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Polska

Minister spraw zagranicznych, Zygmunt
Modzelewski odpowiedział na .interpda•
cje klubów poselskich w sprawie «ta!10•
wiska rządu francuski.ego wobec reputriacji polskich robotników, ktfrrą w prakty•
<'<"
całkowicie
niema]
uniemożliwiono.
Jest to fragment tego wiclkie~o zagadnienia, jakim są stosunki francusko-polskie i aby - je wyiaśnić - trzeba było
. sięgnąć do pra\vdziwych orz:vczyn, do
źródeł zmian stosunku rządu francuskie~o do Polski.
Zmiana ta, jak stwierdził min. Modzelewski, dała się zaobserwować po sesji
Rady Ministrów Spraw Zagranit!znych z
Nr. 90 (1102)
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g·rudnia 1947 r. w Moskwie, kiedy to rząd
francuski uzależnił kwestię odn<>wienia
i vrzystosowania sojuszu polsko-francuskiego do aktualnego układu stosunków, od
zgody członków Rady M"nistrów Spraw
Zagranicznych, w praktyce od rządu Stanów Zjednoczonych. To była ta śliska droga, na którą wstąpił rząd francuski, już
zdecydowany na plan Marshalla. Ta droga
doprowadziła Francję do paktu północno
Na terenie Stanów Zjednoczonych coraz szetzej rozwija się kampania elementów atlantyckiego, paktu wymierzonego przepostępowych na rzecz pokoju.
ciwk1> Związkowi Radzieckiemu i krajom
W dużym mieście przemysłowym Newark w stanie Jersey odbył się wiec w obro- dem1>kracji ludowej.
nie pokoju zorganizowany przez Narodową Radę Sztuki, nauki i wolnych zawodów.
Nie jest to tylko zmiana w stosunku do
Mimo, iż prasa i organizacje reakcyjne gwałtownie atakowały inicjatywę Rady,
na wiec przybyło ponad 3 i pół tys. osób. Sala teatru miejscowego, w którym od- repatriacji obywateli polskich. Na tej sabywał się wiec, była wypełniona po brzegi.
mej płaszczyźnie leżą przecież trudności,
Na wiecu przemawiali m. in. wybitny uczony am.erykański, pracujący nad za- jakie stawia rząd francuski w wypełnia
gadnieniami atomowymi, Morrison, uczony brytyjski Stapledon i uczony murzyński niu zobowiązań z tytułu umowy o wymiaArmattoe. Delegaci radzieccy i polscy na skutek decyzji Departamentu Stanu nie
nie kulturalnej i w czynnościach dyplozostali dopuszczeni do udziału w wiecu.
matycznych
przedstawicielom Polski. Na
Podobne wiece przewidziane są również w Baltimore, Bostonie, Chicago, Detroit,
St. Louis, Los Angelos, San Francisko, San Diego, Denver i Cleveland. Intelektua- tej sa~ej płaszczyźnie leży opieka, jaką
znajdują we Francji przestępcy z bandy
listom z Europy wschodniej zakazano udziału w tych wiecach.
Bohuna, którzy poZ<>stawali na usługach
Gestapo.
Polityka rządu francuskiego przes:da
znamienną ewolucję, wywołując niepokój
mas pracujących Francji i pr:i:yjaciół z
młodzież
po:i;a granic francuskich.
"'I
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Ludność USA chce pokoju
Podżegacze otrzymuią godną odpowiedź

Komitet Narodowy Kongresu Sło
wiańskiego w USA ogłosił oświadcze
ni~, w którym ostro występuje przeciwko paktowi atlantyckiemu, stwieriż jest on skierowany przede
wszystkim przeciwko narodom Europy
Wschodniej,
zwłaszcza
przeciwko
ZSRR.
„Pakt ten - pisze Komitet - jest
zdradą rooseveltowskiej polityki przyjaźni i współpracy m'.ędzy USA i alian·
tami oraz stanowi groźbę zarówno dla
naszego własnego bezpieczeństwa, jak i
dla pokoju światowego".
dzając,

wzywa Słowian arnerykań~:~~~n~j E~~:i~tom:~7:!t~c!!d:~~
Komitet

cjatywę zwołania Swiatowego Kongresu Zwolenników Pokoju w Pairyżu.

Jednocześnie

I

Si_•gnie

radziecka ZOrgani•
zowana w Komsomole

Organizacje niemieckie
marsz.

Sokołowskiego

kratu

il

Komitet komunikuje, iż
imieniu Kongresu Słowiańskiego
31 marca toczl·ly się w dalszym ciągu obra
USA, w Kongres(e Paryskim wezmą I dy XI Zja.zdu Komsomołu Po wysłuchaniu
udział prezes Leon Krzycki i profesor . spra.wc-zda.nia Komisji Rewizyjnej, pierwszy
John MaTShalek.
za.brał głos w dyskusji nad referatem sprawmtlawczym Rkreta.n moskiewskiego Komltetu Komsomołu - Krasawczenko, który
zobrazował
wielkie osiągnięcia młodzieży
stolecmej, wezwał dn d&lo;zego pogłębienia
wychowania politycznego młotlzieży i nakreW zwll\Zku z opuszczeniem przez marszał
ka Sokołowskiego dotychczasowego sta.nowlska. szefa rl.',dmeckiego zarządu wojskowe
go w Niemczech, Soc,Jallstycma. Partia Jed·
ności (SED), prezydium niemieckiej Rady
Ludowej oraz przewodniC2ący niemieckiej
Komisji Gospodarczej wystosowali na ręce
marszałka Sokołowskiego pisma pożegnalne.
Autorzy pism wyrażają pod2liękowanie za
konsekwentne stanowisko ma.rszałka Sokołowskiego w dziele urzeczywistnienia. układu
poczdamskiego oraz za jego pra(lę na zajmo
wanym dotychca.s sta.nowisku.

własnym

po I' owe w;eIk,„ e sukcesy

W

iegnaią

we

śl!l najgłówniejsze zadanła.

· Sekretarz KC-LKZM Ukrainy, Semic.zast. nyj, w swoim przemówieniu wskazał, że w
czasie ostatniej wojny ponad 100 ty6ięcy
Komsomolców ukraińskdch brało udrlał w
walka.eh partyzanckich.
We współzawodnictwie socjalistycznym
bierze udział obecnie w przemyśle ukraińskim ponad milion młodych robotników i ro
botnic.
Obecnie cała młodzież Ukrainy bierze czyn
ny udział w akcji zalesiania. Ukrainy.
Przy ud7Jlale młodzieży ukraińskiej zbudowa.no w kołchozach 695 radfowęzłów i o-

kolo 60 tysięcy radiowych punktów odbiorczych.
Przemówienia powitalne wygłosili w dniu
otwarcia preii:es Akademii Nauk ZSRR prot. Wawiłow, oraz minister gospodarstwa
leśnego ZSRR Bowin. Prof. Wawiłow, stwier
d jąc, że armia uczonych radzieckich liczy
o~caie pocad 100 tysięcy osól\, wezwał mło
dzież do pogłębiania. wiedzy, by z gotlnośel~
reprezentować naukę radziecką. Minister Bo
win wezwał młodzież do wzmożenia ud:idału
w akcji zalesiania obszarów stepowych.
Spośród gości zagranicznych przemówienie powitalne wygłosili: delegat Związku
Młodzieży Polskiej - Morawski, generalny
sekretarz Związku Młotlzieży Republikańsklej Francji - Leo Figer, delegat ZvJi.ązkul
Mletdzieży Czechosłowackiej - Gelzlar i delegat młoclzieży bułgarskiej - żywkaw.
Zjazd otrzyma.I depesze powitalne od demokra:tycznych organizacji młetdzie~?wych
Albami, Algeru, At,;_i:-lil. F~ancji, Belg11, Argentyny, Węgier i it.umunii.

-------.-------------~-------~------~----~~--=--

Budowa ·nowych labry

Tc zmiany doprowadziły rząd francuski do wyrzeczenia się udziału w tak podstawowej dla bezpieczeństwa Francji kwestii, jak zniszczenie źrócleł agresji niemieckiej, natomiast zaangażowały czynnie w
podważaniu systemu zbiorowego bezpieczeństwa, w podważaniu autorytetu ONZ.
Rząd fra'lcuski zdecydow~ł sii: na przystąpienie do paktu, który jak przyznają iego autorzy - ma zastąpić ONZ.
Rząd francuski znalazł się w obozie
d
po że:;;aczy wojennych i to jest prawdziwe źródło zmian w śtosunkach z Polską,
pozostającą w obozie pokoju,
na czele
którego stoi Zwiazek Radziecki
- .
· •
.
· .
Przeciwko
madunacJom
podzcgaczy
'l-7ojennych, przeciwko paktowi at!antyckiemu, który zamierza podpisać rząd
francuski, powstaje potężny światowy
h
k •
.
•
.
ruc po OJU. W ruchu pokoJu, ob<."JmuJącym setki milionów ludzi, hier>ie czynny
udział lud francuski. światowy ruch pokoju sparaliżuje zamiary poclże>mczy wojennych, zamiary agresji,
skierowane
przeciwko krajom pokoju i post<;>pu.
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Zwiększone wydatki na cele społeczne - oto wy- Strajki we Francji
coraz
t yczne P IaDU gOSPO d arczegO Da rok 1949
Zgodnie z oficjalnym; danymi fransą

Na kolejnym pasłedzeniu Sejmu uchwalo- budowę fabryki ma.szyn i turbin oraz budo- znacza się w budżecie i planie lnwestycyjno rządowy projekt ustawy skarbowej i pre wę nowej cementowni, - przeznaczone zo- nym 129 miliardów zł.
Mówca poświęcił szczególną uwagę planolimlnarza budżetowego na rok ·1949, poezem staną sumy od 500 milionów do 2 miliardów
posłowie wysłuchali odpowiedzd rnłn. Mowemu systemowi oszc:zędza.nia, ja.ko jednena każdy obiekt osobno.
dzelewskiego na interpelację w sprawie uW dalszym ciągu referent omówił szcze- mu z istotnych warunków realizacji planu
n1owy repatriacyjnej z Polską.
gółowo wytyC'Zlle pia.nu w dziedzinie rolnic- gosipoda.rczego.
Po obszernej dyskusji usta.wa o narodoNastępnie w imien·iu komis,jl planu gospo- twa, komunikacji, budownictwa I Importu.
Następnie poseł Rapaczyński omówił plan wym planie gospodarczym wraz z rezolucja.da.i-czego pos. Rapamydskl (PZPR) wYgłosił
obszerny referat generalny o pJ.ainie na rok w dziedzinie oświaty, szkolnlctwa., kultury, ml, zGstała przy burzliwych oklaskach całej
Izby, uchwalona jednomyślnie w drugim, a
sztuki. zdrowia i opieki społecznej.
bieżący.
Ogółem na cele socja.lne I kulturalne prze następnie trzecim czytaniu.
Planowana wariMć PTodukcJi przemysłu
państwowego wyniesie 12 miliardów 598 ml
lionów złotych według cen z 193'7 roku ł
wzrośnie o 26 procent w porównaniu z planem roku ubiegłego.
Wszystko wskazuje na. to, że plan tegoroczny będzie przekrocrony ł że będ7Jl.e wykonane postawione przez Kongres Zjednoczeniowy Partii Robotniczych zadanie wykona
zł.
nia. pła.nu 3-letin:iego w ciągu 9 - 10 miesię
cy.
Onegdaj, na posiedzeniu MRN-u został czonych dla rozbiórki ruder - 262 milioNajpoważniejszy udział w ogólnej warto- zatwierdzony
uchwalony przez Zarząd ny zł. Kwota ta ma być przekazana do
ści produkcji wyka.zuje hutnictwo, natomiast
Miejski
projekt
budżetu inwestycyjnego dyspozycji Zakładu Osiedli Robotniczych.
najpoważniejszy wzrost udziału .._ przemyna rok 1950. Szczegółowy plan inwestycji
Na rozbudowę sieci wodociągowj i kasły konsumcyjne z włókienniezym na czele.
przedstawiony
będzie Radzie Państwa, nalizacyjnej przeznacza się 450 milioPowstanie szereg nowych za.kładów pro'lukcyjnych i pcdejmiemy nowe rodzaje pro która ma ostatecznie zadecydować o limi- nów. Dla Miejskich Zakładów Komunikatach, jakie Łódż otrzyma na cele inwesty- cyjnych na inwestycje związane z rozbudukcjf.
Na inwestycje w przemyśle uspołecznio cyjne i t. zw. dotacje celowe dla poszcze- dową sieci i kupno taboru - 120 milionym przeznacza się 118,6 milla,rda. zł.
gólnych agend miejskic~1.
nów. 100 milionów przeznaczy się na roW budownictwie przemysłowym, na. które
Całość projektu iamyka się invotą 2 mi- boty drogo}ve, 150 milionów na remonty
przeznacza się 39 miliardów zł., położony bę liardów 54 milionów zł. Wzrost w stosunku Zarządu Nieruch1>mości, 207 milionów na
dz;łe nacisk na zastępowanie przestarzałych
do planów inwestycyjnych te~orocznych budownictwo szkół powszechnych, 160
urządzeń nowymi, na rozbudowę bu:lynków,
wynosi ponad 160 milionów. Z ,,gólnej tej m1lionów na budownictwo szpitali. 120 i hal fabrycznych, magazynów itp.
Na budowę nowych elektrowni, kopalń, sumy planuje się na budownictwo miesz- na gmach Teatru Narodoweg1> i 50 miliozakładów chemicznych, rozbudowę łstnieją kaniowe w Łodzi z uwzględnie.niem bu- nów złotych na budowę Hali Soortowej.
(cis)
cYch hut 1 bud1>wę noweJ wielkiej hut.v. od- downictwa dla ewakuowanvch z urzezna-

Inwestycje lodzi w1950 roku

Ćwierć miliarda na budownictwo mieszka-

niowe, 207 milionów

na gmachy szkolne

częstsze

cusk igo rrinisterstwa pracy, w styczniu
r.b. zanotowano we Francji 67 strajków wobec 32 w grudniu r. ub. Największa ilość strajków
przypada na
przemysł metalo,,.,y.

-··-

700-ny staiet w Gdańsku

dniu 29 bm.i wpłynął do portu
w br. Był
nim duński parowi e~ SIS „Belgien".
W roku ubiegłym do dn. 29 marca
było na wejściu w porcie Gdańska tylko 511 statków. W roku bież. ruch stat
ków w Gdańsku znaczn ie .slę wzmógł.

W

gdańskiego 700-tny statek

Likwidacja UNRRA
Jak donoszą z Waszyngtonu komitet
wykonawczy UNRRA odbył dnia 30
marca swe posiedzenie i podał do wiadomości, że UNRRA zostaje rozwfąza·
na po wykonaniu swych zadań.

··-·MARSHALL
-
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podwodnej wybiera się w podróż
na str. 5-ej.
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Z b[ur i urzędów muszą zn i kn~ ć szkodliwe przerosty biurokratyczne ;,~~.':'~f.i"i·~~~~·',p!;'~!~'h
Oszczędnościowa po- dziny nadliczbowe, które przynoszą pra- miastowe

I

'"'°'m"j ~

rezultaty j wydajność pracy
SAM0~!'.1';1 STANISL~WA: Jez~li ma Panl
cownikom drugą dodatkową pensję.
wzrosła w znacznym stopniu.
ochotę poJsc sa~a ~o kma, _to 3es~ sI?rawa
we zadania w walce z marnotrawstwem
Warszawski
oddział
państwowego
Zagadnienie usprawnienia pracy w zupełnie jasi:ia, . 1z me _popełnia P_am metak. .
.
,
. .
·
t,t. Spostrzezema Pam wypływaJą prawdoczasu, surowca, materiałów, z przerosta- przedsiębiorstwa handlm'lego posiada kie urzę~ach w1~ze
się .rowme~ ze sprawą, podobnie ze zbytniego przeczulenia. Proszę
mi biurokratyunymi, słowem - z każ- rownika personalnego. l\'Iożna sobie wy- wnlk1 z bmrokrac3ą.
Biurokratyczne do nas pisać zawsze, kiedy tylko przyjdzie
dym c~ynnikiem, który przynosi nam obrazić ile pracy ma ten „kierownik" i „urzędowanie" w Ubezpieczalniach Społe Pani ochota. Chętnie czytamy I:sty na zych
nieoblihalne straty i opóźnia nasz marsz jego sekretarka, skoro w oddziale tym za cznych, w urzędach administracyjnych, przy i aciół.
ku socjalizmowi.
trudnionych jest czterdziestu kilku pra- zarządach miejskich itd. odrywa dziesiąt*
Dla realizacji tych zadań odbywają się cewników.
BRZYDKA ILONKA: Jeżeli uważa Pani,
ki tysięcy ludzi od produkcji gdyż goo?ecnie "". całym kra~u narady i zebraPie~wszym krokiem na drodze uspraw dzinami muszą wyczekiwać na załatwie że wyjazd Jej na wczasy potrzebny jest dla
podratowania zdrowia, proszę zgłosić się do
nia, na ktorych robotnicy występują z pro I nienia tegł.) stanu rzeczy winna być nor- nie najprostszej sprawy.
pozycjami jak i gdzie należy oszczędzać, malizacja i unormowanie pracy biurowej.
Wszyscy zaś pracownicy biur i urzę swego lekarza rejonowego Ubezpieczalni Sp.
poprosić o sk:erowanie
na komisję.
przygotowując nowe metody pracy itp.
W niektórych działach będzie to bardzo dów powinni uświadomić sobie, iż wzmo- i.Jetam
ś li rzeczywiście stan Pani zdrowia wyma
J ednakże oprócz sprawy oszczędności łatwym zadaniem jak np. w pracy mr>szy ienie wydrtjności i dyscypliny pracy de- ga kuracji wypoczynkowej , otrzyma Pani
na odcinku produkcyjnym, poszczególni nistck lub ksiągowych. Przeprowadzone cyduje o zwiększc11iu bcsactwa narodo- skierowanie na 6 tygodni do jednej z miejmówcy na Krajowej Naradzie w Warsza- w tym względzie próby w Ministerstwie wego i podw:yższeniu poziomu ŻJcia wszy scowości kuracyjnych.
•
>lC •
wie zwracali uwagę, że odpowiednie i ce- Przemysłu i Handlu przyniosły natych- stkich ludzi pracy.
low_>. wykorzystanie rezerw
ludzkich
n. NOWAK: Skoro ma Pan zamiłowanie
specjalnie w biurach i urzędach pozostado lotnictwa I tylko re względu na rodziców
Chłopi
wia u nas jeszcze wiele do życzenia.
nie może Pan się poświ ęcić ulubionemu zawodowi , może rozpocznie Pan studia przyWynikało to poniekąd z tego, że w fagotowujące do pokrewnego zawodu. Mógłby
brykach łatwiej było skontrolować wydaj
w ęc Pan wst ąp-ić na Politechnikę na Wyność pracy robotnika w stosunku do ma
d7. l ał Koh1'trukcji Samolotów, lub Budo wy
szyny, przy której pracuje, niż zbadać
J.l;hszyn. Skoro nie zamierza Pan rozpoczyprzydatność i pracę urzędnika siedzącego
nać studiów wyższych. proszę skontaktować
łączności
wsią
po uszy w swych papierkach.
s ! ę z organiza.cją Służba Polsce. która proPrzy szczegółowym wglądzie w te spra
Akcja lącznośei miasta ze wsią wkra- ski.
wadzi .kursy motoryzacji lądowej.
wy okazało się, że istnieje wiele zakła cza z dniem 1-go kwietnia w pierwszą fa
Ekipy robotnicze ogarnąć powinny
*
dów pracy, gdzie przede wszystkim rażą zę realizacji. Uruchomione przy fabry- swym zasięgiem cdol.tntałt życia. wsi.
B x 303: Pro s zę w te.i sprawie udać się do
cym jest stosunek ilości pracowników pro kach łódzkich Bryga.dy Robotnicze w~1 ru Chłop powinien nabrać pełnego zaufania W y działu Zdrowia Zarządu Miejskiego, ul.
dukcyjnych do nieprodukcyjnych lub per szą w teren, by nieść pracującemu chłop do korzyści, jakie mu zapewni ścisły so- Piotrkowska 113 w ł,odzi. Nie przypuszczamy iednak, aby w tych
sprawach moi.na
sonelu pomocniczego, manipulacyjnego do stwu konkre1ną pomoc.
jusz z klasą robotniczą.
było wykorzystywać czyj aś uczciwo ś ć i popracowników samodzielnych i na kierow
24 spośród łódzkich zakładów pracy
W łódzkich zakładach pracy odbywają czucie
obowi ązku. Orientując się co do chaniczych stanowiskach.
zorganizowały już specjalne ekipy złożone się zebrania w celu rozszerzenia sieci łącz
rakteru swej znajome.i może Pan wywnioNp. we Wrocławiu znajduje się fabry- z fachowców, robotników przeszlrnlon)1ch ności ze wsią. Z każdym dniem zwiększa shiwać. czv to co ona mówi, jest faktyczn 'e
ka, która zatrudnia 205 pracowników fi- na specjalnym kursie i posiadających wy się ilość zakładów obejmujących swą ak- prawdą . Na jważniejsze , aby konsekwencji
zycznych i 105 umysłowych. Fabryka apa starczający zasób wiedzy.
cją poszczególne wioski. Z każdym dniem za tego rridzaju nieporozumienie nie ponoratów elektrycznych w Warszawie liczy
Zadaniem Brygad jest, między innymi, też wzrastać będzie uświadomienie klaso- siłrl d;:iP.cko, które jest najmniej winną isto42 proc. pracowników umysłowych,_ z te- pomoc przy organizowaniu świeUic, urzą we chłopa polskiego, który coraz bardziej tą w tei całej sprawie.
go 24 proc. urzędników administracji.
dzanie pogadanek, instruowanie i umacnia zdaje sobie sprawę z jedynej i słusznej
MARYLKA z ŁODZI: Kochana M·u·ylkol
Powyższe fakty wskazują, że taki stan nie chłopstwa w walce przeciwko wspól- drogi jaką jest dla niego wspólny marsz
Chętnie pomożemy Ci w Twym zmartw'erzeczy jest niedopuszczalny i grQŹny dla nemu wrogowi - kapitalizmowi, którego ku socjalizmowi pod przewodem klasy niu.
Wyjątek. który zacytowałaś jest z „Pagospodarki narodowej i należy z nim bez reprezentantem na wsi jest bogacz wiej- robotniczej.
(w)
na Tadeusza" Adama Mickiewicza. Książka
względnie walczyć.
ta ukazała się u nas już dwa lata ~emu w
W halach fabrycznych toczy się obecncwym wydaniu i ko::;ztuje około 300 zł . B~01'1:>1'7 wi ęc mogła nahyć ją w każde ) księ
nie przy udziale robotników, techników i
g <wn ~.
inżynierów nieustanna bitwa o przedter..,.. . . . .
............
..................
.......
minowe Wykonanie planu, o pełne wykorzystanie dnia pracy. Inac7.ej jest na ogół
w biurach, gdzie nie ma jeszcze norm
pracy, nie ma współzawodnictwa. Z cenStatystki mogą się zgłaszać
nych 480 minut dnia roboczego traci się
do atelier FP
mnóstwo czasu przez spóźnianie się dp
Dział
produkcji
„Filmu Polskiego" przypracy na prywatne rozmowy oraz wskustf,'puje do nakręcania nowej polskiej komi'•
tek wadliwej często organizacji pracy.
clii muzycznej o em<ineypa.cji kobiet p. t. ,.OW jednym z centralnych zarządów prze
ne mają glos". W roli główne.j w:vftąpl pomysłu pracuje 8 osób rejestrujących p>pufa.rna aktorka. Stefcia Górska. Obok nil"J
cztę
wychodzącą
i przychodzącą przy
zobaczymy na ekranie kilkaset młodych
czym ka1ida z tych 8-miu osób rejestruje
dziewczą,t w prrei;abawnych sytuacja<:h.
W związku z tym atelier ,,FP" przy ul. Lą
dziennie aż 72 listy.
kowej rozpoczyna od dziś werbunek studenW wydziale księgowości jednej z wielI tek w wieku od 18 do 22 lat, odma.czających
kich spółdzielni w Warszawie .12-to gosię odpowiednimi
warunkami zeVl'll~trmy
dzinne siedzenie w biurze jest niemal zami. Pierwsze11stwo mają uczennice \'11yi!zej
sadą.
Pracę możnaby wykona~ w normal
S1koły Teatralnej. Zgł:.>siać się w godz. od
n;vm dniu roboczym, chodzi jednak o go17-ej do 19-ej.
Krajowa Narada

stawiła przed masami pracującymi bojo-
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Codzienna noweUw „hxwessu"

URLOP
Na ulicy sprzedają już dziewczęta
pierwsze anemony. Nadeszła wio~ńa i
zaczynamy myśl~ o naszych letnich
urlopach.
Jest nas czterech i każdy z nas planuje co innego. Jeden chce .sw·o je wcza
sy spędzić w Ciecho<:f.nku, drugi w Cie
plicach, trzeci jechaó nad morze.
Tylko stary Koronacki powiada melancholijnie.
- A ja pojadę na wieś pod Łódź. Nie
będzie to efektowne spędzenie urlopu,
no ale co zrobić . I tak już nigdy nf.e
spędzę lata w tak rematyczny sposób,
jak dwadzieścia pięć lat temu!
Zaparił papierosa i zaczął opowiadać.
- Mieszkałem wtedv w Warszawie,
gdzie próbvwałem róinych zawodów,
aż wreszcie zaŁożyłem
biuro detektywów. Personel jego nie był liczny, bo
Fkładał się tylko z jednej
osoby, to
znaczy ze mnie, a i dochody nie były
·mponujące, tak, że postanowiłem zlikwidować
swoje
przedsiębiorstwo
:
wziąć się do innej owocniejszej pracy.
Wiaśnie w tym czasie zgł'Osiła się do
mnie dama o bardzo imponujących
kształtach i wyn~osłym spojrzeniu. Na
jej torebce błyszczała korona z dzie:
więcioma pałeczkami,
n.ie trudno m1
więc było zgadnqć, że dama ta pochodzi
z tak zwanej „lepszej sfery".
- Czym mogę służyć pani hrwinie'?
~ nodsunałem jej . krzesło.

-

Skąd

pan wi e .

że

jestem

hrabiną?

spo jrz3 ła na mn( e ze zdz'wieniem.
Obrzucilem ją uważnym spojrzeniem
i zauważyłem, że na palcu ma dwie
grube złote obrączki , a na szyi złoty

-

medalion z
ca.

miniaturką młodego chłop·

Zrob;łem tajemniczą miinę
łem

i ukłoni

s<e.

- Wiem o pani inne jeszcze rzeczy!
Na przyklc:d to, że jes t pani wdową, że
ma pani jedynego sy na, którego kocha
pani z całego serca i że w jego to sprawie raczyła s i ę pan i· do mnie pofatygować!

Arystokratyczny babsztyl
spojrzał
na mnie ze zdumien'em.
- Wszystko s:".ę zgadza! Jestem rzeczywiście wdową i przyszłam tutaj w
sprawie mojego syna, Rafała. Niech
pan sobie wyobrazi! Ten smarkacz zaręczył się z córką krawca!
Tak jest!
Ze zwykłą córką zwykłego krawca,
szyjącego spodnie dla ordy narnej hołoty! On. potomek znakom iłtego rodu,
którego p radziad j eź dz'ł z Zy gmuntem
III na p olowania, a którego prababka
była j e dną z b ogdan ek Augusta Mocnego„ .
- Ród pani hral:Ji".ny ma rzeczywiś cie ws paniałych antenatów! zauważy łem trochę drwiąco i dlatego zgadzam się . że mezalians syna pani jest
oburzający. Ale n i-ech pani mówi da-

lej o co chodzi.
kanałów. Stąd też wysłałem do hrabiOtóż wczoraj ciągnęła wzbu- ny
pierwszą depeszę,
żądając dalszej
rzona dama - po dramatycznej rozmo zal:czki, która istntn'·e została mi potem
wie rzuc:łam mu alternatywę: „wybie- telegrafjcznie nadesłana.
raj mnie albo ją!" - i ten niewdzięczWzmocniwszy swoje mocno nadwynik wybrał tę drugą!. .. Po prostu znik- rężone bumblerką w Wiedniu i Wenenął z mieszkani a, a z leżącego na jego cji fundusze, udałem się do Florencji,
biurku rozkładu jazdy wyvm;oskowa- a stąd do Rzymu. Ale bawiłem tam
łam, że szaleniec wraz ze swoją kraw nil!długo , ponieważ nie znoszę wielk:ch
cówną pojechał do Włoch. Niech więc upałów.
Otrzym:rwszy więc od hrab~
pan jedzte w ślad za nim, odszuka go i j ny dalsze subsydia, udałem się do Aba·
nie dopuści, ażeby popełnił ostateczne 1cji.
głupstwo! Niech mu pan wytłumaczy,
Ach, mQi panowie może sama plaża
że gotowa jestem wybaczyć mu znie- w Abacji nie jest specjalnie frapująca,
wagę, jaką rozkn~awi ł moje macierzyń ale za to ten kolor mo.rza, te w _eczory
skie serce„.
1 księ~ycowe na promenadzie!
Ach, to
- Rozumiem hól pani! - rzekłem z I oył naprawdę urlop, którego nigdy w
udanym wspó łczuciem tylko zazna- życiu nie zapomnę!. ..
czam, że ta wyprawa kosztować będzie
Tu stary detektyw zadumał się, a
niemało! Jakąż wiqc sumę raczy łaska- jeden z nas zapytał .
wa pant wyasygnować na ratowan!e
- No dobrze, ale czy odnalazł pan
honoru swojej rodziny?
wreszcie młodego hrabiego i jego naSpytałem się jeszcze o adres owego rzeczoną?
krawca, a potem utytułowana baba wy
- A, prawda! - uderzył się w głowę
dobyła z torebki paczkę banknotów, Koronacki - zapomniałem wam powie
które ~ kolei zniknęły w moim portfe- dzieć, że mając wtedy trzy god2foy cza
lu, ja natom.ast zobowiązałem się, że su, przed swoim wyjazdem do Włoch
jeszcze tego samego dnia. to znaczy za odszukałem owego krawca i od n iego
trzy godziny, wyjadę do Włoch.
I też dowiedziałem się, gdzie w tej chwili
B?.bsko było widocznie po<;iejrzliwe, I mogę znaleźć jego córkę i Rafała, któ·
bo osobiśc ie odprowa<lz'ło mnie potem rzy zamieszkali w jednym z małych
na dworzoc , n;e szczędząc dalszych rad warszawskich pensjonae1:ków.
wskazó•rvek.
Nie byłem przecież głupcem i nie
Naresz ·ie pociąg ruszył.
chciałem, wyjeżdżając do Włoch, płacić
Po dr•)dze wstąpiłem do pięknego komorne za swoje mieszkanie. Więc też
Wiedn:a zwiedziłem jego muzea, ogro- 1 na czas swojej nieobecności wynająłem
dy i wb 'arnie, a stąd pojechałem do je młodej parze: Rafaro'vi i jego narzeWenecj
Tu przesiedziałem parę dni, 1czonej. I mam wrażetr:.e, że w gniazdku
podziwiając stary gród dożów i sennych] tym czuli s i·P, oboje bardzo szczęśliwi!. ••
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WACEK: - Wiadomość o forsie!
JAS: - Pani"e ładny! Ptaszka pan
Powiedzlano mi, że na
SOBEK: Panie Wiciu, pan osiSĄSIEDZI: WICEK: - Prima aprilis, co?
wiał! O, plama na ubraniu!„. Szczura rynku dają darmo zupę społeczną, ale ma na głowie!„.
W ACF~K: - Nie żaden tam prima
smar
łbie,
we
fiołki
ty
A
WICEK:
mu ktoś przyczepił! Prima aprilis! Pri- to był prima aprilis„.
tylko mandat karny za niezaapr111s,
kaczu jeden! Rozumiesz?
WICEK: - ('zy taki pan głodny?
ma aprilis!„.
Azora!
meldowanie
ptak!„.
n1prawdę
K:edy
JA$:
SOBEK: -- Nie, tylko, że darmo!
WICEK: - Durne dowc'.py!„.

y lew
Groźn
cyrkowei
s!ę z klatki
wvrwał
Cyrk Nr 2

ro.zbił

swe naminty

:.cz;r:~a.:f::n~:,~ ~~e~~i~~~~we

·
Kom e· t n·c1··e ·o RN -o"w
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próby, m. /

I otóż w c1asit> próbnt>tro przeclstawleuia
4-letni lew „ADJU~" cclmóv.:H . posłuszeńśłws. Wyrw11.w~zy su; z klat.ki, Jak szalony
począł biegać 1>0 placu, w~·wołują.c nozumia

j

Plerwsze nowaU.iki

pojawiły s:ę w sprzedaży
O tym, że słot'1ce grzeje coraz lepie.i. 1noiemy ~ię juz przekonać w sklepach. Na p."ilkach i w kr~ąach pQjawily się bowiem 1>lnwsze n{lwalijk:. na które tak długo czekaliś
my.
Hodowcy insµel-:towi oddaią do łódzk:ch
sklepów coraz większe ilości śividei jar~y
ny. Zwi<;kszająca się stale podaż , Si1'.nvod JW dna głównie dz : ałaniem słońca. pociąl!a za
!'ot-ą zmiany w cenach, które. wyrainie 01uda.ią niemal z .każdym dniem.
'lak np. główka sałaty kosztuje obec:iie
w sk!cpach spółdzielczych maksymalnie 30
70 :r.loty;.·h.
dotych. pęczek rzodkiewki
Str•sunkowo drogi jest szpinak, za który pti.
c,my jeszcze 330 złot:vch. N8tam·as1 ce-ia Tl'I
szczypiorek wynosi 10 - l:> złotych za rc;ozek.

można ~o l'ÓW
nleż. kupić w.„ doniczce, płacąc za nią '>k•1lo '11l zfotyclt. .Jest z tego dużo korzyści, ::i?w1e;11 szczypiorek po wyc : ęciu znów od ·asta.

Jdll chodzi o szczypiorek,

Tłuszcze na bony

• zna1•dq swe
• I nic
h dZie
I
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I poszcz eno nyc
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ły popłoch wśr~d o?ccnyc~. Nie~oswia~czo-

n.• 11ogr(}mca rue mug! solne z mm dac r:idy. Nic pomogły groi.Jic okrzvki trza.skanie
biczem i razy, a na.wet strzaiy ~ pistaktn.
Na
żona pogromf'y.
S~·tmicję Ul\l.Y.lwala
jej widok lew czym prędzej scilowal ~ię d'>
(kl.)
lclatbi.
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Powstanie trzech Rad Dz!elmr.owyrh
mieście jest już tylko kwestią
krótkiego czasu. Decyzja o ich utworzeniu zapadła już formalnie na plenum
Miejskiej Rady Narodowej.
Na podstawie zaleceń władz centralnych oraz na podstawie ustawy z 1944 r.
o orqanizacji i zakresie dział;;inia rad
narodo,~ych -;--- Rady ~zielnicowe hęd~
po?1ocmczyn11 organami sam~rzą,dow.~m~,
ktor? pozwolą włarlz.om naw.1ązac .bhzszą
wspnlprac~ z masami rohotn1czym1, z terenowymi organhmcjami społecznymi i po
W vcznvmi, a {!łównie z mając~·mi pow~tać komitetami blokowymi.
Ii:iicjatywa Rnd w dzied;i;inie inwestycj~
1 licznych spraw komunnlnych pozwoli
~amorządowi bliżej zaznajomić się z potrzebami dzielnic robotniczych i sprawnie:i rozwiązywać wszystkie ich bolączki.
Obecnie trwają przyg-ofowania do mon
towania Rad Dzielnicowych. Opracowano
juź projekt statutu który będzie poclstawa sCormowi-.nia składu osobowego Rad i
ich dziafalności. Projekt fen . oczywi~cic,
bęclzie musiał uzyskać aprobatę MRN.
Jakie są główne postanowienia statuto

j naszym

NaJv,razmeJS<..vm z mch

Rada Dzielnicowa śródmieścia liczyć bę

Jest para-

traktujący o kompetencjach. Mówi clzie definitywnie 80 radnych, dla obszaru

on o tym
rachiczni~

że „Dzielnicowe Rady są hieMiejskiej
podporz;~dkowane

starostwu północno- 6-i radnych, a poludniowo56 radnych.
łódzkiemu Nad ;:irawjdłowością ukonstytuowan ia
czuwać będzie
się Dzielnicowych Rad
·
MRN-,
p 0 skompletowani u Rad, jej członko
wie złożą na pierwszym posiedzeniu ślu
bowanie, analogiczne do tego, jakie skła
dają radni miejscy.
R d 1 ł d . · będzie z 3
d'
j
ł r~;y ii.:m a ~ {_a ac się
1
cz on ow przewo mczącego oraz_ ~go

dzielnicy

podległej

łódzkiemu

Rachie Narodowej w Lodzi".
Do zakresu działań Rad należeć będzie
ustalenie potrzeb dzielnicy i ich zgiaszanic do l'\'JRN, opiniowanie spraw, przeka
zanych . przez MRN, Zar7;ąd Miejski,
w~g~~dme starostwa grodzkie, '':'ydawme
opmu o kan~ydata_c~ ~a st~no;v1sko starosty grodzkiego, micJowame 1 przeprowadzanie akcji społecznych na tPrenie
dzielnicy, kon.trola z punktu wid"enia lecelowości prac~· Starostwa
galności i
k:z~~;nl~
G~~lz}def!o, narlzfrr ~ad działnlnością ko- ~~ępcyt P?woł~ne _b7~ą
a ł nas ~pUJRCe . omis]~· ?g~ nf, ~ 1_ t
m11etow blokowych itd.
1
spo „ os:v ;. v
Wa~:ny jest dział statutu, okre';lający I ~pn ec:meJ, zdr_owia, op~ek'.
11
, 1 zaopatrzenJO\, •
skład Dzielnicowych Rad. Ri:dą się one 1 kultury •.. lokalo:--o-a
1
.
skfodały z przedstawicieli , delcgowa- oraz. ko~ISJa kom te:ow blokowych.
Dziel~1cowe Rady Jako or~ana k.oi;itroh
nych przez organizacje polityczne, gospodarcze, zawodowe i społeczne, działające będą _miały pra~o wyznaczac kom1s3e. ~o
na terenie dzielnicy oraz z osób spośród badan poszczegolnych spraw, a k?m1s~e
zaslu7.onych pl'zedstawicieli wojskowości, te będą wzywały dla przc!'łuch1wama
nauki, sztuki i pr<>cy społecznej, z tym, że 1 zainteresowane strony, świadków i rzeliczba dodatkowo dobranych nie µrzel-.ro- I cz1)znawców.
Posiedzenia Rad są w zasadzie jciwne,
czy jednej piątej, ogólnej liczby radców.
ale w poszczególnych wypadkach będą mo
ixły uchwalić tajność obrad. Sekretariat
Rad prowadzony będzie przez Starostwa
Grodzkie.
W końcu warto jeszcze dodać, że każda
uchwała Rady Dzielnicowej, sprzeczna z
wzgl. niecelowa - będzie
przepisami,
uprawianie tego procederu. Są nimi:
uchylona w trybie nadzoru
być
mogła
Stanisław Wypych z Piotrkowa, Słowa przez
Miejską Radę Narodową bowiem
ckiego 61 - osiem miesięcy obozu i 100 MRN ;est władzą nadrzędną rad terenot?s. złotych z zamianą na dalsze 3 miesią
ce obozu, Stanisław Mózga, zam. w Swię
tych Laskach, pow. Skierniewice - 6 mie
sięcy obozu, Leon Swiątczak, zam. w Bron
kach, pow. Sieradz - 6 miesięcy, BroniPamiętnej, pow. będą szkoleni na specjalnyc h
sław Kubiak, zam. w
Skierniewice - 4 miesiące, Jan Kucharkursach
ski, zam. w Kampinie, pow. Łowicz - 4
PCH rozszerl.'~ znacznie sieć swych sklemiesiące, oraz Wacław Jędrzej<:zak, zam.
w Różycy Rudnickiej, pow. Łowicz - 3 pów, zarówno !-~terenie naszego mi.asta
(kb)
jak i województw 1t!\.by zaś placówki te
miesiące.
obsadzić wykwali żJwa1wm personelem,
uruchomiono kursy ~na kierowników sklepów i ekspedientów.
Po miesięcznej nauce absolwenci otrzy·
mają zatrudnienie w Łodzi oraz w woje(bk)
wództwie.
-:o:-.,...
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Nieuczciwi

rzeźnicy

skierow ani do obozu pracy w Milenci nie

W dniach od 1 do 9 kwietnia odbywać się
bedzie sprzed<iż tłuszczów na bony. Na odciWprowadzenie do obrotu mięsa, pochonek J kat PR otrzymamy pół kg. słoniny, na
uboju, nie tylko
odcini>k 4 kat. R i odc. 4 kat. RD - ćwhr~ dzącego z nielegalnego
mięsną, lecz
kę margaryny. Po !l-tym kwietnia niezr;)<Jli- podważa planową gospodarkę
także przyczynia się poważnie do wzrostu
7.ffw;ine C'dcinki \racą swą ważność.
spekulacji. Ponadto jest ono często powodem ciężkich zachorowań nieostrożnych
konsm.Tientów.
Delegatura Wojewódzka Komisji Speznęcał się nad swą córką - cjalnej
prowadzi więc ostrą walkę z rzeź
ka!eką
nikami-szkodni kami, którzy nie hacząc na
Krótki, lakoniczny akt oskarżenia , · za- nic sprzedają ludności mięso podejrzane,
mykający się zaledwie w trzech zdaniach, go pochodzenia.
W ostatnich dniach wysłano kilku spenabrał przerażającej wymowy w czasie
wczorajszej rozprawy w Sądzie Okręgo kulantów do obozu pracy przymusowej za
wym. Na krześle, ustawionym przed stołem sędziowskim, siedzi młoda kobietalap6wkę
kalek;:i. Kikuty nóg okryte są pledem. Zeznaje w charakterze świadka i oskarża
sw~jego ojca - alkoholika, który ją gło
dzi, bije i maltretuje.
- Wiem, że jestem ciężarem rodziny, ale
usprawiedliwia się nieszczęśliwa, przemysłu
Urzędnicy
czy to z mojej winy? Przecież nogi strapowstanie przy ul. Wólczańskiei
ciłam w 1946 roku podczas kata.strofy koSądem Doraźnym
lejowej pod Karolewem!
Plany budowy nowej centralne.i strafoiny
Poza tym obydwaj, przekraczając swoGorączkowo poszukiwano czegoś na staStefana
Sąd skazał wyrodnego ojca Straż:;· OgnioVI ej,
ośrodka szkoleniowego
i
tku szwedzkim tuż przed jego odpłynię je uprawnienia, weszli m. in. w kontakt który ma powstać przy ul. Wólczańsld~j
Sfawii?órskiego .na 8 miesięcy więzienia.
ciem z Gdańska. Żołnierze W. O. P.'u z kierownikami spółdzielni „Czuj-Czyn" 111-115 - zostały już przekazane do zatwie::Nagle Stanisławem Szewczykiem i Mieczysła dzenia.
przetrząsali wszystkie zakamarki.
wyciągnęli ukrytego w węglu mężczyznę.
Z początkiem sezonu przystąpi sią .fui; do
wem Sudrą, którym nielegalnie sprzedali
Jak wiadomo, obecna strażnica
budowy.
Byl nim poszukiwany przez władze
skórzanych
będziemy kupowali w sklepach Stanisław Szewczyk, b. kierownik spół około 11.000 kg. odpadków
prz:v ul. Daszyńskiego zostanie zburzon:i.
za łapówkę w wysokości 10 ~ OOO zł.
(kb)
Poważne zmiany zajdą na odcinku han- dzielni „Czuj-Czyn" w Łodzi.
o
pośredni
za
że
ustaliło,
Dochodzenie
wła
Na krótko przed tym wydarzeniem
dlu nabiałem. Dotychczas sprzedawano w
na c1:arny
sklepach jaja często o bardzo brudnej dze wpadły na trop olbrzymiej afery, do- ctwem spekulantów odpłynęło
k~, odpad100.536
i
skóry
kg.
4.342
rynek
dyB.
skórzanym.
przemyśle
w
m;:iłe.
konanej
skorupie, a przy tym bardzo
Na lorze kolejow:vm Widzew - Cho.iny •
Od dzisiai natomia5t do sprzedaży kie- rektor Centr. Jfanrłl. Przem. Skórzanego ków skórzanych, wartości ponad 10 milio- znaleziono Z\yłoki lurl7Jtle z odcietą, głową.
złotych.
nów
Wydziału
naczelnik
i
czym
Tobik
przy
E<łw1trd
czyste,
jaja
będzie
się
rować
Przeciwko zaaresztowanej czwórce spe- J~~ . się. ok~zało. b~ł to n~ejaki Kazimlefz
ich waga nie może być ni~sza niż 55 gra- Garbarskiego - Aleksander Leśniak przyprz.v u_I.
sporządzono już akt osknżenia. C~<s10łk1ew1cz, lat A. zam1eszl~~ły
klliantów
mów. Nabiał zabrudzony oraz bardzo drab dzielali w pierwszej połowie 1948 roku
. I P1eprznwej. W celach samobn,1czyrh rzu<'1ł
·
. k .
desverackiego
tei:to
łanówki
za
Prz:vczyn:v
przetwórpooią!l'.
instytucjom
rP.lów
pod
ri,.,
się
ho„2·:do
Dor:n:nieistniejącym
Sądem
ny używa11"
Stana om w rotce Drzed
Cp) krn!m nie ustalono.
fkb)
olbrzvmie ilości skórv.
.iym.
czvch

wl;rowni;; sklepów

Zbrodniczy ojciec

Z

prz ydz iela li skó ry
z
przed

skórza nego

Nowa

strażnica

Tylko czyste jaia
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,,Puchar Tatr••

czyli „Jasne

wyników

łany"

na sportowo

Film Polski zd-0był się na krótl{ometrażów
Opierając się na wynikach, uzyskanych w berg, Starybrat, Serafini (trójskok), K. Hoff- kę „Puchar Tatr". Zapowiedż filmu wywoubiegłym roku oraz podczas mistrzostw Pol ma.n (trójskok i dysk), Morończyk, Małecki, lala wielką radość przede wszystkim wśród
ski w hali, Komisja Sportowa PZLA ustaliła Mucha, Grohman, Majcherczyk, Frost (tycz- tych, którzy nie byli w Zakopanem na wielkadrę reprezentacyjną lekkoailetów, w skłatl ka), Szendrielorz (tyczka i. oszczep), Łom<>w- kich zawodach narciarskich. Ci, którzy poktórcj wchodzą:
ski, Praski, Makulec, Grzelski (kula i dysk), dziwia.li bezpośrednio tę imprezę, cieszyli się
MĘŻCZYŻNI: Kisz~a (100 i 200 m. oraz Prywcr i Pieńlmwski (kula), Gburczyk, Ja- również, że przed oczami ich znów przesuną
skok w dal), Stawczyk (100 i 200 m. i skok w rzyński, Abramski, Kozioł, Szelest, Kurek się obrazy pięknych zawodów i piękno cudo
da!), Rutkowski (100 i 200 m.), Lipski (100, (<>szczep), Masłowski, lfozubek; Sobota, Ko- wnych Tatr. Niestety. lipa„. czyli „Jasne Ła. 200, 400 m.), Adamski (100 m.), Buhl (100, c-0t, Sobecki, Więckowski (młot).
ny".
200, 400 m.), Grzanka (100 i 200 m.), Mach
KOBIETY! Hejducka, Adamska, OrsztyDo jasnych łanów!!! Czyż nie mogliśmy
~~~ (200 i 400 rn.), Statkiewicz (400 i 800 m.), Gir nowicz! E. Wajsó~a, Gorakowska. OOO m.),, slę zdobyć na PRAWDZIWĄ reklamę? ClYŹ
Her i Lipiec (obaj 400 m.), ICorb:m, Wideł, Moderowna, Gburkowna 1100 m. i sl•ok w nie można było pokazać wielu, wielu ciekaI'tfirow:;ki i Kuraś (800 m.), Widerski, Dychto, dal), Gębolisówna ~100, 200 m. ~ skok. w da I), wyrh rzeczy i momentów, które faktycznie
Mańkowski, Szymański, Kubera, Kuśmirek Słomczewska (100 i 200 m.}, Wilhelmi, Broc- miały miejsce?
(1.500 m.), Nowak (8!10 m., dysk, wzwyż), kówna, Piwowarówna (200 m.), Cie likówna
Gdvby Film Polski zapowiedział krótko·~~~-·
Kwapień (l.500, 5.000 m.), Kielas (5 i 10 km., (200 i. 800 m.), Su.mińska, ~uhlŻ!lnka ~ i li, metr~żówkę „Fragmenty z Pucharu Tatr" Porucznik szybko zl)icgł ze wzgórza i 5 km. z przeszkodami), Boniecki (5.000 m., Totykowna, . Was1leY'~ka . i An~eJ~ws~a zgoda, nie mielibyśmy żalu. Ale po cóż tak
I podążył w kierm1k~1 wioski. Opancwało i 3 km. z przeszkodami), Dzwonkowski i Bo- (800 m.), Mitan, Goscmiakowna. Pa:i:dzi<>row dłur,o łudziliśmy się, że zobaczymy coś wię
go jakieś złe pr::ecz ~•.cie. Ledwie dopadł l cz:ir (5 ltm.), Płctkowiak (5 i 10 km.), Miel- na, Orzełówna, Pachlowa (80 m. ppł.). Pes- cej?
do lasku okalającegn ~Jnla w:;i S!)Osi1:zegł czarek (10 km.), Feryniec (3 l{m. z !>rzeszk.), kówna, Piwowarówna (200 m.), Cieślikówna
!IO !>roc. kinomanów, którzy nie zna.ją Zana niebie krwawą łun~. Pncbic~ł przez Adamczyk (110 m. ppł .•. sl;:ok wzw~, w. dal, PJ?ł. i skok w_ dal), Różalska, Rącze~rska, Pan kopanego, chctełi choć przy takiej okazji porzadki zagajnik i u ·j;·zoł wrnystkie damy. !yczka. kula), Duneck1~ s.kalban~~. Fibak, kow.na, Herd?w_na, Leszner. Pas.z_kowna, Bo- rlziwiać zimową stolicę, Kasprowy Wierch,
ł
· · • I1
· •• 1 1. i1 J
1 Gralka (110 m. ppł.). Krzyzanowsk1 (110 m.
row1ec, Łodu.i:ynska (skok wzwyz), Nowako- Gub.dówkę, (pokazano tylko kolejkę, domy1·
wk' p <nruemta~ ' a, l::>ro.:, ~k~ l ar? ~.c~y-;•p;ił., trójskok, tlysk, kula), Osiński, Więcek I wa, Legut-ko, Kwccz:rnlta (skok w dal). Bre śliliśmy sie że ze_bata) i inne tereny. na któ1
ow napas UJącycn „nnu.n" ,e rnuie •. ~ ·
i Wic;cek II (10 km.), Pu'.l'Jio, Gąso~ki, Wdo.w gula~ka, Ditkowska, C!eślewicz (kula), . Fla- rych odby;ały się zawody, lecz gdzież ci za
lli~IS~~·~~~-.-~-~-~~:I
r.zyk, Rzeżniczek (400 m. ppł.), Zwoliński kow1cz, Szendzielorz, Smoradzka (kula i osz woclnicy zagra.niemi i nasi? Czy to nie jest
, '
'" ~':?/
. 7'\
!sk(lk wzwyż i t..-ó.jskck), Paprocki (sko-k C'Zep), Drzewiecka (kula i dy.sk), .Dobrz~ń~ka dl:J, nas reklamą, że kilka państw brało uwzwyż), P?..włowslti, Milewski, Ohnso-rge Bregulanka (dysk), Stach()IWicz i Kc-rukow- dzial w wielkich zawodach narciarskich wła
~
I//
i
h
(skok w dal), Kużnrlcki (skok w dal i osz- na (dysk i oszczep), KLimowska i Brześnfow- faie na na.szych terena'ch? Chcieliśmy wi~ka (oszczep).
dzieć imponującą defiladę po ohvarciu zawo
--------dów i sam moment ich otwarcia. Nie wiemy,
jak wyglądał stadion, loże sędziów przy sko
czni, trybuny i loże z Panem Prem!erem ora'.!: elitą. sportową.
,':f..
~
Zamiast tego operatorzy pokaz.au nam twa
,-. ~ '.
il.!
.
rzyriki swoich znajomych, wprawdzie bar\tZ,li{~
J · ~-:.
, ·
1
1 · ł
Ł d · d t t · d ·d 1 h
h d
ładne, lecz nam, sportowcem, onr do
,
Sezon pięsc1ars
'i na eza w · o z1 o s rzos w m ywi ua nyc , wyc o ząc z za- dzo
szczęścia nie były potrzebne. Chcieliśmy ra..;;'
najbardziej udanych. Liczne poważne im- łożenia słusznego, że b<>kserom również cze.i widzieć nieprzeliczone tłumy. które cią
prezy, wśr~d k.tórych ;iie brakowało na- należy się zasłużony odpoczynek. Trochę gnęły olbrzymimi falami ze ws:i:ystkich stron,
w_et sp?tkan m1ędzyp~nstwowych, wy~eł- 1 przez to wcześniej zakończy się sezon, olbrzym;e ilości sań, autobusów, zawodniPorucznik nie zastanawiając się, że jest n 1łv
iemal wszystkie wolne termmy
k1iw„. Gdz:ie.ż te ph:kne bramy i dekoracje w
: · do
n tego dodamy szereg
b ez brom· c h wyci ł jak iś dr.ąg 1· dopa dłszy Jesli
·
· lecz nie będzie kłopotu z obsadą mirr1i'es·c.'e, i' na stadi·nru'e,
n"," kto're zdobyło si'„"
zorgamzowa
k
"
·
.
- strzostw Polski. ł,ódź miała w tym ro u Zakopane wielkim n11kładem l)racy I pienię
oprawców począł siać wśród nich spusto- nych kursów doszkoleniowych dla zawod- dość wrażeń _ trzeba ją oszczędzać.
dzy, by gadnie pnwltać gości zza granicy,
szenie. Położył pierwszego jednym udcrze-. ników i sędziów, zrozumiemy jak wielki
Wolny czas ŁOZB wykorzystuje nato- przybyłych na międzynarodowe zawody narniem i już oglądał się za następnym.
kapitał prac~' wniesiono w łódzki sport miast na opracowanie sprawozdania ze I ciarskie. Niestety, ~szystki: te naj~~tctniej
::--~-,~. pięściarski dla jego - rozumie się .
.
. .
sze 01<>rnentv zawadow pominięto.
dobra.
swe] działalnosci. Ma ono podobno streStanowczo, „Puchar Tatr" na ekranie nie
Nic więc dziwnego, źe ŁÓZB czuje się. szczać się na 250 arkuszach maszynopisu. 11dał się.
przemęczony ruchliwą i pełną inwencji Zwłaszcza akcja na fundusz odbudowy
działalnością i to tak dalece, że postano- Warszawy zajmie w tym sprawozdaniu
WYSCtgt
wił nie pmiprowaclzać w tym roku mi- wiele miejsca.
urudza1ą
ŁKS
ó~niuza
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Ierwsze
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Doroczny
biegoczekuje
im. wBr.
Szwarca
Na liczne
Poznaniu \Varta
zgłoszenia

Warta poznańska urządza w dniu 18 kwiet w ogólą (seniorzy), i dwa razy kolejno wzgl.
'Ilia tli., w drugi dzień świąt WiclkanccnJ1rh trzy razy w ogóle (juniorzy).
doroczny bi~g na przełaj im. śp. Brcnislawa
Zgłoszenia należy nadsyłać do sekretariaSzwa-rea, .zasłuźonego członka klubu, który tu Warty, (Aleje Marcinkowskiego 20), do
Ale siły były nierówne. Japończycy, z~inął w okre.~ie. <>~up:icji: Bie~ t~n odbędzie dnia 14 kwietnia. Start i meta biegów na ho
widząc swych powalonych kolegów rzucili się w kategoru Ju~iorow I sem~row. Dla ~al isku Warty przy ul. Rolnej. Bieg rozpccznie
•
•
leJ>!;zych zawOOnikow, dla klubow i orgamza
się .całą gromadą na l{r.zyc}rie.go. Przez cji sportowych, przewidziano wiele nagród się o godz. 11-ej. Spodziewamy się, że lekko
atleci łódzcy skorzystają z tej okazji i niejechwilę nasz bohater bromł się 3eszcze, ale przechodnich i indyWidualnych.
den z nich weźmie udział w biegu im. Brootrzymawszy potężny cios rewolwerem wl Bieg ten odbywa się rok rocznie w drugi nisława Szwarca, żeby spróbować
swych sil
głowę stracił przytomność.
dzień świąt Wielkanocnych, a udział w nim w wake z czofową ldasą biegaczy polskich.
mogą brać wszyscy zawodnicy zrzeszeni. j1k
I i niezrzeszeni dopuszczeni przez lekarza. w
Zebranie Resursy
PRZETARG
biegu obowiązują przepisy PZLA. D~·stans
ŻWIR ł PIASEK zakupią
Państwowe dla juniorów około 1900 mtr., dla seniorów
R:oc!Illeślnic~y. Kłllb. ~portowy
„Resursa"
Przedsiębiorstwa
Budowlane Zjednoczenie - 3.800 mtr. Zwycięzca w grupie seniorów z~o!uJe na dz1en .2 kw.etma. 1949 (sobota) o go
Łodzkie. Oferty w zalakowanych kopertach zdobywa
puchar wędr<>wny,
diarowan:v dz1111~ 19,00 . "'! pierwszym, 1 o godz. 19,30 w
z r.apisem „Zwir i piasek", oraz próbki na- przez p. Piaskowskiego, a w grupie juniorów drugim terrmme doroczne ZWYCZAJNE WAL.
leży składać:
PPB Zjednoczenie Łódzkie, nagrodę przechodnią p. Horąziaka. Na-:rrndy N.~. Z~BRANIE w lokal~ klubow~m . przy ul„
Wydział Zaopatrzenia, Łódź, ul. Rooseveita te stają się własnością zawodników jeśli bę 1(1ł.nsk1ego 123. Z uwagi na
waznosć
spraw
14, do dnia 10 kwietnia włącznie.
53ł-k dą zdobyte trzy razy z rzędu lub cztery razy 1obecność wszystkich członków obowiązkowa.

„ • •

W

W niedzielę, 3 kwietnia 1949 r., o godzinie
9 rano Sekcja Kolarska ŁKS Włókniarz urządza wyścigi na szosie
dla swych <!złon
ków. Start i meta w Pabianicach pny Parku Wolności.
Wyścig dla posiadaczy rowerów t:.1c·ystycz
n~· ch na dystansie 15 klm. oraz dla lic~ncji
i kart (razem) 50 klm.
W tym samym dniu turyści klubu :-ozpoczynają sezon wycieczką do Pabiani:::. Wyjazd o godz. 8-ej rano z lokalu klub~1. Piotr
kow~lrn 272a.

będzie grai
kontuzja Białasa

Parpan
Poważna

Sro<lkowy pomocnik ,.Cracov!i" Parpan,
który w wyn'ku kontuzji pauzował dwa tygodnie, wystąpi ju:i w najbliższym meczu „Cra
covii" przeciw AKS.
Doskonały napastnik ZZK (Poznań) E(lmund
Białas uległ w czasie meczu z A.KS-em (Cho·
rzów) powainej kontuzji kolana.
Białas będzie zmuszony wycofać się na dłuż
szy czas z czynnego życia sportowego.

sąs 1i edniej oa1zy wyglądały z daleka jak chwilę do konsulatu niemiecikieqo i po-

I

koronkowe wachlarze, którymi eg·ips.cy rozmawiać tam o pewnych nieobchodzą
niewolnicy wachlowali twa1rze znużo- cych ciebie sprawach,
nych żon faraonów. Bjoms-on spojrzał
- Doskonale! A ja w międzycza.sie
gdzieś dale1ko i rzek!ł mnLej więcej to skomun·ikuję się z Teresą! - zawoła~
sarno, co powiedz1 i ał w tamten poże· Strzelmirski.
gnarlny na·sz wieczór, kiedy s'iedzleliśmy
Widocznie jednak było zapisarne w
razem we trójkę w kawia.mi „Grenada". gwiazdach, że wieczór ten srpędzą n!e
„Najlepszą i najwiemiejszą kochan- w frójkę, ale we czworo, bo k•iedy zna·
ką
jest jednak pustyni·a: ta nie zdradzi leźli się przed bramą tuż obok zatrzy·
42)
na•s nigdy!''
ma·ł się elegancki „Rollce Roys'' i wy- Ogairnęro
przeczucie. wierny na B}omsona. Ale Bjomso.n był
I wówczas też z.rozumialfern, że kaipi- skocz~~~a z niego Felicja TY'Chwiczowa.
Przestrnszy'ł;em się, e może tam, wśród chmurny i milczący.
tain Bjornsorn, ma·jąc do wyboru między
Pani Tychwicwwa wrncała W.-aśnie z
piasków gorącej Sahary znala1z~ swój
Kiedy pół godziny potem Ingeborga Ingeborgą a Saharą, wybrał tę ostatnią UJE--żdżalni, zwa·nej powszechnie „Taterepilog romarns, jarki kiedyś rozpoczął się wsiiadała do auta, mikzall: również.
i że nigdy już więcej nie powróci do pa sc:lem", gdzie elita towairzystwa łódzw kraju błęk1itnY'ch fiordów i białych Io·
- Zegnaj! - powiedziia~.a Ingeborga ni swoiich pie-rwszych mł-odzieńczych k ego ćwiczy-le się w kunszcie konnej ja
dowców.
i głos jej za;;amał siię nagle.
snów.„
zdy.
- Jak postąpił ternz Olaf z kobietą,
- żegna1j! - odparł krótko Olaf.
c:i Tu O•f?O"".'iadaiją~~ prze:·~a~ m~wu, a
żona Józefa Tychwicza ubrana była
1
która zwichnęł1a mu życie? Czy przebaKobieta przY'sboni'ł1a chusteczką oczy: ~ .rze,mmk1,
zauwazył po głosem. .
w spodnie, kokieteryjnie wciętą ciemną
czył jej, czy też może„.
pewnie plaik:i·ła. Ale Ola·f nie widział już
- fo bY:ło naprawdę V.: stylu BJ?rn- 1Tr"3~ynarkę, na nogach miad·a wysokie la
Nie mogąc doczekać się ich ;::i:::wrotu jej rez, bo, odwródwszy się, wolnym sona,
BJo?mson . stał s11 fana1Y'~ 1 ;m kierowane buty ze srebrnymi ostrogami
pośpieszyłem naprzeciiw.
krokiem wszedł w mrok fortecznej bra _pustym. A ty. Czy rne tęskrnsz za nią.
.v ręce zaś trzymała białe rękawiczki i
Nie us~jldi.em jedrnaik da•leko, bo mo my i sk·i erowafł s 1ię w strnnę swojej ka1n t - Trochę! przyzna•ł von Osten- szpicrutę ze złotą rączką.
wu uj•rza1i:em tam, da1leko, na tarn sre- cela1nii.
s r-om.
.
brno - z~iotego piasku dwie błękitne syl
Tu Ostenstrom zapailił nowego papie
Znowu prze.z pa 1 rę chwil siedzieli w . :- .szy<kowna kobie19! - mruknął n~
wetki: to Olaf i Ingeborga wraca Iii do rosa, a Strzelmirs1ki zapytał go oieikawie. milczeniu, a~ wreszcie Le•szek, otrząs- 1_e1. wido~ ~a;ns. von Osten strom, Lesze.<
fortu.
- Więc nie dowiedrz,ialłieś się nigdy, nął z siebie nalot wspomniień i za.czął 1.as rozesmia„ się.
Udając, że n1ie interesuję s•ię ich spra o czym tych dwoje rozmarwia~:o wtedy już innym gło1sem:
- Mogę ci ją przedstawić, bo jest to
wa,, kręciłem s 1ię koło bramy.
tam na pustyni?
- Zasta,nawiam s•i ę, w jakiis posób ucz moja.„ najbardz·ieJ autentyczna ciotka.
lngebo.rqa dostrzegła mnie wreszcie,
- Dwa dni potem - rzekł von Osten cić święto twojego przybycia. DZ'i·s·iej- Pozwól, że zaprezentuję ci mojego
i zaitrzymując się, powiedz1i a~·a matowym strom - ruszyi'iśmy na pol~udnie pusty- szy wieczór mia/tern spędziić z jedną mi- dawnego kolegę z Legii zatrzyrna·ł
głosem:
ni, albowiem dano nam znać, że pojawi łą oanią, ale jeśli chce'Sz, zadzwonię do ciotkę, która i tak już spoglądała nie bez
- Gdz·ie jest mój wóz? Zechce pan, ła się tam jakaś luźna wataha Tauregów. niej i pójdZ'iemy sami.
zainteresowania na nieznajomego: a
panie porncz'lliiku, zawiadomić szofera, Kapitan Olaf Bjornson jecha·ł k·onno o- Moglibyśmy iść we trójkę! - od- von Ostenstrom, choć może trochę przy
że już wyjeżdżamy.
bok mnie.
- parł kompromisowo von Ostenstrom. - ciężki, był przystojnym mężczyzną.
- Zaira.z tera.z? - spojrzałem z·dz1iBled po1ly-sk•iwł w sfońcu, kępki palm Przed tym jednak chdalbym wpaść na
(D c. n.)
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