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Dziennik ,,Seucs Deutschland" pr;;yilustrommy re/)ortaż p>z)'jęcio urzq
dr.onego dla gości niemieckirTr pr::ez
Prezydenta Bolesława Bieruta. dalej z
w)'cieczki po Mari&;is::tacie, ze spotkań
: budownic::;ymi Warszm«y oraz ;; wiel
i:iej manifestacji pożegnalnej ZOl'!:<mizo
u·<JJ1ej przez ludność lf7ars:awy na c::;cf,;
Prezyde11ta Fiecka.

no~i

CZWARTEK

KOK V.

Delegacja

FDJICldpowiedź

na brukselskie uchwały

.

protestu
·i.
oburzenia
;~:~~~ł!:~f~~~~; Fala
na rod•• Euro· p••
„ ...

wodniczącym wojewódzkiego
du ob. Jankowskim na czele.

rzarrz.ą-

m~~~:~: ~~~i;k~5ro~n~~~:z~! ~
1

czelnej FDJ w rozmowie z prrzedstawidelem prasy

0

o-

drze i Nysie za jedynie słuszną i oW granicy tej mlodzież
stateczną.
niemiecka widzi podstawę do utrzymania pokoju, do walki o jedność
Niemiec oraz podstawę do szczerej
przyjaźni

z

Polską.

rnęl„
.,.

walkę

przeciw ko
remilitaryzacji Niemiec zachodnich
były się

w fabryce samochodów Re
nault i w fabryce budowy maszyn
w Bobigny.
LONDYN - Dziennik ,,Daily Wor
ker" donosi, że związek zawodowy
pocztowców głównego urzędu pocztowego w Londynie wystosował do
premiera Attlee list, w którym protestuje jak najenergic'T.niej przeciw
ko remilitaryzacji Niemiec za<1hodnich i domaga się od rządu Wielkiej
by prowadził politykę
Brytanii,
zmierzającą do utrwaltmia pokoju.
BERLIN - W związku ze zbliża
jącym się Nowym Rokiem kierownictwo Wolnych Niemieckich Związ
ków Zawodowych (FDGB) ogłosiło
odezwę do niemieckich mas pracują
cych.
Odezwa p0dkreśla, że minio1950 p~niósł dalsze
ny rok
wzmocqienie światowego obOzu
poko.ju, równocuśnie .1edna.k -

GENEWA - Z Paryża donoszą, że
nadal akcja
całej Francji trwa
protestacyjna przeciw remilitaryzacji Niemiec zachodnich. Wydrukowa
no już ponad 2 miliony kartek dla
referendum, w którym· Francuzi żą
dają zaprzestania zbrojeń niemieckich.
W Nimes grupa działaczek związ
ku kobiet francuskich zebrała w cia
gu godziny 630 podpisów. W de},'arta
mencie Alpes Maritimes większość
uclział w
mieszkańców wzięła już
referendum.
Delegacja robotńików huty stalowej w Tueuil złożyła w radzie miej
skiej rezolucję, protestującą przeciw zbrojeniom Niemiec.
protestu
Manifestacje na znak
przeciwko zbrojeniom Niemiec od-

w

Armii Ludowej

przekonały podżegaczy

o fiasku awantury koreańskiej
PEKIN - W ogłoszonym w t:>hen
janie 27 ' grudnia k&rnunikacie dowództwo naC?.elne koreańskiej Armii Ludowej poda~:
,,Jednostki Armii Ludowej. działa
jące w rejonie Hamhyn i Hynnam
wyzwoliły całkowicie w dniu 24 rru
dnia ten rejon i oezyściły go z wojsk
nieprzyjacielskich.
Artyleria. pneciwlotnicza 'Armii
Ludowej zestrzeliła w okresie od 16
listopada do 7 grudnia 43 §.niolotów
niepreyjacielskich w iym dwa bom
howee typu B. 29".

odwwtu..

Francuzi pochodzenia polskiego
solidaryzują 'się z braćmi w kraju

SOFIA. W Sofii odbyła się uroczybułgarskiej' Akademii Nauk
poświęcona omów'ieniu prac Stalina
w dziedzinie językoznawstwa. Ręte
rat na ten temat wygłosił przewodni
czący bułgarskiej akademii nauk Todor Pawłow, który zanalizował za
gadnienia poruszone przez wielkiego
myśliciela i koryfeusza postępowej
nauki - Stalina, w swych pracach
z dziedziny językoznawstwa. Akademik Pawłow mówił o znaczeniu prac
Stalina dla rozwoju nauki bułgar
skiej.
Uczestnicy sesji wystosowali depesze powitalne do Stalina, Wyłko Czer
wenkowa i światowej Rady Pokoju.1
sta sesja

że

GENEWA powstało

Z

Paryża donoszą, j som odwetu i przeciwko

tam Stowarzyszenie
Obrony Granic na Odrze i Nysie.
stowarzyszenia
Przewodniczącym
został p. de Korab.
Stowarzyszenie wystosowało do
osób pochodzenia poJskiego we Fran
cji odezwę stwierdzającą m. in.:
Wszyscy Polacy na wychodźstwie:
robotnicy, górnicy, chłopi, inteligen
ci. rzemieślnicy, starzy i młodzi, męż
I czyźni i kobiety bez względu . na
przekonania polityczne wypowiadają się jednomyślnie przeciwko remi
litaryzailji Niemiec, przeciwko uku

I

Radosny meldunek górników

Zwycieżyli

w· I etapie

HJalhi o Plan . 6-letni
Polski przemysł węglowy pracuje już na poczet roku 1951
Dnia 22 bm. o godz. 12.30 polski

węglowy \vykonał zadania produkcyjne ustalone

przemysł

planem na r. 1950

na 6 dni wydobywczych rzed terminem.
Z okazji przedterminowego wykonania planu. minister Gór
nictwa Ryszard Nieszporek skierował do górników pismo w któ
rym czytamy m. in.:

1

Zwycięstwo

W.obronie granicy pokoju ""·'··"

. o ·Pracach J. Stalina :

nf>l:ńi.

Agresorzy ewakuują Seul

I

Bułgarscy językoznawcy.

„Plan został wykonany przcdierminowo dzięki Wasze,j ofiarnej i bol1aterskiej pracy i dzięki
\yasze,j świadomości, że · pracu~e
c1e dla dobra Polski Ludow j,
,ie"teście
l·tórej go«podarwmi
Wy.
Plan l!J51 r. zrcalfrujemy ~ niul
systematyczny
prz.ez
wyżką.
n zrost wydajności pracy, łepszą
organi7..ację pracy, rozwó.i wspól
7,awoc1nlctwa i racjam• lizatnstw<1„
mechani?.«c.ie. P;;miębjcie, 'l.c każ
da tona węgla, tQ nasz r,-órnic.1.y
g,,!;powkład w \\<·aJkf) o rozwó.i
da rczy natte.1rn kra iu. '~ walk~ o

kich mas pracują.cycb, zwła.su.za.
niemieckiej.
W zakończeniu odezwa stwie1·dia,
że w minionym roku nastąpiło dalsze umocnienie demokracji w Niemieckiej · Republice Demokratycz.
nej.
zaś młodzieiy

Organ Niemieckiej Partii Liberalnej
,.Der 1\!orgen" po.5KięC<t kolejny repor
polskiej młodzieży i
tai z Polski podkreśl.a jej wielkie uzdolnienia ai•tysty
cz:ne. które mogły z11aleźć swój pełny
wyraz: dopiern teraz, gdy Polacy stali
\się prawdziwie ~olnyni narodem:, wy:m:o
lonym spod ucisku ivłasnych i obcych
,
ciemiężcón«

LONDYN - .Jak donosi dziennik
„New York Times", w Seulu panuje atmosfera beznadziejności. Z mia
sta wyjeżdżają pospiesznie sztabow
cy amerykańscy i pracownicy amba
sady Stanów Zjednoczonych. Za nimi ewakuują się „ministrowie" Li
wzmożone wysiłki amerykańskich
Syn-mana.
p0dżegaczy wojennyeh w kienm, ku rozpętania nowej pożogi świa
Większość angiels];:ich i amerykań
skich obserwatorów wojskowych
t.Gwej: Towarzyszyły temu otwar
zmuszona jest obecnie przyznać fia
w
te przygótowania wojenne
Kores~ko awantury korea11skiej.
Niemczech zachoiinich i zachod~
dzienników zachodnich
pondenci
nim Berlinie, ktÓt"e spotkały się
stwierdzają, że morale „wojsk ONZ"
-ze sianowC?.'Yl\'l oporimi niemiec....._..___..._._._.....,__.~,~~·,.,....~..........,.~~~'bstaio z:ach'W'i:ane v.rskutck dług~
---=-~--::...;,.__;::;...;~?'--''"-"-----.--..---~------

Pi-zedstawiciele młodzieży NED
Bohaterów
pomnikiem
przed
Getta w Warszawie.
U dołu: Rysunek z demokratycznej prasy niemieckiej, symprzyjaźń polsko-niebolizujący
miecką w oparciu o granicę poko,ju na Odrze i Nysie.

WARSZAWA -

'7

'7

wzmagają

Obroi1cy pokoju

oświadczył:

Przytłaczająca większość młodzie
ży niemieckiej uważa granicę na

. . , W..

Dziennik „Taeglichc Rundschau" pod
w swym report.aiu, że Prez;ydent
Pieck nie byl w Polsce otoczony kordo
nem polićji, jak to jest w z;uJyczaju pod
cza.~ wizyt mężów si-O.nu w krajach. ka.pi
robotników
UJlistyC:mych, ale tłumem
polskich, radujących się, ie przebywa
wśród nich przedstawiciel nowych, przy
iozn~·clt i pokojowych Niemiec.
kreśln

w
WARSZAWA - Obradujące
dniach 19 i 20 grudnia br. plenum
Centralnej Rady Zw. Zaw. powzięło
uchwałę w sprawie współzawodnic
ta pracy w przemyśle węglowym.
W uchwale tej plenum CRZZ
stwierdza, że dzięki ofiarnej pracy polskich górników. dozoru technicznego i kierownictwa kopal!),
wydoh:vcie węgla stałe ivzrasta.
,,w toku nieus1annej. walki o
plan -· głosi dalej uchwała
stało
wspólzaw'3dnictwo r>ra!.W
wychowały
się sżkolą w której
się tysiące górników - 1>rzodow11ików 1>racy, a wśród nich taey
przodujący tión1icy, jak Aru·yas,

'

Filak, Hajduk, Szulc, Kawczyk i
wielu innych.
Uchwała

zobowiązuje

Zarząd

Głó

niemieckim planom zagarnięcia naszych
ziem! Dają oni wyraz swej woli o1:-rony Polski i granic na Odrze i
Nysie. Wraz z obywatelami polskimi.
wypowiadaJą .się, w. tym s~:nym du
chu .synowie. i cork1 Franc31 pocho-1
dzenia polskiego.
i
W_ imię ~koju światow~go
~społpr~cy nuędzy naroda.m1 wy~a
.zam~: mezłom_~ą

wolę _ut~ama

granicy Polski na. Odrze 1 Nysie.
GENEWA _ z Paryza· d

onoszą,
że ks. Boulier ogłosił w .,Gazecie
Polskiej" oświadczenie stwierdzające, że odbudowa niemieekich sił
zbrojnych stanowi wielkie niebeznarodu polskiego. Przy budowie MDM w Warszawie pra
pieczeństwo dla
nowy cuje ii:iele kobiet. Podręczna Eugeni4
organizujący
Zbrodniarze
Wehrmacht wiedzą, że granica na Zmvistowsk.a w 11ajbliższyni c~ie- :.:o
stanie samodzi-elnym cieślq.
Odrze i Nysie stanowi gwarancję
pokoju, dlatego właśnie coraz gwał
towniej domagają się jej rewizji.

uczciwy człowiek, który
Każdy
szczerze pragnie pokoju powm1en
przeciwstawić się stanowc7A> remm
taryzacji Niemiec Zachodnich.

Woda dla Lodzi
Realizujemy

wny ZZG do zorganizowania współ
zawodnictwa między oddzinhmi po
doniosłą uchwałę
szczególnych kopalń i zw!'ac3 uwagc; na konieczność szerszegJ niż doRządu
tychczas korzystania z meratury· i
górników.
doświadczeń r<ldzleckich
patrz str. 3-a
Plenum CRZZ - czytamy w zaJest
kończeniu uchwały CRZZ ·Zwiągł~bo.ko przeświadczone, :ie
zek Zaw. Górnik/iw. który jn~ wieIokrotnie da.I dowody swego hartu
i oddania sprawie ktasv robotniczej,
uczyni wszystko, bY J>Otl kierownic-' 1 GENEWA. Jak donoszą z Paryża,
twem Partii oraz 1 w oparciu o wy- prasa francuska op,ublikowała donie.
tyczne y i Vl Jlłenum CRZZ _ pi)- sienie z Saigonu, stwierdzające, że
sta.wić wspól:r,awodnictwo pracy w vietnamska Armia Ludowa rozpoczęła w dniu 26 grudnia atak na umo::na,iwyż- niony punkt Bin-Le: położony między
przemyślę węglowym na
Tien-En i Mon-Kei.
szym Poziomie.

R.P.

Armia Ludowa
V.' etnamu
kont VnUU Ie natar c•Ie

„

- Imprezy choink~we
dla dzieci
WARSZAWA - W całym kra ,
ju trwają przygotowania do imprez noworocznych dla dzieci.
miastach . i
wszystkich
We
wsiaclf przy choinkach dzieci .
wesoło

i

przyszły

radośnie

b~·dą

witać

1951 rok.

W Gdat'lsku udział w choinwezm1e
noworocznych
kach
tys. dzieci przoprzeszło 6
dujących w nauce i :;iraca('h spo
łecznych.

W Łi>clzi, staraniem ZMP i
ZHP zostaną zorganizowane dla
dzieci członków zwiazków 7,auroczyste imprezy
wodowych
spotkania Nowego Roku. W ra
mac:h akcji przewiduje się spec
jalne występy teat?>u lalek „Ar
lekin" oraz występy dziecięcych
i młodzietowych zespołów arty.
stycznych.
Podczas wielkiej zabawy cho
inkowej dzieci zostaną obdaro·
wane wieloma upominkami.
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'Czytelnicy piszą do gazety

W ·prasie radz1ecki ei

CZYTELNIKÓW, klót''-Y zwrócili

do nas z prośbą o interwencj~
w spt·awie przeliczenia. ich należ
ności za rzect.y oddane do sklepów •
ie.wiadamia· h MHD komi
my, że zagadnienie to jest obecnie
centralne.
;rozważane przez władze
Bilł

wyraz w~zelkie bolączki
i sukcesy milionów obywateli ZSRR

znajdują c~dziennie

Niezwykle ważny przełom w dzied:rinie walki o wprawnienie pracy
114Jlzego aparatu państwowego i gospodarc:;ego :;apoczqtkowala uchtvala

wa konieczności otwarcia tam polikliniki, budowy nowep:o kluhJJ, otwarcia jeszcze jednej szkoły.
Rady Państwa i Rady Ministrów i: dnia 17 grudnia br. w sprawie rozInny list krytykuje Iwantiejewsk11 Rapatrywania i zalattAJUutia odwołań, list~w i zażaleń ludności oraz krydę Miej oką, zarzuca jej, ~ w miastecztyki prasowej.
ku, zdaniem czytelnika, jest mało skleUch1A:-Oła ta stworzyła pr:;esł<mki do najdalej posuniętej współprac}·
jeszcze jcdt'.n
że należy założyć
pów,
pomiędzy prasą a ogółem czytelników. O doniosłej roli, jaką taka współ
skwe.r i wskazuje miejsce na to.
praca moie spebiUić uczą 1llI$ przede wszystkin. doświadczenia Związku
Prokurntura ohwodowa donosi, że
Radzieckiego,
przev.rowadzone śledztwo potwierdziło
Siła prasy radzieckiej polega na jej nankowcy i gospodynie domowe. Gazeta wymieniom• ~ li§cie czytelnika_ ~aduży
me::-ozerwalnej więzi z szerokimi masa- pnhlikuje wszystko co odzwiei;eiedla ży-1 c1a. rirzew?clmrz;ice>ll!O ~urowsk1eJ ~ady
mi ludowymi. Wertując stronice „Mos- cie - wielkie i jasne, jaknn żyją ludzie ~s1erl_loweJ Szkrahotko 1 ten .osta.tm P,°:
został do odpow1edzrnl11osc1
c1ąg111ęty
kiewskiej Prawdy" aż podziw hie.rze rarlzierrv.
człowieka, jak -ozlcgłe są zainteresowa.
.
W swych fotac-h rlo gazety czyteluicy sądo"'.ej.
Kaz~y. numer ~aw1e~a. tytuł „ś~dam1
nia i wymagania jej czytelników - zwy. drmaskufo biurokratów, którzy gdzieniekłych ludzi radzieckich.
gdzie zagnieździli się w instytucjach i wystiip1en „Mosk1~wsk~eJ Praw.ny .
Czytelnik wypowiada na łamach swej nieuważnie odnoszą się do potrzeb lud- . Fakty potw1erdz1ły się.„ PodJęto krogazety wszystkie interesujące go myśli ności, ujawniaję niedociągnięcia w pra- ki.„
• . . .
Słowa te często poJBWJaJą się na stronależy to pod- cy Rad terenowych, przedsięhioNtw koł
i ucmcia, a gazeta . .
kres1ic - bardzo umiejętnie wykorzy- chozów, różnych orgamzacji społeez- nach. izazet?'·
• Kierow.mcy pr~eds1ęlnorstw, kołc?~stuje te listy, nie szc2ędząc dla nich nych, ministerstw.
W numerze z dnia 1 listopada czyta- zow, szkol, o~gan?.w pro~uratu~y, m?m·
mtejsca. Miłość dla człowieka, tro!lka 11
stershv, orgamzacJl party3nych i ZWIQZjego potrzeby i wymagania - oto co po· my w jednym z listów:
,,NasUJł czas poważnego zajęcia się u- kowych uważają za swój ohowięzek ubudza redakcję do uważnego traktowaporzqdkowaniem osiedli, owc:rojqcych ważnie .odnosić .~ię do _każdego. sygnału
nia każdego listu czytelnika.
„Gazeta „Moskiewska Prawda" poświę wielką stolicę naszej Ojczyzny - Mos- ga>.etv 1 poczymc odnosne kroki.
ca listom czytelników całe strony, a na- kwę, dopięcia tego, by nie tylko MosTak np. inwalida Wojny Narodowei
wet numery. I czyni to systematycznie: kwa, lecz również miejscowości podmQS- Rodin :i:wrócił się do redakcji z prośbą
2-3 razy tygodniowo. Czytelnicy prze· kiewskie mogły być wzorem dobrego o pomoc w otrzymaniu interesnjącej go
opowiadama, wiersze, urzqd:i:enia, piękna i kultury".
syłają artykuły,
literatury. List przekazano do moskiewha11dlu księgarskie11:0.
recenzje, felietony, zdjęcia.
Następnie omawiane są braki w urzą- skie~o wydziału
nadeszła odpowiedź:
Piszą ludzie starszego wieku i dzieci, dzeniu osiedla Żaworonki rejonu zwem- Po kilku dniach
młodzież i kobiety, robotnicy i chłopi, gorodzkiego i ostro postawiona jest spra prośba Rodina została pomyśL1ie- załatdo na_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wiona. Otrlymal

Spółdzielnie produkcyjne obliczaj, obecnie wysokość zarobku członków spół
dzielni za przepracowane dniówki.
pow. Sokołów
Na zdj.: Pr:iiewodniczący spółdzielni produkcyjnej Józefin,
księgowemu, PioPodlaski - Franciszek Pawłowski (stoi) udziela imtrnkcji
trowi Koselowi.

Codzienna noroelka „Expressu"

szkła.

mina w IIBcie, na szybkim zała
twieniu sprawy. Radzimy zwrócić
się do inspektora pracy, który nie
roszczenia
wątpliwie wyjaśni, czy
Pana są uzasadnione. Skoro przeby
wa Pan teraz w Gdańsku - może
Pan i na miejscu zasięgnąć niezbęd
nych informacji. Wątpliwości, które
reguluje usię Panu nasuwają
stawa.

LK

•

likwiduje analfabetyzm

• •

Prezydium Zarządu Głównego Li
gi Kobiet na specjalnym posiedzeniu w dniu 19 bm. postanowiło zlikwidować najpóźniej de> dnia 1 maja 1951 roku analfabetyzm wśród
członkiń Ligi Kobiet.
Dla wykonania tej uchwały Prezydium Zarządu Główne go L. K.
poleca wszystkim zarządom woje •
wódzkim i powiatowym przepro wadzać co miesiąc szczegółową ana
lizę przebiegu kampanii początko
wego nauczania dorosłych.
Wszystkie zarządy L. K. winny
brać udział w komiajach społecznych
do walki z analfabetyzmem. Pod
hasłem „Każde koło L.K. likwiduje
analfabetyzm we własnych szer.,egach", winny koła L.K. zorganizować małe zespoły początkowego na
które
uki języka angie1ski«'!go, załatwiono mu uczania dla tych członkiń,
prenumeratę dziel W. Lenina, J. Stalina, nie umieją czytać i pisać, bądź też
M. Gorkiego, M. Gogola. Zorganizowa- rozpocząć nauczanie indywidualne.

świadczeń. Otrzyma Pani wyrówna
nie. Pozdrawiamy.

we

własnych

W Ministerstwie Sprawiedliwości
kilkudniowa konferencja
szkoleniowa sędziów i kuratorów
sądowych dla nieletnich, dyrekto rów oraz personelu pedagogicznego
zakładów poprawczych.
Głównymi tematami konferencji
były: usprawnienie działalności ku
ratorów wykonujących dozór nad
nieletnimi przestępcami, metody wy
chowawcze zakładów poprawczych,
akcja prewencyjna przeciwko prze
stępczości nieletnich itp.
Zebrani uchwalili rezolucję, w
której zobowiązali się wzmóc czuj
ność klaso~~ n~ od«;inku walki z
J?rze•tępcz°l?c1ą n1!letn1ch. poprzez uJa~ianie 1 llkw1dowame ZbrodniczeJ inspiracji wroga k~asowego,
starającego się oddziałyWac na mło
Jumbo

nie

lubił.

Dyrektor trzymał w ręce ogromną bułkę,
- Dlaczego ludzie są tacy źli? A może
pachnącą rumem i pieprzem. Odłamawszy
tylko są głupi? - zastanawiał się słoń.
z niej kawał, rzucił ją słoniowi. Ten poł
Za to pasjami lubił dzieci. Na ich wiknął kęs z zadowcleniem. Ale po drugi ką
dok podnosił śmiesznie trąbę do góry
sek musiał już przejść ulicę, po trzeci jai trąbił tak radosnie, że drżały gałęzie poki§. plac, aż wreszcie znalazł sie w jakimś
bliskich drzew.
zakamarku. Tu, zanim zdołał się rozejdo zaKiedyś na wiosnę wpuszczono
rzeć, rzuciły się na niego gromady ludzi,
grody słonia parę królików, które roza potem
omotały żelaznymt łańcuchami,
Króliki zjadły mu
mnożyły się szyhko.
zaczęto go bić i katować.
chleb, ziarno i sia.no, brudziły wodę, wdra
jeszcze skrępowanego łańcu
Później
aie
pywały się na jego grzbiet i trąbę,
chami wyciągnięto na ulice i dziesiątki
Jumbo znoslł wszystko z filozoficznym zurę.
Chwila, a znalazł się na ulicy. Tu - o koni zaciągnęły go z powrotem do ogrodu
spokojem. Jednakże pewnego razu zdazoolcgicznego.
zobaczył stragan z pierzyło się, że słoń stąpnąwszy niezdarnie, wielka radości! Tylko, że ogrodzenie, w którym go osatak, że zamiast ~zywe!'11. . ~ po co jest pieczywo? Po to,
zgniótł małego królika,
dzono, miało grubszą kratę, a do słupów
białego zwierzątka, pozostała tylko krwa- zeby JE: .1 osc!
Tak argum entując Jumbo porwał wiel- . przywiązano go nie za jedną nogę, ale za
wa miazga.
obie j to kotwicowymi łańcuchami.
Słoń przejął się wyraźnie tym wypad- ką strucle i połknął ją od razu.„
'

•

zainteresowaliśmy Zarząd Nieru
Zostaną one załatwione
chomości.

mi
w

najbliższej kolejności.

przestępstwom

odbyła się

żacy.

I

.- •

LOKATORZY UL. GDA~SKIEJ
144, POŁUDNIOWEJ 15, JARACZA
96: Porusronymi w listach sprawa-

dokonywanym przez nieletnich

Wnet potem nadbiegli policjanci i straCi skierowali sikawkę w stronę sbnia i zaczęli oblewać go woda.
Nie można powiedzieć, żeby Jumbo bardzo był tyqi tuszem zmartwiony. Przeciwnie, z lubością nadstawiał swoje boki, a jego oczka zdawały się mówić: „Ach, jakżeż
uwielbiam kąpiel!".
Ale w miarę, jak rosły krzyki, Jumbo
NHgle z tłu
stawa.ł się niespokojniejszy.
mu wystąpił pan w czarnym surducie dyrektor ogrodu zoologicznego - czło
wiek poczciwy, którego Jumbo bardzo

jego przyjaciel, który przynosił mu zawsze najlepsze kąski.
Zakwitły
Przyszła właśnie wiosna.
pierwiosnki, tu i tam wychylały swoje
a o tej porze ogród
główki konwalie,
zoologiczny stał się .bardzo niespokojny.
klatkach lwy,
się w swoich
Szarpały
orły, dziki i lamparty. Pachniała ziemia,
młode brzózki i trawa.
Jumbo zauważył, że łańcuch, którym
przvwiązany był dą słupa, nie jest zbyt
mocny. Stęskniwszy się za ruchem, za
przechadzką po pięknym świecie, szarpnął mocno tylną nogą, rozerwał łańcuch,
rozbił głową ogrodzenie i wyszedł.
- Piękny jest świat! Radujmy się nim!
- zatrąbił, idąc przez ogród, a odpowiekrzyki
działy mu ryki lwów i tygrysów,
orłów , miauczenia dzikich kotów.
Jumbo szedł spokojnie i ostrożnie.
Napotkawszy po drodze kasjerkę, grzecznip ustąpił jej z drngi i na znak powitania dmuchnął na nią tak silnie, że rozzaondulowaną frywichrzył jej modnie

go-

do
uwarunkowane poznaniem asów spor
towych. Naturalnie, że przy nadarzającej się okazji mógłbyś poznać
niektórych naszych mistrzów sportowych, nie powinno to jednak odPozdrawiamy
bijać się na nauce.
Cię serdecznie.

zapobiegniemy

mógł zrozumieć.
Wśród przechodniów powstał niebywały popłoch. Ludzie uciekali, przewracając
Słoń, nawet nie rozusię i koziołkując.
miejąc, że to on stał się przyczyną popło
chu, porwał trąbą małą dziewczynkę i posadził ją sobie na grzbiecie.

Tak kiem.' Przez całe dwa dni denerwował się

Drogi
na

Chłopcze! Gdy się ma 15 lat leży myśleć o nauce, książce i
dziwej rozrywce. Zamiłowanie
sportu nie koniecznie musi być

Podnosząc poziom ideologiczny młodzieży

Tego, co się potem stało,

A. Rupin

• • •
ALFRED":

„MYSLĄCY

podręcznik

no do~tawę książek do domu.
Tych zai'. którzy marnuję listy czytelników, nie reagują na nie, gazeta pod
daje ostrej krytyce.
ludzi,
zwykłych
Życzenia i żędania
zawarte w listach adresowanych do redakcji, powoduj' otwieranie nowych
klubów, szkół, sklepów, usunięcie niedoci,gnięć w rozbudowie miast i wsi, w
prncy najró7,norodniej6zych organizacji.
~miała krytyka '' braków, krytyka bez
wz1tlęclu na osobę - to jedna z charakterystycznych cei:h listów czytelniczych.
W ario przypomnieć, ie w przedrewo.
lucyjnej Rosji specjalna ustawa o prasie
zakazywała wymieniania w korespondencjach o nadużyciach popełnionych w in'tytucjar.h administracyjnych 1 8tdowych
nazwisk winowajców i nazw instytncji.
Obecnie robotnik czy chłop, dyrektor
Eahryki czy wartownik, nauczyciel czy
gospodyni domowa - każdy obywatel
ZSRR może pisać do każdej ~azety, mo..
ze krytykować dostrzeżone braki, przy
czym obowiązkowo przytacza i instytucję, z pracy której nie jest zadowolony
i miejsce, gdzie instytucja ta inajduje
się, wymieniając na:iiwiska i stanowiska

bardzo stary, że z trudem tylko przypo- i uspokoił dopiero wówczas, kiedy zmyto
minał sobie czasy swojej dalekiej młodo- ślad krwi.
Opiekował się nim dozorca Ali. wielki
ści, kiedy schwytano go w dżungli, skuto
kajdanami, a potem wieziono przez dalekie morze, w ogromnym pudle, które
chwiało się w nieznośny sposób.
W kraju, dokąd zawędrował, nauczono
go brać trąbą chleb, &adzać na grzbiet
dozorcę i innych jeszcze sztuczek, a później jeszcze, po latach, kazano mu zamieszkać w ogrodzie zoologicznym.
Jumbo nie bardzo lubił ludzi dorosłych. Zdarzało się, że jakiś głupi dowcipniś, podawał mu przez ~ratę bułkę: a w
bułce znajdował się gwóźdź, albo kawałek

i wy
czasu,
wspo-

szeregach

Przechadzka starego słonia
Słoń Jumbo był już bardzo stary.

sprawdzanie
miejscowości jaśnienie wymagałoby dużo
a Panu zależy - jak o tym

H. PLA WGE: Skomunikowaliśmy
Wydziałem
się w Pani sprawie z

już

.;

osób, które, jego zdamem, zawiodły za·
ufanie ludu - bez względu na stnnowisko zajmowane przez te osoby.
Listy czytelnicze ukazują wspaniałe
oblicze ludzi radzieckich, zajętych twórczą pracę, nienawidzących wojny i aktywnie wałrz,cych o utnnlenie &w1atowego pokoju.

Każde koło

•

•

. SURÓWKA-KRAKOW 12: Wo
bee tego, że w grę wchodzi kilka

I

dziei _l nopełniać pnestępstwa ręka
•
mi nieletnich.
Postanowiono wzmóc udział w ak
cji prewencyjnej, która li<'}twiduje
źródła przestępczości nieletnich, jak
na przykład brak opieki, brak uświadomienia ideologicznego, właś
ciwego szkolenia i przygotowania
nieletnich do pracy.
W oparciu o doświadczenia Kom
somołu i przodującej pedagogiki radzieckiej, postanowiono podnosić po
ziom ideologiczny młodzieży, umieszczonej w zakładach poprawczych,
bądź też pozostającej pod dozorem
kuratorów sądowych. Zobowiązano
się też w większym, niż dotychczas
stopniu przygotowywać nieletnich
zapr~estępców do wykonywania
dan produkcyjnych.

I

Od tego czasu dobroć i łagodność opuna zawsze to olbrzymie zwierzę.
W jego sercu zrodził się gniew i nienado ludzi, którzy tak go sponie·
wiść
wiera1i.
Jego małe oc?.ka miotały błyskawice.
Ryczał całymi dniami i nocami, budząc
grozę wśród ludzi i zwierząt.
Nie pomagały zimne tusze, ani brom
w wodzie do picia. Gniew słonia wzrastał
z każnym dniem.
Pewnego wieczora Jumbo zerwał znowu jE>den z łańcuchów, którymi przykuty
był do żelaznego słupa i zaczął szamotać
się <: drugim.
0blewać go wodą, aJe i tym
Z:;nęto
razem nie pom1Jgło to wiele. Wówczas
stojąc przed klatką weterynarz, spogląda·
ściły

jąc uważnie

na

oszalałe zwierzę, mruknął

posępnie.

-

Trudno, nie ma innej rady!

Wyjął z dużej bułki całą jej zawartość,
wsypał natomiast wielką porcję cjanku

potasu.
- Podaj mu to, Ali! - rozkazał dozorcy.
- A może on jeszcze wyzdrowieje? składał ręce Ali, a po twarzy jego popły
nęły łzy.

Sk11i przez C'hwilę przyglądał się bułce
bardzo podejrzhwle, wreszcie pochwycił
ją i i)ołknął.
Przez chwilę stał spokojnie, jak gdyby
przysłuchując się czemuś, a potem nagle
wydał ostry ryk bólu i runął na ziemię,
rozrywając i drugi łańcuch.
Tak skończvła się wiosenna przer.hadzka 5tarego sloni.'.ł.
!Tłum. A.l

Str. I
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SZABERSKI: - Stać! Nie ruszać się SZA.BERSKI: - Tylko ostro-żnie, żeł>y
SZA.BERSKI: - Uwaga! Pokażę wam
.
miejsce, gdzie s, rysie, a gdy~yśiny i nie cddy~hać! Przed nami hasa auten- nie spłoszyć zwierzyny„.. .
SOBEK: - Ale trzymaJCte mme mocno,
to liczcie na tyczna kozica!
niedźwiedzia,
spotkali
bo nie lubię przepaści. ..
WACEK: - To pędźmy do niej!...
mnii!L. .

N~go •ię

1

uir:r,yma?.

Realizujemy doniosłą uchwałę rządową

Pl~!::~;~:;~ś~~~~Woda
pał''

większy

w Lodzi pierwszy

zik. Wczorajszej nocy

rt~ć

WICEK: - To nie kozica!
SZABERSKI: - To„. literat!
WACEK: - Do luftu luneta!
LITERAT: - Co za spotkanie!

mrow teirmo

łodz·1
li..

1· kana11·zac1·a dla

:~tr~:a::;::: :~;:hdows;ys:~~~ Do czasu przeprowadzenia akweduktów wybudujemy 3 pompy i 12 studzien głębinowych zamierzają wyjechać

Olbrzymi kolektor powstanie na

na wcza
którzy
sy zimowe. Obecna pogoda pozwala
bowiem mieć nadaieję, że można
Powzięta przez Rząd uchwała
będzie uprawiać sporty zimowe.
ma kolosalne znaczenie dla praWarstwa śniegu w górach nie jest cy Prez:rdium Rady Narodowej w
jeszcze wystarczająco gruba; bo na Łodzi, którą zobowiązano ścisły
przykład w Zakopanem wynosi 10 mi i krótkimi terminami do wycm., a w okolicach Kłodzka 27 cm., konania planów i inwestycji saale warunki te, według zapowiedzi nitarno-komunalnych.
Jak dużą wagę do tych spraw
PIHM-u ulep, wkt'ót.ce ~oprawie.
przywiązuje Rtąd Polski Ludoob
dalsze
bowiem
Przewiduje się
wej, może świadczyć fakt, iż konniżenie temperatury i opady śnież ferencji.
na której tę ' uchwałę
ne. W górach mróz będzie nawet powzięto, przewodniczył Prezy1-0 dent RP - Bolesław Bierut, indość silny, bo sięgający ponad
najdrobniejszymi
się
teresując
stopni.
Z całym spokojem można więc nawet szczegółami tych inwesty·
zabrać z 'sobą narty. Na pewno nie · cjiB. d
u owa rurociągu, który naj(bk) )
· h k
·
· 1954
· · poł owie
. · · w d rugieJ
raz się z nic s orzys.a...
p 6 zme]
roku doprowadzi wodę do Łodzi
z Pilicy, została już częściowo

Bałutach.

- ZOM wydatnie powiAf,szy
'fi\

Niezmiernie ważna dla robotniczej Łodzi uchwała Prewarunk6w sanitarnych
zydium Rządu w sprawie poprawy
i rozbudovry urządzeń komunalnych była wczoraj tematem
specjalnej konferencji prasowej, na kt6rej przewodniCZllCY
Prezydium RN - ob. Marian Minor zobru.ował zebranym
dziennikarzom związane z nią zagadnienia.
Do tego momentu jednak nale- czy się jeszcze większej aii do
ży szukać innych środków zarad tej pory ilości dobrej wody.

Łodzianie muszą się jednak naczych, które by złagodziły niedobór wody w Łodzi. M. in. zbu- uczyć oszczędnego gospodarowad uje się w pierwszym kwartale nia wodą. W tej sprawie Prezyprzyszłego roku 3 pompy głębi- dium Rady Narodowej wyda w
nowe, które zasilą w wodę łódz- najbliższym czasie specjalne zaką stację wodociągową oraz 12 rządzenie, które na niepoprawnałoży
studzien głębinowvch dla bezpo- nych „marnotrawców"
średniego użytku mieszkańców nawet odpowiednie kary.
Prowadzi się również przygodzielnic pozbawionych sieci wow~nia do. objęcia siecią ~analiza·
dociągowej.
Dziś
rozpoczęta.
Olbrzy~ia ulgą dla łódzkich C~Jną duzego. o~szai:~ nuasta. Na
d pierwszy ogum po1dą Bałuty,
d - . - · b-..l .
Z chwilą, gdy gigantyczny ru0 ct~ie 0
gd:de wybuduje się w p1-zyszłym
rociąg stanie się już faktem do· w_od oc1ągow .,...zi~
pr~emysłu, kt?~Y musi bez- roku olbrzymi kolektor. Jest to
I konanym można będzie dostar- mch
czyć zdrowej wody ponad so proc. wzg~~dme przystępie do _ kon~er: \ dla t.-j ~~ie!ni~y in,w estycja nie1J0 Zł
Członkowie Rady Narodowej m. ludności miasta, a wi~c kilka- wac31 własnych urządzen. Dz1ęk1 zbędna, 3eśh się zważy, że w Platemu mieszkańcom Łodzi dostar- nie 6-letnim otrzyma ona około
Łodzi zbierają się dziś o godzinie krotnie więcej, niż w tej chwili!
16-ej w lokalu przy ulicy Wólczań _ _ _ _. . . . : . . . . . . : . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - skiej 5 na kolejną sesję. N a por zadku obrad obok soraw organizacyjnych znajdzie się- sprawozdanie
:& przebiegu akcji zwalczania analfabetyzmu oraz szereg niezmiernie dla
życia Łodzi i jej mieszkańców waż
nych planów gospodarc~ych na rok
L

sesja

Odo.el•
R3•dyd Na
r
•

m.

NiezapomniHne ~hwile

przyszły.

w

SWÓJ'

tabor

30 tysięcy nowych izb mieszkał·

nych.

Do sieci włączy się poza tym
wiele starych nieruchomości w
tych punktach millSta, które poUr2!1ld.2lenia kana·
już
siadajłl
A więc np. przy
lizacyjne.
ul. Kilińskiego, Obrońców Stainnych.
i
Stalina
lingradu,
Plan ich ~)rzyłączenia na okres
6-letni będzie gotowy w końcu
przyszJ.eg-:i roku. Z tą inwestycją
wiąże się także sprawa ustępów,
ilości wybuduje
które w dużej
się już w 1951 roku.
Poprawa stanu sanit111rnego Ło
dzi nie jest do pemyślenia he7.. nata1>oru
zwiększenia
leżytego
ZOM-u, który do tej pory mógł
oczyszczać tylko 50 procent posesji. Nowe maszyny i nowy plan
oczyszczania miasta bolączki te
ziikwidują.
Trzeba też

będzie zmienić dotychczasowy system projektowania wszelkich urządzeń komunalnych, który opierał sie raczej na
„sposobach domowych". Sytuacja
zmieni się radykalnie, i;(dy od
Nowego Roku rozpocznie pracę
Centralne Biaro Projektowania
Urządzeń Komunalnych.
wykonanie zadań,
Oczywiście,
miasto przez
na
nałożonych
uchwałę Rządu, musi znaleźć jak
najgoręt'lze popa.rcie i pomoc ze
strony całego społeczeństwa. Nasz
czynny udzi:lł w tych pracach
Kujawiak. Dziewczynki pomoże Rządowi i władzom miasię za ręce.
Chłopcy
wdzięcznie.
się
poruszają
sta wykonać szybko inwestycje,
trochę wstydliwie, opornie idą w takt
muzyki. Zresztą tylko w pierwszej które będą służyły nam i naszym
(kłl
dzieciom!
chwili tak jest.
- Dlaczego nie tańczysz, Heniu?
- Noga mnie boli - wykręca się
12-letni chłopiec. Ale po chwili i on
tańczy, przytupując nie gorzej od innych.

„Pałacu baśni"

Wnaerodę za pi Iną naukę 8tys. dz1ec1 zmiasta 1wsi weżm 10 udział wzabaw1e TPD

M. in. omawiać się będzie sprawy oświaty, kultury, zdrowia i pomocy społecmej, gospodarki komukotary. Ręce wyciągają
Jesteśmy wszyscy oszołomieni. Ty- tajemnicze
miejscowego,
przemysłu
nalnej,
drobnej wYtwórczości, handlu oraz le śliczności w tym „Pałacu baśni". się do kolorowych bombek, a nie wia
Ciekawość aż pali, żeby zajrzeć za domo też co to takieqo białego i le(bk)
rolnictwa
ciutkiego jak szron pokrywa ściany.
zasnuwa światła i wydaje się otulać
A tu jeszcze muzyka
człowieka.
Usuwamy zaniedbania kapiłaHstyczne
gra, że trudno ustać na miejscu.
- O rany Julek, polecę chyba,
nie wytrzymam ani chwili! - szepce
mały Stasiek.
- Poczekaj, trzeba się t~ymać gru
py. Zgubiłbyś się sam. Nie rób baSpecjalna stacjo sanitarno-epidemiologiczna łaganu,
Stasiek. Widzisz przecież,
Do dnia 31 stycznia 1951 roku że będą nas prowadzić wszędzie Prezydium Rządu powzięło donio
słą decyzję dotyczącą poprawy wa powstanie m. in. w Łodzi przy ul. zapały malca powstrz~uje rozsądny
runków sanitarnych i rozbudowy u- Napiórkowskiego 10 stacja sanitar qłos starszego kolegi.
rządzeń komunalnych w Łodzi I o- no-epidemiologiczna. Składać się hę
*
*
dzie ona z trzech działów: badania
siedlach województwa łódzkiego.
Naturalnie kolega małego Stasia
• - - - - - - - - - - - - - - - żywności, odkażającego z ruchomą
ekipą-i sztabu epidemiologów. Pla ma rację.
Jednorazowo odwiedza
cówka ta otrzyma odpowiednie „Pałac" w szkole TPD przy ul. Sienprzyrządy i laboratoria a także pra kiewicza 46, ai 400 dzieci! Atrakcji
jest mnóstwo. Dz.ieli się więc dzieci
cownię.
na grupy, które pod kierunkiem wybakteriologów
i
lekarzy
Oprócz
chowawczyń oglądają kolejno wszyst
Sprawa w sądzie.
A więc osk.ariony oświader;ył, stacja zatrudni również pracowni- kie „curia".
ków laboratoryjnych rekrutujących
źe pa.n Jest idiotą! Czy to prawda?
Bajkowe już są same dekoracje.
- Tah, pa.nie sędzio ..•
się w większości ze słuchaczy Aka Kompozycja białego muślinu i paPrócz tego piękne
- Więc dlaczego pa.n go skarży? demii Medycznej.
pieroplastyki.
plansze mówia o udziale dzieci w wal
• * •
Dotychczasowe dozory sanitarne ce o pokój. Gdzie indziej znów weRozmawiają dwie kumosskl na scho
dach. Gdy jedna z nich poczęła wy- podporządkowane będą nowopo-- sołe rysunki i dowcipne makietki przy
co z pewnością u- pomina ją. że życie sk!ada się w
mawiać dru'li':':j, że jel svn jest oró- wstałej stacji.
żniakiem i nic nie n>bi, to zawołała sprawni ich działalność, zaś utwo- równych crz:ęściach z radosnej zabaoburz1>na:
rzenie tego rodzaju placówki niewąt wy i pracy. Co krok nowe. artysty- Mól syn wcale nie jest 1łr6inia pliwle or7vc:zyni się do usumena crinie wykonane niespodzianki dla
kleml On test n?wet ...,„ „~Io J>r:lC?- ;;:>nle-cl~ań sanifarnucli. ia":ie pozo- oczu. A na pięt!1Ze ...
wityl . .. Stra!<Zfll.~ 1,. ..,.• ~r""' ... Ca* „ *
·t~wlła po sobie g<'.'·-~-l::irka kaolta
Sala zabaw. Dzieciaki w koloropracują
ły d-ziqń przygląd&łby się
i !er)
listvczna.
wvch czaueczkach tańczą, trzymaiac
cymi

Łódż

be.dzie czyściejsza

„

•

•

*

W innej sali występują iluzjoniści. MOżE W MAJU, MOŻE W GRUDNIU .••
Szanowny Panie Redaktorz<!!
Ilonka Szymańska śmieje się do łez.
Pracuję w ZZPB „Borut,a" u: Z1ierzu
L To ci spryciarz!
Dzieci biorą udział ~ „sztuczkach" w charakterze cieśli. Ni" przPry1,vrjqc
i z radością wskakują .na estradę, pracy, uczęszczałem do Sz~·ołv M 1 ~tr:6w
rJ1uloidanych. w rt1·ią:ku z eu.zamintrmi
gdy iluzjonista zaprasza.
A obok w teatrzyku kukiełkowym uzyskałem 6 dni płatne11,o 1trlopu Z(lbawi publiczność „Miś Łazęga". Sala .I śrvia<!c:e11fo :;o~tały do:i:nne. Ale od
kinowa rozbrzmiewa salwami śmie- wr::esma do obecne; ch1<'ili bez:.•h11ec:chu. W sali loteryjnej malcy z zai::-a- nie ubiegam ~ię o to wyna~rodzcnie.
łem kręcą „koło szczęścia". Wresz- Kierownik personalny odP~ mniP t:lo
cie teatr, później p<>dwieczorek i... ~'yd:ialu Płn.cy. ale tui.a; :wlek"ia, tu
d:;ą o11ietni!'.11mi, a:i: wre~zci" nbinc 11 ia mi
niestety koniec.

•

*

•

jest wielkim przeżyciem dla dzieci. Dzięki dobrej organizacji ta najwspanialsza z nai:rród za
pilną naukę i postępy stanie sii: udzia
łem przeszło 8 tys. dzieci łódzkich oraz dzieci ee wsi. A hasłem 'Zabawy
jest to, co zawiera podpis pod portretern Prezydenta Bieruta i Generalissi.
musa Stalina.
„Dziect. cała Polska na was CZE'
kal JestE'~Cie 1'"" 1 T1•rl-jroją. Ch·l· .
„Pałac baśni"

7

liby~mv . abyście
chwała",

były naszą

·
wvr>bitę na ~ stycznia 19.11 r.
.llpr:~jmie proszę o intennmcjf f)bawwm się: że. po 8 ~t.vcwia .•potf,.„., «ię

z odp111J.·1„d:1q. ie raclwnioi za rok ubiegly zo.•t'>łv zamknięte ...
A. R.
(nn,;i!•irkn i ańre .<
w posiadC"ni11 redakcii)
Radzihyśmy si,.. rlowiedzi,f. rllarz!"p;o
k:erownictwu

ZZPB ,.Bnruta" potrzeba

paru mieAi~cy dl~ 7.S.IPtwi!"nin .łusz
nych rosr<'zeii rii-aC'>Ynitrn? Prz<'wodniaż

CZQCV

k.o ''

R.•il" 7.101';1-·'~···r; rr····-- '' „ „ " ' St!Pi •"'nw·;r. ' -'· '-" tr"' „ ' r i nil'

dUM'l : 1 noni· „.i,. „ .'t1r "\';· ·•-:„J Prar.y
Oczeknicm}' v.· yjaśmenia.
'li\

1

ł'hcy?
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..EXPR'ESS rmrrROW ANr

Po raz 4-ty
Proszin zdobył
puchar przechodni
Doroczne zawody
łyżwiarskie o nagro
iłę im. dwukrotnego
mistrza śi.;ata Strun
nikowa
przynio sły

ponowne
zwycięstwo
Proszinowi.
Tym samym Prol
szin zdobył puchar
przechodni po raz
czwarty.
Zajmując pierwsze miejsce w trójhą
ju Z\1rycięzca uzyskał 198,033 pkt. przed
Bielajewem - 198,812 pkt. i Serg1ejewem.

W śród kobiet triumf owała tr.:ykrotria
mi&trzyni świata IsakouJa., która wygrała biegi na. 500, 1000 i 1500 metrów. Na
łych samych zawodach 18-letnia Bieło
Wtl ustamnviła rekord juniorek Zwiqz.
ku Radzieckiego, uzy&kujqc na 3000 m
cms 6:17,9.

-

TEATRW
Nowy -

dzina 18.

„ZWYCIĘSTWO" -

go-

Im. Stefana Jaracza , WIECZÓR TRZECH KRóLI" - godz. 19.
Powszechny „PRZYJACIELE''
- god~. 19.15.
Osa - „ZŁ-OTE NIEDOLE" godz. 19.30.
Lutnia - „SW0B0DNY WIATR"
- godz. 19.15.
Arlekin Widowisko zamknięte.

l(INA
ADRIA - Ostatni Mohikanin - 16,
18, 20.
BAJKA - kino nieczynne.
BAŁTYK - Miasto
nieujarzmione
- 16.30, 1:8.30, 20.30.
· GDYNIA
Program aktualności
HEL - kino niecŻynne,
MUZA - śpiewak nieznany - 18,
20.
POLONIA śmiali ludzie 16,
18.30, 21.
PRZEDWIOśNIE - Sumienie - 18
20.
,
REKORD Upadek Berlina I
seria - 18, 20.
ROBOTNIK - Wyspa szczęścia 18, 20.
ROMA - Wilcze doły - 17.30, 20.
STYLOWY - Niebo czy piekło 18, 20.
śWIT - Syn pułku - 18, 20.
TATRY - śluby kawalerskie - 16,
18, 20.
WISŁA Miasto nieujarzmione 16, 18, 20.
WŁóKNIARZ Wesoły jarmark 15.30, 18, 20.30.
WOLNOść Brunatna pajęczyna
- 16, 18, 20.
ZACH.ETA - Upadek Berlina Il seria - 18, 20.

Na_,riil"iii1ch
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łódzkich

Zdekompletowana A klasa rozpoczyna drużynowe mistrzostwa

Finały

odbędą się

,,I-go kroku''

Od dnia międzypaństwowego ·spotkania z Czechosłowacją. na łódzkim
froncie pięściarskim zapanowała kom
11Ietna cisza: kluby klasy B przerwały
drużynowe mistrzo
stwa,
uczestnicy
,,pierwszego
kroku„ po wstępnyc1'
walkach eliminacyjnych rozpoczęli
bardzo
wcześnie
„urlop'" świątecz
ny, a A-klasa wciąż
jeszcze nie miała
ustalonego kalendarzyka spotkań o
drużynowe mistno~wo. Tylko z hali
pny ul. Pogonowskiego dochodziły
nas odgłosy przygotowań czynionych
przez Ogniwo do pierwszego występu
w lidze pięściarskiej.
Ale dość odpoczynku! Swięta minęły, więc bokserzy zabierają się do
pracy. Przecież sezon w pełni.
Już za kilka dni ringi łódzkie i prowincjonalne zatętnią życiem. Przede
wszystkim doprowadzi się do końca
zawody „pierwszego kroku", żeby

I

I

„fabrykować"

pieściarzy

Pols~i Zwią~ek.

Ze

kondvdi

śląska

ziń ski,

kl'wski,

- Frydrych, Bazarnik, Brze
Kempo, Nowara, Kraus, PietrzyDrapała.

Z Wrocławia Kasperczak, Faskn.
Kaflow„k1, Kudłarik, Kula, Krupiń ki.
_
Sadowski.
Z Krakowa - Paslaw"ki i H:·„„o.
Z WarszaU')' KrużR.
h.ubowicz,
Stręk, Kwa śnicw>ki, !\. a " ierczak, Pauastępujący
!·ń~ki, Cebulak, Gurlak, Gości.:tń>k :.
Z Gdańska - APtkiewicz, Soc1.e1d11ski, Chychła, Krawczyk, Glonka,
Z Lublina - Kukicr i M:atloch.
Z Łodzi - Anielak, Szalifo•b:i. 1'lospctrłzą
gajski, \Vi e czor~k.
Z Częstochowy .,-- Drogo5z.
Z Po:1w11iri - Manel•ki.
Zawodnicy mają nrzy być do Szi.lar·
W dniach 31 grmlnia 1 1 o łycznia ;i 51
roku rozegrane zostaną w Kr~ nic y za~o skic-j Poręby 31 hm,
cly sportow e dla zaproszonych przodowników pracy z Nowej H n ty oraz przoporażka
downików z okolicznych w>i produkhokeistów Stali
cyjnyeh.
Na prn::rnm zawodów złożą się m. in.
Na Torkacie odbyło się spotL111 >" honocnt' zawody narciarskie vrzy ś wietle kejowe między &lą~ldnu tlrużynarni GórreflPktorów oraz zawody hokejowe. Po- nika z Jarnnrn i Stali (Kato" ice).
11adto 01ll1ę1lzie s ię wieczór artystyczny
Mecz wygrał wicemi!itrz Pol, ki, Górz udziałem c z ołowych satyryków kra- nik 4:0 (2:0, 1 :O, 1:0). zdt•bywając
J..ow •kich oraz zabawa ludowa.
bramki przez Pole~ia - 2 oraz Wróbla
\V rza :;ie pobytu zaproszonych przo- II i Wróbla HI - po 1.
downikó1v pracy odbędzie s ię również
Zwycięzcy byli drużyną zdecydowanie
w Krynicy wspólny podwieczorek przo- lepszą. Jest to pierwsza porażka dozna·
downików pracy z literatami 1 •portow- na w bieżącym sezonie przez hekeistó"
cami.
Stali.

~~

Przodownicy pracy

dwa dni
na zawodach wKrynicy

Pierwsza

Gł6wna

ANDRZEJ tA'IQ'SKI

190)

Tkacz na widok zaprzyiazn10nego z
- I ja r6wnież idę luzem - zauważył
nim inżyniera uśmiechnął się porozumie- cicho inżynier. - . I nie tylko luzem. Idę
wawczo i, jak gdyby zgadując jego myśli, w ciemności. Czekam na jakiś sygnał, któ
zauważył.
ry rozświetliłby mi drogę.
_:_ Nie będę teraz wypruwał z siebie o- Czeka pan, panie inżynierŻe, na
statek sił, żeby wysługiwać się hitłeryzmo- SYGNAŁ W CIEMNOŚCIACH? Rozu·
wi! Dość już naharowałem się w życiu! miem - Gembicki zn6w omi6tł spojrzeA przeczucie m6wi mi, że będę jeszcze po mem salę, a potem zniżył jeszcz\'! więcej
trzebował sił, kiedy odzyskamy
znowu gk>s.
wolność.
Pojutrze wieczorem zejdzie się garObejrzał się szybkim ruchem i wycią stka naszych z r6żnych fabryk. Będziemy
gnąwszy z kieszeni złożoną bibułę, wcis- dyskutowali wiele na tematy, kt6re pana
nął ją w rękę inżyniera.
interesują. Znam pana dobrze. I myślę,
- Niech pan to sobie przestudiuje. Tyl- że r6wnież i pan m6głby razem ze mną
ko ostrożnie, żeby kt6ryś z hitlerowców ip6jść do Weroniki.
nie zobaczył u pana tego świstka!
- Kto to jest Weronika?
- Tkaczka. Z fabryki Karwieza. Dziel
- Ulotka?
- Tak! Biuletyn naszej organizacji: or na, mądra, odważna. I nasza ...
ganizacji robotniczej Chciał jeszcze powiedzieć coś więcej,
rzekł z dumą
tkacz.
a.ile do sali wszedł maszynista volksdeutsch,
- Organizujecie się?
o kt6rym m6wiono og6lnie, że stoi na u,__ M6wiłem już panu, że tak! Krzep- sługach gestapo. Gembicki wymienia cz6ł
niemy, wzrastamy w siłę. ściągamy do no z pustą cewką na z pełną cewką, inży
siebie maszerujących luzem.
nier zaś przcehodzi dalej.

Dr
BILIRSKJ - KUPI~ sztancę ex
'c horoby
serca - centryczną od 6 wznowił przyjęcia , 12 t<>n na cho
11 - 14, Legio- dzie, natychmiast,
nów 3.
'734 tel. 275-34, KrawPOMOCNICA do· C2'._Yk, Łódź, Legionow 19.
840
mowa po t rzebna.
.
Wiadomo~ć: Więc-1ZAGUBI?NO dma
kow -': :ego 29 m. 5. 23 grudnia na Plą
W <Jj dy s ławski.
cu Reymonta tecz:
10210 kę z dokumentami.
-------iUczciwego znalazZGUBIONO pacz cę uprasza się o
kę na Bednarskie zwrot za nagrodą:
bloki. Zglosze Bryński, Łęczycka
nia:
Sztechmiler 58a telefon 220-99.
Unicka 2.
10208
·10209
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oraz wielkie w9grane

•

IBRUD JEST

wygrana

90.000

•

OGLOSZENIA DROBNE

Przechowywanie
brudnej bielizny
doprowadza do
przedwczesnego
niszczenia tkaniny.

Czukarin

W Leningradzie odbyły się mi
strz.ostwa ZSRR w gimnastyce.
W zawodach, które przeprowadzo
no na stadionie zimowym, uczest
niczyło 600 zawodniczek i zawad
ników.
Wśród mężczyzn pierwsze miej
sce zajął zeszłoroczny mistrz Czuka·r in ze Lwowa,
.mistrzynią
wśród kobiet została Urbanowicz,
wyprzedzając po ostrej walce Gro
eh owską.

z

niż

gimnastyce

Urbanowicz i

1

* • ·

odpoczną i nabiorą

W dniach 1-H
stycznia 1951 roku
Bok
,crsk1 orgamzu1e w
•
Szklarskiej Porębi e
obóz
kondycyjn<iwypoczynkowy
dla
pięś ciarzy. Na obóz
ten powołani zostali
zawodnicy:

/. .~Y
~

zdobyli w

kluby B-klasowe mogły skompleto-1 kowery, a roczną przerwę wykorzyswe zespoły i kontynuować przer sta na doszkolenie narybku i skomwane spotkania o mistrzostwo druży. pletowanie zespołu.
nowe. Poc-zątkowo istniał projekt I Osmtecznie w klasie A walczyć
pr.zeniesienia dalszych spotkań ,.pierw będą w ~ob~nym sezonie O~iw?,
szego kroku" na prowincję, ale za- ŁKS Włokmarz. Bawehta, Spojma
niechano tego, więc ćwierćfinały, (Tomaszów) i Włókniarz (Pabianiee).
półfinały i finały odbędą się już w Pierwsze mecze A-klasowe wyzna.
Łodzi.
czono na 31 bm. na ringi prowincji.
Na ćwierćfinały i pozostałe jeszcze I tak: w Tomaszowie zmienąsięSpój
do odbycia przedboje .zarezerwowa· nia - Ogniwo, a w Pabianicach
no ostatnie dni tegoroczne 30 i 31 gru Włókniarz - ŁKS Włókniarz. Oba
dnia, natomiast na półHnały i finały spotkania wyznaczono na godz. 12.
zł.
terminy 6 i 7 stycznia przyszłego roWalki „pierwszego kroku" odbędą
ku. Gdy ŁOZB upora się z .,pierw- się w sobotę i niedzielę 30 i 31 bm. w
szym krokiem" będzie mó!Jł zatrudnić hali na "Widzewie. W sobotę zawod·
zł.
klasę B.
rozpoczną się o godz. 17, a w niech-Je
W międzyczasie do walki o tytuł hi o godz. 10. Program dnia będzie , „
drużynowego mistrza wyruszy A kła- bardzo ' b?9a_ty, zwłaszcza "'. sobotę.'
sa, ale tutaj, zamiast 7 druzyn, wy· bo przewidziane są spotkania pon3d .
1
startuje tylko 5. Powodem takiego 20 par.
zmniejszenia liczby uczestników jest
•
likwidacta Związkowca i zdekompleKombinowany zespół łódzkiego 0towanic piotrkowskiej Unii, która gniwa walczył w święta w Ozorkowie .
nie jest dzisiaj w stanie wystawić
pięściarzami Włókniarza. Zwycię-1'
kompletnej drużyny. To też Unia, stwo odniosła drużyna Ogniwa (Łódź) •
czyniąc.
woli wycofać wal.,;..
się w stosunku 10:6.
zsłusznie
mistrzostw,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ił' s~•lar!i"-iei Porębie

Zawodnic-y

Łodzi

wać

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

obóz dla

w

Mistrzostwa.ZSRR

'"n

.

nam

5.000

99657

1)1)0

119387

s:łloo

121474
121553
~25799

\?.!jQ')'.;

w 63-ej loterii klasowej znów

padły

w niezmiennie szeztlŚliwej kolekturze

1

o R BI s

Oddzlałv w całel t>olsce

Do domu wr6cil dziś p6niźej niż zaw- I włosami. Taką była, kiedy poznał ją Orsze. Właśnie zastanawiał się, w jaki spo- ten: a więc prawie rok przed nim.
s6b spędzić wiecz6r, kiedy nagle usłyszał
Fabrykant czuje, że krew uderza mu
dźwiek dzwonka.
do głowy. Prawie biegiem podchodzi do
Ot~orzył drzwi i na sekundę znieruch~ drzwi, prowadzących do sypialni i otwiemiał...
ra je z nerwowym rpośpiechem.
- ·Mam do pana interes - rzekł, nie
'W' sypialni nie ma nikogo, ale spojrzt"zdejmując kapelusza, Henryk Karwitz.
nia Karwitza mysźkują dokoła pilnie, po· Nie był sam. Towarzyszyło mu dw6ch dejrzliwie. Uwagę jego zwraca wielka szaosobnikó"tXr w ~k6r7a n ych płaszczach, ty- fa. Szafa zamknieta jest na klucz: a w tapowych agentl~w niemieckiej policji.
kiej szafie scho~ać można to i owo ...
-:-- Panowie zaczekacie w przedpokoju,
- Gdzie pan ma klucz od szafy? -a ja najpierw rozm6wie sie z tym panem zwrócił się szorstko do gospodarza.
w cztery oczy! - rzekł fabrvkant do
- Bardzo pana przepraszam. Kogo,
swoich towarzyszy i wszedł do gabinetu czy czego .pan szuka? - spytał chłodno in
Ortena.
żynier Orten.
Znał dobrze to mieszkanie. Kiedyś by- Niech pan nie robi komedii! - sykwał tutaj częstym gościem. Garnitur klunął fabrykant. - Szukam Anny!
bowych mebli, stojący w tym gabinecie,
- Anny? - zdziwił się szczerze Orwybierali nawet razem. A dywan, leżący ten. - Skąd panu wpadło do głowy, że
na ziemi, był podarunkiem. jaki Helena by szukać tutaj Anny?
Karwiczowa 1 jej syn ofiarowali Jerzemu,
- Nie przyszedłem tutaj, ażeby bawić
kiedy 6w z d~1 plomem inżyniera wrócił się z panem w konwersację, ale zap:vtuję
do Łodzi.
kr6tko, gdzie jest Anna?
·Ale Karwitz nie patrzy teraz ani na
- Skąd· mogę wiedzieć o tym? Przemeble, ani na dywan. Szybko rozglądnął cież nie ja, ale pan fost jej mężem!
si\ po gabinecie i wzrok jego zatrzymał
- Właśnie dlatego, że jestem jej mę
się na wiszącej nad otomaną wielkiej, arżem, zapytuję: gdzie jest Anna?
tystycznej fotografii Anny.
Obaj tnf(Żczyźni, kt6rz.y kiedyś oyli
Karwitz posiadał w swoim albumie wie przyjaci6łmi, spoglądają na siebie z nietale zdjęć żony, tej fotografii jednak nie joną nienawiścią. Orten, zorientowawszy
znał. Przedstawiała ona Annę jako siede- ~ię ~ sy.t uacji, uśmiecha się ze złośliwą
mnastoletnią panienkę w białej marynar·
1romą:
I skiej bluzie, z kr6tkimi, rozwichrzonymi
(D.c.n.)
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