Cena 15

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

Hi st or y czny
akt
W czasie posierlze.nia Sejmu Ust•
wodawcze.go, na

którym uchwalono

mtawę o ohronie pokoju; zabrał głos

Lt>nn Krnczkow8ki.
Po omówi eniu cloniosłych n~hwa.ł
JJ Śwratowe~o Kon~n·•u Obrońrów
Poko.in w WarBzawie L. Kruczkov/~ki

o świadrz,• I:

Vstqicorve okr~MP11ie pmpa.grmd.v woje1111e.i .ialw 11r:c .~ tęf1-'tnvi wrowo karał·
SOBOTA.
ncgo l1ęrl:::ie mu1fo przede wszy..r.ldm bnr
dr.a doniosłe zrwc:enie mof/<d11c i wy
choivau;cze.
Ust.mcnrlaiv.•two burżrm:vj
ne hnmlo podi:t>gnnie do zbrodni inrly ·
u·id1wl11e.i, pozosfnrciajqc - w imię osła
il'ionej „1volno.k i slmca" - wolną rękę
w vodi:eganiu do ' :brodni masowych,
rw.iemnilwm
pmsnrt•ym czy rndioH")'m
11•s zelah·ich „knncem<lw .lmierci".
Wysoki Sc.imie!
odpowied=i na
apel, s~·ierorrnHy do wszystkich parla·
nientńu: pr:ez Tl
.~wiotowy
Kongre~
Obrońców Pokoju, mam
zo.s:czyt
w
imiP11i11 hlubów · pnsel .~ lłirh:
Polskiej
Zje<.l11oczone.i Partii Robnt.riicz.ei, 7..ied
rwczonego Strąnr1ic1.wa Ludowego, Stron
nict1rr,1
Demohrntyc:mego i spolrr.zno·
ka.tn!ir.kiego. f1r : cdstawić
11a.<tępującr,
ie Il .~wiatowy T\ ongre.1
Jl'O i odpowiada potrzebom wszystkich I nznaje,
pro,ieht ustawy.
narodów .•wi· ta,
Obrońców Pokoju, odbyty w dniach .J6
(Tekst ustawy podajemy osobno).
te pełnym pru~lwnnniu. ŻP. wyr11iona - 21 lis1opud11 1950 r. w stolicy Polski.
A l~t ten jeszcze - mocnie.i uzl>roi r1as11
przez. TI .<Ju:ictt~~ Km_igres o~~ońcóu: Warszawie, prze-: opracouxrnie konkret naród · "' oręż .<wiadmnn.foi i woli. jesz
Poko]IJ gotowosc walki " poko1 ludzi nych m.eto<l i frodków u:alki o trwały cze bardziej zaktywizr.t.ie· milionnu:P rze
!JJs;;ystkich
niezależnie
·
l lm1iów,
:. .
. od
_, ic/1 poh·ńj na ~rt:iecie, dobrze wsłużyl się sze polskie/i "&"-' r>racujqcych i wzmoc
ra.<y, '>(iroc mvoscr, przekona n •pui.ecz· lud.zf•o.<ci.
ni ic/1 ud:i"ł w irirlldm światowym ru•
no • politvcznych i wierzeń religijn yc/1•
Sejm Usum:odawczy Rzeczypo5- c/111 obrorlctlw pokoju.
~tanowi siłę. k1ó,-r1
pokrzyiuje plany
politei Polskiej popiera w całej
, rozpęUmia nowej uJOjrty iwiatowej,
pełni propozvcJe Kmr.!{resn. zmierz.<tjqce
do przywrócenia i 11tnymłlnin
r10lm_i11
oraz .do odlmdmvy zaufa11fo między wszv
8a/ Al
stkimi Ir.rajami, nieznlei11ie, od ic11 ustrn
lł'W
;u .•polecznego.
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Historyczna uchwała Sejmu

___
R.P.

_.

e
Polsce

w budującej socjalizn1
Unieszkodliwimy siły dążące do nowe1•
WARSZAW A. Sejm Ustawodawczy RlP na po~iedzeniu w dniu
29 grudnia 1950 r. prrzyjął jednomyślnie w obecn\lści delegacji Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju uchwalę
w s,prawie propozycji II
Swiatowego Kong·resu
Obrońców
Pokoju oraz ustawę o obronie pokoju. W ten sposób Se.im Ustawodawmy RP dał wyraz solidarności rz uchwałami odbytego w Warszawie II
Swi.atowego
Kongresu Obrońców
Pokoju, manifestując jeszcze raz nie
złomną wolę narodu P.Olskiego kontynuowania pokojowego budownictwa i gotąwość obrony swego bezpieczeństwa, suwerenności i pokoju.
Na posied7-enie pre.ybył Prezydent
RP Bolesław Bierut owacy)me i
serdecznie witany pre.ez całą Tzbę.
Na posiedzeniu był obecny R'Ząd z
premierem Cyrankiewim:em, wicepremierami: Mincem, Zawadzkim,
Chełchowskim
i Kony('klm oraz
Marszałkiem
Polski Konstantym
R~kossowskUn na crrele.
Poni żej podajemy tekst uchwały
Sejmu Ustawodawczego w sprawie
proJ)02ycji II Swiatowego ~ongresu
Obro1'tców Pokoju,

Doniosłe

ustawy
na- forum Seina

WARSZAW A. - Na weo>...oTa}szym
posiedzeniu, po uchwaleniu ustawy
obronie pokoju, Se.im Ustawodawczy odesłał do odpowiędnich komisji dwa doniosłe projekty ustaw.
Pierwszy z projektów ustaw przewiduje
utworzenie
Ministerstwa
Przemysłu 'Chemicznego i ustala rzakres jego dział>ania, drugi mówi o
reorganizacji kierownica;ych władz
budownictwa i utworzenia Minister
stwa Budownictwa Pnemysłowego.
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Protestacyjna dymisja
posła Izraela

w Warszawie

Ustawodawczy R:zeczypospo
1 Se.im Polskiej,
wyra:ioj<iC
nn
łitl!j

wolę
re pntęi

rodu 110/skiego, zjednoczonego
nym wysilhu ndbudowy ze
miS'liCZCli
wojennych
uprzem)·słowienia
swego
· 1· ugrun
'
t otconur
· w rum
·
·
k ro1u
us 1ro111
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• ·
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spraw1r iwosci sp eczne1,
stu: ierdzając,
:ie !rwały pokó.i ;est
rra.igłębszym dążeniem; „arorlu !Jolsl<ie-
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go bezpi eczeństwa. suwerennoki i pokoju.
- solidaryzując · sie '- uchwafami odbytego w Warszawie II
Swiatowego Kongresu Obroń
ców Pokoju,
- pra gnac wraz z wszystkim!
miłu iącymi
pokój
narodami
wspókliziałać w un ieszkodljwieniu ~n dążąc.vch do rozpętan ia
nowej wo.i ny §wiato wej
Sejm Ustawodawczy st.anowi.

ludzkoś ci.
dażenia

milionów
Polaków. którzy podpisali Apel
Sztokholmski,
- man.ife o, tniąc niez łomna wo
l~ narodu polski<'E;O
kontv nuowal'\ia pokojowego bud-own ictwa i jego gotowość obrony swe

eo

następu j e :

Kto shnvPm lub pfsml"m, r,, 11-0.'1red.1:1ictw~m prasy, l'adfa. film1J
w jakik1>lwiek bt11,v 111>1>s61p n pr:twfa PJ"~lll!tr;;ril!' wo.1<-nna.. f'n""tbrodiif~ pri"eci,w pokl>.io'ivl i podlega karze \l.~·11ienla do lat 15.

AltT. 2.
Zbrodnię pn:e-eiw pok1>.iowi (art. H popełnia
- . pm:lże~a lub nawołuj!! do wojny,

w srezególnoocl kto:

kamJ);inie podżegania do wojny,
zwalcza lub spotwarza ruch obrońcQw pokoju.
ART. 3.

W ra.zie s·kazańia ?Ja ~r7.estępstwo, określone w niniejszej ustawie, sąd m~e onec jako kary dodatknwe: utratę praw publicznych i obyWatelskich praw honorowych oraz przepadek mienia w
całości lub w C11:ęści.
·ART. 4.
Do on;eka.nfa, w sprawach o p rzestepsf,wo,
szej ustawie •• właściwe są sądy wo.Jewódzkie.
ART. 5.
Wykonanie ustawy porucza się ministrowi

określone

w niuleJ-

Komi.tety

llT(ICZV

!

ncgn poparcia dzinłalno.•ci
.~wiatowej
Rady Pr>l•oiu. skiPrmmnej ku z<lpe1mie
niu trtuołerrn i 'lieprzerwanrgn pnko_iu.
ku umocnienirt i ro~!n>jowi poko.i()1L'ej
ll'Spółprocy między wszystkimi krajarni.
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Phenian
powst'a je z ruin
PEKIN. - Proces odradzan ia się
kulturalnego i gospodarczego
w Phenian ie postępuje szybko naprzód. W chwili obecnej ukazują się
w P1-ł6n i anie .iuż d\\'& d?.ienniki7 a- w
najbliŻS'l.ych dniach
rozpocznie s.'ię
druk trrzeciego pisma. Otwarto już
sklepy I ks>ięgarnie. Od 1 stycznia
otworzy swe podwoje teatr oraz zostaną uruchomione 2 kina.

•

ułatwia srerzenle prn1n~gan cly, prmvadzonej przez ośro<lkJ u-

prawia.ląee

Powsta}ą

.
zbiórki podarków
I1 3 Seim
Ustawodawczy
R-::ec:ypo.•dla dzieci koreańskich
politrj Pnlslriej deklaruje
.<Cu!. ie cal.v 11ar1id polski ud:ieli czvn

życ:ia

ART. 1.
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Propaganda i przygotowania
do nowej woj.ny s tanow i ą na jwiększą groźbę
dla poko iowei
współprac:v narod-Ow i są zbrodnią
przeciw o jaz.yżnie i całei

-

•
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z dnia 29 grudnia 1950 o
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PEKIN. - Jak donosrzą z Korei
I Komisja do badan1ii zbrodni air)erykańskich
opublikowała
3 kolejny
r·a;port, w k tórym zamieszcza da'1e
o zniszczeniach dokonanych w Phenianie.

WARSZAWA. - W m iastach ·
i ws iach całe.i Polski powstaly
kom itety zbiórki podarków noworocznych dla dzieci koreań
skich~ ofia r barbarrzyństwa amerykańskich interwentów.
Licenym udziałPm w zbiórce społe
czeń s two polskie
dokumen tu .ie,
iż „.uważa masową zagładę cywilnej ludności Korei za zbrodnię przf'ciw ludzkości".
Da j ąc w yraz oburzen iu przeciwko bestialstwom ameryk ań
kim w Korei i swej sol i darnoś ci
rz bohaterskim ludem. walczą
cym o swą wolność - społeczeń
s1.wo śląskie pr7ystąpńłu ju7 dn
rzbiórki podarunków noworocznych dla dzieci koreanskich.
Do Wo.i. Komitetu Obrońców
Pokoju w Katowicach napływa
ją już iz zakładów pracy oraz instytuc j'i pierwsze dary dla dzieci koreańskich.
Rc)wnież
na Wybrzeżu przystąpiono do
rzbiórki podarków.
W zbiórce biorą udział wszystkie organi zacje masowe.

święto Ludowej Rumunii

Depesza premiera Cyrankiewicza do premiera Grozy
SprawiedliwośoL

w

III

ro<'znicę prokla1nowania

Republiki

ART. 6.

WARSZAW A. - Z okari:.i i III ro- !'Ocjalizmowi i umacnia Jednocześ·
WARSZAW A. - Poseł państwa Icznicy proklamowania Rumm'lskiej nie światowy obóz pokoju i pos{ę•
Ustawa
wchodzi
w
życie z dniem ogłoszenia..
ruael w Polsce, minister pełnomoc
Republiki Ludowej premier Rządu pu, któremu pn:ewo<lzi wielki Zwią
ny p. Bamlaj złożył swemu rząd9RP Józef Cyrankiewicz · wystosował zek Radziecki".
wi podanie o zwolnienie go z zajdo premiera Rządu Rumuńskiej Remowanego stanowiska na rznak pro- Odpowiedź
publiki. Ludowej Grozy, depesizę, w
testu przeciwko pro-imperialistyrektórej czytamy:
nej, wojennej polityce rządu Izraela
„Z oka:rji III rocznicy proklamoi P<marciu pTzerz rnąd Izraela agresji
wania Rumuńskiej Republiki LudoStanów Zjednoczonych w Koreii.
wej · ślę Painu, Panie Premierze, najWraz z posłem Bairżila•jem podali
serdeczniejszf' gra tula<".ie.
się do dymisji z tych samych motyW ZPW im. Reymonta w Łodz i aObalenie monarch!i~
urrioźliwilo
Chinach Ludowych
wów polityaznych niem'<ll wsrz.yscy
no mienie
bramiej Rumunii realiza.cję demo- wansowała na stanowisko dyrekt.opracownicy dyplomatyczn:i poselstwa
PEKIN. - Centralny Rząd Ludo- zwolenfa kompetenilnycb wład:t jest kratycznych reform, otwierając prze<l ra administracyjnego była długolet
lzra.e la w Warszawie: radca poselna.rodem rumuńskim' perspektywę
Republiki Ludowej zakazane.
wy
Chińskiej
nia prządka tY:ch zakładów .Janina
stwa p. Ukhmani, ' sekretarz
p.
Ponadto
7.ab]okowane
zostały socjalistycznej przyszłości.
zarządził nał-0żenie
sekwestru na wszystkie
Dagan oraz attache - p. Kopyt,
amerykańskie · wklady
Realfauj~ swój wielki plan pl~ Starmewska. Mimo codziennej , wie-:
mienie USA na terytorium republiki rządowe i prywat ne w bankach ciołetni Rumuńska Republika Ludo- logodzinnej pracy zawodowej ob.
wa zhlifa sit: wielkimi krokami ku Sta.rczews;k:a
w odpowiedz.i na niedawne kroki Chil'iskiej Republiki Ludowej.
sys tematycznie
do:rv.ądu St-anów Zjednoozonych, zmiekształca'la s·ię , awansując kole jno na
~ające do podważenia chińskiej gostanowi sko bi:akarki :i inspektora
spodarki narodowej.
kontroli technicznej. Na stanowisRozporrządzenie Centralnego Rzą
kach tych wykazała dużą dbało ść o
du Ludowego przypomina, że dn.ia
16 g r udnira 1950 I\ rząd Stanów Zje· likwidowanie , niedociągnięć w praBERLIN. - Jak donosi agencja dnoczonych zakomunikował o zacy zakładów.
ADN, p.rzewodniC1Zący IQ:by Ludowej blokowaniu mienia Chińskiej RepuNiemieckiej Republiki Demokraty- bliki Ludowej na tervt.o rium ·usA
cznej Johannes Dieckmann skiero- i zabronił wszystkim statkom zarewał dnia 30 grudnia 1950 r. do prze- jestrowanym
w USA zawijać do
wodnfo1.ącego Bundestagu w Boo.n, portów chińskich.
dr Ehl~rsa pismo, w którym podkre- I Wobec tego nowego wrogiego akFrancją
ś_la. ko11ieczność rychłego porozumie- tu mądu USA. Centralny R:?:ąd LuGENEWA.
Z Paryża donoszą, że
nia między pr-z.edstawioielami obu dowy
zarrządził
natychmiastowe
z okazji II Kongresu Związku Fr,anczęści Niemiec
w myśl propozycji wpr«>wa.dzenie kontrolJI państwowej
premier.a NRD Otto GroteW\lhla.
nad wszelkim mieniem rządu Stacuskiej Młodzieży Republikańskiej
J. Dieckmann wzYWa Ehlersa, by nów
Zjednoczooych
i przedsiębiuro tej organizacji zaprosiło dele·
użył on swych wpływów db u~u- biorstw
amerykańsklch,
znajdują
gację Komsomołu.
J ed .nakże rząd
nięcia przesrz:.kód na drodze do zje- cym si ę oo t erytorium Chińs~i ej Refrancuski odmówił wiz członkom de
dnocrz..ony<.:h i demokratycznych Nie- publiki Ludowej. Jakiel<olwlek rozfbiec.
' ~er;vka6ska „s&lwa noworoczna" na .Kore.L •
.oorza.dzenie tY1D . mieniem bez zeI legacji młodzieży ndzieckiej.

na nikczemny akt

Nałożenie

sekwestru

Zasłużony awans
przqdki ZPW im. Reymonta

USA w

Pismo J. Dieckmanna
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Spieszymy z pomocq „Latające fortece ,p ł oną .„
· dzieciom koreańskim

Pohki Komitet Obrońców Poko
koju zwrócił się do wszystkich ak
tyw1st6w pokoju, do wszystkich
matek i ojców, do wszystkich dzie
ci, do całegC> społeczeństwa, z ape
lem o zorganizowanie w kraju masowej zbiórki podarków noworocz
nych dla dzieci ki>re11ńskich - ofiar agresji impenali9tów 11mery-

,

•

gromi skutecznie amerykańskich agresorow
,

kaf1skich.

W zimowy śnieżny dzie1i w polakich
i wsi<.u;h wypelniajq się domy
fou;{lrowe i sklepy.
W Korei padają
śniegi w tym samym co u nas c:z;mie.
Koreań!l'kie dzieci, tak wmo, jak nasze,
jak dzieci całego świata chcą być syte
i ciepło ubrane, snujq m<1rzcnia o po·
cummkach, o zabawie.
Polskie masy pmcrijące odpawied'.tą
serdecznie koreańskim d ::ieciom, A.pel
Polskiego Kom.itetu Obronców Pokoju
· :majdzie szeroki oddżwięk.
Już 11iejednohotnie dawaliśmy wy·
raz głębokiej solidarnofoi z walczącym
ludem koreansl,im, ofiarności w nie~ie
niu pomocy uJ.alczqcym o najsłuszniej
szą sprawę - wolność i pokój. Wspomnijmy spontanicznie zainicjowaną przez
polshie masy pracujące zbiórkę pienięż

BR. KAWKA· ALEKSANDRóWt
Natychmiast po otrzymaniu listu
Pana~ zwróciliśmy się do Powiatowej ttady Narodowej - Wydział P.
i P. S. Lekarz otrzymał polecenie
natychmiastowego udania się do cho
rej, która po przeprowadzeniu niewroga, spychają go do morza, zbęJinych formalności będzie umiesz
czona w szpitalu i otoczona. nieodzowyzwalając coraz to nowe miasta
wną opieką. PozdTawiamy Pana.
i wsie koreańskie ..
I w tej zwycięskiej ofensywie
ZDEMOBILIZOWANY-PIENINY
wojskom lądowym pomagają ak NR.
22: Radzimy zgłosić się do Instywnie koreańscy lotnicy, okryci pekcji Pracy - ul. Zachodnia nr. 64.
chwałą bohaterowie narodu kore Należy zaopatrzyć się we wszystkie
ańskiego.
posiadane dokumenty, co wpłynie na
szybsze załatwienie sprawy.

mi{l~tach

W okresie swych chwilowych sukcesów dowództwo inter·
wentów amerykańskich w Korei niejednokrotnie
chełpiło
się, że położono kres istnieniu lotnictwa północno - koreań·
ski ego. Chwalono się na wet, że na lotniskach amerykańskich w Korei nocą jest jaśniej, niż w Nowym Jorku na
Broadway'u.
Podczas, gdy interwenci amerykańscy zabawiali się podob
nymi dowcipami, wzrastała i krzevła potęga młodego lotnic·
twa koreańskiego, dojrzew ało mistrzostwo jego kadr lotni·
czych.

Rozległy się dźwięki syreny a· j domo skąd z ogromnej wysokości,
larmowej.
Dostrzeżone zostały runęły na nich amerykańskie my
nieprzyjacielskie samoloty i na- śliwce odrzutowe. Rozpoczęła się
wzbiły się

w powietrze walka". Bombowce nadal zbliżały
si~ do lotniska.
Dyżurny lotniska Wymienia na
Nagle nad pięcioma „latającymi
. k l
,
ł
d
zwis a otników, którzy wystar- fortecami' zaszybowa y je en_ po
ną. na pomoc dla walczącej Korei. towali na myśliwcach: Li On-il, drugim dwa myśliwce, ostrzelały
Wspomnijmy piękny, opisany p~ez pra młody lotnik, były chłop z -prowin bombowce i dały nurka W dół. Po
sę krajou:ą i zagranicznlł fakt samorzut cji północny Phenian, Czon Hon- drugim obstrzale zapaliła się „la·
11ego ofiarowania przez przybyłe na Kan giu, do niedawna rybak z Wonsa tająca forteca" i ogarnięta płogres Pdkoju dzieci polskie, zebranej :: nu. Kim Do-sun, Gon Hyn-hiu mieniem runęła na ziemię. Po kildrobnych dziecięcych oszczędności, su- i inni. Eskadrą dowodził Kim Tal ku minutach zapalił się jeden,
my clUi dzieci koreańskich.
-won.
następnie drugi B-26 •
Pomoc dfu dzieci bohaterótv broniąN
• . ll . .
k ś . I
Zrzuci·"'SZY bezładnie bomby,
cych własnym życiem pokoju i szczęś
a m~wie Ue] wyso
Cl
ecą
vv
ci.a świata - jest naszym obowiązldem. tr~y ogmwa b21:1b?wc6:V. ty~u „la amerykańscy piraci uciekali z ma
Jest konkretn:vm wyrazem solidarności ta]ące fortece 1 sredmeJ w1elko- ksymalną szybkością przed pości
z walczącym -;, słusznq sprawę ludem ści bombowce B-26.
giem myśliwców koreańskich.
koreańskim, naszym wkładem w wielNie zdążyli się ku nim zbliżyć
Wieczorem dowódca oddziału
kie dzieło umocnienia pokoju.
lotnicy koreańscy, kiedy nie wia Kim Tal---won stwierdził, że tego
dnia strącono „latającą fortecę"'
.
5 ~amolotów B-26 i jede~ myśliw
ski samolot odrzutowy .. Kim Talwon szczegółowo zanalizował operacje każdego lotnika, podkreślił
śmiałość i doskonałe wyszkolenie
lotników.
W tym samym czasie przygotowywała się do startu grupa lotni
ków z oddziału bombowców noc
nych, które bombardują lotniska
Seulu i Suwonu, transporty wojenne i okręty na bazach morskich wschodniego wybrzeża Korei, kąd obecnie o,dbijają okręty
ze szczątkami roziromionych od
dzi a łów
amerykańsko - angiel skich interwentów.
Kilka dni temu lotnicy Gon
Czon-kan i Czin Don-sek zatopili
na Morzu Żółtym w pobliżu Namicho nieprzyjacielski poławiacz
min. Lotnik Czon Hin-chiu znisz·
czył na drodze niedaleko Seulu
około 30 samochodów z amunicją.
Każdy dzień przynosi z frontu
w Korei coraz to nowe wieści o
porażce wojsk interwentów ameTowarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało w Warszawie w gmachu rykańsko - angielskich. Oddziały
SGSZ przy ul. Wawelskiej n«>woroczną ch~inkt; dla 10 tys. dzieet Ponad Armii Ludowej i ochotników chiń
tysiąc dzieci dz;iennie, podzielonych na dwie grupy, bawi się na imprezie.
skich otaczają i unicestwiają
tychmiast

myśliwce.

°

I

Noworoczna choinka dzieci Stolicy

Choinka w Sokolnikach
Nagle dzieci usłyszały, jak ktoś z doro•
- No, w taką zawieję na pewno nie
przyjedzie.
Czekano. Na dworze huczał wiatr, suchy śnieg głośno uderzał o szyby. W szumie tym nie było nawet słychać, jak przed
szkołę zajechał samochód.
Z samochodu
wyszedł Włodzimierz Lenin.
Wszedł na górę, rozebrał się. Otarł chusteczką twarz, mokrą od roztopionego śnie
gu. I natychmiast poszedł do wielkiego
pokoju, do dzieci.
Dzieci poznały go o.d razu. Ileż to razy
widziały już portret Lenina. Ale nie wiadomo dlaczego, zrazu zmieszały się jakoś.
Stały bez ruchu, patrzyły na Lenina i mil

pewnością:

czały.

same zrobiły wszystkie zabawki. Były tam
i niedźwiedzie i zające i słonie. Ale najład
niejszy był rumiany, siwowłosy Dz:adekMróz, który siedział na samym wierzchołku choinki.
·
Czas mijał, a Lenina wciąż jeszcze-'itle

było.

słych powiedział półgłosem:

- Skoro Iljicz powiedział, że przyjeWłodzimierz Iljicz nie myślał długo czedzie, to znaczy, że przyjedzie.
kać. Chytrze zmrużył oczy i zapytał:
Zapad? wieczór. Zerwała się rzeczywi- A kto z was umie się bawić w kotka
ście zawieja. Wiatr świszczał w gałęziach i myszkę?
sosen, po ziemi wirował suchy śnieg, wiDzieci stanęły w koło. A po środku stając się niby białe żmij~d: ':- potem sypnę-1 ła choinka: Myszką m~ała być ma,ła. Katia.
ły z nieba białe płatki sniegu,
Losza pobiegł za Kahą - złapac Ją było
.C hoinka była już orzystrojona. Dzieci nie trudno. Ale ona uczepiła sie Lenina.

otwartego

• * •

j------------------------- ----Wkład włókniarzy w · walkę o pokói

Dw •1e

nowe tkalnie

uruchomiono w obecności min. Stawińskiego
przy ZPB im. Harnoma
Wczora.i w Zakładach im. Har- rownict.wu fabryki, oraz całej za·
nama odbyła się
uroczystość łodze i podkreśllł znaczenie czyotwarcia dwóch nowych tkalni, nu robotników tych zakładów na
na którą przybył minister Prze· odcinku walki o Pokói i przedmysłu Lekkiego ob. E. Stawiński. terminową realizację Planu 6Uroczystego wręczenia Mini- letniego.
strowi Stawiiiskiemu kluczy od
Serdeczne gratulacie i życzenia
nowouruchomionych tkalni do- owocnej pracy przy nowozmontokonał dyrektor naczelny ZPB im. wanych krosnach złożyli: sekre-.
Harnarna ob. Łęgosz podkreślając tarze KŁ PZPR ob. ob. Grudziń
w swym przemówieniu wielki i ski i Kuliński oraz dyrektor nacz.
ofiarny wkład pracy brygad re- CZPB ob. Jóźwiak. Uroczystość·
montowych oraz 1obotników za' trudnionych przy montażu•kro- zakończono wspólna lamoką wisien.
na, w której uczestniczyli goście,
Minister Stawiński, podzięko- czołowi przodownicy ·pracy oraz
wał w serdecznych słowach kie- I kierownictwo zakładu.

- Nie dla kota myszka!
Bawili się długo, aż wszystkim zrobiło
się gorąco.

Nagle otworzyły się drzwi i do pokoju

wszedł wielki, szary słoń. Dzieci zapiszcza
ły chórem.
Coprawda, niektóre od razu
poznały znajomy szary pokrowiec ze szkol

nego fortepianu. Ale kto jest pod pokrowcem? Pokrowiec kiwał się w obie strony,
z przodu poruszała się długa trąba; przed
nie nogi słonia były w filcowych butach,
a tylne w bucikach. Właściwie „to" było
naprawdę bardzo podobne do prawdziwego słonia. Słoń chrząkając obszedł dookoła
choinkę pom;ichał na poże~anie trąbą i
przewalając się, zawrócił do drzwi. A za
drzwiami spod pokrowca wyleźli monter
Wołodia i dozorca szkolny: obaj byli mistrzami od różnych pomysłów. Wyleźli
spod pokrowca i wrócili do pokoju. A tam
dzieci pękały ze śmiechu. Od tego śmiechu
aż podskakiwał siwobrody Dziadek-Mróz
na wierzchołku choinki.
Wiele jeszcze śmiechu i radości było tego wieczora.
Któreś dziecko krzyknęło:
- Teraz w „ślepą babkę"! W „ślepą
babkę"!

Włodzimierz DJ.i.cz WYJ"ął chusteczk~ i

"
sobie oczy.
Lenin widzi, że dzieci są ogromnie zwin
ne, że bawią się bardzo zręcznie, myśli
przewiązał

więc, że widać długo będzie musiał chodzić

I

(Io
~'
•
STAŁY CZYTELNIK W. TRZĘS:
Chętnie przyjdziemy Panu z pomocą,

jednak z listu niejasno wynika, w
jakim kierunku oczekuje Pan tej po
Czy przy bezwładzie nóg chona terenie wsi woj. łódzkiego mo(:y.
dzi Pan o kulach? Czy chce Pan zdo
Usprawnienie lecznictwa otwartego na być jakiś zawód i odbyć kurs, przetereme wsi woj. łódzkiego następuje ró- znaczony dla inwalidów pracy? Prosimy o dokładne wiadomości. Pozdra
wnolcgle z rozwojem sieci ośrodków wiamy Pana.
zdrowia.
Do chwili obecne.i uruchomiono w
A. OLE.JNIK: - PABIANICE: W
wojew. łódzkim ?6 tego rodzaju placówek, w czym 12 ośrodków specjalistycz poruszonej przez Panią sprawie denych. W szybkim· tempie przebiegają pra cyduje nie lekarz rejonowy, lecz
Komisja Lekarska, dokąd została
ce przy budowie nowoczesnych ośrod Pani
skierowana. Wiążące jest
ków zdrowia w sześciu spółdzielniach orzeczenie
tej komisji. Wobec tego
produkcyjnych. Już w najbliższym czasie pretensja Pani jest nieuzasadniona,
ośrodki te zostaną oddane do użytku.
może być tylko mowa o zasiłku ro
Szybki rozwój urządzeń lecznictwa na dzinnym, którego, jak wynika z listu,
terenie wsi wymagał powołania nowych nie została Pani za ten okres pozba
kadr wykwalifikowanych pielęgniarek ·1 wiona . .
felczerów.
•
* •
Oprócz istniejących juz kursów pieJ. R.: Zakład Doskonalenia Rzelęgniarskich w Tomaszowie Mazowiec- miosła (ul. Łąkowa Nr 4) poinfor•
kim i Radomsku, uruchomiono ostntruo muje, czy może Pan być w tym
stały ośrodek szkolenia pielęgniarek i okresie przyjęty na kurs. W sprapielęgniarzy w Piotrkowie. Absolwenci wie służb
"a ·ta ·ne·
· f
·
szkoły pracować będ11 w nowopmV6t8• Pana w y Wy~~ia~e J za~~~':~~~i
łych ośrodkach zdrowia.
PRN (ul. Piotrkowska 113).

rękach:

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

Po choinkę nie trzeba było jechać dale
iko. Tutaj, w Sokolnikach, wybrano drzew
ko piękne, rozłożyste, zrąbano je i przywieziono do szkoły w dzielnicy leśnej.
Dzieci widziały, jak choinkę 1Jrzybijano
do dwóch zbitych na krzyż deseczek, żeby
mocno stała na podłodze. Potem monter
Wołodia przeprowadził drut i zawiesił na
gałązkach elektryczne lampki, oświetlające choinkę.
Następnego dnia ;już od wczesnego ranka oczekiwano Włodzimierza Iljicza Lenina. Na dworze było jeszcze widno, a dzieci wciąż pytały zarządzającego gospodarstwem szkolnym.
- A co będzie, jeśli Lenin nie przyjedzie?
- A jeżeli będzie znowu zawieja, czy
Lenin przyjedzie, czy nie?
Zarządzającym gospodarstwem. szikoły
był stary piotrogrodzki robotnik. Znał Lenina jeszcze sprzed rewolucji. Dlatego wła
śnie zwracały się do niego dzieci z pytaniami. A on odpowiadał z niezachwianą

Usprawnienie lecznictwa

I Włodzimierz Iljicz ;podniósł ją ~ysoko na ł

A. Kanonow

Codzienna noroelka ,,Expressu''

• * •

z zawiązanymi oczyma.
Udał tedy, że idzie naprzód. Nagle odwrócił się na palcach i cap pierwszego z
brze.e:u. który był za jeg:o plecami.

Dzieci krzyknęły jak przystało:
- Zgadnij - zgadula! Zgadnij
zga'I
dula!
A schwytany śmiał się i starał się wy"'
rwać. Był to chłopczyk Sienia.
Włodzimierz Iljicz dotknął jego włosów,
pomacał po twarzy, po czole:
- Sienia!
Sieni było p1·zykro i przyjemnie zara«
zem: przykro, że został złapany, przyjem•
nie, że Lenin zapamiętał go.
Potem mała Katia deklamowała wiersze
Puszkina, ale w środku zapomniała dalsze
go ciągu i rozpłakała się.
Lenin ipocieszał ją.
Katia przestała płakać, otarła chustecz..
ką łzy i powiedziała:
- Lenin, nie odjeżdżaj od nas. Zostań
tutaj z nami.
Lenin roześmiał się:
- Ja i tak mieszkam niedaleko.
Pote~ znowu wszyscy biegli naokoło
choinki. Mała Katia biegła obok Wło.dzi„
mierza Iljicza. Trzymał ją za rękę. Lenin
miał rękę dużą, ciepłą.

Tymczasem Nadieżda Konstantinowna
Krupska i Maria Iljiniszna, siostra Włodzl
mierza IIJ icza, wniosły do pokoJ·u wielki·
0

kosz z podarurukami. Te podarunki przy.
dzieciom Lenin.
Jedno dostało samochód, inne trąbkę,
jeszcze inne - bęben. Katia dostała lalkę.
A Lenin wśród tego zamieszania po ci"
chu wyszedł z pokoju i odjechał.
Taka oto była choinka w Sokolnikach w
roku 1919.
·
wiózł

(Tł. A.~
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LITERAT: - Poznawszy siłę wspólneLITF.RAT: - Pogorzelcowi przyszło z
LITERAT: - Był góral, straszny sobek.
Snieg z deszczem od rana!
czynu, nie chodził juź samopas, lec3
go
zor~anizowa
grnno
pogardzane
pomocą
Chciwy, skąpy, zacofany, za nic miał groPójdę się przespać i koniec!
WACEK: - A my do literata. Musi madę, a ze społeczności sobie kpił... Spa- nych sąsiadów i wspólnymi siłami odbu- pracował owocnie jako czło.nek miejscowej spółdzielni produkcyjnej.
dowano mu obejśc.i.e.„
liła mu się chata ...
nam opowiedzieć bajkę ...
SOBEK: -

Narciarze
muszą

jeszcze
poczekać
Skończyła się chlapanina. Spadek tern
peratury przyniósł z sob~ opady śnież

ne, tak bardzo upragnione przez narciarzy.
Ale warstwa puchu jest 'jeszcze bar.
. dzo cienka. W Tatrach, SudWi.ch i Karkonoszach spod śniegu wystajq kamienie,
maliniaki i większe korzenie, dlatego na
nartostradach należy jeździć bardzo

Nowe szkoty, ulice, linie tramwajowe

nwe tycje -wro- u1951

przyczyniq sie do dalszej poprawy warunków bytowych świata pracy. Terenowy plan gospodarczy dla Łodzi

".POWIEDZIAŁ, ŻE

MNIE NIE

WOŁAŁ!

Drogi „Expressie"!
mojq sprawę.

Załatw

mi,

proszę,

Pracowałem ostatnio w PGR Popnin.
Dnia 4 bm. zostałem zwolniony z pra•
cy na własnq prośbę, bo posiadam tyf;..
ko dwie klasy szkoły powszechnej, a ja
chciałem dalej się · uczyć i jednocześnie
pracować w Łodzi. W Brzezinach w pośrednictwie pracy kazantJ mi przynieś~
kartę od lekarza. Pojechałem po nią do
Koluszek i zawiozłem. Potem Pou:iatowa RN w Brzezinach dała mi skierowanie do Łodzi na Al. Kościuszki Nr 1.
1'u.taj znowu zai;qdano karty od lekarza,
bo bez tego młodocianych nie można
przyjąć do pracy. Więc po raz trzeci
pojec11alem do Brzezin po kartę lekar-

onegdajszej sesji Rady Narodowej m. Łodzi przyjęto izb, zamieszkiwanych przez 75
terenowy plan gospodar czy na rok 1951, który cechuje tysięcy osób.
Postanowienia Rady Narodowej
troska władz miejskich o dalsze podniesienie warunków
w odniesieniu do przemysłu miej
pracy.
świata
łódzkie~o
komunalnych
!kich: Szklarska Poręba - 34 cm, Karscowego i drobnej wytwórczości
pacz - 26, Bukowina - 14, Zakopane
W dziedzinie lecznictwa rozbu- idą w tym kierunku, aby ta gauwzględniono
tym
planie
W
82,
- 10, zaś w górach na Snieżce
dowa 4 szpitali pozwoli miastu łęź naszej gospodarki mogła z
Kalatówki - 42, Ka5prowy Wierch - całokształt naszego życia społecz
no-gospodarczeg)o, toteż inwesty- zwiększyć ilość łóżek o 388, a większym niż do tej pory powo·
110.
budowy dzeniem zaspokajać potrzeby lud
cje dotyczą zarówno oświaty i częściowo zakończenie
kultury, jak też dziedziny remon wielkiego zespołu sanatoryjno- ności. W tym celu przestawi się
tąw, lecznictwa, komunikacji, han prewentoryjnego dostarczy miej- ją na produkcję asortymentową ską.
sca dla 250 dzieci. Zyskamy rów drogą kontraktowania tych czy
Jiu, drobnej wytwórczości itd.
•
Ale urzędnik nie chciał mi oddać kar·
przeciw- innych artykułów.
Tak np. w roku 1951 odda się nież dwie poradnie:
I
W
ty i powiedział, że dla mnie pracy nie
W szerokim zakresie uwzględ będzie! Na moje pytanie, dlaczego wo·
W niedzielę, 31 grudnia wszystkie do użytku trzy nowe budynki reumatyczną i przeciwrakową.
Plany te nie obejmują działal niono również potrzeby mieszkań bee tego tyle razy jeździłemJ do Brzezin
urzędy pocztowo-telekomunikacyjne szkolne przy ul. Królewskiej, AI.
czynne są, jak w każdą niedzielę, tj. Unii i na Starym Mieście. Ogó· ności ZLP, który mimo ponagleń ców Łodzi, jeśli chodzi o zbioro- - odpowiedział, że mogłem. nie jeździć
od godz. 9-11 i przyjmują -przesvłki łem Slkolnictwu przybędzie 121 nie przedstawił jeszcze swych za- we żywienie. Ogółem liczba 51 - bo mnie nie wołał!
1
polecone oraz sprzedają znaczki. Do- nowych hb, co po7:woli wchlonąl: mierzeń.
stołówek w rb. powiększy się w
Czy taki"' postępou1a1iie ur:ędnika 'jest
roku roku przyszłym do 139. a barów sprawiedliwe? Na szybką odpowie.di
Ponieważ w przyszłym
konują także jednorazowo doręczania około 1.800 dzieci. Poza tym wybuduje się 4 przedszkola rejono- wydobycie wody zwiększy się mlecżnych o dwadzieścia kil- czelr.a Twój Czytelnik
wszystkic.h p~zesyłek poczto~vych.
Widzewie Ra- ogólnie o 23 proc., można będzie ka.
W pomedz1~łek, 1 stycznia (No'."y we na Chojnach
fkł)
B. Drewlo z Koluszek.
'
. , .
, '.
_
Rok) wszystkie urzędy P-T będą meczynne 2 wyjątkiem doręczania prze- dogoszczu I w _srodm1escm oraz 2 przyłąc.~yć do sieci wodociągowej
Przytoczyliśmy list naszego mlodocia•
syłek pospiesznych (express) i tele- I przedszkola osiedlowe - na Za- w ciągu 2 lat około 300 nieruchomości.
nego Czytelnika - do wiadomości Powiszy i osiedlu „Stare Miasto".
gramów.
Z dalszych planów w dziedzisieć detaliczną wiatowej RN w Brzezinach. Nie wątpi.
nie komunalnej należy wymienić
my, że urzędnik, który „nie wołał„
wybudowanie 11 klm nowych
będzie przywołany do pochłopca ulic, pokrycie nawierzchnią 7 klm
nądku i pouczony o roli i zadaniach uHandlu
Zarządzeniem · ministra
ulic i ułożenie 12 klm chodnika. Wewnętrznego,
Przedsiębiorstwa rzędnika w Polsce Ludowej. Oczekuje.
Ponadto przewiduje się wzrost Miejskiego Handlu
Detalicznego,
oświetlenia w dzielnicach l'Obot- przejmą z dniem 1 stycznia 1951 r. my wyjaśnienia.
niczych o 12 proc.
sklepy prowadzone dotychczas przez
Dwa nowe zakłady w Łodzi
MZK wybudują nową linię Centralę Tekstylną.
Centrala Tekstylna zajmie się wy
W okresie zimowym ruch w \ pralni chemicznych. Jeden punkt tramwajową na Karolew i Retki- łącznie handlem hurtowym i propralniach chemicznych jest . ni.niej będzie .na Widzewie, a drugi na nię, a wpro,~adzafoc now,e meto- wadzić będzie jedynie Domy WłóSzofer taksówki nr. 222 ob. Wacław
dy pracy zwiększą przewoz pasa- kiennicze i sklepy wzorcowe.
Parcheta otrzymał w dniu 27. 12 no
szy niż iesienią. Ciepłą bowiem Zarzewie.
Nowa organizacja przyczyni się myłkowo <> 100 zł. więcej za kurs.
żerów o 3 proc. Wielką dla nich
.
odzież j~ż nosimy, a 0 letniej nie
!' 0 z~ tym ~astąpi korzystna dla pomocą będzie również 30 no- ·do usprawnienia zaopatrzenia szero Sumę tę oddał do sekcji transportu
c;:hce się jeszcze nikomu myśleć.
Toteż okres obecny wykorzy- kllentow zmiana cen za czyszcze- wych wozów, w tym 25 silniko kich rzesz odbiorców w artykuły tek osobowego przy ul. Piotrkowskiej 40,
stany jest przez zakłady pralni i nie ubrań, pranie i farbowanie. , wych. Pod koniec roku nastąpi stylne i pozwoli na obniżenie kosz skąd pieniądze przekazane będą do
MOI.
farbiarni na remonty i reorgani- Ceny obniżone będą już od 1 sty też uruchomienie linii tramwajo- tów własnych.
zację, której efektem ma być cznia o 10 - 15 procent. Ma t-0 wej na pełnej długości Trasy
usprawniona obsługa klientów. na celu uprzystępnienie szerokim P-P.
Już
Jeśli chodzi o remonty, napraWażne to jest dla łodzian 0 tyle, masom pracującym korzystania z
że z terminowością i jakością pralni, które powinny zastąpić wom kapitalnym podda się w
pralnie kłopotliwe i przestarzałe sposoby przyszłym roku 790 budvnków o
przez
wyl:onywanych
łącznej ilości ponad 30 tysięcy
fb)
prania w domu.
prac różnie dotychczas bywało.
Równocześnie przygotowuje się
Wolności
Niepodległości
połqczq
•
otwarcia dwóch nowych punktów
udział
wziąć
muszq
Wszyscy
autobusy „Mawagi", kowskiej, a będą obsługiwać miasto
Węgierskie
usługowych w dzielnicach, które
które Łódź dostała na „gwiazdkę", na innych trasach.
były
pozbawione
dotychczas
W mia1·ę rozwoju sieci autobusowyTUszą po raz pierwsz~ n.a miasto w
n::'-dchodzący wtorek, dma 2-go stycz wej inne dzielnice miasta otrzymają
lokomocjL W
również ten środek
ma.
Narazie autobusy połączą tylko pierwszym rzędzie autobusy połącz11
dwa place łódzkie. Pl. Niepodległości Doły z Dworcem Fabrycznym.
Łódź-Północ
Uchwały
(bas).
z Pl. Wolności.
przyjęli
jednogłośnie
Zebrani
świetlicy ZZPG w
Wczoraj
godziw
będą
kursować
Mawagi
Pan Głuptasiński jest mało inteliWytv,órnia nr 5 przy ul. Lima- wniosek o zmobilizowanie do ak- nach największego nasilenia ruchu, to
&entny. Pyta więc znajomego.
- Panie Kretynek, co to właści nowskiego 156 odbyła się kolejna cji przeciwalkQ.holowei wszyst- zńaczy od godz. 6-ej do 9-ej i od 14-ej
społecznych. do 18-ej, a w soboty od 6-ej do 9-ej
organiza'~ji
kich
sesja DRN Łódź-Północ.
wie jest pantomina?
Pan tom ina?... Prmtomina? ...
W toku obrad dużo uwagi po- Zlikwidowanie plagi pijaństwa i od 13-ej do 17 -ej. Koszt przejazdu
noc sylwesłrowq
Jakby to panu powiedz"ieć ... Panto- §więcono zagadnieniu walki z pi- na terenie Łodzi możliwe jest tyl wyniesie 75 groszy. Abonamentów i
będzie.
nie
narazie
zniżek
Podczas najbliższych dwóch dni świąt
mina to jest zwyczajna rozmowa, tyl jaństwem. Wszyscy mówcy pod- ko poprzez aktywny udział w
ko że podczas tegio się nic nie mówi! kreślili szkodliwe działanie alko- walce całego społeczeństwa.
Autobusy będą miały inne niż tram - 31-go i l·g<> stycznia - tramwa·
A więc autobus idą je kursować będą jak zwykle w niesprawozda- waje przystanki.
Następnie złożono
holu na organizm człowieka, co
cy od Placu Wolności zatrzymywać
Pan Kopytek ma się poddać cięż powoduje zmniejszenie wydajno· nie z akcji zwalczania analfą.be się będzie przy: ul. 22-go Lipca, Za- dziele.
kiej operacji, ale się boi. Pyta więc ści pracy, w rezuitacie czego po- tyzmu na terenie dzielnicy pół menhofa, Skorupki, Pl. Niepodległoś
Natomiast w noc sylwestrową MZK
lekarza, który ma go <lperować:
wstają poważne straty gospodar- nocnej. Omówiono też sprawę po ci. W przeciwnym kierunku zaś więcej wagC>nów na miasto,
skieruje
- Panie doktorze, a eo będ~ie jeśli cze.
komitetów sklepowych przy: ul. Tymienieckiego, Nawrot, aby powracający z zabawy łodzianie
wołania
operacja się nie uda?
Traugutta i Pl. Wolności.
też uwagę na dziaZwrócono
- Niech pan będzie spokojny. Jeprzy placówkach MHD oraz poNowy rodzaj komunikacji odciąży mogli bez ti·udu dostać się do swych
zeli nawet się nie uda, to gwarantu- łalność wroga klasowego, który wołano l 080 ławników do sądów
(d).
tramwaje, które zresztą zu domów,
poważnie
mło
i
robotnika
rozpija
celowo
zau·
nie
nawet
ję panu. że _pan tego
j
!Pełnie z czasem znikną z ulicy Piotrl
'ler,)
powiatowych.
dzież.
waży_

ostr.ożnie.
A oto grubość pokrywy śnieź1łej u
podgórmiejscowościach
niektórych

Na

również
głęboka

P oczt a Howy Rok
Sylwestra

MHD przejmuje

Centrali Tekstylnej

Lepiej i taniej

Obsłużą nas pralnie chemiczne

Kto

się pomylił?

I

I

od wtorku

autobusy na
Na razie

wwalce z alkoholizmem

· one Pl.

Piotrkows~iej

I

z Pl.

sesji DRN

Więcej

w

• * •

tramwajów
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Na tafli lodowej

'Sport polski okrql się :La!obą •

~;;;:~~!:!?~J.k;:: T.Wb'tKołeczek
kl'
I • d ·1 ·
hokeiści

ŁKS

Włókniarza,

którzy trenowa
li
dotychczas
na zamarzinię·
tym basenie, za
chęeeni doskonałym stanem lodC>'\viska zdecydowali się na pierws.zy oficjalny wyste11.
Łódzki sezon hokejowy zainauguruje mecz towarzyski drużyny ŁKS
Włókniarza z Włókniarzem zgier
skim. Spotkani'e t-0 odbędzie się w No
wy Rok o godz. 18.

•

nie zy1e

' .,owcow
y I ny molocy ISfa na eza ł o na1 epszyc h poIsk'ICh ZUZ

dowisko na stadionie ŁKS Wł6kniarza przy AI. Unii . .Jest to już trzeci
lodowy uruchomiony w Łodzi.
ślizgawka jest dostępna dla łyżwia
rzy w godzinach 10 - 21.
Na tym !odo
wisku będą również odbywały ·się zawody
hokejowe. Otóż ·

to:

Nr 358.

1

ł.ódi czeka
na zgodę

Szczecina

bo to da pływakom
dużo oszczędności

Po.Iski Zw. Pływacki zaakceptował projekt Łodzi rozegrania za jedezłonkowte 'Z~połn startować w za. nym zamachem spotkań o puchar ze
Szczecinem i Gdańskiem z tym, że
wodach.
zawody te -odbyłyby się 6 i 7 stycz·
okazji 33 Rocznicy R:ewolucjł Pai
dziernikowej Tadeusz Kołeczek zoho n ia. Teraz chodzi tylko o zgodę Szcze
cina, która powinna lada dzień nawiązał się dokonać w go<CT.inach na!ldejść do Łodzi.
liczbowvch szeregu remontów maNawiasem
trzeba
s.zvn; co w przeliczeniu ila gotówkę
zaznaczyc, ze proje\<;t
da.loby państwu pół miliona oszczę
Łodzi
dałby
wiele
dności (wg. starej waluty). Ni~ubła
oszczędności
czasu i
qana śmierć, wyrywaiąc wspamałego
pieniędzy.
Oddzielne
inotocyklis!f'. z szeregów sportowyc:t,
wyjazdy do Szczecina
nie pozwoliła mu wykonać tego zoi· Gdańska wymagaj,
bowiazania w całości.
55 dni zwolnienia z
Tadeusz Kołeczelc dobrze' zasłużył
pracy lub zajęć szkol
:;:ie sportowi polskiemu. Wyprowa- nych, połączony zaś wyjazd tylko 31
dzenie zwłok z kościoła Matki Boskiej dni.
· ·
d ·
·
Skład Łodzi w tych zawodach bę·
Zwycl.es1ue1 i poqrzeb odbę zie su:
d · 1 'st
·a 0 - odz 12
dzie mocno zbliżony do tejio, który
nia
yczn:' g
•* ·
walczył z Poznaniem.

I

międzypaństwowych

meczach, a wtęc:
z Czechosłowacją i Holandią dwukrot
nie i ze Szwecją.
z
Największe jednak sukcesy odniósł
Tadeusz Kołeczek startuJ';\'c z Holendrami w Grudziądzu, gdzie zabłysnął
pelną skalą swego talentu i na· torze
okazał się na.jleµszym żużlowcem. Na
tych
~awo_da~h Kołe~zek . wyqrał
wszystk1e b1eg1 z nroznym1 Holencłrami, Jak i polskimi rvwalami. Do
niego też należy rekord toru łódzkieao, który ustanowił .w maiu br„
kiedy to po. niezwykle zacietej walce
ze Smoczykiem uzyskał dcskonały
c~as 1 minuta 20. seku~dl Rekord ten
me predko będzie pobity.
-,'.
ł b ł · d
j d · I
.<.mary y ie nym z na z o1me •
szych zawodników i wicemistrzem
Polski na żużlu. Spokojny, opanowa10
ny i koleżeński, usłużny, a przy tvm
W związku z tragiczną śmiercią
skromny był ogólnie lub!.any i cenio· wicemistrza Polski Tadeusza KołeC't:
ny dla swych niezaprzeczalnych zalet ka zarząd Pol'lkiego Zw. Motoroweqo
·dokończyć
charakteru. Jako trener łódzkiego Okręqu Łódzkie~o wzywa
swych
Tadeusz Kolec;;ek
Ogniwa przeszkolił 48 kandvdatów na członków oraz wszystkich motocvklimotocyklistów, a 12 z nich tak dalece stów i automobilistów zrzeszonych w budowę
'~'czoraj zdarzył się w Łodzi trazaawansował w trudnej jeździe na Okręgu Łódzkim do wzięcia udziału·
giczny wypadek, ofiarą którego padł
znany i -0gólnie lubiany czołowy mo- żużlu, ze wkrótce będą mogli już jako ' w pogrzebie.
Obok mostu nad Wo!bórką przy ul.
tocyklista Polski Tadeusz Kołeczek.
li' Poznaniu, 1'nliszu i Bqdąoszczq
żymienkiego w Tomaszowie Maz.
Z szeregów motocyklizmu polskieprowadzono prace nad budową lodogo ubył jeden z najlepszych zawowiska. ZKS Spójnia korzystała tutaj
dników. Sport motocyklowy tym boz pomocy junaków SP hufców szkolleśniej odczuje tę stratę,
ze minęły
nych pł·zy gim.n. Przemysłowym
zaledwie trzy miesiące od tragicznewręczono dotacje na uroczystych akademiach
; średniej Szkole Zawodowej. Lodogo wypadku, który pociągnął za sobą
W
poszczególnych Zrzeszeniach
ZS. Kolejarz wręczyło dotacje swo wisko to o wymiarach 30x60 metrów·
również przedwczesną śmierć' mistrza
Sportowych w Pomaniu odbyło . się im zawodnikom na specjalnej akade- miało przyczynić się do spopularyPolski Alireda Smoczka.
wręczenie
dotacji sportowcom zali- mii w czasie której wygłoszono re- zowania tak zaniedbanych na terenie
Tadeusz Kołeczek miał lat 28. a czonym do Kadr Narodowych. Z ZS ferat na teniat „Cele i zadania spor- Tomaszowa sportów: łyżwiarskiego i
sport żużlowy zaczął uprawiać w 1947 Unia wręcz-0no dotacje zapaśnikom tu w Polsce Ludowej". Dotacje otrzy hokejowego.
roku i odra.zn wykazał nieprzeciętne Jonczykowi i Sznajderowi. (Unia- mali koszykarze: Grzechow'iak i FęDotychczas wyrównano cześć terezdolności,
Był członkiem
łódzkiego Swarzędź).
glerski, siatkarka: Brzei§niowska, lek nu, częściowo też usypano ba11dy. OOgniwa i w jego barwach odniósł najkoatleta: Adamczyk, kolarz: Fronc- becnie prace przerwano i istnieje uwiększe sukcesy.
Startował na liczPraCOWnicy
poszuk1wan1
kowiak oraz zapaśnicy: Jakubowicz, zasadniona obawa, że wysiłek mło
nych torach żużlowych w kraju i zadzieży, która z takim zapałein i en·
,
Kauch, Krawczyk i Nowaczyk.
gianicą i był tym jedynym motorzyInżynierów, techników, zbożoweow 1
tuzjazmem przystąpiła do pracy zo.
•
,
• .
.
~awo~mcy p,ozn.anski~J Stali -:- Ra s.tanie zmarnowany.
stą, który bcał udział we wszystkich ekonomistów i maszynistki zatrudni
natychmiast Okręg Polskich: Zakła- d0Jewsk1, Les:nsk1, Kamkowska 1 ~~u
lnicjatorzy winni więc jak najszyh
dów Zbożowych, Zielona - Góra ul. kpmska . (f;1mnastyka),
Taedlm&' ciej przystąpić do wykończenia budoŚwierczewskiego Nr 84. Warunki w·g (płY"".ame) I ~tręk (boks)_ otrzyma~1 wy bois·ka.
(Bfr.)
umowy zbiorowej. Mieszkanie zapew dotac.ie w czasie uroczysteJ akade~1,
niamy.
843 zorganizowanej w Zakładach Przemysłu J\Ietalowego im. Stalina. Aka·
OGLOSZENIA DROBNE demię urozmaiciły pokazy gimna·
styczne.
SPRZEDAM me IKURS
introlig-a·
Pływac;y Spójni: Szubarga, żurków
~
ble, dywan i innJ.torski. Uczniowie
rzecży.
Gda.i lska trzymują stypen- na i Przrborowiczówna otrzymali c\otacje
w
cżasie
uroczystości
zorganiPEKIN
Przebywający
obecnie
76 - 8.
1021'1
.
czyszczą naczyma
-------~1dium. Zap1sy IPR. i owanej z okazji 71 rocznicy urodzin w Chii1skiej Republice Ludowej ko
szykarze radzieccy rozegrali 28 bm.
ZAGINĄŁ
pie5 S\alina 7.
10216 Generalissimusa Stalina.
kuchenne, noże,
W Kaliszu dotacje 8 wioślarkom pierwsze .s woje spotkanie z reprezen
brązowy, biały pod,1--------łyżki, widelce.
tamtejszego Ogniwa wręczył sekre- tacją Pekinu.
szyją, długie uszy,
.
rasy spaniol. Od- KOMU skr.~dz10~0 t~rz Rady Okręgowej Krajczyński.
Po bardzo zaciętej i stojącej na
Używanie do tego
dohr.vm poziomie grze zwyciężyli ko
prowadzi'ć za wy- 60 fotografu, moze
cefo kosztowniej- nagrodzeniem.
.W Bydgoszczy w świetlicy ZKS Ko szykarze radzieccy 56:43 (26:20).
odebrać. Nowa 28
lejarz odbY,ło się wrę~zenie pierwPubliczność
pekhi.ska, przybyła
szych proszków do Więcko~S;kiego 24! m. 3.
10219
&zych d?taCJI dl~ członkow ~adr_y ,Na w liczbie około 5000 osób, zgotowaprania jest marno· W· W OJciech~~;~~ lllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllll rodoweJ. Dot.aCJe otrzymali w1osla- ła gościom owacyjne przyjęcie. a
ne: Ka1·~a<;h, Zimnoch,. Zaremba, przed5tawiciele pekińskich organiza
tra wstwem.
CZYT AJ CIE
Kantrowsk~ 1 Ki:szu~owsk1 oraz pły- cji młodzieżowych wreczyli zawod„EXPRESS ILUSTROWANY" wac~• Mrozowna I Knese.
1nikom radzieckim wiązanki kwiatów.
~ ~----~--------~83~
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Trzeba

TEATR.I'
N owy - nieczyn1t1y.
Im. Stefana J3lracza. „WIECZÓR TRZECH KRóLI" - godz. 15,
„RODZINA" - · godrL. 19.
Powezechny ,.PRZYJACIELE"
- godz. 19.15.
·
Arlekin Wido"fisko zamkniete.
Lutnia - „SWOBODNY WIATR"
godz. 19.15.
Osa „ZŁOTE . NIEDOLE"
godz. 19.30.

l«llNA.
ADRIA 18, 20.

Ostatni Mohikanin -

16,

BAŁTYK - Hamlet - 15, 18, 21.
BAJKA - kino nieczynne.
GDYNIA
Program aktualności
HEL - kino nieczynne.
MUZA - Śpiewak nieznany - 18, 20.
POLONIA - Brunatna pajęczyna 17, 19, 21.
PRZEDWIOśNIE Sumienie - 18,
20.
REKORD Upadek Berlina I
seria - 18, 20.
ROBOTNIK Diabelska. grań 18, 20.
ROMA - Baryłeczka:-- 17.30, 20.
STYLOWY - Niebo czy piekło · 18, 20. '
śWIT Syn pułku - 18, 20.
TAT.RY - śluby kawalerskie - 16,
18, 20.
WISŁA Miasto nieujarzmione 16, 18, 20.
WŁóKNIARZ - Wesoły jarmark 15.30ł 18, 20.30.
WOLNOść ·śmiali ludzie 16,
18, 20.
ZACH:ĘiTA Upadek Berlina II se.
ria - 18, 20.

lodowiska
vv Ton1aszowie Maz.

Członkom

Kadr Narodowych

. .I

PROSZKI

DO SZOROWANIA
I CZYSZCZENIA

Koszykarze ZSRR

0

w

Pekinie

...

roztargnieniu i zapomnieniu nie spełniłem
dotychczas obywatelskiej powinności i nie
złożyłem doniesienia na inżyniera Ortena,
pracującego w fabryce „Prima".
- Jakie pan ma przeciwko niemu konkretne zarzuty?
fachowo zapytał
Hauptsturmfiihrer.
- Jerzy Orten, aczkolwiek nosi nazwisko cudzoziemskie, był zawsze polskim
szowinistą, ustosunkowanym wrogo do
tego wszystkiego, co jest niemieckie. A ze
szczeg6lną już nienawiści~ odnosił się do
ruchu hitlerowskiego. Tuż przed wybuchem wojny, kiedy przyszło w Łodzi do.
antyhitlerowskich demonstracji,
Orten
odgrywał w nich rolę prowokatora i głów
nego podżegacza. Ten człowiek ma ręce
splami·o ne krwią młodzieży hitlerowskiej!
Ten człowiek w dalszym ciągu prowadzi
zbrodniczą akcję przeciwko Trzeciej Rzeszy - a jako taki powinien być unieszkodliwiony i unicestwiony!
Hauptsturmfiihrer przez cały
czas
' przemówienia donosiciela s~ogląda na
pierścionek, połyskujący na Jego palcu.
Wydawało się, Że zajęty jest wyłącznie
tylko obserwowaniem błysków i zmiennych ogników brazylijskiego brylantu.
Twarz jego pozostała w dalszym ciągu
obojętna, jak gdyby znudzona. Nie zmieniła się ona nawet wtedy, kiedy powiedział równym, prawie monotonnym gło

192)

Jerzy podał mu go, lekko wzruszając
ramionami. Fabrykant szpera po sk6rzany<::h przegródkach, aż wreszcie, natrafiwszy na cienką, sta:rannie zwiniętą bibulę,,
rozwija ją szybko.
Ironicznie dotychczas uśmiechający się
Orten lekko zbladł.
Dlaczego, wbrew radom Gembickiego,
zatrzymał ulotkę w portfelu, zamiast podać ją dalej albo ją zniszczyć? Nie był uro
dzonym na konspiratora i oto teraz wpadł.
Posępne przed chwilą oczy fabrykanta,
rozjaśnił błysk dzikiej radości.
- Ach, tak - mrukną.ł. - Szanowny
pan zabawia się w politykę ... Pięknie, pię
knie! Nie omieszkamy zameldować o tym
tam, gdzie należy!
- Panowie! - zwrócił się do agent6w.
...... Proszę wziąć tego ptaszka i osadzić go
w klateczce. A ja złożę w międzyczasie
odpowiedni raport i inni już zadecydują
co zrobimy z nim dalej.
Z triumfem schował ulotkę do kiesz~ni
i spojrzał na swojego wroga.

W alka między tymi dwoma mężczyz
nami, którzy 1 kiedyś byli sobie braćmi, a
później . stali się wrogami, dlatego tylko,
że zakochali się w tej samej jasnowłosej,
pięknej pani, skończyła się. Przegrał ją Jerzy Orten: po raz drugi ...
K wadrahs potem do gabinetu Hauptsturmfiihrera Pawła Falkenhorna wszedł
dyrektor Heinrich Karwitz.
Gestapowiec spojrzał na niego obojęt
nym, jak zwykle wzrokiem i zapytał:
- No i co? Czy dzięki naszej interwencji odnalazł pan swoją Żonę?
- Nie! Tam, gdzie jej szukałem, to
znaczy u Jerzego Ortena, nie znalazłem
jej. Ale za to znalazłem coś innego! wydobył z kieszeni zapisaną gęstym maszynowym pismem bibułę.
- Ulotka?
- Tak jest! Ulotka ł6dzkiej podziemnej organizacji robotniczej.
- Znalazł ją pan u Ortena?
- Tak jest. Przy tej Siposobności pozwolę ·sobie zauważyć, że dzięki mojemu

sęm:

I

Będzie więc unieszkodliwiony i uni-

cestwiony. I to zaraz. I tak mamy Sło
wian, zgodnie z ideologią Fiihrera, o 40
milion6w za dużo!
Wargi Kanyitza v;rykrzywił grymas diabelskiego wręcz uśmiechu.
.
- Na takiego draba. jak Orten, szkoda
kuli. Stryczek koszruie mniej, niż kula:
a doktor Schacht zaleca oszczędność na
każdym kroku.
·
Więc też będziemy oszczędzali
wszędzie, gdzie się tylko da. Tylko nie bę
dziemy oszczędzać własnych sił.„ i polskiej krwi! O tym może pan być przekonany, panie dyrektorze - rzekł r6wnym
głosem Hauptsturmfi.ihrer i zapa,lił papierosa.
ROZDZIAŁ

IX.

' SERCE MATKI
Paweł Falkenhorn siedział w milczeniu
przy kierownicy.
Samccbód wśr6d ,cichego szmeru motoru sunął niemal bezszelestnie przez asfaltową nawierzchnię
ulicy Piotrkowskiej,
przypr6szoną śniegiem.

Oficer miał ściągnięte łuki brwi i zaciśnięte usta. N a jego ręce połyskiwały;

dwa piękne pierścienie.
Pierścienie te miały również swoją historię. Jeszcze niedawno nale?ały do czło
wieka, który podobnie jak' Falkenhorn lu-

bił piękną biżuterię.„

(D. c. n.)
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