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W przeddzień otwarcia drugiej części
Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych w Waszyngtonie kolebce
paktu atlantycld-ego, 12 ministrów złożyło
podpisy na dol..-umencie-wyzwaniu, rzuconym milionom ludzi na całym świecie któ
rz:v pragną utrwalenia pokoju.
Po kolei do stołu, na którym rozhżo·
ny był tekst paktu atlantyc~iego podcho·
dzili ci panowie złożyć swo3e autografy.
W ten sposób wbrew obowiązującym
wszvstkich członków ONZ, postanowienio~ Karty Narodów Zjednoczonych,
wbrew woli setek milionów ludzi na świe
cie, garstka imperialistów doprowadzi~a
do podpisania przez swych usłużnych nuNr. 94 (1106) nistrów po obu stronach Atlantyku i nad
Morzem Śródziemnym paktu agresji, pakil tu podżegaczy wojennych.
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słonięcie faktu izolacji grup imperiali·
stycznych i ich klienteli' wewnątrz narodów, wciągni~tych do pe>lityki „atlanty-

·
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ck~~;i autograf ministra

miaDOW8DY ministrem przemysłu lekkiego

zawodu tkacza nie ma dostępu, aż do ro- rzem OKZZ pełniąc tę funkcję od 20 styku 1938, gdy wraca z powrotem, jako cznia do 30 czerwca 1945 roku.
Następnie przechodzi na stanowisko setkacz do fabryki, gdzie nadal organizuje
kretarz;a generalnego Związku Zawodowerobotników do walki.
i Okres okupacji spędza w Łodzi, gdzie go Włókniarzy.
W dniu 17 lutego 1947 roku obejmuje
l pracuje w fabryce Kroninga. WspółpraIcuje ścjśle z ruchem kouspiracyjnym stanowisko Prezydenta m. Łodzi, które
' Gwardii Ludowej i PPR. Bezpośrednio piastuje do chwili powołania go nrzez
Ipo wyzwoleniu zgłasza się do pracy w Prezydenta R. P. na stanowisko Ministra
__e_~_r_e~t_a_-_P_r_z_e_m~y~s_ł_u_L_e_k_k_i_e~g_o_._ _ _ _ _ _ _ _ _
lz.~~ią:z:k;a~c=h~z:a~w~o~d~m~w~y~c~h~,~~~o~s-~~j~e
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Bevina na pakcie atlantyckim łagodzi chociaż w drobnej mierze coraz ostrzejszą konkurencję
na rynkach światowych angielskiego i
amerykai'1skiege> przemysłu?
Czyż podpis ministra Schumana omacza kapitulację narodu francuskiego przed
zaborczym imperializmem amerykańskim
i odradzającym się z Jaski Wall Street imperializmem niemieckim, .czy hrabiowski
~kr~M pny n~wi~u Sfurza przekreUa
decyzję milionów Włochó\v 'valczących z

:Gen. Spychalski.;, ministrem odbudowy m';;!;~·~~~::.;·:;;~:~"''.;,_,,ów
1
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Edward Ochab mianowany gen eraI„em
Ob rony N aro d owe,
• "
"
i I wicemurustrem

Płk„

wn'osek I ~ona~to R.a~a Ministrów ustaliła z_akres
lVI:nistrem działania Mm1st~a P~zemysłu Lek~1~go.
Do zakresu dz1ałama nowego rmmstra
Spychalskie·g
Odb d .
należą sprawy przemysłu włókienniczegQ,
en. ·• .::trtana
u owy
odzieżowego, skórzanego, drzewnegQ, za*
*
go.
mineralnego
pałczanego, papierniczego,
N a wniosek prezesa Rady M'nistrów, i poligraficznego.
,,_•. „~__..........,
Prezydent R.P. mianował na stanowiMIH. EU ENIUSZ STAWl:NSKI
sko I-go w:ceministra Obrony Narodo-Prezydent R. P. mianował na wnlo- wej - generała Edwarda Ochaba, na
stanowisko Il-go wiceministra Obrony
selc prezesa ~:ady Miniatrów ....,... Mini- Nfroc.fo:n·~j gen. Stanisława Popławs 1 ·iestrem Przemys:iu _LekJc,~~~~~, Pr~~Y.~.7!1~a go.1: "
*
m. LodZli ob. Eugerniusza Staiw1ńsldego.
W związku z powołaniem płk. Ocha·
Jak się dowiadujemy, prez. ob. Staba do czynnej służby wojskowej w Woj
wiński uda~e się dzil~ eto Wars:1;.awy w
sku Polskim - Prezydent R. P. mianozvir.iązil<u z uzyskaną nominaoją. Pod nie wał go generałem brygady.
*
*
olbecnrośc pre.7.yden~ funkcje Jego wy
w związku z po:ołaniem na stanowicepre,zyde1npe:1ni1ał będzie jeden z w!1
tów.
sko I wiceministra Obrony Narodowej,
Wybór now90 pre1Zycfenta m. Łodzi ob. Edward Ochab złożył mandat prze·
p01Sfedzteniu wodniczącego KCZZ.
na naijbt~i:Lszym
nastąpi!
Prezydent R.P. mianował
I Juezesa Rady Ministrów _
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Mie}skie.j Rady Narodowej, które odbę·

Bon•·

luxu są twierdzeniem, że kn szipc;;ny
twór może życ własnym życiem.? Jeśli tak
to przecież ci sami ministrowie nie odroczyliby (po raz dru~i) \V '(>?"zecJd7if!ń pnd•
tcr- inu
pisania paktu aHant:vcHf'-,.,
wejścia w życi<' u~ii gaspodarc:r.ej Benelu"u.
Czyż zdrn<lziecki podpis Langego świad
czy 0 tym, że naród norweski zmienił swo
ją opinię co do jawnie agresywnego charakteru paktu atlantyckieg-o, i czy nazwiska ministrów Danii, Ishmdii, Kanady, i
faszystowskiej Portugalii mają wiClkszą
wartość niż żyra bankrutów na zaprotestowanym wekslu?
i::zy 7;rc:·1Zcic im:n t ' , że mL'l. stcr
Acheson podpisał ten słav etn:v dokument
zmowy podżegaczy wojennych, masy ludowe Ameryki zapomną wskazań swe;zo
wielkiego prezydenta, Rossevelta?
Ani szumna rckla:ma tego Tlaktu, am jego „uroczyste" podpisanie nie są w stanie przesłonić, ie ten uldad małyc!l
i wielkich grabieżtów nie rozwiązufo farł
nych sprzeczności w świecie kapitafot;rcznym, że - podkreśla jeszcze mocniej drapieżną politykę największego z t y r11 "'r:lbieżców - imperializmu Stanów Zji'.' :~noczonych, który dcpr1>wadza do coraz
stow
przeciwie~stw
ostrzejszych
" ycz•
• sunkach między n '
nymi i w stosunkach społecznydt wewnątrz tych państw.

l

Ra~a ~nistrów na i:iosiedz~niu w dniu
4 kw1etma _rb. uchwahł3: proJekt ustaw_y
o utworzemu urzędu Mimstra BudowmMIN. ODBUDOWY M. SPYCHALSlO
,
Powołany na stan9wisko Ministra Prze ctwa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mysłu Lekkiego ob. Eugeniusz Stawiński,
syn robotnika ,urodził się w dniu 23 wrze.
śnia 1905 roku w Łodzi. Młodość miał cięż
lat zapoznaje się
ką. Od najmłodszych
z nędzą i ciężką dolą robotnika tkacza.
Od roku 1922 do 1926, w ciężkich latach po pierwszej WQjnie światowej, bierze czynny udział w walce klasowej, organizuje załogę fabryczną, która wybiera
go na członka Komitetu Fabrycznego.
Klasa robotnicza przywiązuje wielką wa- koju, o dobrobyt ludu pracującego, 0 kultu przez to nowe środki na budowę nowych famimo
Działalność politycznQ-zawodowa,
że jest on w tym Qkresie bezpartyjnym, gę do Waszych obrad, które niewątpliwie rę dla mas robotniczo - chłopskich. Razem z bryk, nowych domów miesQ!kalnych, nowych
wywołuje szykany ze strony fabrykan- będą wywierać głęboki wpływ na dalszy roz Wami maszerujemy ku wyższym formom u- szkół, szpitali itd.
tów. Szykany nie przeszkodziły jednak wój naszej gospodarki narodowej, naszej wal strojowym - ku socjalizmowi.
Nie można potrzeb i wielltlcb zadań gosW walce tej związki zawodowe, zgodnie podarc.zych i wytwórczych zrealizować bez
w wybraniu go na sekretarza a następnie ki o lep~zy ustrój. Klasa robotnicza czuje
Kongresu
historycznymi
ws!rn-z;aniami
ze
się nierozerwalniie związana z milionowymi
,
równoczesnego rozwinięcia. szerokiej roboty
na przewodniczącego Związku Włol~a- masami chłopskimi, nie tylko dlatego, :ie Polskiej Zjednoczonej Partii RobotniC:Zej, sta kultura.Ino • oświatowej.
większość tej klasy robotniczej wyrosła z rają się zrobić wszystko, aby przyśpieszyć
rzy W Łodzi.
Z własnej praktyki, z życia wiemy, z ja.W Lodzi 1930 r. zostaje członkiem KPP. chłopstwa pracującego, przede wszystkim z rozwój gospodarczy naszego kraju, aby roz
Prześladowany przez władze sanacyjne i biedoty wiejskiej, ale czuje się związana z winąć jak najszerzej wspólzawodnictwo pra kimi trudnościami boryka się Wasza chłopWami tą długoletnią walką całych pokoleft cy. Współzawodnictwo to ogarnęło już zna- ska bratnia na.m organizacja, w rozwinięciu
fabrykantów prawie co roku musi zmie- ludu pracującego, przeciw wspólnym wro- C'mą część klasy rabotniczej, co najnmiej mi- roboty kulturalno - oświatowej, dlatego też
1931
• - pracuje w gom, przeciw obszarnikom i pijawkom ka· lion robotników bierze w nim udział, podno na ostatnim Pre?'yclium 'Komisji CentralnPj
niać pracę. W roku
sząc wydajność pracy ,pcdnoszą-0 bl'gutwo Związków ZawNlowycJ. ucł:waliłiśrny. ahy
fabryce Geladego, j,est wspqłorganizato- pitalistycznym.
z naszycl1 śror:'lków P"'zemaczyć w formit>
Razem z wami walczyliśmy z przeklętym naszego na.rodu.
rem wielkiego strajku ~ókniarzy. Swej
W roku bieżąrym kładziemy szczegóhy na bratersldej pomO!'y na rozwinięcie Waszej
pracy politycznej nie przerywa, mimo reżimem sanacyjnym, razem z Wami walczy
- cśwfatcwf'j si:mę H'O mi
pracy lmltur?lno
· D o liśmy z bestialskim okupantem hitlerow- cisk na to, aby zwalczać wszelkie prze,i.awy limtów
z1 t h
wielokrotnych aresztowań i więzienia.
G yc ·
skim, razem z Wami budowaHśmy fundamt>n marnotrawstwa i nieładu w naszej gost:oBędziemy rozwijać, zgodnie ze wskazówty nowe.i, robotniczo - chłopskiej Polski. Rit I darce, aby zaoszczędzić w roku bieżącym
www
występy '2em z Wa.mi walczymy dziś o utrwalenie po .!~!__k,~l:;d__desiąt milbrdów złotych i 'T.llależć ka.mi Ob. Prezydenta., nich łąc?'.nościowy mia
·~----~----~-~~--~~ sta ze wsią, będziemy zacie~niać sojusz roIli! botniczo - chłopski, w którym widzimy gwa
rancję wspólnego nasz'.:go zwyd~~twa.
I
Teatru Moskiewskiego w Polsce ' .
Jekże tępi i śmieszni są ci politykierzy z[t
,
.
którym zdaje sii;. że voi>rzt>z oszgraniczni,
J
WY
Do Pol·slci przyjechał na gośt"1n1ne
czcrczą propagandę radiową. czy po•.Jrzez
ł
~
Mosk•ie<Ws1ępy zespół Państwowego
szeptaną propagande,. potrafi"•• pudwii.żyć soOSZ'°C
•iue
,..-:to..,•&:' -:a
~
'""
.llG:;i;a ;;:;1 · lilll
sklego Tea~ru Dramailvcznego.
ten soj'1sz,
jusz robotniczo - chłopski,
.
Nowe zamknięde szeregu fabryk, które który rodz.il się na polach bitew z nicmkcW ubiegłym tygodniu wszystkie fabryDna 3 bm. o godz. 23.30 artyści prze·
kroczyli orankę Polski w Zebrzydowi- ki w północnych Włoszech zostały zam- przyczyni się do wyrzucenia na bruk dzie !~im okupan~em, ~tóry radził s'.r: w o~niu \~a l!~
1 !t:.> p 1h 11
jest I.lascwych .Przeciwko cbszarmkom
lknięte ze względu na brak elektryczno- siatek tysięcy robotników , włoskich
::! . • •
t •
':"'.
storn, który rodzi! się w trudnej oilbud () wie
·
.
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, . . . . .
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cac h , gd ,z,1e z·os a 1i ser„ eczn!e 1 uroczy- , .
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.,.r
nlanu Marshalla. ,ztory zarzuca "clsk"
• ,·et"i sci. Po ano o w1a omosc1, ze Jeze1i na- skutkiem
.„a•ltl. prze1z prze d 1St CllW~CI;
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roku b.ieżą:iym jak najbi;icj wykonali trudw.aidz, paoni11 pohty~z.nych I or~1amz1a~J• przyszłym tygodniu, to i tak produkcJa ;ok1m1.
· ~e z:: dania. nrzed Wani.t stoj:;.ce.
--~
.~
kh bedzie o nolowe zmnieiszona.·
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ob. Ochaba na Zjeździe ZSCh.
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Wybieramy nowe

Komitet
D~iosłe zadania

KAZIMIERA PIETRZAK. lODZ: Proszę zglo

sić s;ę w lej sprawie do Zw ązku b. Więż.nió1v
Politycznych, ul. Poludniowa 2. Tam będzie Pa

stoją

przed czynnikiem społecznym w szkole

Od kilkunastu dni na terenie ca lego luaju przeprowad'lane są wybory do
komitetów rodzicielskich i rad opiekuńczych. W myśl zarządzeń Ministerstwa Oświaty, zamiast dotychczasowych rnd, które często były tercnerw.
struktury społecznej szkolddałania sił nic podążających za pr zemianmni
nictv.-",, powstają nowe zespcly opie kuilcze, reprezcntujqce w swej wl~kszości
eler.1ent robotniczy i chłopski.
Na terenie Łodzi akcja wyborcza rozpo f czym dele~atowi temu przysług•.ije głos
częła się w ubiegłym tygod'1iu i nasilenie j doradt:zy. Prezydium Komitetu Rodziciel
jej . będzie się wzmagało tr>k, aby do koń skiq;o or~anizuje w miarę potrzeby naca kwietnia we wszystkieh szkof!\C'h dzia stępujące komisje: finansową. dożywiania,
wczasów, gospodarczą, kulturalną itd.
lał~· już nowe komitety rodzicielskie.

•

Między innymi j kwietnia dokonano
wyborów w Miejskim Gimnazjum i Liceum przy ul. Armii Czerwonej 41. Do
szkoły tej uczęszcza ponad 540 uczniów
Na zebraniu obecnych było około 300 rodziców, którzy wysłuchali rPfcratu ob.
Najdra na temat zadań i działalności Ko
rnitetów Rodzicielskich organizowanych
przy każdej szkole.
Rola Komitetu jako czynnika spo!ecznego jest bardzo duża, albowiem w myśl
regulaminu współdziała on ze szkołą w
dążeniu do pełnej realizacji pov.rnechności nauczania w szkole, w udostępnieniu
dzieciom robotników i małorolnych i śred
niorolnych chłopów dalszego kszt;ik~nia
się, oraz w zwalczaniu wplywów elemen
tów reakcyjnych na dzieci i młodzież.

F~n~us~e Kom.ite!u składają sl~ z ofiar
:odz1co'~. 1 z _zas1!kow otr~ymyw:.mych od
mstytu.CJJ O!ll'2kuJących s 1 ~ szkol~. {nprz.
zakładow przemysłowych mstytucJI samo
rządowych itp.).
Po rr>foracie zebrani rodzice przystąpili

do wyboru członków nowego Komitetu.
W skład jego weszło 23 osoby z tego S
kobiet .
Po zako!1czeniu zebrania, jeden z uczniów z X klasy Grzegorz Frączkiewicz
wszystkich rodziców w
zaapelował do
na terenie całego
związku z rozpoczętą
kraju akcją oszczędnościową, aby zebrali w dom11 wszelkie niepotrzebne rzeczy jak stare szmaty, flaszki, żarówki,
W dniu 12 bm. auto z uczmakulaturę.
niami gimnazjum będzie odwiedzać wszy
stkich po kolei w domu i zabierze te odpadki do ecntralnej zbiornicy.
Apel młodego ucznia został przyiety z
I aplauzem i obecni zobowiązali się do dostarczenia jak największej ilości wspom(b)
nianvch rzeczy.

I

rzedłiermincwo i

o zczędnlel

Robotnicy fa bryi

do akcji oszczędnościowej. Na ze- Sumy te zostaną uzyskane wskutek racjo
braniu załogi robotniczej w dniu 4 b.m. nalnego gospodarowania energią świetlną .
robotnicy Wl-Fa-My zobowiązali się za- gazem oraz węglem.
W związku z zobowiązaniami 1-szo Maplanowa 1ą sumę oszczędności w kwocie
17 mil. zł. zwiększyć o l.OIJ0.000 zł. zaś jowymi uchwalili otwarcie w bieżącym
roczn:'' plan produkcyjny wykonać do miesiącu świetlicy na ul. Inżynierskiej
·
dnia :rn września 1949 r. Zaś w ramach dla pracowników Rzeźni Miejskiej.
Załoga robotnicza elektrowni miejskiej
załoga
1-szo Majowv:'.h
zobowiązań
Wi-Fa-My zam2ldov1ała. iż fabryka Plan postanowiła zwieksz:vć zanlanowflne nrzez
Trzyletni wykona przelltcrminowo już w dyrekcję ~um:v oszczędnr:!'ciowe w kwocie 30 mil. zł. do 10 mil. ~\; ·deHuu.~'1;,<:
<lnin 30 bm.
Pracownicy Jl.3eźni Miejskiej, podczas pnedtermil'19W"' w:vkor.r>:\:.e nh"'n ro„~11e
m.asowego zebrrni'il jakie ('loh:vło się W 1 ~o na dzień l!'i · irrudnia 194!1 r. Plan
dniu wczorajszym zohowią'l~li się uoczy-13-letni e.Jcktr~ wni zostanie wv1..:0nany w
(w)
nić oszczQdności na terenie w.kładów w dniu 30 y".opada b. r.

stąpiły

Mą ~, mię

~

9/L.. ·wyjaz.dy

Pmgoto~~ZYoS~~~ją~!f ~Y~o~t:oy>Ii::. .~!.~~'

CndziPnnn no11:p/ka „E.rnrPss11''
1

Na ła.wie oskarżonych zasiadł młody.,
poruczn1.k artylerii, Jerzy Granicz.
Wina młodego oficQra nie ulegała żad
nej wą.tpłiwości. Władze pos~adały nie·
zbite dowody, że Granicz sprzedał kilka
·ważnych planów wojskowvch agentow
jednego z ośC:ennvch państw.
Gran;cz nie bronił s!ę nawet. Zdawał
s0bie dokładne sprawę, że mu to nic
nic pomoże.
Drugiego dnia. 0 godzinie p' ątcj po
p')łuclniu, trybunał wojskowy ogłos; ł
wyrok:

1

1

związanym

starań

o

renlę.
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NELA: Tek6ty pioswek mile. Może zwróci
do kierownid wa literackieg-o
s'ę Pan' t tym
Teatrzyku „OS<J" w Łodzi, u!. Traugutla nr. 2.

•

LIDIA S. f\'icstety nie możemy P;ini udzi~Hć
rady co do pierwszych dwóch pyta11. Najl~p ej
Pani opinii leka ·za.
byłoby, gdyby zas'ęgnęfa
Co do lrzecie~o pylania, proszę s'ę zwrócić do
redakcji jednego z czasopism posiadają ·ego
specjalny dział modeli.

*

"'
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HALL: Droga Pan:! Alkoholizm jest j~dną :t
na,istraszn'ejszych p!ag społecznych naszego na
rodu. Jeżeli zaobserwowała Pani w swej dziel
nicy nienormalne rozp!jacz~nit się mlodz;eiy,
ornz jeśł posiada Pani pewne dane co do niele
galnych pun'k!ów sprze<l11żv alkoholu. moie po
rozumie s;ę Pani z Rdera'tem Zwalczania A'.ko
holizmu przy Zarządzie Miejskim (\Vydz;al
Op'eki Społecznej). ul. Piotrkow~ka 113 lub z re
jonowym Komisariatem M. O. Pozdrawiamy
Panią i prosimy o pamięć.

• • •

o

tej włai

ciwości mieszkańców naszego grodu

za-

•

• •

. NIESZCZĘSLIWA WANDA: Droga Pan!!
Nie ma mowy o tym, aby Pani t dwojg'em
dz:eci była zmuszona do opuszczenia wspólnego, malż~ńskego mieszkania w wypadku raz·
wadu. Jeżeli rzeczywiście sprawa przedstawia
się tak jak nam Pani opisała uważamy, że po
winna Pani wystąp'ć do Sądu przeciwk~ -s,,„n; , t•
rozwodu i 11li111enlów ria
mężowi ż iądaniem
dziec:. Jeżeli rn·Ji t''dn· )-:!st alkoholikiem i po
r:1jan~m.i maltretuje Panią z pewnością pr'JŚ
ba Pani zostanie przer Sąd. uwzględniona. 'l'e
należy w żadnym wypadku dłużej tolerować f;i
kiego stanu rzeczy, ale w odpowiednim momen
cie. zawiafomić męża o swei decytf 'Być 'llO
on jakie konsekwen:ie
że, 7.e skoro zoba~zy
dl;i niego może mieć dalsze . nieiudzkit pos'.~po
w1nie w 5fosunku do rodziny, zmieni swe 1'1chow~nie i przestan'.e awanturow~ć ~ię w <lornu. Gdyby Pani zechciała pomówić na ten !e·
mat z nami pro<;7ę prz.y iść do nas klóreg-okGlw'ek dn'a o J1'odz. IO·ei rano.

~~y~~~~k~! ~!~!~~.~

Pisaliśmy swego czasu o studencie pierw

~i~rza rozprow.adzić w ..tygodniu . p~ze.d: ~zego roku medycyny na UŁ, Stanisławie
s';1ątccznym większe m~ zawycz~1. tlos~1: Orczewskim. który płaci kary za „włóczę
mięs.a, a P.rzede ~i;zystlu~~ szyn.n. kto- I ~ostwo", bo z braku mieszkania nie ma

ra c1r.szv· się o kJ porze duz:nn powodu·- sie· "adzie zameldować
·
·
.
mem.
1 Na skutek m~szego artykułu uśmiechnęWielu łod7.ian 7.amicrza wyjechać na lło mu się s?.częście. gdvż sorawą jego zaświęta .do swych krcwnyc~} znajo~yc~. jęł_a ~ię Bratn~a Pomoc Studentów UŁ,
or:ranlZ\_iJe ktoreJ sekretariat za naszym poi'redniW związku z tym „Orbis.
przedsprzedaż biletów koleJowycb, kt~re • ctwem prosi go o 7.głoszenie się w godzimożna nab:ywać na 6 dni przed zam1e-1 nach od 12 do 14.
Tym samym skończy się chyba jego
rzonym wyjazdem w okresie od 6 do 24
1
(bk)
•. włóczęgostwo".
(s)
kwietnia.

I

do agentów po dalszą gotówkę, gdy nai w ntkim n;e pow(n·ien wzbudzać lito~~i! Zdradziłem ojczyznę i zdradziłem
. .
gle zos~ał zdemaskowany.
W parę dn; później, już w cell w1ę· ciebie. Ty chyba nie wiesz wcale, że
'
ziennej, dowiedział się przypadkowo, wszystk:emu w:nna jest kobieta.
- Wiem o wszystkim! - odpowieże Lucy wyjechała zagranicę. Widoczjednak dał r:..1u do zrozumienia, że nie nie obaw;ała się, że i ją mogą zaaresz· działa mu, płacząc. - Wiedziałam żeś
spotykałeś.
się zakochał, że się z nią
tować w związku z wykrytą aferą.
żąda niczezo
mów:ć,
tym
o
jednak
ci.:
chciałam
Nie
mies·lące!
trzy
trwało
wszystko
To
z
się
pożegnać
najwyżej
Chciałby
żoną, ale na t0 ma jeszcze czas: Za- - rozmyślał Gran~cz. - Jeszcze przed myślałem, że to jest tylko przelotne
bylem uczciwym uczucie, które przejdzie bęz .śladu.
wezwie ją do si2b(e \X.iÓwczas, kiedy za- trzema miesiącami
- A więc wiedziałaś o wszystkim i
wiadomią go, iż jego prośba o ułaska- oficerem i moglem każdemu patrzeć
mimo to przyszłaś do mnie? - krzykprosto w oczy!
wienie została ndrzucona.
Około godziny jedenastej wieczorem nął Granicz .
Granicz był zupeln;e spokojny. Razu
szepnęła.
- Tak, najdroższy!
miał doskonale, że nie pozostało mu n·c nagle otworzyły się drzwi celi.
W::..uszony w21:ął ją w ramion.a. TeUkazal się w n~ch obrońca skazanego.
na świecie. że bez~· errninowe więzienie
- Czy jest odpmviedź? - rzucil PY~ raz dopiero zrozumiał, że to była jedy·
to gorsze. niż śmierć.
na kobieta. która go kochała!
W}aśC'iwie skończył sw<J kar:erę już tanie skazany.
Tak jest, ta kobi'eta kochała ~ ·J
- Niech pan nie traci odwagi! miesiącam·, wóvv'czas
przed trzema
Poćianie o ułaska- rzeczywiście! Nawet teraz, w ostatniej
odpowiedz'ał mu. h 1o.. dała tego dowód, albowiem za·
, o d rzucone. Wyrok zo- c h_w1l1.
.
w ł a.śnie, gdy
zosta10
t,· w1cn.:e
d
, w .i.cdnym z nocnyc1
I~a11 zawC1r1 zna1omosc z m 1o ziu •l:\.ą
d
ł
C
d
zy tai a prze n;m rzecz najważn~ejszą, a
ranem.
tancerką, Lucy. Zakochał się w niej, stanie wy 1rnnany na
swych obQ- chciałby pan się jeszcze z kim zoba· mianowicie to, że właśnie Lucy za grujak sztubak. Zapomniał
0
. h be pdieniądze zdemaskowała go przed
. d . ł
wiązkach wobec ojczyzny, 0 żrm:e, 0 czyć? .
- ~ zoną.1 - or1po\'re z1a mu c1c o '"'1a zam1„.
wszystkich swych ideałach.
Ale pani Granicz chciała zaoszczę·
Granicz.
W godzinę póżniej w celi zjaw.Ja się dz~ć mu tego ostatniego rozczarowania.
Lucy żądała rieniędzy. Lubiła się
bawić . chciała mieć najdroższe futra, niewysoka, czarno obrana kobieta o P? co powiększać jeszcze jego tragekochała się w biżuterii. Gdyby nie spel bardzo symJ?atycznych rysach twarzy. d1ę! Przytulając się do niego s:....eptala
By la trupio blada i ledwo trzymała mu słowa najtkliwsze i najserdeczniej
nił jej zachc· anck, znalazłaby innych,
sze. aż wreszcie drzwi celi otwarły s;ę
'
. się na nogach.
hogC1tszvch„.
1
Granicz \"'.iedzial .~.tym dosh1n::i c> '. Granicz chwycił ją w ramiona i po- : wyprowadzono ją na korytarz.
1
Zanosząc s:ę od płaczu stała dłu~o
dla~ego 1:ius: ał weJSC w kon~akt ze czął obsypywać pocałunkamf..
Wybacz mi , :VYb~cz m wsz.ystko! - przed gmachem więziennym nie w1e~~piegami. Spr~cdał :rn k ilka do'~um~n1ow, Lucy zas szybko roztrwon1la pie- bełkotał, starając się daremnie pano- dząc co teraz począć z sobą i z pustką
Jestem zdrajcą. swojego serca, które umiało kochać tak
wa.ć nad nerwami. n.ądze , któr(: mu wręczono.„
Granicz miał iuż zarniar zwrócić sie · szoiei;!iem, iestem człowiekiem, który bardzo gorąco i bez zast:rzP.żeń

b
.
.
acza•.•
prze
'.1.0re
erce,
k
S

,,Porucznik, Gran;cz został skaza·
nv na kare śmierc~'·.
.
.
Skazany nie pokazał po sobie iadne·
g? wz~·usz~n ;a. l Obrońcaf, chcąc go poc1eszyc r;::.;: epa go pou a e po ramien:u 1 wyszeptał:
- Nie należy icszcze tracić nadziei!
L' cz~ na to, że prezydent ułaskawi pa·
n:Jo:
_ NiC' zależy mi wcale na tym! cdp:-nv'edział Granicz, wzruszając ramionami.
znów do
Granicza zaprowadzono
celi. w której spędził ostatnio dwa ty·
Przed drzw~ami wys,tawiono
godnie.
silny posterunek. Komendant zapytał
go, czy czegoś nie potrzebuje. Granicz

wskazówki

tormalnośc'om

łódzkich

Prz:ygoto'\Mania do śyleąt

•

n'ć

ZMUDZKI: Na terenie k~±rlej fabryk' powin
ny być z.ainst~lowane skrzynki pomysłów •a·
cjonalizatorskich. Jeżeli "' Wasze) labryct ta
kowych nie ma proszę zgłosić swoje projel.;ty
do Rady Zakładowej. Pros'my o powiadomie!1'<'
podejmują doniosłe zobowiązania
n.as jak Pan zafatwił tę spraw~. oraz w jak;,
Znów trzy zakłady pracy w Łodzi przy wysokości 35 proc. wydatków własnych. rabryce Pan pracuje.

Komitet powinien propagować zasady
organizować
w:vchowania
wspólnie ze szkołą akcję dożywiania,
wczasów i wszelkiej pomocy jakiej ooKomitet Rot rzebuje młodzież szkolna.
dzicil'lski musi dążyć do harmonijnej
domem a szkołą.
współpracy pomiędzy
powinien 1.:Jznajomić się z pn:-cą i potrzeh;:imi szkoły, udzielać ri1d i nomocy 1.vm
wszvstkim rod·óMm. którvch w;:irnnki
rl""~'n~e uniemożliwiają uc;,niom osiągni~
cie lepszych wyników w nauce.
'
K<'mitet dba o to by samorząd terytorialny zasn11kaiał p('ltr7.chy irospodarcze
i sanifornc szkoły, o ile jest do te~o zohowiriz:inv Ponadto we wszystkich szko
łach Kn~itd rnn7e W(' wh•m.vm 7.akr('~iq
n· eść pomoc :;zkole w zaspakajani.u jej
·
potrzeb.
K<Jmitet Rodzicic>ski ma p:r:awo po poro
zumieniu się z dyrektorem szkoły dele- świąt Wielkiejnocy są w pelnylJ{ toku.
przedstawicieli Jeżeli idzie o sprawy apr0\0'1.acyjne gować jednego ze swych
na p~~icche11ia Rnd:v PedaJ!oiricznej, przy możemy hyć zupełnie spol:~ojni. ra11stwo
we i spółddckzc placó,•<ld hr.ndlowe do.
b
toL •
lk'
d..
Da.bre ja.;o l s1yn:Ca,
~ a <J.F\ wsze 1c11 s 'Tl lll1, a y mczego na
11
b kł /
• · t8 · ·
Jeszcze tepsxa jest kac7.ka,
. .
me za r_a_~'!·
swię
. PC1:_. zmag;~YJ?'wal.a JUZ 500 fon luklecz najlc-psty na święta
susow. J m~iy. 50 proc., a PSS - 1000
Album Wicka i Wacka!
ton. Na kaj:..dego więc mieszkańca Łodzi
ZP,da,ide ~ każdvm killsku gazeto, ----'1-;mi:m:-~~..J:ti:Jl~.JJlll...W:~!:hl~---.U..:w~y~p~a~d~a~ rzeciętnie po 3 kg. mąki, co w
u'.-;ci wystarczy, uwzględniając nar"
we1 prz~rsłowiow:v ąpetyt lodzi an.
11ustępowego

mogła uzyskać

ni

2

I
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WACEK: - Co? Co mówisz?
WICEK: - Uważaj bo lampa!
WACEK: - Jaka lampa?„.
WICEK: - No to się p9spiesz, bo
WICEK: - Ze lampę stłuczesz!
n:e mam czasu! Tylko ostrożnie, łama
rety! Stop!„. No i stłukł...
go!... Uwaga! Lampe:.!. ..
WACEK: -

Wiciu,

Te,

potrzymaj

Cirabkę! Chcę zdjąć tę pajęczynę!

ł.odzi !

lkdzie jasno w

'Kocioł -

gigant

pracuie iui pełną parq

W czo raj oddany został do użytku kocioł • gi
gant elektrowni łódzkiej, o którym donosiliśmy
częścio
zwiąiku x jef!o
już swego czasu w
wym uruchomien'em.
Kocioł wytwarza do 50 ton pary "" dobę, pro
du kując energię elektryczną w ilości I O tys.
kwh.gocłz. Dzięki temu będzie moina n·e tylko
pokryć dotychczasow.e zapotrzebowan'a mia..;ta
I przemysłu ale jeszcze przez odciąfenie dwóch
pozostałych kotłów zapewnić m· as tu stale rezer
.
wy ener~ii.
Przy instalacji kotfa..l)!brzyma wyrótnił ~1ę
szczeP.ólnie technik Góralczyk, oru- ze-spół war
sztatów centralnych, śh1sarzy i p3.laczy kotło(w)
wni.

Popularne pociagi
na

Międzynarodowe
Poznańskie

Targi

W okre~ie Międzynarodowych 'fargów
Poznaiiskich „Orbis" urządzi szereg popu
larnych wycieczek. Pierwszy pociąg popularny na otwarcie Targów wyruszy z
(pow-rót i6 bm.)
Łodzi w dniu 23 bm.
Urzadzona będzie również - wycieczka.. na
zalco.i'\.czeniP. imprezy poznańskiej. Wyjazd
a powrót - 9
nastąpi w dniu 6 maja,
ma: a.
Poza tym w okresie trwania Targów w
uruchamiane
miarę napływania zgłoszeń
b~dą dalsze pociągi popularne dla mło
dzieży szkolnej i świata pracy. „Orbis"
zapewni wszystkim uczestnikom kwatery,
wyżywienie ora?- zwiedzanie miasta i oko
lic zaś wysokie zniżki kolejowe przyznane nrzez ministerstwo dla wycir<?"k urno
żliv'.rią najszerszym rzeszom zwiedzenif'
Targów.
Instytucje, organi:rncje i szkoły zamierzające wziąć \ldział w wycieczkach winny zwracać się do „Orbisu" najmniej na
5 dni przed zamierzonym wyjazdem. (x)

Ptęc

przed

WACEK: - Faktvcznie! L
zbiła! Ktoby pomyślał, no\?
WICEK: - O p!ieska nie
O Co ja się muszę nacierpieć z t
rą!. .. Ojeja1 Ratunku!...

dwunastąl

40 domów

zakwalifikowano do natychmiastowej
zastępczych lokali dla 400 rodzin. stania domków podmiejskich utknę
Podczas ostatniej lustracji budynków że władze kwaterunkowe nas
mieszkalnvch w Łodzi stwierdzono, że 40 głównie na wyszukanie odpowi
spośród ~ich kwalifikuje się do natych- mieszczeń. Wszystkie inne spr
miastowej rozbiórki. Domy te zagrażają na bok. Rozpatrywane są jedy
bowiem bezpieczeństwu mieszkających w tych osób, które mieszkają w
nich lokatorów, Przegniłe stropy i belki, podlegających rozbiórce.
Poszukując lokali zastępczyc
wygięte na kształt pałąków sufity, ohsugrożą każdej chwili wykorzystują wszelkie możliwo
wające się ściany le mieszkalne przydziela się
katastrofą.
W ruderach t:ych mieszka około 400 ro- zwalniające się lokale użytko
dzin, które trzeba w jak najszybszym cza· przy sklepach i biurach, wzglę
sie przesiedlić. Do tego potrzebn~ są jed- dyńcze izby w większych i ni
nak mieszkania zastępcze. Nie można bo- nie jeszcze zaludnionych rnieszk
l\Iimo wszystko je-łnak sr.mi
wiem wczęśniej przystępować do bun;ehii., zanim nie zapewni się da<'hu nad gło się powoli naprzód. Pr,;e<'il~·tni
wą lokatorem ruder. Toteż nic dziwnego, dnia przesiedla się 10 rodzin. Gd

I ieszcze ieden Małolep_szy

so 3.

Zdefraudował 2 mili o

uciekł

samolotem, aresztowano go w Wie

Prokuratura Sądu Okręgowego w Ło stawiło aparat śledczy na nogi.
dzi odniosła duży sukces, wykrywając w zajęła się energicznie Prokurat
rekordowo krótkim czasie sensacyjną afe Dochodzenie ustaliło, że tego
rę oraz miejsce ukrycia defrauda1'ta, któ- dnia, w którym Małolepszy podjął
ry po dokonaniu wielkiego nadużycia, roz dze, wykupił on bilet na samolot
przez Kłodzko życia w ... Wied- towic.
Drngą
począł hulaszczy tryb
land zdołał przedostać się do Czech
niu!
Daremnie oczekiwano w Centrali Za- wacji.
Na skutek listów gm\czych. rozesłanych
opatrzenia Materiałowego C.Z.P.Wł. powrotu Jana Małolepszego, pracownika tej przez Prokuraturę S.O. - Jan Małolep
go z polecenia szy został ujęty 14 marca br. przez poliWysłano
że instytucji.
celem podjęcia cję austriacką w Wiedniu.
Wydziału Finansowego,
dla 150 inwalidów pracy
ok. 2.000.000 zlotych. Ale Małolepszy nie
Majówka defraudanta trwali!. krótko!
' Zakład Ubezpieczeń Społecznych wy- wrócił ani tego dnia, ani dni następ Obecnie Prokuratura wystąpiła do władz
asygnował dla Łodzi 500.000 zł. na zapo- nych... Nie zastano go również w domu. austriackich
z wnioskiem o ekstradycję
mogi świąteczne dla inwalidów pracy.
(p)
Tajemnicze zniknięcie Małolepszego po Małolepszego.
150 inwalidom przyznano zasiłki w wy
sokości od 3 do 5 tys. zł. Po odbiór zapozrobić, żebq?
mogi należy zgłosić się do związku (Wigury 6), przedstawić decyzję ZUSu oraz
(c)
ostatni odcinek wypłaty renty.

Z~pomoga świąteczne

-

-UDL&UZZI~

Przedświąteczny

.WWW

humorek L.

- Slys7.ał pan panie Matołek. Podobno. Wróblrwski zarfczył się 7 Halszką Sl<owro~ską.„
- Je7cli to prawda to trzeba jej powm; ,..,.
odpowiada Kor.iokk. - a jeżeli nic to
wać trzeba powinszować Wróhll'wsldemu.

• * *

dróżnych.

Chcąc

nawi;1zać rozmowę,
się drugiemu:

nich przedstawia
- Pan [lozwoli... Latarnia jestem ..
- A co , mnie obchod1i?... - odJlOWiada
drugi n·echętmt. - Czy ja jestem pies.

• * •

Dwa i nlebezp!eczni bandyci uciekli z wir tie
nta prie7. podkop. nad którym pracowali w puc'e czola przez kilka miesięcy. Po wyclost.rniu
~ię
się poza mury więzienia zbiegowie rzucili
do ucieczki.
Na!!le jeden z nich zatrzymuje się i woła:
Felek. zaczekaj.no! Muszę. ps:akrew, wr~.
cać!

Zapomniałem

zahrać

*

czapkę.

* „

W pewnej restauracji wisi nad liu[ctem n:igtrpuj~ry

napi~:

Wszelkie przedmioty znalezione w potra
w ach 1 napojach upr.;1.sza sir. uorze irnie zwra·
tać

w kasie,

•

Pierwsi interes a Cl

nowouruchomionego Miejskiego Ośrodka Informacji. Studentka, uczeń i... kandydatka do stanu małiea1s iego

I

tów ... I tak dalej - aż do wszystkich załącz napisać wypracowanie o fabryce dykty,
ników włącznie. Pierwszy klient odszedł lecz nie wie, jak się do tego zahrać, bowiem dotychczas nie widział takowej i
poza sobą pierwszy dzień pracy, szczęśli- zadowolony.
• co gorsza - nie wie gdzie się taka fa•
r •
wie przechodząc swą „próbę ogniową".
,v. di~nym. pr~yp~~ku. ~kaz_ało si~; ~e bryka znajduje. Po uzyskaniu adresu
Wczoraj placówkę tę odwiedziło około
70 osób, poza tym kilkunastu informacji 0 sro e . m?ze fsięl I?wmez ~rzyczyn~c 0 ukłonił się z głośnym szurnięciem nogą i
uspra~men~a. k~n CCJOn~want ~ge~ł s~- popędził jak wiatr. Chyba prosto do faudzielono telefonicznie.
o \o ó z1aw1 a ~1ę bryki...
Kim był i z czym przyszedł pierwszy morzą u ml IeJS i~go..
Oczywiście nie brak też i osób, które
\rab ~yc o· :ewna m o~a me7"iasta,
klient?
0
Ic~r~ P.0 rze "?Jf za- trafiły do Ośrodka Informacji chyba
Była to studentka UŁ. Jej pytanie , z~cdza "?ąz za
1
~wia cz.e~e ~ poc 1•0 1\~~~ ~ s~<'Ja nyi;'" przez pomyłkę. Tak np. hyfo z pe'\-11ną
brzmiało:
1
nie mog y panią (lat około 48), która wyraziła nieCJa
am
- Jakie doTmmentv są potrzebne dla .e~z am s ~r~s wo,
poskromioną chęć wstąpienia w związki
.
.
.
JeJ go wy. ac.
uzyskania obywatelst~a polskiego?
Naty.chmiast więc porozumiano się z małżeńskie bo to „l czas mija a młodość
- ProszQ sobie notować - spieszy z
A więc: ze sta- pre.zyclmm Z.M. i spowodowano, ie wszy razem z nią" itd. itd ....
informacją urzędnik. W tym jednym wypadku informatorzy
rostwa specjalne. druki. zaświadczenie o stki~ staros.fwa o~r~ymały nakazy wydaczasowym pobycie z Ewidencji, życiorys, ~a~ia z ~mem d,;istcjszym podobnych za- \zawiedli Bo ostatecznie - Ośrodek Tnformacji nie jest biurem matrymonialdowiid zamieszkania w Polsce co najmniej swiadczen.
\kl)
oc 10 lat. odnis nosiadanYch dokume111- Jakiś mikrus ze szkoły powszechnej ma nym„,

poNowootw!=lrty Miejski Ośrodek Informa
jeden z cy.iny przy ul. Piotrkowskiej 104 ma już

W wagonie trzeciej klasy siedzi dwóch

•••

Co n1an1

, wskut<>k czego fa t paląca sprawa
na martwym punkcie.
A czas nagli. Dłużej czekać nie wolno w
żadnym wypadku. Dzień w dzień pogotowie budowlane Straży Ogniowej wzywane jest do ldlku wypadków. Na razie
przez
nichezpice>:eństwo
odwleka się
stemplowanie z1-1grożonych sufitów. .fak
długo jednak w;1·trzymi1ią deski? Gdy te
wtedy już nic nie pomo:i"!
się zawalą utknęła

•
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Polski
mistrzostwach
na
zianie
owili kilka nowych rekordów

pływackich okręgu łódzkiego

interesują się pływaniem
którzy
pozycja pływaków łódzkich w skali
ej staje się coraz s'lniejsza. Teg11
·zostwa Hali Krytej, które odbyły się
ie utwierdzają jeszcze mocniej w
aniu.
'lfinalach można 'było s'ę łatwo 10e nasi chłopcy są przec:wnikami,
rzeba s;ę poważnie liczyć. Na pierw
ółfinalów poszedł wyśc!g 400 mtr.
dź w tej konkurencji reprezentow:i
i Jera z Z. S. „Związkowiec".
tartował Bonieck', kończąc wyś.:ig
tuż za Gremlowskim, ustanawiajac
rd Okręgu tódzk'ego w czasie
ord ten utrzymał się zresztą tyli; o
n. Startujący w drugim przedb'eg11
ą~ ~ię d~ięki wsp~niałemu. fniszowi
m1e1sce t za.kwa! f1kowal .s·ę tym Sl·.
al'.1, w cz~s1e 5.40. Z kazdego prze.cl
dz1lo do f nału po trzech zawodn•-

przedbiegi na JOO mtr. st. motylku
Nikodcmskl „YMCA"
odzi startuj~
Iski „Zw iązkowiec". Nikodemskl koń
setkę jako drug-i I kwalifikuje się do
:zasem I 21.2. Czas ten jest nowvm

re~ordem Okręgu Łódzkiego. Dobrowolski 1zy
skal równ'eż bardzo dobry czas 1.22.6, ale nie·
stety do finału nie wszedł, gdyż ukończył wyścig jako czwarty.
O godz . 18,00 nastąpiło otwarc'e zawodów
i jako pierwsza konkurencja nastąpił wyścig
400 mtr. st.dow. panów o tytuł m'strza Halt
Krytej. Ci wszyscy, którzy widi.'eli przedbiegi
orientowali się doskonale, że walka o tytuł
mistrzowski rozegra się m"ędzy Gremiowskim
z Bytomia a Bonieck:m z Łoctzi i że będi.ie to
walka bardzo c'ężka. Tak też było istot 1ie.
Obaj zawodn'cy wychodzą doskonale ze startu
i idą zupełnie równo. Po 50 mtr. wysuwa si~
nieznacznie Gremlowski ale Bon'ecki dochodzi
go na~y~hmia.st i ~lyn~ .dale i ·:I.eh 'Y łeb".
Napię~•e w·downi ros~1e. Zbliz.a się 375 mt:.
i. ~sfat.11 nawrot. Obaj zawo~n1cy gw~łtow~1~
f1n-szuJą. Pr.zy szalony~ dop ngu pu?hcznosci
walka trwa 1 w _rezultacie na ostatnich. me:
trach ~y~uw.a się .na czoło G~emlowskl: .iNn
c~ąc wyscig J~ko p ·~rw~zy. O poi długosci za
•
nim przych~dz1 Boniecki.
.czasy os•~gnlęte przez obydwocV zawodni~5.t~,5.).
kow są zbl zone. eto rekordu Polsk.
Czas Gremlowsk1ego 5.14,8, czas Bonieckiego
5 15 5
· , .
•

I

Po tym wyścigu następuje 100 mtr. st. mo:Zdenerwowany dwoma falstartami.
tylkowym.
Nikodemskl traci na starcie około półt~ra me·
tra I nie udaje mu S:ę tej straty nadrobić. Wyścig kończy jako piąty.
Po przedb'egach drugiego dnia weszli do finału na 2000 mtr. st. klas.: Nikodemskl wygry•
wając swój przedbieg w czasie 2,58,1 i Dobrotrzeci w czasie
wolski przychodząc jako
3.03,2. Na 100 mtr. st. dow. do finału kwatifiku
je się Boniecki z czasem 1.05,8. Jera przychodzi jako czwarty I z czasem 1.07, odpada. Jera
nie miał szczęścia w losowan'u, gdyż z drugie
go przedbiegu weszli do finału zawodnicy z cza
sami gorszymi,
w drug:m dniu jako pierwsi wystartowali za
wodnicy na 100 mtr. st. dow .. p 0 bardzo C:eka
we walce, bieg ten wygrał Proce! z Katowic
przed Bonieckim z ·Lodzi, który wynikiem
1.05,5 ustanowił nowy rekord Okręgu Łódzkie
go na tym dystansie. Następuje bieg 200 m. sty
Zdecydowanym faworytem
Iem klasycznym.
jest N:kodemski z Lodzi, lecz tu następuje nie
spodzianka. Posiadający mniej rutyny Nikodem
ski przegrywa na finiszu d-0 starego ,,wygi"
Krauzego z Gliwic.

Jako ostatn'a konkurencja następuje wyścig
Pretendentami do tytułu
4x200 mtr. st. dow.
mistrzowskiego są sztafety „Polonii" Bytom
i „Związkowca" Lódź. Łodzianie startują w
Boniecld.
Jaworski, Sobczak, Jera,
skladz:e
Obydwa zespoły zapowiadają próbę pobicia 1ekordu Polski. Na pierwszej zmianie startuje
Jaworski z Lodzi i Gajdzikiewicz z Bytom'a.
Obaj zawodnicy kończą swoją zmianę jednocze
śn'e. Startują Sobczak i Przondo. Po 100 mtr.
Sobczak zaczyna tracić I kończy zmianę około
7 mtr. z tylu. Skacze Jera, dogania, ale nie mo
że odrobić całej różnicy, .która w chwili startu
Bon'eckiego wynosi 4 mtr. Dla Bytomia płynie
Gremfowskl. Po 100 mtr. Boniecki wyrównuje
do 175 mtr. idą razem. Po nawrocie Gremlowski finiszuje. Zmęczony dopędzaniem Łodzianin
nie jest w stanie nawiązać walki i przegryv·a.
Czasy uzyskane przez obydw'e sztafety sa 1epsze od poprzedniego rekordu Polski pobiteg'l
tydz'e11 temu przez sztafet~ „Związko\vca" w
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Włókniarz rzucił WYZWa· nI

najsiJ.niejszym

zostwach plerwszej ligi pięściarskiej!'
raz dłuższa przerwa, bow·em kalenew'<l·uje dalsze mecze dopiero 24
dniu tym na ringu wystapią: Ge·
ward·a (Gdańsk). Zryw - Z jedno :ze
.
y - Gward a .<W-wa).
wa te. toczą się bez udziału tego,
z Pol
mist
•
n
·
•
• t t ł d
Iezy
r a ·
y u ruzy owego
złożyło, że tKS nie ma możno~ci
. czytn.ego tytułu i rzucenia swy::h
Dzisiaj spad·kuna ~za!ę walki.
ku sportowego U(S jest ŁKS Wló

sto.łowy

zespołom

bokserskim

kn'arz, który po za ramami mistrzostw postanowi! dowieść, że jednak nadal jest w Polsce
najsilniejszym zespołem pięściarskim.
sekretar:atu klubu poszly w świat za~roszen'a do najsilniejszych drużyn I ligi bokserskiej, a więr Gwardii warszawskiej I gdań5kie!
·1
•
k
·
t
M
G d ..
wy azac na
ecze e maJą
oraz . e an 1..
· • 1.e
· • ·
b'
1
M1e1my
am iqe łodzian są uspraw.ec·hwione.
nadzieję, że rzucona rękaw'ca będzie przez te
kluby podjęta. Mecze te ł.KS Włókniarz propo
nuje rozegrać na zasadach rewanżu.

z

zdobywa

Wl•e5-

Łodzi.

i Roszkowe; (Radomsko) rozegrano mistrzostwa
Ludowei;!o Zespołu Sportowego ro
taty w Woli-R1Jszlcowej kolo Radom
>stwa p'ng-pongowe w konkurenich i męskich.
ywek zglos'lo się 11 kobiet i 6 mri
za.wody przybyli przedstawid~le
orządowych z wójtem gm. WielgoJanusem na czele i del. z Pow Ra·
Wiej. w Radomsku.
eh gości powitał w im'eniu LZS. ko
Drach H~n
młodzieży s1kolnej ob.
tut. szkoły. Następnie fnsp. organi'portu W'ej. ob. Jędrzejewski wyl!'lo
t „Spcrt na wsi", w którym podkreznaczen'e sportu dla mas chłop~le
programu zakończu
zawody.
ek w'elkiej liczby uczestników komi·
'owska w składzb ob. Dracha H. I .ib.
w wyniku
elim·nację,
przeprowadz'ła
do dalszych rozgrywek zakwalif'kowrno
a wodniczek.
oficjalną część
poczęto wl:iśC:we

m

Tytuł mistrzyni na rok 1949 zdobyła Mis'ów
na Józefa, (uczestniczka mistrzostwa w Często
chowie, wygrywając wszystk'e gry i tracąc
tylko jeden set na rzecz Sikorskiej Alicji, która
uplasowała na drugim miejscu.
Tabelka spotkat1:
pkt. gemów
10:1
10
t. Bislówna Józefa
9:3
8
2. S'korska Alicja
i>:6
4
3. Dominiakówna Zof"a
4:8
4
4. Wróblewska Teresą
4:8
2
5. Kip'grochówna Jadw.
2:8
2
6. Kipigrochówna Marla
1949 zoWśród mężczyzn m 1strzem na rok
stał Kubicz Jerzy rozstrzygając wszystkie spotkania na swoją korzyść. Tytuł wicemistrza
przypadł w udziale Nowakowi St~n'sławowi..
pkt. gemów
10:0
10
1. Kub'cz Jerzy
8:3
8
2. Nowak Stanisław
7:5
6
3. żelazny Stanisław
Dals• miejsca zajęli 4) Brządek Jerzy 5) Ku
b:cz Stanisław 6) B'ś Stefan.

Kolarze w Poznaniu
też rozpoczęli

sezon

W niedzielę nastąpiło otwarcie sezonu ko1ar
skiego w Poznaniu. Wyścig na trasie 25 k!m
zawodn'ków w katezgromadził na starc'e 30
gorii kart wyścigowych i licencji. W kategorii
Chab'.erskl
zwycięży\
„kartowiczów"
d\a
przed Malacht'm
(,.Gwardia" Kalisz)- 46:28,
(ZZK Poznań) - 46:31. W licencji na pierwszym miejscu uplasował się Frąckow'ak (Z7'.K
Pełczyńskim
Pozna11) w czasie 44: 11, przed
(ZZK Gniezno) - 44:12.

Austria-Szwajcaria 2:1
mfędzypaństwowe
Rozegrane w Lozannie
5potkanie p 1 łkarskie Austria - Szwajcaria zaw stokończyło s!ę zwyc'ęstwem Austriaków
sunku 2: 1 {I :O). Obie bramki dla zwycięzców
zdobył Habitzl. Honorowy punkt dla Szwajcarii
uzyskał Pickel. Zawodom przyglądało się 30 ty
s'ęcy widzów.

l
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- Zaczem jest to sprawka albo do- że ani jedna a•ni druga nie nadają się
mownika, albo kogoś, związanego bli- do bardz·i ej ryzY'kownych gierek.
Zamieniwszy z kucharką pa•rę zdań
żej z pańskim domem! Czy jest pan peodprawił ją s·zybko, więcej natomi·ast
wny swojej s'l•użby?
- Ja·!< najzupel1niej! Może na•j mniej uwagi po·święoił starej gospodyni.
N:e wtajemniczając jej w sedno spra
mam pokojówkę Olgę, ta jedna•k nie
wci1odzi w grę, albowiem już od tygod wy, za.czął okólnymi drogami.
Czy wczoraj b~"ł tu może ktoś obj
n.a jest poza domem.
cy?
- To znaczy gdz·i e?
Nie! - odparła stanowczo gospo
- W Krynicy, dokąd pojechała razem
- Był tylko z wizytą pa1n Strzel.
d~ni.
•
z moją żoną.
1 mirski.
- A reszta służby?
- Szofer mieszka w domu portiera, : Toporsk·i zerwał się na równe nogii.
op:>da: bramy i nie ma żadnego konta<k- · - Strzelmirski? Kiedy by~ tutaj?
Trochę na starość sziwa1nikują mi
tu z moim mieszkaniem. Tu na górze mie
szkają ty!ko kucharka Micha·li•na i gospo oczy, parni~ć jedna•k mam do9kona;'ą!
. . Pamiętam dobrze, że była czwarta.
sia Waler'a.
- Czy bY'lY wczoraj przez cały dzien ! - Kto byŁ wówczas w domu prócz
pani?
w domu?
- Tylko kucharka bo panienka po
- Tak jest!
. - C_hciałbym porozmawiać z nimi! . obiedzie, to znaczy koło wpół do
I trzeciej, wyszła na miasto.
Niech Je pa·n zawoła!
Kiedy obie kobiety zjaw:ily się w ga-j - Zatem nie zastał nikogo?.„
- Nikogo! Powiedział, że chce zacze
binecie, kaoitan obrzuci'! je uważnym
spojrzeniem i momentalnie zrozumia't, kać na panienkę, zaprosiłam go więc
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do sa·lonu. Pa•n Strzelmirski wygląd.3fł na~
bardzo zdenerwowanego.
- Na bardzo zdenerwowa.neg.o? Toporski zamieni;ł ze Sto1rskirn porozumiewawcze sp~jrzenie. - A czy cf'ugo
czeka~ w. salonik_u?
- Moze. g.odz1 1nę, a·le zda•je się, że
.
trochę dłuz~ J !
- A gdzie pain-1 była przez ten cz.as?
. .
- W kuchni!„.
- Zatem pa:n Strzelm1.rsk1 był P'rzez
ten cały czas sam?
.
.
- fok, by~ sarn.
.-;;:- ,czY. v:owczas, kiedy wychodz·ił,
by• rown1~z zdenerwowa•ny?
.
- fo~ !e~t! Nawet ba·:d;~ ! .
-: .D~1ęKUJ~--~a te wyjas~~e.rna, rr:oze
pan_1 Jllz odeJ~c: -:- odprawi. !ą kapitan,
a kiedy zna•lezl1 się ze Storsk1m sarn na
sam, rzeklł twardym g\osem:
- Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwaści, że człowiekiem, który sfotografował plany inżyniera Ma1rczyka jest Leszek StrzelmirStki, tym więcej, że jeszcze
wczora·j wieczorem otrzymałem o tym
panu ba·rdzo rewelacyjny raipo.rt!
- Więc oo pan postanowił?
- Przyślę tuta•j za chwilę specjalistę
od daktyloskopii, ażeby zbadał odcis•k i, ja•ki e ewentualnie po.zostawił i.ntruz,
chociaż podejrzewam, że pracował on
w rękawiczkad. A równocześnie skomu
nikuję się z prokurnturą wojskową, ażeby aresztowano natychmia•st Leszka
Strzelmirs,kiego! - rz•ekł kapitan Topor
ski„.
I ta•k s.ię sta~o, że k1iędy pa•rę godzin

przyjechawszy z
później Strzelmirski,
Warszawy wszed~ do swojego m;eszika
nia, za·stał tam dwu podejrzanie wyglą
da·jących dżentelmenów.

Strzelmirski, rzuciwszy o'k,iem na swo
je rozbite b·iurko, sięgnął do tylnej kieszeni spodni, w której zazwycza1 nosił
broń, tamci jedna·k uprzedzili go i pociczas kiedy jeden z ni.eh zaszachował
go lufą rewolwe.ru, drugi błyskawicznie
prze·kręcił mu dłioń.
Jeszcz€ sekunda, a zakuto go w kajda·nki.
Bylibyśmy z1aoszczęd.zm pa1nu tej
przykrośc•i, sikoro jednak chciał nam
pan stawić czynny o.pór, zmuszeni res te
&my rnbezpie.czyć się przed dalszymi
rzek~ wyższy.
nies,podzia•nkarni! ~
.. ?
. .
spyta•
- K'to panow1~ Jestesoe. .
.
ha•rdo obez:wład~1ony.
- Funkc1onariusze Drugiego Oddz11ału! - pokazali mu !e9itymacje„
Czego panowie chcecie ode
mnie?
- Otrzyma,liśmy rozka:z aresztowa1nia
pana.
- Za co?
- To s·ię potem okaże! - sta-rszy pod
szedł do apa.ra1u telefonticznego i Sik omu.nikowal S'i ę z komendą żanda·rrneril.
W międzyczasie podjechało pod dom
auto.
Pairę milflut os·t rej jazdy i Strzelmi•rskl
wprowadzony zosta~ do gabinetu, w
którym urzędował kaipita•n Toporski.
(D. c. n.J
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