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kto to powiedział?su
Dla zbudowania czytelników poda jemy poniżej nieco materiału porównawczego dla studiów nad paktem
atlantyckim:
.,Zawarcie podpisanego dziś paktu sta-.
nowi epokę w dziejach. Jest on punktem
zwrotnym w walce obronnej jaką prowadzą wszystkie miłujące ład i kulturę narody przeciw siłom rozkładu". (RIBBENTROP 25 listopada 1936 roku z okazji
podpisania paktu antykominternowskiego).
„Pakt jest cennym narzędziem pokoju,
i międzynarodowej
narzędziem obrony
ROK IV.
Nr 1 (111 ?i) współpracy - Europa walczy przeciw najŁóDZ, WTOREK 12 KWIETNIA 1949 ROKU.
._,_,~------....i!....--------------------------------------------------------------.;._--------------------..!~....;;,;_.;._~...:. większej i najniebezpieczniejszej zarazie
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a ~zy~ ciągu z terenu całego kraju
~apły~aJą liczne zobowiązania, _które roeJmUJ~ załogi fabryczne , orgamzacje spo
ł~cz1:e ~ poszczególni robotnicy dla uczcze
·
ma sw1ęta l Maja.
Wśród ~i:lu ~obowiąz;:iń zakładów prze
wym'.enk
za:
zobowiązania . załogi Zjednoczonych
kładów . Przemysłu Poi'iczo<>miczegn . nr. 1
w. Łodzi. Załoga tych zakładów postanowiła do dnia 1 maja zorganizować 8 nowych zespołów współza,vodnictwa pracy, podwoić liczę uczestników wsn:'>łzawodnictwa indywidwtlnego i oddać do
dyspozycji odziału dalszą z kolei 'mmpletnie wyposażoną świetlice. ,
Z Wybrzeża napływaJ'ą w dalszvm ciagu _meldunki, świadczące O WZrrlUŻOny~
wysiłku mas pracuiących dla uczczenia
sw.ego święta. M. in. załoga stoczni gdyń
sinej zobowiązałi się skrócić do d'lia 1
maja o 25 dni robo·!1.ych okres remontu
dwóch jednostek morskich s /s „Olsztyn"
i s/s „Wisła", podwyższaJąC tym samym
wartość produkcji o około 5 milionów zło
tych. Również robotnicy portu we.~low.-go
w Gdańsku podjęli zobowiązania pierwszomajowe. W ramach · tvch zobwiązań
przeładują oni 100 tys. t_on węgla ponąd
plan, zwiększając wydajność prac.Y 0 20
t
P roc
· · P ona d to robotn·icy por u wyremontują 2 taśmowce które miały być oddane
do użytku dopiero w końcu czerwca rb.
Szeroki udział w czynie pierwszomajowym biorą kolejarze. Załogi poszczególnyc.h DOKP, warsztatów i służb, podeJ'-

I

tugalski minister spraw zagranicznych,
DA MATA, 4 kwietnia 1949 r. z okazji
oodpisania paktu atlantyckiego).
„W podpisanym dzisiaj układzie zaznaczono wyraźnie, że ma on służyć zachowaniu tak wewnętrznego pokoju i dobrobytu społecznego jak również pokoju świa(deklaracja HITLERA z 25 listotowego".
:>ada 1936 r. z okazji podpisania paktu antykominternowskiego).

montować i uruchomić maszynę do wy„Celem naszego spotkania jest urzeczykrawania zelówek gumowych. Zdolność
produkcyjna wyremont.)wanej maszyny wistnienie układu międzynarodowego dla
wyniesie 3 tys. sztuk zelówek dziennie. Jchrony pokoju i dobrobytu naszej wspólnoty narodów". (Mr TRUMAN 4 kwietnia
1949 r. z okazji podpisania paktu atlanryckiego)
. „W. uk!a~zi«: tym ~odkreślono z całą
.
wyraz1stosi;:1ą, ze chodzi tu o krok obronlny. Cały świat jest do głębi zaniepokojo0
ny prowokacyjnymi komunistycznymi ata~e
'f
Na wiecu zwołanym prze związek pra- kami agitacji i usiłowaniami wzniecenia
Strajk robotników portowych w Londy
(deklaracja
zamieszek"
nie już w ciągu pierwszego dnia objął cowników transnortowych powzięL ' zo- rewolucyjnych
wszystkie główne przystanie na ' mizie stała uchwała w sprawie poparcia akcji --IITLERA z 25 listopada 1936 r.).
.,Pakt atlantycki jest narzędziem pokomiędzy Londynem a jej ujściem. Pod ko- strajkowej robotników portowy .:h. Przystąpienie 18 tys. członków z wiązku hans- iu, ponieważ ma on jedynie na celu obrol
niec dnia liczbu strajkujących zwiększyportowców do strajku będzie nznacza o 'lę na wypadek zbrojnego ataku przeciw
"
·
•
· k Z panstw
•~ 1Wie
t'oremUKO
'
· · portu I On d ynh Om1eme
·
ła się do 15 tys. osób.
sygnatarmszy
Ca ł kOWite UmerUC
wewnętrznych
spraw
minister
'. duński
Akcja strajkowa rozszerza się z godzi- skiego.
W kołach związkowych przewiduie się. 1.ASMUSSEN, 4 kwietnia 1949 r.).
ny na godzinę. Wstrzymano prace ładow
„Dla każdego !uituralnego państwa jest,
nicze przy 30 statkach. W porcie londyń- że strajk obejmuie również ~zen'r, innych
te względu na popęd samozachowawczy,
portów brytyjskich.
skim odbywają się wiece robotnicze.
· ')Czywistością konieczność obrony życia
i szczęścia własnego narodu przeciw nie!>ezpieczeńst~u komuD:is~ycznemu" (amba:ador Japom1 w Berhme, MUSHAKOJI,
..
~5 listopada 1936 r-J.
.
..
„Umcw ta musi prowadac do pr;zye
\V okręgu Nestor!, monarcho-faszyści zaa- tywnych skutków sccjalnych i polityczRailiostacja Wolnej Grecji nadała komunl·
kat najwyższego dowÓdztwa Armii Demokta takowali wzgórza Profitis llias, pon~~· je- łlych. Jest ona czymś więcej niż paktem
tycznej • kto·ry stw1·erdza' ze· walki o wyzwo- dnak duz·e straty.· 320 zabitych, 614 rannych obronnym. Stano"v1· ona bo,„1·e1n 1>ui11.ct
··
•
•
trwają z niezmniejszoną intensy- i 84 wziętych do niewoli. W okręgu Nestorl
'Jenie kraju
wnością. Monarcho • faszyści rzucają stale wielu ofif)erów zostało zabitych, lub rannych. wyjścia z którego rozpoczniemy nowy
Komunikat najwyiszego dowództwa stwier atak przeciw tym wszystkim siłom Zhi, .in·
nowe siły na terenach Grammos.
W okręgu Konitsy, wróg W71110wlł 6 kwiet- dza, że od chwili rozpoczf;cia akcji w okrę- kie stoją nam na drodze do sprawiedliwonia nowe ataki w Pyrgo i Stratsia.ni. Kontr· gach Grammos - Smolikas - Voios zdobyto .i ci i pokoju" (kanadyjski minister spraw
atak sil demokratycznych wynądził monar- dnże ilości materiałów wojennych i żywno- zagranfoznych, PEARSON, 4 kwietnia
cho - faszystom wielkie straty. Artyleria de ści. Sprawozdania l rorxkazy dzienne 75-ej 194.9 )
r. · d
dla uc.·z- mokl'atyczna skutecznie zbombardowała u· brygady nieprzyjacielskiej wpadły w ręce
zobowiąz.ania
J~ sa~orzutnie
mu
Jak wi ać więc, repertuar agresorów,
M
pra
cz " ma święta
wojsk demokratycznych.
· m. pracownicy fortyfikowane pozycje wroga.
cy.
.
Agencja Wolnej Grecji donosi ze wschod- pozujących na niewinne baranki, jest nawarszt~tow kolejowych, :.1:atrudnieni przy I W okręgu Smolikas, wojska rządowe prze
budowie mostu na Narwi. uk01'lczvli hu- prowad-Liły w kwietniu ataki, ponoszą-0 jed- nie.i Macedonii i Tracji o wzmożonej działał- der ograniczoąy. Truman nie wymyślil nic
dowę tego mostu na 17 dni przed oznaczo nak poważne straty. Jeden samolot nieprzy· ności „podziemnego frontu" Armil Demokra- nowego - wystarczylo mu bezkrytyczne
powtórzenie argumentów Hitlera.„
nym terminem. Ponad 22 tys. kolejarzy jatielski, typu Harvard, został zestrzelony. t~cznej.
na Pomorzu Szczecińskin.i zobowiąz:iło się ...,.....,.....,...._,...._,...._,..._.....,...,......,.......,....._,...._,.~~ ............ .._.....,.....,...._,....,.....,.....,.....,...._,.~~ ...... ~....,..._,..._,.~~...,....._,..._,.....,.....,...._.....,.~...,..-.::r
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mysłu włokienmczego

nych liczne zobowiązania podejmują po.szczególni róbotnicy. M. in. majster dzia
Pe-Pe-Ge"
łu mechanicznego fabry~d
Władysław Kowalski postano~1il wyre-

straJ•k W porcie•
groz"j fOZSZefZODl"em S
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zadaje orecka armia demokratyczna

0

święta

khsy rnb(Jtniczej
l 52', 879 godzm pracy o wartości ogólnej 9.227.800.kolejarze rze:.zc;W'<'Y zollowiązali się przez usprawn~enie pracy,

dla uczczenia

pr~epracować bezintęrsownie

zł. Również

przyśpieszenie

cał-

obrotu wagonów oraz
kowite wyzyskanie możliwości obciażenia
wagonów zaoszczedzić ponad 4 mil. - ~ł.
Niezależnie od zobowiązań załóg fahrycz

Halę

na 15 tys. osób
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artykułu,

jaki

ukazał się

w

piśmie

my wszyscy, oddani sprawie się bolszewizmu w zarodku i nie wprowadzi
współpracy między narodami i pokoju, po- Io Rosji w taki czy inny sposób w ogólny sy
demokratyczny", Ten błąd, dodaje
być wdzięcz,ni panu Churchillowi stem
wybuduie się w Katowicach winniśmy
za jego przemówienie w Bostonie. Przemó- Churchill,, „ciąży obecnie poważnie na nas".
Jest widoczne, że kluczem do mowy boW najbliższych dniach rozpoczną się w wienie to rozprasza wszelkie wątpliwości.
Katowicach prace przygotowawcze do bu- Przemówienie to nie pozostawia żadnych o- 11 · stońskiej, który ją całą wyjaśnia, są właśnie
·
dowy olbrzymiej hali ludowej, która sta- słonek. Przemówienie to burzy ostatec7inie je te bat"barzyńskie słowa.
Jest jasne, że mowę tę wygłoszono po to,
jes;ii
nowić będzie miejsce masowych zebrań zulckie kazania tych wszystkich, którzy
przed kilkoma dniami z ław rządu czy , by przekonać świat kapitalistyczny, iż obeci manifestacji, imprez artystycznych i cze
większości w parlamencie, wzywali nas, byś- · nie nie wolno powtarzać „fatalnego błędu"
sportowych.
my wreswie zrozumieli l uznali, że pakt at- ubiegłej wojny.
Gmach hali, długości ponad 90 m i wy- lantycki jest narzędziem pokoju i, że niko- j Trzeba tu zanalizować każde słowo. „Tasokości kilkunastu metrów, stanie w po- mu nie przychodzi nawet do głowy roz.pęty- kim czy innym sposobem" - a więc jakimiczęsc1 Katowic przy jednej wanie wojny przeciwko Związkowi Radziec- kolwiek środkami powinno się było „miszłudniowej
z głównych arterii komunikacyjnych. Bę kiemu lub naruszanie spokoju narodów. W czyć bolszewizm" - zniszczyć państwo, któdzie się mogło w niej pomieścić 12 - 15 przemówieniu Churchilla znaleźliśmy po- re było wynikiem Rewolucji Październiko
twierdzenie naszych obaw: jeden z czoło- : wej 1917 r.
tysięcy osób.
wych przedstawicieli klik imperialistycznych ' Jest to dziwne oświ adczenie . jeżeli się we
które ·pchają świat w przepaść, mówi nam źmie pod uwagę, że rządy Franc.ii, Anglii,
bez zająknięcia o co chodzi i co o tym ma- Ameryki, Japonii po prostu sięgnęły do naj
do wojny.
bardziej brutalnego środka
my myśleć. .
Pamiętacie, jak w parlamencie przypoml- Bez wypowiedzenia wojny, rządy te wysłaWęgierska Rada Ministrów rozpatrywala na ostatnim posiedzeniu decyzję prezy- nałem mało chwalebny precedens interwen- ły wo,Jsko ł broń do walki ze Związkiem Radium Niepodległościowego Frontu Ludo- cji kapitalistyczne.! zaraz po pierwszej woj· dzleckim. Anglicy, którzy zajęli przy pomocy
nie światowej, której celem było obalenie Re zamachu miasto Baku, aresztowali wszystwego w sprawie rozwiązania parlamentu publiki Rad; uczyniłem to dlatego, by obna- kich przedstawicieli władzy radzieckiej , wy
i _rozpisania ~owych wyborów. Wniosek żyć obecne zamiary grup imperialistycznych. wieźli ich na odludne miejsce l tam zamorz ław dowali. W ten sposób, bez procesu, bez oskar
N1epodległośc10wego Frontu Ludowego zo- Krzywlac twarze, rozmaici panowie
stał zaaprobowany przez Radę i przedsta..: większości zdawali się mówić: Po co przypo- żenia ł obrony, poka.zall narodowi rosyjskiem~nać. rzeczy, o których nikt. nie chce już mu l całemu światu. c? !o j~~t „dem?kracja"
wiony prezydentowi Republiki.
12 bm. odbędzie się posiedzenie parla- w1ece1 myś l.e ć?, Ale przypon;imał je wł.aśnle I :•cywiliz11,c~a ch~1ściJanska , do ktorej „na
.
mentu na którym ma być ogłoszone pi-1 !1~ <?Jturch1U ~ pan ~hurc~ 1~l na~wal J~ po . lezv włąceyc Rosję .
Wszystko to jest brutalne ł z punktu wiim1enm. „Po p1erwsze1 WOJnle światoweJ
.
.
'
nowiedział - popełniono poważne błędv. I dzenia moralnego - odrażające. Ale jest jas
.
smo pr.ezydenta w teJ spra.wie.
. Będz~e to prawdopodobnie ostatnie po- 1 błąd, nad którym pan Churchill najbardziej ne, jest proste. Jest to program imperialistów
ł ubolewa, polegał D"' tvm. że „nie zniszezyło zach_odnich I a~antyckich, który odsłonili~Y
s1edzeme obecnego parlamentu.

Nowe WJbory na
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Uważam,

że

Węgrzech

•
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,,Unita")
naszemu krajowi, a którego pan Churchill
nie próbuje nawet zamaskować. Churchill
nie ograniczył się tylko do wulgarnych
inwektyw pod adresem „czternastu ludzi z
KremJa" i „piątych kolumn", bez pomccy
w walce
których - mówiąc nawiasem przaciwko faszyzmowi byłby dziś prawdopo
dobnie szefem rządu na wygnaniu. Ponieważ
zaś w ostatnich latach wojny znalazł ratunek
w dużej mierze dzięki sojuszoy.ri z „antychrystem". którego dziś wyklina, powstaje
w nim słuszne podeirzenle, że nie wszystko
układa się tak. jak ułO'iyl w swym .planie zni
szczenia socjali'lmu przy pomocy bomby atomowej. Pyta .w i ęc w końcu: dla kogo pracuje czas?
Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
'\V~Jkazało to zwycięstwo narodów nad Hltle·
rem; wykazuje to pokojowy. ale potężny
marsz naprzód g-ospodarki sowieckiej; w~·ka
zał:v to zwycłestwa narodu chińskiego. Cz~s
nil' pracuje ani dla pa.na Churchilla. ani dla
rozw<icieczonych imper!a.li<itów. któr:r.:v są mn
podobni. Czas pracuje dla ,.tych czternastu
z 1\remla", którzy 7.e spokojem i autorytl'tem, demaskując podżegaczy wojennych. wy
chodzą naprzeciw $wiatu z:i.wsze z tvmi i;amymi propozycjami współpracy międzyna
rodowej. rozbro.fenia. zniszczenia wszystkich
boJ"lb atomowych-, - z prop()'Lycjaml nokoju.
Czas pracb.fe dla wzmacnlaj~ych się f
krzppnących Chin I,t1dowych. któr„ sta .fą !'l"
s.zańct'm nowej c:vwill?.ac.fł całe1?0 świat11 kolonialnego. Pracuje dla wszystkich narorłów .
fM'''!JCZ~ych sie w potężneJ manifestacji po
'
koju,

•
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że nie możemy interweniować me maiąc bhzIszych
danych, a jedynie anonimową kartę pa-

staje ludność całego świata.
ralna Polski, odpowiedzią na

p'eru. Zapewn amy Pana, 1ż. koresp_on.denc.ia m:ę
dzy nami pozO'lt~nie ta1emn1q, 1ezel1 zas ~wra
camy się do Pana z· prośbą o po<l.aniP_ nazw1sk~.
oraz innych szczegó'ów to d!atego, ze. chcemy
zająć s'ę lą sprawą : uzdrow'<', stosunki o k'ó.
rych. P~n wspom:na w liście. Czekamy n.a odpo\Vtedz.
·

QOSpO da rcza I• kUltU-,
knawania po dzegaczy WOJennyc h.

ROZ bUdOWO

1

,

Rezultat drugiej wojny światowej zmie przemysłu w taki ~pcsóh, aby słu:7.ył on musi stanowić poważną przestrogę dla
* "' *
układ sił ·ni~dzynarodo- nic małej garstce ludzi ale całemu nnro- panów z Waszyngtonu.· Bez tych milioNIESZCZĘ:SLIWA WANDA:
Droga Pani!
wych. Rozgromienie dwóch potężnych dowi.
nów bowiem żadna wojna nie jest do po Prosimy skomunikować się z nami. JeżeJ: n'e
państw faszystowskich Niemiec i .Taponii
Z dr~icj strony, polityka agresji. i pak myślenia, a rozpętana wbrew nim musi może Pani osob:ś-cie. proszę zadzwonić do n3!
pn:ez Związek Radziecki nie mogło pozo tów atlantyckich również jest konsekwen zakończyć się sromo,tną porażką.
rano o godz. IO-ej (\el. 137-47) .lub od ,g;xJz1stać bez wpływu na :polit~·kę impcri~lis- j cją broniącego się ostatkiem sił ustroju
W tej walce o pokój Polslrn zajmuje ny 18-eJ (tel 109-62). Proszę n'P obaw ac ~ ę
tów amerykańskich, których dq?:cnie do ·kapitalistycznego, ustroju, który me mo- poważne miejsce. Jesteśmy po ~wiazku pogróżek. gdyż ~a~o . iest P.Q Pani
s\r~n:~
panowania nad światem przyh;.·ało w ich że rozwijać się bez eksploatacji człowieka Radzieckim największym w Europie ·pań Cz_ekam} wi.a<lomosct Jak ulozyły się Pan. 1
·
·
. i pod- s t wem, kt.ore zerwa ł o
. 1izmem
.
mmemamu rea 1ne kszta ł ty. Tym bar- przez cz ł owieka, bez zaga::niama
z k aptta
1. dz1ec1 w~runk· domowe.
* •
*
dziej, że pozbyli się oni w łatwy sposób boju" cudzego mienia i terytoriów : bez imperial~styczną
poli_tyk:i; Wzn:10cnieni
BEZRADNA CZYTELNICZKA: Proszę zasi~
groźnych „konkurentów •.
ucisku narodowego.
prze~. SOJUSZ z_ ZSRR 1 panstwń.m! ~em<;>- g-nąć informaci' na ten tern.at w Urzędz~e Stanu
Te idee podboju świata znajdowalv
Jednakże nomię,'.~y pngnicniem tyr.h kraCJl ludoweJ
stanowimy UJ('zmmrme Cywi!nego. Ló<l:l. Al. Kośdu•zki 1.
swój wyraz w prasie amerykafrnkiej jesz'-, właśni~·pań.stw:, !dcrowanych prz~z poda~ ważny czynnik orir'--.... ::-.1:.-, gor'podar<'zy i
·
* * *
cze nawet w czasie wojny, kiedy Stany gaczy 1 kap1tahst_6w, ~o rozpęt_ai:n ;i?we~ kultur.alny na świecie.
OLEJNIK ZBIGNIEW: N:esteły nie znamy
Zjednoczone znajdow::tłv się w sojuszu. z zaWJ.erurhy WOJen•1P.J, a mozliwosc1am1
Jako uczestnik Rady Wzajemnej Pomo adresu Szkoly Budowy Maszyn w Wałbrzychu.
Z~viązkiem Radzieckim~ Nat.ychm.iast pe re:i'.izacji tych z'łmia1:Ó"łl ~warcie. stoją cy Gospgdarczej przyczynfomy się cło od- Proszę zwrócić się z tym zapytaniem
bezpoś:i
zakończeniu działari wojMnycł, imperiali mil.10ny pi:ostych lu~z1, kt;>r~y . me chcą ~µdowy i rozbudowy krajów null'Ż:}cych dnio do Inspektoratu
Szkolnego w Wałbrzychu,,
ści amerykań 3 cy wzmo.•rli swą szaleńczą w.oJny, ktorzy przPcm'.~' :'!"'In H! s:ę zbrod- z nmni do frontu pokoju i postępu. Nie lub do Kur.ator'um Szko~nego
w Wrocławiu.
kampanię,
zmierzającą do na.J"?l!cenia mcz~'r1 pfanom 1lgn's11 mar;natow dola- przypadkowo właśni<> w rrnszym Wroda*
*
słabszym ekonomicznie narodom dykta· rowych. z W~I~ s.treet.
.
.
wiu zrod:;iił się wielki ruch walki o poHANNA WARSKA LAT ł4: Kochana Han'ul
tury
dolarowej do podporządkowania . W !eJ chw1h mer:iaI ~OO .~ml.. m~zr.zyzn kój wśród intelektmilistów całego świata. :-.Jade5la'rla nam kompozycja zastan~wi~ peóy•
ich interesom małej grupy kapitalistów 1 kobiet. ze wszystłnch .trnJOW swmta, r.c
Głos nasz w tej walce bP,dzie jednak mizmem. który nie powinien mieć miejsca lf
~
tym s 1·1n 1·"~-J·~zy,
z USA, do wzniC(:<::r :a nowej pożogi wo-· ws~ys t •-1nc h ".'a.rs t w ~po l-C'~·zn~'r l1,. w,,z~:
1·m si'lni·eJ·sza b~,dT
„ ~ 1·„~ Pol- tak mło<lziulkiej· ~.óbki. Swzrśc'a
. · ni~ tznajduje·
·
k
ł
ł
sl<a
Ludowa,
·
n
szybci·eJ· zli'Jrwi"duJ·emy
h
się w egoiźmie, ale przectwn·e w
jcnnej, mogącej przynie~{: . yski tylko fa- s tł
1
1
C!'l
1 nc
wyzn.'.\~ I prze on:.in 1.g osi o SVl'.OJ
•
'
możemy dać 7. sil'h:e otoczenit'.l
Pros;tny ym
o przy
br:ykantom broni i spekulantom z Wall a.tces do Sw1atowego I\ongresu Pnko3u, nasze wiekowe zaniedbania, im prędzej sł.anie nam jeszcze innych swo'ch utworów.
Street.
jaki rozpoczyna się w najbli~:r;zych dn\ach rozbudujemy mtsz przemysł, im więcej
·
*
*
' Zarysowała się wyraźna linia podzialu w Paryżu.
wyprodukuiemy ootrzebnych nam materia
NIESZCZJ;;:SLIWA BEZDZIETNA.: JPżeli rtie
W odpowiedzi na knoi.vania podżegac:o.:y łów. W ten Sl)OSÓ1 1 Sl}otę1rnje l'IY i wzmoc- posiada Pani warunków na prywatne leczenie,
pomiędzy pań-;fwami, które prngr..ą poko
ju, międzynarodowej wspóhiracy oJJartej na a.7esywne po>.kty atlantyckie czy in- nhny swoim wysiłkiem i prac~~ !·woim oraz n'~ jest Pani ?.areje~trowan<i w Ubezp'e·
na wzajemnym poszan'Jw~ni1J praw cto ne, 600 mil. b.dzi odpowiri>d:r.iało st1mC1w- e:1tn~jt>:.mrnm i zapafom nasz udział w cz~~ni Spoiecznej proszę udać się do Wycl7.ialu
suwerenności, które w każdei ch-.•;ili bez czo „NIE". I głos tych mi1ionów. który do wielkim międzynarodowym froncie pok&- Op:eki Spo 1ecznei Zarządu M e1sk•ego ul. Piotr
świata ju.
przedstawić swoją
interesownie mogą przyjść innym naro- ciera do najdalszych zakątków_ _
_,,.....,.,_.___ __________ ____ kawska 113.
Je rI . piętro i tam zostaniP
dom z pomocą, a państwami prngnącymi
8''ł\f'«rl.:l..,V lftl.!h.t\l!il,r.,.W,• d~~s6_ !'"'or.w
·
a
ne, iż nit.> jest Pani w stanie przepr<;>wadz:ć ku·
wojny, zniszczenia s.łabszych rnirodów, ~~~
~tjfj~ Ili.dl ~'-''""ł"H
~ij,u ~ ,_'łil Yv~u ~E'łt.1'.W
V
racji na koszt wła5ny otrzyma Pant skierowawykorzystującymi swą rrzewagę ekono1fJ
ID
nie na bezpłatne leczeme.
miczną
dla podporząd 1 rnwania sobie innych państw.
Ta linia podziału hynrtjmnic.i nie jest
przypadkowa. Pokojowa polityka Związ
w ~odzi
ku Radzieckiego i krajów demo!uacji. luczynne będq placówki "Orbisu"
dowej wyrasta z w.s?d:1frz;.rrh dążeń tych
W dniu 9 b.m. odbyło się zebranie za- podnieść odsetek „primy" do 84,5 proc.
W związku ze spodziewanym n7;:.·wienarodów do podniesienia stopy życiowej łogi robotniczej PZPB nr. 4 w Łodzi, na Zobowiązano się poza tym urucho~ić 80 nie~ na kolejach pńństwo~rrch w okreswych obywateli, do sh~rorz~nia w~rsokiej któr;ym podjęto ~zereg uchwał dotyczą nowych krosien
automatycznych
n'ł sie przedświątecznym obydwie łódzsoc~?.l;styczncj
kultury, do rozbudowy cych Czynu 1-Majowego. Załoga hbry- dwie zmiany.
kie placówki. „Orbisu" czynn~ h~ną w
ki oraz poszczególne oddziały :r.oho-;viąiaśrodę, czwartek i piątek Jd go.fa. 8-ej rawalki o tytuł najlepszej brygadrid 8
·
•
ły się do dodatkowych prac produkcyj- 8 tk"Do
tk I ·
t "ł w .d • k L k
.no
o -ej w1eczor.
1
nych w celu zam~mifestowan~a solidarnoa ni wys ąpi a
OJ yns a
· t aNa razie ruch jeszcze jest słaby. Frekmożemy nabywać mięso
wencja wyjeżdżających zwiększy ('ię w
ści klasowej w dniu Swieta Robotnicze- czka na automatach.
go. I tak przędzJllnie średni0przędne zoWykończalnia da do dnia J Maja ~onad I Wielki Czwartek, aby osiągną': swój
Od jutra tj. od środy ludność Łodzi bowiązaly się przekroczyć pbn orod1Jk- plan 200 tys. m. tkanin gotow-ycn, w punkt kulminacyjny
w Wielki Piątek i
może się zaopatrywać w mięso i wyroby cyjny w kwietniu nie o 24 tys kg. jak tym 88 proc. pierws'.i'C"'(•J gatunku.
Wielką Sobotę.
(k)
mic:sne na świGta. Członkom związków zaplanowano ale o 30 tys. kg. czyli o 6
Poza t:vm p'.lsbnowiono n!ł d·T.ic1i. Swię
znwodowych, za oka;::>.ni.em l~'!it.ymacji tys. kg. więcej. Zało~a PZPB nr. 4 zobozwiązkowej, sklepy rzeźnickie bf;dą sprze r-:iązała się podnieść odset~i\: pierwszego ta Robotniczego oddać do użytku wyremontowane wozy samodrnc nwe, pompę I
LI
l.f
dawały jednorazowo po 3 k~. mięsa lub gatunku do 95 proc.
wo<ln.ą: .wyrem~ntować świ<"tlirę, dopro-1
w
Zarządz!e
Mie!skim
wyrobów mięsnych, wszystkim ptizostaDo walki o tytuł naj!epszej bry~arlzi wadzie mstalncJę r-ld•trrcm'1
160
łym zaś po półtora kilograma jedno- stki p!:zęd-iE1lni przystąpiła Hl'lena Km- wych kro:;icn autmnl\tyczn:vch,•loOl"BZ
wyp~lś o godz. I~ ej, odbędzie się w_ Zarząd1·e
•
razowo.
,:i„ k · 1
·
Miejskim w Łodzi narada oszczędnosclowa sa·
szewska, która zobowiązała się pnclnieść e nt
0 cH- 1·."·, ~ morządu
r
mo
.owa<'
rrze
..
„~
•0 c
pr_zy
łódzkiego. Udział w niej wezmą nacz"!
Pula mięsna na obecną „czterodniów- odsetek proclukcji 1 gatunku do 95,5
1 -szym, ~m:tRr..rwnono .·07. w r<ima~h n"cy wszystkich wydziałów, dyrektorzy prz •Il·
kę" bc:;dzie wydatnie powięirnzon.1. toteż proc. przy sprowadzeniu braków do zera.
Czynu ~-J\~aJowego _zor:~amząwać. ~~lom~ siębiorstw miejskkh, ~tarostowie grodzcy oraz
istnieje nadzieja, że mięsa •lił Ś"Yięta dln
Tkalnia zobowiązała się. wykonać na 1 dla dzieci robotmczy"h v-· \V1smowe:, przedstawiriele
Zw. Zaw. Pracown"ków Sarno
nikogo nie zabraknie.
(xl
I Maja 200 tys. m. tk~nin dorl;>IL;"w", ora1: GórzP k. f.orl7.i.
(w)
f rządowych.
(11)
e.w:xs
IW &
HH6
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••1+fWdłt&lu~m a
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(,odzienna nowelhn „Exnressu"
samym kuwałami. Jest za leniwy na lwie, że kiedy olbrzym wymknie s'ę jej
to, ażeby wymyśleć coś nowego, ale, z rąk I zn!knie, szybko zatrzasnąwszy
że Kruszynka
ma dobre serce, śmieje za sobą drzwi, nie wróci już prędko!
się serdecznie 1 klaszcze w rączki, kiedy
Czasem w nocy dziecko budii się ze
poczciw!ec opowiada jej po raz tysiąc-z- snu. Jest wtedy ciemno, jest straszn e„.
Kruszynka to dwuletnia, jasnpwłosa dżać całe mieszkanie, jest również or- ny historyjkę o grzecznej dziewczynce, Ogarnia je jakaś niewypowiedziana
dziewczynka, która nie umie jeszcze ta- kiestrą, lektyką, ·aniołem-stróżem, skle- która zjadła caly h>.lerz kaszl<"....
trwoga, a iN·ówczas wota· ono głośno:
ić swoich uczuć. Gdy się jej coś nicpodó pem z owocami .; ze s'odyczami oraz lePom·mo tych wad olhrzym jest isto- ~atusi~!.
.
,·
ba płacze, a gdy coś wydaje się jej miłe, karzem.
tą niezwykle interesującą i dlatego Kru
Z C!emnosc1 wyłania się wow~zas do·
uśm~echa się, a jeden jej mały uśm:ech
Jest równocześnie drzewem, na któ- szynka, która chciałaby mieć go wyłącz bry olbrzym i bierze ią w ramiona„.
rozjaśniał cały dom - jak gdyby przez re można się wdrapywać. jest gramofo- nie na swój użytek, obserwuje go z na·
Są to najszczęśl iwsze chwile w życiu
otwarte okno wpadł na.gle do środka nem. który śpiewa i gwiżdże, jest ma· tężoną uvvagą i z góry już wie, kiedy Kruszvnki! Mała dziewczynka może
promień wiosennego słońca.
giczną silą, sprawiającą, że najgroź- i-:na on zamiar opuśc'ć mieszkanie, nie wtedy obejmować swojego olbrz~7lna,
Kruszynka nie żałuje nikomu swoich 1_liejsze nawet . st._łuc:-en'~ ~ bóle ;isuwa zabierając jej ze sobą.
może ~o pieścić. może przytulać się do
uśmiechów. Jest grzeczna, ale ma rów· ]~dno dmuchmecle, i1~st 15 ~otą, .kto~a ~
O , Kruszvnka zna ju.ż podobne ka- niego . T jak błogo jak przedziwnie
nież swoje kaprysy.
siada ~rnntc~~ty ,z ~aKlm ~bstr~kcy.JnYn; 1 wały. Wie, że w takich wypadkach ol- błogo - jest zasnąć potem w tych koKiedy doc•:a Zosia ldadie ją do łóże- p~staciami Jak. swięty_ Mtkoł~J, ZCl.~ączeK brzym staje się nagle przedziwnie we- chanych ramionach!. ..
czka, Kruszyna nie zaśnie, jeśli obok wielkanocny, .~ak _b~cian, ,ktory nie tak soły, że gwiżdże. czyści kapelusz, odNieraz. w takich wypad..l{ach zastananiej nte położyła Piotrus;a - kolorowe- dawno przyniosł Je1 _brac..szka...
. .
kłada go znowu i robi taką minę jak wia się Kruszynka.
go pajaca, z którego zaczynają się już . Jest to_ :stota, k~or~ Jedn:yr:i sktntę- gdyby zam··erzał wyjść dopiero za dzie
- Dlaczego ten mocny tatuś jest mi
wysypywać troc;ny.
ciem ręk1 r~zpędza na1ba~dz:e;1 .r~zwy- si~ć lat.
•
taki uległy i posłuszny? Dalczego speł~
Kruszynln kładzie po jednej stron::e drzone psy 1 rozp~dza na1?a~a.z1~.i. ro~Dziewczynka wie z doświadczenia, że nia wszystkie moje zachcianki? DlaczePiatrusia, a po drugiej pluszowego bar hukanych chłopakow. Jak,~ez więc nie to jest tylko podstępna gra1 I wie rów go on, który n ie boi się nikogo, jest wo
dzo już sfatygo\vanego niedźwiadka.
cenić taką wszechstronn?sc?
nież, że w podobnych wypadkach naj- bee mnie taki pokorny?
Pajac i niedźwiadek to są jej bardzo
Kruszynka stara s(ę z całego serca lepiei jest rozpłakać się na głos, albo
Kruszynka niejednokrotnie zastana·
dobrzy przyjaciele, ale prócz nich jest wykorzystać wszystkie możliv.rości ol- też chwycić iakąś część garderoby na- wia się nad tą sprawą. Ale czy rozwią·
jeszcze ktoś, kogo ona kocha najbar- brzyma ,najch)_trr:ej jednak lubi siadać leżącą do olbrzyma (na
przykład że tę tajemnicę? Czy zrozumie, dlaczedz(ej - jej tatuś!
na jego plecach: albowiem ma wte~y płaszcz) i nie puszczać JeJ, wydając go ten olbrzym iest wobe~ niej taki
Ale nie dziwmy się temu, bo też ten możność k;erowania nim i nie musi s'ę pr:w tym okrzyk: protestu.
uległy i potulny?
olbrzym - tatuś jest lil.kim stworze- obawiać, że ucieknie iej!
Kru<:zynka wie również. że nie możNa to pytanie Kruszynka znaidzie
niem, jakiego trudno sobie wyobrazić!
Pomimo swojej nadprzyrodzonej SJJy na traktować n;:i serio zapewnień ol- odpowiedź dopiero po wielu, wie]{J laSpełnia on po kolei funkcje kanapy, i zdolności, olbrzym jest łatwy do kie- brzyrna, kiedy ów twierdzi, że wycho-- tach. wtedy, kiedy w swoich
objęc:ach
fotela do bujania, 13.tarru: czarodziej- rowania„. i trochę głupi, bo nie rozumie dzi tylko na chwileczkę, ażeby jej przy pieścić będzie t8ką samą słorlką malut·
s~dej, zwierzęcia jutrznego i pociągowe- najbardziej prostych rzeczy.
nieść czekoladę albo laleczkę. O, ona ką dziewczynkę, jaka sama jest w tej
go, na którego plecach można objeżNa przykład zabawi-<> ia stale tym.i orientuje S:e już dobrze w &l[tuac.ii i chwili„.
nił poważnie
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PRZYGODY WICKA I WACKA

--~.=:J-:;-

„ ..._:""''
LITERAT: - Zaraz widać, że tu v<.rre
Malujemy lokai"!
WICEK: :.._ No Wad~u, wyv<.rróżyłeś! · WICEK:
LITERAT: - Hm.„ podoba mi się! praca ,bo aż nic nie widać! Oj! Trąciłem
Malujemy mi'e szkanie!
'!
cos„„
Bardzo ładne kolory!
WACEK: - Rety, a to po co?
WICEK: - Ostrożnie! Drabina!„. To
WICEK: - Ależ tu jeszcze nie maloWICEK: - Bo dostałem w prezenc \e
Wacek skrob;e śc : any!
·
wane! popiera pokój!„.
trochę farb li pędzle ...

WACEK: - Hallo, kto mnie trącił?
diabli wzięli!
LITERAT: - A moje nowe ubranie
zupełnie nie do użytku!
WICEK: - O p:eska malowana!
Całą farbę

a s I·ez·ym powietrzu

300 robotników Co cztery sekundy . obiad I .
skontrolowaio sklepy

łódzkie

Chociaż zaopatrzenie sklepów w okresie prz.edświątel:'.z.n?'m jes.t zupełnie wystarczaJące, Kom1sJa
by
akcję,
wadziła

wszelkie ewentualne

Spec~alna

przepro-

_w zarodku stłumi ć
objawy pobierania

" .

,

··

„Gospoda Ludowa".dawnym O gro' dkU „y•IVOJ•"
t k •
••
'
. W czasie akcji w lłtórej wzięło udział T
I
I 1nne a ra CJe W
ance
soo robotników, wykryto kilka owocarni,
~;~i;~;~;;h

cen

przez

nieuczciwych

uprawiających nielegalny wyszynk. W
restauracjach sprawdzono źró dł::i n" bywa
nia mięs a. I tym razem n ie obeszło się
bez protokółów. Właściciele tych sklepów
i restauracji zostaną pociągnięci do od(kb)
powiedzialności.

Z<:miasl

,,Tr~ umfówu

I! ędziemy palili „Mocne"
Jak się dowiadujemy, papierosy marki
„Hel" i „Triumf" nie b<:;dą już w i ę r:·.'i
produkowane. Ostatnie iliści hurtowni.e
odebrały w ciągu dnia wczorajszego.
Wycof.ane gatunki papierosów mają za
stąpić Wypuszczone osta~ni0 na rynek 4złotowe „Mocne" ·i 5-złotowe „Górniki".
Poza tym PMT przystąpił do produkcji
dwóch nowych luksusowy-eh gatunków
papierosów. Są to „Kongresowe", które
ukażą się pod koniec bm. z okazji XXII
Kongresu Zw. Żawodowych oraz „Poznańskie", produkowane jedynie dla zwiedzających Międzynarodowe Targi Peznań
ski.e.
Jedne jak i drugie papierosy kosztują
po 7 i pół zł. sztuka. „Kongresowe" sprze
dawne będą w pięknie wykonanych pu(paczka 21) szt11k,
dełkach z celofanęm
150 zł.), „Poznańskie", również w gustow
nym opakowaniu, po 12 sztuk w pudeł(k)
ku.

karmić będzie·

swycl1

gości

Niebawem j a d ło dain.ia zw i~kszy wydat
nie ilość wydawanych obiadów f)opu~arnych i klubowy h. Będzie to możliwe
dzięki przeniesieni'& jej do ogródka letnie
nim zapasoweJ'
go i uruchomienia w
k I1 ·
.
.,
.
uc m .
Gdy nadchodzi pora obiadow", temp::>
Łączm~ Gospoda patra? nakar~1c kazpracy osiąga swój punkt kulminacyjny.
Wtedy w ciągu każdej minuty wychodzi 1 ~e~o. dma do. 2.000 ł?dzian. ~t?r"'.·Y. na
z kuchni po 15 obiadów czyli co cztery swiezyI? powietrzu z3edzą tam I pozywny ~osiłek. Jak dotąd p0n obJadowa
sekundy jeden obi~dl
będzie trwała od godz. 13-ej do 17-ej, zaś
wieczorem w ogródku wydawane 'będą
dania popularne, lody, napoje ::htodzące.
Ogródek otworzy swe podwoj e w
pierwszei dekadzie maja, a wiec za mie-

Od świtu do późnego wieczoru, a niekiedy i w nocy, kipi praca w katakumbach norożn0!{0 t.rndynku przy ul. Daszyńskiego i Piotrkowskiej. Tutaj
bowiem mieści się kuch,1ia „Gospody Ludowej", tak licznie ociwiedzanej
przez łódzki świat pra~y, zaś przygotowanie posiłku codziennie fila 'lA.00
gości - to doprawdy nie błahostka!

Wszyscy więc krzątają si ę jak w ukro-1
pie: kucharze, kelnerki, bufetowe, pomy
waczki i zalatany ciągle kierownik Chle-1
bowski, słynny już na cały kraj jako
„człowiek o dwóch sercach".

Muszą wchodzić przez„:oknol
Dobre serce nie zawsze

popłaca...

W domu przy ul. Marsz . .St1lina 10 na jąc ich nawet z opłacania komornego.
parterze znajduje się lokal, składający Gossowie zobowiązali się nie tylko przesię z jednego pokoju i kuchni. Chcąc się puszczać Wodzisławskich przez kuchnię,
wydostać z pokoju, trzeba przejś~ przez ale nawet otoczyć ich dzieci opieką.
Jednakże po trzech dniach. Gossowa w
kuchnię, bowiem jest to jedyne wyjście.
Lokal ten zajął w grudniu ub. r. Józef tajemnicy przed Wodzisławski·'\ złozyła
Wodzisławski wraz z żoną i trojgiem nie- wniosek na mieszkanie. Powstał spór, któ
letnich dzieci, składając jednocześnie rego kwaterunek do dzisiaj nie potrafił
zlikwidować. Doszło do tego, 7.c „wdiięcz
wniosek w oddziale kwaterunkowym.
wczo:rai rano zabiła deską
Litując się nad ciężką sytuacją swego na" Gossowa
kolegi fabrycznego, Władysława Gossa, jedyne drzwi. Wodzisławscy mogą się
który wraz z żoną nie miał w ogóle miesz teraz dostać do swego miei-:rkania jedy(r"
kania, przyjął oboje do kuchni, zwalnia- 1nie ... przez okno.

--111111".'••------·-·•Bigam ista i defraudant

Smiejmy

się!o..

Pan Anatol przelknął pierwszą łyżkę zupy,
skrzywił się, spojrzał na i:onę 1 zaczął placzli-

w~ l~~~ei~st

Komorne szło na wo"dk~

NieuczciW.Y admin fstrator

dobra, tylko sou za duio„.
Aha! Prawda! - przerwała mu mal~onka.
- Gdy się z nią ożeniłem - po mie- Czytałam dziś ciekawą statystykę. Otó~ oka siącu miałem jej dosyć!
zuje się, że człowiek spo~ywa w ciągu roku co
- Dlaczego?
naJmnleJ osiem kilo soli ..•
- Brała mi z teczki pieniądze, chodziPan Anatol westchnął:
z innymi, sprzedała moją pierzynę,
- Moż!lwe, ale chyba nie w jednym talerzu ła
mój garnitur.„
zupy:
-

• * •

W ten sposób

zeznaje

px:zed

Sądem

pan. Doraźnym Edward Gorzkowski, b. admiza- nistrator XV rejonu Zarządu Nierqchosalonu I
salonu wkrada mości Miejskich, oskariony o przywłasz
czekać. Po kliku minutach do
się mały Adaś I powiada:
czenie sobie sumy ponad 46.000 złotych,
- Proszę pana, czy pan mnie przyjmie dQ zainkasowanej u lokatorów za komorne.
·
pańskiej szkoły?„.
- Pił na zabój - zeznaje żona oskar- Chętnie przy.Jął bym clę - odparł gość żonego - wszystkie komisariaty znają
z uśmiechem - ale ja nie mam tadne.J szkoły. go jako nałogowego pijaka. Przychodził
- Tak? Ale słyszałem przed chwilą, jak tatuś mówił, te zaraz da panu szkołę!„
państwa Wątróbskich
Służąca wprowadziła go do

Do

przybył

Ja·kiś
kazała

poszedł

do

więzienia

do domu na rzęsach.„ Nie dawał mi na
utrzymanie.
Przewód sądowy potwierdził że Gorzkowski nałogowy alkoholik, wydawał lokatorom oryginalne kwity ze swoim pod
pisem na zainkasowane sumy, idące w
tysiące, a na kopiach wpisywał inne nazwiska i .kwoty w wysokości„. 16 - 20
złotych! W świetle rozprawy wyszło rów
n~eż na jaw, że oskarżony podpisał volks
listę, za co oczeka go następna rozprawa.
Ponadto jest podejrzany o bigamię.
Na razie Gorzkowski dostał 5 lat wię
zienia z pozbawieniem praw na 3 la(p)
ta.

siąc.

Zaangażowano

już

r~botni ków,

którzy porządkują i przebudowują teren. Bo kierownictwo „Gospody" iamie
rza stworzyć tu miły zakątek i dosta r czać
sv.. J •. • bywalcom nie tylko smacznycn i
tanich posiłków, ale równfoż jak najwię
cej przyjemności po dniu pracy.
w muszli koncertować będzie orkiestra kaidy będzie mógł ·;obiP patańczyć,
przewidziane są również atrakcyjne podwieczorki przy mikrofnie.
Na wypadek niepogody obiady wydawa
ne będą w loka lu zamlmi ę ym. Poza tym
zimowe pomieszczenie „Gospody" slu7-yć
będzie do urządzania oficjalnych bankie
tów i przyjęć.
Władze miejski~ otaczają coraz więk
szą troską ten reprezentacyjny ~okal naszego miasta. Projektowane s11. 'Specjalne
podcienia dQkoła całego budynku, przy
czym wejście do kina nrnwarlzić będzie z
ul. Piotrkowskiej, zaś do ~Jmowego lokalu Gospody - z ul. Daszyńskiego. Okazało
że w
się to konieczne z te~o vvzględu,
ciasnej szyjce budynku „Gospody" :fot:'zą
się obecnie i goście jadłodajni i bywalcy
kina.
. A teraz krótk< informacia na najbliż
.,Gospoda"
Sobotę
szą mete: w Wielką
czynna, będzie tylk,) do godz. 17-ej, zaś
na cały okr_es świat \ 11.n-- 11 -;einocy przerwie pracę, nhy ją wznowić nor:n?l "'''" ·.-1· ci
fr;)
wtorek po<iwiąteczn:v.

Pomar( ńcze

już

•

sa I

Odb!erajmy w sklepach
smaczne owoce

Dawno oczekiwane · pomarańcze nadeszły Ju~
do Lodzi. PSS I PCH otrzymały narazie po trzy
• * •
wagony tych owoców t natychmiast przystąp:ły
. ·słońce świeci, ciepło. przy jem nie. - A pan
do Ich rozprowadzenia.
Kalasanty defiluje z wielkim parasolem w garJuż wczoraj w poszczet.róinych sklepach mo·
'
ści.
ina je było nabyć w cenie 585 złotych za ki
winę
wziął
kolegę
uratować
Chcąc
- Panie Kalasanty - dziwi się jego znajo!ogram, na wydawane 11rzez Związki Zawodowe
W styczniu 1947 r. popełniono . przy ul. Lę winę. n~ siebie i w ten sposób dostał się do talony, uprawniające do kupna 0,75 kg pomarań
my - toł to przecie słońce świeci, dlaczege
:
.
.
czycklej 4 morderstwo na osobie Honoraty StudZll~nca.
pan ten parasol "dźwiga?„,
czy ·na jedno dziecko w wieku do lat 16.
Własci~y~ mordercą ?k~zał s•ę 17-letm wow
- Ano - odpowiada pan Kalasanty - bo Błaszczyńskiej, którą uduszorl-0 a hastę.pnie 0 •
brabowano. Jako domniemanego sprawcę aren czas Ka~1m1erz. S~bczynsk1 ~Kongresowa 48).
Jak des~cz pada, to go moja stara bierze;„
Obydwaj przebywah w styczniu 1947 r. w tr
.
*
*
W jednym z pism amerykańskich widnieje to~ano 15 -l~tnlego Ryszarda Ow~iaka (Za~ho- warzystwie Błaszczyńskiej w melinie przy Ul.
Wszyscy zamiejscowi Czytelniey, któ1
reprodukcja obrazu „Mona Liza". A pod ni<1 dma · 54 ), ktory przywał się do W. "''!· Osadzono Rzgowskiej 4. Kobieta zaprosiła ich do sieb:e.
chcą pocztą otrzymać album z przyrzy
Błaszczyńzadusił
Sobczyński
mieszkaniu
W
Studzien.cu.
w
poprawczym
dom:i
W
go
następujący podpis:
Wicka i Wacka, winni wpłacać
godami
W lutym rb. Owsiak zbiegł z domu popraw· ską, po czym obaj obrabowali ją i zbiegli.
Dlaczego Mona Uu uśmi echa się?„. DlateNa skutek tych zeznań ściągnięto Sobczyń na nasz adres (Łódź, Piotrkows'c, 102,t)
go, ze dzięki przeczyszczającym pastylkom Hop czego, lecz jui w marcu został schwytany
klnsa pozbyła się zupdnie uciąiliwego zapar- przez milicję w Lodzi. !(iedy w czasie śledz- sk<ego z więiJienia, gdzie odsiadywał . karę u sumę 120 złotych . Należy jednak ".>odaiocztocia. Jeieli więc chcecie tak samo się uśmiechać, twa powrócono do morderstwa sprzed 2 •at, kradzież. Przyznał się do winy. Wobec tych oko wać na odcinkach przekazów
używajcie tak samo przeczvs.zczających ~asty wyszły na jaw sensacyjne szczegóły. Aby uchro liczll<lści rozprawa o morderstwo będzie wzno· wych, że chodzi tu o nlbum Wicka · i W~
(ks)
lnić swego 1:1ełnoletnie20 kolegę, Owsiak p~zyjal wiona.
'
lek Hopkinsa".
ka.

17-letni 1norderca . zdemaskowany
I

*

na siebie

Uwaga, amatorzy albumu I

•
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p~zyląc~a!~ się tysięc~ne rzesze sportowców Lodzi i okręgu
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' · Krzycki cofnął ~ię pod ścianę dołu
wyciągnął zza pasa długi myśliwski
Zacisnąwszy twardo palce' na jego
nóż.
rękojeści uważnie obserwował rozju.szo11ego tykrysa, który gramolił się z upadku

l

W sah obrad MieJsk.ieJ Rady Narodowej zebrali się wczoraj przedstawiciele
społeczeństwlł:. spo~to:vego ~dzi i .okręgu
n'.1 konfe~~ncJi poswięconeJ sprawie wal.
.
.
ki ~ po~oJ.
Lic~nie zgromadzeni dz1~łacze i zawodnicy z uwagą wysłuchali o~czytu wy
głoszonego. pr~ez posła ob. Dumaka, kt?ry,. anal~zugc. . przyczyny powstania
dwoch :VOJen swi_atowych,. wskazał na
znaczenie kongresow pokoJowych przeciwstawiających się agresywnej i awanturniczej polityce bloku anglo-amerykan
skiego. ImeperiaJizm amerykański dąży
do wywołania trzeciei· woi'nv 5„,iatoweJ·,
lecz dzisiaj układ sił jest inny. Pr:-:eciwko wojnie zdecydowanie wypowiadają się
demokracje ludowe ze Związkiem Radziec
kim na czele, wypowiadają się również
robotnicy i chłopi państw kapitalistycznyc;h i właśnie w tej jedności wszystkich

całego świata

tkwi sih zwoludzi pracy
lenników pokoju.
w walce 0 pokój Polska, jako jeden z
krajów najbarclziej zrujnowany i sp.istoszony ·.1 w drugiej wojnie światowej, jest
szczególnie zainteresowana. Ludność ce.le
go kraju zdecydowanie wypowiada się za
utrzymaniem pokoju. W akcji tej również i sportowcy polscy, stanowiący c.zęść
społeczeństwa biorą masowy udział.
.
. Konferi:ncJa . ta - zaznaczył ~b. J?umak - Jest pier';"'~zą tego rodzaJU, Jest
p~zełomow_ą w dzi~J.a~h .sportu. Zagadnie
me poruszane tutaJ me Jest obce .naszym
t
t
S
t
_po: 0 -V:cy .muszą u.1 ~esospor 0 :-'com.
wać się .z~gad~iem~mi pol~tycmy~ 1 spo
łecznym1 i hyc moze w mch zorientowani. Sport nie może być apolitycznym, a
interesy jego muszą być n<•dporządkowane interesom całego narocu.

Pr~edstawiamy

mistrz6w

Kompromitujący poziom boksu na Sląsku

nastąpiła

dyskusja, w któPo referacie
rej przedstawiciele poszclególnych o·:.;anizacji sportowych wyrażali soliciarność z
wywodami mówcy. Po zokańczeniu dyskusji zebrani uchwalil następującą rezo•
•
lucję:
Przedstawiciele zrzeszeń. klub6w I związków
sportowych m. Lodzi 1 okrrgu łódzkiego po
wysłuchaniu odczytu wygłoszonego przez po·
sła ob. Dun1aka w imieniu wielotysircznej rze
szy sportowców i działaczy stwierdzają, ze po
kojowa polityka Związku Radzieckiego, wielkie
go sojuszn'ka krajów demokracji ludowej jest
wyrazem pragnień wielomilionowych mas pracu

jących całego świata

Zebrani sportowcy sol'daryzują · sir całkowi·

cle z uchwałami zwolenników pokoju I potępia
ją awanturniczą politykr podzegaczy woje.i·

nych anglo-amerykańskich Imperialistów,
Zebrani deklarują zwl~kszenle tempa prodult
cji i powiększenia oszc.zędnoścl na odcinku swo
Jej pracy zawodowej oraz zapewniają o zwi~k
s.zenin wysiłku I dyscypt:ny w kierunku tr!y·
zny fizycznej, by w walce o trwały pok6j podą
hł w jednym szeregu ze wszystkimi sportow·
cam~-demokrataml.

Sportowcy m. Lodzi I okrrgu witają lnłcjaty
kongres pokoju
KWIAT- wę I delegatów na światowy
Już we wszystkich okręgach odbyły się indy j KIEWICZ, KUDŁACIK, CHYCHLA,
oraz pozdrawiają sportowców krajów demok(a
TytulaBIAŁKOWSKI.
i
RUDZKI
KOWSKI,
Pierwszy
widualne mistrzostwa pięśc'arskie,
cji ludowej ze sportowcami Zw. Radzieckiego
Poznań zakończył mistrzostwa, za n'm pośpie mi podz}efily sir Gwardia I Gedania po 4.
na czele wraz z Ich Wodzem i całej postrpowe)
Pomorze: NOWICKI (Brda), PRZYBYLSKI ludzkości Generalis~!musem Stalinem.
szyi ok:ęg wrocławski, o.statnio zaś. odbyły s1r

walki finałowe w K~towicac~'. Gdansku, .Bydgosz~zy,. Częstocho~1e, Lubl!me, Warszaw·~ i
Nie czekał długo. Straszliwa bestia po ~o~z1 .. Lista. mls!r~ow okręgu wa.rszawskiego
raz wtóry przysiadła n.a łapach. Wydając 1 łodz.kiego J~St JUZ naszym cz,rteln kom znana,
przez obecne po~aiemy nowych mistrzów pozosh·
się
wpatrywała
groźne pomruki
chwilę w przeciwnika.. Oczy lśniły jej łych okręgow.
Górny Siąsk; SMOCZEK (ZZK Katowice).
:r.:l11wrogo i nagle sprężyła się i jak sttzaGUZY (Siemianowiczanka) MATLOCH (Met:I·
ła naciągniętego łuku, wyskoczyła w po- !owiec). KR AWCZYK (Gw'ardia Kat.) SZN AJ.
·
wietrze.
DER (Batory) NOWARA (Batory) DOBIJA
(BBTS) i SZCŻYPIŃSKI (ZZK Kat.)' Zaznaczyć
mistrzov„
należy. że 4·ch zdobywców tytułów
skich rekrutuje się z B klasowych klubów. Po
z'om m1strzostw był kompromltując<.1 niski.
Gdańsk: MIKOLAJCZEWSKI, KLEIN, ANT·

(Gwardia Toruń) KRUŻA (Zjedn.) BARANOWSl(I (Zjedn.) POLAKIEWICZ (Unia Grudziądz);
PALIŃSKI (Legia Chełmża), Gnat (Zjedn.) 1
ZMORZYŃSKI (Gwardia Toruń). w finałowej
walce Cebulak przegrał z Palit'iskim.
Częstochowa: S~P.RYN~IEL (Dom Kulturyy,
MARCYCH (Ludw.kow Kielce), LATKOWSKI
(Gwardia Kielce). KAPITAŃSKI (Warta C~ęst.)
TRZEPIZOR (Dom Kult.) BARAN (Gw. K1elce)
KUBIK (Gw. Kielce) SIPORSKI (Ostrowiec).
Lublin. KU PFER (Lublinianka), BARA N (Lu
blin) MAKAR (Lublin) SZALA (Garb) ZIELIN
SKI (Lublin) GŁĘ:BOCKI (Lubf'n) DORABIAL
SKI (WKS Orlęta) KOSIADA (Lubt;n).

mecz w Zd. Woli
Burzliwy
Dwóch p•lkarzy odwieziono do szpitala
W Zd Woli odbył się mecz piłkarski o mistrzostwo I grupy kl. · B. pomiędzy drużynami
Zw'.ązkowiec - ~yw (Łódź) -:- Włókniarz ld.
Wola. Po bardzo ostrej grze, ofiarą której padli bramkarz Zylewskl I lewy łącznik Kubiak
(obaj ze Zrywu) wygrała drużyna łódzka w ~to
sunku 5:1 {3:0). Ofiary brutalnej gry są tak pn
waznie poszkodowane, łe ;irzewiez'tmo je do
szp'tala na kurację. Kubiak doznał złamania no
gi przy zderzeniu z obrońcą Chrzanowskim.
Jest tr. p:erwsza porażka druzyny zduńsko-

przy!{otowany był
nieznacznie
nóż przed siebie, drugą rc;ką zasłonił sobie twarz i stras:-Iiwym ciosem wbił swa
broń w cielsko tygrysa. Czło'°" " k i Lwie~
r4'.ę zwa1;1; s:-; D!I • .- " ' " ;~. Knycki ostał·
nim W"JHkiem wyrwał z ciała b~stii · ó:·
i zadał ponowne uderzenie.'
Porucznik jedn.a k

ji1 ż na ten atak.

Wyciągnął

Dalsze spotkania

iadą na Rivierę
Dwaj tenisiści polscy Skoneckl I Hebda wy
Jechali na Rivierę celem przeprowadzenia
treningu. Polacy wezmą udział w turniejach
treningowych w Nicei I Cannes, a następnie
udadzą się do Budapesztu na międzynarodo- 1
wy turniej o mistrzostwo stolicy Węgier. W
turnieju tym wezmą równlez udział Jędrze·
.
jowska i Piątek.

I

drużyn

W dniu jutrzejszym (środa) odbrdą sir da'51.c
spotk~nia pó~fin~łow~ mistrz~wskich ro~grywek
łodzk eh szkol sredmch w piłce .ręcznej. Zawn
dy odbędą się w ~ali YMCA, przy czym pocią·
tek _rozgrywek wyznaczono na godz. 8.30. Spo
tkania udbęd·ą się w następującej kolejności.
Gimn. X,
siatkówka męska; Gimn. XV Girnn. Gumowe - Girnn. XVIII, s'atk. żeńska;
Gimn . 111 - Gimn. VI, G'mn. X - Gimn, VII
siatk. m. Gimn. Salezjanów - Girnn. Ili; Gimn

531
papierosa, którym poczęsto·
go w tej chwili Toporski i mówił
dalej.
- Nie będzie to niczym uwłaczać
czci panny Teresy Starskiej, skoro
stwierdzę tutaj, że podobała ona mi się
bardzo ... że znajomość ·nasza nie byf.a
czymś tylko konwencjona~nym„.
- Miłość? - trochę bez.ceremonia1lnie przerwał mu sędzia.
Nie. mam z·~miar·u analizować tu
.swoich uczuć, :faktem j.e:sJ, że jes·tem o
nią trochę zazdrosny. Swego czasu obiecara mi panna Teresa, że nie będz,ie
spotykała · się 'z jednym ze swoich zna·
jomych. A tymczasem, odwożąc przedwcz:ora j swojego przyjaciela von Osten ·
stroma 'na dworzec, z.obaczyłem ją około wpół do czwartej na rogu ulicy
Piotrkowskiej i 6-go Sierpnia w towa·
rzystwie tego wła·śnie pana.
• - . K.to _to był ? ,
Z:ipalił

I

-Kto dojdzie do

Skonecki i Hebda

wał

wolskiej I widocznie to stało się powodem wro
giego wystąpienia publiczności. Srdzia pod
graczy łódzkich opuszczał boisko.
ochroną
Przypominamy. że w. roku ub. władze okrrgowe zamknęły bo·sko w Zduńskiej Woli I na pe
wno nie cofną się przed n'e mniej drastytzr\y
mi karami jeś\i plldobne wykroczenia znów b~
dą miały miejsce. Zwolenn'cy I kib!ce Włóknia·
rza (Zduńska Wola) winni zrozumieć, że wy~o
ce niesportowym zachowaniem wyświadczają
swym ul1,1b'eńcom iśc'e niedźwiedzią uslugr.

rzekł niechętnie
- Bob Werner! Leszek. - Zdenerwowalo mnie to moc
no . A ponieważ dzień przed tym panna
Starska wspominała mi o tym, że popa
ludnie spędzi w domu, prosto z dworca
przyjechałem do niej, ażeby powiedzieć jej parę mniej może miłych słów.
- Zeznania pańsk·ie nie trzymają się
kupy! Skoro widział pan pa1nnę Starską
na ulicy, w imię jakiej loaiki chcia·l ją
pan potem znaleźć w domu?
- Sądziłem, że może już wróci~a.
Dlatego też czekalem na nią potem p·ięć
kwadra·nsów, ale nie doczekawszy się
jej wyjechałem do Warszawy.
-· Sfotografowawszy poprzednio pia
ny inżY'niera Marczyka?
- Nie wiedziałem nic o istnieniu takich planów! Niechże panowie zrozumie
ją wreszcfe, że jestem niewinny!
W tej · eh.wili wszedł do pokoju specjalista od daktyloskopii, i odciągnąw-

finału?

Iszkoln-ych o mistrzostwo

G'mn. -2. koszykówka męska; Glm11.
XI. G'mn. XI .(druga druzy~a)
- frmn VI i Gtmn. X - Lic. Pedagog, siat,
męsk. Gimn. XV - Gimn. Ili, siatk: zeń~ka
VII
G'nm XVI - Gimn XIV I Gimn. Ili Handlowe, kosz. męsk. Gimn. XXI -. PSTP,
Spotkania odbywać sir będą w ten ~posób, te
na zawody s'atkówkl przeznacza się pól godziny, na zawody koszykówki jedną g-0dzinr.
VIII -

Ili -: Gim n.

szy Olszynę na bok, powiedział do niego parę słów.
Olszyna zamyślił slę głęboko.
- Sprawa zaczyna się rzeczywiście
rzekł niby do Toporskiego,
gmatwać ale w ten sposób, ażeby usłyszał to r6W tej chwili
.vnież i Strzelmirski. zdarr mi sprawozdanie biegły, który porównał daktyloskopiczne . odciski, j:i·kie
zostawił sprawca na przesypanych dyskretn·ie popiołem po spalonej magnezji papierach, z odciskami palców pa·
na Strzelmirskiego . Porównanie to dało
'wręcz rewelacyjne WY111iki.
- A mianowfcie? - zamienił się w
·
s+uch kapitari Toporski.
- Pan Strzelmirski nie jest tym, który plądrawa.t w biurku Czesława Storskiego
- Bogu dzięki, że się to wyjaśni:ro!
· - rozprostował ramiona były oficer
Legii Cudzoziemskiej.
- Sledztwo nasze pqsziłio zatem po
kapitan Topo-rs·k i szybfa·łszywej linii ko przyznał się do swojej porażki. Cały gmach poszlak, jak·i budowałem
ta•k mozo.lnie, wali się teraz w gruzy i
w dalszym ciągu nie wiemy, gdzie szukać właściwego winowajcy.
- Sądzę, że po tym wyjaśnieniu wypuścicie mriie panowie na wolność? zauważył Strzelmirski.
- Niestety, nie, bo wciąż jeszcze nie

Tabele li ligi
GRUPA PóŁNOCNA
I. Garbarnia

~: :~~o~!~~ln

•

4

:
4
4
4

20:t
11:4
12:7

8:5
4. Ostrovia
12:13
6. Lublinianka
2:4
6. Widzew
t0:6
4
7. Bzura
8:14
4
8. Gwardia Szcz.
2:17
4
9. Ogn'sko
2:H.
4
1~ PTC
GRUPA POLUDNIOWA
14:2
8
4
t. Tarnovla
6:3
6
4
2. Ba:ldon
7:6
4
4
3. Rymer
7:7
4
4
4. Polonia Przml.
8:8
4
4
5. Skra
5:5
3
4
6. Pafawag
6:9
3
4
7. Naprzód ł
9: 14
3
4
8. Chełmek
3:6
3
4
9. Polonia Sw.
3:8
2
4
10. Gwardia Kielc.
W. roigrywkach nastąpi teraz prrzerwa, a na)
dopiero na 2·1
bllł:sze mecze wyznaczone są
kwietn'a.

Spo~towa Lódź
uczci Swięto 1-go_ Maja
Jak sir okazuje, sportowa tódź n1e da si~
ubiec innym miastom w organizacji uroczystego obchodu Sw'ęta Pracy w· dniu I-go Maja.
Opracowywany jest w ramach obchodu szczegółowy plan szeregu Imprez. jakie odbędą ~'ę
w ośrodkach sportowych na terenie miasta to
dzi I województwa łódzkiego. Rowmie się. te
przypadnie na Lód!,
najw'ększe nas'lenle Ich
tutaj bowiem przewiduje sir 11 imprez z rót·
nych gałęzi sportu.
Szczegółowy program udziału sportu łódzkie
go w obchodzie 1-szomajowym juz za kilka dnr
podany zostan'.e .to wiadomo!lci publicznej
wyjaśniliśmy, jakie sprawy łączyły Qana z von Ostenstromem! A Ostenstrom
jest oficerem niemieckiego wyWiadu,
pa1n zaś, podając się za jego przyjaciela, sam stawił się w rzędzie pode jrzanych .
- Zaręczam panu słtowem honoru,
że nie wiedziałem, iż Hans von Oste'lstrom jest niemieckim szpiegiem! Zaprzyjaźniliśmy się serdecznie służąc razem w tym samym puliku Legii Cudzoz·iemsk ie j:
- A co to jest za „sprawa", o której
wspominał pan w swoim liście, pisanym
swego czasu do Ostenstroma?
- Raz jeszcze daję słowo honoru,
że nie ma ona nic wspólnego z plainami
inżyniera Marczyka Są to nasze sprawy
czysto osobiste. Wolę o nich nie mówić,
chyba w ostateczności. Ale, że w. tej
chwili wplątany zostarem w tę szpiegowską aferę, pozwolicie . pa.nowie, że
rzucę tu 1 aj nazwisko kogoś, kto kręcąc
się w domu Starskich, wydał mi się tro·
chę pode jrza.ny.
- A nazwisko to brzmi? - prawie
równocześnie spyta•li sędzia i kapitan.
- Norbert Gorwiczl
- Ach tak, ach taki - zmrużył oczy
kapitan Topors·ki. - Niech mi pa.n po·
zwoli, że przemyślę tę hipotezę! Poskro
bierny, zobaczymy!
(D.c.n.)
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