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Ludowe Ognisko

ryczałtem.

życie w Polskie3 YMCA biegło jakby
podwójnym torem. Młodzież zaprawiala
się w dyscyplinach sportowych i praktyca
no-zawodowych poa kierunkiem wysol~o
wykwalifikowanych dzialaczy, a równolegle grono szefów, mecenasów i protektorów YMCA z zagranicy szerzylo przy pomocy tej organizacji ideologię narastają
cego imperializmu amerykańskiego wprzę
gając światową organizac.ię YMCA i jej
placówki w poszczególnych krajach do
slużby na rzecz porządku kapitalistycznego.
Swiatowa organizacja YMCA wychowywala cale zastępy młod~ieży w różnych
krajach e dala od potrzeb ludu i zjawisk,

spoleczne i kulturalne
nurtujących życienarodów.
Propagowała
poszczególnych
------~-------------------------------------------.!.------- ona kosmopolityzm, który służąc stabiliza
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Zarząd Główny Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację wystosował
do NiernieckieHo Związku Ofiar Paszy~
zmu (V. V. N.) depeszę treści następu~
jącej:

Zarząd Główmy Związku Bojow1ników
o Wolność i Demo•krację w imieniu 400
tys. członków związku, przesyła ·wam

z powodu powstania Niegratulację
mieckie.i Re])t'lbliki Demokratycznej, na
której czele stanęli wypróbowani bojow
nicv a.ntyfaszystowscy - Wilhelm Pieck
i Otto Gratewohl.
Polscy bojownicy o wolność i demokrację, witaj:). Niemiecką. Republikę De
mokratyczną, jako ważne ogniwo świa
t<>WNW obo!Zu p-oko,iu. któremu przewodzi Związek Radziecki. ogtoia wolności,
postępu i pokoju światowego_
Polscy bojownicy o wolność i demokr.a
'Cję, wyrażają, głębokie prz·e kcmanie. że
niemieccy koledzy z VVN - antyfaszy.
stowscy bojownicy i ofiary hitlerowskich więz(e11 i obozów kÓncf>ntracyjllll~!llDl:~··1!'1111111!1~1l!llll'm'l:l'l ''l!l"f!!IUlllr:J: 1111::1~11:1:11:•11:1 111111m1 1 11•1 1 11 1n,11 :1umu1
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Wolność nizację wychowawczą młodego

0

Of.1ar .F aszyzmu

'oych, będi,t kroczyć w pierwszych szere z•b rodniczych planów anglo-amerykań
gach budowniczych Niemiec demokra- skich imperialistów i ich agentów, któtycznych i miłujących p-okój, których rzy podsycają. w Niemczech Zachodnich
rząd stoi na stanowisku dobro-sąsiedz nacjonalizm. szowinizm i rewizjonizm.
kich stosunków pomiędzy Polską a W walre te.i VVN może liozyć na pomoc
Niemcami, uznając gramice na Odrze i i PQparcie polskich bojowników o wolność i demokrację.
Nysie, jako granice pO'koju.
Prezes
Wasza dotychczasowa ofiarna walka
(-) gen, FR. JÓŹWIAK-WITOLD
przeciwko hitleryzmowi daje gwarmcję,
że podniesiecie wysoko sztanda~ walki z
Sekretarz
wojennymi o PQkój, o
podże _gaczami
(-) J. PASSINI
zjednoczenfo Niemiec i zmiwecizeniel

Mroki

średniowiecza

i

w Grecji

Oświadczenie min. A. Wysiyńskiego
na forum komisji politycznej Organizacji Narodów Ziednoczonvch
Szef delegacji radzieckiej - minister
w komisji politycznej Generalnego Zgromadzenia ONZ
oświa dcznie, w związku z bestialskimi
zbrodniami, dokon:vwanymi przez faszy
stów greckich na patriotach i działa
czach demokra.t ycznych.
Przytoczywszy konkretme faikty i naWyszyński, złożył

Państwo

&wiska, min. Wyszyński napiętnował obecnej sądy wojenne w Grecji wydają
katów faszvs '>'1Skich. którzy stosują. nadal wyroki śmierci na działarzv ni• J'.mięt.e z „najlepszych" ebu narodowo-wvzwole.ńczego i ~e 13
tortury, zs
sę.d wojenny
października br. ateński
wzorów średąwwiecza.
Na zakończenie delegat radziecki za- o;kazał na karę śmierci 8 wybitnych
111astę.puję;cej działaczy.
przyjęcie
proponował
bojowników
b<>haterskirh
uchwały:
przeciwko okup.antom hitlerowskim, Ko
Zwracając uwagę n.a fakt, że w chwili misja Polityczma zwraca się do rządu
grerkiego z Żl),daniem WSltrzymania wykonamia wyro-k6w śmierci na wymieni<>
nych wyż~j ooobach. oraz od wołania
tych wyrok6w.
„ •.... „ .......... „ .............„ .... „.„••.••••. „ .... „„ .......... „ .... „„.„.„

pomaga budować ko. ścioły

Podziękowania księży pod adresem Prezydenta R. P.

BO YANJIES ROZWALIL SI:f: JAK
U SIEBIE W DOMU

Prezydent R. P. otrzymał następujące pisma:
Przed miesiącem, zgodnie z obietnica. otrzy
maną na Kongresie Ziednoczeniowym Związ~
ku Bojowników o Wolność i Demokrację,
nadszedł na moje ręce przekaz na sumę 500
tys. zł, przeznaczonvch na budowę kościółka
Pilczycach oraz zaoewnie\',·z: Wrocławiu nie, że sprawa dalszej budowy rozoatrzona
zostanie przez Państwową Komisię Planowania Gospodarczego.
Dziś otrzvmałem przekaz na 4 mil. 800 tys.
zł. Suma ta· umożliwi naszej parafii dokończe
nie rozpoczętej budowy. Przyjmując z praw-

Prezy ent.Pieck objął przewodnictwo
Towarzysłwa

Przyjaźni Niemiecko-Radzieckiej

dziwą radością i wzruszeniem fakt przyjścia
nam z tak ofiarną pomocą, raz jeszcze zapewniam ob. Prezydenta. że wraz ze wszystkimi parafianami dążvć będziemy do peł
nego rozkwitu naszej Ojczyzny swoią pracą
i wysiłkiem, umacniając nolskość na ziemiach.
położonych nad Odrą i Nysą.

Dziękując za wybitną pomoc, wraz z całą
robotniczą parafi<> wyrażamy nasze serdeczne
przywiązanie do Pierwszego Obywatela Rze~
czypo~oolitej i nrzesyłapiy z głębi serca pły
nące Bóg zapłać.

Ks. Wladqslaw Nachtman.
Za dar W aszei Dostojności w postaci 100
na odbudowę naszego
oarafialneqo kościoła, w Nowym Lesie koło
Nysy ,pod wezwaniem św. JadwiHi, zniszczonego wskutek działań ostatniej woinv. skła
dam w L1ieniu własnym oraz w imieniu parafian moich najserdeczn;„;~z„ podzil>kowanie.
tysięcy zł. przesłany

Ks. Iwanicki Tózef
Radziecko-Niemieckiej odbyło się w Ber
zarzadca parafii
inżyinierów
linie pierwsze s])Otkanie
n1111111111n1111111n1n1111111111111111111n1uana111111111n111m111111H1111l11111111111111111111111111111111111111111n1n11
niemieckich i radzieckich„ które miało
na celu wzajemną. wymianę myśli i doświata
świadczien w dziedzinie tech_niki. W PQZnane czasopismo radzieckie „Ogoniok" za-siedzeniu wzięło udział 210 inżynierów
mieszcza artykuł, w którym omawia przebieg
d "k · h
· · k· 1 ·
1c t. ·
1c
niemiec
· Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
h
„
· l d t kra ziec
W
pod
Miesiąc Przyjaźni Polsko-Radzieckiej czasr_e, ys US.Jl ucze.s nicy ze- r.aima
postanow1h, by na następne wspólne kreśla pismo - przekształcił się w Polsce w
k()lrlferenc.ie inżynierów radzieckich i inie potężną manifestację uczuć braterstwa i symmieckir.h zaproszeni zostali róW111ież in- patii dla ZSRR. * • *
* * •
Na posiedzeniu Zgromadzenia Generalnego
1ży.nierowie i technicv z zachodnich 's ek
inicjatywy Towarzystwa. Prz)rjaźni torów Berlina.
ONZ przyjęta została większością głosów

Prezydent Niemieckiej Republiki DemOkratycznej Pieck przesłał na ręce
przewodnicZ(lcego TOwarzystwa Przyjaż
ni NiemieckO-Radzieckiej pismo, w którym przychyla się do prOśby Objęcia
stanOwiska hOnOrOwego przewodniczącego TOwarzystwa.
1"'7'v
P rezy de n t p Odk res·ia w piś m ie, ...ze P--,
czynienfo się d.o wzmocnienia przyjaźni
niemieckO-radzieckiej jest nader dOniOsłym zadaniem wszystkich szczerych pa
friOtów niemieckich.
Z

W Polsce Ludowej harcerstwo pierwsze
uwolnilo się spod wpływów kosmopolitycz
. przeksztalcająo swój ruch na organych_
pokolenia,
która wraz z całym narodem stanęła do
u:spólnej pracy nad budowaniem lepszego
jutra.
Za tym przykładem poszła obecnie patriotyczna masa członków polskich w
YMCA, uchwalając wykreślenie ze statutu polskiej YMCA wszystkiego co jest
sprzeczne z duchem, zadaniami i celem
Polski Ludowej.
Rezolucja walnego zjazdu postanowiła
z reakcyjną tradycją Polskiej
zerwać
YMCA, uchwala nadać tej orga.nizacji no
wą nazwę „Ognisko", stwierdzając, że odtąd stowarzyszeniu temu nie będą obce
żadne zadania jakie stoją przed narodem
polskim w walce o lepszą przyszłość.

Depesze ze

lmnonuiący

nrzehiea

-Miesiąca Przyjaźni
Miesiąc pogłębienia przyjaźni pol~ko-radzieckiej przebiega w tym roku
Masowy
imponująco.
szczególnie
udział w obchodach biorą naukowcy,
artyści, robotnicy, chłopi i młodzież

szkolna.
Różnorodna tematyka i bogactwo
form imprez, zaspokajają zaintereso·
wania różnych warstw społecznych.
W pierwszycli dwóch tygodniach
miesiąca wygłoszono w całym kraju
tysiące referatów ; odczytów. W woj.
śląskim wygłoszono w tym okresie
8.093 odczyty. W większych miastach
dużą frekwencją cieszą się odczyty o
tematyce naukowej, wygłaszane przez
profesorów wyższych uczelni i specjalistów z różnych dziedzin nauki, tech·
niki i sztuki.
Koncerty muzyki radzieckiej oraz
inne imprezy artystyczne urządzają
nie tylko arty§ci zawodowi, ale również liczne zespoly świetlicowe. N apływ publiczności na te imprezy jest
olbrzymi.

Fala

strałków

w USA

uchwała o przekazaniu Trybunałowi Sprawied

•

o

fałszuie historię

Korespo·ndent agencji CTK donosi zl
Belgradu: oficjalna prasa titowska nie
wzmianki o zgonie
zamieściła nawet
wyzwoliciela Belgradu Marszałka Związ
ku Hadzieckiego Tołburhina.
Rzą.d jugosłowial'l.~ki m:iłu.ie przemilże Amia Radziecka
czeć okolicwość,
odegrała roz.strzygają.cą. rolę w wyzwo.

leniu Belgradu i całej Jugosławii z jarz
ma hitlerowskiego.
W podręcznikach historii narodów
Jugosławii dla. szkól średnich brak
obecnie jakiejkolwiek wzmia,nki, iż Armia Radziecka w ogólności brała udział
w walce o wyzwolenia Jugosławii.

Strajki .obotników hut stali i górników,
l>:tóre obięły ponad milion ludzi - trwają.
W całym kraju rozwija się akcja solidarnow f!prawie rzekomego pogwałcenia praw człok
b i
wieka przez Bułgarię, Rumunię i Węgry.
7 państw powstrzymało się od głosowania. · " ro otn czej. wiąze zawodowy elektrotechników, wchodzącv w skł<>d CIO. wnwał
* • *
Czasopismo amerykańskie „United States 600 tysięcy swoich członków do zbiórki na
'· podNews and World Report" stwierdza w kores- -::ecz strajkujących. Zarazem Z'-"'
pondencji z Berlina, że sytuacja gospodarcza kreślił w swym apelu, że mon 0 ..,„J;of0 ,.,, z
„v~łu stalowe 4 t chodzi obecnie nie tyfzachodnich sektorów tego miasta jest wprost .
k
tragiczna.
0
0
?bniż~ę stoov żvciowej ro1'„tnlków,
Co trzecia osoba w zachodnim Berlinie ży- je z zasiłku, a co piąty robotnik pozbawiony lecz rowniez o akcję, maiącą na C"elu lik-.vijest pracy. Od maja br. ilośr. hP.2r'lhotnych ::lację ruchu lewicowvch zwi<•zków zawodoł wvch.
wzrosła o 60 nrocent.
liwości Międzynarodowej w Hadze tzw. sporu
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Oni stracili ro u1n

W dzienniku „Prawda" ukazał się
artykuł wybitnego publicysty radzieckiego pod powyższym tytułe m.
Przytaczamy artykuł w obszernym
skrócie.
Postępowa

nia busi•n essmanów ameryka1'1s.kkh
nie m·o,żna na
zwa.ć iinaczej,
szaJ.eń-

jak

5'twem. Pl'ZYczy'n ich
wś ciekłości

jest nie- maStrad li
Chiin:v.
Co
1wawda P'O<Cie
szają się tym,
że zysk a li Tiło.

to.

Jednakże

wszyscy ro1zsąd:ni Ju~zie rozumieją. że '00 miliont'iw
Osń<b ma~zy nieco więcej niż jeden dezerter. Business maini aime·rykał1sicv d.łu
go blefowali mówią1c, że· po-siad.a.ją. monoipol at-0mowy, l ecz życie to n1e gr.a w
pokera. i cała spra·w a za.kończyła się p«r
raż'ką. Wzięli oni w rę-kę Euf!oip.ę Zachodini.ą, udając filantr-opów,
pragmą.
cych ud z ielić pomo·CY ciełlJ)iąicym. Lecz~· li Europę za,choidnią. p·l anem Marshall.a. Obecnie dla wszystkich jest j.a sne, że to leka r stwo dop,rowadziło pa·
cjentów do leukemij. Mówili oni, że
pla1n Marshalla zlikwiduje d·eficyt w
krn ja.ch Euro<
p y Za chodniej. W ~gu
0St.at.nie111c r Gku deficyt t1m :mów zacz~l
wzrastaii. Stracili z,a ufanie Eumpy Zachodni ej.
Businesis .manów allllerykańskich przeklinają. w Indo·c hi1nach i w Argentynie,
w Weinezueli i w Birmie, llla Kubie i. For
mozie. Dzie:nnik egipski „Al Kutia." pi~~„-~:;;:'ll.i!H:tl~~~-:r..... ".l ~

Studen~~ -traktorzyści
pomogą w pracach na wsi
N a WSGW otwarty został ostatnio kurs
dla traktorzystów, którym objęto około
100 stv.'1ert:ów tej uczelni. Po przesłucha
niu _ wykładów teJretycznych, kursiści v.-y
jadą w grudniu do Poznania na przeszko~
lenie praktyczne.
Znajomość traktorów i innych maszyn
rolniczych b ędzie przyszłym inżynierom
rolnikom potrzebna w ich późniejszej pra
cy zawodowej. W okresie letnim nato. miast zamierzają wykorzystać ją w akcji
niesienia pomocy wsi. Stud._enci będą mian owicie obsługiwali traktory w PGR-ach
i sp fiłdzielniach produkcyjnych.
(se)

T.P.T.K. z ŁODZI: Jeżek kolega,_jak Pani pis-ze
- d ar zył Ją prawdziwym uczuci~ - n~ pewno s~ę odeZiwie. llhleży zachowac godnosc oso b i stą, a to w danej sytuacji wymaga_ pewsze: AmE!tTka to głó·wny wróg w.szy· trudności o per a.cii desa.n torwy·ch.
nej rezerwy z Pllmi ~ony. Na p~w:no ~e ~~~
s tkich ucisk a.n y ch na rodów. Co po·awda
Nie trzeba p·odkreślać glupiej zarozu· gnie Pani odwzaje~iema uc.zuc z „htoLi_ ·
busillle.ssmani d·odają. sobi e odw.agi t ym, r;niał-oś ci t e1-:w m Jza ju ro nmów. \Vszyscy Rozumiemy, że zawad jest boiesny, ale ,pos~a
że głosu1«e na 1nich wi ększ-ość na Zgr, o- doihrz.e wi ed za_, ż e Ame~.·kanie wolą do- da Pan: tyle za:interes o~a? spa~;";w.ycn, ze
właśnie pomogą łatwleJ przeJSC przez ten
ma.dzeniu Ge:n eralnym ONZ, lecz WRZ Y· chO<iy - z Ji C!Hl · J, ase Od d.~sa n16w. ·vVszy- one
trudny
etap życia.
• *
1
scy rm s ąd. ni ludzie dosko1n a \.e wiedzą, ;;-cy 1 ·ówni eż pam i ę to j ą. że gdv os łabioże dwóch tuzinów sze:ryfów am.erykań- n e walka na ws,c hod ;~ie a r mie Hitlera
MARYNARZ: - Po odbyciu służby woj&kieh nie można uważać za przedstawi- m1, poczęły w Arde na ch k ontratak - skowej pragnie Pan kształcić się dalej i ~do
cie.U suwe1·entlyeb nar t>.dów ,
gen. E is en hO'wer pro1s ił Armi ę Radz iecką. być tytt1ł inżyniera włókienniczego .. Posiada
Mówiąo oni co raz wi ęc ej i cora,z mnie1j 0 p.omor.
Pan mała maturę gimnazjtm1 techmczno-prze
os troż•nie. P orwołuJ·" się n a Li ncolna i
z
bredni 2·e n. B r acl lcy'a mnżna 5ię mysłowego. N13; prz~szk.odzie tym planom stoi
kto r~ me
zyczy sobie,
Je.ff er ,;on a. fl:Ztl~na.' .,,- Ich Dff!l\CZycie~err· i 11śmia ć. L e::- z„ nie <:a śrnies ;;n.1e p·rzygoto· nai~zechzołna, Gd
. pra"'die
abyścieaby
się Pan
po. t Fil: e ct. 1 " f"l .
t l I d ·
.
h b ·
,
wy iec w
a z r ym 1
.,,
,
1e:~
· 1·~ .
cv_ 1 10ny ppc-s· yc 1
u .
wa~1 1.a . n·ow ~rr·
. ~ -;111es~ma.n ow,
a_mery- brali.
przeciwnym razie
grozi
ona ze~waz.niena \v1dz1ły ich_ za to, ze p ot lud :ck1 1 Jrnnd;1rh do DDWPl r z<:>z! ludzk osc1. Są niem narzec·,eństwa. Ząpytuje Pan - Jaką
ł z y oceniają. w dofar ach Mało im t e.g-o: !:!'llłe O bm:-:ł'a] ,., ce i on:;rtlne.
obr>J ć drogę ?
..
ObEsUie cbe~ ?.'.r..n:r.itt.n!ć na dOla:rv krew
Ni-e w ien:,i., by ud a ło im Bię urzeczy- 1 Drogi Panie! Sądzimy, że I><?wmie~. Pan
mJH.Cnów l?l d Ei.
wist ni& ich p·r zestępcz e p.lan .v P mvst rzv szczerze i serdecznie wytlumaczyc swoJeJ n~Business m a.ni ameryka1'is cy nie ·udają ma i ch )JOtQg-a w-olnv ch n airod ó w - od rzeczonej, ~e. lud.zio?1 nied.oucz~nym będz~e
iuż miłują. c ych pokó j. DQwieclzia ws1zy Kn.ntomi d o Pl'agi. oid :viurmai'l s ka ~fo coraz tr~ ~lmeJ w zyc;~· _gdyz J?anstwo stawia
· ·
· · t · · t ·
·
i-.~. ·"
t
T.
p
· l
,
coraz w:v -isze
swolm obywatelom
się, ze_ me 1s 1me1~ aG
_1em1nw~ Y';'mB1JJy dal o- 1kr~ny,
D ,~9tr zyma . 11ck :i orp~r w~zy- nod · wzgi,;dem wymaoam.a
wyszkolenia i dlatego' też naumowe.1 - z-~w~ i:.
enera1Dw1 ra. ~y st ich. naro c u;w_ eur-ope.i s lC 1. : O'\~" _rzy kę udostępn i ło wszystkim. Ambicją Pana naz,a da no w Kon111S·Jl .Senaitu dostate.c2'me ma.1ą. ic h .-prosl·1 1ui'~1>0 Arnen'lo: CI .JG3Z r zeczonej a w!ęc przyszłej żony i najbliższe
S'Z czere pi:vta,ni.e : cz:v fakt posiadania cz~~ nie p°{l'Wird11,iel! g w~ '.:(" O °'"tatniego go town~ys za życia powinno raczej być ułat
przie-z Zwią1zek Ba:dziecki br0111i atomowej g~owa. Q.~'i!>lrrfowfo .mO!Jri. !J: ńwić za tnJ-. wianie Panu w osiągnięciu tego celu, a nie
rrtrud•ni ope1·a cje de!'la1n t-0 w,e na wrog im oierzy, lf!>::z nfo znać:Zy to, że żllłnierze sJ:awia ~ie ".'arunków.„ Jeżeli r_ozmowa Pa_n~
wybrz,eżu? Generał Bradlev odp owie- p ój"'.$ n a ś mierć za ch eipliwych i eh.ci- me o s1~,crme sk~1tku, „to. meste_t;Y, leprnJ
dział równie . szczerz1e: po,wi ę:kszy to wych gene:raiów.
~en:z się, roz:tac. amzeh rozpo~ząc wspolne
~~--------~~------~-----·---"""'""""-"""'~-~------- zycie, kt ore me i·okowałoby obopolnego zrozumienia i nieodzownej harmonii.
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lepsze zaopatrzen ie

Io

Interesuh~<.:y

św ioto

a
sposób

Dążąc do coraz lepszego zaopatrzenia
świata pracy w artykuły pierwszej pot r ze
by, Państwowa. Centrala Handl.Jwa w Ło
dzi rozwija ostatnio ożywioną działaln ość

1

procy

•

C .J,:'a,,.,·'
~/

kontroli sklepów

dzie na stałym lut trowaniu tej pl?.c:ówki,
na przeprowadzaniu rozmów z klientami,
wy słuchiwaniu ich uwag, eweJ\tualnych
zażal eń

itd.

na tjrm odcinku.
Za!!liast wię2 urz'.:J:dzać specjalne konfe Od kilku dni sklepy PCH rejestrują bo- rencje i za praszać na nie przedstawicieli
ny tłuszczowe i kupony kontrolne, na któ ludności , co jest połączone ze $tratą czare od listopada będą . wydawały tłusz;cze. su dla pra'.::ują cych - postanowiono udać
i wędliny. Jednocześnie przystąpiono <.lo się do klienta i to w momen cie najodpowolnorynkowej sprzedaży niektórych wy- wiedniejszym, gdy znajduje się on w sklerobów mięsnych.
pie.
(s)
W dniu dzisiejszym rozpoczął się 6-tyPAŃ STWOWE ZAKŁADY
godniowy kurs doszkole:aiowy dla kierow
PRZE MY SŁU WE ŁNIAN EGO NR. 40
ników sklepowych PCtf, mający na celu
w .Łodzi, uL Kilińskiego 169
podniesienie ich kwalifikacji. Udział w
zatrl.1dnią:
tym kursie biorą wszyscy kierownicy skle
1) W ykwa!ifikowanego SRUBOW
pów w liczbie ponad 50-ciu.
NlKA na przędzę zgr..!ebną
2) wykw&./.ifik owanycb DZIE\\71ANiemniej celowym posunięciem jest zor
R ~Y na typy ma.szYD waioltnoganizowanie specjalnej kontroli sklepów,
wycb
która będzie się odbywała na zupełnie in3) 2-cb w'vkwallii:kowanycb ELEKnych niż dotąd zasadach. Spośród pracowTRYKÓW
ników ekspozytury i hurtowni PCB wy- I
4) 2-cb wykwa.UfHtowa.nych SLU- ·
brano tzw. „dwójki kontrolne", które bę
SARZY
dą obchodziły sklep za sklepem ,sprawdza
5) 2·-c.IJ. wYkwaJ-ifllmwa.nych P A.I,Ając czy wszystko jest w porządku.
CZ Y.
::i
Każda dwójka będzie miała pod swoją
Zgłos zen ia osobiste przyjmuje Wydział .J,
Pe:.·sonalny w Łodzi, ul. Na~ot 33.
opieką jeden sklep Kontrola polegać bę~
~"~.,...,.,._,,~ ~·ww

Cod zff 1inc r' m „ Pika .,Express11"
wwwe:

LEONID LESZCZ
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namową swojej
drugiej żony wymaga, aby Pan połowę swojej
Pensji odd a wał do domu. Jest Pan niepełno
letni, pracuje i - jak nam o tym pisze prag'lie Pan dolej się uczyć i za zarobione
pieniądze kupić sobie obuwie i odzież. Pracu·
.ie Pan doDiero d„ugi miesi:~.c. Macocha o:5wiad
rzył a , że 7.vwić Pana nie będzie. Matka umar
ła. Pyta Pan po czyjej strnnie jest prawo'?
Czv móg:łby Pan sprawe skierować do Są. du?
... ~.;~ h an y Chłopcze! Za kilka miesiecy bę
c' -.h Pan p ełno'etni. Pomimo doznane.i krzywe°,! . nie rad:dlibyśmy występować na drogę
r ;.i.d ową przeciwko ojcu . .Nawet w wypadku,
j eżeli warunki materialne o.ica (o czym Pun
w li śc ie nie wspomina) są. pom~·ślne. Jest Pan
dzielnym i rozsądnym człowiekiem, N•e W!/.toimy, że . poweźmie Pan meską. decyzję i nie
"enbce korzystać darmo z „dobrodziejstw",
które będą Mu sfale wypominane. Pozdrawia·
my Pana serdecznie.

WOL. PIRAT: -

Ojciec za

Nailepne filmy
osłatn3m tygodniu fesHwaPu
W ostatnim tygodniu trwania .festiwalu
filmów radzieckich na ekrany „Pofonii" i
„Bałtyku" wejdą najnowsze i najpiękniej
sze firny, a mianoV<ricie: film o uczonym
Pawłowie pt. „życie dla nauki", kolorowy
film o Miczurinie pt. „Czarod:;;iej sadów"
i o genialnym przywódcy Rewolucji Li- '
stopadowej pt. „Lenin".
Niewidziane i,eszcze u na::; filmy wyświetlane będą w czasie od 31 bm. do 7 Iisto9ac1.a. (se).

w

- J a k możina połączyć piłkę noooą z.el Pie-tia Zawiałow potrenuje trochę. On
śpi e w em ? - uśmi e.chną,ł się Froński.
;est też dobrym leiwoskrzydł()wym. A
- Wi ęc co r-0hić? - powiedział Ku · rizy będę m6gł śpiewać w chórze, tego

dri es7.e w, o·b l'zu('ai ą.r smę tn ym spojrzeniem Pr-0ń sk i e-g--0 i Bolichina - chyba
ż,e rozh1o imy go na dwie części. tego
waszego Kucze1r enJ<: ę. A d·okad o-n i;;aim
chcia łhv iść, t e·n \" 11SZ t a lent?
- Do minie! - równ ocześnie wykrzy'k
neli P roń s ki i Bo•l ichin.
- Ni-0 wiem. ro zro1bić, chyba rozl()SO.
wać go. r zy jal{? -- machną.I Kudrieszew ręką.
- świetn a myśl! - ucieszył się wy.
ch-0wawca fi z:vczn:v.
- Ni e•cb tak b ędzie! - krMko p·orwiedział Bo<
li r hin.
W te.i same·i chwili 0tworzylv się
•irzwi i do :;rn1binetu wt: r edł sam Jeny
Kuczerenko. B vł to młody mężczyvrn,
li czą.cy mo?e 26 Ja.t , trochę tęgawy, a.ie
wyisoikiego wt:r-o18 tu o bu.i1ne·i czuprynie
z niehieskimi. pełnymi uśmiechów oczy
m,a .
Witam - powiedział _ przyszed.
łem do was. Wasylu Pawłowiczu.
A tu ciebi·e tymczasem puśdli na
l-0!1:erię ci tw-0i kierownicy . .TP~en twierd·zi: że mas-z talent w no.gach,
drugi,
8
że w gardle. O mał>0 się nie pobili
.„ Za-

Wych<YW1awc.a fizyczmv Froński 1 kie.
Kierownik kółika muzyc!Zlllego obrzu_
rownik kółka muzyczneg-0 Bolichi<n, · sie- dl "(}o.ga.r dliwym wzrokiem swojego
d z ą,c w ga.bi nede W.asyla Pawłowicza P'r zeci wnika.
Kudrieszewa. sipieirali się zawzię>cie i
- W<1Jsylu Pa.w fowiczu, ap•eluję clio
p.a<lili przy tym tak -dużo, że kiedy Ku- wa,„. ponieważ towarzyisz Profr~ki taik
d ·ir<:1r•' ·1i r rrlf'"'nn ''li'' t; ·71·~'n'· 1 1' · ,·~ ; zina się na śpiewach c-h óralnych, jak
oitworzył okno na słonecz?ą ulicę O<>ie· ~ en nied~w~~dź, . ~tórernu ciotka nastą.pi
1
dla wypłynęłv kłęby błęk1tneg-0 dymu. : :a w dziecmstwie na ucho. Upirz.edzam
'.'" · · -- ·
•n „, ·'
··
,
'I was, że nie zdobędzi ,emy p·i erwszego
możina oddychać! - powiedział Kudri- ·niejsca. jeśli brak będzie Kuczere1I1ki!
szew. mialI's·zcząc czoło. - Usta.liliśmy
Wychowawca fizyczllly zaczerwieni!
już, których śpiewaków i któirych foot. - ię, p10,tem zbladł, nie poddał się jed1nak .
h <> I' ~tó;\
· 1:'" ·n,111
""
,„;„ · " : · - Ja zaś up·r zedza1m wa.s, Wasylu Pazmianę, a k·tórrych na drugą . Wszys•tko w ł-cJiwiczu, że bez leweigo skrzydł, a, to
jes t już u zgi0-rl1nione ... R~n.chodzi się ty1· ' ,est bez naszeg-0 to1warz:v·s za Kuczeren.
ko o Jeirzegio Kuczerenkę. Z1apiisać go na ki, nie odpowiadam za wygraną.. Jes•t1eś
pierwsz1;t czy na drugą. zmialllę?
de naRzvm pierws.z ym opiekunem, po- Dajcie go n.a pierws·zą,, Wasylu Pa winmscie więc nas zrnzumieć. Kiedy
włowiczu! krzykn<>ł grulby i blady Bo- dos1tanie -n asz „Gigant" 10:0. wtedv to"'
lichi:n.
warr.y<'lz Bolichin będzie mógł sobie chó
- Wasylu Pawłowiczu!
groźnie ralni·e śpiewać: „Bomba nas nie p·r zeraprzemówił do Kudrieszewa, wy-choiwaw ża"'.
ł .
c.a fizyczny _ na .iutro·, z samego rana,
Spór c:Pbu antagonistów stll!Wa1 s1ę
wyznaciz.am koło stawu trenirug... Brur- corra.z bardzie.i zacięty, a-ż wreS<zcie przmdzo ważiny trening.
.
wał im Kud-rieszew.
- A my mamy w:ieczoMm prróbę!
- Tneba iako·ś do~jść do ładu Nie za1
z równą. zawzię tością. oświaidC'zył głębo- pominajde drodzy towairzyisoo, że Ku. d•ecydui więc sam, iak cię r.api::;ać, czy
kim basem Boli·chiin.
czeren·k o to nie tylko pHkarz i nie tyL na p·ieTwszą., czy na d·rug-ę zmiamę,
- Wa1s ylu Pawło1wiczu - odez\JV;a,J się ko ś·pfaw,ak . On wyrabia t;rzy. nawet
Kuczeii~enko z,astanowił ~c;;ię
p.r.zez
Froński - - daję wam słowo, ż. e oni mo. ::zter.v razy wię.ce.i niż p·r zewidu.ie nor- c hwilę i p·owiedział stanowczo, uśmie. ·
gą. się obejść dosko!l.1a1e bez Kucze·r enki. ma.. Powiedźcie mi ucz.ciwie, c·z y ' to jest. r hajl).c 'Się jednak przy tym .
J.eden głos nie ma Zl!laczenia, dla chóru. rzeczywiście taki talernt te1JJ Jerzy Ku.
- Zapi svie mnie na nierws·zę.!
Boli r hi1JJ uśmiechnął się złośliwie.
cz.e·r enko? - zWTócił się do Bolichina.
BoJichiin P€łein r;:i <'l ości i zachwytu
Wa,s z gło5, towa1rzys1zu P.rońsld,
- Myślę. że jeśli popracuje nad sobą., obji;cł 'l'O s·e rd ecznie Proński za.ś ponie ma ?macze,nia! A Kuc·zeTe1JJki ma, bo mo,że bvć z 'Diego drugi Lemieszow. Jak hladł i krzykną, !.
jeS't on jak wam za,p·ewne wiadom-0 Bo·g a k-0cham! - z przekonaniem powfo
- Jerzy. tv nie m al"\z chY'ba surnie1nia!
pi erws zym solis tą..
d!ział Bolichi1JJ..
- Nie d r nerw u.i r ie się - z przedziwAl1e zapewne jest wam też wiad()I-\ - Alho drugi Bob1J.'(JIW!
zakrzykn1;tłl ale miłnn u5mi erl•::> m powied•ział Ku_
mo, że j.est OIIl oajlepszym . lewo1skrzy- P1·orński.
czm·enko. - St o.~1e do •v spółzawodmirdłowym .
- A połą.czvć ia,k.o,Q ~azem nie możede? Lwa... Ale na wszelki wy,p ad·eik niech

je5zcz.e nie wiem. Postmram się połą.
rzyć to jakoś, chociaż llli·e wiem, czy mi
się to uda. Ale nie den6'rwuicie się, Hie

rnni.mie Serg-iejewiczu! ·Na s1zy·chcie
znajdziecie u nas dzieis'iaitki d()JbQ-ych
g-ł-01sów. Zr.dajcie sobie tylko trochę tru
du i po1szuka.icie.
7. kolei zbladl również kiercl"wni.k chó.
ru.
- Nje rozumiem was, ti0wa.rzys•z u Ku
c.zereinko
p.l.Jiwiedział
z.mienionym
głosern A cóż będziecie -rnbili w
święta?

- Będę tańrzvł - oświadczył chł01p1ak
u8mierha.ia,C' się w daJs-z ym ciągu. - Bo
·właściwie mo.i1;t i!.'ldy1ną,
namiętnoo-cią.
je,gt tirnie'c W wojsku „na olimpiadzie"
'ffloihylem pfo·rws.o:a. na.grodę za cyg.ań
-;,kie tańce. Jednego tylko mfo.łem kolfl·
kurenta. który wvob!"aźcie sohie, był
r6winie7, S.'Padochrnniarzem. Dawno Już
niP. tańczyłem, muszę wi.ęc wpTawić
<;ię trorhę . R::i.7. ia zwy-ciężyłem. ra.z on:
a nie prreżył·bym tego·, g-dvbym dla na.
·~zej ::;zvchty
nie .zdo1był p·ierwszego
rniei8ra'
Kie<ly Kucz·e11~nko wys·zedł. zamknąw
;;zy drzwi właściwym t::ohie dclikatinym
ru<'hrim , Prońs·ki 1 powiedział z uśmiP-
rhem do Bolirbina.
- No i róż? Ani wv runi i·a - 0 1baj n'fe
mi-eliśmy racji r Ch-0dźmv. napijemy s'ię
piwa.
- Chofl.źmv! - . westchną.I ciężko Bo.
lichin, Kmlrie!"lz.ew za~ patrzar przez
Qlkna za odrtalają. ra się pnstacią. f-ootbaiisty. powiedział.
- Doprawclv, na•:-ód nasz jest nhzwykie ?;riolny i utalento>Yarny . .
I w sPisie. obok na~wiska Kucze,r1:mkł,
postawił ,;;obie tylko zNi.z.umiały zrnak.
(tł. J. K.1 1
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~~E~: . Trud1n.o! Z k-0lacją.,. to j~
WICEK: - A to pech! Zamknięty! Je-1 WICEK: - Spiesz si~, bo z.a P·ięć rnLI
nut Szaber~ ki wychodzi, a wra.ca do do- dzisiaJ me me będz1e. Ale moze się
dyny skJe.p w okolicy!
\napić gorącej herbaty!
To zadiwumirny do Sza- mu k-0ło półn-0cy !
WACEK: - N-0 to się trochę piospie_, WACEK:
WICEK: - I z tego nic! Widzisz prze_
brusia, żeby cr.egoś poiyczył! Tylko' WAC E K: - Przepadło. Już nie zdą,ży..,;ymy, 00 oo.raz zamknę, Sik.lepy.
cie, że s•tudmi.a ze.p suta!
my! Telef-On nieczynny!...
szvbko, nim wyjdzie z biura...
WICEK: - Więc wyciąigaij nogi!
WICEK: -

•Musimv

Nic nie mamy na kolację!

coś kupić!...

Nowe kredyty

Mieszka~cy sami wybiorą nazwę

na inwestycje przedmieść łódzkich
1 Potrzeby robotniczej
ludności naszego
miasta znajdują pełne poparcie władz rzą
dowych. Ostatnio przyznano nam nowe
kredyty dodatkowa w sumie 58 milionów.
złotych, które zostaną przeznaczone na bu
dowę dróg w osiediac:p robotniczych.
m roku zajmie
Budową ich w przy
w tej chwili Miejskie
się tworzone już
(bk)
Przedsiębiorstwo Drogowe.

o
Nie zapomna Nowym Złotnie i Widzewie.
••
•
•
n1ano również o potrzebach mieszkańców prow1nc11

powsta11ą

przyszłym

roku o jeszcze jedno, które powstanie na Nowym Złot' ie. Mieszkańcy tej
dzielnicy korzystają obecnie z usług kina
objazdowego, które ich odwiedza raz w
tygodniu. Budynek przy ul. Płatowcowej
6 zostanie poważnie r0zbudowany i pomie
ści około ·300 osób.
O nazwie nowego kina zadecydują sami
mieszkańcy . Kiedy prace remontowe dobiegać będą końca, zorganizowany zostanie na Nowym Złotnie plebiscyt, który

Z przybytkami X Muzy, jeśli chodzi o
ich ilość, nie jest w Lodzi źle. Mamy bowiem najwięcej kin ze wszystkich miast,
Większość naszych kin znajduje się w
Czy to postói taksówek?•..
ale i przedmieścia nie są pośródmieściu,
W ŁocWI zainstalowano Już wszystkie zaplanowane. na ten rok budki telefonic7.ille na krzywdzone. „Własne " kma posiadają
postojach taksówek. Dzięki tej pożytecznej Bałuty, Chojny, a nawet Ruda Paliianiinnuwacji można zawezwać taksówkę bez po- cka. Wyjątek stanowi tylko Widzew. lecz
trzeby urządzania pieszej wędrówki do miej- i do jego mieszkańców los się wkrótce
sca post1>ju.
uśmiechnie.
Aparaty telefoniczne za.łMono w następn
Liczba kin w Lodzi pcwiększy się w
j;:,cych punktach: Więclrnwsklego 38 - tel.

Hallo! Hal o!

182-76, Dworzec Kaliski - tel. 187-94, BaRynek - tel. 122-73, Plac Niepodległo
tel. 100-49, parking przy ul. Dasizyń
skiee;o - t.p.l. 255-83 1 ·Plac Dąbrowskiego tel. 267-94. (kb).

o

łucki
ści -

W5nogrona dla Łodzi
Do Lodzi nadszedł nowy transport winogron w najlepszym gatunku. Otrzymaliśmy 3 wagony tego smacznego owocu,
co wynosi około 21 ton.
Już w najbliższych dniach winogroia
znajdą się w sprzedaży w cenie po 350 zł
(k)
za kilogram.

ZJ~

ó;·ka odpadków

od 15 listopada do 15 grudnia

nie

składają łodzianie, no mieszkania, których nie ma
one do przeświadczenia, iż w 75 procentach wypadków pretensje były niesłuszne.
Były to przeważnie odwołania od negatyw
nych decyzji w sprawie przyznania lokali.
Okazało się, że wskazane przez odwołują
cych lokale były już dawno zajęte i to
prawnie, a złożone wnioski oparte były na
na błędnych informacjach.
Dla charakterystyki sytuacji warto nad
mienić, że codziennie wpływa do „kwaterunku" po sto i więcej wniosków. Był w
ub. tygodniu jeden taki dzień, w którym
tylko do oddziału kwaterunkowego śród
mieścia wpłynęło aż 300 wniosków!

W ramach akcji uporządkowania polity
ki mieszkaniowej w Lodzi, zwiększona zo
stała ostatnio dość komisji lokalowych
dla rozpatrywania spornych spraw, powstałych w związku z deeyzjami oddziałów kwaterunkowych o przydziale lokali.
Sporów tych i odwołań było b. wiele, a
jedyna działająca doniedawna komisja
lokalowa nie była w stanie wszystkich
szybko załatwić. Obecnie czynne już są w
Lodzi trzy komisje lokalowe przy każdym
ze starostw. W stosunkowo szybkim czasie rozstrzygnęły one zaległości, w liczbie
ponad 1.000 podań.
Ciekawe są wyniki prac komisji. Doszły

Wzorem lat ubiegłych, w okresie od 15
(a)
listopada do 15 grudnia, zorganizowana
będzie w Lodzi powszechna zbiórka odpad
•
ków użytkowych, .stanowiących cenny su- Umyślone spowodował awarię
rowiee dla naszych fabryk i hut.
Ukonstytuował się już Miejski Komitet
w skład
Społecznej Zbiórki Odpadków,
którego wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, młodzieżowych oraz instytucji i przedsiębiorstw państwowych.
Przewodniczącym komitetu jest z ramienia MRN radny Kaczmarek, wiceprzewodniczącym delegat ORZZ ob. Defiński. Sie
cyjny w Lodzi w trybie postępowania doWśród ogółu robotników. osiągających
dziba komitetu mieści się przy ul. Połud- ofiarnym trudem coraz lepsze wyniki w raźnego.
(x)
niowej 44.
W styczniu 1948 r. Joński z iście mał
pracy, znajdują si~ jeszcz<.' nieliczne na
szczęści~ jednostki, które przez świadomą pią złośliwością włożył umyślnie gwóźdź
złą wolę lub niedbalstwo naruszają intere do łożyska selfaktora, doprowadzając tym
sy mas pracującycn i godz4 w gospodarkę do postoju maszyny w ciągu godziny.
Drugie jego umyśne i złośliwe działanie
narodową.
Przykładem tego może być awaria w spowodowało w lipcu br. zniszczenie 18
·Towarzystwo gra w brydża. Pan Strączek
PZPB nr 6, w wyniku której na ławie kg przędzy, kiedy to Joński w niewłaści
spogląda złym wzrokiem na swego partnera.
oskarżonych zasiadł robotnik tych zakła wy sposób wyłączył motor selfaktora.
denerwuje się wreszcie powiada:
Obok tych świadomych czynów oskardów - Stanisław Joński. Sprawa była
- Pan gra w brydża jak Rockefeller!...
Sąd Apela- żony, działając nieumyślnie, ale wskutek
przez
wcz'.>raj
rozpatrywana
...- Nie rozumiem„.
- Bo robi pan przez cały· rok ten sam
Uwago, rezerwiśc i
feler!

wyłQni nazwę.

W tym samym czasie, tj. do września
przyszłego roku, nowe kino olrzyma również ludność Bełchatowa, dotychczas pozbawiona tego rodzaju rozrywki.
Na mieszkańców Widzewa przyjdzie ko
lej dopiero w roku 1951. Nie ustalono tył
ko jeszcze, gdzie nowe kino powstanie. W
każdym razie nie bierze się pod uwagę budynku dawnej „Strzechy", która mogła
pomieścić najwyżej 250 osób. Również i
tutaj mieszkańcy sami wybiorą 1azwę dla
przyszłego kina.
W tym samym też roku urządzone będą
jeszcze dwa dalsze kina, a mianowicie w
Sulejowie - na 350 widzów nraz w Tomaszowie Mazowieckim - na 500 0sób.
Ale nie koniec na tym. W roku 1952
wspaniałe kina, których sale pomieszczą
do 350 osób, powstaną w Prz!'!dborz:i , w
Tuszynie. W roku 1953 natomiast doczel:a
ją się tej przyjemności mieszkańcy Warty, Wieruszowa oraz Skierniewic, które
otrzymają identyczne kina. I wreszcie rok
później w Zgierzµ powstanie drugie kino
na przeszło 500 miejsc.
Dodać należy, że wszystkie nowopowsta
jące kina zostaną zaopatrzon° w najnowocześniejszą aparaturę produlrrji łódz
kiej fabryki, w nowe t:.pecjalne krzesła
kinowe oraz w pochyłe podłogi - a to
(kł)
dla lepszej widoczności.
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Lekarz zaleca jakiemuś niesamowicie otyłemu pacjentowi:
,...... Ażeby schudnąć, musi pan jeść sałatę
bez oliwy, jarzyny bez masła, dużo ziemnia~
dokąd
ków, surową kapustę, szr<i.1ak ,szczaw„.
do reje-1
przygotowania
czynią
Władze
,....., ·Dobrze ,panie doktorze - przerywa pa
cjent - ale prźed czy po każdorazowvI!\ je- stracji rezerw osobowych roczników 1918
- 1905, która rozpocznie się w Lodzi w
dzeniu?
dniu 2 listopada rb. i trwać będzie do koń• * *
Pan Hipolit spóźnił się 0 godzinę do biu- ca stycznia 1950 roku. Rejestracja ta, jak
ra. Przychodzi podrapany, obandażowany. wiadomo, jest dalszym ~iągiPm rejc::itracji
wiosennej i ma na. celu odtw:?rzen.ie zn.i_Szef wpada nań z wściel.dością.
szc~onych w czasie akuµac)i ew1dencJ1
-Czemu się pan u licha spóźnił?
.
_ Panie dyrektorze ,...., usprawiedliwia si~ WOJsk.owych.
ł O!?'o~~m .czynn.rc? będzie w Lodzi 10
pan Hi oolit - wpadłem pod samochód...
,...., Wi~c cóż z tego? Chce mnie pan prze komisJi reJest r aa.vJnych, po 5 dla każdego
RKU.
konać, że to trwało całą godzinę?.

to i

ma

-

racji

si ę zgłosić

ter~ie RKU, Łódź-Miasto
do
mującym _komisariaty od 7

I , obej10 oraz
J 5-ty - czynne będą komi3je w następujących lokalach: Ogrodowa 34, Ciesielska
7-9 (Bałuty), Skarbowa 28 (Julianów),
Wólczańska 251 i Kop~rnika 46.
~a terenie .RKY Łódź-Miasto II, obejmuJ ącym komisariaty od 1. ~o 5, oraz od
~ 1 do 14 czynne bę~ą komISJe w nast~pu;'icych punktach: P10trkoy.r~~a 104, ..P10tr
.rnws~a 1~4a (dla 2 1<om1sJ1), Armu LudoweJ 28 1 Lokatorska 10.

I

Na

spowodował
niechlujnego niedbalstwa
znowu postój selfaktora przez zerwanie
linek wskutek postawienia skrzynki z przę
dzą w niewłaściwyII' miejscu.
I wreszcie z powodu wrzucenia niedo·
przędu w tryby maszyny spowodował w
sierpniu br. postój selfaktora przez trzy
godziny.
W świetle przewodu sądowego i na podstawie zeznań świa.dków wina oskarżone
mu została udowodniona. W aga tego prze
stępstwa urosła do zagadnienia, które da
leko wybiega poza ramy aktu oskarżenia.
Zagadnieniem tym jest własność · społecz·
na, dobro klasy robotniczej, jakie w fabry
ce stanowią środki i narzędzia produkcji.
Pozostają one nie tylko pod pieczą całej
załogi fabrycznej. Również Prokuratura i
Sądownictwo czujnie strzegą na swym od·
cinku to dobro prz~d zakusami wrogów.
Wyrazem teg'.> jest ogłoszony wy.rok,
mocą którego Joński został skazany zarówno za przestęps •wa umyślne i jak i
nieumyślne na łączną karę 3 lat wię~ienia.
Wyrok ten niechaj będzie ostrzeżeniem
dla tych, którzy obowiazki swe wyrJełnia
ją lekkomyślnie i niedbale. Dobro naro- •
dowe, dobro pańF:tw0we jest n· szym
wspólnym dobrem. I dlatego każdy kto bę
dzie je narażał na szwank uka rany zostanie z całą surowoś~ią prawa!
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lekkoatletka radziecka
swe rekordowe wyniki
pracy

Jedna z najpopularniejszych sylwetek
radzieckiej lekkiej atletyki żeńskiej to
Czudiina. Aleksrundra Czudina - młoda
wszechstronna sportsmenka, urodzOIIla
wieloQ/boistka. Jak dCszła do swych wspa
niałych wyników?
Po raz pierwszy o Czudinie zaczęło
się mówić kilka iat temu, kiedy wystąpiła jako młoda, utalentowana zawodnicZka hOkejOwej drużyny moskiewc:;kie
go Dynamo. W sezonie letnim Czudiina
grywała w piłkę
ręczną i próbował.a
swych możliwości w różnych koinkuren
cjach lekkoa.tletycz.nych. Wspaniałe
runki fizycz.ne młodej sp<l!l"tsmenki wzrost 182 cm., waga 65 kg. - zwróciły
na nią uwagę trenerów i ()lni to właśnie

~

:ask -

w pluwsniu
Jl
U
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Na otwarde sezonu wybrano najsilniejszego przeciwnika

Dość tei bezczynności - powiedzieli pływacy i po odbyciu walnego zebrania postanowili, nie tracąc czasu, rozpocząć sezon zlmowy.
,
Wybrali najbliższą niedzielę, a w ramach
oficjalnego otwarcia sezonu postanowili rozegrać zawody ze śląskiem.
pracującej,
śląsk na specjalną prośbę łodzian ma przy
Iiiedy wr~cie następuje krótka chwila jechać w npjsilniejszym składzie z mi~trzami
odpoczynku Zofia Osioińska sprzątaj:o>,c z la- i rekordzistami Polski na czele. Skład ślaska
dy niezakupione garnuszki, talerzyki czy
;ędzie zatym niemal identyczny z repre~enszklanki opGwiada pokrótce o sobie. Z tego
taci·ą
Polski.
NaSstarcie
co mówi, oraz na podstawie dotychczaso,
P
ł 1 u1·rzymy: GremlowK kl
wych spostrzeżeń co do jaj pracy można być srdqo, roc1a, zo tys1ca,
imnego. u ospokojnym, że tak jak dotąd tak 1 nadal ka. Wąsa, Gadzikiewicza, Kałużę, a z pań:
Stnisko Gospoda.r stwa Dom<m>cgo PSS na - Grqszczykównę, Liszkową, Niedzielównę,
Pl. Barlickiego będzie ściągało jak naj- MatejÓwnę. Kaletową. Co do fo!my zawodszersze rzesze klientek.
. ników śląskich nie ma żadnych zastrzeżeń.
• a:llilllil!!ll_ _ _l!!l!lm::C111111m1_ _ _l!'łl_l!i!!lilEJ!~·
N atomiast forma łodzian jest wielką nieTIEATRI"
wiadomą, bo od czasu meczu miedzypańIm. Stefana Jaracza - MARIA STUART- stwowego z Rumunią i mistrzostw Polski zagodz. 19.15.
Wszystkie bilety wyprzedane. Passe-parlout

I

przykładnej

do czego rzeczywiście jest powo czej.

lana czudina.
Czudina, pracują,c nad sobą J sto-sując
się ściśle do w.skazówek swych trene.
rów, z.nalazła się w piątce najlepiszych
s·koczków, a w 1946 roku zdobyła mistrzOstwo I ustanowiła rekord Z.S.R.R.
w skOku wzwyż.
Czudina. ·sp.róbowała swy·ch sił i w innych kookurencjach. W mistrzostwach
1945 rQlku Czudina osiąginęła bardw do.
bry wynik w biegu na 400 mtr., przehie
gając ten dystans w czasie 59 sekund.
Startując w pięcioboju kO'hfecym Gzudina ustanOwila nOwy rekord z ·. S.R.R.
przeszło o tono (!) punktów lepszy Od
pOptzedniego, który należał do Maju·

Ło-dz-
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Iorzekli
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Doskonała

ZOFIA OSIOINSKA
..... Proszę kmn.plet zastawy szklaine,j do
kompotu! Czy są już rondelki aluminiowe?
~~~fe:;:k~.~~ ma foremek do wykrawania
Z poza gru-mady kobiet oblegających stoisko Gospodarstwa Domowego PSS na Pl.
Barlickiego trudno wypatrzeć drobJJ.ą postać
sp.rzedawcayni Zofii Osicińs.kiej. Jej czarne
włosy i służbowy fartuszek koloru khaki
miga.ją w różnych stronach składu. Klientki
bcm"iem niecierpliwią się, a. młoda sprzedawczyni, sama matka 4-letnlego chłopczyka, rozumie doskonale jak drogą jest dziś
ltażda minuta czasu, zwłaszcza. dla kobiety

I

l wodnicy

'47~ punk~ów.

ulubioną siatkówkę, a tym bardziej ho.
kej to zada.nie ponad siły rnawet dla
Czudiny odzmaczające.i się przecież silną wplą.. Czudina z wieJkjm zami_łowa
niem grała nadal ja.ko kierowllllczka
Maku w drużynie hokejc,wej Dynamo.

W 1947 roiku w

finałowym werz~

o

:ru~

char Z.S.R.R. z Dynamo (Lemngrad1
Czudina zdobyła pierwszę. bramkę, k~ó.
ra zadecydowała o wyiniku s}J'O'tk~nia.
\'.iidząc sukces Cz.udiny, cała d.r uzyna
nabra.ła wiairv we własne siły i wygrała
decydująoe spatkanie to 5:0.
Czudina ma dzisiaj 25 lat i studiuje
w Moskwie w wyższ.ej szkole technicznej. Sport uprawia już 13 lrut. DDskOnałe
rezultaty uzyskiwane przez tą utalentowaną zaw<>dniczkę _ to owoc jej wiei
kiej, systematycznej pracy nad opanowa
niem techniki Odbicia i przechOdzenia
przez pOprzeezkę, pracv nad przysw<Jje
niem sO•bie zwinności l swObOdy ru-

tutejsi nie startowali. Mecz ze śląskiem będzie zatym przeglądem sił przed bogatym sezonem zimowym. Właśnie dlatego
Łódź zdecydowała się na najsilniejszego prze
ciwnika.
Oto skład Łodzi: 400 m dow. Boniecki,
Sobczak (Stanowski). 100 m dow. Jera, Pla- chów, czyli czynników tak niezbędĄYch
cek, 200 klas. Nikodemski, Dobrowolski, 100 dla skOcZków wzwyż.
grzbiet. Pławik, Sierocki, (Boniecki). 4x200
Czucłina może służyć naszym lekko.
dowol. - skład ustali się po eliminacjach. 81tleitkom za wzór.
Piłka wodna: Dobrowolski, Jera, Sobczak, „„ ...„„„••••••••••••••••••••••••••„••„•••
M · · k" J
ki (B · k" Pl
k
ac1eiews i,
awors
omec t,
ace '
Stanowski).
1J
Panie: 100 m dow. Kowalska, Sobczakówk
I• d , •
motocy
ty O Z uego
10
na, Szczepania~.
~ °1: klas. Proniewicz, ~fJ
Znany łódzki działacz motocyklowy Wacze"".'s~a, M~sla~ki_ewtcz, lOO m grzbie.. cław Kamiński ( „Budowlani-Resursa") padł
Woznia~.
C1em1emewska, 4xl00 . m dow. ofiarą wypadku. Wacław Kamiński 1"echał po
Sobczakowna, Kowalska, Szczepamak, N astalek, Wojewodzic.
arkusze sprawozdawcze z odbytych zawoMecz odbędzie się w najbliższą niedzielę dów motocyklowych „W pogoni za lisem".
na pływalni krytej przy ul. Traugutta 3.
Przy zbiegu ul. Andrzeja Struga i Lipowej
zderzył się z samochodem i poniósł śmierć.
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Gd boy'e na boiskul

nieważne.

Wynik C2udiny -

Młodą lekkoatletkę 1namaW1runo azehy
zaniechała up1rawiania innych dzied_zin
sportu i skoncentrowała swe wys1ł~i
tylko na lekkiej atletyce. Ale porzuci~

Powszechny - „KLUB KA WALERÓW" godz. 19.15.
Starsi panowie znów zagrają w piłkę nożną
Lutnia - „PTASZNIK Z TYROLU" godz.
Piłkarze łódzcy starszego pokolenia postaA więc old boy'e byłego Łl{S.: FRYMAR19.15.
nowili dać godną naszego miasta imprezę na KIEWlCZ, 'MILA, GAŁECKI, KA~ASIAK,
Cyrk Nr. 1 (Plac Leonarda) pod dyr. Din- odbudowę Warszawy. Rada w radę zdecydo- RADOMSKI, PEGZA I i Il, OLEJNIK, STODona. Cifdziennie o godz. 19.30. W sobotę o wano wykorzystać wolny od rozgrywek ligo- LENWERK, FEJA, KROL, SOWIAK, Wlgodz. 16 i 19.30, w niedzielę o godz. 12, 15 i wych niedzielny termin i przypmn.nieć się SŁAWSKI. DURKA, JAŃCZYK, SZANIAW19.30.
publiczności łódzkiej.
-Wielu z nas pamięta SKI.
nie jedno niizwi:sko, wielu miało swych uluOld boy'e reprezentacji Łodzi: PISARSKI,
!KINA
bieńców w niedzielę nasuwa się jedyna w KUDELSKI, MIKOŁAJCZYK, CHOJNACIU,
ADRIA - Piętnastoletni Ką:iiltan - ceny bi- swoim rodzaju okazja ujrzenia ich wszyst- PBZERADZKI, KOWALSKI, KR UPIŃSIU.
kich na boisku.
KORPOROWICZ, STOLARSKI, LEWANDOW
letów po 50 i 25 u. - 16, 18, 20.
Old boy'e piłkarscy podzielili się na dwie SKI, KROLEWIECKI, WARCHULSIU, SLĄ
BAŁTYK Opowieść o Prawdziwym Człodrużyny: jedna to dawniejsze gwiazdy byłego ZAK, OWCZAREK, PRZYGOŃSKI,
WŁO
wieku - 17, 19, 21.
ŁKS.,
druga - emerytowani reprezentanci DAREK, WDOWIAK.
BAJKA - Du; i Noce - 18, 20.
Łodzi .. Wystarczy rmt oka na podane poni'Mecz odbędzie sie na stadionie ŁKS. Włók
GDYNIA - Program Aktualności Nr 45.
HEL - Piętnastoletn:: Kapitan - 16.30. 18.30, Że,j składy d!rużyn, ażeby prze!ronać się, ze niarza przy Al. Unli o godz. 14.30. Wszyscy
nie pominięto najbal'dz.iej zranych i zasłużo- wyznaczeni zawodnicy .prnszeni są o stawle20.30.
nych zawodników.
nie się w s.zatni o godz. 14-tej.
MUZA - Powrót do Domu - 18, 20.
POLONIA - Opowieść o Prawdziwym Czło
wieku - 16.30, 18.30, ~0.30.
PRZEDWIOSNIE - Pan Nowa,k - 16, 18, 20
REKORD - Postrach Mórz - 16, Kw:at
na mecz Czech~słowacia-:- Poska w Witkowicach
Mił oś ci 18, 20.
ROBOTNIK - \Vjlcze Doły - 15.30, 18, 20.30
Jak dCuOsi prasa czeska, mecz piłkar-1 Czei:hOsłowacji. Już na 10 dni przed me
ROMA - Zakazane Piosenki - 18, 20.
ski POiska - Czechosłowacja, który od czem z-Ostały wszystkie bilety wejś~ia
STYLOWY - Dusze Czarnych - 16, - Mu- będzie się w Witkowicach w najbliższą rczsprzedaue.
no Starostwa w pDlsk1m
zyka i Miłość - 18, 20.
niedzielę 30 b.m. wywOłał olbrzymie za~ Cieszy~ie napłvwaja stale P°:dania z
śWIT !§wiat się śmieje - 18, 20.
TATR\' - Zwariowane Lotn:sko - 16, 18. W interesowanie w sferach sp<:>rtowYCh :iak!adow pracy .. m1eszczącyc~ się na t~
reme pasa granicznego
prosbą o udne
TĘCZA - Spotkanie nad Łabą - 16.30, 18.30
20.30.
przepustek gra
WISŁA - Kmo nieczynne z oowodu remuntu lenie jednora:<:Owyli.b
WŁOKNIARZ Sp<>tkanie nad Łabą-16.30 , WOLNOSC - Potępieńcy - 16, 18, 20.
nicznycb dla pragnących udać się na
18.30, 20.30.
ZACHĘTA Kar~era 16.30, 18.30, 20.30.
mecz do WitkOwic.

Jui za r kl
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Polska - Albania

Mecz wyznaczono na 6. XI.
Albania zaproponowała rmegranJe meczu
międzypaństwowego piłkarskiego z Polską 1
lisfopada. Termin ten był dla PZPN nie do
przyjęcia, ze względu na mecz z Czechosło·
wacją.

W wyniku przeprowadzonych rO!Zlllów
telefonicznych ostatecznie ustalono, że mecz
Polska - Albania odbędne s\ę w war:sza.
wie w dniu 6 listopada.

Dziś odlatują
pięściarze do Finlandii
Odlot repreaenitacji pięticla.rsklej Polski do
Helsinek uległ jednodniowej zwłoce. Druzy.
na odlatuje dzisiaj z Warszawy o godz. 15.20
szlakiem na Sztokholm. Termin mecro Pol·
ska - Finlandia nie uległ jednak zm:Ia.nie,
Mecz odbędzie się we czwartek.

Tabela klasy A
1.

Włókniarz

Zg.

2. Concordia
3. Kolejarz Ł.

4. Spójnia - Ł.
5. Zwilµk&wiec

9
Ł.

6. Związkowiec Tom.
7. Emjeden
8. ŁKS. Wł. I Il.
9. Boruta

10. Kolejarz Kol.

11
9
8
7
7
5

16:1!
IG: 7

16:13
16:10

4
2

14:12
11:13
11:20
9:14
11:14

2

8:13

czach. Żywe i inteligentne. I tak nieszczę- Jfen domek był przecież dumą Moniki i jej
śliwe. Zabłąkane między zalataną słuh- I rodzic6w. Ile lat ciężkiej pracy, oszczędza.
cą i bezradnego ojca.
nia i wyrzeczeń, kosztował ich wszystkich
Od tego dnia Monika była częstym goś- ten wymarzony dorn.
ciem w domu profesora. Zajęła się nieprcDziecko zastał wesołe, rozbawione, opa
szona -małą Krysią. Zabierała ją w wol- lone, zakochane w swej opiekunce. Zapronych chwilach na spacery. Profesor cza$a · ponował żartem, by pojechała z nim.
mi dołączał się do nich. I tak niespostrzeże Krysia rozpłakała się.
nie weszła w ich życie..
- Zabrała mi pani c6rkę! - uśmiecb-

l
6)
Monika pamięra jak dziś, bezradne spoi
rzenie, jakie jej wtedy rzucił Leon. Jakże
często rzucał jej p6źniej takie bezradne
spojrzenia, gdy chodziło o Krysię.
Monika nachyliła się nad w6zeczkiem.
- Oo, twoja Dorotka jest naprawdę
chora! Trzeba ją prędko poratowat!
- Umiesz? - spytała z przejęciem ma
ła.

- Spr6buję.
- To już spr6buj, prędko!
Zabrano w6zek i dziecko na g6rę. Monikę uderzyła świetność bogatego, wystaw
nego umeblowania domu profesora. Wszystko jednak miało na sobie piętno niezwykłego zaniedbania. Obszerne salony pdne były kurzu i nieładu. Zalatana służąca
robiła wrażenie nieprzytomnej z nadmiaru
roboty.
P6źniej dopiero dowiedziała się wielu
szczeg6ł6w o domu profesora. Ożeniony z

panną

z bogatego domu, nie przywiązywał
wagi do pieniędzy. Irena Zaleska prowadziła świetny dom, stwarzając sobie odpo
wiednie tło dla swej olśniewającej urod~-.
I dopiero, gdy umarła, profesor przekona~
się, jak rozrzutnie szafowała swym posagiem. Bo jego mizerna pensja nie wchodzi
ła w rachubę. Już od dłuższego czasu gr.)
madzono na biurku niepopłacone rachunki. Służba od kilku miesięcy była nieopła
cona. Zaleski stanął bezradny wobec tej
niespodziewanej ruiny. Nie umiał sobie po
radzić z wekslami, komornikami i na-chodzeniem zniecierpliwionych wierzycie
li. Ojciec Ireny, po śmierci c6rki nie dał
z!ęciowi ani grosza. Nigdy nie pochwalał
tego bezsensownego małżeństwa.
Dzień, w kt6ryrn Monika odwiedziła
profesora, należał do okresu, gdy dom jr.go chylił się już ku upadkowi. I wśr6d tego
dziecko. Urocze dziecko o niebieskich o··

Gdy

nadeszły

wakacje, Krysia rozpacza

ła na myśl o wyjeździe Moniki. Profesqr

wobec katastrofy

materialnej

zmuszony

był zostać na wakacje w Warszawie. M0-nice żal się zrobiło Krysi. Zaproponowała
profesorowi, że zabierze małą ze sobą do
Łodzi. Jej rodzice mieli na przedmieści~
mały domek z ogr6dkiem. Krysia będzie
miała gdzie się bawić. Profesor chętnie
przystał na jej propozycję. Spadał mu z
głowy duży kłopot. Sam m6gł wybrać się
do Piotrkowa, do siostry, kt6ra obawiała

się w swym

domu dziecka tak żywego,
jak Krysia.
W końcu lipca przyjechał je odwiedzić.
Monika pamięta jego słowa, gdy wszedł
za furtkę.
-- Ależ tu wygwizd6w, ta Dąbrowska
ulica.
Monikę dotknęło to wtedy bardzo, co
powiedział. Nie widział uroku małego i:h
domku, skrytego w powodzi kwiat6w. A

nął się

do Moniki.
Nie chciał zostać u nich w gościnie, mimo serdecznych zaprosin rodziców Moniki. Napisal p6źniej list z Warszawy, iż,
przyjedzie po Krysię we wrześniu. Nie
przyjechał, nie miał już dokąd zabrać K;·y
si. Całe urządzenie dornu sprzedano na li
cytacji, a Zaleski mieszkał narazie po sub
lokatorsku.
Monika przyjechała do Warszawy na
nowy rok uniwersytecki. Krysię zostawih
w Łodzi u rodzic6w. Przeraziła ją zmiana,
jaka zaszła w profesorze. Konieczność likwidacji dornu, rozstania się z przedrniotami, kt6re tak lubiła jego zmarła żona przy
biły go. B~ to cios r6wnie ciężki, jak
śmierć żony.

Monika okazywała mu dużo zrozumie·
nia i sympatii. Jak to się stało, że gdy na·
deszły następne wakacje, Zaleski przyje·
chał już do Łodzi, jako jej mąż?
(D. t. n)
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