zł.

Cena

':::aczvsie obcha~y
..4-ei
rocznicy soiuszu
__ _________

ryczałtem.
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W dniu 21 bm. w czwartą roczzawarcia układu polsko-radzieckiego o przyjaźni i wzajemnej
pomocy odbędzie się w Warszawie
w sali „Roma" uroczysta akademia,
zorganizowana przez Zarząd Głów
ny Towarzystwa Przyjaźni PolskoRadzieckiej.
Z całego kraju napływają wiadomości o uroczystych obchodach, organizowanych z inicjatywy organizacji społecznych w celu uczczenia
czwartej rocziticy zawarcia układu
rulsko-radzieckiego.
Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Radzie<;kiej urządzi odczyty publiczne w sieci swoich kół. Poza tym w szkołach i
świetlicach
odbędą się pogadanki,
koncerty i inscenizacje.
nicę
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łqczq 69 narodów, których przedstawiciele p zystęP
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Swiaito1wy ICongres w Obronie Pok·o.ju
rozipoczyna się dziś o godz. 10-eJ rano,
w b
• I k ' 2 h ty ·
d !
o eCrłOsC o 0'.10 ·C
sięcy e ega·
tów z Fra:ncJi i z bli.sk·o 70 krafów całego
świa,ta. Ko1ngres zbi·era 5'ię w parysk.i ej
sali Pleyela. Mo1wę ina.uguracyjną 111;ygl10. s1· prof. ~oli::>t • Cur1·""'.
~
""
W przededni1u otwarci-a Kongresu B!uro Org.;:m!rzacyjne z;wola:~o konferencję
prasową, na której bardzo licznie zebram'd.
iien.mkarz.e
naiwiąz,aH
be!ipośredni
.

·

b d
O ra

W

p aryzu
. • I• p ra d ze

·

W cza1Si·e Kongresu ukai:ywać się bę· 1 ~arada praska stanowić będzie część
dziie specjalny dzil ermllk w p!ędu języ. Swiatowego Ko~gresu ~oko u. . ..
.
. .
Przewiduje się udział d legacJi Chm.
kach OflCjałnych.
Korei i Mongolskiej Repu li~~ Ludowe~.
Oczekuje się również dele aCJl z Polski,
W środę 20 bm. o godz. 10-ej rano, zgod- R t.I . . B ł
. . W g'
Albanii a
11
nie z powziętą we wtorek, dnia 19 kwiet~1:1 ~ 'h u g~r;i, · · j_. ie ;ezydium Kon
.
h ł B"
O
.
.
S .
ta ze -c prze s awicie i
ma uc wa ą mra rgamzacyJnego wia- gresu.
towego Kongresu Pokoju, otwarta zostanie
Prezydium Kongresu w
w Pradze narada tych delegacji, którym ne będzie zarazem za Prez
rząd francuski odmówił wiz do Paryża.
su w Pradze.

szeregu

miast

:o~os~ą ~o!:::t s!~~!~a~yjs:tich

Jak
z
marynarzy skazanyc,)} zostało w Liverpool na
kary więzienia ta ,;nieposłuszeństwo wobec
rozkazów ko~endanta", gdy ogłosili strajk
na znak scli~rnośct z ich strajkującymi towarzys_zan~i _..t ~~e. A~cja marynarzy
była rowruez ~oteste~rzec1w strzelaniu do
str~j:.~ją,cych
porcie Halifax, w _Kanadzie.
SLa,k został ? . zony przez zwq?.ek maI ry ,1:.irzy kanadyJsk1ch dla poparci:i :i:ąd;i.nia
po.~wyższenia płac .
Kanadyjskie załogi okrętowe opuściły i;t.atki w Londynie, w Narwik w Norwegii i Au.rk
lanrl na Nowe.i Zelandii. Skazani w Liverpoo
lu marynarz~ zostali wypuszczeni na wolność
za kaucją aż do czasu apelacji.

j
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Otrzyma wkrótce WO
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z inicjatywy

:::!:~;'."';;f.~::;~:::•'tw. P"Y••·e muynarzy

aIszy eh 5Om1• .. ci.11„0czy
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cz.::iło-wymi

kontaktWz pre,zycMum zasiedli:
osob;iSto§dami
!(O.n
gresu.
Pietro Nen
n:1, PrHt, Wanda Was,i !ewska, Komiejczuk, I
Uia Erenburg, Lombardo Toledano, z·n any uc~ony i przewodniczący deleqacjri
amery,kańsldej W. Dubo:s, Pablo Pka,s so i dwóch ewangelickkh brskupów wę·
g!erskkh.
Pow«>łuJąc się na miarodajnf' ŹTódla.. agenW p
cja Reutera donosi z Nankinu, iż rzą.d kuoaryżu reprezeJllto.w anych Jest 69 mintangowski nie przyją,ł terminu 20 kwietkrajów. Do wczoraj przybyło , .784 dele nia, wyznaezonego przez chińskie władze lugatów. Na 43 delegatów chińskich, zn~j- dowe, dla -zaakceptowania 'Yarunków podjęcłu]ących slę obecnie w Prad?e rtąd cia 1 k;:;wań pokojo-w~ch.
""
k"
-.J.
tat
•
'. D
Kuomintang odrzumł m. bi. dwa warunki,
f ru,nc~s.
l pr~zna. os
ecznre 8 Wll?. _ e- a to _ przekroczenia rzeki Jang-Tse przf'z
legac1 japonscy nie przybędą w ogole, ' chivskie wojska ludowe, oraz reorganizacji
poniireważ gen. Mac Arthur odmówił ~- armii kuomintangowskiej pod kontrolą, chińdania
·m pas n rt'
Wła"'- f ,,,.
·e skich wład7.• ludowych
.
1. . •• z,„ ?'. ow.
~e r ....ncus ·1
•
•
nie udz1eh;y am Jednej w1,zy delegatom
Agencja Prasowa Wyzwolonych Chin
Demo:k ratycznej Grecji.
donosi, że równiny Chin Centralnych, wa-

1!

11

rq

' rmll

żna baza operacyjna dla

rmii Ludowej
na południu od rzeki J ng-Tse, będą
wkrótce całkowicie oswobo zone. Na tych
rozległych obszarach, za ieszkiw.anych
pr<:e~ 50 milionów ludnośc , ~uornut~an~.
lk
ski pas ziemi
u~rzymuje ~esz1::ze ty o w.
. ,.
wzdłuż brzegu Jang-Tse-Kl ngu, po między Hankou i Nankinem.
Odosobnione miasto Hank u, oparte jed· t
t
h
ną stroną 0 rzekę, oblężone Jes z rz_ec
stron przez wojska demokr. tyczne. L~czIne miasta, ważne ze
w strategicz-

•
0•

r

U OWeJ

nych, wobec prowadzących przez nie linii
kolejowych, zostały uwolnione niedawno
przez Armię Ludową.
222 powiaty i miasta znajdują się obecnie pod panow.ani~m Rząrlu Lur'l0wego,
kóry zniósł panuJ· ący w nich od wieków
terror i bandytyzm, oraz wytępił korupcję zakorzenioną skutkiem rządów Kuomintangu.
Poważnym osiągnięciem jest również za
ż
trzymanie wylewu Rzeki ółtej oraz dopomożenie ludności, obszarów nawiedzonych klęską powodzi. Czynsze mieszkanio-

dZI• d0t f l JmU a. kr .k. U~i~~~E~~~;:~~~d~r~o~er~~c::.s~i~o:~~~:~~
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Ministerstwo Obrony
Nar odowe
kuomintangowskiego przyzna
cstatnich tygodniach siły zbro:
ne Kuomintan?:u utraciły 7 przyczół
ków mostowych na
brzeg
rzeki Yang-Tse. jeden most na YantJ;-Ts
• Z całego kraju napływają dalsze mel i urządzić szereg występów artystycz· naprawy dróg na terenie
owiatu Pia- oraz że 3 miasta w prcw!ncji Hupeb 70•
dunki o podejmowanych przez mło- nych dla ludności wiejskiej.
seczno - Góra Kalwarfa, Grójec - stały oswobodzone przez Armie Ludodzież zobowiązaniach dla uczczenia
Do oczyszczenia i upiększenia miasta Mogielnica, Warka - Sko ów oraz wy we.
Swięta Pracy.
przystąplli junacy hufców szkolnych po buduje
drogi w Falenicy Przybysze- _ _ _ _ _ _ _ ._._._.._.._...._..""""
W dowód solidarności z klasą robot- znańskich gimnazjów zawodowych. Pra wie, Jazgorzewie - Łosfu.
niczą studenci Akademii Handlowej ~ ce zakończone zostaną przed otwarciem
Hufiec gminny „SP" w
Aka~ii Górniczo-Hutniczej w Kra- Międzynarodowych Targów
Poznań- nowił zasadzić 4 tys. drzew K w as
kowie postanowili zorganizować 20 wzo skich.
nadleśnictwa Mysoły i Rycerki.
pamięc
rowych kół ZMP we ws'.ach wojewódzPonadto junacy poznańskLch hufców
Huf ee IV przy fabryce „Solvay" poW dniu 19 bm. w 6-tą, roczm , cwstan·
twa. ZAMP-owcy Akademii roztoczą komunilrncyjnych „SP" postanowili roz djął się budowy lokalu szkolnego w jed w getcie warszawskim delegacje partii po
opiekę nad świetlicami
fabrycznymi i wijać współzawodnictwo w nauce i
·
tycznych oraz organizacji społecznych i z~wo
•
nej ze wsi podkrakowskich. Hufiec II dowych złoży ły wiPńce u stóp pomnika. bohaobejmą patronat nad zespołami artys- pracy.
f b
d • 1 kt t h ·
terów getta.
• · l'
· s d
· Ak d
Młodzież ,,SP" w gminie Bielsk WOJ. . przy a ryce urzą zen e e ro ee n1cztyczno-sw1et Icowymt.
tu end.
a eh
.
kl
ł
dn"1 Po obu stronach pomnika płoną znłcze.
100
1
mii Handlowej urządzą własnymi siłami Warszawskie buduje łini•ę radiofoni- nyc w Krarnwie zade arowa
Straż pełni warta honorowa. Wśród głęboskwer i boisko sportowe przy domu stu czną we wsiach pow. Grójeckiego. Po- roboczych na budow~ szkoły na terenie kiej ciszy pierwszy wieniec skfadają, w imle•
za tym młodzież powiatu przeprowadzi fabryki.
niu Centralnego Komitetu Żydów w Polsce,
dentów.
C?.łonkowie prezydium CKŻP. Naste1my wieStudenci wydziału polftechnicznego
niec składa ią, w imieniu Polskie.i Zjednoczozobowi~ali
się
złożyć.
dodatkowo
do
Zw1·ązek
Pracown·1~Io'
.·1
nej Partii
Robotnicze.i
Komi· b
· d
· · ·
tetu
Centralnego
PZPR.przedstawici!.'le
Na czerwonej szarfie
d n ·ta 1 ma]a
r. po Je nym egzaminie 1
widnieje napis: „Rohatcrskim Powstańcom
okazać pomoc wiejskim ośrodkom ma• r
ł
t
.
Getta - Komitet Centralny PZPR". Dwa dal
szynovrym. Studenci Akademi:i Handlo Z1el100CZY 0f!3ft:Z3CY
YS 1 QCZ~ą rz~szę (.if3C0V/9 CZ~ !-'Ze wieńce składa.ią: przedsfa.wicirl Nl{W Str.
wej wezwali wszystkie \>.ryŻsze uczelnie
W obecności przedstawicieli rządu, wice- J twem KCZZ utworzy potężną armię 30-tysię Ludo":ego 1 przedstawiciele CK Stronnktwa
Krakowa do włf1czenia się do czynu premiera Aleksandra Zawadzkiego, wicem:n. czną, ożywioną niezłomną wolą włączenia się li Demol,ratycznego.
pierwszomajowego.
Kultury i Sztuki Włodzimierza Sokorskiego, w wielką ofen~ywę kulturalną, podjętą, przez ~Na~tępny wieniec ~kłada w ~tcwzeniu człon
Zobowiązan•~a 1-maJ·owe podeJ'muJ'ą przedstawicieli KCZZ z ob. Burskim na czele czynniki państw:owe. Z,jednoc.zoną, Partię Kła kow P~r.ls twa noseł I;iir;i.ela przy rządzie RP.
przedstawicieli KC PZPR i innych partii oo- sv Robotniczej i zwią,zki zawtJ<Iowe, oraz przy J>. Biirnlay. Dal~'11e w1ence Pt>ehC!dzą od war
ró-wn : eż junaczki i junacy hufców litycznych obradował w dniach 15 i 16 bm. c~yn! się do przyśpieszenia upowszechnienia sz.a~";'skich miP.js~ich i wojewódzkich organi1,Służba Polsce". Hufce „SP" powiatu organizacyjny walny zjazd delegatów 6-ciu kultury i sztuki wśród szerok ich rzesz ludzi zacJI PZPR, SI, 1 SD.
żnińskiego (woj . Poznańsk i e) zobowią· związków zawodowych, łączących się w fo- pracy.
Piękne wieńce składają również przedstazały s i ę do 1 maja uzupełnić spri.ęt den 30-tysięczny Zwlą,zek Pracowników Sztu
Sztuka I kultura musi zająć zaszczytne wiciełe KCZZ. Z~>viazku b. Więźniów Politycz
śwletłicow", przeprowadzić zb'órkę zło- ki i Kultury.
miejsce w dziele bud1>wnictwa socjalistyczne- nych, Związku Bojowników z faszyzm!"m o
J
Serdecznie powitano przybyłych na zja7d go naszego paiistwa f stać się orężem walki o ~iepoole.ll'łość i Demnk~ację. prze~stawłclele
mu : oka~.f pomoc najbiedniejsz~j artystów i pracowników. Moskiewskiego Tea- pckói i postęp, dobrobyt i szczęście całego na zyrlowsk1ch .instytuC"'ji 1 organi'l.ac.!1 .spoełcz
luvnOści ·w iejskiej. Juriacy, postanowili tru Dramatycznego.
. ;,
nych, oraz hczne. delegacje robotmkow war10 1
prze~r;icow ać <lo końca b .m. dodatkowo Dłu ższe. przem_ówienie wygłosił. wicemi~ ~~ ·władz nowego Związku zostali wybra~i sz~wsk.ich fabryJ[ i zakładów Pi:itCY.
o dw;e godz'ny i przyczynić się tym Kultury 1 Sztuk1 ob. Wł. SokorskL po czy
.
. . kt
Z
. . KraPochylają, się sztandary. C,bw1Ią ciszy zeP
uchwalono rezolucję, w której m. in. czyta- m. m: zn~1rnm:cl a_ orzy e1werow:ic~ i
brani oddają hołd pamięci bojowników getta.
&am:;:m do poclnteslen a poztomu ~?spo: my :
,
snow1eck1, oraz działacze ~ulturalm, Jak Mar
Liczne wieńce złożono również na miejscu
da~kl rolD;eJ. Ponadto pos.tan~w1li. ~n l
„Nowy Zj ednoc:zony Związek Pra~own ik?w tyka. Stefa~ , Wyrzyk?~sk! ROl'Y' 0 " 8okorska śm!ercl komendan~a ż'.".dowskie..i Ore-ani.zacJł
'11Zlać ud z iał przy zakładaniu z'elencow - Sztuki i Kultury (ZZPSK) pod k1erowmc- l'.'I ana, Bekier Karol 1 mn.1
BmoweJ - M. Amelew1C7.I\
„rządu"
je, że w

klasie robotnicze1·, pode1"mu1"ąc i realizu1"ąc zobowiązania 1-

północnym

I

.

wKultury Sztuki·

. .
t .
fHe 30 -
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4 lata wie n go o uszu

Co dała Polsce umowa o przyjaźni i współpracy z ZSRR
Na kilkanaście dni przed zdobyciem
Berlina i <>statecznym rozgr<>mieniem hitJe:ryzmu przez armie radziecką, dnia 21
k w ietnia 1945 roku, P<>dpisany z<>stał w
1\foskwie polsko-radziecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy pow oj ennej. Dziś, z pe9pektywy . czterech
l at, które upłynęły od tej daty, oceni<!
można w całej pełni wagę i doniosłość te~o układu, który stał się kamieniem węgielnym i odrodzenia i odbudowy Polski
oraz jednym z najważniejszych instrum cnt ów utrwalenia pokoju światowego.
Ar mia radziecka nie tylko wyzwoliła
ziemię polską i dała \łolność Polakom, ale

~n~~!:;: fc~:V~~ni;r~::~~i!cj:al~d~:=~

Nawet ta
nienie ogro
s<>jusz pols
wykazania,
d
nym prze

ie krótkie, pobieżne wymienych korzyści, jakie dał nam
<>-radziecki, wystarczy dla
.e nie jest to sojusz w dawł
.
ojennym znac.zemu tego s o-

. .
• li
. .
wa. .
.SoJusze, Jikie. zawiera . pr~edw~zes~ioWł _władcy. P Iski, <>bszarrucy 1 burzuazJa z
achodu, były zawsze tylko
pa:"-stwarru
posunięciem na szachownicy interesów
kapitalistyczi,ych. O wartości soiuszu

P<>lski z Francją i Anglią przek<>naliśmy

się w tragicznym wrześniu 1939 r.
W przeciwieństwie d<> tych rzekomych

s<>juszów, zawieranych przez klasy wyzyskiwaczy, w których słabszy pada zawsze
ofiarą silniejszego, sojusz polsko-radziecki
jest sojuszem wolnych narodów, w którym nie ma strony silniejszej i słabszej, a
są równouprawnieni partner~y, je~nakowo zainteresowani w okazanm sobie pomocy i dochowaniu wierności w trudnych
Iokolicznościach.
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KAROL M. Z SREBRZYNSKIEJ: Proszę bez

wamnJkowo zwrócić się do RKU z wyjaśn'.e
niem dlaczego nie rejestrował się Pan ~o dnia
dzisiejszego. W razie gdyby w tej chw:li było
to niemożliwe musi Pan czekać na następny
termin rejestracji, ale powin:en Pa~ pop~osić
w kancelarii RKU o dokume·nt stw1erdza1itcy,
że przy jęto pańskie wy jaśnien i e : zezwolono na
sfawiennic·two w później6zym terminie.
• • •
STROSKANA MATKA: M ą ż Pani jest wbo
w'ązany do materialnej pomocy dfa dziee1ka,
tym bardziej, że, jak Pani , pisze, pO'\J.Todzi mu
się wcale ni eźle. Powinna Pani złożyć skar~ę
do sądu 0 alimenty i w ten sposób po uzys'kamu
wyroku, dz'ecko Jej będzie miało zapew.nione
z nośne warunki bytu. W. razie gdyby po przy
znaniu Pani przez sąd al;mentó,v, mąż i.ei nie
chciał wywiązywać się w dalszym ciągu z
swych obowiązków, aale~y o:ddać wyrok do
wyegze:kwowania

ko:or:korw~.

TOMASZOWA: Jeśli no
welka nadaje si ę do druku reda'~cja moż.e zapładć honorarium w myśl ogó1n·e przy1ę.'ł:ych
marnotr~wstwem
ąd ło'dzki
&.
6 tawek. Niezamówionych ręko.pisów nie zwra
Zapoczątkowany na terenie samorządu I i w miarę możliwości był załatwiany „od camy, ani też nie płacimy za n;e przed wydru
*
łódzkiego system „O" zaczyna przybierać ręki''. Instrukcje takie otrzymały te wy- kowan;em.
*
realne kształty. w dniu wczorajszym ko działy miejskie, do których interesenci
STALA CZYTELNICZKA Z PABIANIC: Nie
misarz oszczędnościowy w Zarządzie Miej zgłaszają się najczęściej, a więc oddziały
ev:idenrji luilno- stety mi1rzenia Pani nie doczekai·ą się real'za
wyclzhił
kwaterunkowe,
1
skim mgr. Rajkowski .powoła we wszyści, starostwa grodzkie i urzędy stanu cy- cji, gdyż kobiety w tej chwili nie pel-n:ą już
fu-r11kcji o jakioh Pani pisze, a z~trudn:one są
stkich w;vdzkiłach i przedsiębiorstwach wilnego.
os~czędnościowe pr zeważnie pny tyracy biurowej. Mo~e się Pani
hasła
Realizując
miejskich loklane komisje oszczędnościowe ze specjalnymi inspektorami na czele. zmniejszono wydatnie ilość bi.l~tów tram- zwróci ć do 'Komendy MO w l..odz: ul. Ja-3Komisje zabrały się odrazu do .pracy, wajowych, które pracowni.cy otrzymują cza 21.
*
•
się,
ustaliły konkretne plany, które w dniu bezpłatnie w samorządzie. Okazuje
SZCZECIN: Proszę zgłooić się do nas~ej · re
dzisiejszym prześlą komisarzowi oszczęd- że wielu pracowników nkroft",ehnic pobierało bilety. Ograniczono też do mini- dakcji w godzinach od 10-ej do 12-ej wz·g lęd·
nościowemu do zatwierdzenia.
Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zo- mum ilcść przejazdów autami służbowy- nie od 18-ej do 20-ej. Postaramy się pomóc mt1
oszczQclnoś- w tej sprawie.
Dzięki zaprowadzonym
bowiązaniami , wszczęta została nader do- mi.
• "' •
zaobserwowano już
niosła akcja, której celem jest szybsze i ciom k:mcelaryjnym
STRAPIONA: Proszę s i ~ 7.wróc!ć do wydz'a
interesantów. znaczny spadek zużycia materiałów piśsprawniejsze załatwianie
lu Opieki Spi:>lecznej w Krakowie. Poza tym
Komisarz oszczędnościowy rozesłał do po- miennychAkcja da je więc konkretne wyniki. Urząd Zaibrudnienia w razie braku pracy dla
szczególnych agend miejskich odpowiednie zarządzeni a, zawierające wskazówki i Mniej pisaniny, mniei biurokracji - oto Pani , przy powtórnym zgłoszeniu s ' ę niewąt
instrukcje jak należy załatwiać sprawy, jej naczelne hasła, których realizacja przy pliwie wyda Pani żądane zaświadczenie.
*
•
(k)
aby interesant nie tracił zbyt dużo czasu niesie ol~rzymie korzyści!
MARIOLA 1 NINA: Nie trrzeba się przejmo
wać tym, co mów' ą 0 was ehłopcy, z którymi
•
9
zerwałyście wszelki kontakt. Ja,k sądzimy z wa
m
~
szego listu, są oni bardzo nieod<powiednimi kole
~
.,
·
gam: da W#S i należy unikać s1'Qtkania czy też
· ·
~
,,
rozmowy z nimi.
•u
ł
•
•'
.
·
OJ
.'vyrusza1ą JUDa!Cy ~
JAN.EK. Z KARO~EWA:. '.\'Yiaśnienie w .ii:21-go bm. wyruszają z Lodzi ochotni„Służba Polsee" w Łodzi coraz bardziej
„rozkręca się" w swojej pracy. Od l-go c;dd, które zostały wcielone do pierwszej ter~su1 ą ce1 Go sprawie ud~ 1 eli Mu z pew~oi;c; ą
w Pol~ce żeńskiej bryl!ady stacjonującej Zwi ązek Zawod•>wy do ktorego Pan nalezy. W
, .. . .
: t .
k . t .
1
wie.ma pr;ys .ąpiono ~o, w ypeimama w Wa;szawie. Lod zia~ki będą wespół z 1· każdym _razie .w czas'e. swej p.r.acy musi P'ln
01
I pełne wy
sw1adczema
· pra- otrzymac .nalezne
; k raJU
· 1!12.C
h d zie
·
t ami· mnyc
·
zadan,
, .• i
. .
p
M . mu
. . SP W teo ocznym pla- d z1ewczę
ł
. d . nakre„lonych
nagr 00 zenie. oze an r6wmez zw:~ 1 c s ę
t0r
d 0 db d ·
ł
.
me z1a a1nosc1
:Io Inspektora Pracy przy ul. Zacho<lnteJ 64.
u ową s icy.
cowa Y na
L
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Tydziei'? później tj. 27 bm. wyjedzie
W dalszym ciągu trwaJą na terenie o
dzi tzw. „trzyc1niGwki" , w których biorą z Łod zi 400 chłopr::ów, zarówno ochotniZ!EL!NSKI KAZIMIERZ, GDAŃSK
udział junaczki i junacy hufców szkol- ków jak i powołanych. Rocznik 1927 bę
WRZESZCZ: Alhum „W'cka i Wacka'· m o że '·Z
dzie pracować w Gliwicach, natomiast ro- otrzymać po wpłaceniu na ad res redakcji „Exnych.
Apolonia
że ob .
TI'~·i""'1t:lr:1y ni nirjsz ~·m ,
ajważn ic jszym jednak odcinkiem bbec c~iki 1928-1931 w Nowych Dworach ko pressu Ilustrowanego" l..ódź , Pio trkowska to2a
N
ma
nie
4,
Pj
Owocow
111.
z~·
pr
zam.
i' rzyhyłek,
15 chłopców sumy z ł . 120 7. rn znac zeniem , ie p i en i ąd ze :e
Oświęcimia. Ponadto
11 ir. n-sp0111 c1;ri z a r ~3;'.towa n l). p rzr :r. K o mi~ję nej pracy KClmendy SP jest kompletowa- ło
k t óre rozjadą udaje się na kurs szybowCO''IY do Zatko- s ą za ~l hum „\Vie-ka i Wacka''. Jeśn cho<lr.' o
Sr~~jaln;: pu~er k~ , Apolonii) P r :r.~· h;dPk, o któ- nie brygad ochotniczych,
TE'j pisRli h 1y w num rr rn z dni n 16 hm. w arty się po całym kraju . bv wziąć udzi ał w pra wa (woj. poznaóskie), a 10 do Ligotki inn e Twoje prośby, to ni estety n;e możemy ;eh
Dolne:i na kurs pilot ażu JYJoi orowego. (sk) spełn:ć .
cy n?..d jego ocllJ udową.
h1 l ~ pt. „Zam;·'r il r c;-k11Tl'ir<' n n. wrtr.n h' ' .
•wu L
m:a
wwwauma
A
od parł właściciel bu:- mi pod głowę, a zamiast nf.ego złóżcie
Ko pi ejk ę ! E'iN TOtSTOJ
,
sakiewkę z kopiejkami!
f e tu .
Synowie usłyszawszy we śnie rozkaz
Ni ebyw ale tan io! - uradował ifę
ojca, zaraz na drugi dzi eń spełn i li jego
milione r i. spytał dalej.
wolę i dalf. mu to, czego zażądał.
- A ile kos ztuje ten pasztecik?
poinformował g o
_ Kopiejkę !
świec i e , jak i na tym,
Na drugi
Stary ską piec leżał na lożu śmierci.
Bogacz, chwyciwszy worek z kopiejPrzez cale życie był człowi ekiem istni~ją naj ozrna:t~z~ kancela.rle, ~rzę- człow iel' z b u fetu.
kami, pobiegł szybko do bufetu i zawoW takim razie proszę o dz:esięć łał triumfalnie.
et pollCJa, ta~ :V 1 ę.c, ktedy
•
v
sł:ąpy:;,1, twa.rdym i nieprz ste nv
a drogi do {ego bogacz przestąp i} kręg zaswl?tow, za- sardynek i dz i es ; ęć pasztecików - za- Zmieniłem już pieniądze na drobZ ad:ria orośba nie zr'
serca i n :e ' T: .ruszyła jego kamiennego ~z~to .go męczy.c, wypytywa~, prz:glą- dysponwał szybko milioner, jednakże ne, proszę w(ęc dać mi coś do zjedzeen ta. .Zy j(\c sam tylko dla siebie, aac. J:g~ papiery .' „ dr~c~yc., na.JrOZ~ właśc; ciel tych sk arbów bynajmniej nie nia, ponieważ jestem bardzo głodny!
- U nas płaci się z góry! - przyn:aitszyn:i f~rmaln~sc_amt, ktore prze sp i eszył s~ę i zamiast usłużyć mu, rzekł
zebrał też ogr omny majątek.
•
;;pokojnie.
ciągały się az do w ieczora.
pomniał mu znacząco właścic i el bufetu.
T c1:az na nic nie przydało się jego ca- Tu u nas panuje taki zwyczaj , że
- A więc proszę bardzo! - zawołał
Bogacz uczuł głód, pragnienie zaczęłe zlofo : s potkać miał go los, jaki jest
mil ' oner i cisnął na stół garść kop·ejek.
ło palić mu gardło . Chc i ał się pokrze- phcić trzeb a za wszystko z góry!
śmiertelników:
u :l zL~ łc'„,..\ wszystl~; eh
Właściciel bufetu, rzuciwszy spojrzeB ogacz uśmiechnął się wyrozumiale,
pić, n•:gdzie jednak ni~ było ani sklepu,
t
•
un1:2ra !.
wyjął ze swojej sak iewki złotą p• ęcio- nie na stertę monet, uśrr. i echnąl się iroani straganu.
Przez c a łe życie powtarzał jedną
niczn:e i powiedział.
Rozglądając się dokoła z rozpaczą, rublówkę i powedz ! ał .
maks:'mę : „ N ajważn;ejszą rzeczą to śą
- Pan nie zna panujących u nas
- Proszę, w t aldm razie z góry!
zauważył wreszcie w jaki mś kącie bup :e·1 i<ictze". Umierając, myślał również fet podobny do tych, jake znajdują się
Właścici el bufetu, wziąwszy do ręki zwyczajów! Tu nie płaci się pieniędzmi
o tv m fiam y rn. A ponieważ sądz:·ł, że zwykle na ziemskich stacjach koleje- monetę. og ląd a. I ją na wszystkie strony, ukradzionymi wdowom, biednym sieron 1 c'ri 10im śv:·'. cc· e potrzeb".le są pienią wycn. Był on zastawiony wspan·: ałyml aż wreszc 1e z1;twyrokował.
tom i ciężko pracującym robotnikom!
dze, przy w oł ał do swego loża synów potrav,'ami i napojami, a w kąciku sma- Nie, nie przyjmuj e my takich P:e- Tu płac i się lwpiejkami, które ktoś kiei rzek ł do n'ch.
nędzarzom i głodnym
ofiarował
dyś
żono nawet na małej maszynce kotlety. nięd zy!
- P olec::im warn i rozkazuję, ażebyś
To pow:edzi aw s z:v oddał millenerowi dzieciom ... Czy kiedyś za życia dał pan
Bog::tcz uradował się.
cie ó m o jej trumny włożyli pokaźny
- Trzeba mieć zawsze głowę na monetę i rozka w.ł dwom stojącym obok komuś bodaj jedną kopiejkę?
z pien~ędzmi. V/prawdzie karku! Jak to dobrze, że i tym razem s1'11gom ażeby wyprowadzili.
\.vcr~ cz::>k
Bogaty skąp(ec opuściwszy głowę,
uc zvłern wcis zawsze, że trzeba oszczę mój spryt nie zawiódł
To jawne zlekc~w2żente go oburzy- zaczął grzebać w pamięci, niestety jedrunie! Zawsze
d z <iĆ , w tym jednak wypadku żąrh.m. powtarzałem, że najwafu\' ej:s zą irzeczą ło bog;:icza.
nak n e mógł sobie przypomnieć, ażel::>y
a -'-" hvfr'e n ie byli skąpcami!
- To jest naprawdę bezs ensowne, że kiedykolwiek dał komuś jałmużnę. Tak
Widzę, że obowiązuje to
są pieniądze.
Zaopa- wszy stko na tym drug:m świecie pła jest! Nigdy nie ulżył on niczyjej nę
również i na drugim św;ecie!
!'1 ::istr'p ne j nocy boga.cz umarł .
S yno w ;e, pomni na jego ostatnią proś trzyłem się przezornie w ładną sumke cić trzeha kop iejkam i! Nie pozostaje dzy, nigdy n(e otarł czyichś łez!
Zrozumiał to właściciel bufetu, ski•
b" , wbż3r1i mu do trumny pod głowę : oto będę mógł naresŻcie nasycić s wój '.ni '1:c innego, jak zm i enić ziote p".e/ niądze na drobne - pomyślał bogac~, nąwszy więc na swoich służących, kas b ty:; :.:;cy rubli w złocie. Trumna głód i pragnienie!
Tak flozofując podszedł do bogato] a ktedy potem nades zła noc, on wrócił zał im wyprowadzić skąpego bogacza,
w··;i.z z i e i z ~warfośc' ą z~ożona została
wskazując na ziemi~, udał się. do swoich synów ~ który też od tej chwili skazny został na
stołu i zapytał,
nakrytego
.P." r01:-;e. gróh przysypano, a
p otem
. . , . wieczny głód ~ na wie<:zne pragnienie,
•
_ rozkazał !m '-'.'e śn 1 e .
d u sza m ili"nPra do ~tała się na drug; palcem na sardynki.
- Zabierzcie złoto. ktore oołozyl1sc1e których nigdv nie zdoła zaspokoih
Ile kosztuje sztuka7
tv.ri ;;it

obecności, armia radziecka. paraliżowała
siłę reakcji, która rwała się do władzy
l restauracji stosunków przedwrześniowych. Armia radziecka pomogła więc masom pracującym narodu polskiego nie tyłko w ich wyzwoleniu narodowym, ale i w
ich wyzwoleniu społecznym.
Dzięki temu Polska stała się obecnie
krajem w pełni· niezależnym
· 1· · • i niepodlcgł ym, w którym imperia
1śc1 me mają i nie
wogą miel! więcej nic do powiedzenia.
Fabryki polskie, cały nasz majątek naro
dowy nie są i 11igdy już więcej nie będą
dojną krową zagranicznych bankierów.
Stało się to możliwym dlatego, że w opar
ciu o Zwhtzek Radziecki zbudowaliśmy
ustrój demokratyczno-ludowy, w którym
grspodarzem są masy pracujące pod kierow nictwem klasy robotniczej, masy praw
dziwie patriotyczne, broniące interesów
naroclu.
Pomoc gospodarcza Związku Radzieckiego, która zaczęła się z dniem wyzwolenia i trwa po dzień dzisiejszy, pomoc,
która wyrażała się w pierwszych dosta~
wach chleba, węgla, nafty, bawełny, a wyrnża się dzi~ w kredytach inwestycyjnych i szerokiej braterskiej współpracy
Et::>Sp o>1,arc'l'cj, miał~ decyd?jące znac~eni~
dh odoudowy zrujnowane], wygłodmałeJ,
Bez tej pomocy nie
zD isz~ ;;c;r. ej Polski.
wybru ę lfoy śmy z sytuacji, zdawało się bez
w;vjś~~. a już na pc:wno nie moglibyśmy
l'sią,.,;nąć te~o stopi:ia odb?dow.y i przebud~wy ~ n:;1ncla.rczeJ P?!sln, ktorym słusznie 1rc·-;im :v si.ę chlubie.
Pone cy politycznej Związku Radzieckienaszych Ziem
otlzyskanie
·
• · · ·" ..
,.."<> zrt"J'hieczamy
zach!J rl.n rch ~awdzięczam:v wzmocnienh<!
r
•
·•
.
'
·
aut(lr :t0tu Polski na areme rruędzynarod ow.cj.

~ ·~

N

P G

'W'IZW

Samor\7.

~Jł

tr.l

walczy z

STANISLA.W

o. z

czasu

*

*

z ' oDat a. n·a r
,d

m en u

,z cy na „po

I

db ,

•
k raJU

l

bogaczu

.

-

*

• "' •

l

WWWi

L„egenda o skqpym

v:'

.

•

Nr 107

·-·~

....... - ....... „_ •. „„

.-

„ ;..,.1•/. _ ____ ........:·· ..... _ . ,

~....

str

_..,

s

WICEK: - Jak to. różnie bywa:: jed·
WACEK: - To pan teraz w aptece
No, pierwszy dzień pra„.s(~dzą", inni się leczą.•••
ni
ma!
nie
a
p
Kiedy
ANDZIA:
Udziałowym?
w
nie
siedzi,
.
cy już minął!...
.
.
LITERAT: - Tylkom~ ~e!
WICEK: - A gdzie si rodzi.all?
SZABERSKI: - Tak, bo leczę się na
WACEK: - I wiosna w całej pebnt!
1e płh
ni
$Wlęta
w
Bośmy
WACEK:
grandę
święta
wł
Zrobił
ANDZIA:
w
burczy
świąt
od
żołądek. Coś mi
O patrz, patr?;! Słowik!
wódki, tylko jabłecznik!
·
trunkową i „siedzi"...
brzuchu i burczy ...
WICEK: - I! Też mi. słowik!
WICEK: -

kali

cz~te!

zp

ię

1.500 bu,dynków

łódzkich.

ty powierzane sq tylko MTB
· okres remon- , Jak obliczono, uda się dzięki niej wyólnych budyn- remontować oko~o 1.500 budynków miesz
Odnawiane są kalnych w Lodzi. Będą to wszystko robo. Słowiańskiej J ty poważniejsze. Poza pokryciem i posmołowaniem dachów wymieni się stropy
w poszczególnych domach, naprawi klatki
.
i Grabowej.
od •
• bik ·
d
a, maJa 1 czerw
Na pierwsze półrocze rb. przeznaczono trzech miesięcy
półrocze ustali schodowe, dst? ~1e 1 u . acJtelp j wolrzoktwrye,
z FGM I}a akcję remontową w naszym ca. Preliminarz na dru
przeprowa z1 się nowe 1ns a ac e e e
d · 30
·
mud N.czerwhca. • . b dzt' w st.a czne oraz roboty kanalizacyjno-wodociągo
mieście sumę 300 milionów złotych. Po- s1ęCpoz
e
ę
omosc1
1eruc
arzą
o
kwiet
w
się
rozpoczęły
roboty
zaś
nieważ
obowiązuje od wczoraj
we.Odpowiedni wykaz budynków, które z:o
t
'
k
i
·
d ·
b ę;...z_1e_,_w
· __
__c_1ą.;.;g;..u_n_e_w_y_o_n_a_c_z_a_ę_s_u_m_ę_._______
___s_u_m_a_ta_z_u_z.;.y_ta
Z dniem wczorajszym wszedł w życie nowy _ru_·u
rozkład lotów. Samolot z Łodzi do Gda:dska. bę
staną wyremontowane w pierwszym półdzie odlatywał o godz. 17-tej, przylot do Gda.ń
roczu rb., jest już sporządzony. Zgodnie z
ska - 18.30. Z Łodzi do Katowic o 9.05, przy·
zaleceniami Ministerstwa Odbudowy przy
' lot na miejsce - o 10-tej. Z Gda:dska do Z.odzi
opracowywaniu wykazu wzięto pod uwao 7.15, z Katowic do Łodzi o 15.45.
gę przede wszystkim domy zamieszkałe w
Samoloty z Z.odzi do Warszawy będ!ł startolwiej części przez ludność pracującą. Aże
o
wały o godz. 17.10, z Warszawy do Łodzi
8.05. Z Łodzi do Wrocławia - o 9-tej, z Wroby zaś osiągnąć jak największą korzyść,
~traty
o 15.55. Lot z Łodzi do
cławia do Łodzi do remontu wytypowano w pierwszym
Obrazem chaotycznej i szkodliwej gos- we i spółdzielcze - Te ler zakupywał rz~dzie budynki największe i najgęściej
Wa.raza.wy trwa. 35 minut, z Łodzi do Wrocl:a,.
wia - 55 minut.
podarki, prowadzonej w Wydziale Zbytu różne -artykuły i to w naj orszych gatun- zaludnione.
W piątek dnia 22 bm. W'Jsta.rtuje pierwszy i Zaopatrzenia Okręgowego Zarządu Pań- kach w firmach prywatny h, po wygóroA domów takich jest w Łodzi 1poro.
samolot z Lodzi do Poznania, który .będzie U· stwowych Nieruchomości Ziemskich, oyła wanych cenach, czym spo odwał straty
Klasycznym przykładem nadmierne~o zana
kom'mikację powietrzną
trz~nnywał stałą
złotych. Przy gęszczenia może być poseja przy ul. Arwysokości kilku milionó
tej trasie w okresie trwania Międzynarodowych sprawa Ludwika Temlera, b. naczelnika w
i niedbalstwa mii Czerwonej 9-11-13. Jest to olbrzymi
bezładu
kładem chaosu,
T2rgów Poznańskich. Odlot z Łodzi o ·10.15 r-:) tegoż wydziału, która rozegrała się przed może
że w powierzonym
być fakt,
kompleks mieszkaniowy, który wybudoTemlerowi magazynie wy iekło ok. 1650 wał swego czasu Niemiec Sindermann, ka
Sądem Doraźnym.
Miast rozdzielać artykuły, przeznaczone kg. nafty.
pitalista czynszowy. Sindermann budoPrzewód sądowy potw erdzH zarzuty wał nie dla ludzi, ale dla siebie. Chodziło
do produkcji, Temler je magazynował.
źle informuje o Ośrodku
zakupu, jakimi w aktu oskarżenia, i Temlcr skazany zo- mu o to jedynie, aby domy jego miały jak
Omijając źródła
(p)
pierwszym rzędzie są instytucje państwo- stał na 5 lat więzienia.
Informacji
najwięcej mieszkań, o ile w ogóle można
Miejski Ośrodek Informacyjny, uruchomiony
nazwać mieszkaniami ciasne klatki, w któ
ni~dawno :tm:y ul. Piotrkowskiej 104a, jest bar
zaczną funkcgonował
rych sufity upstrzone bellłami zwisają nidzo pożyteemą . :placówką. Wywią;ziije się cał
sko nad głowami lokatorów.
kowicie z zadanh, załat""Wiająe ws:iiystkich, któ
Sindermann sklecił te domy w pobliżu
rzy go odwiedzają.
zakładów włók i enniczych Widz. Manufak
Nies~ety, nic wszyscy jeszcze wiedzą o jego
tury w okresie, ~dy fabryka ta rozbudoistnieniu. Bo Ośrodek jest jak gdyhy z lekka
wywała się, przyjmując liczne zastępy do
„zakonspirowany". Intere~auci często koło niezwołano
go przechodzą, nie zauważywszy go v•cale. Nie
pracy. Robqtnicy, którzy ściągali z okoli' "
,
Na 25 kwietnia rb. zwołane zostało ple/ przez komisje regulaminow ·
ma. tu bowiem żadnego rzucającego się w oczy
do miasta, wynajmowali
szyldn. Znajdująca się zaś w oknie wystawo· narne zebranie Miejskiej Rady Narado- ra wniosła doń jedną ciekawą poprawkę. „mieszkania" u
. ea, t.óry rzecz proDla utrzymania stałej łączności pomiędzy sta boga<'ił się na tym !>i; •
wym tablica szklana posiada tak mętne i zle- wej w Łodzi.
bo taka
Na porządku dziennym znajduje się dzielnicowymi radmi, a Miejską Radą
wa.jące się z tłam litery, a pn:y tym bardzo ~le
prędko mu sią amortyzowa ,
lichota
przewodaby
zaproponowano,
Narodową
zosta
rozmieszczone. że potrzeba dhiższego czasu, wielce interesująca sprawa. Złożona
hard~iej, że nie hyło żadnej ustawy, okre
nim się ktoś zorientuje, że stoi przed Ośrodkiem nie mianowicie sprawozdanie z całokształ niczący DRNów mieli obowiązek uczestni- ślającej wysokość komornego.
MRNu.
prezydium
posiedzeniach
w
czenia
pooraz
MRN
prezydium
działalności
tu
Iniormacyjaym.
1
111111
Jak duże zaludnienie jest w dawnych
•Wlól!WlmllLla- --mmi---- ------~e szczególnych komisji za rok 1948 i za Statut wraz z poprawkami przekazany zo domach
Sindenrmanna może świadczyć
stał do Rady Państwa.
pierwszy kwartał roku bieżącego.
6wi~tor-znu
DRNy w Łodzi zaczną funkcjonować, fakt, że mieszka w nich aż 360 lokatorów!
M. in. zreferowana będzie sprawa powo
••••
~] ~ , hi {itp y .
proletariackie mieszkania
łania rad dzielnicowych w naszym mies- gdy tylko ich statut zostanie zatwierdzony Są to typowo
Do ohjuczonego paczkomi jeg-omnścia, wycho
się w fatalnym staznajdujące
1-izbowe,
(a)
cie. Statut tych rad został już uchwalony przez władze nadzorcze.
dzącc:;o z c11k ierni, pod·chodzi jak i ś facet I ;>ro
nie. Niebawem domy te będą odnowione.
si:
Wszystkie roboty remontowe przekazy- Co laska. N~ kawałek chleba.
wane są Miejskiemu Przedsiębiorstwu Bu
spojrzeJegomość obrzuca go krytycznym
dowlanemu. Zarząd Nieruchomości posta
.
niem i cedzi:
1e może pan ~ię
nie wydawać żadnych robót przednowił
'
- Taki zdrowy i żebrze? .. N
Równocześnie z robotami budowlanymi r1Zpoczął
tów. Od trzech tygódni robotnicy krzątają ,ię r
kach, których stan wymaga koniecznej i szybKfl':
m. in. domy w kolonii mieszkaniowej na Stokac

owy

rozkład
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•
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5 lat

Za wielomilionowe

?ddły

szyld
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Kiedy

dzielnicowe rady w Ł dzi?
Na 25 bm.

plenum M

N

humorek I

P

Z .k ady pr c

zabrać do· uczciwej pracy?
Chciałbym, proszę dziedzica... o<lpf)wladn
facet. - Chciałbym otworzyć bank, ale nie mam
odp() w·ednich narz~dzi.

Słem plO W3Ć bedą Od maja ks:ążeczk i tramwajowe

Zakłady pracy, fabryki i przedsiębior
stwa, odbierające dla swych pracowników
tramwajowe w dyrekcji
abonamenty
*
*
Przychodzi OO'Wa r0m0Cn ira domowa. Anto- Miejskich Zakładów Komunikacyjnych,
sia jej na i m i ę. Pan: zwraca się do niej:
dotychczas wypełniać uciążliwe
musiały
- A czy Antosia długo b y ła na poprzedn im formalności.
.
m ie jsc u? ...
Jak wiadomo bowiem dyrekcja MZK żą
- O. t;i-k... Byłam tam p i rć lat.
da, aby pracownik, uprawniony do korzy
- A rl!aczef!O Antc.sia stamią rl o<Je,;il:i? ..
stania z ulgowych przejazdów tramwajoA rntos: a s nu~ cc za oczy : odpowiada nieśm i ało :
wych i abonamentów, posiadał specjalną
- Bo amnestia była.
książeczkę tramwajową z fotografią, przy
• * •
Pan BabPlek udał się z żon'! do lekarza. Le- czym ksią:i:eczka ta musi być co miesiąc
ostemplowana przez dyrekcję tramwajów.
karz lw;ta Bąbekową i zwaraca się do m~ża:
- Na co właściwie uskarża się pańska mał· Zbieranie tych książeczek od personelu i
jest
oddawanie ich do stempl~wania
tonka? ...
o-0.oowlada wahająco mąż. uciążliwe nie tylko dla administracji zaJa wiem? ....„
- Na mnie
kładów pracy. Sama dyrekcja MZK ma

*

n•e MzK

~~ł~ii~r~ł:z~~:jaa~n~~a~:~! ~00 !~:!,zj;r:;:

z tym . wiele kłopotu, nie trzeba bowiem !Yka prywatne firmy

wywiązywały

się

zapominać, że stemplowanie w ostatnich" zie ze swych zobowiązań. Terminów nie
kilku dniach przed końcem miesiąca bli-1 dotrzymywano, a poza tym robota wykosko 20Q tysięcy książeczek jest ciężką ro- nywa";a była po partacku. Nierzadko nabotą, przy której trzeba zatrudnić

I

vl'ielu tychm1ast po takim „remoncie" lokatorzy
alarmowali o zalaniu sufitów wodą deszurzędników.
Obecnie dla uproszczenia procedury, czową!
Istnieje tylko wątpliwość, czy MPB
dyrekc_ja ~Z!< za:z ądziła , aby począwszy
od maJa ks1ązeczk1 tramwajowe były stem przy obecnej swej obsadzie będzie mogło
plowane prze„ same zakłady puicy, przez wykonać wszystkie zgłoszenia. Ponieważ
c~ ad'11inistt-acje nie ~ęd!ł musiały t~acić jedn~k miasto postanowiło nie krępować
wiele czasu na załatwienie pracowmkom w mczym tego przedsiębiorstwa które
ulgow;ych abo':1a~e~tów tramwajowy~h. moż~ dowolnie organizować i po~ększać
.Jedyme w odmes1emu do nowozaangazo- SWÓJ personel - należy mieć nadzieję
wanych pracowników, zakład pracy hę- że MPB wywiąże się ze swego zadania
dzie musiał jednorazowo stemplować ksią terminie i ku zadowoleniu zarówno mi'1·
(s)
la) Ista iak i licznvch lok~il-1
żeczki tramwaiowe w biurze MZK.
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Gdy Amerykanin ze swym towarzy11zem zniknęli na zakręcie, Krzycki zatrzy
mał przejeżdżającą taksówkę i kazał się
wieźć do hotelu. Wszedłszy do holu zawołał chłopca - Czy zaniosłeś mi na górę
tę zieloną teczkę zapytał Niestety,
przed minutą, oddałem ją innemu• panu,
który pytał się o nią - odparł chłopiec.

Porucznik

zaklął

brzydko i

zwrócił się

w kierunku klatki schodowej.

Po chwili
w swym pokoju i wyjął z biur
ka ukryty tu uprzednio arkusz z tajemniczym napisem „Secret Service". Odczytał kilka słów, które brzmiały następu
jąco: Black. stop. dyspozycje. stop. nadejdą. stop. pilne.
znalazł się

Olejnik
Wczoraj

odbyła.

się

wygrał
finałowa.

walka. wagi
o indywidualne mistrzostwo okregu łódzkiego w boksie. Po przeszło godzinnyID.
oczekiwaniu ukazali się w ringu dwaj finaliści
OLEJNIK
(ŁKS Włókniarz) i
lV..ASAREK
(Concordia). We wszystkich rundach OLEJ·
NIK miał wyra.źną. przewagę i w sumie wYgrał
walkę dość wysoko na punkty, zdobywając tytuł mistrza. Zainteresowanie tą imprezl!! minimalne, walce przyglądało się około 100 widzów.
półśredniej

N~~zwycla)ne

zebran1e

zwołuje ŁKS Włókniarz

Zastnnawiał się chwilę nad tekstem, ale
nie mogąc rozwiązać znaczenia oderwanych słów, zniechęcony wrzucił papier do
kosza i poszedł do Marriette. Dziewczyna na jego widok szybko zapytała - No
i co kochany, znalazłeś coś? - Widząc
jednak jego minę_. uśmiechnęła się zaraz
i -: .:: dała - Nie przejmuj się. Na pewno
przyjd:::ie ci później coś do głowy i odgritlniesz wszystkie tajemnice.

W dniu 22 kwietnia r. b. (piątek) o godz.
18-tej Zarząd ŁKS • Włókniarz - zwołuje
Nadzwyczajne
Zebra.nie wszystkich członków
Klubu, które odbędzie się w Sali Miejskiej Ra
dy Na.rodowej w Łodzi, przy ul. Nowotki 16.
Na. zebraniu tym ob. Prezes Kaczmarek Tadeusz wygłosi referat p. t. „Kongres Pokoju",
omawiane również będą alqualne sprawy sporgu na przełaj im.
Szwarca w Poznaniu
towe oraz udział sportowców ŁKS • Włókniarz
ARTY'' odbył się doroczny stowarzyszeni). Zeszłoroczny zwycięzca. - Wier - w święcie Pracy 1-go Maja. Ze względn na.
I.pl. śp. BRONISŁAWA SZWAR kiewicz („Warta.")
zna.lazł
Bi! dopiero na ważność obra-d obecność członków
Klubu
cji seniorów i jtmiorów. W bie 7-mym miejscu.
(wszystkich sekcyj) obowiązkowa.
nagrodę przechodnią im. BR.
W biegu juniorów na. dystansie ok. 2 km.
dystansie 3,8 km. startowało (przy udziale 57 zawodników) wygrał niespo· Bohemians-LKS Włókniarz
Zdecydowane zwycięstwo dziewanie 18-letni Gierwazik (HKS - Za.nieW dniu dzisiejszym na boisku przy Al. Unii
a.k („Drukarz' ') w
czasie mysł) w czasie 7: 20,2, przed Bartltszem (Mo- odbędzie się mecz piłkarski pomiedzy czeską
Józefowiczem „Obra' • - Koś siński KS) - 7:26, Kowalskim, Słabym i St!· druyną. Bohemians a. ligowym ŁKS. Włóknia
6, Orywalem i Mintą (obaj nie pieniem (wszyscy „Chemia'' - Łódź).
rzem. Początek zawodów o gocJ.z. 17.30.

łotkowiak zwyciężył
Br.

w
Na. boisku „
bieg przełajowy
CA, w konkure
gu głównym o
SZWARCA, na
24 za.wodnikó
odniósł

13:30,6;
cian) -

Płotko

przed
13:48

-

Po jakimś czaisie wróciłam mowu
wiem, że tego nie należy czy·
nić ... spojrzałam przez dziurkę od klucza, chcia'łam się bowiem prze·konać, co
robią tamci dwoje ... I wtedy zobaczyłam, że w salon!1ku jest tvlko panna Teresa, natomia.st pana Gorwicza nie było.
Sta.ł1 am ta•k pod drzwiami może pięć minut, a może i więcej, a przez ca~ ten
czas panienka siedz1iała sama. Po kwa·
dra.nsie wrócil~am, zajrzałam raz jeszcze
przez dziurkę i zinowu zobaoezyłarn, że
panna siedzi sama ... Proszę wysokieqo
sądu, przebaczyć mi, że n1
ie przyznałam
s·ię od rnzu, do tego mojeqo qrz.e'Chu,
ale naprawdę wstyd mi by'l1ć przy1mać
siię, że podolądałam, bo to przedeż panowie wiecie sami, że żadna ,przyzwoita służąca nie zaqląda przez dziurkę od
klucza, i gdyby państwo mo'fe się dowiedz• iałio, że te·k robię, to.„
foporski mia~ na tyle poczucia humoru, że patrząc teraz ria raz.czarowaną
twarz swojego towarzvsza, wybuchnął
-

i. ..

59}

choć

Dobrze pa1nie sędzh Zezinam ca•łą idz·ie się do kryminału, pawiem i o tam
bez ogródeik!.„ Tylko tym.„
nie tu, nie przy tym państwie! - wybeł
Sędz1 ia rozumie, że za chwilę podnieko taiła.
sie się rąbe·k tajemniczej zasłony, poza
~!szyna zamienił z kapi1anem Topor- którą c.za:i się prawda i staje się niecier
sbrn kró~k·ie spojr.zeinie i s·k1 i11ął gliową. pl iwy.
- No, n1iechże pani wykrztusi z siebie
- W.ięc dobrze! Porozmawiamy bez
nareszoie tę prawdę!
świadków.
Kazał pozostałą tirój'kę Wlfprowatdzić i
- Otóż 01kłarnałam panów! - jąka się
umieśoić oddzielnie każde z nich w irt· i ociera chustecz1ką nos Waleria. Kie
nyim pokoju, żeby się z sobą n1
ie kornu- dy przesil1t.Jchiwa1i·ście mnie panowie po
ni.lkowaM, a kiedy wstali sami, nata:rł o- raz pierwszy, stwierdz1ittarn, że w pewstiro na Walerię.
nej chwiM weszłam do sa.loni•ku i spyta- Proszę powiedz;ieć ternz całą praw łam pa1nienkę, czy mam podać herbatę, śmiechem.
- Więc to jeist ta ta•jemnica, którą
dęl
I że potem poszłam do kuchni, gdzie
nam
chciała pani powiedz·ieć? spo1
Wale ria ociem chustec.zką oczy.
siedziałam już do samego końca. Otóż,
ważniał dopiero po dobrej chwilri. Ol·
- Proszę łaskii pana sędziego, nie po proszę }aiski Wysok'i ego Sądu, okłama
1
szyna zaś mrukną'ł niechętn'ie:
wiedziałam wówczas calłej prawdy, ale łam panów, albowiem by•ło ca11kiem ina- Z zeznania tego wyni1ka, że Jedina1k
teraz opowiem wszystiko. Niech pan ro- czej.
- Więc niechże paini powie naresz- rzeczywiście panna Storska bawiła wtezumie, panie sędzio, że tamte słowa
nie mog!>y pr:zeC'isnąć mi się przez gar- de o co chodZli I - żachnąlł się z kole! dy u siebie w mieszkan~u w towairzy(D.c.n.)
stwie Go·rwi•cza.
n Toporsokii.
dłio. Ale skO'ro za mówieinie nieprawdy kap i1 a1
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