Cena

zł.

Opłata

5

pocdowa uiszczona

ryczałtem.

V
ŁóDZ, WTOREK 19 KWIETNIA 1949 ROKU.

ROK IV.

P;aryż

1Nr106(1118)

skupia uwage &wiata
urodził się dn.
wsi Rury Jezuickie
w woj. lubelskim. W 1905 r. bierze
udział w strajku szkolnym, w 1911 r.
wstępuje do PPS • Lewicy. Dziltła w
szeregach KPP od chwili jej powstaw la.fach
nia, niejednokrotnie wi„ziony
""
•
przedwoJennych.
Bojown'k w walce z okupantem jest
jednym z założycieli KRN i jej prze.
wodniczącym. Wyb1·any w 1947 r.
Prezydentem R.P. przez Sejm. W 1948

Jutro - otwarcie Kongresu w obronie pokoju

Bolesław

Według informacji Komitetu Przygoto- rym odbędzie się olbrzymia manifestacja
Zgodnie z informacj;t Komitetu Przygo.
łowawczego Swiatowego Kongresu Zwo- wawczego we Francji i krajach ościennych w obronie pokoju.

- we Włoszech, Belgii, Luksemburgu, Ho·
landii zwolennicy pokoju organizują „ka•
k
k • •
rawany po OJU', które, orzystając z róznych środków lokomocji, udadzą się w
w okresie prac Kongresu przez różne rejony Francji do Paryża i zbiorą się w dniu
24 kwietn~a na stadionie Buffalo, na któ-

lenników Pokoju coraz to nowe organiza·
cje społeczne i osoby prywatne w róż·
nych kraJ·ach deklaruJ·"„ swe pragn1·enie
.
wzięcia udziału w pracach Swiatowego
Kongresu Zwolenników Pokoju.
które
oiianizacji,
nowych
Wśród
oświadczyły o swym udziale w Kongresie
Zwolenników Pokoju znajdują się Wszech-

Oueuille rzuca

Związków

Zawodowych
indyjski Kongres
(jednoczący 800 hinduskich związków zaZwiązek
Wszechindyjski
wodowych),
1
milion członków,
Chłopski, liczący
Wszechindyjska Federacja Studentów i
lnne.
Stało się wiadome, że rząd francuski
odmówił wydania wizy delegatowi indonezyjskiemu Sugiono pod pretekstem, że nie
h
d
tó
•
uznaJe pnszpor w, wy anyc przez rząd
łndonezyJ'ski i uważa u ważne tylko pa1zporty holenderskie.
Rada Narodowa francuskiego „Związku

I

delegatom

uda,·ącym s1·ę

'
Konsulat francuski w Berlinie odmówił
wydania wiz wjazdowych delegatom na
Światowy Kongres Pokoju w Paryżu.
Tylko 8 delegatów na przewidzianych 21
ma otrzymać wizy. Do wieczora 16 kwiet
nia konsulat francuski nie wydał nawet
.
tych 8 obiecanych wiz.
Ponieważ w związku ze świętami konsulat francuski czynny będzie dopiero w
Postępowych Chrześcijan" opublikowała dniu 19 kwietnia, należy liczyć siE: z tym,
rezolucję, w której wzywa katolików, pro·

I

r. ohcjmufo powierzone mu przez Kon
gres Zjednoczeniowy stanowisko Prze
wodniczącego Komitetu Centralnego

na Kongres Paryski·
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delegaci spóźnią się w ogóle na kongres, który ma rozpocząć się w dniu 20
kwietnia.
Niemiecki komitet przygotowawczy do
światowego kongresu wydał odezw„ wzy"
wiającą do przeprowadzenia w dniach od
20 - 25 kwietnia masowych wieców w
obronie pokoju na całym obszarze Niemiec.
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dla Kuomintangu

OWe WarUll •

.
Agencja Reuter·a donosi, że członek delegacji Kuomintangu, prowadzącej w Pekinie rokowania pokojowe z chii1skimi
władzami ludowymi, zawiózł prezydentowi Li-Tsung-Jenowi do Nankinu nowe
zawarcia
władz ludowych
propozycje

• atJantyck•1emU· ·
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pokoju w Chinach, sprecyzowane w 24
punktach.
Punkty te przewidują m. in. zgodę
•IW 0
władz Kuomintangu na przekroczenie
tOWI
",/k
chińskie
rzeki Jang-Tse-Kiang przez
pakt pokoju
działaczy amerykańsko-radziecki
amerykańskich
Kilkuset
wojska ludowe oraz na reorganizację ar·
·
związkowych rozpoczęło kampanię, skie- przyjazm".
·
· d czerue
p od ob ne j t re ś Cl· o ś wia
u k azał o mii Kuomintangu pod kontrolą chińskich
atlantyckierowaną przeciwko paktowi
się na łamach dziennika „New York władz ludowych.
Ostateczny termin przyjc;~ia nowyc h
Times" w postaci wielkiego ogłoszenia.
m~ rocznicę śmierci Roosevelta
ludowyó
grupa Oświadczenie to podpisało 267 działaczy propozycji chińskich władz
.
. k
związ owcow z C 1eveland wystosowała związkowych z Nowego Jorku, reprezen20
bm.
pismo do prez. Trumana, W_ którym · tujących związki zawodowe, należące za- upływa
* * •
oświadcza, że „droga do pokoju prowadzi równo do CIO, jak i do AFL. Związkowcy
Agencja Reutera donosi, że wojska ku'.l
przez rokowania podjęte w dobrej wie- amerykańscy jednomyślnie wypowiadają
mintangowskie ewakuowały umocnione
rze, które dadzą nie pakt atlantycki, lecz się za wzmocnieniem ONZ.
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chrześdjąn

do
testantów i wszystkich
wzięcia udziału w pracach Swiatowego
Kongresu Zwolenników Pokoju.
Komitet Przygotowawczy otrzymał od
różnych organizacji Francji deklaracje o
przyłączeniu się do Kongresu, w szczegółd
• k
no Ś cl o d zw1ąz u zawo owego robotników
w
Przemys łu b u d ow Ianego i d rzewnego
Nantes, od zjednoczenia związków zawodowych CGT departamentu Nievre, od Fedt>racji Republikańskiego Zrzeszenia B.Y·
łych Frontowców departamentu Nievre
i in. .
W całej Francji odbywają się ostatnie
przygotowania do Swiatowego Kongresu
Zwolenników Pokoju.

Przygotowania „karawan pokoju" we
Francji prowadzą zjednoczenia związków zawodowych departamentów Jury,
Sekwany i Loary, organizacje „Zwią?.ku
Młodzieży Republikańskiej" Rouena, LimQ
ges (departament Górna Vienna), Montargis (departa)llent Loary), Marsylii i innych.

kłody

Bierut

18. IV. 1892 we
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pozycje Kao Cziao Czen i Lau Czou. położone na północnym brzegu rzeki .Jani::-

stanął nad brzegiem Morza Czarnego 1 ::~~~.~~;,~;~~7~;,:~/,:~:u~""
Naród bułgarski odda1·e hołd wielkiemu poecie

Tego samego dnia w Teatrze Narodowym odbyła się uroczysta akademia, w
czasie której Aleksander Obretonow wygłosił przemówienie o życiu, twórczości
i rewolucyjnej działalności Mickiewicza.
W części koncertowej miejscowi artyści
recytowali szereg utworów poety, a chór
i orkiestra wykonały pieśni polskie.
W dniu odsłonięcia pomnika całe miasto było ozdobione flagami polskimi i buł
miasta. Niesiono transparenty oraz wzno- garskimi oraz transparentami.
Uroczystości w Burgas były zakończe
szono okrzyki na cześć przyjaźni narodów,
miłujących pokój ze Związkiem Radzie- niem miesiąca obchodów ku czci Mickieckim na czele oraz okrzyki potępiające wicza w Bułgarii.
podżegaczy wojennych.

Centralnego Komitetu
Donoszą z Sofii, że dn. 10 b.m. w mie- i przedstawiciel
ście portowym Burgas nad brzegiem Mo- Bułgarskiej Partii Komunistycznej Alekrza Czarnego odbyła się uroczystość ku sander Obretonow. W imieniu ambasady
czci Adama Mickiewicza. W 93-rocznicę polskiej w Sofii przemówiła w języku
pobytu naszego poety w Burgas odsłonięto bułgarskim Jadwiga Nurkiewicz. Przemópomnik ku jego czci. Uroczystość zgroma- wienia wygłosili również: konsul radziedziła całą niemal ludność miasta, miesz- cki oraz przedstawiciele organizacji kulkańców okolicznych wsi oraz delegacje z turalnych i szkolnych.
Po odsłonięciu pomnika uformował się
innych powiatów.
Odsłonięcia pomnika dokonał prezes to- pochód, który przeszedł głównymi ulicami
warzystwa
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Zmiany w składzie
rządu rumuńskiego
~~
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...._.......,..._,.~

Komunikat Rady Ministrów ł Preriydium
Zgromadzenia Narodowego Rumuńskiej Re·
publiki Ludowej donosi o zmianach w skła
«Wle rządu rnmuńskiego.
Narodowego
ZgTomadzenia
Pre%Ydinm
przychyliJo się do prcśby prMesa Rumuń
skiej Akademii Nauk Trojana Savulescu 1
:r;wolniło go z zajmowanego stanowiska wicepremiera.
Narodowego
Zgromadzenia
Prezydium
przychyliło się tak:ie do prll\Śby dotychczasowego wicepremiera Volteca, który ustąpił ze
swego stanowiska w związku z objęciem
funkcji pl"7.ewodniczącego komis.ii organizacyjnej spółdmelezości.
Na wniosek rządu Prezydium Zgromadzenia Narodowego mianowało na stanowiska
wicepremierów ministra spraw zagranicznych
Annę Pauker ł ministra skarbu - Vasile Luca, którzv zatrzymują swe teki.

I

Losy procesu

o obelgi pod adresem Bevina

Donoszą. z N owego Jor ku, iż sędzia l\Ioris 1fooświadczył, że nie będzie rozpatrywał
~prawy 3·ch osó11 oskarżonych o ud7i·ał w ma-

tenberg

nifestacji przeciwko Bevinowi.
Sędzia nie przyjął deklaracji jednego z oskar
żonych, który przyznał się do w .ny.
ludzi ból dziesiątków tysięcy
Dzielę
którzy przeoświa-dczył sędzia Rotenberg żyli terror hitlerowski, a którym Bevin nie dał
zaznać spokoju w państwie Izrael.
Bevin spowodował również, że ludzie ci znaj
dowali się długie miesiące w obozach na Cyprze, gdzie znosili nowe cierpienia i obelgi.
Dlatego w danym wypadku -powiedział Ro
tenberg - nie czuję się zdolnym do funkcji sę
Idziego.

Chorobliwe wizje Forrestala
Dalsze

szczegóły „niedomagań"

Znany komentator amerykański Drew Pear
son w artykule, zamieszczonym na łam.ach
„Daily Miror" podaje dalsze szczegóły, dotyczące stanu psychicznego Forrestala w MR·
sie ostatnich miesięcy jego przebywania na
stanowisku ministra obrony USA.
Pearson stwierdza. że prórz idee fixe na
punkcie grożącego Stanom Zjednoczonym ry
chłego ataku armii radz.ieckiej, Forrestal opę
tany był jeszcze inną manią: był przekonany, że interesuje się nim Federalne Biuro

b. ministra USA

j son podkreśla, że Forrestal b3·ł osobą oficjał
Sledcze (FBI).
„Forrestal - pisze Pearson - bez przerwy ną i piastując tekę ministra. cieszył się oldzwonił do Ministerstwa SprawiedliwOIŚci, do hrzymim wpływem.
Pe.ars~n przypom~na, że Forrrstal był ndmaga.~ąc się, aby usunięto sprzed Jei;o ~ornu
agentów FBI. Prześladowała go mysi, ze w. vow1edz1alny za pohtyką amery' ;a ńsl(ą w Pajego domu zainstalowane są dilttofony i że j lestynie i za doniosłe dcc~·7.,ie dotyczace odbudowy ciężkiego przemysłu niemieckiego.
znajduje się stale pod nadzorem".
FMrestal był tym właśnie człow i.ekiem. któ
krytyczne uwagi tych
Odpowiadając na
wszystkich, którzy są zdania, :ie nie należa- ry stale damagał si~. aby w rzą<hie · ar•1F ryło poruszać takich 'Zagadnień z życia osobi- kańskim del'.!ydują<;e wpływy 110Eiadftli wojstego jalt stan psychiczny Forrestala. PP.ar- skowi.
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otwarcie Targów w·Poznaniu

W tegorocznej
kilkadziesiąt

międzynarodowej imprezie handlowej bierze udział
3.000 włókniarzy łódzkich wyjedzie
państw. z wycieczką do Poznania

Jeszcze tylko pięć dni dzieli nas od
otwarcia dorocznej wielktej imprezy
handlowej, jaką są Mł~dzynarodowe
Targi w Poznaniu. Olbrzymia ilość zgło
szeń na zakwaterowanie jest dostateczną miarą popularności tegorocznych tar
gów, w których bi orą udział wszystikie
polskie placówki handlowe
większe
oraz wystawcy zagJianiczni z kilkudziesięciu krajów europejskich i pozaeuro·
pejskich.
Jeśli chodzi o firmy zagraniczne, to
po raz pierwszy w tym roku otwarty
zostanie w gmachu dyrekcji Targów
przy ul. Marsz. Rokossowskiego, Klub
wystawców i gości z zagranicy, gdz~e
stale urzędować będą odpowiedni tłuma
cze do dyspozycji obcokrajowców.
Klub ten przewidziany jest również
jako m:.ejsce spotkań wszystkich cudzo
ziemców, którzy znajdą tam wypoczynek w czasie wolnym od zwiedzania
Tar:gów oraz mogą korzystać z adresu
Klubu dla swej korespondencji podczas
pobytu w Polsce.
W uroczystości otwarcia XII Między
narodowych Targów Poznańskich wezmą udział o'ficjalni przedstawiciele Rzą
du Polskiego, specjalne delegacje rzą
dów państw obcych, wystawiających
produkty swych przemysłów oraz repre
zentanci kół dyplomatycznych akredyto
wanych w naszym kraju.
przybywa w sobotę
Między innymi
do Poznania oficialna delegacja Rządu

n
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LALA Z LODZI:
Łódź,

Wyższa

Svkola

Filmowa.

ul. Targowa 61.

*

*

*

WLADYSŁA W: Proszę s.próhowa~
r.apisać bezpośredn '. o do szkoły. Adres: Szko'.a
Przemysłowa Państw. Zakh1dów Przemysłu Ba
wełnianego nr. 2 Łódź, ul. Ogro<lowa 34. Albo
Szkoła Przemysłowa Łódzka Zjednocz. Przern.
Wełnianego uli KopcińS'kiego 20. Nie1..ależnie oa
tych szkół po<lajemy Panu adres Technicum

WROBEL

pod prze- w Poznaniu. Poza tym LOT zamierza Włókienn;czego w Lodzi, ul. Składowa 29 (d~a
wodnictwem dyr. departamentu w Min. urządzić również specjalne tury z Ber- zaawansowanych w praktyce włókieniniczej).
* * *
Handlu dr. Szilagy Michaly. Będzie to lina, Belgradu, Budapesztu i Ankary
HELENA MARIA: Wydaje nam się, ie nie
pierwszy udział Węgrów w Targach oraz z Paryża, Wiednia, Rzymu i SztokpO'Winna Pani m ;eć specjalnych trudności, o il!
holmu.
Poznański. eh.
Wszyscy wycfeczkowicze powinni za- rzeczywiście sytuacja wyg ląda tak jak nam Pa
Również ~O kwietnia wyląduje w Poznaniu 20-osobowa grupa wystawców, opatrzyć się w karty uczestnictwa, któ- ni opisała. Proszę z zaufaniem przedsław;ć sp.-a
będzie musiał -zameldo
eksporterów, importerów i przedstaw:- re są do nabycia w każdeJ· placówce wę narzeczonemu, który
wać o tym swoim władzom w związ•ku z wacieli życia gospodarczego Holandii. B'o Orbisu. Na tej podstawie będą oni s•zym projektem zawarcia małżeństwa. w fym
rą oni żyv.ry udział w wystawie i przy- uprawnieni do korzystania z ulg kolejo wypadku ty!·ko o<l orzeczen:a władz narzeczone
go Pan; będzie zależało, jak ułoży się Wasza
słali do Polski szereg najnowocześnie]- wych an przejazd powrotny.
*
*
Jak si~ dowiadujemy Dyrekcja So- przyszłość.
szych aparatów radiowych Philipsa,
aparatów Rentgena, przyrządy pomiaro C'jalna Centralnego Przemysłu WłóHALSZKA M. M.: Nie radzimy Pani wysiępo
kienn!.czego w Łodzi organizuje wielką
we, wyroby metalowe i inne.
W związku z spodziewanym przyjaz- wycieczkę włókniarzy, w której wez· wać przeciwko żonie swego znajomego. Na
podstawie tego co nam Pani napisała możemy
dem wielu wycieczek krajowych i za- mie udział około 3.000 osób.
wn'.oskować, że prawo jest po jej stronie. Jest
·
·
Pani młodą i niedoświadczoną, proszę więc prze
f~ch<;>wych
kół
.
zdaniem
.Ponieważ
granicznych, Polski.e Linie Lotnicze
LOT nie tylko zwiększają obsługę na Mtędzynarodowe Targi Poznanskle są myśleć czy dobrze postępuje Pani wdając się
liniach wewnętrznych, stwarzając połą najlepszą szkołą pracy, przeto ilość 1 w awa•ntury rodzinme swego z.najomego, który
czenia powietrzne z wszystkimi mia ta-- włókniarzy, która zwt.edzi tegoroczne I może ni~ jest .znó\\'. tak zu~ełn'e bez wi.ny w~
mi w kraju, ale zarządziły, aby samolo- Targi przekroczy znacznie cyfrę wycie~ 1 b~c SW?J rodzmy, 1ak to s i ę stara Pam wm~·
h przez przemysł 'I WIĆ.
.
d o warszawy, cze k zocgan1zowanyc
.
.
• * •
t y zagran~cz.ne,
w l ocie
j RFEDOL K: A'oy zosfać przyjętym do Wyż~
zatrzymywały się w porcie lotn'czym włókienniczy zeszłego roku.
I szej Szkoły Filmowej brzeba przede wszys•tkim
„
li..
~atur.ę nC> l t~·lent. Mam
1' posi~da~ t~w. dużą
razącyc
uę
Wl!'azeme, ze w Twoim wieku ta p:erwSIUI spra

Węgierskiego z Budapesztu

*
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prywatnuch wutworni I
na wyr cby
'k

„

otrzymujemy
żać, ale takich listów ja•k Twój
• I wiele i doświadc!lenie uczy nas, że większość
z nich P?<lY'.ktowana jest młodz'eilczyi:n roman
włok1~nn1cze
ty?mem 1 merozwagą. Praca aktora filmowego
:11
Jl
Bluro Cen opracowuje plan, doty· łańcuszkowych, Zdarzało się też, że nie jest bynajffiil!iej tak lek·ka, jak to się napoczący rozciągnięcia skutecznej konfroli spekulanci sprzedawali mateJ.1:ały z fa- zór wydaje: Nie znie~hę.caj s'ę. wi~, ale prze·
produkcje de wszystkim pos.tara1 .się u~onc~y~ s.zkolę pod
jako
nad produkcją prywatnych wytwórni bryk państwowych
. · stawową, potem pomysł o sre<l'l1leJ, a gdy bę·
.
.
"
ednocześ
.J
włókienniczych.
materiałów
„prywatną ' po odpowiednio wysokich dzfosz już b1isiki matury napisz do nas. Wtedy
pomów'my konkretniej.
nie ustala się maksymalne ceny na wy· cenach.
•
•
Opracuje się również projekt przejęroby tych wytwórni.
* * Współcwjemy
0
BędZ'le to nfowątpliwie poważny cia hurtowego handlu materiałami pry- JUREK S.: Drngi chłopcze!
krok w kierunku uregulowania tej za- watnymi przez Centralę Tekstylną. Ca· C' bardzo z powodu Twojej tragedii. Nie trn~
S
li
W Warszawie, Paryżu i Londynie niedbanej dotychczas dzielnicy. Szcze- ła produkcja prywatnych wytwórni kie jednak nadz'ei, być może ie ojciec powróci do
Po wielkich sukcesach artystycznych gólnie ważnym jest ustalenie cen mak- rowana będzie do hru·towni państwo Waszego domu skoro pozna swój błąd i gdy
swoie
zatęskni za Wami. To, że. row.rnies7:
w Szwecji, Norwegii i Finlandii, wystąpi symalnych. Dotychczasowe ceny na '1\rych, które zajmą się dostiarczaniem miejoce
przy chorej i &tarej matce świadczy o
we·
towarów do detalistów.
w Warszawie, w dniu 20 bm. z recitalem wyroby prywatne kształtowały się
Tobie bardzo dohrze. Pozdrawiamy C'ę serdecz
chopinowskim, w ramach roku chopinow- dług własnej kalkulacji produ<.'enta, co
Wlączenie mater'ałów „prywatnych" nie i prosimy, o list. jak ułożyły s'ę Was.'.e
skie~o 1949 ~nakoz:iity pianista polski, sprawiało, że były znacznie wyższe od do ogólnej państwowej
puli hurtowej sprawy.
• * •
cen obowiązujących przemysł państwo- zapewn; wytwórcom zbyt na całość ich
.
Stanisław Sz~malski.
Po koncercie warszawskim artysta wyMARIA O.: Proszę zgłosić s'ę do nas. Bę·
poszukiwania
potrzeby
bez
produkcji
.
.
.
stąpi w dniu 26. 4. br. na historycznym wy.
dz!emy mogli ułatwić Pani adoptację dziecka.
Rozpiętość wynosiła przy mat~r1alach odb!orcy. Ostateczna cena fabryczna Również będziemy moqli po<lać Pan' adresy,
koncercie chopinowskim w Paryżu.
aby
tak,
be;dzie
skalkulowana
W dniu 16. 5. br. Szpinalsl~i będzie wy-1100 proc. wełma;iyc~ 2 - 3 t~st~ce na materialu
pod którymi zm1jdzie Pani niemow:ęta. z ktoproduk- rych jedno moglaby Pani wziąć na wychowaopłacalność
konawcą historycznego koncertu chopi- metrze, co umozllw1ało naduzyc1a ze zachowana była
n'e.
(w)
strony prywatnych kupców i han<llarzy cj•~.
nowskiego w Londynie.

~

•

„

.

•

Konc rty Szpinalskie"O

Nasi ludzie szukają go po ~a+.ym
- mruknął ~rochę posępnie Ol
szy,na. I nie wątpię, że przyłapiemy go
wre•szicie. A na raziie, póki go nie ma,
zbadajmy innych.
Auto wysłane po Walerię przywozi
na airnnżuje kónfronJą wkrótce i Oliszy1
czwórk i: Teresy, Wa•le•rii,
tację całej
. .
Wernera i St:rzelmir~kiego.
. Te:n ostatrn na w1~0~ panny. Stors1k'i8J
usmie-chnąl się do rneJ i wyciągnąił rę·
.
. .
. .
kę.
chce
-:- W:ę~ ! pam Jest tut.aj? spojrzec JeJ w oczy, ale piękna panna unika jego spojrzeń.
- Proszę nie rozmawiać ze sobą! ostrzega ich sędzia i spogląda kolejno
ło na rozjaśnione na widok Teresy oczy
Strzelmirskiego, to na mocno zmieszaną jedynaczkę Czesłiawa Stoirsik1iego.
Czyżby sędzia Olszyna był trochę z.ro
śliwy? A może tylko powz· iął sympaNę
do byłego oficera LegH Cudzoziemskiej
i wyrządzając mu teraz pewną przykrość, chce oszczęd·ziić mu większych
kiedyś i ba.rdziej gorz•kkh rozczarowań?
-

mieśoie !

1

Do1ść, że chocia,ż mógł przeprowadzić
konfrontację w sposób inny i za.~uszować

pewne niemiłe szczegóły, bierze się
do sprawy do•syć gruboskórnie.
- Czy wiidziia~ sie p~n z painna Stior-

58)

Ika.

ską w poniedziałek? -

zapytuje lesz-

- fok jest!
- O której godzinie i gdzie?
- O godzinie siódmej w „Esplainadzie''. A koł10 'ósmej posziliśmy razem
do jej domu na wieczerzę.
Sędzia przerzuca protokólarne zeman1ia Sto•rskiej i kiwa g~ową.
_Ten szczegół zgadza się! A cz.y nie
wspomina+.a panu panna Storska, w jaki
sposób spędziła czas, zanim spotka•ła
się z panem, to znaczy co robi-la po południ1u?

- WspominaP.a mi, że była z wizytą
u jednej ze swoich przyjaciółek.
- Ach ta1k, aich ta1k! A czy nie wspominal-a. panu, ja'k się ta koleżanka nazywała?

-

o to!

Nie! Ja zresztą nie py1ar·em się je1

W takim ra·zie - znowu zaszeleś
papiery w palcach sędziego - mo
że pan udzieli nam bliższych w tej sor'Jwie info•rmacji I - zwrócił się do Bcb·3
Wernera.
Elega1nd<i pr.zem11słowiec, wyraźnie
speszony, spogląda to na Le-szka, t10 na
Te>resę ·i powiacla ogólni1kowo.
- Powiiedziiałem i1uż. oo wiedziałem.
-

citły

„. 1 nic więcej nie mogę dodać do teJ
sprawy!
- Sędzia udaje, że nie dostrzega jego zmieszania i napiera na niego twardo.
- Stv.1ierdzi:ł pan, że panna Storska
by~.a w pa6skim mieszkaniu w poniedzialek między godziną wpół do czwartej a szósta? Czy podtrzymuje pan to
swoje twierdzen•ie?
- Tak jest! - przyznał cichym gło
sem Werner.
Sędzia Olszyna spojrzał odruchowo w
zauważył, że
stronę Strzelmi..rskiego i
ten zaczerwlenił się i z.robił taki ruch,
jak gdyby chciał się rzucić Werner.oW.
do ga.rdfa. Opanował się jedna·k i zacisnąwszy moona szczęki, spojrzaJ na Teresę, jak gdyby czekając zaprzeczenia
z jej stmny.
Ale Teresa milczy wyraźnie zgnębio
na. Sędzia wojskowy znowu szeleści pa
pierami i zwraca się do panny Storskiej.
- I pani również zeznała, że krytycz
ny ctas spędziła w mieszkaniu pana
Wernera przy Alejach Kościuszki 74a.
Czy podtrzymuje pani to twierdzenie?
Tere:sa ma nis'k·o opuszczoną gl•owę.
Jej po•licZ)k•i .płooą. W kądka,ch oczu bły
nia i, podczas gdy Le
szczą !l-.zy upoko•rze1
szek nie odrywa od n1iej spajirzeń swoich rozgorączkowanyx:h oczu, ona pochy
la glowę jeszcze niżej.
- Ta•k jest, by.ł>arn tam! - powiada
wreszcie ledwie doslyszalnym szeptem.
Leszek Strzelmi•rski blednie. Na smagłej jego twarzy maluje s 1 ię męka. To,
co usły1szał w tej chwiili, wydaje mu się
czymś wręcz nie do uwienenia, czymś
potwornym! Nienawiistinyrn spoijr.ze.n1iem
mierzy B•olba Weimeira, ja k gdy1by choia~
1

1

mu powiedzieć: „A my dwaj spotkamy
się jeszcze!"
, Przy~tojny przemysłowiec czuje się
rowmez ba1rdz.o głupio. l\lastała chwila
dramatycznego milczenia, po czym g11 os
zabiera znowu sędzia Olszyna, który
tym razem zwraca się do gospodyni
Walerii.
- Oto usryszala pani z ust samej pan
ny Starskiej, że w poniedziałek o czwar
tej byfo gdzie indz1iej, tak, że nie mogła wrócić do domu w towa.rzy.stwie
Norberta Gorwiicza I co pani na to?
- Przysięgam, że powiedziałam praw
dę! Ta·k mi Panie Boże dopomóż, że widziałam na W.rasne oczy panienkę wcho
dzącą do nas do mieszkania! Przecież
sama otwierałam im drzwi!
- W~ęc które z wa•s J<l1amie! - zawo
łai groźnie Olszyna, który w tej chwili
zagubił s1ię, bo przysz~o mu do głowy,
że albo Bob Werner chce kryć Teresę,
albo też ... istnieją jakieś tajemne konsza.chty między osobnikiem, który fotografował plany inżyiniera Marczyka, a tą
dobroduszną, poczdwą na pozór gos.
podynią domu Starskich.
- Nazwisko Walerii brzmi Zajdel.„
Naz.wis•ko niemieckie! Więc„. - kojcmą
asocjacje i
się w jego umyśle pewne
oto z groźną twatrZą zrwraca s·ię do Walerii.
- Painoi klłamie! A wie pan•i, co czeka
tych, którzy władze wprowadzają w
błąd? Krymi.nat! Czy pani rozumie to?
Więc proszę powiedzieć nam prawdę!
Widać by'i10, że słowa sędziego zrot;>i
na Walerii druzgocące wrażenie.
ły
Zbla<:lła ja.k płótno.
{D.c.n.)
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PRZY&ODY WICKA I

CIOTKA: - A kto tam? ...
WICEK: - Rzuć te figle frajerze!
WACEK: - Poczta! ...
Nie jesteś dzieckiem!
CIOTKA: - Już otwieram! ...
WACEK: - O nie! Muszę oblać panWACEK: - Śmigus - dyngus, panno
rtEl Basię, bo dziś dyngus!„.
Basiu!. .. Ach, to ciocia?
WICE.K: - Opamiętaj się drabie!

a odbud

wę

Warszaw.v ,

woi. łódzkie .zebrało w r. 1948
ponad 196 milionów złotych
Ostatnio podsumowano wyniki zbiórek pu
bliOZlllych na odbtrdoiwę Warszawy, przepr-0wadzaaycb w ub. roku wśród ludności nane«o województwa.. Na okres ten przewidzia
no :rebranie około 136 milionów złotych. 0łiaTność społeczeii-stwa w1>Jewód2itwa łódzkie
p dał~ jednaJde o wiele większą sumę. W
roku 1948 bowiem zebrano ogółem ponad 196

Apetyt dopisał ws.zystkim, zwłaszcza
„kalafiorka" i dyngus„-Amatorzy śwież

dopio- aleje od licznych spacero
nych wózków.
Zwolennicy dalszych
,,łamaniu" w kościach przewidywali, że po raz pierwszy w tym ro
w okre.sie Wielkiejnocy miasto nasze wy- nić swe marzenia chociaż
nad Ło lasach nie wszędzie jesz
kąpie się w potokach deszczu dzią królowało bezchmurne niebo. Miasto murawa, a ·ziemia nie jes
wodzie, lecz w czająco sucha.
wykąpało się ale nie w
słońca.
promieniach
Z powodu braku komu
łyteczności, Jak szkoły, świetHee, bursy itp.
w pierwsze święto,
jowej
minionym
nadała
pogoda
Przepiękna
NaJlepszymł wynikami pouc:r,yci~ się mosówek i dorożek byli po
charakter.
świętom naprawdę wiosenny
le }){)Wiat radomsrezańsld, kt6ry -zebrał poPokrywające się delikatną zielenią drze- tywani. Nic dziwnego, że
n~d 16 milionów złotych!
wa i krzewy ściągnęły do naszych par- kach „łapanie" jakiegoko
ków wielu amatorów świeżego, wiosenne- na miejscu postoju grani
go powietrza. Zaroiły się więc ławki i wością. Niestety, to zwię

nrl1i1>n6w złotych!
Uzyskano więc w ten sposób nadwyżkę po
nad 60 m • :i-Onów złotych. Z sumy tej w myśl
uchwały Komitetu Wykonawczego Naczelnej
Rady Odbudowy WarszawY, prukazano 43
m1łi-0ny złotych dla Łodzi i województwa na
cele oobudowy i budowy obiektów ogólnej u

Wbrew

krakaniom i

wróżbom

którzy opierając
rosłych metere<>logów,
ulewach oraz
się na przedświątecznych

ódzki PKS

współzawodniczy Zwarszawskim
Załoga PKS-u w Łodzi wezwała do
W8półzawodnictwa kolegów warszawskich.
Szlachetna rywalizacją rozpocznie słę
z chwilą wprowadzenia letniego rozkładu

jazdy, tj. od 15 maja.
Współzawodnictwo

obejmować

Łun

nad

Łodzią

plon~la

Groźny poż.ar

będzie

garba

przy ul. Zgierski

takie dziedziny jak: oszczędność, wydajW przedświąteczną Wielką Sobotę uka działów zarówno miejskie
ność pracy, czystość taboru, wykonanie
się nad północną częsc1ą miasta nych, którymi dowodził o
zała
uprzejmość
punktualność,
jazdy,
rozkładu
(sk)
obsługi itp.
ogromna hina. Gęste ·kłęby dymu wyso- linowski.
Jak wykazało
D'!m'.:l!!i!:llłllllllllC1m11D-C!!lllll.'GD11--1111:11_..,.._,&lko wzbijały się w powietrze. Przy ulicy
Zgierskiej 104 paliła się jedna z najwięk- wstał w suszarni,
szych w Łodzi garbarń skóry, Państwowe podwórzu a następnie ogie
Garba~~kie Nr. 4 (dawniej do rolowni, obejmując
Zakłady
Panna Kasia posprzeczała się ze swoim nadrugie piętro.
Karsch).
rzeczonym, który zerwał z nią dokumentalnie,
Pracujące przy pożarze
a przed odejściem z;0stawił jej jeszcze pamląt
W pobliżu garbarni znajdują się małe
kę w postaci tkzmych sinlakchv. Kasia wnlooła drewniane domki, zamieszkałe przez lud- lono na dwie części, z któ
skargę o pob~cle.
- Czy ma pani niezbite dowody jego w'ny? .. ność robotnkzą. Rozprzestrzeniający się jęła się zabezpieczeniem
coraz bardziej ogień zagrażał im poważ- dynków mieszkalnych, d
- zwraca się do niej sędz:a.
A Kasia spuszcza niewinn'e oezęta I odpowla nie.
ratowaniem garbarni. Po
iła1
nych wysiłków ze str"ny s raza o
wszy-1
zmobilizowano
więc
Natychmiast
- Mo.m,proszę wysokiego s14du, ale tyłkc
stkie posiadane rezerwy straży ogniowej. czasie 8-godzinnej akcji, obydwa
Jł)rte.
(bk)
Do pożaru wyruszyło ogółem dziesię~ od- spłonęły całkowicie.
żona jest ch~a. zwraca się więc d-0 męża:
- Zrób ml szkla.nk~ lemoniady!
Mą~ blerrze cytrynę I ttdaje slę do kuchni. Po
~stykU
k'Jku minutach z kuchni wyb'ega mały Jaś,
I wola:
- Wiesz, mamusiu, tatuś dziwnie wyclsh

I·1....

-

•

*

Mniel formal

cytryn~!

-

ska

D-laczegoo? .. - dziw!
B<> Marys'a trzyma

się matka.
cytrynę, a tatuś śd·

Marysię.

*

*

Dlaczego
„v

miejsca
olne
leczniczo ·wypoczynkowych?

są

mieJscowościach

Wydział wczasów przy OKZZ w Łodzi
sl<' dysponuje na każdy turnus liczbą dwustu
przed drugą:
- Mój mąt jest okropny!... Dawniej, w kil- skierowań na 3-tygodniowy pobyt lecznika miesięcy po ślub!e, wystarczyło, abym tylko czo-wypoczynkowy w miejscowościach ku
suknię racyjnych.
z~zala płakać, a jut miałam kostium,
I kapelusz.„ A teraz muszę na Jiedcn kapelu ·i
Cóż z tego, kiedy olbrzymia część jest
Co będtle
płakać conajmniej dwa tygodnie„.
zwykle niewykorzystana. Tak np. z czwardalej? ..
tego turnusu niewykorzystano 50 miejsc,
• * •
Mecenas K. nie jest bynaJmn 1ej ldealłstą. Je z piątego - 72, a na szósty turrius, który
rozpoczyna się już 25 bm., wydano dogo zasadą jest: - grunt to forsa!
Pan mecenas ma zamiar ożen'ć się. Wybrał łychczas zaledwie 13 skierowań.
sobie odpowlednlo brzyd·ką I odpowiedn'o posa
Jaka jest tego przyczyna? Jak wiadomo,
tną pannę. Przyjaciel, wldząc go w towarzystw:e narzeczonej, odctąg-a go na bok i powia pracownicy pragnący wujechać na 3-tygod
niowe wczasy · lecznicze, muszą wpierw
da1
- Słuchaj, mój drogf, wybacz "11• ale twn- udać się do lekarza re'onowego lub fa.
•.
.
ja narzeczona jest wyjątkowo potworna.
- Wiem 0 tym - odpowiada adwokat -ale bryczngo. TutaJ otrzymuJą karty badania,
ona ma za to m'lon okolianości ła.2odzą z którymi muszą się stawić na komisję lekarską Ubezpieczalni. Ta dopiero wydacych.
Spotkały się

*

dwie przyjaciólkl. Jedna

żali

n1a
lano snać z o"kazJi,
urządzania strzelaniny.
Jeśli już mowa o młodziefy nie
o .niej ~apominać, wspominając drugi
Tradycyjny śmigus-dyn~s
dzień świąt.
zn~lazł wśród niej wielu nadr.:orliwcÓw.
szczególnie młode
U~1erpiały na tym
dziewczęta, którym podc:ims rannego spaceru wylewanó nierzadko litr i wic:;cej wo
dy na nowe wiosenne sukieneczki. Całe
szczęście, że była to tylko woda„.
Ale wszystko ma swój koniec. Skończy1y, się też święta. Wypoczęci wrócimy
znow do swych warsztatów pracy, by tam
przeżywać je jeszcze we wspomnieniach
dzielonych wśród najbliższych wsp6łtow~
(kł)
rzyszy...

je skierowanie na pobyt leczniczy, w ramach \VCZasów.
Jak wynika z wypowiedzi pracowników, wielu z nich rezygnuje z wyjazdu na
wczasy dlatego, że natrafią u lekarzy rejonowych lub fabrycznych na wiele trudności. Badania dodatkowe trwają zbyt dłu
go i to zniechęca pracownika. Nie może
notatnńka
on zresztą czekać na ich wynik miesiąc
lub dwa, skoro zaczyna urlop za trzy tyPo.1'czas libacji. w domu pny ot. Woj;ska
godnie lub wcześniej.
Lekarze rejonowi i fabryczni nie powin- Polskieg-0 5 °!egh zatruciu denaturatem zamtesunll tamze 29-letni .Ja.n Mlsiewics ł 43•
dł · • ,
.
t
• •
m więc sz uczme .prze • uzac b1e~ tych letni Jan Bneziń~ki. w stanie ciężk.f.m pne•
spraw, lecz bez oc1ągama wypełmac kar- I wieziono ich do szpita.Ja
· •
*
ty badania i odsyłać z nimi pracowników
"'
na komisję lękarską Ubezpieczalni. Ponie~ł-letnfa. Wl ~ławl\ Glner (AlekMndra ł1 •
waż ta ostatnia działa dość sprawnie, z
- Ruda Pa.b.). prasując bielbnę dostała ata.
dk
h d 'ł b
.
ś .
serca i pa.dając poparzyła się poważnie te
ku
rue„
i
wypa
y
y
z1
o
zac
me
c1ą
pewno
11',~kl.em. Leka.rz Pocotowia udzielił Jej J>fP.rw•
wykorzystania tak wielu miejsc.
szej pomocy.
(ks)

z

reportera
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zny iculescu wwyścigu
lbańczyków

i Francuzów zapewniony. - Zbyt długa zima

zwolila Szwedom na przeprowadzenie treningu. - Finlandia . przysyła czterech kolarzy
ganizacyjny w Pradze otrzynalny wykaz trzech drużyn
umunii. Wytypowani przez
~iązek Kolarski zawodnicy
na obozie kondycyjno-tremiejscowości Gampolungóły przygotowań do startu
rzez Rumunów trzymane w
iadomo jedynie, że kolarze
rzy reprezentują dobrą klardzo pilnie , gdyż chcą zreza zeszłoroczną porażkę.

rogi

Asem atutowym pierwszej drużyny Ru- się ograniczyć do obserwowania wyścigu
munii jest mistrz Bałkaniady, znany u z samochodów. Niewątpliwie doświadcze
nas z zeszłorocznego wyścigu W - P - nia zeszłorocznego wyścigu zostaną wzięte
przez albańczyków pod uwagę przy ustaW - Niculescu.
laniu drużyn narodowych.
Udział kolarzy albańskich w wyścigu
Władze albańskiego kolarstwa już od
Praga - Warszawa został przyjęty przez dłuższego czasu przygotowały reprezentaopinię sportową Albanii z wielkim uzna- cję do wyścigu P W i w najbliższych
niem.
dniach zostanie podany imienny skład
Jak wiadomo, kolarze albańscy przyby- drużyn. Ogromna popularnoś~ sportu koli w roku ubiegłym na wyścig W - P - W larskiego w Albanii pozwoli niewatpliwie
nie będąc jednak członkami UCI, musieli na wystawienie silnej reprezentacji.

I

rewanż

Komitet organizacyjny w Warszawie
jest w stałym kontakcie z Ambasadą R. P.
w Rzymie i Włoską Federacją Sportu Ro
botniczego. W chwili obecnej trwają jeBndapes~cie szcze rozmowy w sprawie udziału wło
cżesl<ich drużyn
skich kolarzy w wyścigu P - W. Decyzja
cie odbył się czwórmecz pieczniejszym napastnikiem węgierskim - jak możn.a przypuszczać z pozytywneiałem czołowych zespołó.w okazał się groźny Deak, który sam w mego ustosunkowania się Federacji do pro~słowacji. Piłkarstwo wę- czu tym zdobył cztery bramki. Sparta rów
pozycji Komitetu Organizacyjnego - zaórmeczu tym reprezento- nież przegrała i małą pociechą dla Cze- padnie niebawem
epsze drużyny Ferencvarosi chów jest fakt, że bramek padło mniej.
si natomiast wysłali czoło- Zwyciężył zespół MTK 2:1 (1:1).
Udział w II Międzynarodowym Wy§ciiru
W drugim dniu turnieju Czechom poowe Sokół-Spartę i Dyna'fraga - Warszawa koJarzy francuskich,
órmecz ten zakończył się wiodło się jeszcze gorzej, bowiem nie zdoczłonków FSGT, ~est już definitywnie za·
em zespołów węgierskich, lali uzyskać w obu spotkaniach ani jedłatwiony. Dwie drużyny kolarzy francusób zrewanżowały się Cze- nej bramki. Ferencvarosi uporał się ze
skich wraz ze sprzętem przybędą do Praą a tak nieot'!zckiwaną po- Spartą w stosunku 4:0, a MTK uzyskało
~i pod koniec kwietnia samolotem. Nazwizcd tygodniem doznała re- bardziej nawet efektowne zwycięstwo nad
ska Francuzów nie są jeszcze znane.
gier w meczu międzypań- Slavią bo 7:0 (2:0).
Jedynie reprezentacja Bratislawy może
chosłowacją (2:5).
Fiński Związek Kolarski wystawił na
dniu turnieju odbyły się poszczycić się pewnym sukcesem. W spotPraga - Warszawa czteroosobowyścig
Ferencvarosi pokonał wy- Ikaniu z wiedeńskim zespołem Vienną piłwą reprezentację.
·
lavię 8:3 (5:2). Naj~bes- karze Słowacji wygrali 3:1.
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W Sztokholmie odbyła się specjalna kon
ferencja Szwedzkiego Związku Kolarskiego, pośWięcona sprawie udziału kolarzy
szwedzkich w wyścigu P - W. KonfeWłókniarza
czna forma piłkarzy
rencja uchwaliła osatecznie, odpowiedzieć
żnieJS7,ą" Imprezą w okresie powiedź I Ja.nem.ek: wyrównał. DecyduJlłC~ o od. mown, ie na propozycJ·ę Komitetu Orgazi mooz dwóch czołowych zwycięstwie bramkę zdobył w 31 min. Pld•
mzacyJnego.
ókniairz - Widzew. Kluby ja rzak.
w drutynłe Widzewa dobne zagrał na Odmowę startu szwedzkich kolarzy
potraktowały to towarzyZO!l'l'a.tdzowane rwoll rożprl>- h'odku pomocy Slaby aną papnwę fQl'Jf17 umotywowano faktem, że wobec niezwykle długo trwającej w tym roku zlmy,
M 11siał. t6ry
'
a.zał r6
mię§nl l -wystą.płly w rezer1
~r kolarze szwedzcy nie mieli możności przy.
11.
wn et bramka.n
·h. Wprawdzie w ŁKS Włók- wyk
Pieb,I'•
łd:t
kolo ale brakowało do kom- cho pnytomnfe lnterwenławal,
oge~dorfa, Łącza I Sołtyszew ·ski oddal bardzo nfebezpfeem:r sClrzał. .Je§lf gotować się na czas do tak poważnej imre•z•Y··------------mlllllllllllllll-•
••
tomiast strona wystąpiła bez kto jeszcize zwrócił uwage na siebie. to obybaP
eszony) I Pawlikowskiego. l'ffJel'wowy dość SZYbkl Plętczak. W !JeSPOle ":'
I
Ul
spec.Ja.lnie cłekawy, • padom zwycięzców Łuć n miał JPko obroflca leoQ 0
iętny. Obie drułyny wyk&za- !l!l!e momenty, nłi partner ,łeA'o Włod3ft'IY'k.
śwląłecml\, a nastroje na bo- Patkolo grai zbył popisowo, Płełrzak pracowiąz
oiywłly się dopiero w chwili włty, a naj~ardzlef przeboJO'WYDI w ata:kn
bramka, którą zdobył po był Janeeuk. Gra prowad,.;cma byłA oburlron
25 kwietnia ma być zakończona akcja
Do
nuci,e Kona.nkt dla Widzewa. nie w powolnym tempie. S'ędmowaYPogodzlA organizacji 130 klubów i kół sportGwych zs.
Uli długo ceekać na od- skł. Widzów około 3 tys.
Związkowiec.
W skład Zrzeszenia wchodzi m. in. szereg
silnych klubów sportGwych. Najsilniejsze sek
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ukareszt i Praga

zekają

ans I rozegra
s ŁKS Włókniarzem.
ca się do I ligi piłkarskiej i
er.ego
zespołów,
~·'. j:~ i:ny1p z sllniejs-.eych
najle„szym dowodem Slł wyniki uzyskane
przez; nią z dmżyna.mi polskimi w okresie
.
jwłąt Wielkanocnych.
Pierwszy mecz rozel!'l'ał Bohemlans z !lumem I pokonał go w stosunku 3:1. Drugiego
czescy pilkarze dali się poznać w
&zła
ltftkowłe, ~dde grając przeciwko Gwa.rdil lVUl.e uzyskali mł.mo przemęczenia, wynik
~gnięty 1:1. W środę przecl;_wko pil,
ligowy zespół
WYstą;pi
~ B1>hemians
Ł'KS Wl&kn:lan. Bohemia.ns będzh! w tym ro
ku plerwsilł zagraniczną drużyną piłkarską.,

§w!•

Jaką

ujrzymy

w

c,Jt!

'

na przyjazd polskich siatkarzy

Bieg w Krakowie
wygrał

Pod

f>braduiq

11

połqc.zeni mołor.zyłci

Za.rząd Sekcji Motorowej ZKS Ogniwo t:WO
luje na. d'Zień 2L 4. br. w lokalu własnym
przy uL 11-go Listopada nr. 30 zebranie człon
ków połączonych sekcji motorowycl.i Tramwa.ja.riz 1 Energetyka.

Ze

względu na omawianie ważnych spraw

(Wisła)

odbył się

Derby

ze

„Ognłwo

Boczar

bieg o „Memoriał
Janusza Kusocińskiego". &ieg ten z~anizo
wany został przea: „Dziennik Polski". ZwyBoczar.
cięstwo od?fósł zawodnik Wisły W Krakowie

Łodzi.

.
z1tałdem

Związkowiec znajdują się

W dniu 15 maja rb. drużyna męska polonie sportowym siatkarze
udział w kilku spotkaniach skich koszykarzy rozegra w Bukareszcie
Rumunią.
z
ych. I tak: 26 czerwca br. mecz międzypaństwowy
ca i męska rozegrają w Bu- Oprócz tego przewidziane są jeszcze dwa
dzypaństwowe spotkanie z występy na terenie Rumunii. W drodze
ca zaś spotkają się w Gott- powrotnej projektuje się rozegranie w
drużyna męska z reprezen- Budapeszcie międzypaństwowego meczu
19 Polska - Węgry.
łowacji. W dniach 10 Przed tymi spotkaniami zorganizowane
września sia karze uczestniczyć będą w
Pradze w mistrzostwach świata, kobieca zostaną dwa mecze treningowe, po których
reprezentacja Polski natomiast weźmie ustalona zostanie ostatecznie reprezentaudział w tym samym czasie w rozgryw- cja na wyjazd do Rumunii. Pierwsze spotkach o mistrzostwo Europy w siatkówce. kanie odbędzie się 24 bm. w Poznaniu mię. Przed występami międzynarodowymi dzy reprezentacją Polski i reprezentacją
odbędą się dla siatkarzy dwa obozy przy- Poznania, w dniu 8 maja zaś spotkają się
gotowawcze: pierwszy od 18 do 23 czerw-jw Warszawie dwa zespoły złożone z zaBTW.
wodników grupy reprezentacyjnej.
ca, drugi zaś od 24 czerwca do 10 lipca.

Wal"lml.włe bawiła czeska drużyna ATK,
która okua.ła się niegroł.nym pneciwnikiem.
W plerW!!P.ZYJD dniu świąt uległa ona Polonii

zaś zremisowała

ZS

w Poznaniu (Warta) i w Krakowie (Ga.rbarnda), w za.pasach Związkowiec posiada C'LOlowych zawodnlk6w Polski, zrzeszonych w
Sile z Mysłowic, Legli (Kraków), Skrze (War
szawa), Zrywie (Bydgoszcz). Barwy Związ·
kowca w hokeju na lodzie reprezentować bę
dl\ m. In. Siła (Giszowiec) i PTH.
Jedna z najsilniejszych 11ekcjl ~arctarskich
PTI' (Zakopane) zgłosiła również swój akces
do ZS Związkowiec. W piłce ręcznej naJwYi!!zy poziom sportowy reprezentuJĄ kluby
Związlcowca z Poznania (Wart.a), ł Łodzi
(Zryw), w lekkiej atletyce KS Zwią.,.~;owiec
- Poznań (Warta\ I Lettla (Kraków). W Sl)or
cle motorowym KS Zwfazkowłec reprezentewany .iest m. in. pn.P-z 2 kluby I lim z Gdań·
ska i War!młwy. ZS Zwi11/r.koV1riec posiada
również dołlrych kolarzv toYowych z Ga.rbar
ni oraz dobn,e zapowla.dającą się sekcję szosowców we Wrocławiu. Barw Zwl21zlwwca w
wlcślarstwlc bronić będą m. i.n. 'zawodnicy
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W dniu 24 bm. rozegra.n y zostanie w Raił
Ludowej we Wrocławiu towarzyski mecz
bokserski, między Ogniwem (dawniej IKS),
a Pafe.wa&'lem. W ramach tego mcc:zu roze•
granych zostanie szereg cieka.w:vch spotkań.
Faska (Pafa•
jak Kurowski I (Ogniwo) wag), Żurawski (Ogniwo) - Cz;;i.jkowskł (Pa
fa.wag), Waluga (Ogniwo) - Srlolc.
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