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Na sobotnim posiedzeniu Swiatowe
go Kongresu ·Obrońców Pokoju wygłosił przemówienie witany burzliwymi oklaskami Ilia Erenburg.
Przytaczamy fragment przemówiertia znakomitego pisarza radzieckiego:
Chciałbym wziąć w obronę uczciwych
Amerykanów. Prawdą jest, że dla gaT!>tkł Ameryka.n ów na.jważniejsze jest rozpętanie wojny, lecz dla narodu amerykaflskiego tak jak dla narodów europejsk~ch najważniejszą rzeczą _jest przeszkodzić wojnie.
Dla narodó\v wojna jest pasmem nie..j.....~,!"-----------·I

„ ..................................

____________'l"'"________________________________________..,....................................
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agresywną Anglią.-

ZSRR - awangarda. pokoiu"
Pracownik ambasady brytyjskiej w Moskwie
zostać obywatelem radzieckim
Redaktor pisma „Sojusznik brytyjski",
wydawanego w języku rosyjskim przez
ambasadę angielską w Moskwie Archibald Johnson ustąpił ze swego stanowisha
i oświadczył, że ma zamiar starać się o
obywatelstwo radzieckie.
Johnson podał jako powód swego ustą
pienia, że zmuszony był do drukowania
premiera
przemówień
antyradzieckich
Attlee i min. Bevina, oraz ponieważ Anglia przystąpiła do paktu atlantyckiego.
Jak donosi agencja Reutera decyzja Johnsona całkowicie zaskoczyła ambasadę brytyjską.

Johnson opublikował w „Prawdzie" list
otwarty, w którym czytamy m. in.:

„Przekonałem się, :ie ambasada brytyjska w Moskwie nie jest zainteresowana w polepszeniu stosunf~ów angielsko-radzieckich i czyni wszystko, co
w jej mocy, by te stosun11.i zepsuć".
Johnson pr:ytacza szereg wypadkó;,, gdy nie
bac:ąc na jego sprzeciw, zmuszony był pod presją ambasadora Petersona, publikować· w swym
tygod11iku oszczerc:e, antyradzieckie artykuły oraz
przemówie11ir1 Attlee i Bevina, nacechowane wrogości'ł wobec ZSRR. Wizyta osobiscego przedstau>iciela Bevina, Robertsa w Moskwie w sierpniu
ub. roku ostatecznie rozu'iala złudzenia Johnsona.
Roberts, który przybył wówczlU do Moskwy w
aprawie rokowań na temat Berlina oświadczył, ie
. chociaż osobiście :iywi sympatie dla ZSRR i jego
kierowniczych osobistości - nakazuje Johnsonowi
charakteryzować w „Britanskim Sojuzniku" Mar·
shnlla i Bevina jako „apostołów pokoju", za.~
radzieckich mężów stanu - jako „:mier::;ajqcych
do opanowaniu · świata".
Johnson. stwierdza dalej, :ie rząd Partii Pracy
niczego nie zmienił ani w polityce zagranicznej,
ani wewnętrznej, •k tóra jest dziś wyrazern calf•ov.>itego porozumienia między labourzystami i kon·
serivatystarni.
Mówiąc o cięi.kicli prze:i.yciach narodu ar1giel·
skiego w czasie ostatniej wojny Johnson oświad
cziz: „Wielki czyn narodu radzieckiego, nie.~mier·
teina ofiarność jego armii uratowała wówczas Anglię, od losu Belgii, Francżi, Danii i Norwegii.'
Lecz narodowi angielsldemu, który "uniknął doli
niewolnika hord hitlerowskich, grozi dziś los niemniej mroczny i tragiczny - los niewolni/ca ame·
rykańskich władców".

„Oskarżam Attlee, Bevina, Mac Neil'a, Morrisona i innych przywódców Partii Pracy - pisze
Johnson., i.e oszuhali naród angielski i poslugujq
się swą tvladzq ze szl.·odą dla narodu angielskiego.

Amnestia na

Węgrzech

W związku z wejściem w życie noweli o ustroju sądów karnych, która
zapewnia udział czynników społecz
nych w wymiarze sprawiedliwośC: wę
gierskie M inisterstwo Sprawiedliwości
osób,
dotyczącą
amnestię
zarządziło
znajdujących się w śledzwie, które po. padły w kolizję z prawem, ale -n ie odgrywały kierowniczej roli we wszelkiego rodzaju działalności przestępczej.

Gdyby Robeson •••

Pakt półnócno-atlantycki, który jest blokiem woj<'nnym pań.~tw imprrialistycznycl~ ze Stanami
Zjednoczo11ymi i Ar.glią na czele skierowany jest
w:ecle H"szystl.-im przeciwk9 ZSRR, jako wielkiemu mocarstwu, walczącemu o pokój. Podpisanie
tego paktu przez rząd· brytyjski było dla mnie
ostatecznym bodźcem w mej decyzji opuszczenia

•
ragn1e

stanowisku w ambasadzie br 'tyjsl:iej w Moskwie,
oraz zencania z tymi wszyst imi, którzy uosabiają
d:isiejszq ;gresywną Anglię. ~wziąłem tę decyzję
rio11iewa:i wiem, :ie Związek Radziecki jest czoło·
u~q silą tv walce o pokój, jes siłq, która jednoczy
wszystkie najlepsze i najba dziej postępowe elc·
menty na świecie".

Przedstawiciel robotniczego Manches er U':

SRRu
z
ni
przyjaf
„Chcemy
.
Nie jest

, ,

za pozno na poprawę
wzajemnych stosunków

yes~cze

Sekretarz ra.dy z.wią.z.ków zawod. Manchesteru - Newbold, który bawi w M<>skwie na
Kongresfo radzieckich związków zawodowych, w wYWiadzie udzielonym przedstawicielom prasy omówił spi:a.wę stosunków angielsko - radzieckich.
Newbold stwierdził, :ie szerokie rzesze narodu angielskiego pragną. pokoju I pr.zyjaznej
współpracy ze Związkiem Radzie.cldm. Niirdy
nie zapomną one decydującej roli, odegr;lnej p.r7.ez.. bohaterską Armię Ol:erwon:it w wal
ce z hitleryzmem. Na.ród brytyjski popadł w

od Stanów Zjednoczonych, a szerokie masy zdają sobie doskonale sprawę,
i:e współpraca z ZSRR pomogłaby Anglii
przezwyciężyć wiele trudności gospoda,rczych
i i:e eksport maszyn i inJlych artykułów urno·
wielu braku.ią.
i:liwiłby Anglii otrzym1mie
cych Jej towarów.
Zdanlem Newb1>lda nłe jest Jeszcze za pói:
no na poprawę stósuh.ków angielsko - radzieckich, któreby się przyczyniły do utrw(l.lenla pokoju, bezpłeci~óstwa r·dotitob:Y'tti' 'na

zależność

paść.

Ci, co przygotowują nGwą wojnę r \iwią często o kulturze. Usiłują wmówić, że
bron1ą „kultury zachodniej" przed Wscho

Jest to pla.giat tak ja:;krawy, że
Goebbels, mógłby zaskarż:vc
:eh o naruszenie praw autorskich. Któż to
reprezentuje „kulturę zachodnią"? A<fopci Ku-Klux-Klanu, liza Koch, król ~]:J
di.llah, monachijscy towarzysz~ Hitcra,
Czang-Kai-Szek, kupc:r z Seoulu i słusz
całym świecie.
n;e - sir Wiktor Krawczenko.
Pr~~iw .komu dżentelmeni ci pragn:i
teJ „kutury zachodniej" Ten
brontc
„Wschód" obejmuje Aragona, Palbo Nerudę, księdza Bouliera, dziekana Canterbury, robotników przedmieść paryskich,
są
mera F.!brencji, Howarda Fasta, Pic3ssa,
Ostatnio w Jogjalcarta odbyły się spot- Tomasza Manna i Joliot-Curie.
W rzeczywistości ci, którzy mówia 0
kania między przedstawicielami rządu
holenderskiego i delegatami republikań- obr_o-?ie „kultur:,· zachodn:ej" n'e osią<;(· · się kulturą. Mo
skiego rządu indonezyjskiego, które nie nę l1 J~szcze t ego, co mtem
gą om dyskutować, co pozostanie z Loudoprowadziły jdnalc do ż~dnyc~ wynikó~ vru po l'Zuceniu bomby atomowej, mogą
pozycJI marzyć 0 jego ~mtopieniu, afo nigdy nie
na skutk_ ):>ezkompro~soweJ
1 zrozumieją co się w n~ mieści
przedstaw1ceh holenderskich.
dem.

~dyby żył

Holandia kpi sobie z ONZ
zalec~nia

w s~rów.e Indonezji nie

Według doniesień z Jogjakarty,

przy-

wódcy indonezyjskiego rządu republikańskiego, aresztowani przez władze holenderskie, w dalszym ciągu znajdują się na
wyspie Banka. Rząd holenderski odmawia i~h uwolnieni~ i. wycofania _wojs~,
zgodnie z zalecemamt Rady Bezp1eczenstwa.

wykonywane

Na--iirzed-P-iiract1----z-a-u-u- -ai-Pięciomilionowe

miasto zostanie wkrótce wyzwolone

Wczoraj rano odbyło się uroczyste wkro
czenie wojsk ludowych do Nankinu. Według relacji „France Presse", armia znajduje się „w znakomitej kondycji bojowej".
Pierwsze oddziały skierowały się w kierunku płonącego gmachu ministerstwa
sprawiedliwości. Budynki rządowe zostały przejęte pr:ez władze ludowe, majątek
cudzoziemców jest pod ochroną wkraczają
cych wojsk. Ludność przygotowała zwy-

Arrasy
Nqta

armii entuzjastyczne przyjęcie.
Wojska ludowe, zdążając na południe,
zmierzają do odcięcia Szanghaju od reszty Chin•. Władze kuomintangowskie ewa-

cięskiej

kuowały już miejscowości, znajdujące się
w odległości 45 klm. od Nankinu. Według
tej samej agencji, czołówki wojsk ludowych zbliżyły się gdzieniegdzie do Szanghaju na odległość 15 klm. Komendant
Szanghaju oświadczył, że będzie się bro-

muszą . wrócić

rządu

R. P. do

rządu

na Wawel!
kanadyjskiego

Minister Jan Milnikiel, poseł R. P. w Ka- miał Intencji uczynienia zadość postulatom
n->.dzie, złożył dnia 20 bm. na r~ce ministra wyrażonym w nocie, rząd polski zastrzega. so
Konserwatywny dziennik „Daily Express" Spraw Zagranicznych Kanady notę rządu bie podjęcie wszelkich dalszych kroków cepisze, i:e słynny śpiewak murzyński i dzla· polskiego, domagającą się zwrotu skarbów Iem zabezpieczenia swych praw i uzvskania
moralnego i
zadośćuc:.lynienia
łacz społeczny Paul Robeson ma zamiar po- wawelskich, które rząd kanadyjski na proś- całkowitego
wrócić do W. Brytanii w maju, aby „pośpie bę władz polskich zgodził się przechoY·l.ć w materialnego.
Biorąc pod uwagę, Iż według informacji ować górnikom szkockim i przemawiać do r. 1939 w budynku archiwów administracyjnvch na farmie eksperymentalnej w Otta- trzymanych przez władze polskie, zabytki
nich".
znajdujące się na terenie Kanady ulegają
„Robeson Jest obywatelem amerykańskim, wie.
Na wielokrotne interwencje u rządu kanaz czego zresztą Ila.rdzo się ciesz.y - stwierdza. dalej wspomniany dziennik. - Gclyby dyjskiego rząd polski otrzymywał nieZ' -'en- r~opnlowo procesowi niszczenia z braku odbył bowiem poddal!ym brytyjskim i chciał nie tę samą odpowiedź, ze rząd kanac.yjski nowiedniej konserwacji, rząd polski pragnie
odbyć podobne tourne.e po Stanach Zjedno- nie może pośredniczyć w rewindykacji zbio Jednocześnie dodać, :ie do chwili przekaza.nia
czonych, Ameryka.nie z pewnością nie wp11ści I rów. gdyi: ka.żda ,Jego interwencja J>yłaby po władz.om polskim wszystkich zbiorów poiliby go 11o swego kraju. Ponieważ jest. obY· ~wiołceniem suwerenności prowincji Quebec. skich, odpowiedzialność za. . loh los, stan i za
całej rozcią.głości
rząd ka-n adyjskl bezpieczenle obcią:i:v w
W WY!lr.dku. gdyby
wa.telem USA. w. Br:vtanfa. musi go do siebie
•
wbrew uzasa.dniony111 oczekiwaniom, nie ; rząd kanad~ jski.
~uścić".

t

\

szczęść i ofiar. Dla podżegaczy amerykań
skich wojna oznacza dostawy, zyski i dywi~endy. Umieją oni destylować krew,
by otrzymać złoto.
Publieznie mowią o czYłDŚ .innym szafując kłamstwami. Kto usiłuje wmówić, że rosyjskie czołgi idą na Teheran,
podczas gdy sam znalazł się nagle w Iranie? Kto mówił, że Związek Radziecki
pragnie zawładnąć wyspa.mi duńskimi, a
sam zawładnął Grenlandię? Kto oburzał
się na mieszanie się „czerwonych" w spra
wy greckie, a obecnie rządzi w Atenach?
Pan-0wie ci zapewniają, że są „zjednoczeni w„;:iólnymi ideałami". Jest rzeczą zu
pełnie naturalną, że znajdujemy wśród
n~ch Salazara. Jestem przekonany, że w
ciągu najbliższych dni przyjęty zostanie
do klubu superdemokratów północno
atlantyckich czołowy humanista - Franco.
Panowie ci mówią o równosct ras, ale
polewają benzyną Murzynów, by ich spa
narodów, ale
lić, bronią niepodległości
rządy 20··tu repuangażują i zwalniają
blik. Tępią faszyzm, ale tworzą dywizje
z byłych SS-ma.nów. Zapewniają o zasad<Jch woln9ści, lecz chowają się pod łóżka
mi gwiazd z Hollywoodu, by szpiegować
ich życie prywatne. Sądzą hitlerowców
za wywołanie drugiej wojny światowej,
ale równocześnie przygotowują nową na-

I

nił . do ui;iad~ego,

jednakże obserwatorzy

stw;erdzaJą, ze. załoga odmówi mu posłu

szens.twa. L~tmsko w Szanghaju jest formalnie oblęzone przez uciekająoych do
Kantonu.
~watera .gł~wna władz kuomintangowskich przenies10n~ została do miejscowości
Hang-Czau, połozonej w odległości 150
klm na południe od Szanghaju. Rząd Kuomintangu prźeniósł się do Kantonu.
Dziennikarze amerykańscy w Chinach
twierdzą, że „powodzenie akcji armii ludowej, ucz:yniłoby ~ .bitwy nad rzeką
Yang-Tse-Kiang DaJwiększe zwycięstwo
wojskowe w dziejach Chin".
D~wódcy Kuoi;iintan.gu nie panują zu.
pełme nad s~y"?-i oddziałami. Dezercje na
stron~ ~wy~1ęsk~ch wojsk ludowych idą
w dziesiątki tysięcy. Jedna z najlepszych
formacji Kuomintangu, tzw. 26 Armia, ·któ
ra otrzymała rozkaz udania się pod Nankin i stawiania oporu, nie wykonała rozkazów.
„NIEWINNI"

HITLEROWCY.

Trybunał monachijski uznał byłago redakto-

ra naczelnego centralnego organu partii hitlerowskiej, „Volkischer Reobachter' •, za , ;mnfoj
ważnego hitlerowca".
Inny znowu monachijski trybunał denazyfi.
kacyjny zwolnił byłego hitlerowskiego ministra
uoczt, Ohnesorga.
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Wsp6 1ny ośrodek oświatowy ·
•

•

•

dl a m i st I W SI
instruktorów

Robotniczych i • Ludowych kształci! ~~aln~r~~~h~~i n~i~~~ii~1.a ~~.n ~~i;:;~;;j~
pracown ików 0ŚWiatOW0 - kulturalnych
sk::~: R.: Pr~zę: tei :prawie pomó~w·ć
kim i powiatowym. W ramach tej akcji
zorganizowano jtti dwa kursy - w Warszawie i w LDdzi - dla nauczyc' eli kursów dla analfabetów.
Doświadczenia osiągnięte na tych kursach posłużą do zorganizowania dalszych
kursów dla organizatorów akcji zwalcz!'n ia analfabetyzmu i instruktorów szkole
niowych. Ponacitn przewidywane są kursy dla pracowników z innych dziedzin
pracy oświatowej.
Inną formą szkolenia są kursy korespon<tenc;vjne. W styczn:u zaczął się w
TURiL 6-mie„;ę zny kurs lrnresponcłenc.vjnv dla 1775 1 iew.vkwalifikow an.vch bihl'-0tekarzy. Pr ewi,dy\va:.e jest z'organizowanie podob ych kursów dla innych
kategorii praco n ików oświ atowych oraz
kurs poiit.vczno- o-;m1l';łarczy dla członków rad zaldad wych.
Z kursu kore pondencyjnego w zakre>' c szko lv f.redniej ogólnokształcącej kor zysfa 3ij(flJ o-;6'b. Z
początkiem roku
szkolne~o zostan!e uruchom;ony kurs ko-

waż:;c w~o: e~l~r~d;c;j'~ ym ~s ws~e~~:

nym stwarzaniu sztucznego podziału kulturalnego pomiędzy wsiq i m;astem.
Do zadań Towarzystwa należy kształcenie praco,vników ośw'atowo-kulturalnych
miejskich i wiejskich organizacji społecznych, opracowanie metod ich szkolenia
oraz opracowywanie meton. pracy oświatowo-kulturaln ej na użytek organizacji

społecznych.

P>ztałceni e pracowników ośw i atowokulturalnych prowadzi TUR;L przy pomocy kursów dla oświatowców na. stanowiskach kierown'e:zych, którzy po prze.szkoleniu pokierują z kolei kursami na
terenie własnych organizr..<:ji.
W dalszej kolejności '.>:.ursy TURiL obej
wojewódz-

mą pracow:1ików na szczeblu

lI

klas szkoły podstawowej, obliczony na
10.000 uczestników.
.
.
Prace badawczo-nauk owe TUR1L zrrue
rzą do podniesienia poziomu działa.Jności
oświatowo-kulturalnej,
unowocze~n·enia
inetcd i treści pracy oświatowej wśród
dorosłych, ustalenia wła.~ciwych programów kształcenia kadr, planowan'a itd.
Obecnie opracowywane jest zagadnienie·
wykorzystania uniwersytetów powszechnJ eh w szkoleniu aktywistów fabrycznych
i zagadnien'. e stosunku oświaty zawodowej wśród dorosłych do oświaty ogólno-

z Radą Zakładową lub Wydziałem Soc ialnym waszego zakładu. Gd yby tam nie mógł
Pan otrzymać konkretnyrh informacji. prnszę zgłos'ć się do Wyd7iah1 Szkol.nktw" clla
Dorosłych Kuratorium Łódzkiego , ul. Jaracza 11.

*

•

*

HA-BO: Z tego co n;im Pan' nap; sala spra·
wa nie wygląda jasno. Jest rzec zyw'ście lro·
chę dziwne. że narzeczony Pani, będący w . d?
brvch warunkach materi11lnyr'11 i knńczacy 1u.z
stud 'a. wc ' ąż od kłada datę ślubu Może kryje
s · ę zoa tym coś głęhszego, n i ż kaprys. Dla tego
radzimy pomówić z nim na ten temat ~o. przy
j2ci2l<ku, do czeg-o w. zup~!n ośc; up o:v~z~ · a. Pa
n ; ą Wasza dawna zazyłosc .
Na.1lep:e1 1eonak.
byłoby. gdyby Pani zwierzyła
~ię
z SVJY1'.11
zmartw'eniami
,;........;. m;ike i ją poproo1 !a o zal~wie
,,.....
nie te i sprawy

ks z talcącej.

TURiL współaz'2.ła ściśle z masowymi
organizacjami spolecznymi KCZZ, Zw. Sa
mopomocy Ch,}dpskiej, Ligą Kobiet, ZMP
itd. To powi ązan' e jest' gwarancją, że
działalność nowej in.'itytucji będ~e żywo
i bezspiośrednio pt>w :p:ana z zaintereso. waniami · i potrzelrnmi mas pra-ruiarvch.
P:-z~m:es:~ ona w wyniku poir.lęhien'e

_____________________

Wal~a

z an alfabetyzmern

-oto h~sło Tvgodnia .,OświaK . • k• • p
"
ty.
S'·ąz I 1
raS)l

. clzbłalnviici oświatowP.i crra~ zwiąże ją ści
śle z pro-~esami po:ityczno-gospf >darczy-

:~?·E:Y~:~~:~:Zif~~~oTr~:;i: ;r~~~t; ~~;~~i;~z~~ prac~

Wego.
Zorganizowanie TURiL jest p ierwszym
krokiem w kierunku stwo.:-zen;a
wspólnego ośrodka dla prz..cy ośw'atowej wśród
doro ł h
·
1· ' ·
J t t
1·

· 112

S. K.: Wypryski nie mają nic wspóln,..go
z op : saną przez Pana sprawą. Nie należy _ ich
jednak lekceważyć. gd y ż mogą one świ ~ d
czyć o innych niedomaganiach . organ izmu,
bardzo częstych w Pana wieku . Proszę w ~ ęc
1 zwrócić się o poradę
do lekarrn lJbez.p·e-

.
TOWa rzyStWO Uniwers
ytetów
Okres powojenny przyniósł olbrzymi w
porównaniu z okresem międzywojennym
wzrost działalności ośwjatowej. Powstała
neroka sieć świetlic robotniczych i chłopskich, domów kultury, bibiotek, szkół i
kursów dla dor~łych, rozpoczęto konsekwentną walkę z analfabetyzmem . Pęd
do oświaty, hamowany przez ustrój kapi
talistyczny, znalazł pełne ujście w warunkach . ustroju demokracji 10.dowei i
objął &:llerok'e masy robotnicze i chJ.opsltie.
Masowy ruch oświatowy przybrał w
pierwszym okresie charakter żywiołowy.
Ta-ka sytuacja narzucała potrzebę uję
ei.a całej akcji oświatowej w plan, dostosowany do założeń .państwowej polityki
oświatowej i w jednolity system organizacyjny. Niezmiernie pilną sprawą było
również unowocześnien e treści i meotod
pracy oświatowej i oparcie ich 0 zdobycze
i doświadczenia nauki marks'.stowski•ej.
W tym celu został powołany do życia
- w ramach ogólnej reorganizacji insty-

~r

~·2t~~=·};~~~~~::·~~::::,~~:~J,~:'.
k
P
. . n s.a.n li' upy z·1.u :. . z ow
·_
- ą·

U

M •

aJą

Na

~,
li „~.; tp.'

nrLe do . Sflełnien

ostatnim

plenarnym

ka z analfabetyzmem. Prowadzona przez M·n.
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KC~Z przyjęto iednoglośnie projekt regu-

lammu. grup zw1ą~kowych. Grupy te będą
zorganizowane w~ wszystkich zakładach
pracy, w przemyśle, transporcie, handlu,
w instytucj~ch i urrz:ędach. Grupy związkowe zrzeszaJą od 1Q do 30 członków z mężarni zaufania na Czele.
Zorganizowanie rup związkowych powiąże rady zakład we i koła zwiazkowe z
masami Ćzłonkows imi, umożliw.i lepsze
niż dotąd realizow" ie zadań ruchu zawudowego.
Do zadań grup
związkowej należy
przede wszystkim ' ypełnianie i przekraczanie planów pro ukcyjnych, podnoszenie jakości produkcj' i obniżanie jej kosztów, względnie uspr wnienie pracy biuro-

ft Oświaty w skali państwowej akcja zwalczan.d9' a
~ analfabetyzmu przew.1duje przeszkolenie
k«ńc'l.

\!1!)1 r. 2.400,000 analfabetów i półaaalfa
betów Wykonanie tego zadania nastąpi drogą
organ"rowania kursów. których w okresie od
• •
, • 1.1 V.1949 do końca 1951 r. dzi~łać będz.ie 120
WCJ, potanienie 3ej i pGdnoszeme 1akosc1 ! tysięcy. Poza
tym przewidziana jest nauka indy
usług.
.
.·
wi-Oualna I w małych zespołach.
w, tym cel~ grup~ pow1.nny org~mzować Na przeprowadzen'e całej akcj.i preliminowawspołza~odmctwo. mdyw1dualne, I grupo- , no 5,5 mil"arda zł. [}o 31.Xll 1949 r. wydatko
we swoich członkow, zwoływac narady wane będ·z!e na ten cel 1.5 miliarda zł.
produkcyjne,
realizować
usprawnienia
\_
i wynalazki. Grupy winny zwalczać brak
dyscypliny, nieróbstwo i biurokratyzm
Handrow~kiej-Turskie·
oraz troszczyć się o wzorowe utrzymanie
Poju
trze,
w
środę
27 kw;etn ia o godz. 19.30
miejsca pracy oraz sprzętu i narz ędzi.
Zadaniem grupy jest również troska w sal' Fiharmon 'i wy s tąpi Ewa Bandrowskao stałe i systematyczne podnoszenie wa- Tnrska.
Artystka ta reklamy . żadnej nie potrzebuje.
runków bytu materialnego i poziomu kulOryginalny program w'eczoru wypeJni mozal
iuralnego wszystkich członków. Specjalną ka najmelodyjniejszych walców kilkunastu
kom
uwagę grupy powinny zwracać na wyko- pozytorów różnych narodowości. Przy fortepia
rzystanie urządzeń i fund~szów socjalnych n·e prof. Władyslaw Raczkowsk:i.
oraz na ulepszenie warunków bezpieczeńB:\ety w kas'e Filharmonii. Poasse -par!out,
stwa pracy.
(x)
za wyi atkiem „llnędowych" - ·nie ważne

.
.
a •tr. nowaztle
tadan1a
• •
•
•
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Koncert Ewy

Twarz policjanta Z'Szarza~a nagle, a on
sam za•toczyt! s'ę i zaraz po~em runął na
ziem i ę, na swój bezwładnie leżący karabin.
Gorwicz, groźnie potrząsa.jąc rewolwerem, pomknął dalej.
Wszystko to działo się w tak bhrskawicmym tempie, że tamci trzej mężczyż.ni, którzy byli · w kom'sariacie (zamro641
cz•onv brywiem w tej se•kundz ie przodo
-·--A
wnik nie wchodził w qrę) sta•li za.ska----"'~W~~b~iu~r~;t:=:~~:J~~:~;l;T~w~a~·r~z~jee;g~o ja•k gdyby na·gle stężała, a czeni i minęła dop·iero ma·ła chwila, za
l
OJga było jeszcze czternch ludz·l: on sam jednym skokiem dopadł do n:rn oprzytomnieli.
komisa•rz, starszy przodowrri1k po•licj4 i drzwi.
Momentalnie, wydobywszy broń, pudwóch cywi1l1nych agentów. Podczas,
Trzymając prez.omie rękę· na otwar- ścili się za zbieq :em, a w śla-d za n·imi
gdy starszy
przodownik
pilnował tym fute'ra.!e rewolweru, stał obo•k sta•„ pob i egł, leokko zatao:ając się na nodrzwi, jeden z agentów sta·ł przez.or- szy przodownik .
ga·ch, przodownik.
nie obok okna, dru~i zaś raz jeszcze
Stra·sz.ny napastnik prawą ręką uderzył
Sciga.nv zdor·~ił się już odb;ć:
pe.rozaczął szperać w baga·żu przytrzyma- go w szczękę a równocze·śnie lewą wy- nu w~~padł _ ciągle wvmachuiąc rewo!
nych.
rwał mu z futerału broń .
werem - na tor, zbi egł z na-sypu i gnał
Odsunąwszy na bok wal izki, zaczął
Cios Gorwicza był druzgocący, bo dalej w stro~ę zbawczej qrainicy, która
ważyć w ręce żó·:1y nese,sere 1k Kr-y~ty- przodownik, ja·k ra:iJony piorunem, zwa- pr;r,ecież b~?ła już niedaleko.„
ny.
lił się na podłogę, towairzysz Zc'.l!ś WieruSdgający qo mome·11ta-lnie przejrzeWidocznie jarkieś podejrzen ie z1ro- szówny wyb iegt jark wicher na dwór.
.
. d ok
!i • • h
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1
1
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·
b
·
P<,
zed
ko•m1·.sa·r·1a·
t
e.
m
stał
z
ka•
r
ar
!
b
•1"nem ł jeqo
P1an, • •19 ·na po.bciqł ic utru in;a
dz·i 10 się w jego g·.ow1e, o wz·1ąwszv
k
1·
d
, . zaczą ł powo 1·
na ra·m·1en'1u m1'1o·dy po11·c1·a·nt T"'·n na wi a o o icznosc, :i:e noc Y a woraw ne
Ieżący na sto Ie noz,
i raz
""
· ·
·
cinać wewnętrz.ną podszewkę skórza.ne do·k człorwie•ka, który z rewolwerem w b ezc hmur~a .. a1e ·' b_ez ksi~zycowa,
nie5
ręku
wybiegł
z
biura,
momentalnie
zo- pe_w_„v zn m.igot gwiazd nie ba•rd7.o raz
go cc:oc Irn.
Wieru szówna jest wyra:hn ie zdene-r- r i entowa,ł się w sytuacji i błyskawicz111ie In'·<ima ł mrok
' · •
.
.
w owana.
zdejmując z ramienia broń zastąpił mu
Sylwe.tka u~i~k~Jącego stawai'a s:ę ·
- Niech pa1n n:e niszczy mi neseesr drogę .
coraz rnewY'razrneisza.
kal J8 st przedeż zupeiiinie jeszcze noAle Gairwicz - ten sam Gorwicz, któ- Nie .weźmie·'.11V go c,hYb? żywcem!
wy! Przysi ęgam panu, że nic w nim n:e ry s·i edząc w zadsmym buduaorze Ga- - pomysla'ł komisarz, ktory Jako słaby
ukrylarn !
brieli Gre•n z takim zinawstwem gwarzy.ł biegacz, wy·kończył się pierwszy.
-· Ach, nie·ch pc•ni n:e b~d z ie ma1;'0- o najrozmaitszych nieua-nsach mody koOparl;szy rewolv~'e.r o s~u? tele?rafistl:owa I f\l iech ci panowi-e zobaczą sa biecej - teraz dopiero pokazall kim c~ny, n;1erzac uwaznie., raz 1ede•n 1 dru
mi ! madlnął pogardHwie ręką Gor- jest naprawdę!
g1 ~ociągnął z~ cyingi~I.
w !cz i wtedy też starło się to, czego
Momentalnie odsunął bezp ieczn ik i
Nie bardzo wierzy-I, ze z powodu zbvt
. nie p rz e w id ywał żaden z tych czte~ nieledwie przyłożywszy lufę re·ytalweru wielkiej odległości , traf.i zb·ieqa, chcii'lł
rech zbro1·ny:::h mężczyzin, którzy w te) do piersi polkja•nta pociągnął za cyin- jednak zaala·rmować nrzvarnnicme patrale które powinny krecić się w tym
g iel.
ch w 'l·i rnojdo w a·l i s : ę w biurze.
'
·
Otri soo'<ojny, nom zalancki dotyrc~Ostro huknął strzał.
pasie.
czas Gorwicz. który z pó' u śmiechem iZ ręk1i policjainta wypadł zerrwany JUZ
Ja·koż chyb:R rrnczywiśoie , Jednaik oron: · nr 7 v r;l ::i do'\.'. s'i; c'~ ;z edciwi rewizji, z ramienia kairnbin i % brzek;ief"' o;:idł na : baj agenci pęd z ili dalej za zn ikająca w
zm:en il s·i ę r""n li::> nie do ooma1n:ia. ksniaRle ~
L"'!1roku svlwetką ucie kającego,
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Gorwicz, nie zatrzymujac się, strzelił
w ich kierunku raz jeden i diruqi. Chyb'.~, ale zdezorientował ich, bo sekund~
potem rzucił się w bok między zaroś l a,
Agenci, prze-szywa.jąc kulami podejrza.ne zarośla, rzucili się w tym kierunku i Gorwicz - chociaż znów wpadli
na jego ślad - zdołał odb i ć s \ ę o da·I
szych kilkadz i es i ąt ta·k cennych dla sie
bie metrów.
Wiooz·iat ?e niedaleko jest granica,
że jeśli jej dopadnie, będzie ocalony,
on zaś (tym w i ęcej, że · spląm ;ł przed
chwilą swoje dłonie krwią · policjaflta),
za żadną cenę nie chciaił się dostać w · .
ręce władz polskich Choć więc braHo
mu tchu, biegi dalej i dalej z oczyma
wle;Pi9:f1Yn:i w mrok: w_ tę stronę, gdzie
ma .ezc m i ał schronienie ,
Ja·koż w niepewnym Ś\vietle gwiazd,
ujrzał z daleka biały, kamienny słu pek.
- Jestem ura1owa.ny! - pomyśla•ł z
westchnieniem ulgi.

Ale
~ w tel chwili od strony dróżk·i, wy
łonh się patrol gran icznych żołn i erzy.

s·łusznie przewidywa~ komisarz, że
strza-'.y iego zaala·rmują rnłą lionię pogra
niemą. Dwaj żołnieorze na widok biegną .
cego ciP.żkim kłusem mężczvzny, momen
ta·lnie zda•rli z ramion karabiny.
- Stać! Stać! - rozle.qły się wśród
mroków nocy kh ostrzegawcze wołan·ia.
Gol"V'ikz, nie zatrzvmuiąc się, dostrzegł z,imny błysk karabinowych luf.
A tuż, tuż o kilka•naście metrów przed
nim bielił się gralfliczny słupek
N' G
. , . .
ł
k:„
ie, · ~·rwicz nie 1 ~st 0 vwa· '1
godzącym s : ę na to.' az~by ton.ąc. przy
brzegu. Cały spręzvł się w sob ;e 1 ostat
nim wvsi·łkiem run::ił przed s'i ebie w
b
d
strone z awczeao 1<i u

:m,

~.c.n.l
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WAC KA

O pieska nieremontowa WICEK:
WACEK: :__ Te, przestań trzepać! I WACEK: - Pan e Alojzy! PrzetłoWACEK: - Wiciu! Nie opieraj się
czuję!
nie
Gnatów
na
na!
trzepać
można
ni
że
w:ckowi,
j macz
e poręcz, bo mocno sfatygowana i bal· Mówilem c„ że balkol! się kiwa!
jest bardzo pedap
To
WACEK:
runie!..
bo
balkonie,
Mało
co?
i
No
łeś!
Mówi
WICEK:
kon ~~ę kiwa„.
będziesz zwa•
Przynajmniej
onemu
co
logicznie!
ma
N'e
DOZORCA:
'
Wcale
pleciesz?
dzień
przez
głupstw
Zara.z
obu!
nas
Przeżyje
WICEK: 1 tłomaczyć, bo sam uż widzi„.
przestrogJ
na
żal
na to nie zważam!
tu będę dywanik trzepał!
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Praco wnicy PSS B11dz iemy pili

p~'!!!!~ u~~!!~~~c~ęś~o~!~!~

1·...

różnych agenq PSS wyruszają dziiiaj o godzinie 3 po południu na jeden z
placów p~zy ul. Limanowskiego , gdzie

· czni

wezmą udział

przy odgruzowaniu tej

1·.

dobrą

1··

czę

ści miasta. Praca, którą podjęto w ramach

cy o o ZI

li

~~:~ !ł~~~~wego, trwać będzie aż do za potężnymi ak'Neduktami popłynie „białe złoto". - 5Q pociągów
przywiezie rury do gigantyc znej inwestycji
1.0~ó~~1J,1b. w~~~ż:ni~iejgr~:la~db~:!~
Delegacja samorządu łódzkiego bawiła w tych dniach w Warszawie, gdzie
uzgodniła szczegóły gigantycznej inwestycji - budowy rurociągów, przez któ-

.się będzie przy pomocy własnego taboru
~k)
PSS.

re popłynie do naszego miasta woda
Jak wiadomo, rząd pragnąc przyjść Łodzi z pomocą, wyraził gotowość umieszczenia wspomnianej wyżej inwestycji w 6-letnim planie państwowym. Sprawa ta zaczyna przybierać realne formy. Już dziś,
na podstawie studiów nad planem budowy wodociągów, władze obliczają, że w roku 1955-56 cała Łódź będzie miała dostateczne ilości dobrej wody dla celów konsumcyjnych i produkcyjnych, a wszystkie

Kolon ie letnie
.dla dzieci związkowców

Ot;,egdaj. odb?'ło się posiedzenie Komisji
Akc]~ So~JalneJ przy OKZZ, obejmującej

7 związkow: Z. N. P„ Państwowców Skarbowc~w: Sł~żby Żdrowia, Bankowców, Są
dowmkow i Samorządowców.
Tematem narady były sprawy związane
z akcją kolonijną dla dzieci pracowników
zrzeszonych w powyższych związkach. Ak~
cją tą objętych będzie 4.160 dzieci, z czego·
1.000 spędzi lato w własnych ośrodkach
kolonijnych, a więc w Kolumnie Zofiówce, Chełmnie pod Zgierzem. Resrta dzieci
z~stanie ~łączona do akcji ogólnej, organizowaneJ przez Kuratorium Szkolne.
Komisja czyni starania o uzyskanie
p~któw kolonijnych w Szklarskiej Porę(w)
bie, oraz w Rabce. ·

z Pilicy i Niebieskich Źródeł.
dzielnice będą przyłączone do ogólnej sie· ci wodociągowej.
Problemem tym interesuje się żywo Ra
da Państwa i Ministerstwo Odbudowy,
k t 6re razem z władzami miejskimi Łodzi
współpracują nad całokształtem planu, wy
magającego jeszcze wielu dodatkowych
studiów. Badania obejmą dównie same
źródła wody w Pilicy i Niebieskich Żródłach oraz tereny, przez które ·przebiegać

Polyte czny konku rs PSS-u

grz ecz nie
Szy bko i·s!depów
- Haspó~dzGelczych.
obsług i wani będą kl~enci
gredy dla wyróżmonyth zesp(!łów i eksped'entów

•
..
Szczep smy SIA
~

Od dziś tj. od. poniedtlałku wszystkie
sklepy PSS w Hczbie około 500 przyst~pują do bardzo korzystnej dla ogółu
Jest to „Konkurs czystości, esteakcji.
tyki i uprzejmości", który trwać hędzle aż
d-0 końca maja.
W tym celu przygotowano już specjalny regulamin, który będzie obowiązyvłał
wszystkie placówki PSS. Podsumowanie m
wyników żajmą się komitety sklepowe po
szczególnych skle}:ÓW przy współudziale
inspektorów dzielnicowych.

przeciwko zakaźnym chorobom

Klinika Chorób Dziecięcych u. Ł. uru- ,
chamia z dniem 1. maja stację szczepień
ochr.onnych przeciwko ospie, błonicy i durow1 brzusznemu.
Szczepienia odbywać się będą w .ambulatorium klinicznym przy ul. Armii Czerwonej 15 (Szpital Anny Marii) we wtorki
i czwartki od godz. 8 do 9 rano.
Jednakże decydujący głm; hędzl e miała
Jeśli idzie o miejskie dozory sanitarne
oraz stacje Opieki nad Matką i Dzieckiem sama publiczność. Ona osądzi, któremu ze
- szczepienia w nich odbywają się już sklepów ma przypaść w udziale nagroda,
lub który z ekspedientów za.służył sobie
według podanych terminów.
---------------·11!!1~-•szybką pracą i uprzejmym · ohsług'walliem nn wyróżnienie.
I
1w tym celu umieści się V.' każdym skle
pie, biorącym udział w konkursie,•spec jal
Pa.n Ciołek trłe na.leży do lud7il wybitnie ną książeczkę, do której publiczność bę.Pewnego ra.'lltl w pewnym towamądrych.
nystwle rozmowa przeszła na tem.a.t en-

I

Lo d y z Kreme m....

downycb dzieci.
- Mój mąż był również cudownie zapowti:-ąca tona
wlłMla.jącym się dzieckiem." pa.na Ciołka.
Wszyscy nastawia.ją uszu. Pan Ciołek rów-

Publicz·ność

dzie mogla wpisywać swe uwagi, tyczące
zarówno grzeczności ze strony personelu
jak i wyglądu wnętrza sklepu. Publiczność winna więc zamieszczać jak najwięcej adnotacji, bowiem będą one mi ały de
cydujące znaczenie przy obliczaniu wyników konkursu.
Rzecz jasna. że konkurs ten wpłynie
znacznie na zwi~kszenie obrotów poszcze
gólnych sklepów PSS przez ich szybszą i
personelu
Wysi.łek
pracę.
sprawniejszą
sklepowego uwi eńczą wysokie nagrody, na
które przezna.cwno ogółem mUion 100 tysięcy złotych. Prem'e będą udzielane całym zespołom sklel)owym jak też JIOszcze
gólnym ekspedientom. nrzy czym ich wysokość waha się od 5 do 50 tysięcy zło
tych.
Konkurs ten zainicjowano dla uczcze(ks)
nia św i ęta 1-Majowego.

óc
i pom
muswagona
ch na

w utrzyma niu czystości w

i

dworcac h kolejow ych

patrzy na żonę.
- Ta.k? .• Nic o tym nie wiedzieliśmy.
Wagony kolejowe oraz dworce nie grze wiania na ławkach zmiętego papieru, ogryz
- A jaikie - potwierdza pani Ciołkowa.czy też innych niedoOpowiadano ml, u gdy miał cztery la.t~ szą, niestety, wzorową czystością. ·Brudne ków po owocach
są aż

nież

był Już

tak samo

*

mądry

*

Jak

*

Anatot kupił sobie papugę, Po p(mrro.cie do
demu, pnystą;pił od razu do edukacji:
- Powiedz do mnie „tatusiu".„ No?.„ ._
!ZW1'ILC& się

do paipngl. Powiedz - „tatusJu"I

Powiedz!

stosy śmieci nie zachęcają
zbytnio do odbY"vania podróży. Nie trudno
bowiem w tych warunkach o poważne
uszkodzenie garderoby.
Ministerstwo Komun,kacji postanowiło
szoroko za.krojoną akcję
przeprowadzić
uporządkowania wnętrz taboru ko/lejowego i zaprowatbenia ezystośtl na dworcach, peronach i w poczekalniach.
Jednakże same przepisy i kary za ich
nieprzestrzegan ie nic nie pomogą, jeśli
publiczność w dalszym ciągu nie będzie
wykwzywała woli uchowania czystości.
Dotychczasowe bowiem sprawowanie się
i;ublicznoi!lcl w wagonach i na dworcach
jest hal'dilio nieikultu.ra1ne. Fakty pozosta

przedziały,

d'Zlś„.

Słyszysz?.

Ponieważ papuga uparła się i nie chciała
nie powledzłeó, Anatol za karę wtrącił Jl\
do knnrlkL NMajutTZ rano, gdy otwm-zył
kurnik, ujrzał pięć maŃW]'ch kur, a pned
4>Statnlą, szóstą. stała nastl'oszona paipuga i
W.J"ZemJCZala:
- J'owied:z do mnie „ła.~u·? No! Po~ ab'Alr•'l- Ił. . . - ~'1

jedzonych resztek „prowiantu" nadto częste.

Aby więc wypadki takle się już nie po
wtarzały, administracja PKP w ci:igu pew
nego okresu czasu przypominać będzh pu
za pomocą megafonów i odpowiednich na.pisów o obowiązku przestrzegania czystości. Wobec ntechlujnych i nie
zachowujących porządku podróżnych stosować się będzie senkcje karne, przewidzia
ne prrepisami.

bliczności

Czas najwyższy, aby publiczność znajdująca się na dworcach wiedziała o tym,
że również i tam umieszczone są specjalCsk)
ne kosze 1I1a śmieci i odpadki!

będzie potrójny rurociąg. Układany jest
tzw: harmomonogra m robót inwestycyj-

nych, który będzie już wkrótce gotowy.
Na wszystkie cele, związane z wykonaniem studiów i prac, w roku przyszłym
przewiduje się w przybliżeniu około 700
milionów zł., cała inwestycja - pochłonie
wiele miliardów zł.
. Na kontynuowanie studiów w dolinie Pi
licy oraz na opracowanie projektów wyda
się jeszcze w tym roku 13 milionów 300
tys. zł. Natl samą Pilicą prowadzone będą
wiercenia próbne. Zbudowanych zostanie 5
studzien i 24 otworów obserwacyjnych .
Dokonana zostanie analiza wody z Niebieskich Żródeł i obserwacja przepływu wód
w Pilicy. Planowane jest także przeprowadzenie zdjęć terenowych i pomiarów
na trasie Łódź - Tomaszów.
Przy hmfowie gi~antycznej inwestycji
wodociągowej dla Łodzi pracować będzie
cnły sztab inżynierów i techników, tysią
ce robotników różnych specjalności. Roboty ?owiem nie sprowadzają się tylko do
ułozenia rur na długości kilkudziesięciu ki
lometrów, ale i do wybudowania dwu wiei
kich stacji pomp pod Tomaszowem oraz
w Rokicinach. Pompy te czerpać będą wodę z rzeki i źródeł oraz tłoczyć ją do rur.
Pilica i Nfohieskie Źródła dadzą nam dzien
nie do 120 tysięcy m. sześciennych wody.
Obecnie czerpiemy z głęMnowych studzien w f_,Qdzi 18 tys. m. sześć. wody
na dobę. Te dwie liczby dają pewne wyobrażenie o rozmiar:ich przedsięwzięcia.
Rozumie się, że zapotrzebowani e , i zuży
cie wody będą zwiększone proporcjonalnie do rozwoju miasta i przyrostu ludności. Toteż dlatego, niezależnie od ogólnego planu, który poważnie zmniejszy koszty eksploatacji wodocią~ów , przewiduje się
w Łodzi dalsze wiercenia studzien artezyjskich,. których zaczerp dzienny wzrosnąć
ma do 30 tys. m .sześć.
Rury wodociągowe na trasie Tomaszów
- Łódź, będą miały 800 milimetrów przekroju. Transport tych rur przywiezie do
miasta ponad 50 kilkudzi e sięciowagono
wych pociągów!
(c)
--~------~----~~--------__..,~,___,

Za.mkn~ęte piekarnie

.z.a brudy i nieporządki
Skandaliczne nieporządki w prywatnych piekarniach mają miejsce nie tylko
w Łodzi. W ubiegłym tygodniu wydano
polecenie zamknięcia 9 sklepów i warsztatów piekarskich na terenie Zgierza, w
których panowały brudy.
Polecono zlikwidować piekarnie: Czernielewskiego Feliksa, Moszczyńskiego Antoniego, Gibkiego Maksymiliana, Grobelskiego Leona, Grudzieńskiego Mieczysfawa, Kowalskiego Antoniego, Galocha Wła
dysława, Lisa Władysława i Starczewskiego Jana.
Niechaj to będzie ostrzeżeniem dla innych niechlujnych piekarni, narażających
zdrowie konsumentów na szwank!
~w>
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nie dorósł do pierwszej drużyny, a przez
zrzucanie wagi stracił wiele i w II rundzie był groggy. W następnej sędzia odesłał go do rogu. Taborek miał zbyt słabego przeciwnika, nie miał więc pola do popisu. Również Wojnowski walczył zbyt
krótko, ażeby można coś konkretnego powiedzieć o jego formie. Osobne miejsce
należy się walce Czarneckiego z młodym
Kowalewskim, w którym znalazł groźnego przeciwnika. Już na początku widać
było, iż Czarnecki nie będzie miał łatwej
przeprawy. Żywiołowy bydgoszczanin na
cios odpowiadał ciosem i walczył ambitnie. W II rundzie publiczność dopingowała Kowalewskiego, który szedł cały czas
naprzód. Wielka rutyna R:rzyszła Czarneckiemu z pomocą. Pod koniec tego starcia bydgoszczanin osłabł i ostatnia · runda
była nieco słabsza, lecz należała do Czarneckiego. Publiczność nagrodziła bydgoszczanina brawami.
Klasą dla siebie w drużynie gości był
Kruża. Walczył tylko jedną rundę, ale wykazał dobrą formę. Zwycięzca w wadze
pogromca Wapółśredniej Baranowski lugi - nie był wcale lepszy od Kijewskie,go i znalazł się nawet w I rundzie do
„8" na deskach, jednak jemu przypadło
zwycięstwo. Jóźwiak w wadze muszej krępy, mały, silniejszy fizycznie, był zdecydowanie lepszy od młodego Konarzewskiego.
Wyniki techniczne (na pierwszym miejscu zawodnicy Zjednoczenia): _ _ _ __

Mecz bokserski o drużynowe mistrzostwo Polski mię y łódzkim Zrywem a
bydgoskim Zjedn czeniem należał raczej
do słabszych. Zasa niczo jedna tylko walka w wadze kogu iej, między Czarneckim
(Zryw) a Kowal wskim (Zjednoczenie)
była ciekawa, inne natomiast kończyły się
przed czasem.
Nie obeszło się ez przykr~go incydentu. Po walce w wa ze średniej między Taborkiem a Sosno skim, którą łodzianin
wygrał przez t. ko w I rundzie. Sosnowski schodząc z rin , odgrażał się sędziemu. Kilku zbyt gł śno zachowujących się
kibiców bydgoskie , milicja szybko usunęła z sali.
W wadze półcięż iej zdecydowany fawo
ryt Zjednoczenia, kandydat do reprezentacji Polski, Gnat krótko walczył z Wojnowskim (Zryw). o jednej serii Gnat. wijąc się z bólu, po niósł rękę i poddał si~.
niego pęknięcie kości
Lekarz stwierdził
oraz wybicie pale . Kontuzja ta na długo
unieruchomi tego obrze zapowiadającego
się boksera.
Przechodząc do oceny łódzkich zawadników należy stwi rdzić, iż postępów nie
widać. Kijewski ja zwykle liczy tylko na
Rogalski nadal potrasiłę swych pięści,
fi walczyć tylko jedną rundę. Jedynie
Krawczyk walczył wczoraj dobrze i więcej myślał. Po pie~wszej rundzie, w której miał przewagę, w drugiej ruszył do
ataku i zmusił Leczkowskiego do poddania
„Mucha" Zrywu, Konarzewski jeszcze

''\~

W momencie, gdy jeclen z nici\

łka Czarnecki-Kowa~ewski trw:iła trz~
I

rundy - reszta
w
to nokau y lub nokauty techn1czne.-Wo1nowsk1 pokonał Gnata

Porucznik skrył się za gęstą kotarą,
która zwisała po obu stronach. W tej samej chwili do sali wpadli dwaj uzbrojeni
qenci. Widząc leżącego na podłodze
Blackstone'a poczęli rozgląd?.ć się naokoło, szukając zbiega. Wreszcie · zwrócili się
ku oknu. Krzycki rozumiał, że lada chwila zostanie odkryty.

zbliżył

się

do kotary, porucznik jodn.ym uderzeniem w żołądek. zmusił go do wypuszczenia pistoletu, który natychmiast znalazł
się w rt:(ku Krzyckiego. Nie mierząc wypalił w dl'ugiego napastnika. Ranny w rę
kę agent cofnął się. rycząc z bólu. Wówczas Krzycki chwycił stojące obok krzesło i rozbił nim okno.

~-·1~,aw,l,<Eal.;:,,...

mistrzem
juiz iest (W-wa)
&edania
9:7
Batory
wy~ral

Gwardią

W GDANSKU odbyły się zawody o mistrzo
stwo ligi pjęścia.rsklej pomiędzy zespołami
GEDANII i GWARDII (Gdańsk). Zwydeżyła
G~DANIA w stosunku 10:6. ~OCZEWIŃSKI
przegrał z MIKOŁAJCZEWSls:IM. KOLASA
ANTKOWIAK przegrał z
pokonał PEKĄ,
z
zremisował
GOŁYNSIUM. KUDł,ACIK
ANTKIEWICZEM, CRYCHŁA wygrał z I- 1
WAŃSKil.\1 MUSIAŁ pokonsł RUDZIUEGO, I
RAJSKJ zremlso-wał z KWIATKOWSKIM,
I BlAŁKOWSKI wygrał z FLlStKOWSKIM.
PJ.a pier.wi1zym •.'mlejScu podaliśmy. pii:śc:ii.rzy Gedanll.
w KATOWICACH drużyna BATORY uzy
nad warskała nieoczekiwanie zwycięstwo
4

Sko.czył na parapet i spojrzał w dół.
Dwa metry niżej rozciągał się płaski dach.
Nagle do sali wbiegło kilka osób. Lotnik.
nie zastanawfa.ł się dłużej i w okamgnieniu znalazł się na sąsiednim budynku.
Z otwartego okna tymczasem posypały się
strzały w jego kierunku.
_ _ _•l!I

w. •IS a

_ _ _l!J!ll_ _ _ _ _ _cmi_ _ _ _

Prowadzi

ŁKS Włókniarz:

ł

I

na 9-vm mieiscu

Ostatnie mecze ligo\ye przyniosły szereg nie
s.podz·anek. Oo najw•iększeg<1 kalibru zał"cza
W!ókniarza w
s.lę katastrofalna porażka ŁKS.
spotkaniu z ZZK. Niespodziankę spraw la również Le~h:a, b'jąc w Poznaniu Wartę. Wyraźną
paprawę formy wykazuje Ruch, który uzyska!
wyl"liik renisowy z Cracovią i urwał jej ce1ny
punkt. Naleiy tei zwrócić uwagę na zdecydo
wane zwycięstwo Lcg:1 nad bytomską Polonią.
Wyniki te zm'en'ly układ tabelt Na czele na
dal utrzymuje się n.:epokonana Wisła która z · 1·
łala już odsadzić s'ę o 3 punkt,y od Pol-0nii W..
ZZK I Cracov:i, a o 5 pkt od Warty. Dalsze 5
m'.ejsc zajmują pos!adacze czterech punktów
I o lepszej lokacie decyduje stosunek bramek.
Włókniarz
Klęska· w Poznan'u kosztowała Łl<S
drogo, obecnie bowiem drużyna ta znalazła sit
na 9 miefscu. Oto szcze:;ró'<:>wa !:!bela.
17:4
JO
5
I. w.:sla
7:3
7
5
2. ' Polcmia W.
7:3
7
5
, 3. ZZK
I 3: I O
7
5
4. Cracovia
7:5
5
5
5. Warta
9:9
4
5
6. ·swmb'erki
9:12
4(
5
7. Legfa
11:15
4
5
8. Ruch
11:1~
4
5
9.. ŁKS Włókniarz
8: 14
4
5
l O. Lecb:a
7:12
2
5
11. Polonia B.
7:15
2
5
12. AKS

Na boiskach

w ' zawooa.ch

pilkarski~h

Łodzi
o

Szczttście

Gędłek

dużej

w stosunku 9:7. Dla dru
zyny w~rszawskie,i uzyskali punkty: PATORA, KOMUDA i WILCZEK remisując walki,
oraz BOROWICZ i SZYMURA. Ten ostatni
nie miał przeciwnika i pn.yz"Óano mu punkty
w. o.
Po dzisiejszych spotkaniach na czele takt ml
8
· GEl)ANIA
'd ·
b !i
z pun a '
e znaJ UJe się
która ma już za-pewniony tytuł drużynowego
mistrza Polski. Dalsze miejSca zajmują: Gwardia (W-waJ. 5 pkt.: Zr:vw ł pkt.. Bafory
3 pkt.. Gw;mJia IGd.) I Zjeclnoczenle po 2
punkty. Pozostałe mecze o mistrzostwo odbęd.ą się 15 maja br.

Cracovii i

Wisły

i Kohut w ostatnich minutach zdobvli bramki

przyczynił

Najlepszych

Łodzi

ma w

pływaków
P. S. T. P.

pływalni YMCA zakończone zostały za
o mistrzostwo łódzkich
pływackie
szkół średnich. W ogólnej punktacji pierwsze
miejsce w konlrnrencjacb męskich zajęła drO
żyna PSTP uzyskuJąc w sumie 543 pkt. Dn1Gimn. Im. Żeromskiego - 533 pkt.,
gie -

Na
wody

a trzecie - XXI Gimn. -- 271 pkt. W kon- '
knrenc,iacb żeńskich w oitólnej vunktacji na
pierwszym miejscu zJtalazło sie III Gimn. 418 pkt. przed XVI Gimn. 263 pkt. i IV Gim.
181 pkt.
Obok rekordu f,r~zi ustanowionego przez
Proniewiczówne w biegu na 100 m. st. klas.
na wyróżnienie zasługują jesr,cze wyniki Do
brcwolskiego na 200 m. st. klas. 3.04 i wynik
PSTP w sztafecie 5 razy 50 m. st. dow. 2.44,9.

Grom wygrał

czwórmecz: siatkówki ieńskiei
W Warszawte odhyl się czwórmecz s'.atkówki
iet'1sklcj z udzialem drużyn, GROMU, CHEMII,
AZS i SPOJNI. Było to jakby powtórzenie fi·
nałów mistrzostw P°'lski. Osiągnięto następu.
jące wyniki:
Spójnia - AZS 3:2. Grom - Chemia 3:(),
AZS - Chem'a 3:l, Grqm - Spójnia 3:1, Grom ··
- AZS 3:1 I Chem!a - Spójria 3:0. Pierwsze
miejsce w turnieju zaiąl Grom przed AZS,
Chemią i Spójn'ą.

B1egi na

przełaj

GDi\ŃSKU,

POZNANfU 1 WARSZAWIE
biegi na przełaj. W Gdańsku w ble
gu na 3200 mtr. zwycięhł KlELAS w czasie
9.47, w Poznaniu b'eg na 5 km wygrał PŁOT
KOWIAK w czasie 16.56.6 a w Warszaw!e
CZAJl(O'.l/SKI przeliegl dystans 4 kim w c1a
s·ie 13.15.
W

odbyły się

się

di;u-1

Węgrzy

Jóźwiak w wadze muszej wygrał w III
rundzie przez t. ko. z Konarzewskim. W
wadze koguciej Kowalewski, po najład
niejszej walce dnia uległ na punkty Czarneckiemu. W wadze piórkowej Kruża wygrał przez poddanie się po pierwszej rundzie Rogalskiego. W wadze lekkiej Krawczyk wygrał przez poddanie się Leczkowskiego w II rundzie. W wadze półśredniej
Baranowski wygrał na punkty z Kijewskim. W wadze średniej Sosnowski przegrał przez t. ko. w I rundzie z Taborkiem.
W wadze półciężkiej Gnat przegrał z Wojnowskim w I rundzie przez poddanie się.
W wadze ciężkiej Niewadził (Zryw) otrzymał punkty w. o. Walki w ringu prowadził
Borski
punktowali
Neuding (W-wa),
(Śląsk), Koszuliński (W-wa) i Wieruszko
(Gdańsk). Publiczności około 1500 osób.

szawską GWARDIĄ

W WARSZAWIE POLONIA wygrała z dru
W KRAKOWIE odbył się mecz CRACOVIA
- RUCH zakończony w:vnikiern nicrozstrzy- ŻYllą górników z SZOMBIEREK 2:1 (1:0).
Strzelcami bramek dla Polonii są Glerwagnietym 3:3 do pa,uzy 3:2 dla Ruchu. SląrAl
cy wykazali poprawe formy, natomiast w towski i Jażnicki. Honorowy punkt dla Swm
zdobyl Krasówka. Sędziował m.Jr.
najsłabszym był Pa.rpan. · który w bierek
Cracovii
do utraty bra- Sznajder. Widzów 8 tys.
mierze
W BYTO!\TIU mecz LEGIA - POLONIA B.
mek. Bardzo dobrze Z8.ll'rał bramkan Rybickl. w Ruchu na wyróinl<>nie ?:asłużył atak. z.akońf'Z:Vł si~ zwyl'IPsf.wem drużyny warnatomiast tyły elabsze: Bramki dla Ruchn szaws!de,j 3:0 (1:0). Dla Legii bramki uzyska
uzyskali Przecherka. Kubic!d i Cleśl:k. a dla li Mordarski. Opr:vrh I Sąsiadek. Sędziował
Cr.acovll Poświat, I Gędłek (dwie) z rzutu Ż1J1t•dziński.
W:vr.ik ·motkań li t:gl piłkarskiej.
karnego I wnlnPf!'O. o~tatnl:\ bl'amka dla Cra
GRUPA P(H',NOCNA: Garbarnia - Pomocovil padła nll. minute n.rzed końcem uy.
W CRORZOWT.E WISŁA pokonała AKS - rzflni11 2:1 (1:0). Bramki dla Garbami zdoby2:1 (l:Ol. Bramki dla zw:vrle„ców zdobyli Ko li Bożek I Parpan U; a dla Pomorza,nina Kos
hut i Cisowski. a dla AKi;; BożPk. Zw:vcleska "olmdzld. Ostrovia - PTC 5:2. Lttblinia.nkaOgnisko 2:1. l
bramka dla W'sł:v padła tuz pnPd zalrnńcze Widzew 2:1. Radomiak nlem meczu. S~dziowal Na:porski. Widzów 15 G~·1arflia. CS:>A'7..) - Bzura 2:2.
W GRUPIE POŁUDNlOWEJ: Pafawag tysięc:v.
W POZNANlU LECHIA nlespodtlewanle Cltełmek O: I. Pni on la Wrzem:vśl) - Polonia
ISwidnil'a) 3:4. ~kra - nw:-:·clia (I{idce) 2:0,
pokoi:ała WARTĘ 2:11 11:0). Bramki elfa
żyny gdańskiej uzy~kali Rl>gacz I Gożdzik. Tunovia - Naprzód 1:1 I Górnik (Ilymer) Baildon 2:0.
Wid7.ów li tys.

- groźny· przeciwnik

Bokserzy francuscy
przyjadą

w lipcu do Polski

W okresie 10 -20 lipca br. odbędą się w Pol
sce trzy spotkan'a rep~ezer:iacji francuskich
Zwi ~zków Zawodowych (F.S.G.T.) Przec:wn ka
mi bokserów franrnskkh będzie reprezentacja
Związków Zawodowych.
Spotkania b~dą rewanżem za pobyt b:ikserów
polskich na turn:eju FSGT. w Paryżu, w maju
ub"cglego roku.

Motocykliści uczczą
Kongres Zw. Zaw. raidem
gwiaździstvm
zw;ązkowa

Rada Kultnry Fizycznej I Spor
tu KCZZ organizuje z okazii Kongresu Zwlą
zków Zaw1Jdow:1'ch ?.2 - 26 maja motocy~lo
Tobias w}'grał W}'Ścig o puchar gen. Konarze_wskiego
wy z,iazd i;-wia7.dzisty wszystkich '!:rzr.szeń
W Warszawie odbyły się pierwsze w nrzeciwnikami f mimo, że mieli przeciw- sportowyc·b 7.wiązkó~ za.wodowych.
Z 9 miast wo.iPwór'Jzkil'h wy,iadą motocyklf
kraju w tym sezonie· poważniejsze zawo- ko sohie koalicję kolarzy polskich, odnieści zwi~'llrnwi. wfozą<' mP1rlnnki. które zło·
dy kolarskie o puchar gen. Konarzewskie- śli zw~rcięstwo.
:ią w prezyd·i um Knng-reru w ~Jars7iawie w
Wyścig wyp,'rał Tobias (Węgry), w czago, w których obok extra-klasy szosowdniu otwarcia obrad.
ców polskich (trzy drużyny narodowe) sie 2.55.40. Drugie miejsce zajął Papp
startowali czterej kolarze węgierscy, człon (Węgry), 3) Nowoczek. 4) Pietraszewski,
kowie drużyn do wyścigu Praga - War- 5) Siemiński, 6) Napierała, 7) Olszewski,
przykład
8) Kapiak, 9) Wójcik, 10) Kovacs (Wę~ry).
szawa.
Na starcie sta.nęło 44 kolarzy - dystans Z biegu wycofali sie Wyględa, Królikow- z piłkarzy łigowei Tarnova
Piłkarze drugolir,owej „Tarnovii" posta100 klm. Bieg odbył się w parku im. Pa- ski, Wrzesiński. Walka na finiszu rozegra
nowili wziąć gremialny udział w Biegu
derewskiego. Węgrzy okazali się groźnymi ła się między 14 zawodnikami.
Narodowym i rozpoczęli w tym celu systematyczną zaprawę, pod kierunkiem sw~
_;o _trenera Waltera.

Bierzcie

----------

Dobry wynik Prywera
Pierwsze ~awody lekkoatletyczne w Lodzi

mlstr7.ostwo

klasy A pie,kne zwycięstwo odniosła
drużyna łódzkiego ZZK nad tomaszowską
brzmi 6:2 (1:0) dla drużyny
Lechi"-.
"' Wynik
Bramki dla ZWYciezców zdob Y1·1:
kolejarzy.
Jach _ 2, oraz Bilewicz, Deska, Stolecki I
Koczewski po jednej.
w Konstantynowie odbył sic mecz piłkarski drużyny SKS (Łódź) _ ZMP. (Konstantynów): ZWYciężyła drużyna ucmlowska w sto
łódzkiej

Nr 112

Wczoraj na boisku ŁKS Włókniarz odbysie pierwsze w sezonie zawody lekkoatleprzez najruchliwną
tyczn"e zorganizo...,ane
,.
sekcję, to znaczy przez f;KS Włókniarz. Zawody były bardzo udane, inne kluby winny
wziąć z tego przykład i również starać się
najczęście.1 organizować · podobne ' Imprezy,
nie brak bowiem w Łodzi entuzjastów sporły

w

---

piłce nożnej

Wyniki osiągnięto dość dobre. Wysta.rczy 1
Zarząd Łódzkiego Międz:vszkolnego Klubu
nasz miotacz, Prywer, który w
· do
·
·
·
zg Ioszema
'lf"
ub. sezonie . pauzował, startując Pierwszy raz s port owego zawtadam1a.
po tak długiej przerwie, uzyskał w rzucif' ku mi~trzostw !ódzkicb szkół średnich w pi1ce
lą bardzo dobry w3rnik lł.80. W '!koku w nozne.1 przyJmnwane są przez kol. Ladę w
zwyż nasz olimpijczyk. KużmiCki uzyskał Gimn. XXI im. T. Kościuszki przy ul. SienwysakoM~ 170 cm .. a w skoku w da.I 6.40. Z kiewicza 46 do dnfa 30 bm. Kaidy SKS. mo
zawodniczek wyróżniła sfo Peskówna. któl'a j że zgłosić dwil' drui:vny z rorlanlem im1ennadmienić, że
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