na okres dwunastu miesięcy, Edwarda i Ludwika Olczaków na Osiemnaście miesięcy, Rychlika na dwanaście
. .
.
~esięcy, Bednark? i Żygadło na. dz1ewięć, a Jastrzębskiego Oraz Manannę
Olczak na sześć miesiacv_
(mk)

pozwalały ją rozpocząć

trzy

przynajmniej

o

miesiące wcześniej.

Jeżeli musimy się już uczyć na błędach,
to smutne doświadczenie tegoroczne niechaj będzie nauką na przyszłość. Remon•
ty muszą się rozpoczynać już w marcu,
ażeby mogły objąć jak największą ilość
budynków!
Dlatego też z zadowoleniem notujemy
wiadomość, że w dniu wczorajszym odby
la się już pierwsza konferencja, dotyczą
ca akcji remontów w 1950 raku. Udział
we wstępnych obradach wzięli przedstawiciele Zarządu Nieruchomości, wszyst•
kich trzech Dzielnicowych Rad NarOtiowych, lUiejskieiro Przedsiębiorstwa Budo•
wlanego, Miejskiej Rady Narodowej itd.
Postanowiono, że komisje remontowe
przy poszczególnych DRN·ach sporządzą
w ciągu tygodnia spisy domów wymaga·
jących naprawy w przyszłym roku. Spi"
sy te zostaną narrtepnie· uzgodnian:e, po
czym sporządzi się kosztorysy i opracuje
ogólny plan akcji na terenie naszego mia
sta.
·
Jeżeli rozpocznie się ona w marcu, a nic
nie stoi na przeszkodzie, bilans r. 1950
wypadnie niewątpliwie dobrze. Z sa•
mych tylko funduszów FGM można hę•
dzie wykonać około 700 kapitalnych re•
montów, nie licząc szeregu drobniejszych.
Poza tym szeroko razkręcona będzie ak
cja drobnych napraw z funduszów włas•
nych Zarządu Nieruchomości, który podo
bnie jak i w tym roku, ale na większą
skalę wydawać będzie materiały budowla
ne komitetom domowym i blokowym.
Do sprawy tej przywiązuje się duże zna
czenie. Nie ulega bowiem wątpliwości,
że po to, aby ogólny wynik był dobry nie wystarczą tylko fundusze i inicjaty•
wa władz. Udział w tej akcji musi wziąć
całe społeczeństwo, cały świat pracy, po•
magając w miarę możności w remontach
budynków!
(o)

Nowa cena

•

masła

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Cennikowej m. Łodzi ustalono nową cenę masła śmie
tankowego. Wynosi ona 740 zł za kilogram
i obowiązuje od dnia wczorajszego.
Jaja sprzedawane w sklepach spółdziel
czych, PDT oraz w sklepach OS~i kosztują
w detalu po 25 zł. sztuka.
Nowy cennik nie ustala cen masła osełke>
WJ>go ani jaj, sprzedawanych na targowiskach, gdyż wszelkie ograniczer.'.9. na tym
odcinku zostały jak wiadomo zniesione.

WKolumnie przystanek

pociągu Wrocław-Warszawa
Począ wsz:v od dnia 14 b.m. p0tcią.,g <isobowy nr. 514, ku:rsu.ią,cy na trasie Wroc
ław - Warszawa zatrz~1 mywać się bę
dzie również w Kolumnie. Pociąg ten
przyjeżdża do Kolumny o ·g odz. 7 m. 28
i ~toi tu Pół minuty.
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młodego

dl_a zwycięskich zespołów fabryk włókienniczych
Jeszcze więcej „extry" damy w następnych miesiącach!
W~zoraj w sali konferencyjnej Zarządu Głównego Zw. Włókniarzy od·
~yła się. u~ocz3'.stość wręczenia nag rócf zwycięskim zespołom, które w okre·
sie w~zesnia osiągnęły najlepsze wy niki na odcinku produkcji „extry"
Pierwszą nagrodę w wysokości 70 tys. zł, otrzymał zespół Apolonii Bań·
ko~skiej z PZPB Nr 6, dwie drugie po 50 tys. zł zespoły: Romana Wesołow·
skiego z PZPB Nr 3, oraz Ireneusza Marczykowskiego z PZPB Nr 2, zaś dwie
trzeQie po 50 tys. zespoły: Heleny Michalak z PZPB Nr 6, oraz Wojciecha
Balcerzaka z PZPB Nr 7.

Nie poznaję swych starych znajomych
Masy włókiennicze Łodzi nie zawio
z. ;lbawe_~~ianej ~rójki", „dwójki" czy
dły zaufania 'jakim je, obdarzono. Mo
„sl.ódemki . Są niby tacy sami jak zwy·
żna mieć pewność, iż osiągnięcia wrze
kle a jednak inaczej brzmią ich głosy i
śniowe w walce o jakość tkanin są tyl
inny mają wygląd ich oblicza. Są wzru·
ko wstępem do dalszych sukcesów.
szeni. To prawda. Ale prócz tego jest je
Tych sukcesów, które pozwolą na
szcze ~o~ co z~stanawia i zachwyca. W tym
stworzenie tak szerokiej sieci zesp~
co mowią między sobą, w słowach i ich
jakości, aby mo:W·
łów najwyższej
zachowaniu dominuje ton szczerego entu
wym bylo zorgani~1Jwanie całych fa·
zjazm:.t i radości.
bryk, które poprzez podniesienie ja·
Wojciech Balcerzak, który pierwszy
kości tkanin dadzą podstawę do wzro
na wezwanie związków i partii zorganizo
stu dobrl}bytu i zarobków całej klawał zespół konkursowy najwyższej jakosy robotniczej.
ści, wita się z nami mocnym, młodzie6Następuje kulminacyjny punkt uroczyczym uściskiem dłoni. Szare oczy pod cie stości: wręczenie nagród. Nie brak też
mnymi łukami brwi błyszczą nietajoną ra kwiatów. Kosz pięknych cyklamenów o·

trzymuje Qd Rady Zaldadowej swej fa
bryki ob. Apolonia Bańkowska, zdobywnyni pierwszego miejsca.
Wśród nagrodzonych z jej zespołu znaj
duje się i jej wychowanek fabryczny Sta
nisław Hajduk, stawiający pod jej kierun
kiem pierwsze kroki przy warsztacie.
Wszyscy oni otrzymują po 16 tys. zł pre
mii za dobrą jakość wyrażającą się du·
źym procentem „extry" przy zachowaniu,
a nawet przekroczeniu baz akordowych.
Apolonia Bańkowska jako kierowniczka
i organizatorka zespołu otrzymuje nagrodę w wysokości 22 tys. zł.
Miarą wyrobienia społecznego włóknia
rzy jest fakt zadeklarowania przez Apolo
nię Bańkowską i Romana Wesołowskiego
po I.OOO zł na odbudowę Warszawy.
Kiedy na zakorv:zenie uroczystości roz·
obrzmiewają tony >'Iiędzynarodówki czy wszystkich jaśnieją dumą i zadowole
niem. Radują się zarówno oni - zwycię
scy tkacze, jak i my - ich przyjaciele!

Na podium

zapalają światła

i przewod

przy

Zarządzie Głównym Związku Włókniarzy

ob. Hanuszkiewicz zagaja uroczystość.
To co mówi, jest dobrze znane rzeszom
włókniarzy. Ale pomimo, iż WSZJłSCy sły
szymy słowa te nie po raz pierwszy, jest
nam naprawdę miło, gdy padają nazwiska
wyróżnionych, otrzymujących dziś nagro
dy pieniężne za wstępny okres pracy, bę
tlący jak gdyby zaprawą do konkursu, roz
poczętego w całym przemyśle bawełnia·
nym w dniu 1 października.
Burzą oklasków witają zebrani na sali
słowa przewodniczącego Zarządu Gł . ob.
Kubiaka, że włókniarze kroczą w pierw·
szym szeregu do zwycięskiej walki o
ilość i jaikość naszej produkcji.
Uznaniu dla pracy i osiągnięć na odcin
ku przemysłu bawełnianego, daje wyraz
i przedstawiciel KŁ PZPR ob. Mamos,
stwierdzając, że dzisiejsza uroczystość po.
twierdza tylko pewnik, iż partia nie myli
się stawiając na człowieka.

metalowców
nam
Nie zabraknie
szkolenia powstanie w Lodzi
Ośrodek

Szkolnictwo zawodowe przycią.ga co-I wania aktu dokonał ze.sozłorocZ1I1y pryraz szersze rzesze młodzieży. Jest to wy mus i maturzysta szikoły metalowców, a
ni kiem pnemian, iakie zach{}dzą. w na tegoroczny wykładowca - technik-mesze.i gospodarce narodowe.i. Aby fahry- cha.nik St. Andrzejewski.
Olbrzymi budyinek mieć będzie dwa
kom zapewnić jes?.cze siliniejszy dopływ
należy budować wejścia od strony ul. Wigurv i Sienkle·
młodych fachowców,
coraz więcej nowych szkół zawodo- wicza. Zną.jd.I) się tu 24 sale lekcyjne i
pracOwnie, gabinety na pomoce :nauko\\ ych.
Przystępuje do tego m. in. przemysł we, sala gimnastyczna, natryski itd.
w r1aj;nowocześniejsze
vVypos.ażo·ny
metalo,vy, którv P 'l'ZY ul. Wigury 21
wznosi wspaniały, 4·pięłl"OwY gmach urzą.dzenia O~rodek będzie mógl pomie·
Oś:rOdka Sikolenia ZDw<>dOWego Przc·m. ścić na dwie zmiany ponad 1500 uczMetalowego. Wczoraj właśnie odibyło niów. Mieścić się tu będzie gimnazjum
się uroczyste wmurowanie aktu erekc~·j i liceum oraz szkoła przemysłowa. i kur
nego, dokonane w obecno$ci przedstawi- sv czeladniczo-mi.strzowskie. dla mło·
cieli władz miejo;kich. partii, organiza- dzieży. która . je.st już zatrudniona w
ZR\vodowych. \Vmuro- przemyśle metalowym. (ks)
c.ii społecznyeh
0
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bławar-

Bławatki przypominają coś Strzelmir·
skiemu. Ale co? Jego zmęczony gorączką
m6zg pracuje zwolna„.
- Ach, prawda ... taki sam kolor miaogarnęła go znowu
ły oczy Krystyoy! ·
wielka melancholia.
Machinalnie sięgnął do kieszeni i wycią

ciwności.

Tak, ale Strzelmirski jest chory, ~ar·
dzo zmęczony, a w dodatku zdeprymowa
ny wiadomością o śmierci Krystyny. On
nie ma siły do walki. On chciałby nai, a potem pracowac, w zgo.
o dpocząc,
pierw
ła innych warunkach: spokojnie i wygodnie. I w ogóle czy można żądać od niego.
ażeby zaraz teraz, po powrocie z obozu,
wziął się do pracy. A on zresztą miał przy
sobie skórzanv woreczek Oberscharffueb-

gnął jakiś pieniądz.

- Niech mi panienka da. ten bukiel:ik
oczu Krystyny„. chciałem powiedzieć ~b
watk6w! - rzekł zamyślony.
Mała dziewczynka spogląda ze zdziwie
niem na wysokiego, szczupłego pana, który, lekko chwiejąc się na nogach. idzie da
lej ulicą, trzymąjąc w ręce bukiecik !Ji.awatk6w.
Te bławatki mają w sobie widocznie ja
kąś magiczną moc, bo Strzelmirskiemtt
wydało się na sekundę, że uśmiechnęła
k
się do niego dobra twarz Krystyny. Tył o,
że Krystyna jest trochę inna, niż zazwy~
czaj. Oczy ma swoje, ale usta zmysłowe,
jak Teresa Starska.
Ucieszyło go nagle odkrycie, Że jeduals.
nie jest taki zupełnie sam.
- Teresa była dla mnie bardzo dobra
wtedy, kiedy siedziałem w obozie... PaI!liętała 0 mnie! Powinienem podzięko
wać jej za wszystko, co dla mnie zrobiła.
W ogrodzie, otaczającym pałacyk patichęceniem.
- Tego trupa wskrzesić zdoła tylko stwa Storskich, zieleniły się topole, i p'lcud, a ja nie jestem cudotw6rcą! _ wl6ld chniały lewkonie. Na dole ktoś grał na for
tepianie i cienkimi, dźwięcznymi głosika
się apatycznie rozpaloną słońcem ulicą.
Gorąco popołudnia obezwładni~o i zm~ m; śpiewały dzieci.
- Przedszkole, czy co? - wszedł na
czyło go do reszty.
- Spać!. •. odpocząć!. .. i nie myśleć o pierwsze piętro. Zadzwonił, nie bardzo
niczym! - jeszcze bardziej ciężkie stały wierząc, że znajdzie tę, kt6rą szukał.
Ale, o dziwo, los, który przez cały dzi
si<( jego myśli i kroki.
Czuje, że ma gorączkę. Swiat lekko kn; siejszy dzień był dla niego nieżyczliwy,
pdmienił się. Bo oto otwarły się drzwi i
ci mu się w oczach.
Na rogu ulicy mała dziewczynka sprze stanęła w nich ... Teresa Storska.
daje kwiaty. Wydaje mu się, że jest tro- Była elegancka jak zawsze, ale przy tym
chę podobna do jasnowłosego dziecka, kt6 trochę inna. Jakoś tak dziwnie rozjaśnio
re spotkał przed dwoma godzinami w na, dziwnie bliska. zuoełnie iak KrystyI na .•.
swoim dawnYm miesz.bniu.
227J

rera Krentza, tak że przez jakiś -czas m6gł
żyć beztrosko...
Apatyczp.ym spojrzeniem ślizga się po
tym cmentarzysku umarłych maszyn, po
pajęczynach, zasnuwaja,cych kąty i rozbi
tych szybach okiennych. Nie wierzy, że
ta fabryka da się kiedykolwiek uruchomić, jednakże Wierusz m6wi tak bardzo
sugestywnie, że w końcu ożywia się troch ę.
- Więc co, Leszku, zostaniesz z nami?
- przypiera go do muru Marek.
_ Chyba, że tak! Ale w tej chwili pozw61, Że odpocznę trochę! Jestem bardzo
zmęczony po podróży. Zgłoszę się do cieżegna go
bie jutro, to pogadamy! _
Strzelmirski i wychodzi.
Schodząc w dół, raz jeszcze rzuca 0 •
kiem w głąb przędzalni, a widok zniszczo
nych selfaktor6w napełnia go nowym znie

•
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zbiórka

na stypendia dla dzieci robotników
Jak wiadomo w J.odzi utwQrzo10y Z()ool
fundusz stypendialny im. Frydeiryka Cht'.rpina, w celu udzi-elania pomocy
uzdol!Tlionym muzycznie dzieciom rotbot
niczym i chłopskim.
Dla zdobycia konieczny.e h finansów'
na tę akcję zarząd Funduszu uirządzai
w dniu dzisiejszym w Filharmonii k<llll·
cert orkiestry Filharmonii Łódzkiej p00
Jako soliści
dyre•kcją. R. Mackiewicza.
wy·stą.pią. w koncercie słuchacze Wlrż·
szej Szkoły Muzycznej.
W dniu dzisieJszym odbędzie się td
zbiórka ulicvn.a na ten sam cel. (m)
stał

Wystawy ksiqiki

'

Niech pan kupi bukiecik
k6w! - zatrzymuje go mała.

Położył dłoń na ramieniu swojego przt
jaciela.
- Chciano mnie zrobić tutaj kierowni·
kiem. Nie powiedziałem ani tak, ani nie,
bo zapału mam wiele, . ale nie dość doreraz, kiedyś się zjawił,
świadczenia.
przyszło mi do głowy, Że nadałbyś się do
skonale na to stanowisko. Masz za sobą
studia, masz praktykę, m6głbyś być tutaj
bardzo pożyreczny! Zostań więc z nami,
a zobaczysz, że wsp6lnie dokonamy cud6w!
Oczy Wierusza połyskują jak dwie
gwiazdy, ale zapał jego nie udziela się
Strzelmirskiemu. On nie umie spoglądać
na rzeczywistość przez r6żowe szkiełka
·
optymizmu.
Przypomina sobie, to co widział na d?
le, w przędzalni, obrzuca fachowym spo1rzeniem zardzewiałe, pogięte części ma·
szyn, poniewierające się po g6rnej hali. To
wszystko jest właściwie szmelcem! Z te·
g? nie zorga~izuje~z już. nowc_>czesnej fa?rr
k1„. Chyba, ze zdobędziesz się na heroiczny upór, ażeby zwalczyć wszystkie prze-

Koncert

(w)

dością.

niczący Wydziału Współzawodnictwa

entuzjasty pokoi•

Do Łodzi 1Dadszedł interesują.cy lst
z.a.graniczny. Napisał go 12-letni Mek1y.:
kańczyk J. G. Basuto.
Chłopiec z·w raca się do swokh róweś
ników w Polsce z p1'0śhą, o nawiauwiie
korespondencji. Myślą. p•rz.ewodnią. tej
koresl)Ondencii ma być wymiana zdań
na temat walki młodzieżv o p01kój,
„Wojna - pisze młody entuz.i11Sta JP()J
koju - odbija się najdotkliwiej na dzie
riiach, dlatego też zohowię,zaine są. one
naipiętnować wo.i111e i przycz)'nić się do
wywalczenia pokoju".
M. in. Ba.suto wysunął w swym liście
projekt z·wołania dziecięce~ kooigrBsu
(a)
pokoju.

Poznajemy Zw. Radziecki
Wydział

Oświaty

Zarządu

m.

Łodzi

organizuje wystą . wy ksią,:hk.i pod has·
łem: „Poznajemy Zwią.zek Radziecki".
Wystawy dla dzieci i mfodzieży miesz
czą się w wyp.ożycza.lniach rejonowych
ksią.ż.eik dla dzieci i młodzieży: przy ul.
Żeromskiego 105, Wspólne.i 5-7, Inżyrnier
skie.i 4, Armii Czerwonej 41, Lim1iaow·
~kiego 25, Lokatorskiej 10. Ką.tnej V),
Rzgowskiej 165, Wileńskiej 22.
Wystawy bę.dą, otwarte od 15 do 31 paź
dziernika w dini -powszednie od godz. 11
do 16.
Takie same wystawy czynne bęrlą, rów
nież od 15 do 31 "Października w dni powszednie w godz. od 15 do 20 w rejonrywycb wypożyczalniach dla d<rfosłych
przy ul. Napiórk(lwskiep:o 96, P»usa. 15,
Sre-brzyńskiei 103, Syi;rna łowcj 1 {Ruda
Pa•bianicka), L€gionów 10, Ką,t.ne.i 26' t
Rzg--O\\"s'k i ei 33 .
i

I

•

Panna spogląda na niego zdziw~~na, za
skoczona - jak na kogoś, kto wr6cił z
tamtego świata.
Stoi przez chwilę bez ruchu, a potem
wolno postępuje krok naprz6d.
- A więc jednak, kochanie, wr6ciłdl
- jej piękne, niebiesl·ie oczy zachodzą
Izami„. I teraz są już zupełnie takie same, jak oczy Krystyny.
Pozwolił się poc::dować, ale jej gorącv
pocałunek nie zagrał mu na zmysłach.
Był zanadto zmęc·l.ony i sb.by. Przyjął
ten pocałunek jak pocałunek nie kochanki
ale siostry.
- Tak, Tereso, dziś po południ.u wr6ciłem ... - uśmiechnął się blado i pochylił
Chciałem ci przede
się nad jej ręką. wszystkim podziękować za to, żeś pamięta
ła o mnie wtedy, kiedy byłem w obozie ..•
Sama nawet n:.e wiesz, czym były wtedy
dla mnie twoje paczki i listY!
Teresa nie spuszcza z niego oczu.
- A ja dziękuję ci za to, żeś odrazu od
szukał mnie i przyszedł do mnie ... I dzię
kuję ci, żeś przyniósł mi ten bukiecik kwia
t6w.
pyta
- Jakich kwiat6w, Tereso?
zdziwiony Leszek. - Ach, prawda„.
Waży w rękach mały, szafirowy cię·
żar. Właściwie kupił te bławatki, myśląc
o Krystynie, ale skoro Teresa sądzi, ie
jest inaczej, trudno, nie będzie zaprzaczał.
- Weź je, Tereso!... Choć włakiwie
powinienem ci przynieść kwiaty piękniej
sze, zasłużyłaś na to! - jeszcze raz ca!u·
je jej ręk~.
Wielkie mieszkanie Starskich jest rozparcelowane pomiędzy kilku lokatorów.
Teresa zaimuje jeden pok6j, choć właś=i
wie mieszka ona w Warszawie, a do Ło·
dzi wpada tylko po to, żeby załatwić spra
wę ze swoimi meblami.
Strzelmirski siada na wygodnym fotelu. W pokoju pachnie dobrymi perfuma·
mi. Jest spokojnie, przytulnie.
O, jak dobrze iest odpocząć wreszcie!
(D. c. n.)
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Piwowar, jak górnik pracuje pod ziemiq .. - „Liliput" o pojemności 37 tysięcy litrów.
Czyżby pole kalafiorów? - Żeby nie zmarznąć, załoga popija piwko.„

Wizyta "Expressu Ilustrowanego" w łódzkiej "fabryce piwa"
- Duże ja.sne! Dwa ciemne! B{)ln1'ba j ora.z zaJJezpieczył produkt przed zep·su- końcowy proces formentacji bur zliwej .n y w sierpniu. Załoga pracuje ochoczo. a
ciem, została od 11iego oddzieloin.a t. zw. oglądamy w szóste.i z rzędu kadzi. :Kolor werwy dodaje„. piwo. Ka1żdy z pracow·
Jasnego! Trzy angielki ciemnego!
Wystarczy krótka obserwacja w P1rzy- brz.e·cz1ka d-0 chłodnicy, p:rzypomina1ją- \inieżno-biały ustąpił miejsca burszty- ników oitrzymuje bowiem swój de1putat
godnei jadłodajni, aby się prz,eko1na . ć, c:ej kszfaMem tacę. Ten oglądany p!l'zez nowemu. Piana zanika. Stąd płyn wy- - 1 litr dziennie. Jak się dowiadujemy
jak wielkim popytem cieszy się ·piwo. nas „liliiput" posi.ada pojemność 37.000 pompowywanv jest do ctużych cystern mimoch{}dem - męż.czyźni zasmakowaAle czy zdajemy sobie siprawę, gdy' je !itrów! Płyn ochładza się tu i nasyca tle aluminiowych, w których piwo dojrze- 1i w napoju i nieraz przekraczają, niezamawiamy i wychyla-'.lly je w cią.gu !l·e m. Do ochłodzonego płynu dodaje się wa. A gdy już dojrzeje - przv pomo·cy szkodliwie zresztą. normę.
pomp wytłaczane jest prz,ez filtry do
Przedstawicielka. płci „słabej", przo-paru chwil - że c11oc,h y najmniejsza drożdż.e piwowarskie
naczyń transpQtrtowych i wędruje do od- downiczka He·l ena ·s erwik zapeW11ia
· •
*
jego ilość wyma.g a długiego cyklu probiorców - konsumentów.
dukc.ii? Czy wiemy o tym, że ta przenas:
*
*
Jesteśmy dwa piętra pod ziemią.. Oglą
wlekła procedura trwa około pięciu mie
- Wszystko się na:przykrzy, .iak się
*
sięcy, zanim bursztyi,1owy nektar dojrze damy olbrzymich kształtów miedzia,ne
za dużo!
ma
- Dlaczego tu tak zimno? Dwa sto<paparaty chłodnicze o karbowanej poj.e do konsumpcji?
230-osobowa za!oig.a fprowadzi ws.pótWi·erz'Chni, ·zwięks1z1a:ią.cej płiasz,cz~rz;nę nie niżej zera. Dowiadujemy się, że po- zawodnictwo pra.cy ina odcinku dy:Stty·
•
,„
Za.irzyimv do pie~wszego z rzędu bro- chłooz.enia. Pomiesz.czenie to również wietrr.e jest specjalnie chłodzone przy buc.ii, higieny i produkcji. Poza tym rpo
waru. Weźmy jako przykład „Łód.zki wyłożone jest kaflami i izolowa1t1e od in- pomocv lodowni, umieszczanej nad piw siadają. swoją. świeWcę, chór, kółko dra
nicami. Jest to bawiem konieczne dla matyczne i sekc.ię sportową.
Zdrój", przy ul. N{jwotki 34, obsługują.- nych.
Po aparatach ociekowych płyn śdeka Jo'bra produkcji
cv nie tylko Łódź i województwo. a,le i
Opuszczamy zakła.d pełni wrażeń i
Zaglą.da.rri.y je.s zcze do butelkowni.
wiele · innvch do kadzi fermentacyjny::h.
Warszawę, i Radom
(p.)
odąrze.ni zapachem„. piwa.
nieco
'V sąsiednich halach - długi szereg Grono pracownic w empikach ina gło„
miast.
Jęczmień, chmiel, drożdże, woida _ kadzi dębowych i a.luminiowych. Tutaj waiel1 prz·eglą.da. pod światło elektryczne
oto podstawowe pl'odukty w fabryikacji odbywa się właściwy proces fermenta- wymyte butelki. Automat napełnia je
piwa. Jedynie pierwszy etap prodwkji cyjny, t.j. rozt!dadani·e cukru słodowego piwem. Już nape·łnione - je>szcze raz
Nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Ksią;;
odbywa. się „na ziemi". Długo trwa pro- na alkohol i dwutlenek węgla. P-0jem- są. prz·e.irzane p·o d światlo, a po1tem naka i Wiedza" ukazały się ostatnio następują
klejana je&t balildN·ola i etykieta.
ces wydoib ycia ekstraktu sł.octowego z ność lrndzi - 24.000 litrów.
wydawnictwa: Apollinaire - „Wybór poePrzodownik German Borkowski, b. ce
- Czyżby kala.flory?
jęcz.mienia i gotow,a mia tej, w języku pizji", Gorki - „Matka" (C.R.Z.Z.), Lewińska
now
się
zaaklimatywwał
przędz.alnik,
kadź,
olbrzymia
wowairskim zwanej „brzeczki" wraz z Tak z daleka wygląda
- „Walka o nowe harcerstwo" i „Miasto Pol
chmielem OTaz pierwsza faza s·tudz,e- wypelnio1Ua falistą. pianką po brzegi. To wym zakładzie prncy. Dowiadujemy się 1 skie" (drzeworyty), Nexo - „Czerwony Mordrugi dzień stadium fermenta.cji. AJ.e że plan 3-letni zo s tał tuta.i już wykona.- ten", Simone _:_ „Ludzie, którzy zdradzili
nia.
„Zw-gczajne ży.cie", DyFrancję", Capek Życie piwowarów - Jak życie górni„Beldonek", Gmitrzykowski gasiń ski ków - up·ływa pod ziemią..
„Za przykładem Matrosowa", Jefremow W olbrzymie.i hali, której ściany wy„Gwiezdne o kr ęty", Rozmaryn - „Polskie
czy·
wzorowa
p.a;nuje
ka.flami
ł<Jżone .są.
prawo pań s twowe", Siemek - „Dla większej
Potężnych rcnmiarpw kotły mie
~tość.
„LeniNiemiec", Stanisławski kłopotów chwały„.
d?iane, hermetyczlllie zamknięte. Usta- wybawią łódzkich
no", Trzciński - „Trójki tynkarskie", Fiszer
Wi01ne automaty i registratwy notują.
Jedna. z nich mieścić się będzie na od - „Doświadczenia", Kautsky - „Z dziejów
Kierowcy pojazdów mechanicznych w
„O inwaharnia temperatury.
Kościoła katolickiego", Lu-Szao-Czi Łodzi bardzo często narze,k ali na brak danym już do użytku parkingu przy ul.
Tutaj właśnie odbywa się f.aza warz.e.- odrp·owiedmie.i ilości stacji benzynowych Daszyńskiego. Drugą. przewidzia1no na ternacjonaliźmie i nacjonalizmie", Wirpsze nia. w ·k tórej czas i tempe,r atura. odgry- w 1naszym mieście. Chcą,c bowiem na- parkingu przy skrzyżowaniu KDściusZ:k.i „Sonata" i Wygodzki - „Przeciętny zysk i
cena produkcji".
waję. dec:ydu.ią.cl). rolę dla całego następ
musieli nieraz i Legionów, gdzie prace weszły już w sta
pełnić braki maszyny,
nego cyklu produkicii.
MA G L E n o M o w E
dium ko11cowe. W tych dniach wresz__i- Przechodzimy do mfosz.czą.cei się w długo wyczekiwać swe.i kolejki.
i z przekładnią na elektryczność
ręczne
statrze.dei.
budowy
do
przystąpiono
cie
rotym
w
jeszcze
jedna;k
ta
Sytuacja
innej hali chłodnicy ial~rzowe}. Gdy
tanio poleca
.o •Chmiel spełnił swoją, rolę, tj. dał alJ"O- k:i ubl~d ni~ ~na~z.~ei popdri;wied. Sz?ferdzy c.ii, która. wstanie urzą.dzona naprzeciw
KAZIMIERZ MA EJ
•
W • •
ę ą JUZ miel pown ow o nieza O
m11 t, charakterystyc:zmy smak goryczki me
D
'"ol"'nia. W śródmieściu b<>wiem powsta gmachu Urzędu 0 1ewodzk1ego przy ul.,
żelazne i art. techniczne
Wyroby
·
""
"
0
jlJ. trzy nowe stacje be·n zynowe, co już 0 grod we1, gdzie ppwstanie ró,V1l1ież
Pod ostrvm kqiem
.:..--Ł-ó-dź, Pfotrkowska 181, tel. 272·08.
(sk)
I estetyczny parking.
jest poważnym „zastrzykiem".
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Na

półkach księgarskich
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Stacie benzynowe w śródmieściu
kierowców z
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Prosimy

wcześniejl Placów.ka Ubezpieczalni w

Plac Zwycięstwa. }tUt wtorek, dzień targowy.
Godzina - szósta rano. Ruch panuje tu już ol
brzymi. Pomiędzy rzędami straganów przesuwa
jq się grupy kupujących. Towaru nie brakuje.
Owoce, ziemniaki, warzywa. Ludność chętnie korzysta z tego źródła zakupu. Wiadomo, że na
targowisku :.uwsze jest taniej niż w sklepie, a
poza tym i wybór większy.
Popularny „Wodniak" wcześnie budzi się do ly
cia. Je.ucze świt dobrze nie pozłoci dachów kamienic, a już plac zaczyna tętnić gwarem. Prze
kupriie pośpiesznie rozstawi.pjq swe ruchome skle
py. }eden za drugim zapełniajq się stragany w
·
oczekiwaniu na klientów.
Czy jednak wszystkie? }est już godzina ·6.45,
lecz mimo to dostrzegam duże li~ki w rzędach.
nierozłożonych kramów.
· Na· ziemi leży sterta
Spółdzielni Spożyw
To stragany Powuechnej
ców. Sprzedawcy ieszcze nie przyszli. Towar leży jeszcze w magazynie. Stragany · PSS-u zacznq
pracować dopiero za pół godziny, kiedy ludność
kupi już u prywatnych handlarzy co jej potrzeba, przepłacając oczywiście na · każdym artykule.
Ale cóż zrobić? Ludzie pracy nie mogą czekać
aż stragany PSS-u z tańszym towarem zaczną pra
cować, bo śpieszą się do pracy.
Stan taki panuje nie tylko na Pl. Zwycięstwa.
Obsługa
To samo jest i na Pl. Barlickiego,
PSS-u zaczyna pracować wtedy, kiedy inicjatywa
prywatna zdążyła dokonać już poważnych obrotów.
Na straganach
Bywają jeszcze inne lapsusy.
PSS-u na Pl. Barlickiego brakuje tego, czy innego towaru. Tymczasem o kilkanaście metrów
dalej w magazynie spółdzielni leży wszystko w
dostatecznej ilości.
Ludzie pracy słusznie do1nagajq się uporzqdkQwania te; dziedzi"Y handlu. Żądają, ażeby w
dni targowe, kiedy ruch 1111 targowiskach jest du
ży, stragany spółdzielcze wcześniej rozpoczynały
pracę. l domagają się, ażeby były stale należycie
(ja)
zaopatrzone w ttmar!

„ Wimie"

Lecz·enie w fabryce
Robotnik dyrektor
•
I

pierwszymi pacjentami

Przy PZPB Nr 5 („Wim~") została wczora.j uroczyście uruchomiona pierwsza w Łodzi przyfabryczna przychodnia lekarska Ubezpieczalni Społecznej.
Nowa placówka lecznictwa społecznego posiada duże znaczenie ńie tylko dla
robotnitysięcznych rzesz robotników „Wi my" ale i dla innych rodzin
czych zamieszkałych na Widzewie. I one bowiem leczone będą przez lekarzy
nowej przychodni.

Przyfabryczne ambulatorium zajmuje - zadowoleniem jedna z robotnic, - Dosyć
szere,g sal i pokoi w jasnym bloku a.dmi już miałam te,go stałego odrywania się
nistracyjnym PZPB Nr 5, znajdującym od roboty i pędzenia do dentysty. Moje
leczyć latami,
się w głębi rozległego dziedzińca, wśród zęby musiała bym chyba
gdyby nie było tu punktu„.
wielu innych zabudowań fabrycznych.
W międzyczasie nadchodzą zaproszeni
. Pr~ed wejś.ci:m zbi:ra się grupa :obot
:i:ic i r~b~tnikow, ktorzy pra,gną I?i:rw- lekarze i goście. Po chwili następuje uro
.
.
si dostac się do lekarzy rozszerzoneJ i no
wocześnie wyposażonej przychodni. Pa· czyste otwarcie lecznicy.
Wraz z dyrektorem naczelnym „Wimy",
cjenci mieszają się z odświętnie ubraną
w białe 'kitle obsługą ambulatoryjną, o- Olszewskim, przewodniczącym Rady Zaczekującą przybycia przedstawicieli władz kładowej, Grabowskim, naczelnym leka
rzem Ubezp. Społ. dr. Marzyńskim i przedyrekcji i rady zakładowej.
- No teraz chyba długo nie będziemy wodniczącym tej instytucji, Krzynowkiem
mówi z - zwiedzamy nowe gabinety, lśniące nie
czekać na przyjęcie u lekarza -

skazitelną czystością, białymi

meblami i
aparatami,· błyszczącymi fotelami denty·
stycznymi itp.
Oprowadza nas dr Aszowa, inspektor
dentystyczny, kierownik iprotezowni, A.
Winkler, oraz członkowie Rady Zakłado
wej. Z twarzy ich bije uzasadniona du·
ma.
Mamy przed sobą prawdziwe cacko. Na
wet poczekalnie z pięknymi białymi st·oli
czkami oraz doniczkami kwiatów i przed
poko~e gabinetó:v, w których chorzy mo·
odznaczają
g,ą się _swobodnie rozbierać,
s i ę wyJątkową

schludnością.

W ambulatorium fabrycznym czynne
chirur·
są gabinety: fizykalnej terapii,
giczno • zabiegowy, internistyczny, sta·
cja wypadkowa, no i - najnowszy naby
tek - gabinety dentystyczne, obsługiwa
ne przez lekarki Bajer, Łyżwa, Karpow,
Moszukównę oraz absolwentki IV kursu
stomatologii.
Pierwszym pacjentem przychodni jest
ob. Pawlak, robotnik „amerykańskiej"
przędzalni, który poddał się extrakcji zę
więzienie
. Sąd skazał
ba. Z kolei przyjęta zostaje przo<lownica
I komisariat M.O. został z'.9.ala;r mow.a - · py i ciało wodiJ i bił wałkiem, po czym pracy, iprządka Józefa Anusik, członek
ny przez ob. Klimczak ową., że sitsiad jej, n~krył mu twarz poduszkę, aby sąsie- rady zakładowej. Wśród pacjentów widzi
my też dyrektora administracyjno·handlo
'k. dotklh i pobił 10 _ dzi nie słyszeli_ płaczu c~łopca..
P"10t St h
Występna. pa.ra sadystow zaisiadła na wego „Wimy", Gąsiorkiewicza, który, jak
. , ve . .
ac ur~ 1
~
ławie oskarżonych w S~dzie Okrę.g·o- się okazuje, musi sobie wstawić plombę,
letrnego syna J1ego nrnslulbne.i zony
Wszyscy zgodnie stwierdzają, że przy·
Wym. Usiłowali zrzucM z,e si.ebie winę ,
l{&ta.rzynv Górki.
Wydelegowaini milicjanci stwierdzili sugeruj1J,c Są,do~1 i, że dziecko jest trud- chodnia da załodze „piątki bawełnianej"
ne do prowadzenia i posiada złe skłon- duże korzyści. Czynna będzie bowiem od
na miejscu. że dziecko ma sińce na
łym ci€1e, oraz p·oka!ecwną, gfowę i rę- ności. więc uważali, że należa.ło chło1pca 8-~j rano do 20-ej. Wielu włókniarzy bę
zespołów świetlicowych ZMP kę. Dochodzenie ustaliło, że zarówno 1 „karcić".
I dzie mogło przycho<lzić tu po poradę le
1
S~d inie podzielił takich meto d · wych-0 karską i uzyskać pomoc bez straty cenne
W dniu dzisie.is·zym, o godzinie 15-ej matka jak i jej przybrany mąż często
a feralnego wa wczych i skazał Stachurskiego na 6 go czasu, który lepiej przeznaczyć na
odbędzie się w Domu Kultury Milicjan- znętali się nad chłOpcem,
ta przy ul. Nawrot 23 festiwal zesp·ołów dnia, Stachurski, pOdejrzewajiJC, że ma m.fo:sięcy więzienia. Katarzynie Górce wzmożenie wysiłku produkcyjnego w fa.
(cis).
lee skradł mu 500 złotych, Oblał mu sto- :· wvkCnanie karv z.Ostało zawieszone. [,n) bryce.
świet.!icowvch ZMP. Wstęp bezpła ,tny.

Dziś

- festiwal

Znęcali się

nad dzieckiem

sadystów na

I

t
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Jedyny zimowy sport·przyw lodzi
Młodzież

garnie

się

hurmem do

Jeszcze w południe przy·
grzewa bladawe słońce, jeszcze żółknące
liście czepiają się gałązek, a na boiskach
uwijają się najzagorzalsi sportowcy. Ale
kaiżdy czuje, że to ostatnie dni.
Zima zbliża się nieuchronnie.
Jeszcze parę dni, no; powiedzmy - ty
godni i koniec. Buty z kołkami i piłka
nożna pójdą na odpoczynek do szafy. Ra·
k.ieta nasmarowana pieczołowicie i ściś·
spocznie w szufladzie.
nięta w ramę Kula, dysk i oszczep - nudzić się będą
w oczekiwaniu wiosny.
Październik.

•

tworzącej się

I

Spotkania, które zadecydują
l:UGENIA OGIŃSKA - ZAWADZKA
Czy moina nie znać fa.bryki, gdy się uro·
dzlło i wzrastało w atmosfel'2e robotniczych
raclości i niedoli? I czy w ogóle będąc tak
silnie powiązaną amblcjMni środowiska pra
cy można wlec się w ogonie produkcji?
- Nie! - odpowiada krótko i węzłowato
19-letnia Eugenia Ogińska, przewijaczka z
Tkalni 3b PZZPJedw.-Galant. w Łodzi. I z
dumą prezentuje nam swój dyplom przodownicy.
- Pragnę, aby moja praca w miarę postę
pu lat była cm-az lepsza, aby artykuł, wychodzący spod moich rąk był zawue pierwszego gatunku - stwierdza. w trakcie rozmowy.
Tego rodzaju dążność do uzyskania jak
najwyższej jakości jest typowa dla wszystkich włókniarzy w obecnym etapie współ
zawodnictwa. Za przykładem bry~ad jakoś
ciowych przemysłu bawełnianego, pragną
oni pokazać, że we wszystkich bra.nżach
praca jest jednakowa: zależna od uczciwoid i odpowiedzialności człowieka! ·

TEATR.I"
Im. Stefana Jaracza - MARIA STUARTgodz. 19.15.
Powszechny - „KLUB KA WALERÓW" godz. 19.15.
Lutnia - „PTASZNIK Z TYROLU" godz.
19.15.
Osa - KRAWIEC W ZAMKU - godz. 19.30.
Cyrk Nr. 1 (Plac Leonarda) pod dyr. DinDona. Codziennie o godz. 19.30. W sobotę o
godz. 16 i 19.30, w niedzielę o godz. 12, 15 i
19.30.

N.INA
Kopciuszek - ceny b!letów po 50
i 25 zł. - 16.30, 18.30, 20.30.
17, 19, 21.
Sąd Honorowy BAŁTYK BAJKA - Cztery Serca - 14, 16, 18, 20.
GDYNIA - Aktualności nr. 44.
HEL - Kopciuszek - 16, 18, 20.
MUZA - Dni i Noce - 16, 18, 20.
POLONIA - Sąd Honorowy - 16.30, 18 30,
20.30.
Harry Smith odkrywa
PRZEDWIOSNIE 16, 18, 20.
Amerykę ROBOTNIK - Stalowe Serca - 1.\.30, 16.30,
18.30, 20.30.
ROMA - Muzyka i Miłość - 16, 18, 20.
REKORD - Wołga, Wołga - 13.30, - Ulica
Gran:czna - 15.30, 18, 20. .
STYLOWY - $wiat się śmieje - 14, 16, 18,
20.
SWIT - Przeczuc'.e - 14, 16, 18, 20.
TATRY - Kariera - 16, 18, 20.30.
TĘCZA - Pan Nowak - 15, 17: 19, 21.
16.30, 18.30.
WŁÓKNIARZ - Potępieńcy 20.30.
WISŁA - Kino nieczynne z powodu remon!'J
Wilcze Doły - 15, 17.30, W.
WOLNOSć 16.30, 18.30, 20.30
ZACHĘTA - Złoty Róg ADRIA -

Gorąco zapowiadają się dzisiejsze boje ligowe
zwolenni·
Raz jeszcze przypominamy
kom rozgrywek ligowych, że godzina roz
poczęcia dzisiejszego spotkania pomiędzy
KOLEJARZEM poznańskim a ŁKS WŁO
KNIARZEM została przesunięta. Ciekawy
mecz ten rozpocznie się o godz. 14.30. O
wybiegną . na boisko
godzinę wcześniej
drużyny szczypiorniaka ŁKS WŁÓKNIA
RZA i BUDOWLANYCH z Opola, by wal
czyć o punkty w ramach rozgrywek o mi
strzostwo ligi szczypiorniaka.
Podczas gdy my, łodzianie emocjono·

ŁKS Włókniarzu

sekcji

Zamiera sezon sportowy. Wspaniałe
mięśnie sportowców przez długie miesią·
ce będą sztywnieć w bezruchu. Pierś nie
rozszerzy się zdrowym, radosnym wysil·
są
kiem: Wprawdzie, gdzieś, daleko szczęśliwcy, którym marzy się dumna
wspinaczka górska, zawrotny szus ośnie·
świszczący pęd saneżonym holwegiem,
czek, ale cóż.„ my biedni łodzianie, jakie
mamy możliwości?
Ani gór, ani terenów narciarskich, ani
torów saneczkowych.
Otóż nie!

wać się będziemy spotkaniem ŁKS Włó
kniarz - Kolejarz (Poznań) w kraju odbę
dzie się pięć innych meczy, a mianowicie.
w Krakowie WISŁA - AKS, w Warsza
POLONIA (BYTOM), w
wie LEGIA Chorzowie RUCH - CROCOVIA, w Chru
szczawie GÓRNIK (SZOĄUUERKI) - PO
LONIA (Warszawa) i w Gdańsku LECHIA
- WARTA. Wobec zbliżającego się zakoń
czenia rozgrywek ligowych, wyniki dzi·
siejszych spotkań mają bardzo duże zna·
czenie.

Istnieje gałęź sportu wybitnie dostosowana do warunków miejskich. Łyżwiax·
stwo .Nie potrzeba do tego szerokich prze
strzeni, ani specjalnie ur9zmaic0::1ego terenu. Wystarczy niewielki placyk. I te kilka stopni niżej zera.
oczywiście No i para łyżew.
Na początek zwykłe „turfy" przykrę·
cone dei buta. I już Władek i Franek, już
Jadzia i Danka mają znów radosną i zdro
wą podinietę. Zamiast bezczynnie siedzieć
w dusznej izbie i gnuśnie snuć się z kąta
w kąt, odrobią prędko, prędziutko lekcje.
A potem - „idziemy na łyżwy!".
po·
Płuca wchłaniają mroźne rzeźwe
wietrze. Wszystkie mięśnie pracują zgod·
nym rytmem. Ciało przepaja radość ży·
cia i czynu. Zadowolenie z wyładowanej
energii, zadowolenie z własnej sprawności.

I rozkosz, SZ'lachetna radość współzawod
ni.ctwa. Kto szybciej, kto zręczniej. - A
więc w okresie zimowym i w naszym miej
skim środowisku można stworzyć warun
ki, zapewniające dziatwie, młodzieży i
starszym - rozrywkę i sport, zarazem, za
bawę i hart fizyczny.
Tymi właśnie kierując się przesłanka
mi ŁKS Włókniarz stworzył sekcję łyż·
wiarską.

Krystyna Wolska

• * *

Grunt, to · te1npo !

Pierwsze wzmianki jakie ukazały się
na łamach „Expressu Ilustrowanego" za
powiadającego utworzenie sekcji łyżwiar
isłrzostw
szykuią się
do
skiej w ŁKS Włókniarz, .poruszyły
rozgrywki. równocześnie na głębi naszą młodzież. J?o sekret~r~at.u ~1~
Niebawem rozpoczną się w Łodzi roz· I prowadzać
grywki koszykówki i siatkówki męskiej trzech salach: na sali YMCA godz. 18-20 1 ?.u napłynęły zgloszer;i1a w ta~leJ i~osc1,
i żeńskiej o puchar PZKSS i o mistrzostwo koszykówka męska klasy A, na sali Związ ! iz. szcz;ipły person~! biur.owy me moze so
kowca przy ul. Pogonowskiego 82 godz. b:e d_ac rady z re~es!racJI? młodych entu·
okręgu łódzkiego. w klasach A i B.
wezmą udział 17-21 koszykówka męska klasy A i B, ZJasto""'. .sportu _łyzw1arsk1~go. z. powodu
W turnieju siatkówki
wszystkie zespoły bez względu na kla- a salQ przy ul. Północnej (Ośrodek spor- t~udnosc~ techmczn:ych reJestracJę. o~r~·
przeznaczono wyłącznie mczono l ?<fbywa się. ona co drugi dz1en.
sę do której należą, natomiast w koszy· towy Helenów)
Ten WyJąt~o~o llcz.ny na~yw chęt
kówce męskiej w klasie A do rozgrywek dla roiigrywek koszykówki kobiecej go·
staną: ŁKS WŁÓKNIARZ I B, SPÓJNIA dzina 18-21. Tak rozplanowane spotka- ny~h. ~skazuJe Jak ko~1eczna i celowa b~
I B, ZWIĄZKOWIEC - ZRYW, AKS, CHE nia zapewniają przeprowadzenie rozgry- ła ,1nICJatywa Z~zeszema Sportow~go. Wło
l\fiA i mistrzowski zespół B klasy. Pozo- wek w pewnym tempie, a dzięki temu tur kma:.z st:w~rzen:a. przy ŁKS Włokniarzu
sek~J'. łyzwiarskieJ. Tera~ trzeba tylko pra
stałe drużyny będą walczyły o tytuł mi- niej nic nie straci na atrakcyjności.
z cy i Jeszcz~ raz prac?'•. azeby zapał. mło.d~
upływa
drużyn
Termin zgłoszeń
strza klasy B i awans do klasy A.
Turniej ten przy słabej organizacji dniem 17 października. Klub zgłaszający g? pokolen:a przekuc na realne os1ągmę
stałby się tasiemcowy i przez to samo ma drużynę musi uiścić wpisowe w wysokoś cia.
11
11
11 9
9
ło atrakcyjny. Ażeby tego uniknąć, wła ci 500 zł. Turniej rozpoczyna się 22. paź„ •• • • • • • • • • • • • • • • ••-•1t•• • • •••c••••••••••
Drużyny
dze okręgu łódzkiego postanowiły prze· dziernika.

Siatkarze i koszykarze

do m

Ko!e:arzy

Krewcy p11karze ukar ni

Zuber (PTC) •• odpocznie" przvmusowo
Gier i Dyscypliny PZPN ukarał
zawodnika „Ruchu" JACKA 6-tygodniową
dyskwalifikacją, za słowną obrazę sędziego,
na meczu „Ruch" - ŁKS. Włókniarz.
KOKOT I z „Lechii" ukarany został suro·
wą nairaną za niesportowe zachowanie się i
krytykowanie orzeczeń sędziego na meczu
AKS - „Lechia".
Za czynne znieważenie przeciwnika na za·
wodach PTC - „Garbarnia" ukarano piłka
ZUBERA l·roczną dyskwalifi·
rza PTC kac ją.
Pon~dto, na podstawie relacji obserwato·
rów WGiD, zawodnicy: GIBASZEWSKI („Ra
domiak"), KALICIŃSKI („Garbarnia") i
Wydział

całv

rok

GŁUSZCZAK („Ognisko" Sie:łlce) otrzymali
pierwsze o3trzeżenie za niezgo;lne z przepisami gry w piłkę nożną zachowanie się na
zawodach o mistrzostwo Il Klasy Państwo

wej.

• • •

grają

nie

dziś.

lecz iutro

Gdyby ktoś wybrał się dzisiaj na boisko
przy ul. Nawrot żeby ujrzeć spotkanie drużyny S. O. K. z zespołem PRACOWNIKóW
BIUR R. O. 1 (Oddział Ruchu Łodzi Fabrycz
nej) - zawiódł by się srodze, mecz ten bo·
wiem odbędzie się dopiero w dniu jutrzej~zym
o godz. 15.30. Za tę mimowolną omyłkę przepraszamy naszych Czytelników.
Przypominamy, że zysk z tej imprezy jest
przeznaczony na fundusz odhudowy '1/arsza·
wy.

„Polonia" (Bytom) wniosła do zarządu
PZPN odwołanie od decyzji WGiD PZPN
odrzuca;ącej protest, odnośnie meczu „Polonia" (Bytom) - „Cracovia". Nie wnikamy
ciągle zw\·ciąża
w to il~ słuszności zawierają pretensje Po- I
lonii, jasnym jest jednak, że szuka ona w ten
chociaż ma już 51 łat
sposób ratunku przed spadkiem z ligi, któDo finału międzynarodowych mistrzostw
rym jest bardzo poważnie zagrożona.
tenisowych Anglii na kortach krytych za

I Borotra

kwalifikowali się Francuz Borotra i An·
glik Paish.
51-letni Borotra pokonał w półfinale
1 Amerykanina Hanna 6:4, 6:3, 5:7, 4:6, 6:2,
Sport radziecki w obliczu zbliżaf ącei s: ~ z4mv
W świerdłowsku bieg na dystansie 1.000 a Paish wygrał z Billingtonem (Anglia)
Z okazji zakończenia letniego sezonu lekkoatletycznego, w wielu miastach Związku Ra- m wygnł student Konowafow w czasie 6:2, 6:3, 6:1.
~--------------~
dzieckiego odbyły się zawody lekkoatletycz- 2 :45,6 min.
PAŃSTWOWE ZAKŁADY
* • *
ne, jesienne biegi na przełaj oraz długody·
Fundusz Wczasów Pracowniczych CRZZ
PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO NR 3
Sportowcy radzieckich Związków Za wodo·
stansowe biegi sztafetowe.
OSRODEK WYPOCZYNKOWY
w l:.odzi. ul. Piotrkowska 293
W Gorkij w biegach sztafetowych starto- wych rozpoczęli już przygotowania do sezonu
W SPALE
·
zatrudnią zaraz:
wało ponad 4 tys. zawodników i zawodniczek. zimowego. We wszystkich ośrodkach sporto-;
poszukuje
TECHNI"A
lif'k
1) W I
W Baku zawody lekkoatletyczne, z okazji wych zrzeszeń Zwia_zków Zawodowych trwa· 1:
u
' Y twa t owanego
zamknięcia sezonu, zgromadziły 3 tys. uczest
BUCHALTERA • BILANSISTĘ
ELEKTRYKA
ją prace przy naprawie lodowisk, wytyczaniu
ników.
od zaraz, na stale lub c-kresowo.
2) :~~~~~~~anego TECHN!KA
W biegach na przełaj w Saratowie wzięło szlaków narciarskich i uzupełnieniu sprzętu.
Warunki do omówienia. Mieszkan:e z
i instruktorzy rozpoczęli już przyTrenerzy
m
3.000
dystansie
Na
biegaczy.
tys.
3
udział
3 Początkujących TECHNIKOW
całodziennym utrzyman:em zapewn:o> MECHANIKÓW
zwyciężył młody zawodnik Torgaszew w do· gotowawcze kursy i treningi w kołach spor·
iJ54-u
ne.
ł) Wykwalifikowanych l'ECHNItowych przy szkołach i zakładach pracy.
brym czasie 9:56 min.
KOW Wl:.OKIENNIKÓW
TKACZi'
SYPIALNY, pianino, KROJU szycia, mode RUTYNOWANE urzęd PRACOWNlA FUTE~
5) Wykwalifikowanych
!CZKI)
kuchenny, stan pierw !owania nowoczesnym niczki, maszynistki po Jaracza 12 przyjmuje
6) Wykwalifikowanych PRZYKRĘ·
zamówienia
Zgłoszenia: wszelkie
wyuczają trzebne.
sprzedam. system(·m
szorzędny,
LEKARZE
CA CZY
Graficzne wchodzące w zakres
Kupno · Sprteda7 Łomżyńska 17, m. 12 . Kursy, Sienkiewicza Zakłady
7) Wykwalifikowanych PRZĘDZAL
479lg925 R.S.W. „Prasa" żwir- kuśnierstwa.
g5 9 89.
4
Dr POPKOWSKI aku MEBLE 968 - - - - - - - - ki 17.
NIKOW samoprzęśnic wózl•osprz~d·Jz, =:-==-==,---.,,...--- KROJU
ZAGl•R 01110
nowoczesneszeria, choroby kobie zamówienia
Z'.l· KREDENS kuchenny
wycb (selfaktory)
nowy sprzedam. Naw go, modelowania, szy. POTRZEBNA pomoc
ce, Legionów 17, tel.
Zgłoszenia osobiste do Wydziału Perso4836 miony, Łódz, Piotr:«Ni rot 54, m. 4.
152-22.
4863 cia ubrań damskich, do dziecka. Gdańska ZGUBIONO kartę refl04nalnego.
RKU
jestracyjną
cziecięcych, bieliźniar 33, m. la oficyna.
ska 275 tAI. 145-13.
7709 ł-ódź. Ryszard Sielań
gorseciarstwa
Dr KOŁSUT Zofia, ZEGARKI, złoto, sre FOTEL dentystyczny stwa,
·
Dwu1et me,
·
natychmi"st.
C11oroby kobl·el •e ' a'·u
CENTRALA HANDLOWA
ski, Młynarska 47.
wyuczaJą
..,
bro, kamienie, kupno- ku_oię
·
"
PRZEMYSŁU SKÓRZANRG
RO:il'.NE
do Roczne, Półroczne Kur
„Fotel"
l Oferty
O
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szeria. Łódź, FtMtr' O
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t\1.E
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IPR p ·
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,.
Przeds. Państw. WyoćiTębnione w Łodzi
· ro.:h:n t~ ~~ MARYSIN! Nabywcy
969 sy
924 55.
kowska 70, tel. 212-22 Piotrkowska 4.
ratrudni natychm:ast:
placów od Zylberber- POSZUKUJ:Ę: pokoju
krzewy
DRZEWKA,
godz. 5 - 7.
samodzielnych
gów proszeni są o z wszelkimi wygodr,NAUKA
Dr ŁOZA specjalista owocowe i ozdobne po
ST KSIĘGOW
z całodziennym
zgłoszenie z dokumen mi
YCH i KSIEGOWYCH
·
.
t
.
Sto1'n'ski • FAC.HOWCY udosko.- SAMODZIELNA po- t ami. do 2 o~ paz'd z1erJ·
chorób skórnych wło leca .·
'
u rzymamem przy roOsobiste zgłoszen:a przyjmować będz.ie
pod
Oferty
sów, Sien:dewicza 34, ł,ódź-Zdrowie, Krakow nalaJą technikę kroJu moc domowa potrzeb nika 1949 r., godz. dzinie.
Dział Kadr C. H. P. S., ul. KilińsK:!ena kursach IPR, Jara na. Piotrkowska 123, 16 - 18, Piotrkowska „Pokój•' tel. 257-93 w·
ska 42, dojazd 9.
8 - 9 i 17 - 19.
964" 0 13 6-l38.
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972 godz. 8 - 16.
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