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Opłata
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ryczałtem.

iwycięstwo
jedności
Zakończył

swe obrady 29 K1>ngres
Partii SocjaJistycznej. Na kongresie tym rozegrała się generalna bitwa
między lewicą socjalistyczną, reprezentującą szerokie rzesze dołowe partii, a pra·
wicą i centrum, będącymi w znacznej
mniejszości. W wyniku szeroko rozwinię
tej dyskusji, przyjęta została większością
głosów rezolucja lewicy, za którą opowiedzieli się przedstawiciele 220.600 człon·
ków. Rezolucja ta, głosząca pogłębienie
współpracy z partią komunistyczną oraz
wspólnego programu walki
realizację
przeciw imperializmowi i podżegaczom
wojennym, stanowi nowy, ważny etap w
włoskim ruchu robotniczym.
Włoska partia socjalistycma w większo
ści swej od dawna rozumiała znaczenie
robotniczej
klasy
jednolitego frontu
i współpracy z partią komunistyczną. Na
przestrzeni ostatnich lat niejednokrotnie
dawała temu dowody, tak w okresie walki z okupantem hitleHwskim, jak i póź
meJ, po zakończeniu wojny, realizując
wspólnie z partią komunistyczną Front
Ludowy. Wybory parlamentarne w roku
ubiegłym dały znaczny sukces partiom robotniczym właśnie dzięki ich wspólnej
solidarnej akcji.
Współpraca ta świadcząca o 1n;ocy · wło
skiego ruchu robotniczego nie odpowiada
ani imperialistom amerykańskim, ani ich
włoskim agenturom, którzy postan1>wi1t
wszelkimi sposobami urzeciwdziałać wzro
stowi sił robotniczych. Drogą szantażu,
korupcji, wywierania presji oraz wciskania swych wtyczek do szeregów socjalistycznych, usiłowano wywołać zamęt
wśród mas robotniczych i rozbić od wew :aątrz. ich szeregi.
Rok intensywnej 'pracy agentów imperializmu nie wydał oczekiwanych owoców. Wprawdzie udało im się wprowadzić
w szeregi socjalistyczne swe „konie trojańskie", które miały za zadanie spowodować kapitulację partii wobec żądań reakcji, jednakże przygniatająca większość
członków i działaczy socjalistycznych dochowała wierności idei robotniczej. Nie
powiodły się również próby wywierania
nacisku na partie za pośrednictwem agentury imperializmu - Com is co, której
plany zosta'ły zdemaskowane 1 zdecydowanie odrzucone.
Dwudziesty ósmy Kongres Partii Socjalistycznej wykazał dojrzałość większości
członków partii, którzy zdemaskowali rozbijacką robotę prawicy, którzy ujawnili
niebezpieczeństwo tkwiące w chwiejności
centrum i nakreślili słuszny program działania, którego podstawą jest współpraca
z włoską partią komunistyczną.
Zwycięstwo lewicy we Włoskiej Partii
Socjalistycznej jest zwycięstwem całe.i
klasy robotniczej we Włoszech. Jednolity
~ront robotniczy we .Włoszech stanowi
zwarty mur przeciw planom podżegaczy
wojennych i silny odcinek frontu w świa
towym obozie pokoju i demokracji.
__,.,Mm_
Włoskiej

y
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Po ucieczce z Nankinu

•

'Ewaku ac1a Kantonu
Rzqd kuomintangowski nie może zagrzać miejsca„. Wspaniały bilans 20 dni ofensywy ludowej
Agencja Reutera donosi, że w poniedziałek rozpoczęła się ewakuacja Kantonu, największego miasta w Chinach Południowych, będącego ostatnio siedzibą rzą
du kuomintangowskiego. Ewakuacja rozpoczęła się w związku z wiadomością o wycofaniu się wojsk nacjonalistycznych z Hankou, położonego w odległości o SOO kim
na północ.
Pociągi i statki. zmierzają~e do Hongkongu były w poniedziafek przepełnione.
Wyr.ocy urzędnicy kuomintangowscy uciekają również do kolonii portugalskiej
Macao. Korespondent Reutera podkreśla, że w ciągu najbliższych kilku dni ewakuacja z Kantonu przybierr-e jeszcze bardziej na sile.

Agencja Nowych Chin og-łosiła bilans
chińskiei
działań
do,tycbczasowych
annii wyzwoleńczej. Za ubiegłych 20
dni armia ta przebyła dystans 900 mit
w swej ofensywie poprzez 5 prowincji,
Wojska lud-0we wyzwo!Hy 102 miasta,
w tym Nankin i 2 główne miasta proOpanowal:v one prawie
wincjonalne.
H"~Z.\'Stkie kole.ie w t:vm rejonie.
Zlikwidowano blisko 7.00 tysięcy żoł
nierzy kuomintangowskich - 8 całych

Zwyciężyło

stanowisko Polski

Franco i je.go opUekun wie

„. \

otrzymali

należytą odprawę

Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych Odrzuciło w poniedzłałek pro1ekt
rezolucji czterech państw południowoamerykańskich, domagającej się poZo·
stawienia sprawy utrzymywania stosun
ków d}'J.Jlomatycznych z HiszpanilJ fran
kistowską do uznania każdego członka
• I ONZ. •
I Przy1ęcie tej rezolm:ji omaczlilobt w
l prakt~ce przekre8lenie • rez~lucji z 12
1grudnia 1M6 r., zakazu1ące1 członkom
OI'1'Z wysyłania do Mad.rytu amba~adorów i ministrów pełnomocnych,
Rezultat gl!Osowania nad rezolucją
1zgłoszoną łącmie przez Boliwię, Brazy-

I

Cały

na forum ONZ

Iię, Peru i Kolumbię był następujący:
26 za rezolucją, 15 p,rzeciwko, oraz 16
wstrzymujących się od głosu.
Wobec nie uzyskania kwalifikowanej
większości dwóch trzecich głosów, wyma.ganej na plenum ?.gromadzenia, rez
lucja upadła I przewodniczący Zgroma
rh:~ll'ią dr. Evatt oqlosił oficłalnie, o iej
Odrzuceniu
dziennikarskich ONZ podW kol
•
a •
•
kreslają, ze z~~c1ęstwo. n.ad profrankistowską koahc1ą odml's1one zostało
za sprawą krajów demoliracji ludowej
z Polskl(l na czele.

eh

krai godnie uczci

drugi Kongres

Związków

Zawodowych

obrad II Kongresu Zwią.zków Zawodowych klasa robotnicza całe.i
Polski uczci licznymi imprezami i zabawami ludowymi.
Specjalnie uroczysty charakter przybiorą obchody na cześć Kongresu w okręgu Sli\sko - Dąbrowskim. Rozpoczną się one już na kilka dni przed podjęciem obrad - krótkimi zebraniami załóg we wszystkich 7.a.kładach pracy. W godzinach wieczornych w świetli
ca-0h odbt:dą. się wieczornice, na których wys tą.p · , robotnicze zcspcły artystyczne. Najlepsze spośród nich wezmą. udział w centralnym pol<azie wojewódzkim w Katowicach.
W województwie rzeszowskim odbędą. się liczne występy artystycz11e oraz zabawy ludowe. z Rzeszowa wyruszy do Warszawy szfa feta z meldunkami o wykonaniu zobowiązań
kongresowych.
Duży nacisk na artystyczną. stronę organ! zacji obchodów kongresowych kładzie województwo kralrnwskie. W obchodach udział wezmą. artyści scen krakowskich, któ·rzy projektu.ią zorganizowanie szeregu przedstawień na wolnym powietrzu.
W województwie poznańskim w większy eh ~rodkach przemysłowych zorganizQwanQ
,już kilkadziesiąt świetlicowych zespołów arty stycznych. które wyjadą do okolicznych wsi.
Podobny program 1>bcbodów przewiduje wo.ie wództwo pomorskie.
Dzień ro-.ąioczęcia

mmii i 3 dywizje.

Wśród jeńców z,naj
duje się przeszło 20 wysokich oficerów
wojsk Kullmintangu.
Szanghaj, największe mia5to Chin,
otoczony został pierścieniem oblężnł·
czym i odcięty od wszelkich połączeń
W~-.zwolenie Sza11ghaju Jest
lądowych.
przys,zł-Ości.
bardzo bliskiej
rzeczą
innych dQlniosłvch zwycięstw
Wśrócl
należy
ludowych
wojsk
chińskich
zwłasz·cza w.,-mi enić zajęcie Hangczou,
które utorowało drngc do 1Jal"zej ofensywy na. południe.
Depesze agencji nowych Chin z 7.aję
tych świeżo terenów podkre~laję., że b.
wielu
w
urzędnicy kumnintangol\vsć~'
wypadkach zahez.p~e,czaję, skutecznie
przed zniszc·z,eniem hiura i ważne dokument~' araz ułatwiają dalszy pochód
wojsk ludowych.
W Nanki,n ie odradza się życie kultuProwizoryczne wyniki wyborów do parlaralne. Szczególnym powodzeniem cie- mentu węgierskiego świadczą o imponują.cym
szą. się zakazane dotychczas książki o zwycięstwie ludu węgierskiego nad realrnją.
postęipowej treści p()!itycznej. Wzrasta- Ludowy Front Niepodległościowy, grupujący
ją, naikłady prasy. Teatry sę. przepełnio 5 największych partii politycznych otrzymał
98,l proc. głosów. Za frontem g.łosowało ne.

D uzgreakc·a
poniosła

Marynarze br

Agencja

milczeć •••

Reutera donos,i z Lond:v,nu,

pa'rlamen1.u brytyjskiego
członek
Gallachm-, prote", tu.ią.,c przeciw bezlitm:·

że

zah•dal
nemu tra:ktowa!J1iu Eislera.
przeprowadzenia dyskusji nad tą sprawą, w Izbie Gmin. Speaker izJ)y Cliffol'·l
Brown odrzucił wniosek Gallachera.

ącą klęskę

w wyborach na Węgrzech

1.123.261 wyborców, przeciwko frontowi
21.729. Ten stosunek będący odzwierciedle-

1) historyc.zne przemiany w życi.u społecz
nym i gospodarczym kraju,
2) wyeliminowanie z życia polityczne~
agentów zagranicznego imperializmu,
3) pokojową politykę rz1!:dt1,
4) pięcioletni plan gospodarczy i wreszcie
5) powierzyli Ludowemu Frontowi Niepodległośctowemu, będącemu ttod pr!ewodnictwem klasy robotniczej, dalszą władzę na

niem obecnego układu sił politycznych na
Węgrzech, jest miarą zwycięstwa, o.dnieslonego przez obóz postępu nad niedobitkami rell:kcji, które stoczyły s,ię do roli agentów ob'
cego imperializmu.
węgier
Klęska, poniesiona przez reakcję
Dwadzieską, jest rzeczywiście druzgocąca.
ścia kilka tysięcy głosów, które zdołała ona Węgrzech.
zebrać, są śwfadectwem jej całkowitej izolajest
Odpowiedź wyborców węgierskich
cji, wyrokiem jej potępienia przez przygnia- druzgocącą odprawą dla politycznych kretyzdecydowaktóry
tającą większQcŚĆ narodu.
nów, którzy pragną szkodllić własnemu pań
nie poparł Ludowy Front Niepodległośc:owy. stwu, jest nauczką dla podżegaczy wojennych
towi Avonmouth w liczbie 1.200.
Wybory węgierskie były jednocześnie pew- i wszelkich komiwojażerów anglo - amerykań
11 statków, przebywających w tym porskiego :mperializmu, którzy na terenie mię
de, niE: może wskutek strajku, wypłynąć nego rodzaju referendum, gdyż Ludowy Front dzynarodowym
pragną wszelkimi sposobz: Niepodległościowy w swej proklamacji przed
na morze. Strajkujący robotnicy protestu- wyborczej wysunął pięć zasadniczych py- mi szkodzić młodej republice węgierskiej.
„radom" prawicowych tań na które miał odpowiedzieć wyborca. Gło
przeciwko
ją
Koła reakcji międzynarodowej, które prawładz związkowych , które starają się sując na Front, wyborcy węgierscy pozytyw- gnęły ze sprawy Mindszenty'ego ukuć brc>'l
I zmusić ich do pracv - nie uznlłiac straj- nie odpowiedzieli na te pytania. Zlł~kcepto- przeciwko Węgrom i krajom demokr.:icii lu· wali wiP'"
dowe.i, otrzymały należytą odpr;nrr
ku za oficialn,.

ty~scy

wierni

zasadom proletariackiego internacjonalizmu
Strajk angielskich robotników portowych w Avonmouth, którzy solidaryzują
się ze strajkującymi marynarzami kanadyjskimi ,trwa w dalszym ciągu. Angielscy robotnicy portowi odmawiają pracy
przy statkach kanadyjskich, na których
znajdują s~ę załogi łamistrajków. W strajku biora 11dział wszvscv robotnicv nor-
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Dz ie Cl ml

• znajdą się

Dzieci. -

pod troskliwą opieką ow.
Nowe szkoły i szero.1: a akcja

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. które powstało w w1•nikn zjnrlnoozenł1t
sit RTPD. i ChTPD w swej d1tkluacji ideowej stwlerd:ta, że jeł'ł masowa
o~anizacJIJ. .społeczną, skupiaj,cą w swych szeregach wszvstkicn, którzy
lud.0<wym w rbiedzf11ie wycbowani:i
praJ?nę wspnłdzfa.łać z państwem
upieki nad
młOdego pok1tll"n!a, w dziedzinie 0:rganiz0wania właś::iwej
'
dziecklent tak w mieście, jak i na wsi.
Jaik roziwirnie się ohecnfo rtziałAlność
PDT na terenie nac;zP.'?o miasta? Już or!
1-go września hr. Towiuzystwo otWOrTy
8 nOWych szkół. Będą. to: Ą jedena.stola.tki (na. ul. ul. Armii Czerwone.i.
m1 KaroleW~ól'l'lej. Sienkiewicza i
wie). 2 si2'Jkoły podstawowe (n.a ul. Armii
Czerwonej i Bocwe.i). Liceum Peda.izogic.mie na ul. Boczrnd oraz Liceum dla
wychowawczyń p!"Zedsizkoli.

W Jedenastolatkach

m-ajdrie

mlei-

Rce 2.300 d.riect, w sZlkołach pOdstawo..
wycb - 900, a w Liceum Pedqoglez.
nym l dla wvchowawczyń około 200
Osób. Ogólna iloAć dzif'ci uczęszczaja
cych do si.kół PDT 0<sią,s;nie :i: p_nczę.t
kiem prz:vs·złego roku «r.1';0!1nego im.pił·
nującą llcr.bę przeszło !5.1100.
Oprócz te.,iro w tei chwili prowF\d.ZQlll:V
Jesit 8-tygodniowy kurs dla wychowaw
czyń przeds.zkoli. KuTsów takich będzie
kilka, a całko·wite pne·<izkoleni-e trwać
będzie 17 miesięcy. ni~ wlic·zajar w to
pMtoraroczne.i prakt~·ki kursa:ntek
Rola TPD ..iak widzrnw. inie ogra1nicza się więc t1·lko do opieki i wyc,howa
nia d7i-eeka. Tc>wanystwo dąży rówszkolenia w
nież do systeomatyczne90
zakresie setnip.arium dla wychowaw·
ezyń 1 personelu nauerycłelsklego.

i sierp1en.

Obejmie o-na :nrzeszło 3

tv·

sl~ce dzieci pracownfozych. Oczywiśr.le
pierwszeństwo wyjazdu na wypoczynek
wakacyjny bę.dą miałv d:ricci pnodow-

nłków

pracy,

nal-eiy, że Torwarzysit wo
Portkreślić
Przyjaciół D?.:1ieci nast9.wia się w swej
k<"llo'l1iinei pnerle ,,,s.,,~·
działf!l1nośri
o:tkim 11a akcję Tle~enfowfl, t. zn. 2''!. fon
,dusze insłyłucH czy nlacówek p:rzemysłowych prowadzi c:dkc..,,łr.ie praeę wy
chowawczą..

Poszrw~ól'!le zakładv pracv 1a,wi<'r:i.ją z TPD umowy. na por!stawie których. ~l\ utrzymanie każdego dzleck';.·
wpłi!cRjlJ sumę 7.500 zł. ml stę :nti.e.
\1. i·n . za wa,r to iuż urno"~· z prze.mv~lem włó·kiennirzym. i CP>ntrala Tekst.y!na, z RSW .Prasa". z Centr. Szkol~·
PZPR. :r. PDT. "'. f'.i:ntrl Hanrll. PrYem.
Metaloweim. z PPR„ z "l(3i~żkę, i Wiedzę." lt'fl 'Vszv"tkie te in!"tyturje wysyta.ja dzieci SIV'.:rh P1'RC01Vl1ików na ko!onie J')l'Oo\Y•P.rlzone przpz TPD.

I

n
POWJESC!OPISARKA

\ r -rn1·w·e pow;eś

Ci d~a ml .d ~Je zy proszę zwrócić s ię do redak·

cj1 „Przy jacie'~ '. ul. Pi otr~ows l1a 96 .

•

•

rzyjació!
olonij11a

•

tę h ęd'ie Pan musiał
Koszta zw 1 ąz2 n e z
przepr o wad z ić prze~ sąd .
Pa1a zarobków.
tym -są za ; ęż r.e cd wysoko·śc
\'!~ są on~ je<hik wy.sokie. '.'11~ m c·żemy Pa'lu
Ka marp:ine~ie połą.czonia 11TPD i równir>Ż gwa{anl(..·wać c zy sprawę przi> prowadz!
ChTPD wa.rto 7-an<it'nvoć pj~kna łni~ja P<l:i d;a ~ieb : e f11'ltnyś nie. Wszyst ko b~ zi e za
tywe, ja~(ą pt::l.J!łla jedna z fa1nfajncych i e~a lo od powodów Jak ie ' p rze d~ta wi Pan sądo·

na tere-ule Lcd;,i

szkół

Sp, a11·ę

W. W. K.:

RTPD.

w.

Otóż szkoła

RTPD nr. 1 j 1i w kwletnlu, w ra.rnl'luh SWl'l!JO e7.ynu 1·-s:m l''fai~
weno. t10orlit?ht al<i:f.11 '"ern!'.l~cł 7 ł11•.l.t""
ze RZkcH wiP.jski<:h 7nnidująca sii; w l'/!O
ni .lnicy ko~o Tuszyna. Akria ta przcs?:ła w sn=te1rn1h·r.7.nY kont~kt. które.Q'O
nkorQnowa~1iPm h\-J pr-i:yjazrl •v <i11hl no
ł(lczen.ia 0h11 T("warn·stw 30 dzfoci wiei
skich w Odw:'&rlzt;iy do swych kolegów
z J',odzf.
Prznvieźli nni w darze 5-ł 1ajkn i po
uroczvstej Rkfl.drmii. w które.i bi·a li
również uctzi'.ll p 0 •zrrł~1"1wiciPlP k<rn1itetów rri<l ii ciel .;;kiezri i ()l)'li eknńc:<"J<O.
7jpr] z <mo w.:111l;n° Fnif1 cta.niP, JH> (?:ryn1
łzicct ob.Jop M11 o .din·owan!ł J"Om -i1:.mi
szkolnymi, 1'sią±kami i słodyc:ami ad·
je haly do dom11.
Piękna iniciatv·wa 87.l ołv RTPD nr.- 1
µ-odna jest n::><\i1.1rl1J'\Y,Ania · przez ~zv
sttde s 07k(llv ł tb;kie i w fen stJO.:ób fui
od najrriłodszyr.h fał d:?ier.i rP.albnw.'ilć
który
brdą. so~usz robotn.łc7.r:>-cbłopski,
między rniat:·
d;:.ży do za.t~rda l'ótn1fl
tcm a 'Vl'Sii:i., tlo n~r.qr-;teunf'!nJa wsi!v~łkfo?1 zi:l.Clll"1"'V' nauki t'"t.m}hll"\' dla
(hl
dzfor.i rcl,ot».Ht<lw i chfllnów!

*

* *

ZMARTWIONA: Kochana P~ n i ! Pr osz ę za·
Tel.
fe 1 efonować do nas o g cdz. 10 ej rano
137-47 .,Nasze Rady " a bardzo c h ~ l nie podamy
Pani żądan e w~ k azówkf. Zgad zamy się z Panią. że dziecku potrzeba 'e ł jak na jszybc:ej
pomoc y i opieki dobreg o ie ku za. Wy jazd do
m· ejscow ośd suchej, b'isko z3u sooncwPgo bar
dzo p o ządany

* * *

nas zego d z iału
EDWARD: Kierownictwo
grafic znego wydało op i nię co do Twoich rysun·
ków przyzn~ljąc. że rzeczywiście zdradzas z pe·
wną latwość w <zkicach, co „ie znaczy, by ry
<.unki te były już zu.pelme dojrzale ' nadawały
s ; ę do druku. Mus1si Jeszcze duzo nad swoimi
umie jęlnośc!.ami p~acować. a oprócz tego ks zlał
Rad zimy
cić się pod kierunkiem fachowców.
C spokojnie ukończyć s.zkolę podstawową . a
ootem ubiegać sie o naukę w szkole rysunku
i p'.astyki, pcpr zez Redę Zak i ad ową famy, w
której pracują Twoi Rodzke.
M. O.:
Pan mógł
cie M.O,

*

*

*

*

*

*

W1>zystkich tych informacji będzie
zasięgnąć w naj'.Jl żs z ym Komfsada·

WANDA Z OSTROWIA WLKP.: P roszę uda~
się <lo \Vyd zi3l:1 Oświ~ l y Zat z ądu miasta. w
którym P~n1 zam ies zkuje i tam prz edlc1iyć :;wą
Z pewnością na terenie Os trowia są
spra w ę .
oraz
dorM ł yc h
ja~eś kursy czy szkoła d'3
Mogłaby leż
rnłr..cJdeży spóźn.oneJ w nauce .
Pani zasięgnąć inf ormacji w ZMP. która to
orga'11izacj~ inicjuje. oraz ułatwia swym człon
ciągu
skonsumowała Łódź
Nie wątpimy, iż
kom kon tynuowanie nauki.
Z'"'ię,zku ze z.bliżajarym sie 01kremięs w swym 1xagn'eniu wiedzy spolka się Pani z
orlcinlrn
na.
!'lytnacii.
poprawie
O
się dowiadujemy w ci1;1.;l'u kwi t.Ta.k
jut l•go czerw1Hl
!"P'D1 wakacyjnym.
nia. rozprowadwno w Łodzi ok. 2.500 n:vm nailepiej Ś'l'."iarlrza. cyfr~'. dotyczę. życzliwym przy jęci m i pomocą.

2 i pół miro ał1.
w

'V

wysyła pierwsz, }>8rłił '50 ddeci
pne<lsz:koli na kolo-nie letnie. Wyjadą ton mię<;'la. za-ś w woj. łódzkim ok. 1.000
one do Rogów. Gr-0tni1k i na Wiśniową t.on.
Zapot:rz-ehowanif' min„ięrzne ludności
Góre. Opirócz te11:0 5tł dzieci zostanie
ok. 2.000 ton,
mięso wynoo:i
Łodzi
wysłanych na 6-cio tygodniowe kolonie jednak n.a
ze wza-le<lu na zwi!"kswn:v porwt
leeimicze do Karpacu.
~"'ri~teczny, rwrrl;:iż mi~sa została znacr,wi-eiku nie oowJ7,<; 7 onl't.
Akrja 1<ol0111i.in::\ rll11 rlzi~i

TPD
2

kwietnia

ce portaż:v żywca na targo"·i~kach łórtzkich. Liczba .'ztuk rzeźn~·ch ną. targo·
wisl·ach wzro"ła w kwietniu. w porów- I
naniu z marr('m o 12 proc. i '''Ynioo:;!a
14.600 świń, 10.619 ciel::it, 715 jałówek,
Ff!) o". ·it1r ifrł .
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Przyjmuje do pnuóbkł
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ODPADKI BAWEŁNIANE, WlGONIC'WE

do umowy.
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Cen łra I.,,. R0 gn •C•
11
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przeięła skup surowców
włókienniczych

not~chczes ~ajowe s~wce ~~

kiennicze, ja.k !en. konopie i wełna. sku
zbiQll'lnire 'krajowej Centrali Su·

I pował~·

rowców \Yłókiennirz,· ch O"'a,z gminl1e
Chłop·
„Samop-0mocy
I skiej" .
I i Ohecnie na p-orl s ta"'1i" za 'artego ukla
lniane go,
du rlct.aliczny !'·k up włó·k11a
]<-()110pnego i wełny pi-zejęła całkowic;e
Centr:ih R{)lni r za. do.kon~·wuinca t1·an
f <:11.kr.ii z;i pnśre:lnirtwPm swych 3 t~·sięr CV placr'm,~k gminnych
Centrala Surowrów \\.lókiennicz~r ch
1
' będz.ie p1"1wadzi!a punkty z:biorcze surO\\"CÓW «kU'fliri·nrch
<;ikladnire dla
"P.ółd 7.iclnie

I
I
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1'.\1arcelkę. a w jego ~ercu odżyły da \Ypomniała mu nagle Marcelkę„.
Z I\larcelk~ r•rH•'·O'l"-'AI w cza"ie wojn~' ne wsp-omnienia.
- A m<iże to jad-nak jest '.\tarcelka?
w te.i c:ame.i pnr:(l?.Rlni w Łoozi. Razem
znosili g-r-o%by i taiani::i majstra • Ticm- - stał n·otem ~ hij~cnn sercem chok
ra, razem rzytali nodziemne gazetki. clrzwi, któnmi P·O c;kcńczom·m n r zpf'\Pewn~j!tO razu wracając z • wyciet:zki, nncm 10.Slknili w kQf1rern wohw. a cm ~tawieniu onupczali s\voie .'!'ardero·by
Nie wszyscy mogą. sipędzać wczasy
letnie '" Zakopanem. Ale tkacz Ja.Tl robacz~·ł afisz. głoszą,cv. ŻP do Z111kopa- •em w rir>pł0 "i"'r7r,n• letnir:i, !"Pacr.ro- artvści i arty„tki.
'Vre~zcie zobaczył tę . na któn1 czek<>J
Grzyll101v;ski jest przodo1wn1ilkiem p1ia,cy ne.go pTz~· jeehała o·pe1ra robotnicza z 1·,P.li po frl<1rh P :i rlo::-(l<'l,1'7.A: <11howir>m
ws t0p r1<1 r'l.rkf.w h'·l "1E'dY dla Pola- i or!rurho1yo w:wi0g-n;:i.ł r<;>kę, ho przew wielkie.i pańi;twowei fabryce. a .iakci \:Vrodlłwia
czucie nie oimYlno go.
Grzybowski sl~·szał .iuż niejcd.n o o tej !\ów 7.ahrnni<:,,.1 ~'.
takiamu prr.vznano mu miejsce w
Marcelinko! - post~pil krok na·
Ona bd'I !'k r0mną rb:ir1nivną a i Qll'l
pierwszorzędnym domu wypoc;zynko- jedynej w swoim rodzRju ope1·ze. zło ione.i w~·łacznie z robotnic i rohotnil''""· 11ie 7PP <:11t~1 rn rblr1J1r'ldrrn . Tch mil{)ść nrzórl .
wym.
- Janlrn! - poznała go nat)rhmin.s t
Zaraz na drug-i cl.zień znali:1.:d sohie która . .ież.rfżar na WY"ti;>p~1 po całc>-i PDl· 11ie nfr1 •::i w soh ie nir hn ihlnev,o: hrtowarzystw-o. z którym f)01S1zedł d-o Do~ ,.;ce. w"zęd'l'.ie s'f}otykała się z porhw<1- I~ r·zv. ta 1 ni~ f. rni::i.ła - ii> 1t oni sii.mi. i dnv .vciłia go za rękę.
Nie1·az rhr i Ał iei p.owiPrl~ieć . że i::i
liny I<ościeliskie.i. a nazajutrz wybrał !ami najhardziej nawet wybrednych
Nar! Zr.kopanrm świeci htgo r1nie księ
lrncl1'1. r.le nig-cly nie umiał zchl<h~·ć sil;'
kryt~rków.
&ie na Halę G13-sie•nicowe.
T;śpione Tatry wyrlnja się ,,. jp!;"O
życ .
Wiadomość o przvjeźrlzie tei operv rl<l ria orlwarrę
na mic;kkiej trawie. opodal
Leżą.c
- P"J.wi en1 to ~Iiir,'Plrr l;:iedv inc'l7iei blasku .ieszr7e barrlr.iei romantyczne i
Zt'..interesował.a
ba.rdzo
pachnących kosodnewiTI 01palal się na Zlłikopa.nc!i;()
slońru i błog'()Sł·awił dohry los. który Grzybows•kie){'O. któr>· sam hral nierar. . lo ż e iufrn! - 1n:rlrcha! .Tan - cahi.i::ir taiemnirze niż i.a dnia.
Dw-0.ie \Vędrowrów: Marcelin::i. i .Ta.n
,iego - rlziecko sza.rei ŁQdzi - przygnał urt-z.i?.l w rrzE>dsta'"ic 11iach. org::iniw'''a na PDŻ""'n::ini 0 r ~ ke s'.Yoiri to\vArzy<>vl::i
por! Re~Jami .
dl'og-ą.. prowadn}..rą,
irla
'"1mo.
tf'
7)nm,·11
h,-(o
na?..aiutrz
A
jew
rłramatycz.ne"
nych przez „Kółko
w ten pięknv zak~tek.
«ianem.
ż n arcs 7r ie ·u far?.vl się cl ·deń. że 'Vieczór parhriie !>kocwn'-m
mad go fa hr:vcznej świetl i r~' ·
Zeszłoroczne wc?-asy spędził
mlorl,•ch
r!'vńch
ciem
ś
~zr1.r
i
świerkami
r.a"·"r,r
niż
irrnrzci
"ir,
st::il<"'
tko
·
F
ws
~
lep
llll"
orl
Sł)
tamci
ile
o
Zobaczę.
:5'PO·
się
mu
Bałtykiem i morze bard::o
1
dobało, ale te'l'az - wycięga.ią.c się w si! - pom)'ślał trochę sc..eptrcznie. ale - i Jan nie pos:r"n iuż wir,rei na sen- «err~ którP n-o dług-iri rozłt;H'r> s·v itkaly
!'1JJotkeni 0 z cienrnowlosa się znowu: po to. ażrby pozostać terai?
f'łońcu - doszedł rll("I p1·zeikonania. że i kiedy tylko km·t:vna poszła w R·óre. zro tvmentaln"
przy sobie iu ·ż na zaw'<\ze!
·
?;umiał. że tutai w o~óle nie rna mowv rl:d°rwrt'.yną
góry mają rów11ież s·w<t~ uro·ki.
- Czv nie "ąrlzisz. że sp-otkanie nn~
Are« ·~tmnrnv nr7 a~ : T1emców zia lrnl- Szkoda tvlko. że .ie~tem tutaj ':iam! o ia,J<ichkohYirl< no,rńw11ani.arb !
to hyli 1""~ecz~rwrnr1e Rktorzy 1101·1aż praw p-0rh•i em1wi osodzoov w~ sze było napnnnlę dziwnvm pr??pnrlTak.
- targnQła nim na~ła tęc;knota. bo p1·z~·
łą.ki Rarlo~o·sr.- ., prnwdzhve-A"Cl 7<1arrnnia ! .Tfln Gr(!.~·how •t~ł w ,vięzienin nnv ulirv Sr.ter lin~a ldem? - JVIa.r celina nnarła a-lowe o jepomniał sobie zieloTle
cza. po których włóczył się m·ze·n laty .,, s.1ki P'rz:v~l!J.dA się ich grze i m:dli i::nhi 8. 1 pc>tem wy1viP :donv do iemi?r. "'ką.>1 ~o ramię. OITI zaś u~micchnał sie w zamvśleniu.
tę., o które.i do dzi iej;;zego ctnia nil' .ie to ·n ie1wykorzvc::tanych t~lcntów rtrw '.YTńcił dopiero 7. h l'1rrrn r0ku 1.945.
:_ Tyś przvjN· hała r!o 7.:akop!łne.ą;o jaNe.pr 1)żno h ·rlnnl\ po no1vrocie '"'VnY·
mie w mac:arh rohotnirn·rh. !·tór„ doumiał zapomnieć...
ko artystka robot niczei operv. a ja jak-0
Ale świat je-.'i-t :r.a pieknv. ażeb~· pP.· p.fero ctobrv przypadek wyclobY"'a na tnnll o:ię 7. 1.:iinnwr h o :'lfarc.elinkę
wcz::i c::ów pr7orln 1vnik
7.
\·vierl·ifoł Ri<' h ·lkn f\·lc że ra-1.PID z rq- kol'z:vsta.i<J.CY
l"muteczkach wier7.rh.
miętać długo o ~tarych
- Mmimy rlążvć rl-0 tego. ażc.111 wyłn - dziPll11i wvinr l1 o łn onn 7. l,{) rl"'i na Zie prar.y. i dlatr ::rn s•potkanie n.11"7.e ni. r
patrzf)c na gonitwę
T Grzybow~ki.
Ąlr rio1< ą.d? Tego nikl Jest tylko ,,d ziwnym p1·zvpadkiem". \Yy
chmur. roz;bijającrch :;;ię o ~booza .. Or- ,,;i1rno irh co•raz ...viece·i. ażeb~· nie mar- mie Or'w!"ka11P
nikło ono 1·11czej z teg-o. ŻP oboje umiele·.i Pe·r ci" zapomina zinowu o s-wo.ie.i 11-owałv s.ię! - myśli Grz~7 IJ.oW<;ki i zno- nie mó~ł mu no·ffiedzieć.
iiśm:v o<lnaleźć <:·e.n1' rl~i-=iei~?e~o dnia
dalszych
z
jednym
w
teraz
SiNlzą.r
k-,
P
·
refl
h
gtęth~zyc.
tych
o
zapomina
11:u
~I
się
melanr.holii i leniwie wyciąga
grę dz.Jewrzynv - j .iest na'1TOl'l(l za to. że n1rar.owali~·
0;1;;;rrwował
~iach. ho oto d7.iewc"?.vna. gra.ią.ra fertna rzorlów
.słońcu„.
z bardziE>,i odoowiedzialnych ról. przy- która tak bardzo przypominała mu my z takim zapałem.
I tak orzechodzilv mu clniA w·Ionu.

Cndz-..i Pn na nowtdkn „ F.xnrP.l\.<\11
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W CK A I WA CK A

l' LlE. "1: - Pro,,.7.ę o „woidę" ...
BUDKAR KA: - Z sokiem. czy bez?

Cieka,\Ye, gdzie
łzybko upi.iają nasi kolediy?
\VACEK: - Nie wiem, ale nie pnd·oba
mi się ta budka z \"\Odę. sodo.w~! Obejrz.-fmy ją. z hliska!
\VICEK: -

KLIENT: - Be.z! 'Yolę „cizys:tą,"!
""ICEK: - Waciu, miałeś rację!
\VACEK: - Zaws·ze m?.m rację!

. wn os,c1.
rz e zy

tlllli:t!!nlallllil!im:E!:~!llWJl'!m'l!'D!lllll'l!'llm!!lS11'411ll~mal--alll:lmllll

za czyszcz enie gardero by
1 z.atwierdz.iło

. nowr cennik

ala pralni chemicw. rch w iAJdzi. Cenniik wszedł 1v życia .z dniem 15 ma.~a

,

rb.

męskiP.go skła

z

śmietana

mlek o i

owe ce y

Biuro Cen

WICEK: - To p.ani mi kolegów roi.WICEK: - Dwie wody bez soku!
BUDKAR KA: - A bez jaikfog'O? Bez pija? Likwiduje my teri bar!
BUDKAR KA: - Panie! Co pain ? ..•
wiśniowego, czy bez Ś'!i wkowego„ .
WICEI(: - Wacuś! Ala.rm!. ..
WACEK: - Bez wiśniowego ...
WACEK: - Hallo! MiJiicj1a!.„
BUDKAR KA: - Proszę od tylu!

mąką 1•••

Sensacyjne wyniki
przypuścili atak na żołądki konsun1entów. nagłych kontł·ou.- ·Nieuczciwi handlarze będą surowo karani

Oczrszcze nie garnituru
kamizelki
się z marj'inark i,
bez kazłotrch,
1.100
i spodni k0t:ztuje
Okrr.gowa Spółdzielnia M:leczari"ka w wie 12 godzin od momentu otrzyman ia
·
mizelki - 990 zł„ <>amej marynuJ- i - Lodzi, prap:nąc zap~wnir. ludności jak go ze zlewni dociera do rąk konsumen
ta
procedura
dotąd
gdy
podczas
ostatta,
.iła
w!p·rowa·dz
mleko
najlepsze
zł.
M15
550 zł. samych spodni trwała trzy razy dłużej.
Za cczyszczr niP sukienki wełnianej nio celo 1wą. zmianę. Mleko już po upły
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
jcdsuki~~i
ue~lono opłatę 520 zł.,
.
(s)
wabnej - 660 zł. uct.
daję.cego

z, a

'Jl

Woda sodows ale bez

ołowiu!

. Sł

,

or

•

uc e

Wyłowiono już

J..ontr-:111
Wydział Zdrowia pri;ystępuje do
wód gazowych. Obe,imie ona przrde wszystkim
maszyny, które służą do nasyc?nia wody gazem. Aparaty te zostaną npieczętowane na prze
ciąg 48 godzfn a '"oda· z: nich pobr~na do zhad nia ilo'ci zawartego w nic.j ohwiu.
Kontrola podyktÓw~na Jest zwiękswnym w
okre~de lata spożyciem wód irazowRnych, które
mogą się nie narlawać do konsurncji, jdli w~ku
tek zaniedbań sanitarnych wytwórni zawierają
ołów. (bk)

. .

ara sm1erc1

straconych za sprawą zbrodniarki, pochodzi z
Zelowa'. stdzie Sobczak mieszkała przed wojn11.
DenunCJowała nie tylko poszczególne osoby. ale
które b<i<Jź zos:tały stracone,
\ c~le roc!;zlny,
bądz wyw·ez1one do obozów koncentracyjnych.
Prokuratnr Kubik zażądał dla zbrodniarki
naJwyższego wymiaru kary. Sobnakowa została
skazana na karę śmierci. (p)

•

a1ą

z Łodzi

10 tys. „mar twych dusz"

Obserwują.c p~·z~'rost naturalny w Ło
dzi można dokanać bardzo ci elka" ego
nrlkr.vcia. Tak "l'P. w ostatnim miesią.
c u ""''l10!:'ił an zalełłwie kilkaset osób,
r1rulci~s gdy dOłychr.z:as znatznie przekrnn:aJ 2 ty ięca.
Czrmu to przq1isać? Cr,yż'b~· do Ło
cizi nikt QStatnio nie pl'zyjeżdżał 1111'
Nie,
też c;padła nairlP lirl.bn 11rori;r,in?
to tylko gHmfalni e <>puszczają nasze
wins~& „.„nrnrtwP . dusze"!
się energiczn ie do
u1.brał~'
\Vłartze
dla konfid entki gestapo
kontrnlo·w ariia k~ięg ludności, celem
w Sądzie Okręgo- wykrycia izb mieszkaln ych, właściwie
Na lawie oskarżonych
wym zasiadła konfidentka gestapo, H Plena Soli przez nikogo nie za,jmowa.nvch. \Vzyczak, która wydala w ręce wrnga wielu Pola· \VR. się ~ięc rlo wydziału E>widenc.ii o~o
ków z Piotrkowa f Zelowa. Najwięks>:a ilość by, z.a!Tileldo\\'ane na pobyt czasowy i

,

ysz I

P'rze1prmvadza do:kładme dochodzen ie.
'Vezwani sta,wiają. się lioMie, ale
jeszcze liczniej nie zjawiaj, sit w ogóle.
Bo jak siQ okazało, wśród kilkudziesię
ciu tysięcy osób, zameldow anych na
pobyt czasowy, n.af wifcej było takich,
których w ogóle.„ nie było. Zwy1kłe
„martwe dusz,e", zameldow ane na podsfa wie !ł1a,j1zw~ikl ej 'l<zej ,,liiI>Y" l
Na terenie tylko siedmiu komf.S>aria·
łów wyłapano w ten spnsób ok, 10 tya Uc11bę loh w
sięcy martwych dusz,
Lodzi określa się na blisko 50 tysięcy.
Powoli Jednak wszystkie słe wyłowi.
nie będzie już miastem „duLódź
(sk)
chów"!

Matki &trzymywałY'bV więc dobry
dla swych
pełnowartościowy produkt

d1zieei, gdyby nie ciemne machinacj .e
rozmaityc h kombinato rów, którzy wvspecjalłzowall siQ w ,,chr:rczen in" mleka wOdQ l usiluf11 zalać rynek tym fał·
szowanym towarem,
Kombinat orzy poczęli doSitarczać do
zleWini mleko odtłus~czo:ne i roz"vodnio
ne, a wi~c pozbawi01ne naturalne go
Gdy to stwierSikładnika odżywczego.
drono, władze roztoc·zyły nad zlewniami śdślejszą kontrolę, stosując wohec
nieuczciw ych handlarzy i pośredników
SUI'C)l\Ve sanikcje karne.
J~k bardzo jest to konieczne - mogą
świadczyć następujące fakty.
Prz6'.i kilku dniami dokonano kontroli zlewni mleka. w .Nowosoln e.i pod
I co się o]iazalo? Na 279 pobra
Lodlią..
nych prób zakwesfto nowano mleko w
200 wypadkac h! Nie było to właściwie
ro~odnione mleko, ale woda zabarwio
·
na na biało.

owe gr · ki. jordanowskie

I

Dziec i

będą miały

gdzie

bawić się

dla
Ilość ogródków jordanow skich nigdy ta,wki oraz to.r saneczikow y na zimę
nie była w Łodzi wysta1•czająca. Po najmłodszych pociech.
im.inie pnystnpio no więc do rna.d rabiiaDrugi ogródek w parku Im. Struga
nia braków. które odbijRr~' się przede na SędziOM>k.iej również wypOsażony
Do księgarn' wchdzi klient i zwraca się wszystJ(im na zdrowiu dzieci robo tni- zostanie w brod.ziank e. piaskownicę
z wielkim oburzeniem d'l srirzedawcy:
cz~·ch.
itp, urządzenia. Uruchomi enie ohydwu
- Panie to, skanda'!.. Wczoraj kupiłem u
Do poRiadan~·r·h już 01becni1e ogród- ogTódków jord·a nawsikich nastąpi na
was książk~ pt.: ,..lak wstać mffonercm" I o- ków przrbętlą nfehawem d.alsze dwa .
1
•kazuJe się że w książce te.i co nJjmnicj braku- Jeden z nich znajdować słę będzie przy 1viosinę p rzyszłego roku.
je polowa kartek.
ul ternmskle1 10 26. W te.i chwili wy- \V tym se:r.onie rn1tomia.st odda się cl.o
Spr.zedawca ogląda książkę, kiwa i!ową l kańcza się .1uz urwdze~1ia 01gródka. użvtku ngromną brodrlankę w parku
odpowiada:
brodziank a i pia.c:.kow- 3 Maja. Ko.rzyc:.tać ?. miej h('cl~ dzieri
- R.zeczywtście ... ' Pan ma ację„. Ale ml~ Znajdzie się tu
szeroko- zaimie. zkałe w tei dzielnirv ora?, te.
dzy nami mówiąc: - pót millona panu nie wy- 1nica, które za.ima trzy cz" ?.rte
Bęc1'7.·ie tu równie?: które .c:;ip\'clzać będą w pa'llku 1wrulrnc.ie
ści <'ałego o~rócll<a..
starczy?
(ks)
trawnik, na którym m·ządzi się huś- na półkoloniach letnich.
• * •

-

*

1

l(rętacki otrzymał w ubiegłym tygorłniu paó
czas wypłaty o dwieście zl•1tych za dużo. Zado
wolony wyszedł, nic nie mówi~c. W tym tygodniu kasjer wypłacił mu o dwieście zlotyci1
za mafo. Krętacki robi awanturę. podczas której wych:idzJ na jaw zes:r.lotnrodn1nwa omyłka.
- Dlaczego pan w ubiegłym tygodniu nic
nie mówll? .. - pyta kas jer.
- W!dzt pan - odpowiada Krętacki. Raz
kaidy mote się omylić. ale z:i drugim razem
musi.a'em jui panu zwrói:ić uwag~!...

.

Cv1~czyła siostrzeńca

pasem !

·erzla Bab Jaga

skaza na na 6

Nad dolą. sierorą. czuwa Sąd.
tra:k to·w a.nie sie1,ot, a w szczególności
rn. h~ci~ i maltrctm, ·anie - czeika kara
Ferdek "potyka swego przyjadefa Merdk11.
- Czemu masz: taką skw11.szoną m·nę? ..• - w1ę.z1ema.
dziwi się Ferdek
Przekooała się ·o tvm wcz-0r<aj w Są.- Nic pytaj lepiej!„ - orlro,viada Merdek. dzi e Okręgowvm Mart~ Drledrlc, która
- Wyobraź sobie, że przed trzema dniami ode- WZil}ła na wychowan ie swajego siobra1em pens.fę i po drodze spotkalem koleżków,
o Bronisława Jóźktórzy zaclągnęll mnie do knajpki... Tarn urżnę stn:eńca, U-letnieg
tviaka.
pos:r,la.„
pensyjka
cala
i„.
liśmy s'ę wszyscy
„Ciocia" pl'zedzier:r.gnęh się w p1rzy- Ho, ho ..• A co się stało, kiedy powictłzła
sliowio·wą Bah<i' Jagę gdyż przy !lada
łeś o tym swej żonie? .•
okazji bila chłopca skónanym pasem
Merdek opuścił głowę i odparł po chwtl::
- Nie wiem. Odzyskałem przytomoo.ść do· i metalowę klamrę gdzie popadło, a
.Diero na druizi dzle.ó.
czesto wv11a.dzała sieroto s doJn.11.

• * *

• •

•

•

•

m1es1ęcy Wtęzten1a
Za zle I Wreszcie prrzebrała &ię miara.
Gdy Marta Dziedzic

skatowała sio-

strzeńca d<> tego M:opinira, że oprócz Ucz

Próbki mle.ka pnihierane .c:;~ rówrrnież
na targ:owic:rkach łóclz'kich. Państwowy
Zakład Higi.eny nie ustaje w wysił
kach. ab:v wyplenić fakty fał·szowania
mleka I innyrh artvkułów spoż~·w0z:vch. W Oikresie od słyr.znia do końca
kwietnia rb. przeprowa dzono ogółem
,,708 badań mJP.ka. Wyniki były WT'Q<CZ
Bo w 1.465 wymHlkac h
przerażajl'ce.
mleko okazało słe bezwartościowym
p-Oo:zhawionvm zupełnie Uusz·
płynem,
ezu!
Je!"zrze g-o•rze.i wy~J11cla i"pr:iwa, jeśli
ictziP o ~mietron(;'. Tutaj na 897 pobra·
nych prób nfownfono fałszerstwo aż
w 575 wypadkac h.
„Spetj11li stami" w tr.i clziecl::dnir oka1.ali się handlarze z l.owicza i Gl.owna.
W ubiegłvm tvgodniu :r.ore;a·nizor\vano
na nich ·ohławę· na ' dworcu Kaliskim.
Ha.ndlarze \Yieźli ze "'oba rluże hai1ki
Podczas tej akcji pobrano
śmietany.
Ogółem 98 nrób. Gdy poddano je analizie, wy~zedł na f;iw sensacyjn y szcze·
gół: dOsłownie nie było ani je.dnej próby, która bv wyk;t7aJa, 7.e śmietana nie
fest sfałszowana! Produkt ten powi·
nien normalnie znwierać około 22 proc.
tłuszczu zaś .,śmietann" z Lowicza i
Głowna miała zaledwie Od 6 do 12 procent tłuszczu.
_Ażeby zaś byla {?ęc;ta i łf!dnie się pre
zentowała - specjaliśri :i Łowir·va i
Głowna ro.zrohili ją, rną.kQ. i serem.
Czy można !"ię wioc dziwić złości naszych goiSpoclyl'l.. któn·m ZUPA po r.api•a

nych ran, doznał wstrząsu mózgu - po ~rieni:1 jej takę „~mieta1ną" warzy się
1 psu]'e?
władomtono o tym komisaria t M. O.
I
\Vydelego wano fumkcjona rius·za, celem Władze rapowiadają zaostrzenłe kurw
PTzep~'\nadz.~ni·a d?chodzen ia.. Os:karżo su przeciwko fałszerzom żywności,
a
st
osz
a
ujawnieni
wypndku
każdym
na, widzą,c. ze to me przieJ.eiwlo, usiłou w
betl
wała przekupió milicfanta , wrtczając wvmł
erzane ' ą wysok 1e grzywny, a
mu 1000 zL
e cło fO?~o PZH kierować hę·
niezależni
Bestialsk a „cioci.a\', z~odnie z wniosnim sprawy do sądu.
przeciwko
tłzie
&
na
została
skaza11a
ra
prokurato
Inem
Fałszerstwo artykułów eywn.ościomiesięcy więzienia I 5000 .al. orzyw(kl),
.WYch musi usta"'
lD)
UP

·
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S(łdem koleżeńskim

odpowiedzą Niewadził, Wojnowski
od wałki na meczu Zrywu

i Kijewski za uchylenie się
z Gwardią gda~ską

góle nie był d.opuszczony do ringu, bo druż,V'na będzie zdeJwmp,1-etow.ana, że
nie mia.l 11rawa występo.wania w ziawo- kOledzy foh, poczuwając sio <lo o~o~iąz
'~ach mis.trzowskfoll w barwach Gwar- ku, zmuszeni będe przez f.cb lenistwo
i brak dyscypliny sportowej do rJ.wu·
dii.
A wic:c 8:6 d'll· Zl'yw·u. Inaczej byc kro1nie włfkszego wysiłku. vomni tego,
·
że repr~zentuję. boks łódzki.
nie może.
w rezerwowym
T}"m postępki em niP-Zdysevplin<h.v a11a
1Ad'Ziaa.i e w .1-s tą.p 0ili
s pis·a li <siQ d-01hrzf>. To praw- trójka wyka7ała 7npelny brak dnchil
t" ktad·zir
c1a, ż e :fo lrnm.p·ietu brakowało im Ki- !>pOl'towego, 11 to nie powinno ujść jej
j ell'.;kirgo. \V•1jnow:<kil:)go i NiewadzHa, b4!7.k arnie. \VzGTP.m dla tych małodu"-z
i ł'r.z .i 9.k do t~go doo:zło, ho -przecież pię nych pięśdarz .1 ' Zrywu. niechże henzie
!:iciarze ci b~ · li na wyja,zd wyznaczeni. ich kolega klub-0 wr. Czai-necki, który
Okazu.ie :-:ię. że trójka ta, t1.ziałatąc po sizergu cięż:kich walkach stoczooych
samowolnie, nie stawiła sif na miojsce we Wrocławiu, do,brz,e je<;zcze posi-nia;·biórki przed.wyjazdowej i w<tlala zo- czoiny i poobijan~' stawił ~ię i '"alich obchodziło, że C'Zył w Gda11.s1ku. A nrzer.ież j.eśli można
Cóż
stać w domu.
hy kogoś U!'prawiedliwić. to w pierwsz~r m 1•zędz.ie właśnie jego .. ni<> Nie,w aa tym bardzi,e.i
d,ziła. Wojnows.kir,go,
mi ewsikiego.
Druga runda rozgrywek o puchar Davisa
Jale 1nas j,nfo!'mnfo. zl'\rz~d Zrywu ąie
Na centralnym korcie Wimbledonu odbył się 6:0, 6:3, a jedyne zwycięstwo dla Anglii od- ma zamiaru 7bagatelizoWać tej sprawy.
toteż
mecz o puchar Davisa ANGLIA - CZECHO- niósł Mottram nad wyjątkowo s:abo w tym dniu Ta.ki WYP'3dek jest znnmiE-.nn~' .
Ostatecznie Kii~wski. Niewadził i Woinowskt zoSŁOWACJA. Po pierwszym dniu zawodów Cze grającym Cernikiem 6:2, 6:4, 6:4.
chosłowacja prowad.ti!a 2:0. i\fanowicie Drobny, mecz wygrała Czecho ~.!owacja 4:1, kwalifikując stall rawieszenł, n p.nsł\'pek ich roi:uazgodnie z przypuszczeniami, pok on a ł Mottrama się do d'<lhzych rozgrywek.
trZ'}' są.d koleżeński. Niech koledzr kluDo dalszych rozgrywek zakwalifikowała się bowi ocenią poistępowanie te.i trójki i
6:4, 6:3, 8:6, a Ccrni.k wygrai z Palshem 6:3,

PJ'z<'-de wszys tk im n ie S:8, lecz 8:6
i to 1TJa 1<. o:roz~· śc Zn·"·u (Łó dź) br zmi
\\'yn ik meczu cłru żvnoweg·o o mi s trzostwo Po,J ski w hok ;; ie z gdai\ską, Gwa,rZryw wygrał.
dię.. Nie ulega kwestii ~a to wskazuje p.ro«ty rachunek
PrzP·rież zw~' cięż~· ł C:~. a ,rnec,ki, a Kraw
p r ze ci wn i'!q·
poikonał sweg·(}
cz~ 1 ·k też
dalej wygTał Truhm'P.k, wTe ' zci e Kloda Samolot raptownie stracił na wvso- sowi p,r z.yiz1na.uo walkower. a to w sukOścL Motory przestały szumieć i po mie daje osi&m punktów. Dla Gwaxdii
chwili z trzaskiem maszyna zanurzyła pun.k.ty zdobyli: Mikol a jczewski, Gołył1
się w morskiclt odmętach.
ski i I w al'l.ski (wa lJrnwer), a twierdzenie ja·kob~· w kate·g o,rii pólri<;>żik1ej gda11.
szcz?.nie też otrzymR1i walkower mija
się z prawda, Flisikowski bowiem wo-

J

1

Czechosłowacja-Anglia

2:6, 6:4, 6:4, co było do pewnego stopnia nie·
svodzfanką.

w

g-rze poowójnej Anglicy szybko przegrali
w trzech setach 6:3, 6:3, 6: 1. Najlep e,1zym na
korcie był Cernik, natomiast Mottram grał du
żo ·słab'ej od swego partnera. Odnosiło się w,ra
żenie, że szlif, który gwałtownie narzucał mu
Perry raczej obniżył jego formę.
W trzecim dniu Drobny wykazał wielką for
mę i z łatwością rozprawił się z Paishem 6:3,

Mec: z

4:1

równ·eż FRANCJA, która pokonała DANI~ 4: t. 'NYPowi,edzą, się na

CD

za:<;łużyła

~chie.

Francja w następnej rundzie zmierzy się z Cze
Nas-zvm z,daniem ~ePna .Powinna być
cho.słowacją. SZWECJA pokonała NORWEGI!;. surOwa. a kara przykładna ł 01lstrao;::;ą
5:0, a WŁOCHY wye!lminowaly POŁUDNIO jąca. D<>ść , mamv c~ckanfa się z dow Budapeszcie na skutek mniemanymi wielkośdami, którym laWĄ AFRYKĘ'. 4: I.

da lepszy wynik pnewraea w

głowie,

niepogody mecz WęGRY - BELGIA przerwaktórym sJ(t wydaje. ż~ wolno fm wuvno. Po pierwszym dniu Wrgry prowad7.ą 2:0. stko i te w stasun.'ku ił. o klubu \ i;.porlu
Nie ulega kwestii, że Węgrzy mecz wygrają.
lód.zklego nie maję żadnych obowią.z·

ków.

maraton
szkolnych
mecz

z uznaniem podkreślić msti\Zrywu, który nie zamierza
swe
zataić tego I gotów jest oczyścić
drużyn
Czterokrotnie przedłużano
szeregi, płace,c nawet wysokę c&ne ich
Wcwraj na boisku DKS u odbył się pierw· bramkę strzelił w 4 dogrywce dla XI Gimn. osłabienia. Tym ])<Ocią,gnięciem Zryw
cyklu rozgrywek o mistrzostwo STOPI~SKI z karnego. Poza tym w drużynie dowiódł, że dobrze rozumie i stawia
szy mecz z
do zwycięzców na ifepiej zagrali Seta ·i Popławskt spra~t wycbowanJa sportowego
Dorizło również
lódzk'.ch szkół średnich.
mło·
spotkaniu, które w pomocy oraz Przywarski i Stopiński w ataku. dzieży.
pierwszej niespodzianki po
·

trwało 100 minut. (uczniowie grają 2 razy 30
min.). XI Gimn. wygrało z kandydatem do tytulu vicemistrza Gimn. Sallezjanów 1:O (0:0) .
wy·
zostallj
samym
tym
• Sl!llezjani"
rozgrydalszych
z
automatycznie
eliminowani
W tym samym momencie zauważył,
hydroplan wek. Gra był.a na ogól wyrównana a zwycięską

że

nieprzyjacielski
tbnlżył swój lot i krąiy nad mJejscem
katas lrtlfy. Widocznie :zauważono gn,
a
g dyż wodnopłatowiec szykował się do
Naiwięcej
lądowania.
drugi

N~lety

plenfe

Dobry dzień również miał bramkarz - .Tusayrl
skl, Należy zaznaczyć, iż Gimn. Salezjanów nie

„„„„„„~

We wszystkich niemal powiatach odbyły się
w niedzielt pc>wiatowe Biegi Narodowe. Ogółem w biegach startowa!o ponad 15 tys. zawod
nfków i zawodniczek. Biegi stały na ogół na
dobrym pe>zlomie, a niektóre wyniki osiągnięte
s o
na mis rzos wa w
Na mistrzostwa bokserskie Eure>py, jakie od przez nieznanych biegaczy, wskazują. że cel
będ ą się w czerwcu br. w Oslo, Węgr;zy wysy powszechnych Biegów Narodcwych został os i ą
łają pelną ósemkę. Według kolejności wag bar gnięty.
W poszczegóhych województwach liczba
reprezentować będą: Bednay,
wy węgierskie
llcrwath, Farkas, Buday, Marton, Papp, Kapoc uczestników przedsitawia się następująco:
Bydgoszcz w 22 powiatach 1.017 uczestni·
~~. Bene Ili .

dla

rza

Zatr zymali się na skraju oazy i raz je-1
sz cze spojrzeli sobie w oczy :
- Więc co, weźmiesz mnie ze sobą?
- spy1aiVa pokomie Arabka.
- Powiedz·iałem ci już, że jest to nie
mo.żliwe! Do;brze mi było z tobą i roz·ko
sznie, Fah iro, a,le niestety za tydz,ień bę
dziemy s i ę już musieli rozstać!
- Za tydzień! - jej usta zadrżaly,
tak ja k wairgi gracza, który postawiwszy wszystkó co ma na jedną kairtę,
sko nstatował, że przegrał.
- Tydzień, to jednaik spory szmat
cz asu - chcia,ł ją pocie. szyć Strzelm1,rski. - Czy jutro przyjdziesz znowu?
Spoj rz a!ła na niego wzirok iem, w któ ·
rym by1!10 tyle mi-hośoi i oddania, że Le-,
szek ( c hoć tyle s ię potem zmieniło w je
go życiu ) nigdy ju ż n1ie umia~ zapomn ieć
tego spojrzenia i bl·adego uśmiechu smu
tnej Arab kL
- Przyjd ziesz? - powtórzył.
- Przyjdę! - przytuliła się do nieg'J.
ChwH.a pachini.ała melancho1\ią i kwk'1tarn i dz.ik ie90 cynamonu. Fahka raz je1

J

niedziela była wyjątkowo szczę ś !I 
w4 dla piłkarzy LKS. Włókniarza. W rozgr}'wprzy
drużyn,
kach nledzieinych wystąpiło 7
czym wS1J:ystkie zespoły wygrały swe zawody.
W meczu ligowym z Ruchem łodzianie wy
grałt 3:2. W meczu o mistrzostwo kl. A zespół
I B pokonał ZZK (Koluszki) 4: I. przedmecz re
zerw tych klubów dał zwycięstwo ŁKS li 9:0.
LKS Ili - Wlókntarz (Zg:erz) Ili 4: I.
Poza tym czynne były drużyny 1un1orow,
które również wygrały swe spotkania: • Junto·
rzy I - Zryw 3:0, Juniorzy Il - Metałowrec
d ę,
~•
· · · 2: 1. "apraw
2 0 · 1 J un 1orzy Ili - Spojma
ost_atnia niedz~ela. minęła dla p !karzy ŁKS Wto
kn1arza szc.zęsliw1e.
.

I

szero-k·o ziewając, powlól<'ł się w stanę
studni.
W tym czasie dziewczęta arnbsk·ie
p r zychodziły tam po wodę. Leszek miał
nadz i eję, że może - bodaj z daleka zcbaczy Fa,hirę i zamieni z nią parę słów,
bo do wieczora było jeszcze bardzo da
leko, a on stęsknii1 się już za nią.
Ale ta, na którą cze k ał, nie nadchcdz i'i,a.
86)
- Czy Fah~ra brai:a już dzisiaj wodę?
szcze uśmiechnęła s i ę blado i spoj rz ała - spytar wreszcie jedną z jej przyjaciólek, która, pochylając się nad ocemmu w oczy.
_ Pamiętaj, że cokolwiek by si ę sta'!tc, browaniem, długo spoglądał,a w głąb stu
kocham cię i nigdy nie przestanę c i ę k::i- dni„
Mlc:Ja Arabka wypro-stowail·a S'ię pochać! _ Pocal'owa'la go i połys k ując w
blasku 1 księżyca bransoletami, gibk:i , woli i odpowiedziała, n'ie spiesząc się:
- Fahiry już nie ma!
ciemnci, trochę widmowa teraz, zn i k~·a
- Co się z nią sta'io? - mieruchowśród plątain i ny dzikich hib tskusów .
m i ał oficer.
- Dziś wcześnie rnno odjecha· ~a z cu
- A może jednak powinienem wz:iąć
ją razem z sobą? - zastanawiał się ro z- dzoz1iemcami, którzy przybyli do nas sauważnie s.póglą-jając
marzony podporucznik, kiedy wreswe mochodami, m·u w oczy - rzekła młoda Ara-bka, a
znalazł si ię w swojej kw aterze .
Na·z.ajutrz n:e miał służby, ws ta·ł wię: potem, dźwigając na ramieniu dzban z
wo,dą, poszła dalej, raz jeszcze .jeden
ba,rdzo późno .
Stojące w ob r ębie fortu trzy ogrnm- obejrzawszy się za siebie: a oczy jej
ne samochody przypadkowych turystów były w iel1kie, czarne, tajemnicze, jak
odjechaa'Y już dawno . Na dz.i edzińcu sier oczy Przeznaczenia, które nie cofnie już
żant Nunkis ćwiczył ospa le swój pluto111, ni gdy tego, co się raz przyidarzyło...
... To wszystko stało się r.rzed dwoma
a pa1ru czarnych strzelców kręci'~o s i ę
opodal kuchn i, odg a dując, ja·kie tam la,ty, ale Leszek Strzelmirs1ki, stojąc teprzysmaki gotuje na obiad kornpanijnv raz przy oknie fabrycznym i spoglądając
kucharz Rollar.d. - A wszy stko to wyda- na na wpół uschnięte, jak gdyby uśmierłio się nagle młodemu podporuczn ikowi cone afrykańskim żarem drzewo akacj!,
tak ba.rdzo nudne i bezsen sowne, że, 1 przypomina sobie dokładnie każdy najt

piłkarzy ŁKS. Włókn~a~

Ubiegła

ków, w tym 365 kobiet; Katowice w ł8 powia
tach 1.303 uczestników (443); Kielce w 11 pow.
812 uczestników (225); Kraków w 15 powiatach 2.742 (458); Lublin w 14 pow. 1200 (230);
Łódź w 12 powiatach Ił 44 (342); Poznań w 21
pow. 1.253 (400); Rzeszów w . 13 powlatach •
Szczecin w 18 powiatach 1.506 (348);
(282);
I
?'>
·
Warszawa w 16 powJ.atach 1.-~1 (367); Wrocław
w 24 pow. 1.399 (36~).
Cyfry te nie są Jeszcze kompletne.

niedlieli ·

SzczęśHw,

wykorzystafo rzutu karnego. Oba zespoły zeszły
z pola walki bardro wyczerpane. Sędziował Ra·
(bt)
kowlecki z PSTP.

Narodowych
15 tytr:!.. w B1·eaach
e
zawodników startowało w woj. Krakowskim
I
' ...„„„„„...
,W
Węg ro
Osemka
O I
t
• t
·

~

władz

:

I mniejszy

szczegół tej osobliwej chwili.
A może źle zrobi-Jem, że zlekcewa
żyłem sobie miłość Fahiry? Może przy
prymitywnej, ale na
półdzi·kiej,
tej
wskroś uczciwej i szczerze mnie kcchającej Arabce znalazłbym więcej szcz~ 
ścia niż to, jakie chcia•łem zna·leźć przv
boku Ternsy? - westchnął melancholij
n·ie i '/)nów wielkimi krokami zaczął się
przechadzać po fabrycznej hali, pod~zas
gdy miarnwo stuka'l y czól.enka krosien,
przesuwając się przez osnowę, a bia;e
pa·sma przędzy przelatywały coraz d3lej i dalej w niepowstrzymanym qa\oipie:
jak godz,iiny, które s i ę raz przyś,niwszy,
odchodzą i nigdy już więcej nie po,wr:icają.„

-

R~cn1.ał

trzeci

MAGIA OCZU KRYSTYNY

I te.n dzień stał widoczinie również
pod zinakiem wspomnień o pustym kraju: Saharze - i .o pustej pannie : Teresie, bo przed w ieczornm do.gna ł y go
one · znowu w chwili, k·i edy najmniej się .teqci spodzdewal
Strwlmirski, przechodząc o godzinie
s·iódmej przez ulkę Piotrkowską, przyst:
nąl automa,tycz0,i e ko'!10 kina, a·lbowiem
wzrok jego przy'klflo parę fotosów,
przedstawiających tak dobrze mu zrnane
obrazy: skraj oazy, zagubiona w perspe
ktywie dalekiej pustyni grunka żołn i erzy
i mały szaniec, rzucony na szczycie p iaskowej wydmy.
en. c. n.)
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