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Przegład /dorobku pracymłodzieży połskie;>>Służby
Harcerstwa ·Polskiego

01ó1nopo1ski zlot przod·owników

1

Polsce<<
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D::.rut
lwv:t, Mata Resslova i Sarka Kocwłaściwe mu. m_iejsce, jako sk~pisku 1 kova: (od lewej do prawej) przygoto.
młodszych wtek1em dziewcząt z chlo.1>
. .
.
ców, przygotowujących się do słażbl' WUJą się na mtędzynarooowy turniej
łuczników.
GD~SK (PAP). W sali Państwor.veigo Teatru W!elkiego w
Polskiego zorganizowało konfe dla. dobra Polski Ludowej w szereGdańsku odbył się w dlllił\l 22 bm. drugi ogólnopolski żlot przodOIW- rencję prasową, w czasie której za- gach ZMP.
ników bryg:i.d powszechnej organizacji „Służba Polsce", z udnałem poznało zebranych z nowymi drogaZ kolei ob. Dewitzowa - naczelprre-sdo 700 .funaków.
hni pracy ZHP, wynikami tegorocz- niczka harcerek przedstawiła całoNa „Jocie obecni byli m. !n. Wioominist.e.r Oświaty ob. Gu'DA:ar- nej akcji letniej „harcerskiej Służby kształt pracy „Harcerskiej Służby
Polsce" oraz z c.enłralną akcją s~Ito- Polsce".
przyimie przeclsławiciell
czyk, delegaci Ministerstwa. Opieki Społecznej, lU!nisterstwa Rolnic? lt7nia instruktorów na kursie w Swi Przy szkoleniu harcerzy specjzlny.
h d • h?
twa • Rfilorm Rolnych, Ministerstwa Odbudowy, ezłonek Drządu gł. drze pod Warszawą.
nacisk kła<'zie się na wychO\'C.'llnll: I mocarstw zac o nic
ZMP ob. ~t ornz pn~dstawiciele władrz, partii politycm:ych i
Nowa ideologi.a ZHP zrywa całko ideowo-polityczne, organiznjąc cykl 'I IUDSKWA (PAP). W kołach po.
woj<łl{a polskiego.
wicie z d?tychczas?W?'m systemez;1 wykła~?w i referató~. ~użą PQ~~c lityr„mydi pl"liEIW'.tluje się, żo na.1
Po otwarciu uroczystości, w imieRównie serdecznie witali uczestni~wychowam~ „wodzow· · ~ylk? .koleK w akcJi sz:rnle:'iowe~ okaza~o. i.uuu- s tę:m~ konferencia pomięd"lY mini
niu sztabu komendy głównej po- cy zlotu junakei.v c:>:echm-łowackich. YW~la v.TSpołvr~ca od najmmeJszycJ: sterst~o Oswia,y: Idore udziel:ło wy lstrem m:oiotoweni
r.redsta
wszechnej organizacji „SP" przemó•
ogniw
orgaruzacyjnych
zapewni !datneJ pomocy fmansowej.
I .
~" tw
dnich l'l!c;.('.
1
wienie \"::;głosił płk. Fiii.ski.
Nowe d rogt
prawdziwe
demokratyczne form y Na zakończenie konferencji odbv- tr.r1· •_nn-.~.rdnis•
~~ -0
odbę.
1
wvcho-..vawc:w w ZHP.
ło się tradycy'ne ognisko harce'"s1·'c ' 1 .:,(> !") lY
u dz s1c.f szym.
Harce rs wa Po Is ki ego
M6WC'.l stwierdził, że młodzeż, pra
Duże znaczenie ma zj~dnoczenic w kitórym ud~iał wzięli uczes·t-~l~j'.
w n"·ed2l'.elę p;:zeds~1"widelc \Viel
~~.ą~~;~~~~~kit; ~~~~~e~vJejfi!~~~~ WARSZAWA (PAP). w dniu 21 organizacji młodziei:owyd1, które pu 3-go turnusn Centralni>j Akcji Szko ~~j. Il:rji;a.ni.i i F r a.ncj przepl.'01~·11niałe w yniki, dzięki wysokiej świa- bm. naczelniclwo Związku Harcer- zwala. harcerstwu po!shie:nu zająć• leniowej w świdrze.
< o1l1t d.1UŻ80:.1 rozm6wę w prywat.
domości obywatelskiej. upornym wy
n:v1:i n!i:)"-l'·!<irn.\u €mbasado:m USA
siłkom w kierunku przyśpieszenla
- ~cfo1 I Sm'.tha.
tempa kraju
odbudowy
i rozbudowy racjo
naPARYŻ
(PAP). Rzecznik fran...
szego
oraz zastosowaniu
1.:
.
nalizatorskich pomysłów i nowatorcusw.eg;o 1~,!musforstwa Spra w Za~
stwa, opartych na wyniesionych ze
~ra.nicz,n;:::.-h :..<:-Iwmunikował iWtm-

Konferencja w Związku
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Drugi· dz·1 en' obrad Ra a.]y Naczelne·,

~7!c%. umiejętnościach
wiadomośpodkreślenie zasłuNa szczególne
guje fakt, że w toku

i

serdecznego
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w1·atnwe1· Federac1·1· Mindz·1ez·V· Demokr~tyczne1·
:~~hi~!hl~i::v:;r!~~~:
U
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Przemówienie generalnego

sakrthrzą

wet W poniedziałek, piv,edstawicie~e nwoo:rshv za chorlnich będą przy

,.

ZMP tow.

posł ·i

utrwaliły

Motvki

::iK~:::~.gt,~łt':J'atiss:mu1'a

Stalina

uczucia wzajemnej przyjaźni młodzieży zagranicznej i młc ·
WARSZAWA (PAP). W (inlu wczo .;.;:emiec.
l\1łcdeJ G ·.-1ardii !zraela. ! W dy3kusj zab;erali gł o~ : przed- ł
ł
~ ł . •
1
dzieży polskiej.
rajszym, w drugim dniu obrad Ra- 7tlanclii, demoitt;>~ycznej mlodziez) ::tawlciel ' Indu - Ranjit Gura, Biil I u
'l.l('J
łH~
dy Naczelnej światowej Federacji Burmy, Federac)i młodzieży Hindu- • Brooks z Anglii, George Niu z Wę- 1
"ł
'" ·~ "
Uczucia te jeszcze bardziej utnva- Młodzieży Demokratycznej w Otwoc ;<ki;ej, ko}llunistycznej młodzieży We- gier, Petro Lupu z Rumunii, N. Ster!
słroikuie w Anglii
lił Międzynarodowy Kongres l\Uo- ku, odbyła się dyskusja nad .:wygło- :1e.~ueli, Ligi ll'lłóo.• .e.*Y demokratycz <?ro z Grecji, I,.. ~onne.vie z N9]:We- • LO ID...,
p
, .
dl:f~ł,y Prat\Ująoej, k'6ry zademon- swnymi w dnlu poprżednhn spra-· nej, Pak1stanu, Z\lfiąiku narodowego ~li i <inni.
~ l:'.
( AP)·
W wielkich
stt'o'ITilł jedność interesów młodzieży wozdaniami
•
studentów Ira1m, Federacji młodziez kolei zabrał głos generalny se. za.kładach samochodQ\"fYCh „Au.
świata w walce 0 pokóJ, post~p i
Dyskusję poprzedztło przy_j~cie na ży żydowskiej Stanów Zjednoczo- ltretarz Związku Młodzieży Polskiej1stin Motor Comp:" zastraJikontało
sprawiedliwość społeczną.
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"
h
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·
ł
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I 17 tysięcy robotników którzy Sfl&
członków Organizacji >:>wiatoweJ ,;'e- n:vc oraz orgamzacJi m 0~1ezowyc
t>oseł L u ej an Mot yka.
Po przemówieniu płk. Fh'lskiego, aeracji Młodzieży Demokratycznej w Brazylii, Guatemali, Australii, No
Dużo uwagi przedstawiciel mło- nliżowali całkowicie pracę na fa
zebrana mlodz!eż gorąco witała przy nowozgłoszonych organizacji młodzie wej Zel~dii, Szkocji, Afryki i po- dzieży polskiej
poświi.ęcił sprawie ł ·yce
byłą na zlot delegację młodzieży wal żowych 19 pa11stw: Norwegii, szw:ij większyły się o około 1 milion <'7lon- wzmocnienia wpływów SFMD w kra
· s~ .k
b hl
tł k nflik
carili. or~anizacji Wolnej Młodziezy 1ków.
czącej Hiszpanii.
jach skandynawskich.
d
J • wy u~ , na e -O • tn
W dniu dzisiejszym toczyć się bę- ' yr_e1~CJą za c.....dow w sprawie wy
dzie w dalszym ciągu dyskusja, " s 'tose1 płac.
w godzinach popołudniowych obra:Ji'Rhryka. Aust\na znajduje się w
dować będą Komisje.
J 'nghridge (Birmingham).
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Kraie marshal\owskie
przy podziale dolarów

kłócą się

- -- - ----

LONDYN (PAP). Prasa brytyjska ności i nie potrafl wypracować i zre
Z chwilą powstani~ ~onieczności
~wraca uwagę, że trwające spory i alizować 4-Jetniego planu gospodar- konkretnego przys_tąp1erua do odb~nieporozumienia w marshallowskiej czego wymaganego przez USA
dowy gospodarczeJ zarysowały się
organizacji „Gospodarczej WspółTygodnik podkreśla głębo~ róż- jak na?b~rdziej ost:e .różnice .Pom_ię
pracy Europejskiej" nie pozostawia- nicę interesów krajów marsballow- dzy W~elką Br~ta~ą 1 innyrm panją wiele złudzeń, co do skuteczna- skicb która wystąpiła już przy po- stwam1 europeJskrm1.
ści tej „współpracy".
dział~ dolarów.
Pow~em t~ch różnic. - zdaniem
Obawy, że organizacja ta nie wyTygodnik „News Słatesman and tygodmka. - Jest fakt, ze kraje eupełni powierzonych jej zadań, są co Nation" nazywa obecną sytuację r opejslde, z Prancją na. czele, prowa
raz częstsze.
„błędnym kołem" i stwierdza, że dzą politykę aułysocjalistycz~ą."
Sprawę tę rozpatrują obszerne naj Wielka Brytania nie może się zgo„N?ws Statesman a?~ Na~1on oowsze tygodniki brytyjskie.
dzić na to. aby organizacja paryska
Prawicowy „Spectator" wyrafa o- posiadała suwerenne prawa wobec
pinię, że organizacja „Europejskiej krajów marshallowskich, dyktując
Współpracy Gospodarczej" nie zdo- im politykę odbudowy.
ła przezwyciężyć narastających trud Tygodnik zaznacza, że opór brytyj

mawia przy sposobnosci

pobtykę

go

spo·~.arczą, w ~achodnich Nie~czech,

poruu-eś~~Jąc, .ze ~onsekw~ncJe ~połeczne te3 P~lityki w!st~pią dopiero
"". . ~rzyszlQŚCl podobnie Jak we Fran

• Ie partt•I waliace'a
przedStawl•"le
··- ~---·-------· -- ·---~

- ----- -~-·

Min. Bevin odrzuca

ski jest tylko jednym z symptomów
głębszego konfliktu, jaki istnieje pomiędzy członkami Unii Zachodniej.

CJk~fu':m~ 10!,Z:1~·owa spowodowała

Pośredn~ctwo

Minister Bcvin odrzucił propozyc.ię brytyjskiego pośrednictwa w
Grecji, wysuniętą pnez Ligę Przy.ia.ciół Grecji Demokratycznej, w
zwiazku z ostatnimi propozycjami
Pokojowymi generała Markosa.
8evin uważa, że .,nie jest rzeczą
Jlłuszną, by rząd brytyjski pośredni.
czyi w Grecji". Wspomniana. propo•

w Grecji

:zycja zawarta była w memorandum
Ligi, przemawfającej w imieniu przy
Jaoiół narodu greckiego w W. Bry·
tanH, należących do wszystkich par·
fil.
Bevin ponadto nie zgodził się na
przyjęcie delegacji Ligi, na cz~le któ
rej stać mfał słynny liberalny, Compton M3<>kenzie.

Zadan1·a robotn•k
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w ZWIOZ u z zopow1e ZIQ podwyzk;
cen chlebn
·

P~RY.ż, (P~>. - W z~ązku ~a
ruinę ·milionów drobnych niemiec- pow1edz1aną od 1 wrześma podwyzkich ciułaczy, podczas gdy przemy- ką c~n chleba i ~leka, robotnicy fali
. słl:lwcy i wielkoobszarnicy wyszli na bryki samochodow Renault, zrzesze!ej re.formie zupełnie dobrze.
ni zarówno w CGT, ja:k w chrześciCeny !aCzynaJ11. znowu wzrastać, a iaii.skich związkach zawodowych,
wASZYNGTON (PAP). Komisja nych im pytaii, po\~ołująe się na od . be~oboeie mo~e si~ stać bardzo Force Ouvrie:e i ~adra~h techniczIzby Reprezentantów dla badania powiedni artykuł konstytucji.
grozn~·m J?roblemem Jeszcze w ciągu n~ch, wystąpili sohdarme z nowy1mi postulatami.
działalności antyamerykańskiej, prze Przesłuchiwa.ni stwierdzili ponad- \ najbllz."lzeJ zimy.
i;łuch iwa!a na ostatnim zamkniętym to, źe komisja działa l)C?.prawnie 1a- I
posiedzeniu przedstawicieli partii po równo z punktu widzeula konlłytu
stępowei P r essmana, Abta i Wit- cyjnego, jak i ze względu na wchota.
dzące w jej skład osoby.
Na zwołanej następnie konferen- Podkreślono bowiem, źe jeden z
cji prasowej, jeden z członków ko- członków komisji Rankln, został wy
misji Ni:;on oświadczył, źe wszyscy brany posłem stanu Mississippi droru szając pr~emysłu
przesłuchiwani odmówilt vdz.ielenia Igą fałszywego przeprowad:i:enia wy':'
odpowi<"dzi na wi ęksw~ć postawio- borów.
LONDYN. (PAP). - Władze okuPolitycy cl podali do wiadomości,
ł
pacyjne w Niemczech Zachodnich że w południowej
Wirtembergii
-9.!
demontują niemiecki przemysł po- Francuzi ogołocili z dn,cw lasy, poz
ł.t\
icoiowv
, . • licząc się jedynie i tylko ze bawia.J·ąc niemiecki przemysł mebll'-

z

;
•
d b
k
·
0dmoWtO!O zeznon prze
ezprowno om.s1q
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Robotnicy domagają się natychmiastowego dodatku w wyso'koścl
3 tysięcy franków.
Zwiększenie świadczeń spolecznyeh, utrzymania 40-godzinnego t:vgodnla pracy, oraz zachowania w do
tych czasowych rozmiarach ubezpie-

czeń społecznych.

Anglosasi demontują fabryki
niemieckie
zbrojeniowego
nie
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NOW'X .vOR~ P. : ·· ew · .0 r
Hera!d Tr~bunc· · donosi z Tel Av1vu,
~e :ząd izra~l~ki zgodził się na przyJęcie ostatmeJ P.ropozy~ji. roz~em~y
ONZ ~ Pa!estyrue ~ofruęci.a wo3sk zy
dowsklc!1 , arabskich o .k1lom~tr w
głąb tCienu. od wsz~;;tk1ch ZaJmO\va
nych obecme pozycJi.
r
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Arabowie ZVJlekają . ~:i:i~ p!~~~~;t::em~~i;:;~;

.
.
•
.
. Władze zydowsk1e .za.strzegł! się
Jednak przed wycofaniem oddziałów
z ty~h punktów, z których odstąpieme. oznacza~oby utratę ważnych
pozyc3i st;ateg1cznych. . .
A~abo~1e nie udz:ieli~1 Jeszcze odpow1edzi na propozyc3e Bemadotte'a.

1

możliwości

com budowy statków o pojemności
przewyższającej 1,550 ton, kierując
się względami konkurencyj nymi.
J oh n H yn d podk res·1 a. że 2\ngllcy

~~~~~~Jąg~a~=~~j~~~!iei rJ~ ~~

1
::.
otrzymania surowzbrojeniowy wbrew urhwałom pocz·
Obecnie Francuzi wraz z Anglika inne zakłady pokojowej produkcJ"i.
damskim. Fakty te ujawniają brytyj ml zdemontowali fabryki zegarów w
scy mężowie stanu w publicznych południowych Niemczech.
W pobliżu Bad - Salzufen zdemon.
prot.estach.
w ten sposób, zamiast demonto· towano fabrykę grzebieni.
Protesty te zostały m. in. podpisa- wa~ fabryki zbrojeniowe - Francuzi
Autorzy protestów przyznaj
ŻP
ne ~rzez posłów do Izby Gmin - l Angt!cy pozbywają się konlruren- niemiecki przemysł zbrojenie\\; zoBar.l'l$fo~a •. Stokelia, oraz b. ?~yj,cji niemieckiej i demontują DrzP.· 'stał zRchowany w cal r;śc i w Niem.
skiego mm1stra dla spraw Nierruec mysi pokojol_Vy.
czech zachodnich.
- Johna Hynda.
Brytyjskie władze zabroniły Niem-
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Wrocławiu trwają a-orąc;tlmwe

53 pafistw

porządku.

Próby
Tysiqce

W korytarzach montuje się oryglnalne elementy dekoracyjne.
Główną salf' obrad zdobić !Jędą, .ie·
dynie kwiaty i sztandary 53 pa(lstw,
których przedstawiciele wezmn udział w Kongresie.
•
Obecnie w sali tej ustawiane Sfl
jupitery i aparaty iilmowe ora'! urzq
dzenia radiowe.
Obsługę ;:;·asowa Konirrest1 orga.
nizuje specjalne bit1ro.
W salach przeznaczonych dla prasy zainstalowano dalekopisy i telc·
fony, zapewniające stałą łqczno~ć z
redakcjami oraz słuchawki, ułatwia
jące śledzenie przebiegu obrad.
W trakcie organizacji znajdują się:
punkt sanitarny, biura sekcji imprez,
przewodników, kwater itp.

sprawności
łodzian

lotów

no zawodach w Lublinku

Otwarte w sobotę, pierws·ze ;po
wojnie ogólnokrajowe za:w-ody lotni
cze w Lublinku pod Lodzją "'ywoła
ły ogromne zainternsowa.n.ie.
Poza
asami p~s~iezo ~otntctwa. najwy~it
niejszy.im 1Ptlotaam, k!tćrzy przyl<.>c1eli :na 34 maszynach. ab)'. wziąć udział w konkurencjach sPo:"toWYch,
do Łodzi przybyli przedstawiciele
w,ielu aeroJdubów, kon.strulrtorzv
sz~ -;. u:struktorzy lotnictwa." Zjech~h takze propagatorzy lotnlctwa

ma:!

DELEGAO.TA RADZIECKA
lnd!n, pisat·ze - Erenburg, Leonow
W DRODZE DO POLSIU.
i Zasła.wski, przEwodnlczący zwiąv.W niedzielę wyjechała z Moskwy ku literatów Ukrainy - Korncjczuk.
na Kongres Intelektualistów we Wro
P1·:z.ewodn!czący związku pisarzy
cławlu delegacja radzieckich uczo· Azerbejdżanu -Vur"un, Tadżykistanych, pisarzy i artystów.
nu - Tursrn1 - Zade, oraz Litwy
W skład delegacji, mi której czele Wcnolowa, prezes Akademii Sztuk
stoi generalny sekretarz związku It- Pięknych - Gieraslmow. Generaltcratów ZSRR - Fadiejew, wcho- ny sekretarz związku kcmpozytodzą: członkowie rzeczywlści Akade-1i·6\v radzieckich Hrennikaw, oraz
mii Nauk ZSitR - Mleszczanlnow, reżyserowie f!lmowi Cziaurelli i PuBard!n i Tarle. prezes Ufaail'tskiej dowkin.
Akademii Nauk - Aleksander Pal-

Przed gmachem Poiiteclmiki, w
którym <Jdbędzie się zasadnicza część
obrad Kongresu, zmontowany już zo
stał z prętów żelaznych symbol Kongresu - olbrzymia kula ziemska, pod
którą znajduje się pierścień z napisem w 4-ch językach: „światowy
Kongres Intelektualistów w Obronie
Pokoju".
W samym gmachu przygotowano
już szereg sal konferencyjnych, przy
czym kilka sal posiadal: będzie za·
bytkowe meble.

się podniebne pokazy na.szych stalo

wych i[)talców.
Przy niezwykle $JJrzyjającej pogodzie zawody rozpoczęły się ~uź o g. 8
rano od próby spra:~ośd. Próba .ta
po1•cgał>a. na 1,1u•óL1{1m ' startowaniu,
przelocie nad specjalną bramką., two
rzącą niejailco przeszkodę, oraz na
,,krótkim" lądowaniu.
Zafan~·~ to
prawie wszystkie m'a.szyny wykonały bardzo dobrze. W jednym tylko

odbywały

P oem
at
b"

•
Ś •
J)lSOny ty 1q 0 Clq
Na wyst11wie zbiorów Biblioteki

Ossolineum w jednrij z gablotek
. ,
.d .
b
s t aryeh ręk opIBow znaJ UJe s'ę :ir
dzo ciekawy ekaponat.
Jest nim poemat
treści mi0

stycznej „Zbawienie $wiata'' nap;_
sany przez Konstantego Słotwiiiskiei?o.
~

Miasta prowlncjonalnc woj. łótlz·
kiego n!a pozostają w tyle w ogólnym wy. iłlrn. zmierzającym do podniesienia urządzeń użyteczności publicznej, do rozszerzenia procesu budlfwy i odbudowy.
Intensywnym rytmem pracy żyje
Zgierz, jeden z o~rodków przemysłu
wlól;:iem1iczego nasze.go okręgu. Na
wszystkich odcinkach życia spmorzn
dowego trwa wytę~ona praca.
I tak np. prowudzone są końcowe
orace przy odremontowaniu s.zk;ół
powszechnych przed :rozpoczynają·
cym się rokiem .szkolrfym. Ostatnio
oddano do użytku odrestaurowany
miejski zakład kąpielowy, wyposaża
ny w nowoczesne urządzenia. Rzeź
nia zg!erS:ka uruchomiła chłodnic
oraz nową wytwórnię sztucznego Iodu.
Prowadzone sa także roboty interwencyjne ,nad· uporządkowaniem
Placu Stu Straconych, odgruzowaniem i odbudową zniszczonego Ratusza, roboj,y nad uporządkowaniem
jezdni i chodników (ul. Szezawh1ska).
p
t 1
t k' d
d'
. •
. rzya. ą_P.ono a ·;e 0 0 .•worze
zat1nio~ych w .c~asł~ WOJnY

r:r

Pt

1

Poemat jest napuiany rybią OŚwielkiej biblii
niemieokiej.
.
·
.
Była .to Jedyna księga, Jaką 0 trzymał do czytana Kon.stanty Słot
wiń8ki, będąc więziony przez Niem
ców za wydawanie książek w języ_
ku polskim.
cią, na marginesie

Siejszym.
Po próbo.eh sprawności pilotażu
odbyly się; zgodnie z prog-raiimim Jo
ty okrężne, według trasy z gócy ustalonej przez 1mm~sję a podanej do
wiadomości zawodnik6v,r w o-:>t&tniej
chwili na mapie. Loty te z;1;jęly k11ka gcxlzjn, chociaż maszyny startowaly jedna P-0 drugiej.
Dalszym
punkt!zm progr·amu wczoraj11zc"o by
ły po.,.,,. 19 p 0 'ftki 11 .., 'k' „„„ „ 1
t" Y
"' c
„.,.a ow-... · ·" a.szyny te wykonały szereg pla1Ll;:ich
lotów oraz demonstr<Jwały wiraże
~~~~rznc między budynkami d<JW dalszej części zawodów zademonl!ll:row1U10 niezwykle intere,ąuj11ce skoki spadochroniarzy z i;zybowców holown:nych przt~z samoloty-.
Były to p!erw:;ze tego 1=octzaJu, po
wojn-ie, popisy. Elfekto;v11le wypadły
ąan~e 11kolcl. Publlc:moś6 entuzjasty
czma wltafa lą.dująoycll pod „paTasolami" spadochrnnlarzy.
Dziś dalszy ciąg i zakończenie
gólnokrajoWYCl1 ZflWOdót\'. (11.t)

do~a 1;::c~~~~~~n obszarze zaclunu
rzenic duże z drobnymi opada.mi
deszczu.
M;:.1U1ymalna temperatura w cfrt.
.,.. d ·
d
t
. d pł
„a ma 0 P1u.s 18 8 opni o us

2•1.

Umiarkowane wiati·y na półno. . .
.
,
CJ, silme1sze z kieruukow połud
niowych i połudn'owo~znchodnich.
.

Olbrz:ym iO powódź

rch~~ S~a~w:fy~Jcl,a t~gie~!~~~cz~n~

0-1

t

OJ

tek
z brzegów rzckl
skioj, G milj. na roboty kanalizacy.I~ Ind1111. znalazło się pod wodą 126
ne itd. Zarzrid Miasta czyni i;tai·aniP wst.
o uzyskanie 8 milj. zł. poi~·czki na
Powódź przerwała linie kolejową
doko1'iczenie remontu Ratusza, na o.
gro1zcnie targowicy miejskiej i re· pom!~dzy Karachi a stolicą Belydz;,r
mont:t kotłowni w Zakładzle K<Jpic· stanu - Kuetta Z zagrożonych telowym.
renów ewakuowano dotychczas 80
No:vy budi<:t mia~ta rQzpalrz.o~y tya!Pcy osób.
będzie na pos1edzenm l\fRN w umu
"
24 b.m. (a}.

I

Ogólnópolski zjaid
kolejowych przodowników pracy
W Pomaniu obradowali czołowi
przodownicy pracy z całej sieci PKP.
Tematem wygłoszonych referatów
i dyskusji było omówienie wprawadzonych ostatnio na PKP nowych
premii.
w obradac~1 wzięły udział najbar
dziej aktywne jednostki z terenu,
ilustrując doświadczenia w zastosowaniu systemu premiowania.
Dało to możność stwłordze!lia, czy
system ten zdal egimmin w praktyco życia cod:z!ennego, wyłowien\n ewentualnyoh
niedomagaii,
Ol'UZ
stwierdzenia w jakim stopniu vremle te wpl~~Y ·na ?.wl?ks:.:enie wy
dajności i ja!m'.;ci pra~y oraz 11:1.
wzrost zarobków kolejarzy.
·

Wzrost po,·ierzchn·1 upraw

I

Z obszernych referatow S)lfi\\"(ly
zdawczych pi·r.edstawicicli DOKP
Katowice, Pozna1'1, Szczecin. Warfiz~
wa i Olsztyn, wynika, ;:e nowe pre«
mie przyniosły poprawę bytu kole;arzy, oraz przyczyniły si!! do zw!~~
~zenia wydajności pracy i przed ter«
minowego wykonania planów w wie
lu jedno'ltlmch.
Obecny systen1 premiowania stał
si~ in.st_:.:um:n:~m,

mie:zącym ~~ra~

'?1~dl~vte ·~~ru~,,~10 ?"~bi!!~. w!tlad

l~a~dc„o .PI:cow111ka,_ J~lW~~lłek ,na1 lrnl~jal:Z;)'.

i ZLllOlOWY

.
.
.
1
. Zdanie rc.erctnow podzic.al1
ro:iv~
met zab\cr~l ~ · t;\u~ . \)1:7.Ct.\owim:-y
pr_ricy. Si\y1erazill oni, :4C now~ prg.
m~e spełniają postulat slu~zne.,.o lW:działu dochodu narodowego w lazez
naści od 1loścl i wi.Yinoi;c\ w •konam1j

pracy.
Do sprawnego t•ozwi:ł::anla zadt'lll,
nałożonych kolejnictwu przez potr.ze
by go:>podarcze kraju, przyczynił się
Coraz więcej tra torów .
w wielkim stopniu ruch współ1awod
..
.
, •
n!ctwa pracy.
c;>bsz:,ir gruntów po~ 1_'.'goroczne akCJl siewneJ }OSpOctal'S•Wa 1:01ne Or Podsumowania dysli:ullji dO~Ollilł
jesic:ina siewy wynost n,!JaQ.00~ h~. trzymaj~ 310 · 1 .~~ ton nawozow, co wiceprezes zarz. gł, ZZK poseł Zu.a więc około GOO.OOO ha w!~cei, niż wyl~azu.1e. r.wyzl,ę. ol~. ~OO.OOO ton w kowski i wicedyrektor bitU'a plane'': ub. i_:oku ~ospod~rczym. W t>O- porownamu z akcJą Jesienną ub. ro- wania Ministerstwa Komuni!w.cji ruwmtmn zas z rokiem 1946, obecna ku.
Józef nnnaś
powillfl!Ohtda. upr11w wn011łp, powyże$ . W cbwili obecnej czyąnycb je11t w
...,„, ·
'lwlich młllonów hekt rów.
rolnictwie lZ.'TOO traktorów, podczall ,________________.
Do 7.wlęltszei1Ia powierzchni jo11le11 idY w 1945 r. było ich zaledwie
••
ncj orki przycz.vnlła siq w wielkim !:,GOO, w 11146 r. - 5.5011, 11 w 1114'1 r. BAŁTYK
&topniu nkcją z:iao•podarowanla od - lł.1.100.
DZłS PRIGlJJERA!
łogów. W roku gpspodm·czym 19-15- Pomoc finansowa z.J sl1·011y rz:idu
tlWIE'!'!'\A KmmDr.t :uuzycz1 'A
1946 mioliśmy 5.260 tys. ha ziemi le~ nu tęgoro:.:zny siew jesienny wyraża
iącej odłog!mn, a w r. 194tJ--47 Ilość 1-liQ h7olq 450 m!lionów zł, l;:t6t·c sq
„Lekkomyślna
ta spadła do 2.497 tys. ha, obecnie przeznaczone m .in. nn wy.siew rzepa
l'RODUliC.Jl
)lJ;Jt'fl•A Ji; KIE.I
zaś odłogiem leży zaledwie OOO.OOO ~u ozimego, omłoty, nawozy szluczW rolach g!órnl'·ch:
ha ziemi, a i ta rer7.tka zmnlt>jcza ne, materiały, 1iewne orw. orkr,. Ti·::c
KATARYN URA\'HON
siQ c:pi·az bot·dziej w związku z Jeon- Ila też zaznaczyć, że drobni i ~1·11dnl
!Sll\IMY DURANTE
tynuownnlcm 11kcji zagospodarowa~ rQJuic;v na. ?.iemiach dawnych bl)dl\
nia odłogów.
morii otrzymaó na swe IQIDOdarczo
HEN~Y1(osTER
Jei;eli chodzi 0 nawozy sztuC'lne, potra;eby kredyty krótkotersninowo
<l'r. :J<>ilJ
to dla przeprowndzenlii jesiennej ofl 20 do 40 bs. 'li,
.__ _ _ _ _ _ _ _ _...;;~~'-•r1

k

Kino

WOLNOIC

siostro('

Ż!\dza, jak' wtedy, gdy poił się wldoki~1J1 Hortensji'
Briggs. Teraz jednak odczuwał większe zadowolenie,•
bo Roberta była bardziej prosta, bardziej kultQralna
i więcej godna szactmku.
E:oberta starała sie dać do zrozumieni~, że Clyde
jest jej zupełnie obojętny, jednak trQdno było w to.
uwierzyć. Czuła się iak zakłopotana, zmieszana w
jego obecności. Clyde wydawał jej się bardzo sym~
patyczny ach bardzo miły! r naprawde taki śllczny ... Jeg~ rysy, ręce, te włosy tak czar~e i lśniące
Sliczna była, najładniejsza z nich wszystkich; tak miekko melancholijnie i j~kiś czar w tych ciem
.chociaż tak skronmie ubierała się, Nosiła strile ten nych o~zach .. Wszystko jej się podobało.
sam mały, brązowy kapelusik i granatową sukienkę,
'
'
w której przysL;ła tu po raz pierwszy, Nie potrzebo-.
Któi.'egoś dnia wstąpił do tego oddziału Gilbert
wała sobie Tóżować ust i twar>zy, jak te cudzo•ziem... Griffiths i zativ,::ymał się rozmawiając z Clydem. ki, które wyglącWtły, jak lukrowane pierniki. Takie Wtedy dopiero Roberta puściła wo~ze swej wyobraźśliczne miała ramiona i szyję, pełne i ślicz e 21ary- ni. Ten pan Clyde, to nic był kto, niewątpli\x,;ie jest
sowane.
czymś więcej, niż my~lałamt Lena Schickt. którn :-ta~
Umiała tyle czam wiiożyć w swą pracę, jak gdy- ła obok Roberty, szepnęh:
by to była dla niej zabawa, Podczas pracy, w naj-.
- To jest pan Gilbert Gl'il'iiths. Do jego ojca nabardziej upalne godziny, na jej czole, policzkach leżą wszystkie warsztaty, a po jego śmierci będzie
i górnej ward2e zbierał;v si~ perełki potu, które lek... to należało d.o pana Gil?erta. A tei: - '':'sk~z'.łła na
ko ścierała chusteczką, przerywając sobie pracę, leoz, Clyda - 1.o Jego krev,1111ak, Podol:m1 do siebie, co?
Clydowi zdawało się, że są to klejnociki, które jesz- Bardo podobni - przyznała Roberta, poi·ówcze podnosiły urodę.
· nywując spod oka Clyda z Gilbertem. - Ale chyba
Były to czarowne dni dla Clyda. Miał przed o- pan Clyde Griffiths jest przy~tojniesiy, prawda?
·
c,zyma dziewczątko, cel swych obserwacji i admira...
Roda Petkimaf:I, sied:ząca z drugiej stronv Roberty
cji, lecz stopniowo rozwijała się w nim taka samai usłyszawszy tę uwagę, roześmiała się:

„

dzieln'cacb \:'SChodn'ch kraju

.

wLele tysięcy mieszkańców Łodzi'. prz!ez komi&ję sędz·'.owaltą, a ppdana
którzy utworzyH wielki piei»ścień do z?stanie do wiadomości w dniu dz~
nad którymi

w

&osoodaPka
z1i1Pąhie11 . samorza du R~~~~:~~~::J~~~
,,~~:
Odbudowa ratusza I nowe inwestycje
wystąpiE>nia

wy,p~dku _pilo~ z~zep!ł skrzy.clłem o już pi•ace nad ich, planem na r. 194:).
SZ)bOWcov.~o.
pop.1zec2~ę ~1amk1. Do~~ pu~u~ ~nmylcajllCYnI się kwotą ok. 17 mi·
Lotnisko w Lublinku ściągnęło atcJa os1ągnwty.ch wyrukow w pró- lionów zł. Z tej sumy 2 mllj. t>6i~6
wczoraj w drugim dntu zawodów bach sprawności jest obltczaną maJ·ą na budowę B'bll
1 0 tel i Mi ·•

koła teren.ów.

(1016)

longr~su ~og~~J

kt. rych p zedstawiciele' wezmą udział w Kongresie

unygotowanla. do światowego Kolt·
aresu Intelektualistów.
Całe miasto czyni wszelkie stara·
nia, by przybrać szatę aodną donlo.
słoącl tej konferencji. Szczególni\ uwagę zwrócono na. miejsca.
obrad
Konrresu, to jest na Uniwersytet
1 Politechnikę.
W głównym gmachu Uniwersytetu,
którego środkowa część była zniszczona przez działania wojenne, zak-0!1
czono już wszelkie roboty murarskie.
Wewnątrz gmachu zakoi."1czono rów
nież znaczną część robót malarskich,
dzięki czemu korytarze, wiodące do
auli i przyległe sale, przybrałv repre
zentacyjny wygląd.
W samej auli zakończono juL. roboty remontowe.
Wy11tawa dorobku 1rzyletniego
Uniwersytetu i Politechniki została
przeniesiona do innych sal i chwilo
wo jest zamknięta tj;,la publiczności.
Zostanie ona ponownie otwarta po
sporządzeniu w niej napisów objaśniających w językach rosyjskim. angielskim i :francuskim.
Przed gmachem, junacy „SP",
przy pomocy buldożerów, oczy:kili
Plac uniwersytecki, na którym urządza się obecnie zieleniec. Również·
okoilczne Uil,ice do.prowadzane Rą do

~i:!

tl

- Wiadomo. Tylko, że nie rna tyle forsy, co tam„
ten.
- Ale jest chyba także bogaty? - zapytała Ro"'
berta.
.
- ~ie ·wiem, podobno nie. - ":'~sw1 ęla w~:·gi z
powątp:ewaniem. Miała, .takze w1?,e sympatu dla
Clyda.' ~ak zre.srzt_ą. wszys 0k 1e robotmce. -.Pracował
d::~~eJ w r;abn 1 ~~dob_no ~awet na dn~.o~~k~. Dos . się do ~eh wais~tatow, zeby nauczyc SH:) wszystk1ego. l\~oze 1117 będzie chciał długo t~1 pracować.
Rober.ci~ zro~1~0. się smu.tno.
. .. .
~yl_e JUZ my~lJ i marzen. swych pos:v1ęcila C~ydow1, ze taraz, na samą mysl o rozstaniu sie z 111m
rozżaliła sie bardzo.
•
Taki młody, dzielny, syrnpatyczny„, I ma wnu~B.·
nic, że ją lubi także„. Tak, to nawet widać. A.eh, nie
ma sensu nawet myśleć o tym, czy ją lubi, c:zy nie,
ani też, Rtarać si~ śoiągnąć jogo uwagę na siebie, bo
przeclei jest on tutaj ważną osobą.„ Za wysoko mu.siałaby ;wdn.eść oczy!
Dowiedziaw~~Y się o pokrewieństwie Clyda z Grif.
fithsami. odrazu zwątpiła w jego dla siebie sy111patie:. Jest zwykłą. biedną robotnicą, a on bratankie~n
bogatego C'.Złowtel~n. Pl'Zecież się z nią nic ożeni„. Czyi; może byó ~:iwiązany między nimi przyzwoitszy stosunek?
Westchnęł::
lusi teraz bal'dzo uwaźać na siębte,
c. d. n.

'

\

Nr

~3Z

KURIER
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POPut::;'A~R.;..:.NT~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _s_tr. S
Punkty dla zwycięzców zdobyll: SmlglelSkl i Jarczyński - po '-1, Kolaśn!ew
ski - 10, Kaspn.alc - 7, ( \ :echow!alc 6; dla pokonanych: l\1okwh1sk1 - 12, MlPierwsze Ogólnopolskie Irrzyska .
chalsk - o, Skrocki, Pawl:?lc i Kulczyń. Sportowe Zwl"zków zawoclOwYCh za
ski - po 4, Jakubowski - 2.
• "'
•
.
•
w drUŻyn!e Kolejarzy najlepszym był Jiońezyły llQ w ogolneJ punktaoJ1
wielokrotny repreze'.ll.tan.t · Polski • e;rze- zwycięstwem zw. Zawodo\\<"Cgo Kole
chowiak, u polconanych - Mokwlnsk1.
1jarzy _ 190 pkt. (za zwycięstwo w

Kolejarze najlepsi

Zwląz•owe

poszczególnych

-

r

d. W.

3) Samorządowcy

W spotkaniu o trzecie i czwarte
ntlej11ce Metalowcy odnłe1lll zasłużo·
ne zwycięstwo na.d Górnikami, zdobywa.j~c bramki ze strzałów Kubocza t Szymury. Bramkę dla Górników zdobył z przeboju ICraiiówlią.
Sędziował b. dobrze ob. Napor1kl
z Łodzi.

Ostatnie walki na stadionie warszawskim
1pecjał nego wysłannika

11·

zajęli:

Ws~aniata rewia młodzieży związkowei
(Telefonem od

konkurencjach

Metalowe i -Górnicy 2:1 rzysk
przyznawano 16 pkt,), Dalll:ft
miejsca
2) Metalowcy - 112,

zakońc„one

Kaczmarka}

-

4) Mię·

164,5,

clzyzwiązlwwcy 161,5,
- 161, 6) Włókniarze Spółdzielcy 134,5, 8)

5) Górnley
l!ł'7,a,

7)

Budowlani
- 122,5, 9) Chemicy - 10'7, 10) Skó·
i'Zl\ni - 91, 11) Odzie-.towoy - 6'7,5,
12) Spotywcy - OT, 13) Clukrownłcy
- 50, 14) Pocztowcy - 40,5, Leśnicy
- 30,5, 16) Naftowcy - 23.5.

Somorzadowcy-Chemicy 1:0

Motocykllścl

Ollmpll

(Ddziei:,) 3:33,iB. 7) LG~klewicz (Qclzic±)
WARSZAWA, 22.8 - Z3koczt1nłe wodowy Kolejal·zy otrzymali puchllr CJ
Wójcik (POc.zt.}, 9) Łazi:rczyk (Włó:tn.).
W finałowym rneczu piłkarskim
l{rzysk otrzymało bodaj jeszcze przeohodnt Komis.U Centralnej Zw. t-0) Wandor (Międt;y;r.w,).
l!lamorządow·
cfeiitow11lejSził oprawi), ufż ich otwar Za.wodowyoh, Drugą nagrodę, ufun.
Drużynow-0: ll Ko\ejan:e - ta pkt„ 2) spotlmly i;ię riespoły
zwyciężaiq
de, Przed południem cdbywały sil! dow11.ną przez premiera Cyranklewł. samot"2ądo.wcy - 31 pkt., 3J Odzieżowcy ców i Chemików. Druiyna pierw- Na torze ~yziowym w Łodzi odbyły sill
- !!1 pkt. 4) WMkn!arze - 10 Dkt„ ~) Powchodząpe
w
finały turuJeju i>ii:ściarsldego, zat>nś C'Zll, wr1:czono Metalowoom.
ezt-0wcy - 9 pkt., 6) 1\1lędzyzv;iązkowcy szych oparta. była na graczach Cra· wyśclsl motocyktowc,
covii, zaś drugi zespół l'ekrutował się skład czwartej ellmlnacJt ara;i;yuoweJ o
niczcro i gier spol"towyeb. Ro:!:egra.
Po urociystym rozdaniu nagród. - 'I pkt .• 7) Me,talmvcy - 2 pkt.
wejfole do Llgl,
no 1·6wnlcż mecz piUmrskl o trzecie przy dźwłdtach hymnu na1•odowe10
z za.wodników Rnchn.
Do poJedynltli stanęli na ~tarcie zawod
Gra obu zespołów zawiodła ocze- n!c~1 Umpll (Grudziądz), TramwaJ11nia
miejsce mi<;tby I't'{cb.Jowcami a Gór opuszczono flagę. Igrzyska zo•tąły
kiwania.. Poziom moczu był 1łaby. I DKS ł6dzkiogo.
llikami, zakoczo11y suj;:cesem incia- zakoirnzone.
Wśród walczącycll zawodn)tlów na speTytuly mt;;\r.zów w posz<l'lególnych ka- Jedyną bramkę dnia zdobył w 15 cjalne
lowcihv.
-o-wyróżnienie zasługuJ!l
brawurPtegorlach
uzyskall:
min,
pierwszej
połoWY
Różankowski
Po i10Juc1nln na centralnym sta. IGRZYSKA.
woos
WI\ jazd<i Kolcczl<a (Tramwajarz), który
w. mlli!Za Rokita (SpółdrlelcyJ,
II
uzyska !najlepszy czaa dnia. cztoey okr4
1Ho11ic odbył się tlrni;i z kolei pokaz Snotkanla !lnalo\•ro w piłce siat.Z.owej
w. piórltowa
kogucia - '!'obola,
'I Ch mik'
gimnastyczny.
di-i.iżyn żeńsltlch i m11sltlch
zaltończyly
w.
- Kaucll u~olcjariel,
Po pauzie zespo
e
ow I t ara ł żenla toru przejechał on w czule
,
clq izw:vclęslw.aml faw-0rytów. Tytułem!
w, lelcka -. Jal~u~w:lo.z CK?lej!l1'~el. , &ię zdobyć wyl'ówne.nie jednak indo- l m!n. U selc,
Polła'lł wywcl;i.l oll.Jrzymi en.:iz- pod7.1elili
~iłl „Spóldzlelcy·• i „KoleJai\lotoc:vldl&ta DKi - Mucha ulert 'll'Yw. półśrcdrua - Kul:gowski (Mc .alow- j lencja strzałowa ataku ora:i; dobra padtrnwi,
jaim 3il.tysi~rznej wf<lownl.
rzc".
~a szczęście kontuzJa
ekau.
l'o 11olta.zie przemówił do uczest11łSiatl<ówka m«:ó!lta: Spółdzielcy polconQl!
s„edltla - Radoń (M!ę<Izyzw!ązkow- j S'ra formacji defensywnych Sam11ną la sic: niezbyt 1noźna •
hiw l"'r"ysk !Uipłster Pracv I 011ic- !<olejarzy :.>:Il (15:i;J, 15:1'). p~uzyną_ zwy Ci'l· · W oirólncj p1rnktącJi zwycl~atwo 01lnleI dowców, unicmożUwłly zmianę WY·
\ g ""1"
j t
R • 1. który · Cl :tl<n byli! ZCSP-Olem bardz1eJ W~'l"o.vnaTra111waJarz111nl - 17 t DKll 18.
p61e!ę~a - Książktewicz (!amoną niku.
Ji!
po eczne,
ow. · usmei.,
.
n;vm.
śll motocyk!l~ct limpll 20 pkt., pr,:~d
m . bi. powiedział: ,,Przyjechallscie
w slatkówee że1\skicj: Kolojarze wy. do~;~Y~Iężka _ sirnj~w~ki (Mię<liyzw!ązSędziował inż. Olcw1ki z Krako- zaintor11sow11nie zawodami ,;11 11trony
do War11ze.w:v na IifZY6ka sportowe, grall 1:11 Spóldz!elcami 2:1 (1~:p, 16:18, l;owcyl.
pcbUczno•ct
mała.
·
wa.
aby w tcJ fnr,!l1ie zamanifestować 13ii~l~potlta.ntu 0 m: 1 IV micj:;cc Włólr
slłe i knlturł) fizyczną klasy fobotni nliir:c wyi::rali z G61·niknmi 2:0
(11i~3.

ZAPAŚNICY

I .

.

cy{v

I

0

czej.

Wysiłki

wasze wytyccja, nowe t5 :e>.
masowemu sporto- ,

cek llOlskicmu

I

w1··

!

w.

KOLARZE

Z kolei i1rzewod11.lc;;ący KCZZ
fow. Witaszewski orlli sekretar7, re- , Wyśclg kolarski na tYas.c Łód ź - \ \a.•
I'CZZ
Wl"'" ,;:„IlwaRze7ncck!
(lCO km.l:
nen1ny
" • ~ ł••v
v, ·. Kuryłowie.z
.
(ZZK) Z:3J.~O. 2\ W!·;:eo!i1·
cz~·li pagroth• zwycięskim zcsvolom. 1 rJd czzKl 3;i!'J.2I. 31 Kap!ak ( Bamo z.\

I:

Zdobywcy pierwszego miejsca w Ida : ~:.22, •l s :emilisl:l (Sani.) 3:33,2~. "' Kro
!i!"flkacji ogólnej Tirr:yiik - zi-;, Za- lll·ow; ld lZZK) 3:3;).2ł,
6) Ga!Jr~·ch

!

I
Finały,
finałv . Dolny
-qioka111~ .w

Flnelowe
azczypfcrma!rn
mi11Q2y :auuowlanym1 • Kolęja:rzamt 1!<1ktll~ezyło 1>111 TXtecycowlłnym
Z"'"'?cH:stwam Budow!anyoh l!:G (O:!). ZWYCl(Slql
drużyna miała WYl'Btnq przewagę techn!czną ! fizyczną.
·.
, ,
_
, ó\vcc
W spetknniu f,ną.owym _W 1> 0 ~ 7 ~~ 0 all
drt!żyn mę3klcl.i. K?le~„rz~ po~ n
Społdz1elców 61.34 t::l .ie.

POZIOM

iurnieju bokserskiego

finałów

Na stadionie ollmpi.1-

bycia bramki, jednak be,dąc sam nn sani

liłowiauii> wystąpili jako repfezentacją
Dalmacji. Jlloc~ po emocJonuJą~eJ arze
zakońc~ył •lę ~wyclęttwem dtuzyny poJ.
sklej w stosunku 312 (0:2).
Br::unlcl dl:t zwycie„ców zdobyli: Sicnenia - 2 I Szym;ińsltl - l. Dla. JuaPstowtan: Jw:lczko I Radovnikov!c - po 1,
Gre rozpoczynll JUfOJłiiwia J uiy1kuJe
1u1c2iitkpwo pr~~wa1~. jednak dobra obrona Polaltów likwiduje
nlebezpiec,:na
atalci szybkich napastoiltłiw 1toici. W H·lłl
min. Polacy nie wyltorz:vstali rzutu karnego ,kt6ry pn:e•trzolil Kn<Yk. W minutą póinłej żnbicld miał otmzJll !Io 2do•

21\obywa no kornerze drugą bra1pk~
Po wzerwla w 1~-lłl mln.
~entrge
Szy;ncukn, Slerzenr:a 111lob:vwa 11ienv·
~zą hraml111 dla clru:iyn:v polikieJ,
W 3
m:n. pó~nlej szymańsld strzeh wyr6W•
nuj:lcą brnmlti:.
O<l tej chwili rlrużyn~
się przc:r. cały niemal
c~ąs n1 polowie
polska ma wyra~ną przewagę I lllll. tpcfl"
pricz
cały
niemal
Cl!ll3' na ll"lu
Jugostowlar.. de<1ydu.lącą o zwyclt1twle
b~amltfl zclobył j!lenenga 11 rodanla. lł'llY•
mattsldeno.
S~ll~lowal
ob, Dlnąon z \Vroclłwl11,
Wldz6w pO!l!ld 20 tylltlnlf.

WROCLAW

0·

po

Jugosłowianie w

Uważny, azyb1ci, l:lPokojnie pu.nkto:
by wy~a.c
cJo.tl : na piet'Wl!Zorzrdne~o „c'.~~!'.l:. \VYsolco wniósł na. ring wialą mtei_I
WARSZAWA (SAP). - W piedzie skiej przedsti:.wia się następująco:
go", których tale w Pol;;ce inzec.e~ .,.encji '.śwletn·;c blolcov:aJ, ~ chącia?
le o :odi. !l rauo expre1:1em Sofia8ostarlo; Brozovlo ł Stankovtc;
br 1c!
~egł zdecyodowanie, zastawił ba.'.dzo
ńud;ipes•t - \l'ar11z11.wii. pnybyli do Czajkovsky I, Jovanovlc. Atanuko·
JlOBRY POZJ.0:.\1
przyJ~mne Wl'M~ll[C. B1tdi.iO z me!lO stolicy piłkarze jugosłowi11.ńsey.
vie, J.Uichajłovic, J\litio, Bobek, Czaj-

l!lrogram walk finałowych przm·;i \tym spotltaniu, :i:e ma oll:n-zy:m. ~. ~a. wał przez trzy rundy,

tl~val
spotlrni'1
tytuły mtstrzow
Aide i s 0 trzecie miejsce. Niestety
-- at. G z tych \\°'.lllt n"' mogło ~ię
ouby<l. p,-zyczy.nl! l.l~. !y i~onŁt12Jc Ja·
~l.m ulegli zawodnicy w po.prze<l~l-cll
11oje<dynlrnch. Tak s;'.ę je.dlla1t st?fl\lll
ltO\Vo zlo;i;yło. iż do o\ipotkM1 o PH0V
1!111 miejsce nie stawlł się jedynie
in·zecivm\~t Radomach•zra
Krysl1tk, ptli.osta\\. .,~n.walidzi" m!ell sf-o
bić n miejsca trze.c\e.
Początkowo. gdy .<rpe.akey oglas:zał
zwycJęstwa walkov;crem Stanikow11klt:.,go (IódZ'ki ..\Vl6Jmla1•z") w wa.UM koguc iej. Matlocha (Górnicy)
w :p'.ó:·ko\•:cj " St:zfaniakp, (łódzki
„W.fókniai·z") w Je1cki~j z glocL-iej emocji wltlowni padały żąadnia pod
ą.dresem „wulko\ver owych t1'i."..lmfatorów";
-- Bij się "' sędzią;
!(';e<ly na ringu zjawił s ię :r.uc;w-

-

skiru onbylo' •i<; mi~1'12ynill"OdPW8 ~pot- z braml;arzem nle trafił do pusłC!J hram•
kanie piłkarskie miitdzy
reprezentacją Id. W .31-.eJ mi~. prawosJtriydlow·· •fil·
Dolnogp l]lą11ka Il reprezentacją ju.01!0- gosotw1anm JUl'IC~ka.21lobywa li JH f '>D,1U
wiań&kich Zwląików Zawodo-.ych. Jugo. prowadzenie. W 4~-e~ mln. Jladovn 01ovl\l

8 naistrzów

WYSOKI

s' ląsk - DaImac1a
„
3.:2 (O :2)

Warszawie

'.Nast~pne 7 walk musiaio ~ai.:o· <tu~a 1mc!echa.
Druiyna iroścl składii. się z irrarzy, lt0va1Jcy II ! Vukas.
wollć i w;-·brlldnego wi;dZn· PoJody•
10 UT NA RINGU
którzy brali uddał w tnrnieJu olim•
Zespół ten skłnd- się .,, '7 grac~Y
:nt~1t Grzywoc:;:a.. z Bl'~zlcą itai n;1
o
16 lo.tach zv.ryei\"'.1twem nacl łliJskhn w Londynie. Prowadld ją Partyip.ntn, 2 „Cfl!erwnnej G\\>illllic:lY",
0
lepszym poz1om11e, n1z ftn3.ł m,.
L
'
k
l sw'.l. stary internacjonał i trener inż. A~-, l Dy~~mo Z,a';'rzeb t 1 Hajduk lplit.
1 ń
strzostw Polski w tej lrn,tegot'~i. Am ~.ankem Gradkow~ l .:zeC:y
r?.
sen:ievic.
Dzmał goscie odbędą trening na
"Qitną zac.Lętą walltę 11t002ył Bornw-\ i.i.ę*cl>J.rslłq. !ui.r\er~.
a P .Y
Skł1ul reprezentacJI jugoslowiaf! · lmillltu L11gii,
eki ~' Parrlcem w piórltowej emocjo- :ainć, że uczynił to w ładnymł stylu.
. u
.· •
..,,_
•
,.,. PubUczno,6 długo aplauzowo a zwy
nu1ącY' był poJeaynek .I.uę50W.&1t 1e~o
b<>lu , -f"lozpfa.H żegnane
7, Ccbu1altiem, a: j•ui: w wadze Cl9"-" / clęatwo ",.,
eta l- ".~c wio~
lt:'.:!" dawno nie oglądal~śmy tale do· g_o tY'l'.1 „ort;:cej, Iż wszy,:" Y . .,., _
bre) \vanc; ja1t Steca z Klimeckim. dlze!i ,ze odchod7.l z ;ringu ,ntello~n
SZCZECIN. w 1zczecif1skiej ha}i Stp.chowic:zem, piórkowa II; Marcin
· ·
my, dos.kunc..le wysuolcny technicz sportowej odbyło siE; spotkanie bO.cC kowski znokautował w III rundzł„
1 PO co TO?
nte pięściarz, lctól'Y pod wielu Wf!.glę ser:iJ;:ie mi~dzy mistriem Polski LKS Majorczyka. W wadze lekkiej -wal
000.wl!rn~ się jednnlt, że w tej O• ilnml zoslaw.:.ł wzór dln młod~go po a mist•-zem Okręgu Szczecińskiego ki nei zaliczono z powodu kontw:il
stt;tniej - sęd:óowie z;iór1 popel.nil! lcolenio..
.,Odrą•'. Zwycl~i.yli goście w stosun oka, jaką odniósł zawodnik szczeciń
om~ę. Choć Stec ll!ł elio uadspo·
„OZ\"'AGE ku a:a. "todzian!e pr;iys!nl! skład re Ski już nn początk_u pierwszej i·unclzle\\'au!e (lobrze. choć wykazał ~r!~ BOJłOWSK~IU PQD ·~
''
, _, zerwowy.
dy. Półśrednia: OleJnlk po słabe~ w~.l
w~q,.Jtwy talent, to jednak - zw!a., Gdyhy na,pr.zyldad, t::i-"· B.?row~k:·
Wynilcl;
Waia musza: Różycki ce wygrn~ pr~z k. o, w_ II rundz;e
lii!k. (\vaga półśrednia) zaniepolrojo·
szcza w trzeciaj rLlndzi~ - ustępo· mog'ł slioplować rt:eo,inikę ?,ądlr.o .v. przegrał na punkty r. Bat'gielem (Q), z Buba. srednia: Pisarski wypunk•o
lla nubliczno.ść chórl3.lnie już woł!llła:
I{lhne,cltiemu. N:e jesteśmy r~w t>1tiego. P-61.by 1:i> br ;r,~ , w."..pa;i11'.Y koe;ucia: Popielaty wyri:rnl n.a punkty wał Wilczka, półcl~żka; Wloczor11k
- Niech .<;ię biją, eęd'Zlcwle r!n- wllł
ull~.t przelcon1ml. czy t-a.ki-e „punk· bokser!. Ale na ra~i'-:! Pioci:-ltow•,ani~ z Panov.;iczem (O), piórkowa: Dem- (ł.K9l przegrał Pr:zez k,o. W TT nml"OW!.
towe" forsowanie młodzie.ży jest niij wlerzy slepo w awoj J>leklelnie m~c biiiz (ŁK81 pt•zof!,r:il nn punki:v ze rlzle z Derlngerem .
\V ,+ym oluzy~rn za.inyl\.a ~;ę nocl- lepszym ~ 1·odltiem wychowo.w07.ym. nv cios t nie robi żadnych uosce•
stawow::i. przyczyna Jrnntuzji, 1ttó1"\i! .Jcdengo dilia Ja<Skóła, drug·iego "mi pów:. Dz:ś wy11tarc:!ył6
to na ~an!c~
wyćarzyły slę w cią.gu trv;ania kl'- meckL Trochę tego z·J. dużo.
g?,_ ale c~zy. na tyr:; ko!'tczą BL
n
M
nie;u. Niew~tpliwie najw.i7lcszą. wiStec jest 11aprawdę ipnpatycznym bio.1e Eo,cv;!iklego.
Gdańs,ta
ne POllO~!J. tu ... wir- !łlil r!llgowi llę· młodym ehł<>pct:m1. który doskonale
łi
cizow!c.
rozumie, żo ozas jeg·o S'Upt•e:macjl
J\lINTITA WAGI l'óf,CIĘ:tlimJ
Wczoraj w Pabianicach gościła PTC IS1Z (Z1l). GGAcie w~·;rill nij1
jełlt już blielc.1 i takie ll'lezbyt zasłu
n.ademe.clira · otrz:vmn.ł :'-1°lV ,me.dal \ gdańslta Lechia, którą. w meczu o ~apelnleJ zułn*onle, 1>onit1wd naJ•
GDZm .JEST ST031ATOLOGJ.A? źono prezenty nrupewno paują mu ra. 1 gorące brawa bez WQ,tltl. M:oze i le I weJście do Ligi wysoko pokona.la mniej o kla•i: pnewytszali an\blhtY
Ale humory poprawiły się rn.dyknl doiić doskonałej postawy w tumieju, µ1eJ„ że Krysia1t nle lltanfłł W r!ngu: \ ·
zespół PTC.
nie już po pictwszej TIUldzic walk!
1ego kwa11fi.kacje na. fioal .li1ł bardzo
Bra.mkl dl& PTC zdobyli Zuber Kosowskiego z Rapaczem. Wa;Jl·a
4 GDY TAK lliCOGNITO·..
mizerne. Nie dorasta: poz.omłótn n!- Czechosłowoc1'a-Austroi1'a
J 1. K ro ki - 1.
była Źyw
~"ł
· Dl UL W~l lł1 Gozdzll
•
• a. emo.c.j onu.1ą.ca, 1· e h0 ć 0 Uówni!cż CebttJ!llk
otrzymał nie• lto1w:u
•• chy1ba~ poza... Do1·I~iem, '" J'"
3 ltDJ9Cł
bai z'awodnicy obnażał·l n!emalrc w·a.- zby•t za>iiui;onc zwyclfstwo. zdaje ctfżkiej.
;NOWY JORK. W dalszym ci~gu _ 1eł i:'r~:nkarz Potm~shl .:.. z rzu•
dy. Eą>rawiała aptycznie }Wzyjemne I>i9, ~e siędzlowie p11<trzy1·; !l'l. mistrza
Sz.'.izęAolem k761 no!u1utu - Pat~- m1~dzystrcfowego spot~ama tenisa. t.n ltarne o.
wra:żcnl.o. Rap
mlal zO. 15obą call! juniorów przez ciltulo.ry nok.autów... re.k n'.~ p 0 :1;wol1ł wiclownl d~ugo ićll wego o puchar Dnv!sn między Czeg
, ,
nlP.·Wtl.l'B'.tawska częiić widowni - i Znij'&"órsk!cgo. Gdyby Cebula1r welczył :Qu;ó,yc. Trr.epnąt po min1Jei1> 11;vym chosłowacją a Austrią
rozegrano
Scdzlowa.ł sł~bo P· No\\ llk "' DY~"'"
ta glołino go dopingowało.. ale Wa-r- ..fncognf.tQ", napcw:co
punl{toc;;ar.o :ewy:m i Bork potulni11 ułożył się na spotkanie w gr7.e pojedynczej mill- mią.
~zawi-'.m;e szybko przekrzy~el! go- by obiektywniej. TizęsowEltletl"o tro ~ia<:ie, Wydaj'::? p'~. że !}:rł harilzo za d~y Oroh1w1n (CSR) 11 Quistem (Att~c:' zachęcając
Koss-o·.v;:;k\ego do i cllę pol~rzywdw:i.o. winno to być zo. oc·wo1ony, iż skoiiczyJo !'LO na. je- strnlla), Mecz, po dramatycznej wal
ir.dwoien!a wysiłków.
chęta dla t.od:i::a.nin::i. do wznowienia ' nnvm ciosie.
ce zalco(1czył aię zwyeięlltwem Drob· - - ' '1 stomatologię go!
dopingo intensywn·~j. sumiennej pracy. Cebu
Wa!!d były przyjemne, a je;?:eli nego w stosunku 6:9, 3;0, 18:16; 0;3,
wal; stolecznt.>go me<lyJia.
lo.lt nie jest jedynym z mfod;,'Ch. któ :r.darzyly się drobne zgrzyty w po· 7:G . Dzięki temu zwycięstwu Cie$i
warszawski ~
T\:osow;ski nie bardzo rozumial, ry może wyprzeć Misia z jego na- ątaci błędów cęd2lowsk!eh to I to zdobyli drugi punkt i stan meczu
Leria Wał'SZltW'lltP. rozpoczęła. c~„„
gdz·le Rapacz ma tę· tajenui1czą „&tn do.l czoJowej pozycji w we.dr,c :lt·a- należy pot~·aktow~I! ~obł~~~;wlP, Nie brzmi 2:2. Decydujoce s::iotkanic mię
111atologię" . więc szukał jej w zwar cl.niej.
byly to pcmv.łki odh.era)IJ,Qa ocl1ote dzv Cerniklem (CSR) a Sldwellem stkę w 11wej druiynie piłkar11Idej.
i;::ach. których nie potrafił kończyć
TO Bl.'L BOKl!I!
do boksu. Po prostu pr.:miow:mc odłożono ~ostało na dzień następny.
UsunlątQ z drt\iyny I Jtlubu Cy1•
r:iosem. A z dystansu - - Rapacz obP:ęm1 walk9 stoczył Grzy-wccz ~ 'Tl1Qcls7.yc!i!
nika.,

>

ŁKS

zczecin) 8 : 6

- ODRA {

WYSOKA POR AZKA PTC
Lechia wygrywa 5: 2

2 ·. 2

I

I

Jcła:lcJ ciC'żl'Jml wyczerpuJąoyml eto B1•zól.':.ką, fłlq.z;ilt poprawiał się z mo
.sam:. O~lc1i:1;on~ zwycieatwo Koaow- czu na meo:.11 i dX;.ś dał prawdz'.wy
l>l~i~go wywołało słuEzne prote,sty u popisy t~Jmiki i rt~~yny. Choć Brzó~
i::ześci widzów. Oklaski by'.!y jednak lta wkl!Wał w walkę cai•0 serce, nlA
g-łośuiejs;;:IJ. !{oaowsltl cieezył si~ du był w stania wy1'2ądzl6 Gt•ll!'WCCZQ•
ia i zaslużon::i sympatii}.
wi kn:y-w<ly. Na ka~rly ata~ Piotl'lrowti an::i::a „G-Ornik" umiał znaJe,j~
~H.~ZOWY

~IEDAI, JASK6ŁY

pólciężklej znów wallrnwer
Ruci>il• Qdstał przepisową miliutę

W

w

„'ngu zri: ;1ewni~jąc ~ohie
bl'!lZOwy
mPclnL
W ci{'~iej Jnalcóla. choć .stMlął do
wii-Jk: z ,<;Unie ro;;bilym okiem. nie
niiał wielkich trudności ze zwyC'!ę
<itwem nad Ii'llsii~owliil>:ini, Al•c tęn
młody ,.flpótdzieka" wykazał 1
w

I

Czystka w l e il

W:•,;niki technf.·czne
W. musza: Kargier

\\IYP'~mY.tewał

t.„111dnera.

\V. okgucią: Grz}"\vOcz wy~rał ua
punkty z Br:zózką.
·
W. piórlrnw?.; Grzywocr, 7.Wyc·!ężył
?an!ltei:ro.
najwł11_ściwsz~ _i . •11~jsl•'.l.teci.11iejs.=n
w._ lekka: .Radema.c 4er GtrZ!'iTiał
odpowiedź . OoaJ ci f1nali~cj stccz~·IJ :'.\"l\."C~ę.stwo w. o.
•
dz-:ś najlepszą swą v<!alkę
w c,:9~11
W. pólśred111a: Grącikow~rl wytrwania turnieju,
punktował Pl'.llńiakiego.
w. lirednia: Cebula!f wyg1·ą> n::i.
llACJHUBl:' KARGIEIU.
nunkty 7. Tr;;;ę.;;ow.~ldm.
Kargier najwjdocznjej sądził.
i~
W. półeJPżkn: PL\terok -..!!Ol<<:1•1todobrze walczyć na.leży tylko w fi. '!Bł w I r. Borlrn.
nale, dlat.;go po słab1u1ych pi.prz•.ici
w. oi~żka :s:~'c \Vy:grał na ll~
n.Uch startach, dz:!ś był bardzo dobry. ty
Kl1meaklll\.

I

„

Jeden~stk~

no mecz

Z'

lodzi

Dolmacłq

ł.óll7.
IW). W najbliższy czwartek
1
bawić · ..., l 7 ie w Łodzi reprezentncja
µilka1•sk:u Zw. Zawodowych .Jugosła
wil. która rozegra tu spotkanie towa
t•z:vsltie z rept•ezentacją okręg1.1 ,
Lodzianię clo meci:u tego wy~tąp!ą
w nastc:pąjąeym ~l>ladzie; Szc;;mrzyl'1
ski lub Komar - w bramce, Włodarczvk i .Jędrzejczak - w obrcnie.
Szallńsk'. Urpan t M!llcr - w pemocy, Okuph'lskl, Baran, Janeczek.
Łącz i Deska - w ataku.

Legia zantieua wy~tą,pló do o!}"
no~nYcil wła!lr: oz wnJosldem o doży•
wotnią dy•kw!llłflkaoję t11g1> pllkr

na. „Ca1us Cyiranll'" iitanowi o"trH

:~amie tlla pozo11tp.łyoh 2'1\Wodników W
Rekcji pillcin•skle,t f,egii. J(nh J\łll.
:i:Gne do teuo klubu utri:vnmja upnr•
ozywil! JJOl(ło1lu!. iii llfld nr. dl'l1~im
ną HściA lll'lllikr:vbowg.nycl! znajdu'tl
sli; Gónkl, ,Jednym tchem 1; tno. ni•
'llwif!df'ttl w:vmawłR •ie nazwlil~n In
ttPl'fO repre;rnntitntll Pol11kl ......., Wdkl,
Cieszymy się niezmiernie z męs.
1dej ł spnrtowo1 d cyzj1 Legli, ldAra
nie bacz?,,c na sławę swych "gwfo.Jld"
ro•poc111')ła 1mt1rglc1mą walkę z na logami całkiem niesportowymi.

I

•

Nr 232 (1016)'

B I PI<IJ r<}l m
Dzial o/1cia1nv

.łOZPN

„ oIDU 01·
U

L ~Ił

DU.I.

1. W dniu 12 wrze3.nia r.b.

ŁOZPN

U

ob-

I 10 • zestawiają !dero~
R eprezen ta cJe miast
klUbów,
11 w zawodach w d1l'lu 24.8. r b
u
13
~~~ia • w ~okalu ŁOZPN, przy umi~le
dla tych
. t nkta ózwiązlrowego
zasięgu Podokręre nie leżą w Okręgu
;:6-!,~

biori~~

=';;j~7, . .ó~ ~~ s~j\ Piłki nożnej

P

.

W miastach Łowi=, Kutnie Tomasz,,.ęo
Regulamin
puchar ŁOZPN-u dla m1ast Wie i Piotrkow.ie. tak jak i o~ganizac:J-.
pow'.erza s ;
ufundowany
Pod<>kręgu.
istn{enia Władzom ustawienie
okazji ublleuszu 25-lecie
zprowincjonalnych
L

Olcręgu.

Rozwój przemysłu w Polsce powoduje coraz większe zapotrzebowanie
na .~urowce. Przy rozwiązywaniu poWOJennych trudności gospodarczych
duz~ ro~ę odgrywają wszelkiego rodzaJu artykuł Y zas tępcze. N asi f achowcy z branży obuwianej, współ-

Dzien
a ł111

przygotować
się zarz.1rtzeń

pl.łkarsk1ego
p~ularyzacji
_okręgu Łódz.'<iego

Zduńskiej
biorą udział

nastęŁOZPN reprezentują
uwzgLę<clnie-

J

LOdI "•
"

Dzi_slejszej nocy dyżuruj" apteki:
B?Ja.rski - Przejazd 19, Cymer - Wólcza.us.ka 37, Epsztajn - Piotrkowska. !!25,
- Zgierska 146, Pawluklawicz - Pomorska. 12, Trawkowska _ ul
Brzezlflska 56, Unieszowski - Dąbrow;slt~
24
Nr ·

N~ew1arowska.

pełnić

~łi\'Ilmlli~t;_

.i '
·
R

!~.

na
afl,zować najpóźniej
z pi-zyj·
§

Zawody nale-.l:y

W

Telefon: red dyżurner<o U4·18

organłZa-

członkowie

2 dnl przed "Potkaniem, zgodnie
tym na terenie zwyczajem.
•• 14.

szlachetna cerata

Sztuczna skóra na wierzchy do o..
włókienniczym oraz chemicznym, rzucili ostat buwia i futrówki jest produktem tek
nio na rynek nowy artykuł - sztucz stylno-igielitowym, nazywanym rów
ną skórę. Surogat ten nie tylko do- nież „szlachetną ceratą". Po wypróskonale zastępuje, ale w niektórych bowaniu okazało się. że artykuł ten
· 1ną sk'o·
wypa dk a ćh przewyższa walory skó- doskonale z:ict•:ouje orygma
rę, stosowaną do wyrobów wie:rz..
.
ry naturalnej.
Sztuczną skórę miportowano przed chóv:, szczególniej w obuwiu damwojną w niewielkich ilościach z za- skim. W nroc~sic wytwórczym stosu. sposobów, aby produkt
granicy. Uruchomiony po wojnie w je się wiele
1945 r. nasz przemysł skórzany sta- ten byl trwały i posiadał estetyczny
nął wobec ogromnych trudności. wygląd. Obecnle produkowane są W
Dzięki wysiłkom polskie!!o robotnika Polsce nawet tlrnntnv., imituJ·ące....,..
~„
uruchomiono jednak w- kompletn ie glądem i knlorem zamsz, są to tzw.
zdewastowanych i pozbawionych od- skóry welurowe.
Ostatnio ?astn-;ov1ano również ~a
powiednich maszyn zakładach obub'
k·
l
S
wianych w Otmęcie na ląsku Opol- ' ko skórę wierze mią, s ory ry ie Z
skim - oddział produkcji sztucznej fląder i dorszy, barwione na różne
skóry. Przede wszystkim wyrabiana kolory. UżY>va się je do wYrobu pan.
t am jest skóra podeszwowa.
tafli, torebek i rekawicze Ii:: d amsk'ieh .
W jedynej w Polsce fabryce znajJako zasadniczy surowiec do prowydukcji tej skóry stosowane jest włók dującej się na śląs:ku Opolskim
no skór naturalnych z domieszką produkowano w roku 1947 135 ton
h Od dk.1 te zo ~-ztuczneJ· sko'r•.' podeSZ"'OWeJ·, w rosubstanc1·1· kl ·
pa młynie- ku
·
eiącyc
·
obecnym zaś przez wpierwsze półna specjalnym
stają zmielone
oraz zmieszane z odpowiednimi che rocze wykonano BB ton tego samego
mikaliami. Uformowane z tej masy artykułu.
Wkrótce przewidziane jest spro·
ark usze są następnie prasowane i w
dużej temperaturze suszone. Otrzy- wadzenie z Czechosłowacji maszyn
mana w ten sposób sztuczna sl~óra odpowiednich do wyrobu różnych
jei::t odporna na wilgoć, niełamliwa, rodza1'ów s7iucmcJ· skóry. co wpły·
elastyczna oraz daje się szyć, kołko- nie na zwiE;kszcnie produkcji. (o)
wać, kleić i formować w dowolne
kształty. Produkt ten jest pełnowarOOłOSZFl\!IA DROBl'vB
tościowym surowcem, znaidującym
duże zastnsowanie przy mcchanicz·
neJ· prod1;~· cji obuwia, daJ·a.c ot!rom~
ne oszcze.dnos'cl.

pracując z przemysłem

ll1r----------------I

§ lJI.

Gospodarze boL<>k, na któr ych wyznaczone zostaną rozgrywki winni pod rygo
boiska do gry i stosorem
Komi•ji
do
wa6
cyjnej.
12.
zawodów jak
Wszelkie funkcje§ pooC2as
i pOdczas ich organizacji wi.n ni
zainteresowanych klubów hooorowo.

L Postanowienia ogólne:
§ 1.
sportu
Dla
zori::mizona terenie
Wlany zosta)e turniej jubileuszowy~mi--t·
Plotrko~a:
Pabianic,
Kutna, Łowicza,
Woli
Toma=wa,
SkiernieWic,
repret Zgierza, w którym
zentacje wyszczególnionych miast.
~ 2.
Dru~yna miast rozgrywających zaw<>dy o puchB!l'
.kluby, z których po
mu niaJlepszych zawodnilców win.ny być
•-'M•"'on
e reprezentacje miast.
..., .... w,
ZZK, Ruch,
Kutno - Mal'JUr,
a) Masovla,
TUR TUR,
Kraj, Zryw,
Yls,
ZZK Łęczyca, Zryw Łęczyca
b) Łowicz - ZZK Łowicz' Emjeden
Żychlin:
!r;!tllnŁo._f~. ość, Dobra,

pujące

drużyn

spotkań,

Okręgu

7 ozgrywek 0

I

Nowe udoskonalenia w produkcji artykułów zastępczych

.ir IO
l Arzadu
1.,. •
"I!

25-lecia Istnienia · w
z powyższym
chodzi Jubileu~
związku
wspomniany termin dla
nl.eż terminy 29 s i 5 g 48 dla a.i w których rozegrane. ~oŚtaną ~~:!'~~·
których mowa w zamieszczonym nttej'
oregulaminie.

0

!Sztuczna skóra

•

.

leostlumy
Płcck, dostarO?..ą:

z

PANSTWOWV
1'0' w" ........
wo.J8KAteatr.....,ni„ec...,zynnu"'Y.
TEATR
powodu remontu

(k<>szttllci, si:><>denkl, getry)
i'EA TR LETNI „BAGATELA•'
dla Zgierza - KS wtóknlan:,
Piotrkowska 11
Pnblanic - PK!I,
Ostatnie dn!l
Osta:~e dni!
Piotrkowa - · Concordia,
Dzis o godzinle Ul min. so 1 21>-tej
Tomanzowa - Lechia .
w•=
„ v"'
znakomita komedia Ludwika Verneu!lla
Skl<?• nlewlc - ZZK u:i1a
c) Pablantce - PKS, TUR, Chemiczna
pt. „MUSISZ BYC MOJĄ".
Zduńskiej Woli - KS s. '
•
Papiernia, Naprzód, Riuda, PTC.
Kasa czynna p r zez cały dzleń tel. 272-70.
Kutrta - ZZK Ruch.
dl Piotrków - Concordia, z ·z K, Ruch.
Łowlc:z.
- Z7:K
ł..owlcza
Skra Bełch "
MKS Moszcz„
Zryw,
"l'UR,
TIJ:A'l'.K Ll!:'l'Nl •• OSA„
utensyUa
i po:r.ostałe
skarpetki
13uty,
KS.
MtUcyjny
Qla!ll.ka,
we) Skiernlewlce - ZZK Unia TUR winni zawodnlcv ?Odiąć z wlaS'Ilych kluut. Zar.bodnia 43. telefon 140-Ull
Zniżki ważne
D .„
SJQaut, ZZK Koluszk1, 'zzK 'Rogów' bów. dpowi!'dzialność za sprzęt ponosza
codz. o g. 19.30 komedia mu•u.
· J·
- . w. Brze"
p 1Zl $ Ri :tK
•
- .acyJn
' . o·«aniz
· • \derO\"nlcv
„.
OSZNA DZIEWCZYNA„ z H
· · " U
Lechia, TUR, Pil!ca,
f) Tomaszów Ma.kowsk~. W. Brzezińskim, T. Wołow~ - - - - - - - - - - - - - - - - finansowe:
tn. Postanowienia
Zryw, TUR Rawa, N"'ntun Koński- OSP
sk1m I W. Kwaskowsldm w rolach "'łów§
~.
.,.,
TUR
..._,._ó
•
~vch .
15.
N. Miasto.
„......, rz,
W bilety wejścia na imprezy nalety s!.ę
IV Zd. Wola - KS 6. TUR, Zryw, Metalowiec, Łaskowlal•, TUR Sieradz, ZMD zaopatrywać u skarbnika Okręgu. ce.ny
t'EATB KOl\fEDIJ MOZl'CZl'l'E.J
biletów należy WY211aczyć w zale'in-0śc1
Zelów, ZZK Karśnice.
..LUTNIA"
h) Zgierz - Boruta, Wlókruarz TUR od wa'!'ltYlków lokalnych, nie mogą być
l'lotrkowska 243. tel. 11J7-25
2'g„ DKS Alelksandrów, Zryw Konstant. jednak niższe od 100 7.ł. sioo?..ące, 50 o godz 19 15
I codziennie
Dziś
Zryw wejścl<>we i 30 - uczniowskie.
TUR OZOI'ków, Bzu-.·a Ozol'lków
Óperetlta
ZUZANNA''
„~OTLIWA
' 16.
'
Oro11ków.
Bilety wcze8·
Gilberta.
J.
aktach
!ł
w
Bilety zniżkowe oraz bezpł atne s·ą nie me3 do • na.bycia, ul. Piotrkowska
§ :t.
102
systemem wame z wyją.tlclem wvdanvch przez Wla- a. .od godz. 17 w kasie teatru. W nte:
Zaw~dy rozegrane zostaną
~~jSkim (przegrywają-cy oopada od dze Okręi;u. PZPN i GUKF.
d7.1ele ka.s3 teatru czynna od godz. u.
Zawodnicy drużyn grajacych otrzvmu- . r C ~tlcań), przyczym w wYPadku
Oli!ągnięeia wyniku remisowego w nor- ją od organizatora po 2 bez::>ałtne bilety
TEATR TUR - ul. 11 Listopada 21.
malnym czasie gry zawody rostają prze- wol!nego wstępu.
O r:oclz. 19,30 1 gościnne występy zespo1 17.
diłllżo.ne 2x15 miniut, w braku wy1nJku .,łu krakowskiego w sztuce G. Zapolskiej
WJ;>ływy z zawodów wlnnv być obliczodo pierwszej bratnld. n!le dłużej jednak
ne natychm.Jast PD spotkan<iu, J)Tzy obec- J;>t. , . ŻABUSIA''.
m 30 minut. Przy braku rozstrzygniecla
po przedłuzeniach o zwyc'ięstwle d~~ ności delegata Okręgu, który jest upoWa:!:niony do zalnkaSQWanfa gotÓW1CI.
du:!e losowanie, które przeprowadza
§ 18.
dzl.a zawodów, przy udziale kapitanów
Z uzyskanych wpływów delegat Okręgu
§ ł
~.
pokryje:
•
a) zWTot kosztów prze!azdu koleją 3
Zawody rozegrane będą według 11!*
nozną, klasy lub autobusem dla "15 osób, drużyn
doWYch przepisów gry w pil1cę
przyjeżdża.1ac'""h (autobu~ w brakU poWY'danyeh i>rzez PZPN.
łączenia koleja).
§ s.
b) kioszty utrzymania najwyźe] dla 15
W graoh o puchar mogli brać u~ial
jedym!e zawodnicy U'P!l'awni~ni do gier osób, Ikrząc po zł. ooo na osobę, dla kato sn!strzostw<>, przyczym podczas trwa- dej wyjeMżającej ocu:!:y'ny,
c) koszta afls?.Owania zaw<>dów wg.
nla l!lAwiodów dQJ>uszczal.na je$t :rmiana
I riawodników podczas całego spott~anla rachunku,
d) 10 proc. tytułem zwrotu kosrtów za
p:róaz bramkarza.
U:!:YWalność boiska.
§ 8.
zarząd
wyWoitltów
żadnych innych
Z~ody odbywają się pod k!erowntctwem WG t D Okręgu, przez wydlZlał są LOZPN nie umaje. Na ~'!!':c.zegól-nlone
-ryflkowane, prowadza zaś je sedz!oWle wyżej naJ1'-ży uzyskać pokwHowanie 1
SędZiów podp'is delegata Okręgu.
K<>legium
VfY%llBCZen!l przez

TUR

_„

zł

Za 80

se-

Z.O:zJPN.

I '1.

upoważniune.

§ 8.

2awody odbędą się w terminach ; na
'bolflkach ~c:ronych pmez WG i D.
Postanowienia organlzaey!n11.
§ 9.

Organ:izaeję spotkań powierza się I o50boWym lromi.sjom organizacyjnym, zło

11.:SAWl'.R\'

epeajal\.o

§ 111.

Puchar zdobyty przez jeden z rozgrywających zespołów, reprezenacji miast
rozegrany zo.mnle na wła.<ność wśród
tych ldubów .któ,-e dane mia~to reprebez
ze-n.1owały (patrz ~ 2 regulaminu)
względu na tio, cu:y kll;'by te dałv zawodn1ków do re1>rezentaC'1! jako najlepszych.

I 20.

Terminy rozgrywek miedzymiastowych
i międzyklubowych, o których mowa w
paragrafach 2 i 19. zostaną p<id.ane do
wiadomości przez WG i D Okręgu.

I 21.
tanym z J)'l'Zedstawicleli zamteresowaWszyscy, którym powierzona jest organyeh klubów, w tych miastach, które nie
dołotyć wszelkich
winni
spotkań
nizacja
gdrz:ie drzlała~:i
podlegają Podokręgom.,
stałY na po.ziomie
tamtejsze władiie. Komisje WinnY sobie starań by imprezy
wYbrać odpowiednią iloś6 osób dla prze- godnym turnieju j:tblleuszowego.
Łód~. dnia 17 sierp:qia 1948 r .
prowadzenia imprez.

SIERPNIA
12.M ~nntlt. 12.09 Rezerwa muzyczin.a. 12.25 Pieśni Brahmsa. 12.45 Odpowie.
dzi n.a Usty. 13.!)0 Muzyka obiadoowa w
w-y'k. Zespólu Instrumental~go J. Ca.jmem. 13.45 „Robert Schumann" - I a.ud.
z cyklu „Kompozytor Tygodnia". 14.30
Z dzisiejszej prasy. 14.35 Muzyka obla.do:wa (płyty). 15.0ii Rezerwa. 15.10 Arie i
pi.eśni włoskie w wyk. tenora. Costa M.i.
tona (płyty). 15.30 „Jez" - pogadanka
dla dzieci starszych. 15.45 Muzyka lekka..
16.00 Dziennik. 16.30 L. v. Beethoven Septet op 20 Es-dur na. skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kuntrabas, klarnet, fagot i róg. 17.00 „Rozmowa. o gwiazda.eh"
pogadanka dla. młodzieży. 17.15 „w
letnie popołuduie". 17.45 Przegląd tygodnia. 18.00 „Mówi Wystawa. Ziem Od.zys.ka.nych'". 18.05 Muzyka poważna. 18.60 Poradniik językowy. 19.00 „Dookoła ,.ubusi" - pogadanka. H. Eile. 19.10
Piooni polskich kompozytorów w W}'k.
M. Ma.rchuta - bas przy, fortep. T. Sa44 odc.
muj!ło. 19.30 „Emancypantki" powieści B. Prusa.. 19.46 Rezerwa. 20.15 „Symulant" - nowela. W. W'irpszy,
wyróżniona na. RadiowYUl Konkursie Li.
teracldm. 20.35 Rezerwa. 20.58 Kom=ikat meteorologiczny. 21.00 Dziennik. 22.00 „Od Gawota. do Foxtrotta." - Gra
Mała Orktestra P. R. 22.45 Koncert żY
czeń. 22.58 Omów. progr. lok. na. jutro.
23.00 Ostatnie wiadomości, 2.'l.10 Muzyka.
taneczna. ,.23.20 Program na jutro. 23.30
Zakończenie audycji i Hymn.

w OPRAWIE

25 TOMOW

Radomiak przegrywa
PONIEDZIAŁEK l!S

,.;rn.NKO

skornych. p.:cnel"ta. wenerycwvcli przvjmuje, KU ' t1~1t1ee:o Ul"2. •
-:!lł:.
godz ·rn.-14 i 1~-18 Tel 20fl-ób.

Postanowlen'e koftcowe:

.

by(; wimlY prze zosoby przepisami do te-

n.

----------------

med

I

Odwołania 1 protesty należy i;kada6 n~
ręce obecnego delegata WG i D tut po
przycreym zlożone
ir.awodaćh ptsemnile,

go

Jh

sta cllorob

możesz otrzymać bezpłatnie

SWIDNICA. - W meczu o wejś
cie do klasy państwowej miejscowa
Polonia pokonała Radomiaka - 2:1

b,i<Yrąc

uoo!ał

PREMIOWEJ SPRZEDAżY KSIĄżEK
,WIEDZA"
URZĄDZANEJ PRZEZ SP. WYD.
z okazji'
WYSTA'NY ZIEM ODZYSKANYCH
Każda książka- „w IE D Z Y" nabyta w tej księga.rn w czas!.~
trwania. WYSTAWY ZIEM ODZYSKANYCH b ile r z li! udzi:alł
w 1 o s o w a n i u Prem1i książkowych o łącznej wartości ponad
1.000.000 ZŁOTYCH.
WE WŁASNYM INTERESIE:
KUP KSIĄŻKĘ W I E D Z Y"
WSTĄP DO KSIĘGARNI W

(1:1).

w
UtYTKOWNIK6W LOKALI
UtYTKOWYCH
Zarząd Nieruchomości Miejskich w Lodzi zwraca się do wszystkich użytkoownl
ków lokali użytkowych, którzy reguluj'ł'
czynsz komorniany przelewami, aby na.
wypisane
wyra.~n.ie
było
blank.ietach
przedsiębiorstwa,
nazwisko lub nazwa
ulica i numer domu, z którego uiszcza·
ny jest czynsz komomiany, oraz za. jaki
okres.
DO

21,
20.

„

REDAGUJE ZESPOŁ.
RED. NACZ. - P1'zyjmuje od godziny ti do ts.

OGŁOSZENIE

Miej.siki w Lodzi zatrudni kilkunastu pracowników umysłowych na stanowi.ska: referentów, sekretarzy, mamynlstek..
Dla stanowisk referentów i s ekretarzy
wymagane: iwyk.szta.łcenie średnie (ma.tura). dla. maszynistek: niższe (szkoła poZaTZlłd

SEKR. RED. WYDAWCA:

'

od codzlny 10 do IL

Sp6łdztelnla

Wydawnicza „WIEDZA".

NASZE TELEFONY:
I
Administracji ll!6•91,
Centt-ala łelefo~iczna Redakcji

W"' vnc('

111

N~otć„l{ow~kt~P.11

20.30.

w niedz. 15.S<l.

130-46

Redakcji

144-H

Jny

136-91

~ekretarz

tfł·

.. Lell:komyś\na siost.a" - god7.. 15 ~o
18. 20.30 w niedz. 13.
ZACP,..TA - ul. Zgierska 28:
„w pogoni ?a me:i:em" - g<>dz . 18 .

itrdaktor Nac:reln,-

I

Ov-rełltor
o\rlministra~y

t5~ -!Jo

Ekspoz~ra.
· Kolportażu
Oział Ogłos7Pń

136-91. ?57-:
'iln·S7. i!2 ·H

Ek."lpedy<'jll

!ff) ·li

Rozdzielnia

~4~„5;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , , . . ......_.:_:.:__

..:._______
f,ódt. Piotrkowska 85. Administracja - Lódź, Piotrkowska 70 Redakcja honoruj!' tylko artv kułv zam<'winn • 1 rek:n-p".".Jc;-:o-Vl--„-.„-7-,~-„-,,-,..-.________
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