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Prezydent Pieck
zwiedza Warstawę
WARSZAW A. - Dnia 19 bm. w
godzinach przedpołudniowych Prezy
dent Niemieckiej Republik!i Demokratycrz.nej Wilhelm Pieck w otcczeniu pnzybyłych wraz z nim do Polski przedstawicieli NRD, zwiedził
WarS'Lawę.
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Pójdziemy niezłomnie drogą współP'racy

przyiaźJ!!

Łączy nas wspólny cel
- walha o po•ói i
Przemówienie Prezydenta Bieruta

poJtęp

Przemówienie Prezydenta Piecka

Z głębi serca pragnę podziękować
Panu, Panie Prezydencie, za zaproszenie, za przyjazne powitanie oraz
za przemówienie o tak doniosłej tre
ści politycznej. Wam wszystkim, któ
rzy reprezentuj<'cic tutaj naród polski. polskich rob c-tników. chłopów i
pragnę popracującą inteligencję .
dziękować za okazaną nam tak wspa
niałą gościnność oraz za liczne dowołym świecie.
dy zaufania. Wszystko to, tak jak i
W' dalszym ciqgu su:ego przemó1,;ie wieczór dzisiejszy dowodzi, że w sto
nia Prezydent RP Boleslav.: Bierut sunkach między naszymi dwoma na
omUłvił d~11iosł.~ znaczenie międ=yiw redami nastąpiło coś zupełnie nowe
rodou:e wizyty PrPzydenta NRD Wił go. Są to st<>sunki dobrosąsiedzkie,
I oparte na szczerej przyjaźni. Wraz z
helma Piecka u.: Polsce.

jowych i twórczych, które umożliwi
i zasadniczy zvi•rot w
stosunkach między naszymi narodami. WYRAZEM TYCH STOSUNKÓW ,TEST UTRWALENIE GRA·
NICY NA ODRZE I NYSIE JAKO
GRANICY POKOJU, jest przyjazna
wspóhlr.wa naszych państw na rzecz
utrwalenia pokoju w Eurnpie i w ca
ły decydują.cy

Prerzydenta Wilhelma Piecka i towarzyszacych mu dostojników NRID
zapoznali z kluczo-wymi obiektam~
czołoWl
odbudowującej się Stolicy
WarS'Lawy
budowniczowie nowej
Sigalin, Skibniewski i Syrkusowa.
WARSZAW A. - !Dnia 19 bm. Pre
zydent N~emieokiej Republiki Demokratycznej Wilhelm !Pieck w otocrzeniu przybyłych rz; nim do Warszawy przedstawicieli NRD rzłożyl wie
niec na grobie Nierz;nanego ŻOłnie
rza.

*

*

*

W redakcji „Trybuny !!.udu" odbyło się spotkanie Pr~ydenta NRD
z redaktorami naczelnymi pism stołecznych.

Witając Prezydenta J?iecka kierownik Wydziału Prasy KC PZPR,
Stefan Staszewski stwierdrz;ił, że naród polski rz; największą radością po
witał powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycrznej, co umożliwi
ło stworzenie nowych, opartych na
rz;asadach współpracy i przyjaźni, sto
sunków międrzy narodem polskim i
niemieckim. Prasa polska, która jest
na.jszerszych
wyrazicielem opmu
mas narodu, jest gorą.cym orędowni
kiem tej przyjaźni i współpracy, to•
rującym drogę do dalszego jej zacie•
śnienia.

Prezydent Pieck podzielił się z
dziennikarzami swymi wrażeniami z
pobytu w Warsrzawie.

WARSZAW A. - Prezydent NRD
WARSZAWA. - W godzinach wieczorn~·ch dnia 19 grud~,
Wilhelm Pieck i inni bawiący w
nia 1950 r. Prezydent R.zeczypospolitej ·wydał przyjęcie w saWarszawie goście z Niemieckiej Relach Rady Państwa na cześć Prezydenta NRD Wilhelma
publiki Demokratyczne.i zwiedzili w
i
Piecka.
dniu 19 bm. w godzinach przedpołu
I
W przyjęciu, które przeszło w bardzo serdecznej atmosfedniowych Dom Słowa Polskiego.
Prezydentowi \
rze, uczestniczyli członkowie towarzyszącej
Prezydent Pieck wyraził radość z
Pieckowi delegacji niemieckiej, członkowie Rady Państwa, !
Prezydent Pieck a11alizuje w dal powodu wspaniałego wyposażenia
Przez wiele stuleci ciążyły na stoCyrankiewiJózefem
członkowie Rządu R.P. z premierem
szym ciqgu przebieg agre:ry1mcj ak Domu Słowa Polskiego do którego
8tl.nkach między naszymi narodami
czem na czele, przedstawiciele dyplomatyczni ZSRR. Chińskiej
cji i;SA w Korei, stwierdzając, :ie poważny wkład dali r;botnic'· meakty agresji i preemocy narzucane
Republiki Ludowej, Republiki Czechosłowackiej, Rumuńskiej
,
amcryl.aiiscy podżegacze tl'ojenni
pnzez garstkę feudałów, junkrów
Republiki Ludowej. Bułgat"skiej Repuhliki Ludowej, Węgier
11.5iłują w obliczu klęski prze11icść mieccy.
czy magnatów kapitalistycznych ze
Druka z.e wręCT.yli Preiytlent wi
skiej .RepubHki Ludowej, Albańskiej Republiki Ludowej oraz
p1111kt cidlrnści swoje.i wnjerwej po
szkodą dla interesów naSIZych narolityki agresyw11ej do Eiiropy. W plo egzemplarze „T1·ybuny Ludu'· j „Zoł
przedstawiciele świata artystycznego, na!lKowego 1 kulturalnedow. ów „Drang nach Osten" sieją-·
11ach tych Niemcy Zachodnie odgry nierza Wolności", rz:e specjalnym nad
go ·stolicy
cy zniszczenie na naszych ziemiach,
wajq szczególną rolę.
wielowiekowej wasm
był źródłem
streszczeniu przemówiePoniżej podajemy w obszem ym
drukiem, wyrażającym pozdrowiemiędzy nascz;ymi narodami. Dwukrot
swoich strefach okupacyjnych
W
nia, wygłoszone przez Prezydenta R.P. Bolesława Bieruta
nia dla dostojnego gościa.
nie za życia naStZego pokolenia Polimperialistyczmocarstwa
zachodnie
oraz Prezydenta NRD Wilhelma Piecka.
Prezydent Pieck zwiedził halę
gka była pobojowiskiem.
ne nie tylko wzięły w obronę sta~~----------~
~~~~·~~-Dopiero zwycięstwo Wielkie3 Pa
rych niemieckich podżegaczy wojen- Domu Słowa Polskiego oraz olb.:zyPrezydent Bieru.t oświadczył m . Wami widzimy w tym rękojmię po nych, magnatów banków i ciężkiego mią halę, w której odbył się histoŻd"Łiemikowej Rewolucji Socjaliin ..
stycznej, która .zapoczątkowała no
kojowej i szczęśliwej przyszłości obu przemysłu, lecz również obsadziły ni
W oparciu o marionetki rz; Bonn naszych narodów.
mi ponownie kluczowe stanowiska w ryczny II Swiatowy Kongres Obro11wą erę w drieja.ch ludzkości, stwo
rzyfo warunki dla zasadniczego imperializm amerykański już przyców Pokoju.
Właśnie dziś bardziej niż kiedykol
(Dalszy ciąg na str. 2-ej).
zwrotu równiei; w st<>sunkach mię stępuje do realizacji planów remili.- wiek konieczne jest umocnienie podzy narodem niemieckihn i poi- taryzacji Niemiec zachodnich, usiłu koju między naszymi dwoma nar-0da
je rozpalić nastroje odwetowe, przyskim.
niermerwalnej
Do:piero rozgromieaie krwiożer- / wrócić do władzy rz;brodniarzy hitleczego hitleryzmu przez bohaterską rowskich i przy ich pomocy pchnąć
Drodzy przyjaciele polscy!
1
podeielony srztucznie naród niemiecarmię
Armię Radziecką. zwolioielkę - oti~,o~yło . równ<ież ki do walki bratobójczej, a potem ?-o
przed na.rodem n1em1eck1m droeę nowego pochodu wojennego przeciw przedstawicieli 81 krajów na II Swia
Wszystkie niemieckie I wizyta delegacji rzqduwej NRD w PolBERLIN. do wykarmowania. źródeł agresji, ko ZSRR i krajom demokracji lu- tovrym Kongresie Obrońców Pokoju.
zmnieszczi:ijlJ na sce mija pod znakiem stale poglębinią·
demokratyczne
dzienniki
do przebudowy na zasadach demo dowej.
Byłem dziś w gmachu, w którym
kra.tycznych, do pokojowego roz·
Rachuby imperialistów mają je- odbył się ten Kongres . Imię Stolicy czołowym miejscu pod wielkimi nagłów cej się pr::yjufoi między narodami Pol·
woju i trwałego dobrobytu.
dnak w swym założeniu jeden pod polskiej było wtedy na ustach wszy- kami wiadomość o przybyciu do W ar sza ski i Niemiec, które jednoczy w~pólna
33-letnie doświadaz:enie Zwiazku
stawowy błąd: nie uwzględniają stkich ludzi, którzy pragną uiTzyma wy delegacji 1·ządowej Niemieckiej Re- wola pokoju.
Socjalistycznych Republik RadŻiec
doświadci:enia. mas i nie lic-zą się z nia pokoju i którzy walczą dlatego
publiki Denwkratycr11cj z Prezydentem
*
kich - jako skutek wielkiej Rewolu
ich woll!. Masy pracujące zarówno przeciw nowym imperialistycznym
Bawiący w l:Varlf/A[{SlAWA.
czele.
na
Piechiem
1Vilhelmem
cji Proletariackiej - dało dowód ca
Swiatowy
wojennym.
zbrodniom
w Niemczech, .tak i w całym świc
WROGIE SOBIE
łemu światu, że
Dzienniki podhe.<lają niezwrkle ser- szawie Prezydent NRD Wilhelm Pieck
cie przeżyły doświadczenia wojny Kongres Pokoju w lVarszawie nakre
PRZEDTEM NARODY MOGĄ żYC
i tragiczne dla całc.j Juclzkości jej ślił miłującym pokój ludziom wszy- dec:me w:.rjęcic, jakie zgotou:ała go- otr;;;yrruil od Komitetu Pokojii w fabryce
W pJtzy.JAZNI I BRATERSKIEJ
skutki. Nic chcą, one WG.iny i nie stkich krajów nowe wytyczne w tej ściom niemieckim lud11ość Warszawy szl11cznyc/1 uiókien im. Wilhelma Piccka
WSPÓŁPRACY WZAJEMNEJ, JE·
zgodzą się, aby być znów mięsem walce, natchnął ich nową nadziej~
oraz 11odaje przemówienie Premiera Cy- w Scluiw:: (Turyngia) depes;;;ę, w której
KLA·
ŚLI ODSUNĄ OD WŁADzy
armatnim w ręka.eh zbrodniarzy i silą.
SY PASOŻYTNICZE. Doświadcze
Tymczasem amerykańska polityka rankiewicza i od11owicdi Prc::.ydenla K.omiLel w imieniu załogi fabryki wyra•
wojennych. Narooy pragną pokonie narodów ZSRR pokarz;ało całej
ju, rozumieją się na oszustwach agresji doprowadziła do dalszego za- l'iecka. Dziermihi wslcazują również, że :i;a mdo.~ć i ;;adou·nlmiie z powodu wizyty
prrz.yjaźń i
trwała
że
ludzkości,
wojennych i potrafią ostrzenia groźby woir>y.
podżegaczy
Prezydenta Piecka w Warszawie . .1700
współprac.a wzajemna jest nie tylko
przeciwstawić się ich zakusom.
pracowników fabryki iyczy Prez)'dentomożliwa w stosunkach międzynaro
Narody świata pragną pokoju i wi
dowych, ale że w:ibogaca ona i podtvi Pieckowi pełnego powodzenia w d::ie
nosi na niezrównanie wyższy poziom tają z radością każdy wysiłek, zmiele umocnienia obo::u pokoju, a w s:ocze..
pokoju. W
gospodarkę, kulturę i całe życie spe rrz:ający do utrwalenia
gólności w dziele 110glębienia pr;yjaini
odwiedziny,
Wasze
warunkach
tych
łeczne i osobiste setek milionów luDrodzy Przyjaciele, w stolicy Polski
niemiecko - polskiej.
dzi.
Ludowej, powitane zostaną przez
Drogi Towarzyszu Prezydencie!
Masy pracujące Pol ki Ludowej wszystkich i zwłaszcza przez narody
obu naszych krajów jako wyra7.
witają w Wasrzej osobie nic tylko naj
kierownika Niemieckiej wspólnych naszych dą,żeń i wspólnej
wy'Ższego
Republiki Demokratycznej, .meczywi woli utrwalenia pokoju.
do insMucp 1 osób prywotnvch
stego reprezentanta niemieckich mas
ludowych, gorącego mecznika przyWARSZAWA - Wzorem lat ubie
narodem
jaźni sąsieddtiej między
głych premiet" Cyrankiewicz za.ape·
polskim i niemieckim. Polskie masy
l<>wał do wszystkich instytucji pań
pracujące witają Was jako wielk.festwowych i społecznych, by 7,anie·
go i zasłużonego bojownika proleła·
riatu i niezłomnego rewolucjoni
chały względnie. o ile chorlri o oso
Witamy w Wasze.i czcigodnej poby prywatne - ogrnniczyly rozsystaci tego, który prizez całe swe ży
życzeń świątecznych i nowołanie
przyszcie walczył niezłomnie, aby
rocznych, a wzamian za to składały
łe losy i dzieje narodu niemieckiego
U góry - l'remier Cyrankiewicz wy.glarozwijały się w kierunku sprawiespołeczne.
s:a pr=emówienie powitalne na Dworcu ofiary na cele
dliwości społecznej, po drod.ze pokoWarszawie.
w
Glóumym
prezes Ra.dy Miniintencji
tej
W
ju i postępu. Powstanie pod Pań
zakup potlarków
na
przekazał
strów
skim· kierownictwem Niemieckiej Re
Piecka
l.: dołu - powitanie Prezydenta
publiki Demokratycznej stało się nie
"" nu·orcu Głównym w War$:z:at.Vie. D,,. dla dzieci koreańskir•h kwote złozawodna oodslawa tych dążeń poko
Ll'!j<lC.iP wrecza,ja, ~
500.
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Stalin na czele obozu pokoju
Od dziesiątków lat klasa robotnicza,
chorąży
socjalizmu,
jest jednocześnie chorążym walki
ludów przeciwko woinię imperiaEstycznej.
Wielk~ orawda, ,głoszona przez
Karola Marksa, że proletariat ni.a
moźe wyzw<Jlić siebie. nie . wyzwaliwszy wszystkich
uciska:.
nych, wielka prawda marksizmu,
że proletariat staje się przywódcą wszystkich ruchów pootępowych, bojownikiem każdej sprawy lndu - prawda ta znalazła
mocny wyraz także w dziedzinie
walki przeciwko woinie imperialistycznej.
Pierwsza wojna światowa obna
żyła jawną zdradę rnformizmu,
ujawniła przeqnicie socialdemokratyzrnu. Wodżowie II Między_
narodówki stanęli po stronie woju~~cej imperialistycznei burżuaZJl.
Jedynym konsekwentnym bojownikiem o spra"."ę pokoju był i
pmostał rewolucyJnY ruch robot-

niczy, reprezentOWat!Y najbardziiej konsekwentnie przez bolsze
wików.
.
W październiku l 917 roku, w
dniu zwycięstwa Rewolucji Socjalistycznej poszło w świat wewanie o natychmiastowe zawarcie pokoju bez aneksii i kontry.buc.ii.
Nie było to wezwanie, pądykto
wane względami strategii wojsko
wej; było to wezwanie. wynikające z istoty rewolucyjne,g-o ruchu
klasv rohntnic7ei . ruc~u. 7.wal<'z:ł7

.iącego

wojnę

imperialistyczną

konsekwentnie i zdecydowanie.
Jeśli w okresie od 1917 do 1941
roku ZSRR prowadzi konsekwen
tnie stalinowską politykę pokoiową.
ieśli z :nici::ib'~'"' ?:~lłlł.
Liga Narodów zmuszona była dać
wówczfls definicję
napastnika,
jeśli Związek Radziecki ilOdejmo
wał W przeciągu '\!\rielu J.aj; inicjatywę kolektywnego bezpieczeństwa wobec zagraźającego wojen
nego niebezpieczeństwa ze strony

I

Dalsze miasta i wsie Korei
wyzwolone spod okupacji omerv~ońsko-li<:.ynmonowsk~ei

nowe zadania ruchu zawodowego

WARSZAWA - Dnia 19 bm, rozw Stolicy obrady Plenum
Centralne.i Rady Zwiąe.ków Zawodowych d1a wytyczenia nowych zadań ruchu rz;awodowego w zakresie
usprawnienia współzawodnictwa ;pra
cy i zwiększenia opieki socjalnej
nad pracownikami oraz zreorganizo
wania struktury organizacji związko
wych,
W obradach biorą udział: prnewod
niczący CRZZ Wiktor Kłosiewicz,
wiceprn:ewodniczący CRZZ Aleksander Burski i Tadeusz Cwlk, sekretarrze CRZZ - Zygmunt Kratko
i Stanisław Kowalczyk. Na sali znaj
dują się liczni przodownicy pracy.
Na wstępie obrad przewodniczący
Zarn:ądu Głównego Zw. Zaw. Górników - Marian Ce.erwiński w obszernym referacie ozanal'izował dopoczęły się

tychcrz.asową

działalność

Związku

w

dziedozinie rozwoju współzawodnic
twa oraz w walce o zwięksrzenie wy
dajności pracy i wczrost produkcjL
Referat !Przyjęto długotrwałymi oklaskami.

„Ostatni Etap"
no ekronoch ~tn r h1ń~kich
PEKIN - Jak donosi agencja No
wych Chin, w kinach pekii'lskich
WYŚwietlany jest obecnie film „Osta
tni etap" oraz polska kronika filmo
wa, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród mieszkai'lców Stolicy Chin .

Coraz ·gorzej
,..., .
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Przem{>wienie Prezycłenta Pi~cka

Plenum CRZZ wStolicy
omawia

6rt~ .

Nalezv zwrocie się
Niemiec hitlerowskich - czynił wojnie światowej, kiedy na świe bezzwłocznie do którejkolwiek z Przy
to nie z powodu rzekomei słabo- żych jeszcze zgliszczach i rui- chodni - np. na ul. ks. Brzóski Nr.
81, względnie na ul. Próchnika Nr. 11.
ści - jak sądzili imperialiści nach, tworzyć się począł front Leczenie jest bezpłatne.
a czynił to, będąc wiernym jed- podżegaczy wojennych, pragną*
nemu z czołowych haseł ruchu cych w morzu krwi · trzeciej wojLOKATORZY UL. · STERLINGA Nr.
robotniczego.
ny światowej utopić osiągnięcia 12: Po interwencji w Zarządzie Nie
'[ Dziś sprawa pokoju jest poję- postępowych sił ludzkości i zre- ruchomości otrzymaliśmy odpowiedż.
ciem historycznie większym i alizować szale.ńczą ideę Hitlera o że lokator, który zanieczyszcza posesję z powodu hodowli królików i in.
szerszym, aniżeli była w prze- panowaniu nad światem - że wte - otrzymał polecenie zlikwidowanie '
·I szłości.
,Tózef Stalin - Wielki dy Józef Stalin uzbroił ludzkość tego do dnia 25 bm.
Chorąży Pokoju całe~o świata w potężny oreż walki o życie, o
*
*
STAŁY
CZYTELNIK - SIERADZ: ·
j we wszystkich swych wypowie- możliwość pokojowej pracy, o
Należy
zwrócić
się
bezpośrednio do
dziach na temat pokoju ·i wojny szczęście - że wskazał ludzkonieustannie wykazywał,
że w sc1 konieczność
zmobilizowania Filmu Polskiego.
*
svtuacji
historycznej wszystkich sił do walki przeciw1 Clhecnej
„SUPERAT Z PABIANIC": Vlobee
obron;:i pokoju jest nie tvlko ko- ko straszliwemu niebezpiecze1'i- takich okoliczności sprawy, o rozwód
nieczna, ale możliwa.
stwu.
nie będzie trudno. Społeczne Biuro
Wojna imperialistyczna nie jest
Wielki światowy ruch pokoju Porad Prawnych mieści się przy ul.
"'."unilrnion;i. .Ni'.'1 i~s;! nieuni~-- obeimnje wszystkich ludzi dobrej Narutowicza nr 49 .
•
mona dlatego, ze IStme1a na św1e woli, n:iezaleźnie od ich przekoB. J. Z PABIANIC: Nie należy się
cie sił':. dost.;~ecznie wielkie, aby nań politycznych, niezależnie od
trapić, gdyż zaburzenia mowy leczonarzucie pąko,i tvm .. kt~rzy. go wii:1ry.
ne są obecnie z dobrym skutkiem. Ra
chcą naruszvc: Tvn;1 s1ł:im1 są
Na czele tego wielkiego ruchu dzimy zgłosić się do Centralnej
DOt~ga m;i.ter~aln~ I pol:tyczna znajduie Się Właśnie rewolucyjny "v\lojew. Poradni Zdrowia PsychiczneZwiązku Ratl;;aeck1ego. Chin Lu- obóz klasy robotniczej; chorążym go - ul. Narutowicza Nr. 59-a, we.iś
do"."~ch . . kr~iów. ~emokrac~i .ludo- tego ruchu iest Zwiazek Radzie. cie od ulicy Składowej.
*
*
we1 I Niem1eck1e1 Renubhk1 De- cki i Józef Stalin. Wvnika to z
mokratvcznei. siła uolitvczn'ł ru- głębokiej prawdy
marksizmu~
ST. JóżWIAK: Zainteresowaliś
chu robotniczeito Francii, Włoch leninizmu. że klasa robotnicza my Pani sptawą kier. Wydz. Pómocy
i innych krajów kauitalistycz- nie może wyzwolić siebie, nie Społ. przy Prezydium Rady Narodowej - ob. Polkowskiego.
Należy
nych, siłv ludów kolonialnych, wyzwoliwszy wszystkich uciska- ząłosić się tam bezpośrednio (ul. Piotr
walczącvch o .s we wyzwolenJ.e nych, że istota marksizn1u-leniniz kowska Nr; 113). a spotka się Pani z
spod parn''Vania imperi.::>.1i:r.mu, si- mu je-st. że staie on na czele, że życzliwą opieką.
ła moralna olbrzvniieg-o swiato- prze,vodzi każdemu ruchowi, któ
*
*
weg-o obozu pokoju.
ry odpowiada najżywotniejszym
1'. B.: Nie mamy wpływu na przy.
Sa to sibr ,,o+~.;;,„ które po raz Interesom milionów ludzi.
dział mieszkań, Infonnujemy o tym
pierwszy .o~ ~ie~ów stwarza~ą
Oto dlacze~o Józef Stalin stale naszych* Czytelnik!w.
realną mozhwosc medopuszczema · Wielki. Chor~żv .soci.alizmu i . poM. OGLIŃSKI: Może Pan złożyć
do ~ojnv.
•
stępu 1est tez W1ellnm Chorązym . podanie do Komendy Miasta W.P. , Wielką .ogo~nolu~zką zasłu~~ Pokoju.
j ul. Brzeźna 3, wz.ględnie zgło-sić się
.Jozefa Stalina Jest, ze po drugie]
(„Przyjaźń"). tam osobiście.

PEKIN. - W komunikacie z dnia nr- · „cie na wszystkich frontach, wy
18 grudnia br. dowództwo naczelne zvvalając coraoz to nowe obszary.
koreańskiej
Armii Ludowej donioW rejonie Joncrz: Hon oddziały Ar
s~:
mii Ludowej nacierające w kierunOddrdały Armii Ludowej wraiz z . : Dżenkoku, dnia 15 grudnia wyochotnikami chińskimi kontynuują zwoliły całkowicie to miasto leżące
na 38 róv.rnoleżniku, przy czym zlikwidowały wojska nieprzyjacielskie
·na tym odcinku frontu.
W toku walk o WYZWolerrie tego
pupilkami Moc Arthura miasta
niepmyjaciel poniósł ogromPEKIN. - Sztab Mac Arthura iza- ne straty.
(Dalszy ciąg ze str. 1-ej)
komunikował, że 27 grudnia rz; więzie
Na izachodnim odcinku frontu woj
ni8 tokijskiego Sugamo wypuszczo- ska ludowe szeregiem udertzei'I wy~
nych będzie przedterminowo jeszcze zwoliły ważne punkty strategiczne życiu gospoda.rczYJn i w aparacie
7 japoi'lskich zbrodniarzy wojen- Sariwon, Sohyn, Sinmak, NamCtLhon państwowYm. Imperialiści amerykań
scy biorą do swej służby pokonanych
nych. W chwili obecne; ogólna licz- i Kymcizhon.
ba japońskich iz:brodniaray wojen-1 Na zachodnim wybrzeżu, na pół generałów hitlerowskich. Przeprowa
nych, uwolnionych bezprawnie pmerz; noc od 38 równoleżnika wyzwolone dzają oni z całą siłą remilitaryzację
Niemiec Zachodnich.
Mac Arthura sięga 161>.
tzostały wszystkie miasta i wsie.

Zbrodniarze woienn1
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BERLIN. - Prn;ewodniczący zachodnio - niemieckiego związku prae
mysłowców oświadczył, że na skutek braku węgla, produkcja pokojowa w' Triizonii została zmniejszona
o 10 proc. W związku z tym prtz:ewiduje się, że w Niemczech zachodnich
w najbliższym czasie zwolnionych zo
stanie około. miliona robotników.

Istnieją tysiąc~
ność zacbOdnio -

dowooów, 7.e lud-

~ą.gnięcie na
jedności Niemiec

traktatu ppkojowego i

drodze polrn;jowej

demokratycznych, pokojowych I nie
zaleźnych.

R:ząd Niemieckiej Republiki.i Demokratycznej stanął beż zastrzeżeń na gruncie tych propozycji.
List naszego premiera, Otto Grotewohla do Adenauera, utrzymany w
duchu uchwał praskich,. stanowił do
niosły krok w kierunku utworzenia
Ogólnoniemieckiej Rady Ustawoda wc.zej. Postępując w ten sposób,

Obóz ten jest niezwyci~:ióny. Na jego czele sroi wielki i potężny Zwią
zek Radziecki i jego wielki wódz nauczyciel nasz, Towa.l.'Zysz Stalin.
Pod .Jego {>rzewodem Armia. Radziecka wyzwoliła nie tylko Polskę ł
Niemcy, lecz również zdruzgota.ła
całkowfcfe hitlerowską machinę wojenną, krora była. uważana or.a. na.jsilnlejszą na świecie. Niechaj podżega
cze wojenni zza ocanu nie zapomina
ją losu, jaki sp0tkał ich poprzedników. JESTESMY PRZEKONANI, ZE
POD PRZEWODEM ZWIAZKU RA-

niemieckiej republiki federalnej głęboko pragnie pokoju oraz konstrnlttywnej pracy. Historyczne zada.nie Niemieckiej Repu- jesteśmy :przeświadczeni, że osiąg
bliki Demokratycznej i Frontu Na- nięcie jedności pokojowych i demorodowgo Niemiec Demokratycznych kratycznych Niemiec, rzgodnie oz hi- DZIECKIEGO · I GENERALISSIMUSA STALINA WALKA O POKÓJ
polega na tym, aby STAĆ SIĘ DLA storyc:zną depeszą Stalina:
WSZYSTKICH NmMCÓW MIŁUJĄ
„ Wyklucza m&iliw-OŚć nowej woj ZOSTANIE WYGRANA.
CYCH POICÓ.J
WJEJ:,KĄ
SIŁĄ
ny w EurOjpie, kładzie kres przele
PRZYCIĄGAJĄCĄ, która wskazuje
wowi krwi w Europie i uniemo.żlimln.
im drogę do jedności narodowej, do
wia. ujarzmienie narodów enropej
wywalczenia sprawiedliwego tr&ktaskich przez imperialistów świata".
odm1edz1·ło
tu pokojowego oraz do demokracji.

W dyskusji uetzestnicy obrad mówili o rozwoju współrzawodnictwa
pracy, jednocześnie krytycrznie anali
zując dotychczasowe błędy i braki.
Dyskusja miała charakter wzajemnej wymiany doświadczeń,
prey
czym głównym tematem było zagadPraska Konferencja Ministrów
nienie dalszego umasowienia współ Spraw Zagranic:znych. która odbyła
zawodnictwa pracy w celu zwiększe się z inicjatywy Rządu Radzieckiego,
nia. produkcji i podniesienia jej ja- wysunęła praktyczne i całkowicie re
kości,
alne propoz~·cje mające na celu zaObrady trwają.
warcie z Niemcami sprawiedliwego
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WIEMY, ŻE W Nfl..SZEJ WALCE
o JEDNOSć NARODOWĄ POKÓJ
l.\łlł,UJĄCYCH I DEMOICRATYCZ-

~ic:A~~~mcPo~~~a~~p~~;

widtów

n

kt"na

w czasie FestIWO Iu

Fiimów Radzieckich

jedynie i tylko ta poLityka odpowia.
„
tfa illteresom wszystkich miłujących
.Według d~nych CentralneJ Dyrekc3i
pokój narodów europejskich. Wszy- F1.lmu 1:'.'.olskiego, w. teg?roczuym Fes~i·
stkie narody sąsiadujące z N:iemca-, w~lu. l•ilmó'~ Radzieckich Frek':"encJa
mi słusznie dopatrują się w amery- w~dzow w_ kmach w. całym kraiu wy
kańskiej ;polityce odradzania mili- mosla 14.747.407 osob.
tacyzmu w Niemczech zachodnich
Liczba ta jest o blisko 2 miliony więk
zagrożenia pokoju i ich bezpieczeÓ sza od frekwencji na zeszłorocznym fe.
stwa. Dlatego też wszystkie narody stiwalu, która wynosiła 12.804.219 wi•
europejskie widzą również w na- dzów.
szym dążeniu do utworzenia jednolitych, demokratycznych i pokojowych Niemiec g-warancję swego wła
Z dniem 31 grudnia rh. upływa osta- , zydium powiatowej lub wojewódzkiej snego pokoju i swego własnego bytu
teczny termin zgłaszania roszczeń o za- rndy narodowej (b. starostwa lub urzędu narodowego,
przedłużona
końca
opatrzenie jnwalidzk1e przez osob", któ- wojewódzkiego), przy czym nie je;ot ko'
d
ł
d
d
l'
d
W
dalszym
ciągu
Prezydent
PiecJ,,
W
celu
spopularyzowania
wynalazków
re utraciły zdolność zarobkową całko- nieczne. o ączenie . owo. ów in_ a. i. Z• .
d
I
h · ł
mowi o oniosłym znaczeniu. usta·
wicie lub częścimvo z powodu choroby twa, <tore mogą yc z· o~one pozmeJ.
wy o obronie pokoju, uchwalonej i usprawnień pracowniczych przedłużo.
na zost11ła do końca 11111, Wystawa Wy•
lub kalectwa, nabytych : wskutek służ·
Z dniem 31 grndnia 1950 r. uplywa
przez Izbę Ludowq NRD.
nalazków i Usprawnień pracowników
by wojskowej w czasie wojny 1939 - także termin zgłaszania ro.szczeń o zaz kolei mówca analizuje szeroko [lrzemysłu wełnianego.
1945 r., wskutek udziału w ruchu pod opatrzenie inwalidzkie przez osoby: POwspółpracę międ::;y Polslcą i NRD
WY5tawa ta mieści się w ORZZ w sali
z1etnnym i partyzanckim lub wskutek zostałe po inwalidach zmarłych, którzy
w szereg1t dziedzin, podkreśl.ajqc, że „Melodramu" przy 111. Traugutta 18.
wykonywania osobistych świadczeń na doznali rnwalidztwa, wskutek słuzby woj
po Związku Radzieckim Polska zaj- Pokazanych jest około 100 modeli, po·
polecenie władz krajowych lub władz skowej~ w okresie wojny 1939 - 1945 r.,
muje drugie miejsce w handlu za- nadto liczne plansze, rysunki i fotogra
radzieckicl1.
w ruchu ;1odziemnym lub partyzanckim,
granicznym NRD i na odwrót, NRD {ie usprawnień.
albo wskutek wykonywan:ia świadczel1
zajmrije również w polskim handlu
Zwiedzać wystawę można codziennie
Osoby, które zgłoszą roszczenia po osobistych na polecenie władz krajozagranicznym dmgie miejsce.
od godz. 9 do 19, z wyjątkiem soboty,
upływie
tego terminu,
aopatrzenia wych lub radzieckich,
jak również przez
Kończąc swe przemówienie, Pre- 23 hm. i pierwszego dnia śwlft, tj. 24
uzyskać nie mogą .
osohy, pozostałe po poległy!Oh, zmarzydent Pieck mówi o wrażeni.ach, grudnia. Wstęp bezpłatny.
jakie oditiósł, zwiedzając Warsza·
Podanje o zaopatrzenie inwalidzkie łych i zaginionych w związku ze służnależy skierować <lo właściwego pre~y hą wojskową w tymże okresie czasu
wę..
dium powiatowe.i Rady Narodowej (b. oraz przez osoby pozostałe po inwali.
Zwiedzanie Wal."Sżawy dało mi postarostwa, posiadającego referat spraw dach, którzy doznali uszkodzenia zdro nownie świadomość tego, że utrzymanie
i zapewnienie pokoju musi
inwalidzkich), według miejsca zatniesz. wia .w związku ze sł~ż~Q wojskową, być naszą
najpilniejszą troską. Pokama. Jednakże ważne je&t również p~ruoną pr~ed 1 w~zesm_a 1939 r ., 8 tęga światowego ruchu obrońców
0
zgłoszenie i złożenie podania w termi- ktorzy zmarli w okresie woJnY - L39
- pokoju znalazła najbardziej impOnunie ustawowym do któregokolwiek pre. 1945 r.
1jący wyra.z właśnie tu w Warszawie.
Na piezabudowanycb
terenach
przy ul. Stodolnianej powstanie w
Prząiaźri i UJSpólpracn pols•o-nlen1lecha
przyszłym roku wzorowy ogródek jor

Z dniem 31 grudnia rb.

mija termin

składania podań

o zaopatrzenie inwalidzkie

Wystawa racjonahzatorów
do
bm.

w.

Raj dla· dzieci

Wzorowy ogródek
iordanowski

wzn1acnla bezp1Pcze11istwo woarodóui'
POLSHI•· GO 6 NNEINIE!f.:.HIEGO
'

iłanowski.

Będzie on największym i jednoCtZe
śnie najnowocześ1'.liej urnądzonym w
Łodzi.
(bk).

•

sn..,
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WACEK: - Patrz! Ktoś nam przysłał
upominek świąteczny!...
WICEK: - Ciekawy jestem, co? ...
WACEK: - Zaraz zobaczymy!

-~--~~

WICEK: - Wsk'łzówkl do zegarka!
WACEK: - To od Szabrusia !
WICEK: - A po co nam to?
WACEK: - Ja także nie wiem!. ..

OB.: - Pan paczkę zgubił!...
SZABERSKI: - Nie pański interes!
OB.: - Ale przecież pan zgubił!
SZABERSKI: - Czy nie wolno mi?

Do wyboru, do koloru!

~~1~~;;~~J~~: Obuw· e dla
wa0 i:t~:~~e;0." „s:~~a::;:~; wprowadza
~=~m:!
Poręby, Karpacza itd.
1

0

:::~=;;;:: ~~~;:~~i:~ę :: ;:~~='.

Od

ł
ff
już częściowo nastąpiły

w roku
bieżącym, a w pełni dotrą do kon
sumentów w roku przyszłym.
Przede wszystkim więc zmieni
się proporcje ilościowe między
obuwiem damskim, męskim i dzie
cinnym. Dotychczas wyrabiano
wszystkich
ilości
jednakowe
trzech rodzajów butów. Obecnie

fabryki zaczęły produkować 38,1
proc. obuwia damskiego, 32 proc.
obuwiem męskim, bo wiadomo, obuwia dziecięcego i 29,9 proc.
że moda męska ma dużo mniejsze obuwia męskiego.
wymagania.
Poza tym coraz więcej produ-

dziś

możemy

każdego

Pantofle ze skóry na co" zamszówki na kauczuku

I

ie kupować

„Nie odrazu Kraków zbudowano" - mówi przysłowie. Można
je śmiało zastosować na usprawiedliwienie przemysłu skórzanego, który nie tylko orientuje
· h
b h ·
t
·
się w porze ac i. wymag~mac.
rynku, ale stara się stopniowo 1
potrzeby zaspakajać.
planowo
Pracują nad tym zarówno Biuro
Nadzortu Estety.ki Produkcji jak

Znajomym

Czyte/nicy

w przyszłym sezonie przemysł .skórzany

i
Oczywiscze, ze na1p1erw trzeba się za.
Nieraz już nasze panie skarży•
opa:tr~yć w bilet. ~olejou,'!.
_
.
.
Mozna to zrobtc w dwoch placowkacl1 ,
„Orbisu" _ przy ul. Piotrkot«skiej 68 ~ iy się na t>r~k Wv boru w skle
i na Placu Wolności. Co się jednak oka 1 pach z obuwiem. Główną przy:ruje? Przed „Orbisem" na Piotrkow- I czyną niezadowolenia był mały
skiej panuje niemożliwy tłok, podczas ' asortyment pantofelków sezonotdr na P~u Wolności przez calr_ czas wych, a więc wybitnie letnich,
lub wybitnie ciężkich zimowvch.
urzędomnna (od 8 d'? :oJ - pust~1._
.
'
.
• .·
Trudno to zrozum1ec, bo przec1ez lo.
róznoroddrionie swego cZIJ$u „bili" się o to, by Niewielka tez była
Jl4 ich wygody otworzyć dwie kasy. ność kolorów i rodzaiów skór.
kł opot b y ł z
.
.
Otwart" J·e ~ a oni mimo to w dals.,,.,.,.,
natomiast
.,... Mni e3szy
(se)
c:iągu tłoczą się przed jedną!

Nadeszły mrożonki

SZABERSKI: -

kuje się

sportowych butów na
bardzo praktycznych
i tak poszukiwanych. Już wczesną wiosną ukażą się w sprzedaży
różne modele „słoninowych" półbutów, których wierzchy wykQprzeważnie ze świń
· nane będa
skiej skócy.
•
•
„słoninie",

po paczce
paczek

w prezencie, dziesięć
posłałem
ale jeszcze
umyślnie zgubiłem,
pięć milionów sztuk!...

to
o fasony,
Jeśli chodzi
uwzględniono chyba wszelkie wy
maeania. A więe ukażą się pantofle na niskim, średnim i wysokim obcasie. Zapowiadają nam
nawet piękne pantofełJri wieczorowe.
Moda męska bedzie również bardziej urozmaicona. Prócz butów
roboczych i prostych fasonów pół
butów, w sklepach znajdą się
luksusowe buty ze świńskiej skó
ry i zamszu. Robi sie zelówki
skórzane lub kauczukowe. Na lato zaś przygotowywane są już
ładne i lekkie sandałv oraz obuwie giętkie tzw. flek~blowe.
.
d · kt,
T 1 0
~ ~ m? zie, ora. naturalnie
musi ączyc wymai:ama estety(b)
czne z praktycznymi.

zostało

skarżą się

Jak to

było

na punkcie spr 1edaży choinek
' Ulica Limanowskiego przed domem nr 74 była wczoraj widownią
tu
się
Mieści
gorszącego riajścia.
punkt PSS - sprzedaży choinek. Kie
i ownik punktu, głuchy na prośby kli
entów - postanowił punkt zamknąć
na dwie godciny, gdyż... posrzedl na
obiad.
Nie był przecież sam. Pomagało
mu paru pracowników i sądzić by
można, że każdy z nich kolejno bę
dzie mógł się posilić. Nie dość tego.
Kierownika nie wzruszył nawet fakt,
że o tej porze właśnie ciężarówd:a
przywloczła nowy transport choinek.
Na ogólne prośby kierownik odpowiedział b:rrzydkimi słowami. Wstyd!
Czyniąc ~dość

prośbie

Q:ytelni-

ków, podajemy powyższe do wiado(p)
mości kierownictwa PSS.

• datvcy
Uwaga, k rw10

Cena na krew, dostarczaną przez
krwiodawców do Stacji Przetaczania, u~egła o~tatnio podwyższeniu i
wynosi obecnie 1,35 złotych ria centymetr ~ścienny. z_ tego wię~ powodu, c1 wszyscy, ktomy oddali swą
krew po 11 bm., winni się rigłosić do
Stacji Przetaczania Krwi, gdzie o(bk)
trzymają wyrównanie.

I

Dzisia.J ukaczały się w sklepach
MHD, PSS i CO orari w 'PDT mrożo
ne warzywa i owoce. Niskie ceny na
te artykuły zapewnią im powodzenie. Ogórki np. k-0sztują 4 złote, popowiatowe
Sądy wojewódzkie
mid<>ry - od 3,35 do 5,90 złotych, mi
rzeria - 2.40 złotych, groszek - 4
w1°!'eupzeełnąskno'ryowo§,c,n1ąacbo~dz1(eczyobtauJ.~.
riłote i fasolka - 2,70 zł. oo kilogr:im.
Z owoców w sprzedaży rznajdą się:
efektownie
jagody czame (3.50), porzeczki (3,50), Instyt~ · Wzornictw~ Przemysło- nako), co oznacza
cze~eśnie (4,00), śli.wki (3,50) i ~az- "':~go 1 C~n~ralne Brn~o Fąbryka- spreparowaną skórę końską. Speżycie
(ok). I CJl. Wymkiem są zmiany, które cjaliści modelarze zapewniają, że
g.a. Jabłk-0wa (3,20).
dy Woje;y.ródzkie i Sądy Powiatoroku
1951
stycznia
1
dniem
Z
dzięki skórze „naco" będzie moż
urozmaicić modę dam- wchoclzi w życie zmiana ustroju są- we.
bardzo
na
spół proca szkoły
Sąd Najwyższy jest najwyższym
down~ctwa, d~tos?":'ana do potrzeb
ską.
organem sądowym, rozpoznającym
.
.
nowei. rzeczywistoso.
A propos m-Ody, to już dziś wia
Is~meć ?~clą trzy ro~za1~ sądow, środki odwoławcze od orzeczeń są
domo, co nosić będziemy w przy- a mianow1c1e: Sąd Naiwyzszy, Są- dowyc~ oraz rozpoznawać będzie
szłym roku. Opracowuje się 28
nadzwyczajne środki odwoławcze i
-nowych modeli na 130 już opraRodziciełskich
K~nłerencja
ustalać wytyczne wymiaru sprawierozpoczynamy
Nasze panie będą
cowanych.
dliwośd oraz praktyki Sądu.
Tylko tam gdzie szkoła i dom dow-y Socjalizmu w naszym kra- miały w czym wybierać. Będą też
Sądy Wojewódzkie będą rozpomogły dobrać pantofelki pod kowspółpracują w zgodnym duchu ju.
y;; składzie trzech
znawać sprawy
0 wielkiej wadze jaką przykła lor sukni r"ZY kostiumu. Przygoto
m<Jżna osiągnąć pozytywne rezul
zarówno jako
orzekając
sędziów,
większości
w
bowiem
się
wuje
komite.
roli
do
władze
taty w wychowaniu młodzieży. dają nasze
:;ąd I instancji oraz jako sąd odwo
Pod tym hasłem obradowali w tów rodzicielskich świadczy fakt, obuwie kolorowe. Projektuje się
ławczy dla Sądóy; Powiatowych.
świąteczny
dniu 18 bm. przedstawiciele no- że na konferencję przybyli przed prócz wierzchów jasnych, o koloSądy Powiatowe będą rozpoznawoobranych komitetów rodziciel- stawiciele Ministerstwa Oświaty rach pastelowych, wierzchy kom
sprawy w składzie 1 sędziego
wać
A więc jutro rozpoczyna.my
skich na konferencii zwołanej dyr. dyr. Grabowski i Zamościk binowane z różnych rodzajów
i dwóch ławników.
„Błyskawiczny konkurs świąte
przez Wydział Oświaty przy Pre oraz przewodniczący Prezydium skór i kolorów często jaskrawych,
Z dniem więc 1 stycznia 1951 r
czny", organi.7.owany przez rezydium Rady Narodowei w Ło R. N. w Łodzi, cb. Minor. Szkoda kontrastujących. Między innymi
dakcję „Expressu IlustrowaneSądy Apelacyjne stają się Sądami
czer
jednobarwne
pantofelki
będą
tylko, że tak ważna konferencja
dzi.
go" i Powszechny Zakład Ubez
W ojewódzkiml. Sądy Grodzkie rozpoczęła się z prawie godzin- wone, wiśniowe, beżowe. zielone,
pieczeń Wzajemnych.
przekształcą się w Sądy Powiatowe,
Walka o poziom i wyniki na- nym opóźnieniem z winy organi- a nawet fioletowo-niebieskie i
W jutrzejszYJD numerze „Exa Sądy Okręgowe - ulegną znieuczania musi w równym stopniu
pressu" Czytelnicy znajdą, pięć
błękitne.
(1)
zatorów.
sieniu.
interesować rodziców iak i szkopytań konkursowych, przy czym
łę. Pomo<' rodziców i ich współ
:;;ądów Wojewódzkich bedzie tywystarczy jeśli się nadeśle odle. ile jest województw, tj. 17 oraz
potańczyć
praca z nauczycielstwem oraz z Będzie
powiedź na jedno z nich a już
dwa wydzielone dla Warszawy i
tym samym uczestniczy się w
młodzieżowymi
organ1zacj ami
konkursie.
Łodzi, Sądów Powiatowych tyle. ile
ZMP i ZHP jest nieodzownym
Nadesła.ne odpowiedzi oceni i
powiatów, przy tym w miastach
warunki.em przygotowania młode
zakwalifikuje speojalne jury, w
wydzielonvch powstaną samodzielgo pokolenia do wypełnienia zaprzedskład którego wchodzą
Sądv Powiatowe. nawet dla pone
dań stojących przed nami, do bu
redakcji
stawiciele PZUW i
otworzą
szczególnych dzielnic.
EF' i
UE&MWW!W&
„Expressu". Nagrody oczywiś
cie będą przyznane za najlepN areszcie zakończył si• „spór" wiem lokal służył celom świetlico
sze odpowiedzi.
Bar mlec7-nv
o lokal dawniejszej stołówki stu- wym.
Konkurs jest łatwy, a najważ
uleg„Casanovie"
w
Świetlica
dentów Politechniki przy ul.
niejsze potrwa krótko, bo już
nie likwidacji a lokal będzie słu
Piotrkowskiej 24. „Powszechna" żył publiczności do póżnych gow styczniu zwycięzcy otrzymają, nagrody- 5 rowerów, 2 pary
przejęła go definitywnie i już na dzin nocnych.
przy ul. Moniuszki
Pani Ziuta przed świętami robi
nart z kijkami, 4 pary łyżew, 100
otworzyć
tu
pragnie
Rok
owy
N
mężowi wymówki.
Tym samym liczba dwóch istSpółdzielnia Mleczarsko - Jajczar
ubezpieksiążek, oraz 20 polis
niejących w tej chwili lokali nocska dotrzymuje słowa. Dzisiaj uruczeniowych.
- Nie intere.."lljesz się wcale mo· nowy lokal nocny.
chomiła w Młodzieżowym Domu Kul
im życiem wewnętrznym ...
Warto się więc trochę potruotrzyma nych („Savoy" i „Malinowa") po
Podobny charakter
tury przy ul. Moniuszki 4a nowy,
tym bardziej, że wszystdzić,
większy się o cialsze dwa. UstaA on na to:
gdzie do tej
także „Casanova",
W!lorcowy bar mleczny.
kie placówki PZUW chętnie
ną więc może narzekania łodzian
- Nie llll!.m na to Cza!IU, moja
Podobny bar ma powstać jeszoze
wyjaśnień i
udzielą, wszelkich
do
tylko
wydawano
posiłki
pory
- teraz będą mieli gdzie potańdroga, · przecież muszę zarabiać dla
roku nrizv ul. Piotrkowskiej
tym
w
materiałów.
lkb}.
'
01.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
twego zewnętrznego wyglądu!„.
godziny 17-ej. Po tym czasie bo- czyć i zabawić się .
Isk)

W

i

Nowy ustrój

sądownictwa

wchodzi w

1 stycznia

i domu

wwychowaniu młodzieży
nowych Komitetów

Jutro

•
Błyskaw1czny

I

konkurs

.I

gdzie

Nowe lokale w Łodzi
wkrótce swe podwoje
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Muzeu m

Ili plenum GKKF

kulaury fizycznej
powsta ie wStolicy

DWuI Orowosc Zniesiona

W wydziale propagandy KGKF od
dhlższego czasu trwają przygotowania nad zorganizowaniem i urucho,JJ
mieniem muzeum
kultury fizycz,nej.
Tego rodzaju mu
zea istnieją zagra
nicą. już od dawna. Do najlepiej urz ądzonych i przemyślanych pod każ
dym względem na
leży muzeum kultury fizycznej w Moskwie.
Zadaniem muzeum · jest wychowywać i uczyć, spełiniać na odcinku kul
tury fizycznej ważną rolę propagan·

I
•

Szybsze tempo rozwoj u sportu masow ego
Sekcje przy Komitetach KF przejmą funkcje Związków Sportowych
Przed kulturą fizyezn4 i sportem
coraz poważniejsze zadania do
wykonania. Jednym z podstawowych
takich zadań jest walka o realizację
6-letniego planu budowy padstaw so
cjalizmu jako wkładu Polski Ludowej do walki o pokój światowy.
Ale, żeby cel
ten osiągnąć
nieodzowne jest
jednak dalsze
podniesienie po
ziomu pracy po
l!tyczn:> - orga
nizacyjnej i wy
szkoleniowo - '!

Sekcje

~ liatfd .r ,11<(i!ti,·
~ ~-·''' 111

·1

1- ,

„śródmieście" ZMP od·
l~~m~i~<;"~~;;i~::e 1~c/e;:;;.:fs;:'/";;;
W dzielnicy

tym roku impre: y trzeb" za:1w czyć . ie
sygnał do rozbuazenia życia sportou ' '/l O
dzielnicowej organizacji podjęło no j1• iż
sze ogniwo organizacyjne, w tym u:vpad
ku Koło nr 1 przy Państw. Lic. T ech.
Dentystycznym.

sportowe Komitetów KF cznych działaczy .sportowych. To da·
Do.~1óarl c: e
jako organa fachowe- je możność stworzenia nowego akty
'Lia u;ycią 1mir
go kierownictwa i kontroli całokształ wu społecznego w walce o upowszech
re ~ tej im,nre
tu pracy sportowej w danej dyscy- nienie kultury fizycznej, sportu i wy
zy 1wsuu;ojq
pljnie. One to będą współdżiałać w chowania szerokich rzesz młodzieży
wnioski , któprzygotowani u szerokich rzesz spo- pracującej miast i wsi na obywateli
re m1leż v
łeczeństwa do zdobywania od~ki sprawnych do pracy i obrony Ludowziąć pod roz
SPO oraz kierować pracą organiza· wej Ojczyzny.
uvigę. Da się
cyjną i wyszkoleniow o • sportową w
Podejmując powyższą uchwałę III
je strc.~cić tv
danej gałęzi sportu. Sekcje te będą plenum GKKF stwierdziło jednoczenastępujący
ustawowo uprawnione do kierowania i śnie, że poważne osiągnięcia w dziesposób:
kontrolowania działalności Komitet- dzinie umasowien"ia kultury fizycz- :male:ić stale formy organizowanfo
tów KF na niższych suzeblach orga nej a w szczególności rozwoju poszimprez
sportowych wśród ZMP-owców
nizacyjnych oraz Zrzeszeń Sporto- czególnych dziedzin sportu, są w dudową.
wych. Uprawnienia te ułatwią im żej mierze zasługą aktywu społeczne w poszczególnych dzielnicach.
- pobud;;ić do czynn.iejszego życia
.
spełnienie powierzonych z11dań.
go działaczy sportowych, skupionych sportowego
ZMP-owców kół robotni·
Powołanie
sekcji
przyczyni
sie
wre
w
zarządach
Związków
Sportowych.
- - - - - - - - - - - - - - , sportowej w ru
TEATR
.,.
.
~hu ~poyt~wym .oraz. ":zm(){;nienie szcie do oparcia Komitetów KF i Rad Dobrowolna praca. społeczna tych lu- czych.
•
O słabym zainteresawaniu kół robot·
•
Jednobtośc1 orgaimzacyJneJ.
Zrzeszeń Sportowych o szeroki ak· 1dzi stała się poważnym wkładem w
niczych świadczy fakt, ie na ogól114 iloU
Nowy - ,,ZWYCIĘSTWO" - goTo właśnie jest jeden z głównych tyw najbardziej ofiarnych i odda- dotychczasow y rozwój ruchu sporto ::głoszonych do mistrzostw „śródmieścia"
clzina 19.15.
powodów, dla którego z.decydowano nych sprawie ludowego sportu społe wego w kra!n.
27 zawodników, tylko du;óch bylo z kola
Jm. Stefana Jaracza _ „WIE· się n8: Iik~idacit: Związ.~ów Sportorobotniczego, pozostali natomiast w
CZóR TRZECH KRÓLI" _ godz. 15, ~ych 1 pow1erzeme spełn~anego przez
członkowie kół szkolnych.
,,RODZINA" _godz. 19.
nie ~u. pracy, sek~Jom powołaDo finału rokwalifikau:oli się: Deskur,
p
h
_
PRZYJACIEL E" nym ~ zye1:i .p rzy Komitetach Kultu
Szewczyk, Zaborowski, Dwarakowski,
1>wszec ny
"
• ry Fizyczne].
W"ęglarski, Meca, Szof el i Duch. W alka
godz. 19.15.
Doś Wl"adezeme
·· wyk azało, ze
· is
· t nie
·
"
o pien.vsze miejsce przyniasla zadużone
Osa - „ZŁOTE NIED OLE nie Związków Sportowych niezależ:iwycięstwo Szofelowi, który wykazał do
Pięściarze Włókni arza (Pabianice) Oto wyniki
gdz. 19.30.
nie od Komitetów KF i Zrzeszeń
poszczególnyc h spotkań: bre opanowanie techni.czne i taktycme
Lutnia - „SWOBODNY WIATR" Sportowych rozpraszało wysiłki ak- zmierzyli swe siły rz: kombinowan ym
Vf muszej Szypek · przegrał prrzez gry. Dużą niespadzianką była porażka
- godz. 19.15.
tywu społecznego i zaworl.owych pra rzespołem Stal (Ostrowiec i Staracho- k. o., w I rundzie rz: Maciaszkiem
Zaborowskiego, W alki fin.ulowe były tnk
Arlekin - „SAMBO i LEW" godz. cowników sportu. eo gorsza, stwa- wice). Mec:z wygrał zespół Stali 12:6.
(Wł.), w koguciej Prokopek pokonał rocięte, ie o kolejności dalszych miejsc
17.
rzało dwutorowość, która na obec·
Wolfa (Ogniwo Pab.), w piórkowej decydowały jui nie sety lee.z piłki.
Pinokio _ próba.
nym etapie_ ham.?wała rozwój ~portu
Ostateczny wynik: 1) Szofel
masowegu i poziomu pcszczegolnyc h Będzie lepiej
Szymek poddał się w III starciu Wo 7 pkt„ 2) Zaborowski 111 TPD _ TPD
5 pkt.,
gałęzi sportu.
jewodrae
(Wł.), w lekkiej Mameła .3l Deskur lll TPD - 4 pkt., 4) Duch
W Tomaszo wie Maz.
zwyciężył Szymczak'li (Wł.),w lekko - l1l TPD - 4 pkt. 5) Węglarski lll TPD
. Toteż III plenum GKKF, dążąc do
usunięcia tych przejawów i uzbrojepółśredniej Puchowski wygrał przez - 4 pkt., 6) Szewczyk PLM, 7) Dwora·
ni.a. ruchu sportowego w III.owe moż
k. o. rz: iK.ałumym (Wł.) w III starciu, .-k-or_v_sk-·i_P_L_T_D_i_·.sJ_M_eca
__P_L_T_D_._ __
ADRIA - Bitwa stalingradzka I se- liwości, zatw'ierdziło uchwałę
0 Iikwi
był, ZKS Zwiąkowiec
r ia .- 16, 18, 20.
daeji Związków Sportowych w ich
Była to najładniejsza walka i KałuOGŁOSZENIA DROBNE
W Powiatowym D1>mu Kultury w żny do nockautu mial -p:mewagę
BAJK:A - kino nieczynne z powodu obecnym stanie, a w Komitetach KF
pun Dr Bn.ISSKI
SPRZEDAM stół
Tomaszowie
Maz.
remontu.
odbyło
się
walne
wszystkich szczebli powołało sekcje
ktową. W półśredniej Wiśniakowsk:i choroby
seroa - oR::ągły z krzesła
BA-LTYK - Miasto nieu.jarzmione dla poszczególnyc h d'ziediin sportu. zebranie czł.onków byłego ZK.S Związ
d ł ·
przyjęcia, m1, szafę z lukowiec, poświęcone połączeniu się ze pod a się w 1 1'W1dzie Pakusi"ak0 - wznowił
L · • strem trzydrzwio
- 1'6.30, l8.30, 20:SO.
- , ·
Powołanie takich sekcji stanowi Spójnią.
11 _ ti.ł
M
(·
W
ł.),
w
lekko
średniej
Siedlak
nów
.
'
eg;~4 wą, dywan i rói·
GDYNIA Program ~ldiualnosCI dals.zy krok na drodze praktycznej
3
Sprawozdanie
łłEL ne meble. at-ód·
ki!lD nieczynne.
realizacji doświadczeń przodującego sja. wykazały, b. zarządu i dysku- niezasłuienie na punkty wygrał z Li
iż władze klubowe by siakiem (Wl.), w średniej Wierzbow
MUZA - świat się śmieje - 18 20. w świecie sportu ZSRR i przyczyni łego
MASZYN~ do pi miejska 22 - 4,
Związkowca nie stanęły na wy9
POLONIA _ ś i r1 l dzi _ ' 16 się niewątpliwie do włączenia jak .nai sokości
z.adania. Zarząd nie wykazy. ski wygrał pnea. k. o. w I rundzie' sania ,,Erica" wa godz. ~ - 6. 1019
ma
u •
' szerszego aktywu społecznych działa
rz:
Łucmkowem
(Wł.)
i
w
p61ciękiej
lfak!>wą
18 30 21
sprzedamlCzy
ta/cie
wał wi ększego zainteresowan ia się
· '
•
czy do realizacji zadań, jakie Pań.
.
. tamo, byle zaraz.\
PRZEDWIOśNIE Parada natr~- stwo Ludowe stawia przed polskim niektórymi sekcjami, jak np. lekko· Sikorskiemu poddał &ie w Ir rundzie Pa.włowski Piotr " EXPRESS
atletycz.ną, zwłaszćza żeńską, co spo- Wendler
tów - 18, ~(I.
(Wł.).
ruchem sporłbwym.
kG-,.,gka ?.M. %23(
lWS1~1NMłY"
wodowało, iz wiele za.wodniczek wyROBOTNIK - Bitwa .-łinet~
,
cofało
się
z
czynnego
tycia
s-portowe
II seria. - 18, 20.
go. Zarząd nie przywiązywał znaczeREKORD - Hrab,ia Monk Ohri&to
Rakietki
nia do opłacania pTZez członków skła
II seria - 18, 20.
dek, toteż w Związkowcu byli i tacy,
ROMA - Trzeci szturm - 117.30, lłO
przewod
zQ
w
lidze
którzy
mieli opłacone składki człon·
STYLOWY - Niebo C'riY piekło kowskie zaledwie za dwa miesiące.
18, 20.
stołowego
Zwrócono również uwagę na błędy ad
&WIT - śpiewak nieznany - 18, 20
ministracyjne .
.
W
meczach
o
mistr.rostwo
ligi
teT;A.T&Y - Powrót Lassie - 16, 18
Billl'o Zagl'aniczne PPK ,,RU<::lH" w Warszawie, Plac 3-ch Krzyży 1:6,
Wszyscy mówcy podkreślali, że obe
nisa
stołowego
uzyska.no
następujące
20.
cnie stan ten powinien. t1lec zmianie poda.je do w!adl)mośei, że zostało zaikończone przyjmowani e zamówień
na
wyniiki:
WISŁA Do nowego
Miasto nieujarzmione
zarządu
wybrano: dz.ienniki i cnsopi&?na.
radzieckie
na
I
kwartał
1951
r.
16, 18, 20.
Lublin Ogniw-0 - Budowlani War- prezes - Duszyński, wiceprezesi szawa. 2:8, Wrocław Ogniwo - Ko- Tomczyk, Kobyłecki i Anczarski, seWŁóKNIARZ JednOQ!l!eśnie zawiadamia.m y, że w dalszym ciągu wszystkie placówki
śmiali
!Udzie
lejarz Wa.rsza.wa 7:3, Kuków Ogni- kretarz - Osiński i Pacak, skarbnik PPK
15.30, 18, 20.30.
„RUCH", Agencje i Urzędy Pocztowe, Oddziały Międzynarodowego
- Kuehll!l'Ski i Pietruszczak, gospowo - Stal
WOLNOść Brunatna pajęczyna Stal - UniaSiemianowice 7:3, Poznań darz - Kwarciany
Klubu
Prasy i Książki 0!'3Z Księgarnie „Domu Książki" przyjmują zgło
Chorzów
3:7.
i
Węd.rak
oraz
I
- 16, 18, 20.
W tabeli prowadzi Ogniwo (Kra- członikowie Woicki, Chałbiński, szenia na prenumeratę czasopism radzieckich na Il-gi i dalsze kwartały
l.ACH:Ę:TA Upadek Berlina I se- ków) przed Ogniwem (Wrocław) i Wiórkowski, Zdziarski i Głebowski.
1951. roku.
ria - 18, 20.
809
Budowlanymi (Warszawa).
stają

ci~~

będą działały

No ringu 12:6

Team Stali

wygrał

w Pabianicach

Spójnia prz~ięła

-1

1

Do Czytełntlców
Pras y Radz iecki ej

„Ogni wa''

tenisa

I

(Bfr.)

184)
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Przetrwamy !
otucha napełniła
serce Anny.
W tym samym momencie pociąg zatrzy
mał się na stacji.
W skaz6wki dworcowego ZC'~ara wskazywały dokładnie gochnę drugą„.

-

Widzi pa;ni · tę :iaśniejącą

smużkę?

To szyny kolejowe„. A tam zaraz na prawo mamy Koluszki·:.. Teraz musimy uważać, żeby nie wpaść
ręce patrolu niemieokiego, bo o tej porze Polakom nie wo!
·' ·
·
k
no k ręc1c się po m1astecz u.
Miał widocznie dużo doświadczenia, bo
bez żadnych przygód doszli do dworca.
ZJ'awili się tam w ostatniej niemal chwili,
bo zaraz potem zobaczyli snop iskier, roz
wiewaJ'ących się ponad maszyną pociągu,
wjeżdżającego na .stadę.
- Więc zdążyliśmy! - powiedział śli
woń i twarz jego rozjaśniła imitacja u~mie
chu.
Anna uczuła głębokie zawstydzeni e na
myśl, że mogła pod ejrzewać tego człowieka o jakieś złe zam iary. Włożyła rękę do
bocznej kieszeni spódnicy, gdzie miała
część pieniędzy i zaczęła nieśmiało:
- Stracił pan przeze mnie całą noc i

w

- Już druga! we.stchnęła Helena
Karwiczowa , isłysząc rnetalicrzne u<lerzenie zegara, połyskującego w kącie jej synatrudził się nie mało„. Czy mogłabym o- rpialni.
fiarować panu małą sumkę za to, Że...
To był ten sam zegar, kt6ry kiedyś stał
Gestem pełnym godności odsunął od sie w małym saloniku jej rodzinnego domu:
bie jej wyciągniętą dłoń.
w tym samym saloniku, w którym dwu- Nie, proszę pani! Pani przy<ladzą się dziestoparoletni Seweryn Stamiński uczył
te pieniądze„. Może gdybym panią prze- ją literatury.
Karwiczow a, leżąc bezsennie, myśli o
prowa d za ł przez granicę razem ze ;;zrnuglem, na którym zarobiłaby pani, przyjął- tamtych dalekich latach swojej pierwszej
b yrn
zap ł atę„. A 1e ja wiem , że pani prz~- miłości. A także i o tym, że jedynego czło
szła na drogą stronę nie dla interesu: ale wieka, którego naprawdę kochała uniedl atego, Że nie h · ł
c eta a b yc, dł użej pod szczęśliwiła dwa razy: i dlatego, że nie
·
dl
Niemcem. I
atego przeprowa d ziłem pa miała odwagi, ażeby iść za nim w świat i
nią za darmo.
dlatego, że związała życie jego córki z Iosami swojego syna.
Jego surowa, brzydka twarz wyszlachet
Swiadomość, Że Anna iest w małże11niała nagle, kiedy doko{iczył poważnie:
stwie nieszcz<;śli wa , dręczy ją i męczy.
- Teraz nadeszły takie czasy, że nie Widzi wy raźn i e, jak pogłębia się przepaść
możemy iść samopas. Dz iś ja, prosty robot pomiędzy Anną i Henrykiem. Jest taktonik drogowy, dopomogłem pani, jutro p.a Iwna, pozornie nie wtrąca się w sprawY
ni dopomoże komuś innemu: ·i tak jakoś młodej pary. ale kiedy przychodzi w!eprzetrwamy tę burzę!
czór, kiedy cichnie wielki pałac, Karwi-
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czowa, zamknięta w swoim pokoju, odda
je się posępnym rozmyślaniom.
Od wielu lat sypia bardzo źle.
- Organizm pani przyzwycza ja się zanadto do Środk6w nasennych - ostrzegał
ją dokt6r Kulkow, - używa ich pani w
ilościach coraz większych: i zatruwa się
powoli.
- Dobrze„. - odpowiadała mu z reguły Karwiczowa . - Będę się starała oby
wać bez weronalu, a zażywać go tylko w
ostateczności. Ale niech mi dokt6r zapisze jeszcze jedną rurkę„.
Tych szklanych rurek z. weronalem ma
Karwiczowa w małej skrytce w swoim no
cnym stoliku spory zapas. Gromadzi je
chytrze i wytrwale, w obawie, że może
przyjść moment, iż doktór, ze względu na
stan jej serca, nie zechce i'ej zapisać wię
cej tych białych krążków , które przynoszą i"ej nai"większe dzisia1· szczęście: sen i za
pomnienie.
I dzisiaj w nocy, wśr6d przemifania godzin, kt6rycb kres zw i astowało równe ude
rzenie zegara, Karwiczowa zrozumiała, że
nic zaśnie„.
Za dużo zw al i ło sii; na ni ą zły ch m yśl i,
przytłaczając ią swoim ciężarem. Wybiła
się ze snu - i ponwś lała z trwogą, że ta
męka trwać będzie do san1ego rana.
(0.c.n.)
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